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Θέμα:  Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Σ 7ης ενότητας σε κύκλο προαιρετικών σεμιναρίων

Σχετ.: 
1. Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α΄/1-8-2017):  « Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων

και δημοτικών σχολείων, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 23 του ν.4559/2018
(ΦΕΚ 142 Α΄), άρθρο 17, π.1 

2. Ν. 4299/2018,Απόφαση αριθμ.158733/ΓΔ4, άρθρο 3, π.3, εδάφιο θ΄: «Ενιαίος
Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

   (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών     
   Εκπαιδευτικού Έργου»
3. Την Πράξη 19/12-10-2020 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π∆Ε Κρήτης

  Με  σκοπό  την  επικαιροποίηση  γνώσεων  και  την  καλλιέργεια  συναντίληψης  σε  ζητήματα
ιστορικής  εκπαίδευσης,  με  αφετηρία  τον  εορτασμό  των  200  χρόνων  από  την  ελληνική
επανάσταση, σας καλούμε σε κύκλο εσπερίδων, με τίτλο: 

    
 

Ο κύκλος σεμιναρίων στοχεύει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν  σε
σύγχρονες προσεγγίσεις επεξεργασίας και μετασχηματισμού της ιστορικής μνήμης σε αφήγηση
και γνώση με νόημα,  κατά τη διαδικασία  (ανα)συγκρότησης συλλογικών και ατομικών ταυτο-
τήτων.

ΠΡΟΣ: Τους κ. Δ/ντές/ντριες και  τους/τις 
Εκπαιδευτικούς  των Δ.Σ  7ης ενότητας
   ΚΟΙΝ: 1.Τον κ. Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και    
                  Δ/Θμιας Εκπ/σης Κρήτης
              2. Τον κ. Δ/ντή Α/θμιας  
                   Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
           

« Ιστορικές Μνήμες-Αφηγήσεις-Ταυτότητες: Με αρετή και επαναστατική τόλμη
αναστοχασμού»

mailto:spatharakiandroniki@gmail.com


Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα,  κατά την έναρξη του κύκλου σεμιναρίων, με τη
συμβολή ειδικών επιστημόνων, να περιηγηθούν στο ιστορικό  χώρο και χρόνο της επανάστασης
του  1821,   (ανα)γνωρίζοντας  τον   ρόλο  της  δημόσιας  ιστορίας   και  του  σχολείου,  στην
αναπαραγωγή  κυρίαρχων   αφηγήσεων  για  τα  ιστορικά  «συμβάντα»  και  περαιτέρω  στη
διαμόρφωση ταυτοτήτων.  Στη συνέχεια,  θα κληθούν να συμμετάσχουν  ενεργά,  στη  συζήτηση
εναλλακτικών προτάσεων εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα,  που αφορούν στην επιλογή και
μετάδοση της ιστορικής γνώσης, ως γνωστικό αντικείμενο ή  ως τελετουργία (σχολικές εορτές),
με την αξιοποίηση  της τοπικής ιστορίας, της Τέχνης και τεχνικών βιωματικής μάθησης, 
 
       Ο  προαναφερόμενος  κύκλος  σεμιναρίων  απευθύνεται  σε  όλους/ες  τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες  εκπαιδευτικούς  ΠΕ 70  των Δ.Σ της 7ης ενότητας και συμπεριλαμβάνει
πέντε (5) δίωρες, διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις,  υπό τη  μορφή εργαστηρίων ή
εμπλουτισμένων εισηγήσεων, για τον μήνα Μάρτιο ως εξής:   από Πέμπτη 11 έως Σάββατο 27  
Μαρτίου.  Η συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις  είναι προαιρετική.  Η ενημέρωση για τον
θεματικό άξονα και τους όρους συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε κάθε  σεμινάριο θα γίνεται
με εβδομαδιαία πρόσκληση ενδιαφέροντος και τη συμπλήρωση αντίστοιχης φόρμας.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε,  να συμμετάσχετε στην εναρκτήρια εσπερίδα του κύκλου: 
« Ιστορικές Μνήμες-Αφηγήσεις-Ταυτότητες: Με αρετή και «επαναστατική» τόλμη

Αναστοχασμού»
  που προγραμματίζεται να διεξαχθεί, υπό τη μορφή εμπλουτισμένης εισήγησης, 

                                     την Πέμπτη 11 Μαρτίου, ώρα 6-8 μ.μ,  με τίτλο:     

                              «Πώς (να)  θυμόμαστε την  Ιστορία» 

και προσκεκλημένο εισηγητή,  τον κ. Χάρη Αθανασιάδη,     Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  
Διευθυντή ΠΜΣ «Δημόσια Ιστορία», ΕΑΠ.
 
 Σας  ενημερώνουμε  ότι  θα  διατεθεί  χρόνος  για  συζήτηση  και  σύντομες  τοποθετήσεις  από
τους/τις  συμμετέχοντες/χουσες, εφόσον το επιθυμούν. 
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με την πλατφόρμα Cisco Webex Meetings. 
Για τη σύμμετοχή σας  σ’αυτήν,  αρκεί μόνο να «κλικάρετε»,  από τον υπολογιστή ή το κινητό
σας, ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ τουλάχιστον πριν την ώρα  που έχετε προσκληθεί,  τον σύνδεσμο: 

                        https://minedu-primary.webex.com/meet/spatharaki
 
 
Καλούνται  όσοι/ες  εκπαιδευτικοί  ενδιαφέρονται  να  συμμετάσχουν,  να  συμπληρώσουν  την
ηλεκτρονική φόρμα  στον παρακάτω σύνδεσμο    https://forms.gle/qUgB9zr9KtvPgzMt9      μέχρι  
και την Δευτέρα 8 Μαρτίου.
Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του χρόνου διεξαγωγής της εσπερίδας, λόγω έκτακτων
συνθηκών λειτουργίας των σχολείων, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά.

https://forms.gle/qUgB9zr9KtvPgzMt9
https://minedu-primary.webex.com/meet/spatharaki


        
                                                        Η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

                                                                                   
                                                               Ανδρονίκη Π. Σπαθαράκη

 Εσωτερική διανομή: 
1. κ.  Ειρήνη  Βιδάκη,  Οργανωτική  Συντονίστρια   ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Κρήτης


