Μοίρες, 16/03/2021
Αρ. Πρωτ.: Φ2/463

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: Μπαγιάτη Ειρήνη
Τηλ. : 2810 246860
Fax: 2810222076
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr
Ε-mail προσωπ. : ebagiati@gmail.com

Προς:
Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους Προϊσταμένους /
ες και το Διδ/κό Προσωπικό των Δημοτικών
Σχολείων 8 ης Ενότητας Ηρακλείου
Κοιν.:
1)
2)
3)

κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε. και Δ.Ε.
Κρήτης
κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου
Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 8 ης
Ενότητας Ηρακλείου (δια μέσου των
Δ/ντών και Προϊσταμένων τους)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διήμερο διαδικτυακών διαλέξεων με θ έμα: Η Ρω μιοσύνη απ ό τ α
χρόνια της τουρκοκρατίας και τ η Με γάλ η Επανάστασ η (1821 -1830), σ την ε λληνική
ανεξαρτησία».
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 κ. Μπαγιάτη Ειρήνη,
παιδαγωγικά αρμόδια των σχολικών μονάδων 8ης Ενότητας Ηρακλείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,
διοργανώνει διήμερο διαδικτυακών διαλέξεων με θέμα «Η Ρωμιοσύνη από τα χρόνια της
τουρκοκρατίας και τη Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830), στην ελληνική ανεξαρτησία» την
Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 κ αι ώρες 6:30 μ.μ . έως 8 μ .μ . για του ς
γονείς/κηδεμόνες και το Διδακτικό Προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης της.
Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι:
• Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 κ αι ώ ρα 6:30 μ.μ . έως 8 μ .μ .: Ομ ιλία κ.
Καψαλάκη Ζαχαρία, Ph.D στα Παιδαγωγικά με θέμα: «Ματιές στην ιστορία
της εκπαίδευσης στην Κρήτη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας! Ιδρύσεις
σχολείων στο Τμήμα Ηρακλείου το 19ο αιώνα…»
•

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώ ρ α 6:30 μ .μ . έω ς 8 μ .μ .: Ομιλία κ.
Σαμ ου ράκη Γεω ργίου , Med, Ph.D στη Θεολογία με θέμα: «Γνωστές και
άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του '21».

Μετά τις ομιλίες των προσκεκλημένων εισηγητών θα ακολουθήσει συζήτηση με
γονείς και εκπαιδευτικούς για σχετικά θέματα.
Παρακαλούνται οι κ.κ Δ/ντές,/ντριες και Προϊστάμενοι/ες να ενημ ερώσ ουν ό λους
του ς γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, καθώς και το Διδ/κό Προσωπικό των Δημοτικώ ν
Σχολείων της 8ης Ενότητας Ηρακλείου.
Στη σύγχρονη επικοινωνία μας θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα Cisco Webex
Meetings και το σύνδεσμο (link): https://minedu-primary.webex.com/meet/eimpag . Καλό
είναι να μπαίνετε (Join Meeting) στην ηλεκτρονική αίθουσα συνδιάσκεψης 10 λεπτά πριν την
έναρξη της ενημερωτικής συνάντησης, ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τυχόν προβλή μ ατα

σύνδεσης. Συστήνουμε να δώσετε ένα όνομα με το οποίο θα είστε αναγνωρίσιμοι μέσα στην
αίθουσα.

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

