
 

                                            
             

          ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 Ηνάθιεημ, 16-3-2021                                                                                                         

          ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ                                                Αν.   Πνςη: Φ.2/ 469   

                  & 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 ζηημ 3η 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 ζεμηκανίςκ ηζημνίαξ,  με  ηίηιμ: «Ιζηορικές Μμήμες-Αθηγήζεις 

Τασηόηηηες: Με αρεηή και επαμαζηαηική ηόλμη αμαζηοταζμού» θαη ζε ζοκέπεηα ηεξ πνμε-

γμύμεκςκ εζπενίδςκ, ζηηξ μπμίεξ ζοδεηήζεθακ γεκηθόηενα ζέμαηα ηζημνηθήξ μκήμεξ θαη 

ηζημνηθώκ αθεγήζεςκ, θαζώξ θαη αλημπμίεζεξ ηεξ Σέπκεξ θαη ηεξ Λμγμηεπκίαξ θαηά ηεκ 

δηδαζθαιία ηεξ ηζημνίαξ, ζαξ θαιμύμε κα ζομμεηάζπεηε ζηεκ 3ε εζπενίδα,  με ζθμπό ηε 

ζομμεημπηθή επελενγαζία θαη ζοδήηεζε βαζηθώκ μεζμδμιμγηθώκ δεηεμάηςκ ηεξ ηζημνηθήξ 

εθπαίδεοζεξ, όπςξ ε ζογθνόηεζε ηζημνηθώκ ενςηεμάηςκ θαη ηζημνηθώκ εκκμηώκ, ε ακάγθε 

ζοκεθηίμεζεξ ημο πιαηζίμο θαηά ηεκ ηζημνηθή ένεοκα,  ε βέιηηζηε αλημπμίεζε πεγώκ (ημπίμο, 

ανπείςκ, μανηονηώκ, θιπ), ε ελμηθείςζε με ηεκ πνήζε ρεθηαθώκ ενγαιείςκ  

  

   

 

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

Εθπαηδεοηηθμύξ  ηςκ 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 
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           Σμ 3μ ζεμηκάνημ ημο θύθιμο, με ηίηιμ: «Ιζηορικές προ(ζ)κλήζεις πηγώμ ηοπίοσ ή πώς 

έμα ζτολείο ιτμηλαηεί ηο ιζηορικό παρελθόμ. Η περίπηφζη ηοσ Δ.Σ Θραυαμού»,  

πνμγναμμαηίδεηαη κα δηελαπζεί ηημ Πέμπηη, 13 Μαοηίξρ, ώοα 6.ΟΟ- 9.00 μ.μ,  ωπ ενήπ:  

 

 6.00-7.15 μ.μ : Γργαζηήριο Α’ Μέρος: «Μαθήμαηα Ιζηορίας:Γρφηώ-Γρεσμώ- 

                           Ιζηορώ- Μαθαίμφ» 

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

 

7.15-7.45 μ.μ :   Γμπλοσηιζμέμη ειζήγηζη- Γρφηήζεις: «Αποησπώμαηα ηης  

                         ελλημικής  

                         επαμάζηαζης ζηομ ηόπο μας. Οι περιπηώζεις ηφμ περιοτώμ   

                        Καζηελλίοσ και Θραυαμού» 

                        Γεώργιος Καλογεράκης, Δ/μηής Δ. Σ Θραυαμού 

 

7.45- 8.15 μ.μ:    Γργαζηήριο Β’ μέρος: Γργαζία ζε ομάδες-Αμακοιμώζεις      

                      Σσμηομιζηές/ηριες: Γπιμορθφηές/ηριες 

 

8.15- 8.20:            Δ  ι ά λ ε ι μ μ α  

 

8.20- 8.50:      Γμπλοσηιζμέμη Γιζήγηζη: «Ιζηορικά μομοπάηια μέζα από  
                       υηθιακές κάρηες»     

                   Μαρία Πραηζίμη, ΣΓΓ ΠΓ.Κ.Γ.Σ Κρήηης 

 

8.50-9.00 μ.μ :  Αμαζηοταζμός- Κλείζιμο. 

                           
        Η ζρμμεηξςή ζηξ ποξαμαθεοόμεμξ ζεμιμάοιξ,  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. 

 

Ποξζξςή! Α. Λόγω ηηπ εογαζηηοιακήπ μξοθήπ ηξρ ζεμιμαοίξρ και ποξκειμέμξρ μα 

διαζθαλιζηξύμ πξιξηικέπ παοάμεηοξι διεναγωγήπ ηξρ, παοακαλξύμε θεομά για ηημ έγκαιοη 

ποξζέλερζη ηωμ εμδιαθεοξμέμωμ.  

Β. Γίμαι επιθρμηηή η δρμαηόηηηα ςοήζηπ κάμεοαπ και μικοξθώμξρ από ηξρπ/ηιπ 

ζρμμεηέςξμηεπ/ςξρζεπ για ηη διαζθάλιζη ηηπ μέγιζηηπ δρμαηήπ αλληλεπίδοαζηπ. 

  

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

ζρμηξμόηεοξ δρμαηόμ ηεκ ειεθηνμκηθή θόνμα  ζημκ παναθάης ζύκδεζμμ : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKny9phO24f57i8NziJd4NGK237n15FNh

8DJ2WjKEkKmC9fA/viewform?usp=sf_link 
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Θέμα 2ξ:Ποόζκληζη ζργκοόηηζηπ ξμάδαπ Αμαζηξςαζμξύ και Γπαγγελμαηικήπ Αμάπηρνηπ  

 

        Καιμύκηαη, με αθεηενία ηεκ πανμύζα  επημμνθςηηθή 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 ιόγς επημμνθςηηθό θύθιμ θαη επηζομμύκ 

κα (ζοκ)-ενγαζημύκ με ηε ΕΕ, εθηόξ δηδαθηηθμύ ςνανίμο, ςξ μέιε ηεξ εκ ιόγς μμάδαξ, με 

ζηόπμοξ: 

 

α. Σεκ απμηίμεζε θαη ηε  δηάποζε ηςκ επημμνθςηηθώκ θεθηεμέκςκ ηεξ πανμύζαξ επημμνθςηηθήξ    

     δνάζεξ- θύθιμο ζεμηκανίμο ( Προζοτή: όζοι/ες ζσμάδελθοι/ζζες έτοσμ ήδη εκδηλώζει ηο  

   εμδιαθέρομ ηοσς, δεμ τρειάζεηαι μα ζσμπληρώζοσμ ηο ζτεηικό πεδίο). 

β. Σμκ  ζπεδηαζμό  θαη οιμπμίεζε μειιμκηηθώκ  επημμνθςηηθώκ δνάζεςκ γηα ηα μέιε ηεξ μμάδαξ  

     ή άιιμοξ/εξ εκδηαθενόμεκμοξ/εξ, ζύζημηπςκ με  επημμνθςηηθά αηηήμαηα,  

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

     ζοδήηεζε  μειεηώκ πενίπηςζεξ, 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 μιμθιήνςζε ημο εκ ιόγς θύθιμο, εκηόξ ημο πνώημο δεθαεμένμο Απνηιίμο, ζε πνόκμ πμο ζα 

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

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

δηαιόγμο θαη μοζηαζηηθήξ ζοκενγαζίαξ. 

 

  

                                                        Η  ρμηξμίζηοια Γκπαιδερηικξύ Έογξρ 

 

                                                                                    

                                                               Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη 

 

 Γζφηερική διαμομή:  

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

Κρήηης 


