
Θέμα: «Κάλεσμα εκπαιδευτικών για συμμετοχή στη συντονιστική 
επιτροπή του 2ου Συνεδρίου παρουσίασης και προβολής 
καινοτόμων  Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2015-16: «Γιορτή 
Μαθητικής Δημιουργίας 2016» 

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται διαδικτυακά στον ιστότοπο: https://goo.gl/UPXbju   

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 10, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουνίου 2016. 

 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στη συντονιστική επιτροπή του 
2ου Συνεδρίου παρουσίασης και προβολής καινοτόμων Προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2015-16: «Γιορτή 
Μαθητικής Δημιουργίας 2016», παρακαλούνται να συμπληρώσουν σχετική ψηφιακή 
αίτηση, στον ιστότοπο, https://goo.gl/UPXbju το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 
2016. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ 
&  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
 

Ηράκλειο, 18 Μαρτίου 2016 
Αρ. Πρωτ.:  4801 

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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Για να συμμετέχει κάποιος/α στη συντονιστική επιτροπή του συνεδρίου, 
απαιτείται καταρχήν ο/η ίδιος/α να έχει υποβάλλει αίτηση για εισήγηση στο συνέδριο. 
Το σκεπτικό είναι ότι κάποιος/α βοηθάει άλλους/ες συναδέλφους στην όλη διαδικασία, 
όντας και ο/η ίδιος/α συμμέτοχος/η σε αυτή. Άλλες σημαντικές προϋποθέσεις είναι να 
διαθέτει λογαριασμό gmail και να είναι αρκετά εξοικειωμένος/η με τη χρήση των 
κοινόχρηστων εγγράφων google (google docs) αλλά και γενικότερα στη χρήση ΤΠΕ και 
web 2.0 εργαλείων εν γένει. 

Όσοι/ες συμμετέχουν τελικώς στη συντονιστική επιτροπή, θα αναλάβουν 
έκαστος/η περίπου 3 με 4 εισηγήσεις (ανάλογα το πόσες τελικά θα κατατεθούν) και θα 
τις υποστηρίζουν από «τεχνικής» απόψεως. Αυτό σημαίνει ότι θα βοηθάνε για 
παράδειγμα τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς στο χειρισμό του εγγράφου τους στο 
google drive, στο να ανεβάζουν την παρουσίαση power point στην πλατφόρμα 
slideshare, να θολώνουν τα πρόσωπα μαθητών σε τυχόν φωτογραφίες, να κάνουν 
σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του συνεδρίου http://giorti16.blogspot.gr/ κ.ά. 

Αναλυτικά το πλαίσιο της συνεργασίας της συντονιστικής ομάδας του συνεδρίου, 
με τους εισηγητές, την επιστημονική επιτροπή και το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 
θα καθορίζεται και θα διαμορφώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν μέσα 
από συναντήσεις, οι οποίες θα γίνονται απογευματινές ώρες (μια συνάντηση περίπου 
κάθε δύο εβδομάδες). Πρώτη συνάντηση συντονιστικής, στην οποία θα καθοριστεί το 
πλαίσιο της συνεργασίας μας, θα γίνει την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το συνέδριο, δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της υπηρεσία μας:  

http://dipe.ira.sch.gr/site/giorti-mathitikis-dimiourgias-2016/  

 
 

Ο  Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

 

Δημήτρης Αποστολάκης 
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