
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ07 στα Χανιά 

 

Αγαπητές/οί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

απευθυνόμενη και στους νέους συναδέλφους αναπληρωτές που τοποθετήθηκαν στις 

σχολικές μονάδες της περιοχής σας, σας εύχομαι για άλλη μια φορά μία δημιουργική 

νέα σχολική χρονιά με υγεία και ηρεμία. 

 

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους πολύ σημαντικό ρόλο παίζει πάντα η γνωριμία 

με τους μαθητές μας καθώς και η γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους. Το παιχνίδι 

μπορεί να αποτελέσει μεταξύ άλλων ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στην 

επίτευξη αυτού του στόχου. 

Όπως είναι γνωστό μπορεί γενικότερα να συνεισφέρει στη  μάθηση και να συμβάλλει 

στην ισορροπημένη ανάπτυξη και στην ψυχική υγεία των μαθητών μας.  

Έτσι στο πλαίσιο μιας σειράς επιμορφωτικών συναντήσεων κι εργαστηρίων που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του νέου σχολικού έτους θα 

χαιρόμουν πολύ να σας καλωσορίσω στην εναρκτήρια συνάντηση με τίτλο “Spiel, 

Spaß und Bewegung im Unterricht”.  

Η συνάντηση αυτή που γίνεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό για το 2019-

2020 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (πρ. 20/30-9-2019) αφορά τους συναδέλφους ΠΕ07 και 

των δύο βαθμίδων και θα πραγματοποιηθεί  

 

την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου στο 1ο ΓΕΛ Χανίων  

και ώρα 11.00 - 14.00. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των ομάδων εργασίας παρακαλώ να συμπληρωθεί 

η παρακάτω φόρμα συμμετοχής: 

 

https://forms.gle/7wycxD9mEvaUtc8b6 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

     Σοφία Γιασσάκη                  

                                                                                                Γερμανικών ΠΕ 07 

          

Εσωτερική διανομή:  

1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

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: Σοφία Γιασσάκη  

Τηλ. : 2810 246860 - 342206 - 246400 
Fax: 2810222076 * Κινητό: - 
Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
Ε-mail προσωπ. : sofigiassa@sch.gr 
 

Ηράκλειο, 16/10/2019 

Αρ. Πρωτ.: Φ2/1605 

 
 

Προς:  

1. Εκπαιδευτικούς κλάδου  ΠΕ07 

Σχολικών Μονάδων Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας 

Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας  Χανίων 

(μέσω των Δ/νσεων των σχολείων, δια των 

Δ/νσεων Εκπ/σης) 

 

Κοιν.: 

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νσεις  Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης νομού 

Χανίων 

https://forms.gle/7wycxD9mEvaUtc8b6
mailto:pekeskritis@sch.gr

