
 

Θέμα: ‘Γπιμορθωηικό πρόγραμμα για εκπαιδεσηικούς ΠΓ06 ηωμ Διεσθύμζεωμ Α’θμιας 

και Β΄θμιας Γκπαίδεσζης Δσηικής Θεζζαλομίκης’     

   αξ παναθαιώ κα εκεμενώζεηε ημοξ/ηηξ εθπαηδεοηηθμύξ Αγγιηθήξ Γιώζζαξ (ΠΕ06) ηωκ 

ζπμιείωκ εοζύκεξ ζαξ γηα ημ επημμνθωηηθό πνόγναμμα ‘Δοζιελία θαη Αγγιηθά’. Σμ πνόγναμμα ζα 

δηελαπζεί με ηε μέζμδμ blended learning (ελ απμζηάζεωξ θαη δηα δώζεξ) θαη ζα δηανθέζεη 

δοόμηζε μήκεξ. Απμηειείηαη από δέθα ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ πμο εζηηάδμοκ ζηε θύζε ηεξ  δοζιελίαξ 

θαη ηηξ μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ πμο ζπεηίδμκηαη με αοηή, ηα απμηειέζμαηα ηεξ δοζιελίαξ ζηεκ 

εθμάζεζε ηεξ λέκεξ γιώζζαξ θαη ηεπκηθέξ δηδαζθαιίαξ πμο μπμνμύκ κα βμεζήζμοκ ημοξ μαζεηέξ. 

Η ακάνηεζε ημο οιηθμύ ζα γίκεηαη ζηεκ πιαηθόνμα moodle www.act3.gr , ζηεκ μπμία μη 

ζομμεηέπμκηεξ ζα έπμοκ πνόζβαζε με εηδηθμύξ θωδηθμύξ. Σμ πνόγναμμα ακαμέκεηαη κα λεθηκήζεη 

ηε Δεοηένα 14 Οθηωβνίμο θαη κα μιμθιενωζεί ηεκ Παναζθεοή 20 Δεθεμβνίμο. Η πνώηε δηα 

δώζεξ ζοκάκηεζε ζα πναγμαημπμηεζεί ηεκ Σνίηε 29 Οθηωβνίμο 2019.  Οη εθπαηδεοηηθμί πμο 

επηζομμύκ κα ζομμεηέπμοκ, ζα πνέπεη κα δειώζμοκ ηε ζομμεημπή ημοξ μέπνη ηεκ Παραζκεσή 11 

Οκηωβρίοσ 2019 ζημ θμηκό έγγναθμ https://docs.google.com/document/d/1hPKwsp-

Ra9uAVPd6ysG2xHmOVFSFLNDrADY0LCs7zNU/edit?usp=sharing. Ο ανηζμόξ ηωκ 

ζομμεηεπόκηωκ ζα είκαη πενημνηζμέκμξ (ηνηάκηα άημμα) θαη ε επηιμγή ζα γίκεη με βάζε ηεκ 

εμενμμεκία θαη ηεκ ώνα ηεξ δήιωζεξ. ε πενίπηωζε πμο μη ζομμεημπέξ είκαη πενηζζόηενεξ, ε 

επημόνθωζε ζα επακαιεθζεί από ημκ Ιακμοάνημ ημο 2020. Παναθαιμύκηαη μη θ.θ. 

Δηεοζοκηέξ/κηνηεξ κα εκεμενώζμοκ άμεζα ημοξ/ηηξ εθπαηδεοηηθμύξ ΠΕ06 θαη κα δηεοθμιύκμοκ ηε 

ζομμεημπή ημοξ.  

      Η  οκημκίζηνηα Εθπαηδεοηηθμύ Ένγμο ΠΕ06 
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ηαονμύπμιε,  4/10/2019       

Αν. Πνωη : 1052 

 

 

                                                               
ΠΡΟ: ημοξ/ηηξ εθπαηδεοηηθμύξ ΠΕ06 ηωκ 
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Σαπ. Δ/κζε: Κμιμθμηνώκε 22  

 56430 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ 

Πιενμθμνίεξ: Γεωνγία Δειεμπακίδμο (.Ε.Ε. 

ΠΕ06) 

Σειέθωκμ: 2310643065, 6986177093 

Fax: 2310643056 

Ηι. δηεύζοκζε: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 

Ιζημζειίδα: www.kmaked.gr/2pekes 
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