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   Βαθμός  Ασφαλείας :
   Να  διατηρηθεί  μέχρι :
   Βαθμός  προτεραιότητας :

   Μαρούσι,  24-12-2019  
   Αριθμ.  Πρωτ. :   204416/N1
                          
  ΠΡΟΣ :  Δ/νσεις  Α/θμιας Εκπ/σης
                 της χώρας

   ΚΟΙΝ:   Φιλεκπαιδευτική  Εταιρεία
                 Κοκκώνη  18
                 Τ.Κ.  15452  Παλαιό  Ψυχικό

                          

Θέμα : Hμερίδα «Η γλώσσα ως γνώση: γλωσσική διδασκαλία στην προσχολική και την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση»          
             

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 3171/01-07-2019 εγγράφου της Φιλεκπαιδευτικής  
Εταιρείας (αριθμ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 106275/Ν1/02-07-2019), σας ενημερώνουμε ότι η 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Η γλώσσα ως γνώση: γλωσσική 
διδασκαλία στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση», με ελεύθερη 
συμμετοχή για τους εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας 
και προσχολικής εκπαίδευσης.   

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων το Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου 2020.

Σκοπός της Ημερίδας είναι μέσω των ομιλιών και των εργαστηρίων να γίνουν 
προτάσεις και να παρουσιαστούν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στη 
διδασκαλία της γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στόχοι της Ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί:
α. μέσα από τις εισηγήσεις των κεντρικών ομιλητών να γνωρίσουν τις βαθύτερες όψεις του 
θέματος και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις. 
β. να συμμετάσχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες και εργαστήρια που αφορούν 
ρεαλιστικές πτυχές διδασκαλίας σε συνάρτηση με τα σχολικά προγράμματα.

Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας θα παρουσιάσουν κεντρικές ομιλίες οι καθηγητές 
πανεπιστημίου κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης και κ. Γεώργιος Καψάλης. Στο δεύτερο μέρος θα 
διεξαχθούν εργαστήρια.

Παρακαλούνται  οι  Διευθυντές  των  Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
της χώρας να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων 
πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης για τη δυνατότητα παρακολούθησης της 
Ημερίδας και συμμετοχής στα Εργαστήρια κατόπιν δηλώσεώς τους.   

http://www.minedu.gov.gr/


Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται στο http://www.arsakeio.gr/ και στο 
http://hmerides.arsakeio.gr/.

                                                                                                                            Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                                                              
Εσωτερική διανομή:              
Αυτοτελής   Διεύθυνση                                                                                                  ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
Ιδιωτικής  Εκπαίδευσης
Τμήμα  Α΄,  Ιδιωτικών  Σχολείων 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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