
 

 

 

Θέμα: «Γιορηή Μαθηηικής Γημιοσργίας 2018» 
(Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη ζην: https://goo.gl/forms/rqJxN5f7aUWHgI6Y2) 

 

Προθεζμία σποβολής αιηήζεφν ειζήγηζης: Σεηάρηη, 16 Μαΐοσ 2018 

 

Καη ην θεηηλό ζρνιηθό έηνο, 2017-18, 

ζα ζπλερηζηεί ε παξάδνζε ηεο «Γηνξηήο 

Μαζεηηθήο Δεκηνπξγίαο» γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε Ηξαθιείνπ.  

           Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ, θαηά 

ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο, Πξνγξάκκαηα 

Σρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζπκνύλ λα 

ηα παξνπζηάζνπλ, ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ζε  εθδήισζε πνπ δηνξγαλώλεη ην Σμήμα 

τολικών Γραζηηριοηήηφν ηης 

Γιεύθσνζης Πρφηοβάθμιας Δκπαίδεσζης 

Ηρακλείοσ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κένηρο 

Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης Αρτανών 

κε ηίηιν: «Γιορηή Μαθηηικής Γημιοσργίας 

2018». 

Η εκδήλφζη θα πραγμαηοποιηθεί 

ηην Παραζκεσή 15 και ηο άββαηο 16 

Ιοσνίοσ 2018 ζηο τώρο ηοσ 43
οσ

 Γημοηικού τολείοσ Ηρακλείοσ, Σπύξνπ 

Μνπζηαθιή, ηει. 2810256547, Δ/ληξηα: Πεξβνιαξάθε Φξπζάλζε. Φάξηεο 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ & 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

-------------------------- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ 

&  Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η  ΚΡΗΣΗ 

Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΥΟΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 

 

Ηράκλειο, 30 Απριλίοσ 2018 

Αρ. Πρφη.: 4979 

 

 

 

Ταρ. Δ/λζε      :  Μεηαμνρσξίνπ 15  

Ταρ. Κώδηθαο  :  713 04 Ηξάθιεην 

Ταρ. Θπξίδα    :  2038. Νέν Σηάδην    

Τειέθσλν       :  2810 529318 

FAX                :  2810 372644 

Υπ.  Τκήκαηνο :  Φαηδάθεο Σηέξγηνο 

E-mail              :  tay@dipe.ira.sch.gr  

Προς 

τολικές Μονάδες ΠΔ Ηρακλείοσ 

 
Κοιν.  

-Περιθερειακή Γ/νζη Δκπ/ζης Κρήηης 

Γραθεία τολικών σμβούλφν Ηρακλείοσ  

-ΚΠΔ Αρτανών-Ρούβα-Γοσβών 

 

https://goo.gl/forms/rqJxN5f7aUWHgI6Y2
https://goo.gl/forms/rqJxN5f7aUWHgI6Y2
https://www.google.gr/maps/place/43rd+Primary+School/@35.3334717,25.0973751,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x149a59f9ffac23bd:0x8107898d4896ac11!2sSpirou+Moustakli,+Xeropotamos+713+03!3b1!8m2!3d35.3350603!4d25.1057543!3m4!1s0x149a59fbb97d2e1d:0xe30a8c65352adede!8m2!3d35.3339059!4d25.1019694?hl=en
mailto:tay@dipe.ira.sch.gr
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Οη παξνπζηάζεηο ζα είλαη δεκαπενηάλεπηες (15’’) κε ρξήζε power point. Για 

κάθε παροσζίαζη, θα πρέπει να καηαηεθεί και μια γραπηή περίληυη  ζηελ ςεθηαθή 

αίηεζε εηζήγεζεο (150-300 ιέμεσλ). Όιεο νη παξνπζηάζεηο θαη νη πεξηιήςεηο ζα 

αλαξηώληαη ζην ηζηνιόγην https://giorti18.blogspot.gr ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ θαη 

ζρεηηθέο κε ηελ εθδήισζε πιεξνθνξίεο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη δε ζα θαηαηεζεί πιήξεο 

θείκελν ηεο εξγαζίαο παξά κόλν πεξίιεςε. 

Σθνπόο ηεο εθδήισζεο είλαη λα παξνπζηάζνπλ εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο Ηξαθιείνπ, θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα Σρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πινπνηήζεθαλ ην ζρνιηθό έηνο 2017-18, λα γίλεη αληαιιαγή ηδεώλ θαη απόςεσλ, 

ζπδήηεζε θαη δηάρπζε θαιώλ πξαθηηθώλ. Να ππάξμεη επίζεο γλσξηκία αλάκεζα ζε 

δηάθνξεο παηδαγσγηθέο νκάδεο θαη λα ηεζνύλ βάζεηο γηα πηζαλέο κειινληηθέο 

ζπλεξγαζίεο. Παξάιιεια ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, δύλαηαη λα ππάξρεη θαη έθζεζε 

πιηθνύ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. (πρ 

κία αθίζα ή έλα ραξηόλη θάλζνλ αλά πξόγξακκα θ.ά.). 

 Η εθδήισζε ζα είλαη αλνηρηή ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αιιά θαη ζε γνλείο ή 

καζεηέο πνπ επηζπκνύλ λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ. 

        Γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο, παξαθαινύληαη όιεο νη ελδηαθεξόκελεο 

παηδαγσγηθέο νκάδεο, λα ζπκπιεξώζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ηελ ειεθηξνληθή 

θόξκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (καηαληκηική ημερομηνία Σεηάρηη, 16 Μαΐοσ 

2018). 

Σεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο 

θόξκαο είλαη ηα εμήο: 

 Η θόξκα ζπκπιεξώλεηαη κόλν από έλαλ εθπαηδεπηηθό, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ 

επζύλε λα θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία θαη ησλ ππόινηπσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ κε 

ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο ζα γίλεη από θνηλνύ παξνπζίαζε (νλνκαηεπώλπκα, 

εηδηθόηεηα, email θιπ). 

 Κάζε εθπαηδεπηηθόο έρεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κέρξη ζε δύν εηζεγήζεηο-

παξνπζηάζεηο θαη κόλν γηα δεισκέλα (ζην Τκήκα Σρνιηθώλ 

Δξαζηεξηνηήησλ) πξνγξάκκαηα, ζηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείρε 

ελεξγά θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. 

 ε κάθε παροσζίαζη-ειζήγηζη μπορούν να ζσμμεηέτοσν μέτρι και ηρεις 

εκπαιδεσηικοί. Πεξηζζόηεξεο ζπκκεηνρέο (εθπαηδεπηηθώλ, ηδησηώλ, θνξέσλ 

θιπ) κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη από ηελ παηδαγσγηθή νκάδα, ζηηο ζρεηηθέο 

επραξηζηίεο. Ελδέρεηαη επίζεο, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

παηδαγσγηθή νκάδα πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο, αιιά λα κελ επηζπκνύλ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνπζίαζή ηνπ. Απηό ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη 

δεζκεπηηθό γηα ηα ππόινηπα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο, πνπ επηζπκνύλ 

λα παξνπζηάζνπλ (κε εηζήγεζε) έλα πξόγξακκα, θαηαζέηνληαο ηε δηθή ηνπο 

εξγαζία θαη ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζή ηνπ. 

 Σε θάζε βεβαίσζε εηζήγεζεο πνπ ζα ρνξεγεζεί, ζα αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα 

όισλ ησλ εηζεγεηώλ. 

 Γηα θάζε παξνπζίαζε-εηζήγεζε κπνξνύλ λα δεισζνύλ δύν ζρνιηθέο κνλάδεο, 

κόλν ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε παηδαγσγηθή νκάδα εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

πινπνίεζε θαη παξνπζηάδεη ην πξόγξακκα, δελ αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζηελ 

ίδηα ζρνιηθή κνλάδα (πρ ζπζηεγαδόκελα ζρνιεία ή απιά δηαθνξεηηθά ζρνιεία 

πνπ πινπνίεζαλ κε θάπνην ηξόπν ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα από θνηλνύ 

θαη επηζπκνύλ λα ην παξνπζηάζνπλ από θνηλνύ). 

 

https://giorti18.blogspot.gr/
https://goo.gl/forms/rqJxN5f7aUWHgI6Y2
https://goo.gl/forms/rqJxN5f7aUWHgI6Y2
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        Σεκαληηθέο εκεξνκελίεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεηε ππόςε ζαο, όζνη ελδηαθέξεζηε 

λα παξνπζηάζεηε ην πξόγξακκά ζαο ζηελ εθδήισζε είλαη νη εμήο: 

 Σεηάρηη, 16 Μαΐοσ 2018: Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο θαη ππνβνιή πεξίιεςεο. 

 Σεηάρηη, 6 Ιοσνίοσ 2018: Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ηνπ Power 

Point παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο (απνζηνιή ζην tay@dipe.ira.sch.gr) 

 Παραζκεσή 15 και άββαηο 16 Ιοσνίοσ 2018: Ηκεξνκελίεο δηεμαγσγήο 

εθδήισζεο. 

 

  Παξαθαινύληαη νη Δηεπζπληέο/ηξηεο γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. 

 

 

 

Ο  Γιεσθσνηής Πρφηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Ηρακλείοσ 

 

 

Δεκήηξεο Απνζηνιάθεο 

mailto:tay@dipe.ira.sch.gr

