
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διεξαγωγή «Γιορτής Μαθητικής 
Δημιουργίας 2016» στη σχολική σας μονάδα 

 

 

 

Για τον προσδιορισμό του χώρου διεξαγωγής του «2ου Συνεδρίου παρουσίασης 
και προβολής καινοτόμων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2015-16» αποστέλλουμε φέτος ανοιχτή 
πρόσκληση προς όλες τις σχολικές μας μονάδες Ηρακλείου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η σχολική μονάδα, προκειμένου να 
μπορεί να υποστηρίξει το συνέδριο, είναι: 

 Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, χωρητικότητας τουλάχιστον 150 
ατόμων, στην οποία θα γίνουν χαιρετισμοί και κεντρικές εισηγήσεις, με 
διαθέσιμη μικροφωνική και βιντεοπροβολέα. 
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Ηράκλειο, 16 Μαρτίου 2016 
Αρ. Πρωτ.:  4685 
 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

Ταχ. Δ/νση      :  Μεταξοχωρίου 15  
Ταχ. Κώδικας  :  713 04 Ηράκλειο 
Ταχ. Θυρίδα    :  2038. Νέο Στάδιο    
Τηλέφωνο       :  2810 529318 
FAX                   :  2810 529317 
Υπ.  Τμήματος :   Γιώργος Π. Μαρκατάτος 
E-mail               :  tay@dipe.ira.sch.gr  

 
Προς 
Σχολικές Μονάδες ΠΕ Ηρακλείου 
 
Κοιν.  
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης 
Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Ηρακλείου  
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 Τρεις (3) μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, στις οποίες θα γίνονται οι 
παράλληλες συνεδριάσεις (κατά προτίμηση στον ίδιο όροφο), με καλή 
σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέα και σύγχρονο ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

 Διάδρομοι, αρκετά ευρύχωροι, στους οποίους να μπορεί να γίνει έκθεση 
υλικού. 

Θετικά θα προσμετρήσει η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο σχολείο και 
διαθέσιμου χώρου για πάρκιγκ, η ύπαρξη σύγχρονου εργαστηρίου πληροφορικής (όπου 
θα μπορούν να γίνουν ορισμένα προπαρασκευαστικά σεμινάρια της συντονιστικής 
επιτροπής). 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου είναι Παρασκευή 10, Σάββατο 11 
και Κυριακή 12 Ιουνίου 2016.  

Για να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 
υπάρχει απόφαση του συλλόγου διδασκόντων της ενδιαφερόμενης σχολικής μονάδας. 
Σε περίπτωση συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων η συνέλευση συλλόγου διδασκόντων 
για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιείται από κοινού. 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλεται από τον/τη διευθυντή/ντρια 
της σχολικής μονάδας με απλό email στο Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 
tay@dipe.ira.sch.gr το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016. Στην αίτηση 
που θα κατατεθεί, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον αριθμό πράξης του συλλόγου 
διδασκόντων και στα «χαρακτηριστικά» της σχολικής μονάδας, τα οποία θεωρούνται 
σημαντικά για την εύρυθμη διεξαγωγή του συνεδρίου. 

Η επιλογή της σχολικής μονάδας θα γίνει με κριτήριο την καλύτερη δυνατή 
υποστήριξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αρκετές 
σχολικές μονάδες, οι οποίες πληρούν στον ίδιο βαθμό τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του 
συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με δυνατότητα παρουσίας των 
ενδιαφερομένων. 

 
Ο  Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

 

Δημήτρης Αποστολάκης 
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