
 

                                            
             

          ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 Ηνάθιεημ, 11-03-2021                                                                                                         

          ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ                                                Αν.   Πνωη: Φ.2/ 434    

                  & ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

     ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ 

        &  Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΟ ΚΓΝΣΡΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΥΓΔΙΑΜΟΤ 

              (ΠΓ.Κ.Γ. ΚΡΗΣΗ) 

      ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΓΡΓΟΤ 

              7Ηπ ΓΝΟΣΗΣΑ ΚΡΗΣΗ ΠΓ 70 

 

                                                
                                                                                                                        

Σας. Δ/μζη   :   Ρμιέκ 4                           

Σας. Κώδ.      :  71305 Ηνάθιεημ                     

Πληοξθξοίεπ  :  Ακδνμκίθε παζανάθε         

Σηλέθωμξ       :  2810 246409, 246400                                                                                                                                                                                               

FAX               :  2810 283239                 

E-mail           : spatharakiandroniki@gmail.com 

 

 

 

 

Θέμα 1ξ:  Ποόζκληζη εκπαιδερηικώμ Δ. 7ηπ εμόηηηαπ ζηη 2η εζπεοίδα-εογαζηήοιξ κύκλξρ    

        ζεμιμαοίωμ 

 

ςεη.:  

1. Π.Δ 79/2017 (ΦΓΚ 109Α΄/1-8-2017):  « Οογάμωζη και λειηξρογία μηπιαγωγείωμ     

και δημξηικώμ ζςξλείωμ, όπωπ ηοξπξπξιήθηκε με ηξ  άοθοξ 23 ηξρ μ.4559/2018 

(ΦΓΚ 142 Α΄), άοθοξ 17, π.1  

2. Ν. 4299/2018,Απόθαζη αοιθμ.158733/ΓΔ4, άοθοξ 3, π.3, εδάθιξ θ΄: «Γμιαίξπ       

Καμξμιζμόπ Λειηξρογίαπ ηωμ Πεοιθεοειακώμ Κέμηοωμ Γκπαιδερηικξύ ςεδιαζμξύ  

   (ΠΓ.Κ.Γ..) και ειδικόηεοα καθήκξμηα και αομξδιόηηηεπ ηωμ ρμηξμιζηώμ      

   Γκπαιδερηικξύ Έογξρ» 

3. Σημ Ποάνη 19/12-10-2020 ηηπ Ολξμέλειαπ ηξρ ΠΓ.Κ.Γ.. ηηπ Π∆Γ Κοήηηπ 

 

 

       ημ πιαίζημ ημο θύθιμο ζεμηκανίωκ ηζημνίαξ,  με  ηίηιμ: «Ιζηορικές Μμήμες-Αθηγή-

ζεις-Τασηόηηηες: Με αρεηή και επαμαζηαηική ηόλμη αμαζηοταζμού» θαη ζε ζοκέπεηα ηεξ 1εξ 

εζπενίδαξ, ζηεκ μπμία ζοδεηήζεθακ γεκηθόηενα ζέμαηα ηζημνηθήξ μκήμεξ θαη ηζημνηθώκ 

αθεγήζεωκ, ζαξ θαιμύμε κα ζομμεηάζπεηε ζηεκ 2ε εζπενίδα ημο,  με ζθμπό ημκ εμπιμοηηζμό 

ηωκ εθπαηδεοηηθώκ πναθηηθώκ μεηαζπεμαηηζμμύ ηεξ ηζημνηθήξ μκήμεξ ζε δηδαθηηθό ακηηθείμεκμ. 

          

           Σμ πνμακαθενζέκ ζεμηκάνημ,  έπεη θεκηνηθό ζέμα ηεκ αλημπμίεζε Σέπκεξ ζηε δηδαθηηθή 

ηεξ Ιζημνίαξ, ωξ  πμιοαηζζεηενηαθή πεγή δηαιόγμο πνμζωπηθμύ κμήμαημξ ηωκ μαζεηώκ/ηνηώκ 

μαξ,  με ημ ηζημνηθό πανειζόκ θαη ηίηιμ: «Έμηετμα Μαθήμαηα Ιζηορίας» 

 

   

 

ΠΡΟ: Σμοξ θ. Δ/κηέξ/κηνηεξ θαη  ημοξ/ηηξ 

Εθπαηδεοηηθμύξ  ηωκ Δ.  7εξ εκόηεηαξ 

   ΚΟΙΝ: 1.Σμκ θ. Πενηθενεηαθό Δ/κηή Α/ζμηαξ θαη     

                  Δ/Θμηαξ Εθπ/ζεξ Κνήηεξ 

              2. Σμκ θ. Δ/κηή Α/ζμηαξ   

                   Εθπ/ζεξ Ν. Ηναθιείμο 

            

 

 
              
 

mailto:spatharakiandroniki@gmail.com


     Πνμγναμμαηίδεηαη κα δηελαπζεί ηξ άββαηξ, 13 Μαοηίξρ, ώοα 6.ΟΟ- 8.30 μ.μ,  ωπ 

ενήπ:  

 

6.00-6.10 μ.μ :   Γιζαγωγή ζηημ Προβλημαηική ηης Γζπερίδας-Γμωριμία   

                     ομάδας,  

      Αμδρομίκη Σπαθαράκη, ΣΓΓ ΠΓ.Κ.Γ.Σ Κρήηης 

 

6.10- 6.40 μ.μ :  «Όηαμ η ιζηορία ζσμαμηά ηη λογοηετμία και ηημ Τέτμη:   

                     Μια δημιοσργική ζσμάμηηζη γμώζης και αιζθηηικής  

                     ζσγκίμηζης»  

                     Αθημά Νηούλια, Σσμηομίζηρια Γκπαιδεσηικού Έργοσ    

                      ΠΓ.Κ.Γ.Σ Κρήηης, ( εμπλξρηιζμέμη ειζήγηζη), 

 

6.40-8.10 μ.μ:   «Το 1821 μέζα από ηημ Τέτμη και 21… βιβλία: 

                     Η ηετμική Artful thinking ζηη διδακηική ηης ιζηορίας».    

                     Γλεσθ. Καλούδη, Γκπαιδεσηικός (Γργαζηήριο) 

 

8.10-8.30 μ.μ :    Αμαζηοταζμός- Κλείζιμο: «Γιαηί Ιζηορία …αλλιώς;»,  

                      Ομάδα επιμορθωηριώμ 
 

 

       Οη ζομμεηέπμκηεξ/πμοζεξ  ζημ πιαίζημ ημο ζεμηκανίμο ζα θιεζμύκ κα επελενγαζημύκ με ηε 

ζομβμιή ζοκαθώκ με ηε ζεμαημιμγία ημο βηωμαηηθώκ ηεπκηθώκ,  ενωηήμαηα όπωξ; 

 

 Πώξ ζα μπμνμύζαμε κα δηδάλμομε ημ μάζεμα ηεξ Ιζημνίαξ πςνίξ βηβιία; 

 

 Ανθεί έκα ένγμ ηέπκεξ, έκα πμίεμα, έκα μμοζηθό ζέμα γηα κα λεδηπιώζμομε ηηξ πηοπέξ 

ηεξ μέζα ζηεκ ηάλε; 

 

 Πώξ μπμνμύμε κα αλημπμηήζμομε ηηξ ηεπκηθέξ ημο artful thinking ζηε δηδαζθαιία ημο 

μαζήμαημξ ηεξ Ιζημνίαξ; Μπμνεί ε ηέπκε κα απμηειεί αληόπηζηε ηζημνηθή πεγή;  

 

 Πώξ μπμνεί ε Λμγμηεπκία κα δςκηακέρεη ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ με ηεκ Ιζημνία, κα 

ηα βμεζήζεη κα ζομπιενώζμοκ ηα θεκά θαη κα ζοκδέζμοκ ημ πανειζόκ με ημ πανόκ θαη ημ 

μέιιμκ ημοξ; 

 

     

        Η ζρμμεηξςή ζηξ ποξαμαθεοόμεμξ ζεμιμάοιξ, όπωπ  ζε όλεπ ηιπ ζρμαμηήζειπ  είμαι 

ποξαιοεηική.  

Σμ ενγαζηήνημ ζα πναγμαημπμηεζεί  δηαδηθηοαθά με ηεκ πιαηθόνμα Cisco Webex Meetings.  

Γηα ηε ζύμμεημπή ζαξ  ζ’αοηήκ,  ανθεί μόκμ κα «θιηθάνεηε»,  από ημκ οπμιμγηζηή ή ημ θηκεηό 

ζαξ, ΔΓΚΑ ΛΓΠΣΑ ηξρλάςιζηξμ ποιμ ηημ ώοα  πξρ έςεηε ποξζκληθεί,  ημκ ζύκδεζμμ:  

 

                        https://minedu-primary.webex.com/meet/spatharaki 

  

https://minedu-primary.webex.com/meet/spatharaki


     Καιμύκηαη όζμη/εξ εθπαηδεοηηθμί εκδηαθένμκηαη κα ζομμεηάζπμοκ, κα ζομπιενώζμοκ ηξ 

ζρμηξμόηεοξ δρμαηόμ ηεκ ειεθηνμκηθή θόνμα  ζημκ παναθάηω ζύκδεζμμ : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScND2PIg4OEev_Ly4VxkdnwfHSmzglM741

q0t3P20myNEgSyA/viewform?usp=sf_link 

 

    

Θέμα 2ξ:Ποόζκληζη ζργκοόηηζηπ ξμάδαπ Αμαζηξςαζμξύ και Γπαγγελμαηικήπ Αμάπηρνηπ  

 

        Καιμύκηαη, με αθεηενία ηεκ πανμύζα  επημμνθωηηθή πνμζπάζεηα θαη πνμθεημέκμο κα 

ζογθνμηεζεί ξμάδα Αμαζηξςαζμξύ  και Γπαγγελμαηικήπ Αμάπηρνηπ ηηπ 7ηπ εμόηηηαπ, 

όζμη/εξ εθπαηδεοηηθμί έπμοκ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ γηα ζέμαηα γεκηθόηενα δηδαθηηθήξ 

μεζμδμιμγίαξ, πνμηίζεκηαη κα παναθμιμοζήζμοκ ημ εκ ιόγω επημμνθωηηθό θύθιμ θαη επηζομμύκ 

κα (ζοκ)-ενγαζημύκ με ηε ΕΕ, εθηόξ δηδαθηηθμύ ωνανίμο, ωξ μέιε ηεξ εκ ιόγω μμάδαξ, με 

ζηόπμοξ: 

 

α. Σεκ απμηίμεζε θαη ηε  δηάποζε ηωκ επημμνθωηηθώκ θεθηεμέκωκ ηεξ πανμύζαξ επημμνθωηηθήξ    

     δνάζεξ , 

β. Σμκ  ζπεδηαζμό  θαη οιμπμίεζε μειιμκηηθώκ  επημμνθωηηθώκ δνάζεωκ γηα ηα μέιε ηεξ μμάδαξ  

     ή άιιμοξ/εξ εκδηαθενόμεκμοξ/εξ, ζύζημηπωκ με  επημμνθωηηθά αηηήμαηα,  

 γ. Σεκ πνμζωπηθή θαη  επαγγειμαηηθή ακάπηολε, με ηεκ ακηαιιαγή θαιώκ πναθηηθώκ θαη ηε  

     ζοδήηεζε  μειεηώκ πενίπηωζεξ, μα ζρμπληοώζξρμ ηξ ζςεηικό πεδίξ ηηπ  2ηπεμόηηηαπ 

ζηημ παοαπάμω ηλεκηοξμική θόομα εκδήλωζηπ εμδιαθέοξμηξπ. 

       

     Η πνώηε ζοκάκηεζε  ζογθνόηεζεξ ηεξ μμάδαξ πνμγναμμαηίδεηαη κα γίκεη δηαδηθηοαθά, μεηά 

ηεκ μιμθιήνωζε ημο εκ ιόγω θύθιμο, εκηόξ ημο πνώημο δεθαεμένμο Απνηιίμο, ζε πνόκμ πμο ζα 

πνμζδημνηζζεί ζε επηθμηκωκία με ημοξ/ηηξ εκδηαθενόμεκμοξ/εξ. αξ εκεμενώκμομε επίζεξ, όηη  

μ  ανηζμόξ ηωκ μειώκ ηεξ είκαη πενημνηζμέκμξ, πνμθεημέκμο κα δηαζθαιηζημύκ ζοκζήθεξ γόκημμο 

δηαιόγμο θαη μοζηαζηηθήξ ζοκενγαζίαξ. 

 

  

                                                        Η  ρμηξμίζηοια Γκπαιδερηικξύ Έογξρ 

 

                                                                                    

                                                               Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη 

 

 Γζωηερική διαμομή:  

1. κ. Γιρήμη Βιδάκη, Οργαμωηική Σσμηομίζηρια  ΠΓ.Κ.Γ.Σ 

Κρήηης 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScND2PIg4OEev_Ly4VxkdnwfHSmzglM741q0t3P20myNEgSyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScND2PIg4OEev_Ly4VxkdnwfHSmzglM741q0t3P20myNEgSyA/viewform?usp=sf_link

