
 

Θέμα: ‘Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς ΠΕ06 των Διευθύνσεων Α’θμιας 

και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης’     

   Σας παρακαλώ να ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) των 

σχολείων ευθύνης σας για το επιμορφωτικό πρόγραμμα ‘Δυσλεξία και Αγγλικά’. Το πρόγραμμα θα 

διεξαχθεί με τη μέθοδο blended learning (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) και θα διαρκέσει 

δυόμιση μήνες. Αποτελείται από δέκα θεματικές ενότητες που εστιάζουν στη φύση της  δυσλεξίας 

και τις μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με αυτή, τα αποτελέσματα της δυσλεξίας στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας και τεχνικές διδασκαλίας που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές. 

Η ανάρτηση του υλικού θα γίνεται στην πλατφόρμα moodle www.act3.gr , στην οποία οι 

συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση με ειδικούς κωδικούς. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει 

τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Η πρώτη δια 

ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.  Οι εκπαιδευτικοί που 

επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 11 

Οκτωβρίου 2019 στο κοινό έγγραφο https://docs.google.com/document/d/1hPKwsp-

Ra9uAVPd6ysG2xHmOVFSFLNDrADY0LCs7zNU/edit?usp=sharing. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (τριάντα άτομα) και η επιλογή θα γίνει με βάση την 

ημερομηνία και την ώρα της δήλωσης. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές είναι περισσότερες, η 

επιμόρφωση θα επαναληφθεί από τον Ιανουάριο του 2020. Παρακαλούνται οι κ.κ. 

Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ06 και να διευκολύνουν τη 

συμμετοχή τους.  

      Η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 

 

       

       Γεωργία Δελημπανίδου                                               

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
 
 

                            

Σταυρούπολη,  4/10/2019       

Αρ. Πρωτ : 1052 

 

 

                                                               
ΠΡΟΣ: τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ06 των 

Δ.Δ.Ε. &  ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (δια των 

Δ/ντων/τριών των σχολικών μονάδων) 

 

 

Κοιν.: Δ/ντές Δ.Δ.Ε. & Δ.Π.Ε. Δυτ. 

Θεσσαλονίκης 
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