
              

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΡΗΣΗ 

(ΠΕ.Κ.Ε.. ΚΡΗΣΗ) 
 

Σαχ. Δ/νση: Ρολζν 4, Σ.Κ. 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Σηλ.: 2810246400, Email: pekeskritis@sch.gr 

Πληροφορίες:  

 

Νηθνιαθόπνπινο Γεκήηξεο (ΔΔ ΠΔ05) 

Ε-mail (πξνζωπ): 

dimpanik@hotmail.com  

Κηλ. 6945032390  

 

Διέλε Πνπιιά (ΔΔ ΠΔ06) 

Ε-mail (πξνζωπ). : epoulla@sch.gr  

Κηλ. 6974384543  

 

Γηαζζάθε νθία (ΔΔ ΠΔ07) 

 Ε-mail (πξνζωπ):   

sofigiassa@sch.gr 

Κηλ. 6972763685 
 

 

 

 

Ηράκλειο, 26/2/2019 

Αριθ. Πρωτ.Φ2/409 

 

Προς:  

• Εκπαιδευτικοφσ Ξζνων Γλωςςών Π/θμιασ 

& Δ/θμιασ Εκ/ςησ  Ηρακλείου (δια των 

διευθυντών/τριών των ςχολείων)   

•Προϊςταμζνουσ Π/θμιασ & 

Δ/θμιασ Εκ/ςησ Ηρακλείου 

•Περιφερειακό Δ/ντη Π/θμιασ & 

Δ/θμιασ  Εκ/ςησ Κρήτησ  

Θέμα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΞΔΝΩΝ 

ΓΛΩΩΝ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  

 

Αγαπεηέο/νί ζπλάδειθνη  

 

Μεηά ηηο ζπλαληήζεηο καο θαη ηελ απόθαζε πνπ πήξακε λα δηνξγαλωζεί ζην 

Ηξάθιεην Φεζηηβάι Ξέλωλ Γιωζζώλ ζαο θαινύκε λα δειώζεηε ηελ ζπκκεηνρή ζαο 

ζηελ google form  πνπ ζα βξείηε ζηνλ παξαθάηω ζύλδεζκν κέρξη ηελ Σξίηε, 12 

Μαξηίνπ: 

 

https://goo.gl/forms/UBJN71VNRFgxg4TB3  
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Σν θεζηηβάι ζα γίλεη ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Ηξαθιείνπ, Σεηάξηε 15& Πέκπηε 16, 

Μαΐνπ.    

 

Η νξγαλωηηθή επηηξνπή ηνπ θεζηηβάι ζα απνηειείηαη γηα θέηνο θαη γηα νηθνλνκία 

ρξόλνπ από ηα κέιε ηωλ Δπηζηεκνληθώλ Δλώζεωλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ ηωλ ΞΓ. Σα 

νλόκαηά ηεο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο καδί ηνπο ζα ζαο αλαθνηλωζνύλ ζύληνκα.  

 

Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα παξνπζηάζεηε ζην θεζηηβάι κπνξεί λα είλαη θαη 

ζπλεξγαζίεο κε  ζπλαδέιθνπο Ξέλωλ Γιωζζώλ αιιά  θαη κε άιιεο εηδηθόηεηεο.  

 

Όπωο ζα δείηε θαη από ηελ δήιωζε ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζαο πξνβιέπεηαη ζε δύν 

επίπεδα. Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαη ηα δύν ή κόλν ην έλα:  

 

1. Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζαο. Όπνπ 

απηό δελ είλαη δπλαηόλ, ιόγω δπζθνιίαο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπο, ε παξνπζίαζε 

ζα γίλεηαη από εζάο.  

 

2. πκκεηνρή ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ζαο, ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο ζα ζπλνδεύεηε εζείο, 

αιιά θαη άιινη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα γίλνληαη ζην ρώξν ηνπ θεζηηβάι κε αλάινγν 

πξνγξακκαηηζκό. 

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην θεζηηβάι είηε ελεξγά είηε ωο ζεαηέο ζα δεηεζεί από εκάο 

εκεξήζηα άδεηα από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθ/ζεο.  

 

Όπωο έρνπκε ήδε ζπδεηήζεη ην Φεζηηβάι Ξέλωλ Γιωζζώλ απνηειεί ζεκαληηθό 

«Υωξόρξνλν Δπηθνηλωλίαο» ηεο δνπιεηάο καο κέζα ζην Γεκόζην ρνιείν κε ηελ 

ζρνιηθή θνηλόηεηα ( εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο/ηξηεο, γνλείο) αιιά θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλωλία.  

 

 

Γηα όηη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο  ρξεηαζηείηε ζε ζρέζε κε ηελ δήιωζε 

ζπκκεηνρήο επηθνηλωλήζηε καδί καο ζηα ηειέθωλα θαη ηα mails καο.    

 

Με εθηίκεζε  

 

Οη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηνπ ΠΔΚΔ Κξήηεο  

 

Νηθνιαθόπνπινο  Γεκήηξεο ( ΠΔ05)  

Πνπιιά Διέλε ( ΠΔ06) 

Γηαζζάθε νθία ( ΠΔ07) 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Οξγαλωηηθή πληνλίζηξηα ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο θ. Δηξήλε Βηδάθε 


