ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)

Ηράκλειο, 25-02-2021
Αρ. Πρωτ.: Φ2 / 264
ΠΡΟΣ:
•

Τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των
ειδικοτήτων, όλων των Σχολικών
Μονάδων Π/θμιας, Δ/θμιας και Ειδικής
Αγωγής & Εκπαίδευσης Κρήτης (δια των
Δ/νσεων)
ΚΟΙΝ:

Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 246860 – 246400 - 246870– 246863
Fax: 2810222076
Ε-mails: pekeskritis@sch.gr,

•
•

pekes.kritis.mail@gmail.com

Ιστότοπος: https://pekes.pdekritis.gr/
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης

•
•

•

Π.Δ.Ε. Κρήτης
Διευθύνσεις Π/θμιας και
Εκπ/σης Κρήτης
Κ.Ε.Σ.Υ. Κρήτης
Κ.Π.Ε. Κρήτης
Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Δ/θμιας

Εναρκτήρια εσπερίδα ενημέρωσης για τις δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,
σχετικά με την επέτειο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821
Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης σας προσκαλεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, στις 18:00-20:30, στην
εναρκτήρια εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα των δράσεων, τις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει
για την επέτειο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι κεντρικές εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν με τη μορφή
διαδικτυακών στρογγυλών τραπεζιών, οι πρωτοβουλίες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης που προγραμματίζεται να γίνουν ή άλλες που ήδη πραγματοποιούνται και ενδεικτικές
προτάσεις με στόχο να ενθαρρυνθούν οι σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, για
να πραγματοποιήσουν δράσεις με επίκεντρο το θέμα της επετείου.
Η εσπερίδα θα διεξαχθεί σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης webex και παράλληλα θα μεταδίδεται για
όλους απευθείας (live-streaming) μέσω του YouTube (ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, μενού ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ’’
ή https://pekes.pdekritis.gr/draseis/).
Για

να

παρακολουθήσετε

ζωντανά

στο

YouTube

ακολουθήστε

τον

παρακάτω

σύνδεσμο:

https://youtu.be/z_DoW4_z-VU
Για το σύνολο των δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην
ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: https://pekes.pdekritis.gr/
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν
όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους επιδίδοντας αντίγραφο του παρόντος εγγράφου σε
έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
Σημ: Επισυνάπτεται το πρόγραμμα

Η Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ
Ειρήνη Βιδάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εναρκτήριας εσπερίδας ενημέρωσης για τις δράσεις του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,
σχετικά με την επέτειο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
18:00 - 18:10
18:10 – 18:20
18:20 – 18:35

18:35- 19:50

Έναρξη εσπερίδας
Χαιρετισμός Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Κρήτης κ. Εμμ. Καρτσωνάκη
Εκδηλώσεις & δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821, από την Οργανωτική Συντονίστρια του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης κ. Ειρ. Βιδάκη
Σύντομες ενημερώσεις για δράσεις που προγραμματίζεται να γίνουν ή άλλες
που ήδη πραγματοποιούνται και ενδεικτικές προτάσεις, καθώς και σκέψεις
από Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με στόχο να
ενθαρρυνθούν οι σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, για
να πραγματοποιήσουν δράσεις με επίκεντρο το θέμα της επετείου.
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
19:50- 20:30

Βιδάκη Ειρήνη, Οργ. Συντονίστρια, ΣΕΕ ΠΕ 70: Η επανάσταση του 1821 μέσα
από πηγές της Τοπικής Ιστορίας. Προτάσεις για διαθεματικές δραστηριότητες
Τοπικής Ιστορίας για το επετειακό έτος 2021 (200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821).
Ζαμπετάκη Λήδα, ΣΕΕ ΠΕ11: Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και
αθλοπαιδιών.
Ζανέκα Στεργιανή, ΣΕΕ ΠΕ02: Πρόταση για project «Γυναικείες μορφές της
Επανάστασης του 1821 στην ποίηση του Διονυσίου Σολωμού».
Καλοκύρη Βασιλεία, ΣΕΕ ΠΕ02: Ο εορτασμός της επετείου του 1821 στο
σχολείο. «Από τους πανηγυρικούς στην ανακαλυπτική μάθηση και την
πολιτισμική αυτογνωσία. Προτάσεις για τα φιλολογικά μαθήματα».
Καλυκάκης Δημήτρης, ΣΕΕ ΠΕ03: Μαθηματικά και Επανάσταση του 1821: Ιδέες
και προτάσεις για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά.
Μαρτίνου Σωτηρία, ΣΕΕ ΠΕ70: «Σημάδια» της Ελληνικής Επανάστασης 1821
στο δημόσιο χώρο της Κρήτης: αγάλματα, πλατείες, ονόματα οδών, μνημεία
πεσόντων, τοπωνύμια, ονόματα ηρώων. Ανάδειξη καλής πρακτικής σχολικών
μονάδων της πόλης του Ηρακλείου, αρμοδιότητας της ΣΕΕ.
Ντούλια Αθηνά, ΣΕΕ ΠΕ70: Προσεγγίζοντας την Επανάσταση του 21 μέσα από
τη φιλαναγνωσία.
Ραμουτσάκη Ιωάννα, ΣΕΕ ΠΕ02: 1821 και φιλολογικά μαθήματα: Ενδεικτικά
Παραδείγματα και Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με αφορμή το
επετειακό έτος για την Επανάσταση του 1821.
Στριλιγκάς Γεώργιος, ΣΕΕ ΠΕ01: Προτάσεις για διδακτικές δραστηριότητες στα
Θρησκευτικά: Παγκρήτια διασχολική διαθεματική δράση, με θέμα «Η Εκκλησία
της Κρήτης στα χρόνια της Επανάστασης του 1821».
Φιλιππάκη Αμαλία, ΣΕΕ Εκπ/σης για την Αειφορία: Ονόματα οδών και
τοπωνύμια. Ένα πεδίο εκπαιδευτικής έρευνας και δράσης με θέμα της Ελληνική
Επανάσταση του 1821.
Κανέλλος Ιωάννης, ΣΕΕ ΠΕ03: Χαρακτηριστικά των Επαναστάσεων, το 1821
και η αδελφότητα των ανθρώπων
Νικολακόπουλος Δημήτριος, ΣΕΕ ΠΕ05: Και αν δεν είχε γίνει επανάσταση;

Συζήτηση – αναστοχασμός
Λήξη εσπερίδας

