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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα 

«Το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον και το νέο επίκαιρο υλικό της “Πολύτροπης 

Γλώσσας” - Εφαρμογές του υλικού στις σχολικές τάξεις»  

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή, για να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό 

επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον και το 

νέο επίκαιρο υλικό της “Πολύτροπης Γλώσσας” - Εφαρμογές του υλικού στις σχολικές 

τάξεις». 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, ώρες 18.00-20.00. 

Διοργανώνεται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, Ιωάννα Βορβή και 

Αλέξανδρο Νικολαΐδη, σε συνεργασία με την «Πολύτροπη Γλώσσα» και απευθύνεται σε 

όλους/ες τους/τις φιλολόγους των Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής, Επιστημονικής Ευθύνης των ΣΕΕ Ι. Βορβή και Α. Νικολαΐδη. 

 

Στην επιμόρφωση θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία της «Πολύτροπης Γλώσσας», καθώς και το 

νέο επίκαιρο υλικό που δημιουργήθηκε μέσα στο 2021. Θα δοθεί έμφαση στα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά εργαλεία, που αξιοποιούν την τεχνολογία και την τέχνη για τη διδασκαλία της 

Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. 

Θα παρουσιαστούν, επίσης, μερικές πρώτες εφαρμογές του νέου υλικού στις σχολικές τάξεις.  

 

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να το 

παρακολουθήσουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο 

https://forms.gle/6Psgsoa4uXDBwxR87  συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα, μέχρι τη 

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 και ώρα 18.00. 

Ο σύνδεσμος του σεμιναρίου θα αποσταλεί στα email των συναδέλφων που θα δηλώσουν 

συμμετοχή.   

Η παρακολούθηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι προαιρετική. 

 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

                           
    
      

 
 

----- 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2021 
 
Αριθμ. Πρωτ.:  726 
 
ΠΡΟΣ: 1. τους/τις Διευθυντές/ντριες  

2. τους/τις Φιλολόγους  

όλων των σχολικών μονάδων 

(Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)  

των ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

και Χαλκιδικής 

Επιστημονικής Ευθύνης των ΣΕΕ  
Βορβή Ιωάννας και Νικολαΐδη Αλέξανδρου 

Κοινοποίηση:   
  Περιφερειακή Διεύθυνση  

               Εκπαίδευσης Κεντρικής  Μακεδονίας 

               ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

               ΔΔΕ Χαλκιδικής 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΠΕΚΕΣ 

Ταχ. Δ/νση: Σαπφούς 44,  
 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείο: 

Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη 
 
1pekes@kmaked.pde.sch.gr  

Πληροφορίες: Βορβή Ιωάννα 
6974817353, ioaborb@gmail.com 

Νικολαΐδης Αλέξανδρος 

6972866740,alekosn58@gmail.com 
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Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να διαβιβάσουν το έγγραφο  

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  των Φιλόλογων του σχολείου τους. 

 

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 

 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Βορβή Ιωάννα και Νικολαΐδης Αλέξανδρος   

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Α)  Σύντομη παρουσίαση της Πολύτροπης Γλώσσας και πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Άβρα 

Αυδή – Λένα Λόππα – Γιούλη Αλεξίου 

 

Β)   Παρουσίαση της νέας ενότητας «Αβεβαιότητες και προβληματισμοί σε έναν      

μεταβαλλόμενο κόσμο» 

 Παρουσίαση της νέας  υποενότητας «Συνωμοσιολογία». Ανδρέας Γαλανός 

 

 «Φήμες και συνωμοσιολογία».  Διδακτική εφαρμογή στη Γ΄ Γυμνασίου. Ελένη 

Παπαδοπούλου 

 

 Παρουσίαση της νέας υποενότητας «Καταφύγια» και μια εφαρμογή διδακτικής 

ενότητας στη Γ΄ Λυκείου. Πανταζής Μητελούδης 

 

 Τυπολογία των δραστηριοτήτων και ερωτήσεων στην νέα ενότητα. Μαρία Ζωγραφάκη 

 

 Θεατρικό Εργαστήριο "Εδώ είναι ο δικός μου χώρος" στην υποενότητα «Καταφύγια». 

Άβρα Αυδή 

 

Γ)  Καταθέτουν την εμπειρία τους από την εφαρμογή του νέου υλικού στην τάξη οι 

συνάδελφοι : Γεωργία Σταυράτη από το ΓΕ.Λ.  Φιλύρου και η Α. Παπαλάμπρου από το 

ελληνικό σχολείο στη Στοκχόλμη. 

 

 

 

 


