
Θέμα: Πρόσκληση παρακολούθησης της δράσης “Γνωρίζω δυνατότητες”

Αγαπητοί/ές Διευθυντές/ντριες

Αγαπητοί/ές Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής

Σας υπενθυμίζουμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00-

11:30, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Χανίων και Ρεθύμνης διοργανώνουν

εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα “Γνωρίζω δυνατότητες”, στο πλαίσιο του εορτασμού

για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμΕΑ. 

Μπορείτε,  εφόσον  το  επιθυμείτε  να  εντάξετε  τις  δράσεις  αυτές  στον  δικό  σας

προγραμματισμό  και  να  δώσετε  την  ευκαιρία  στους/στις  μαθητές/τριές  σας  να

παρακολουθήσουν το ενταξιακό παιγνίδι Baskin καθώς και παγνίδια και  ασκήσεις

στο νερό για άτομα με ειδικές  ανάγκες. Η μετάδοση θα είναι ζωντανή, μέσω webex,

στη διεύθυνση:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/nicsmyrn     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

10:00 Χαιρετισμοί

Σύνδεση με Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κισσάμου

10:15 Εκκίνηση δρόμου για τα παιδιά με αναπηρία «Τρ-έχω ελπίδα»

10:20 Παρουσίαση του ενταξιακού αθλήματος Baskin 

(παρουσιάζει η Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κισσάμου κ. Βασιλική Πανδή και

συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κισσάμου και του 2ου Δημοτικού

Σχολείου  Κισσάμου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ

Δ/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Λήδα Ζαμπετάκη
Τηλ. : 2810 246868 – 246400 
Fax: 2810222076 * Κινητό:6971648614
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
προσωπ. : leda  @  her  .  forthnet  .  gr   

Ηράκλειο, 30/11/2021
Αρ. Πρωτ.: Φ2/2593

Προς:  Σχολικές μονάδες Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων,  Ρεθύμνης, 
Ηρακλείου και Λασιθίου

Κοιν: 1. Διευθύνσεις Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
2. Υπεύθυνους  Ομάδας Φυσικής 
Αγωγής  Π.Ε. & Δ.Ε.  Κρήτης.
3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

https://minedu-secondary.webex.com/meet/nicsmyrn
mailto:leda@her.forthnet.gr
mailto:pekeskritis@sch.gr


Σύνδεση με Κολυμβητήριο Ρεθύμνου

10:50 Παρουσίαση παιγνιδιών και ασκήσεων πισίνας 

(παρουσιάζουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής κ. Μιχαήλ Λαμπαθάκης και  Κυριάκος

Αμπατζίδης και  συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες  του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ρεθύμνου και

του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ρεθύμνου )

11:30 Πέρας εκδήλωσης

Η αίθουσα θα είναι ανοικτή τριάντα λεπτά νωρίτερα. Σας παρακαλούμε, αν μπορείτε,

να  εισέρχεστε  με  το  όνομα  του  σχολείου  σας  ώστε  να  δώσουμε  πιο  εορταστικό

χαρακτήρα  στην  ημέρα.  Κατά  την  διάρκεια  του  προγράμματος  θα  υπάρχει  η

δυνατότητα  μόνο να παρακολουθήσετε τις δράσεις, για το λόγο αυτό παρακαλούμε

να  είναι  κλειστά  τα  μικρόφωνα  και  οι  κάμερες  του  υπολογιστή  σας.  Ο/Η

εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του σχολείου σας μπορεί παράλληλα να  συζητά με

τους/τις  μαθητές/τριες  του τμήματός  του/της  τα δρώμενα ή θέματα συμπερίληψης

μαθητών ΑμΕΑ στο μάθημα της  Φυσικής  Αγωγής (κοινά  παιγνίδια,  τροποποίηση

ασκήσεων γαι συμμαθητές με ειδικές ανάγκες, θέματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια

του μαθήματος κ.ά).

Όλοι δικαιούνται ζωή με υγεία, ισότητα και αξιοπρέπεια!

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ

Εσωτερική διανομή: 

1. Οργανωτική Συντονίστρια


