
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

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

ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΠΕ02 

Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810 246400-246860 
Κιν. 6973735494 
Fax: 2810222076  
Ε-mail: pekeskritis@sch.gr   
E-mail προσωπ.: stergianizaneka@gmail.com  
Ιστότοπος: http://www.pdekritis.gr/pekes/  
Ιστότοπος προσωπ.: https://szaneka.academia.edu/ 
Ιστότοπος συνεργ.: https://tpe-filologika.blogspot.com/ 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ηράκλειο, 17-02-2021 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/244     
 
ΠΡΟΣ: 1. τις Διευθύνσεις και τους/τις  
Εκπαιδευτικούς των Σχολείων της 
Παιδαγωγικής μου Ευθύνης στα Χανιά και στο 
Ρέθυμνο 
2. τις Διευθύνσεις και τους/τις  Φιλολόγους 
των Σχολείων της Επιστημονικής μου Ευθύνης 
στα Χανιά και στο Ρέθυμνο  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Δήλωση Συμμετοχής των Εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής ευθύνης και 
των Φιλολόγων της επιστημονικής ευθύνης της ΣΕΕ Ζανέκα Σ. σε εκδήλωση 
παρουσίασης των Δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 

 
Αγαπητοί /-ές Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 
Στο πλαίσιο των δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προς υποστήριξη του έργου των Σχολείων και 

του Ετήσιου Προγραμματισμού, με βάση και τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. 
Κρήτης (Πράξη 19/12-10-2020), το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, από 
τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2021. Μια αυτές είναι η διαδικτυακή παρουσίαση προτάσεων 
για δράσεις ή δράσεων που εκπονούνται στα σχολεία της Κρήτης, με αφορμή την επέτειο των 
διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Οι δράσεις μπορεί να είναι δημιουργικής 
μορφής, μικρής ή μεγάλης διάρκειας που υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθησιακών 
αντικειμένων, των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή ανεξάρτητα από αυτά. 
Επίσης, προετοιμάζεται παγκρήτιο ψηφιακό Αποθετήριο Υλικού, έπειτα από συνεννόηση 
(όσων εκπαιδευτικών ενδιαφέρονται να αναρτηθεί η δράση τους) με τον/την Σ.Ε.Ε. 
αρμοδιότητας των σχολείων τους, σχετικά με τα θέματα: «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821» 
και «Η συμβολή της Κρήτης στην Επανάσταση». Δείτε τον κόμβο πληροφόρησης και 
παράλληλα αποθετήριο υλικού για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο 
της ιστοσελίδας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: 

https://pekes.pdekritis.gr/1821draseis/ 
 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρουσιάσουν τη δράση τους σχετικά με τον εν λόγω θέμα 

σε διαδικτυακή παρουσίαση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, προσκαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή 
τους στην ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί. Μετά τη δήλωσή σας θα επικοινωνήσω μαζί σας για 
περαιτέρω συνεννοήσεις. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για τυχόν απορίες. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF26ShTe3V-
E8v5FqMTGYuLoygbI9c6vaZEl5LczG-Iv8rGA/viewform 
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Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Με τιμή 
                                                                

ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 

 


