ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 2-10-2019
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /1495
ΠΡΟΣ:
•

Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους (ΠΕ02)
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου Επιστημονικής
Ευθύνης της Σ.Ε.Ε. Β. Καλοκύρη (διαμέσου των
Δ/νσεων των Σχολείων τους)

•

Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων
Παιδαγωγικής αρμοδιότητας Ηρακλείου
(διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)
Ταχ. Δ/νση:
Ρολέν 4
Ταχ. Κώδικας: 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πληροφορίες: Βασιλεία Καλοκύρη
2810 24 64 00 Τηλ.:
2810 24 68 60
κιν.:
697 99 30 724
E-mail:
pekeskritis@sch.gr
E-mail προσωπ.: kalokyri@sch.gr

ΚΟΙΝ:
1.
2.

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
ΠΔΕ Κρήτης

Θέμα: Υπενθύμιση α) προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στην Ημερίδα για τον
Ερωτόκριτο και τη διδακτική-εκπαιδευτική αξιοποίησή του (Ηράκλειο, 23-1019, προθεσμία δήλωσης 4-10-19), β) δράσεων στα σχολεία και γ) εκπαιδευτικού
υλικού, στο πλαίσιο του σχολ. έτους-αφιερώματος 2019-20.
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοινοποίηση/ενημέρωση της ΠΔΕ
Κρήτης 1, η Ημερίδα με θέμα «Προτάσεις διδακτικής-εκπαιδευτικής αξιοποίησης
του λογοτεχνικού έργου «Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου, στην Π/θμια και
Δ/θμια Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2019-20, στο πλαίσιο του έτουςαφιερώματος», θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την Τετάρτη 23-10-2019,
Ηράκλειο, στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9.
Οι Δ/νσεις των σχολείων του Ηρακλείου πρέπει άμεσα να φροντίσουν για
τη συμμετοχή εκπροσώπου-συμμετέχοντα/-ουσας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που έχουν οριστεί.
•

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής

ενός/μίας εκπαιδευτικού ανά

σχολείο είναι μέχρι και τις 4/10/2019 για Ηράκλειο
Για διευκόλυνση υπενθυμίζονται εδώ οι Προϋποθέσεις συμμετοχής:
«Σε κάθε Ημερίδα, για λειτουργικούς λόγους, προτείνεται, ο/η
Δευθυντής/ντρια, να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής του/της μονάδας
και με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων να συμμετάσχει από κάθε σχολείο 1
Ανακοινοποίηση ΠΔΕ Κρήτης 19/9/19 σχετικά με αρ. Πρ. 13018/17-9-19 με θέμα: Επιμορφωτικές
Ημερίδες για το σχολικό έτος-αφιέρωμα στον Ερωτόκριτο, 2019-2020.
1

ενδιαφερόμενος/-η
(εκπαιδευτικός
ή
Διευθυντής/Διευθύντρια
ή
Υποδιευθυντής/Υποδιευθύντρια ή Προϊστάμενος/-μένη Νηπιαγωγείου), που μετά την
ημερίδα, θα ενημερώσει τον σύλλογο διδασκόντων λειτουργώντας ως
πολλαπλασιαστής και θα είναι ο σύνδεσμος του σχολείου του, για δράσεις της
σχολικής μονάδας σχετικά με το θέμα.
Ο
εκπαιδευτικός,
ή
ο
Διευθυντής/η
Διευθύντρια
ή
Υποδιευθυντής/Υποδιευθύντρια ή Προϊστάμενος/-μένη Νηπιαγωγείου, που θα
συμμετάσχει από κάθε σχολείο, χρειάζεται να αιτηθεί άδεια για επιµορφωτικούς
ή επιστηµονικούς λόγους.
Επίσης,
στον
σύνδεσμο
(link)
που
ακολουθεί
https://forms.gle/1PCbKGVVn8LDTA1x8, θα πρέπει να καταχωρηθεί το όνομα του/της
συμμετέχοντα/ουσας (μέχρι: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-10-19 για την Ημερίδα στο
Ηράκλειο).»
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του σχ. έτους-αφιερώματος στον
Ερωτόκριτο, 2019-20, θα πραγματοποιηθούν διδακτικές-εκπαιδευτικές δράσεις
στα σχολεία και επιμορφωτικές Ημερίδες για τους Εκπαιδευτικούς ανά
περιφερειακή ενότητα. Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με παρουσιάσεις των
δράσεων (με προαιρετική συμμετοχή).
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. Κρήτης και
στο ψηφιακό αποθετήριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Το έτος-αφιέρωμα είναι μια ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε διδακτικά –
εκπαιδευτικά τον Ερωτόκριτο, ενισχύοντας τους δεσμούς των μαθητών/τριών μας με
την παράδοση του τόπου αλλά και με αξίες διαχρονικές, που γόνιμα μπορούν να
συμβάλουν στη σύγχρονη προβληματική για αναμόρφωση του πολιτισμού με
αιτήματα ισορροπίας ανθρώπου-φύσης-κοινωνίας-κουλτούρας.
Ελπίζω να συναντηθούμε στην Ημερίδα και είμαι στη διάθεσή σας σχετικά με
δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του Ερωτόκριτου στο σχολείο.
Με τιμή,
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

