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    Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων 

 

 
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,     

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 

         με έδρα το Ηράκλειο 
Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο 

              Πληροφορίες : Ελ. Προύντζου 

                    Τηλ. Γραφείου : 2810-246400       
                         Κιν. 6973019040  

                    e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr 

                    e-mail προσωπ.: iramouts@sch.gr 
         ioannar@hotmail.com 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση συναδέλφων για διήμερη εκδήλωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου 

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή με εισήγηση στην εκδήλωση αυτή) 

 

 
              Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,   

 
Σας αποστέλλω, προς ενημέρωσή σας, το μήνυμα του Συντονιστή Ε.Ε του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, 

 κ. Ν. Σουτόπουλου, και Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής της διήμερης εκδήλωσης (<<τηλε-

διημερίδας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου>>,  με θέμα: <<Αναζητώντας την παιδαγωγική ηγεσία: 

η διαχείριση κρίσεων στην εκπαίδευση>>, η οποία θα πραγματοποιηθεί 26 και 27 Μαρτίου 2021), 

σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια συνάδελφος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση 

αυτή με  εισήγηση. Το μήνυμα του κ. Σουτόπουλου έχει ως εξής: 

     <<Σας ευχαριστούμε πολύ για την θετική σας ανταπόκριση κατά τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες 

στην τηλε-διημερίδα που διοργανώνουμε στις 26 και 27 Μαρτίου 2021 με θέμα: 

<<Αναζητώντας την παιδαγωγική ηγεσία: η διαχείριση κρίσεων στην εκπαίδευση>>. Θα θέλαμε 

εντούτοις να σας υπενθυμίσουμε ότι οι περιλήψεις των εισηγήσεων πρέπει να κατατεθούν ως τις 28/2 

2021. 

     Σας καλούμε λοιπόν να εισέλθετε στο σχετικό σύνδεσμο  https://blogs.sch.gr/nsoutop/ να 

κάνετε την εγγραφή σας ε δ ώ, να καταθέσετε το θέμα της περίληψή σας ε δ ώ  και να 

αποστείλετε το κείμενο (έως 250 λέξεις) στο e-mail: sec1.eduleader@gmail.com, όσο το δυνατό 

γρηγορότερα, ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα της τηλε-διημερίδας κατάλληλα. 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) 

ΚΡΗΤΗΣ 

                        Δ/νση 

                           Τ.Κ. 

                        Τηλ   

                            Fax  

: 

: 

: 

: 

 

Ρολέν 4 

71305 

28210- 246400 

28210-222076 

  

 
                              Ηράκλειο,  16 - 2- 2021 

                                 Αρ.Πρωτ: Φ2/ 236 

 
Προς: - τους/τις συναδέλφους Φιλολόγους Γυμνασίων, 

Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου και Λασιθίου, 

επιστημονικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε. του 
ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 

 

- τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και 
ΕΠΑΛ Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, παιδαγωγικής 

αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε. του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,  

              Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 

 
Δια των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, 

Λασιθίου και Ρεθύμνου) 

 
Κοινοπ. : -  Προς Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης Κρήτης 
- Προς την Οργανωτική Συντονίστρια του 

ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης 

- Προς τον προσ. Δ/ντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ηρακλείου 
- Προς τον προσ. Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 

Λασιθίου  

- Προς τον προσ. Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ρεθύμνου  
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    Επιπλέον, προσδοκάμε ότι μέσα από την ενεργητική σας συμμετοχή και την εμβέλεια που 

διαθέτετε μπορεί να γνωστοποιηθεί και να διαδοθεί αυτή ευρύτερα στην επιστημονική, 

ακαδημαϊκή κι εκπαιδευτική κοινότητα, για τη συμμετοχή και νέων εισηγητών με ανακοινώσεις ή 

συμμετεχόντων στην τηλεδιημερίδα. 

   Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και την επιστημονική στήριξη στην 

διοργάνωση της τηλεδιημερίδα μας>>. 

 

                                                                                                            Με τιμή, 
                  Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,                                                                                                 

                                           Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων 
                                                                                                του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης            
 
 
                                                            

  Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια 
                    του ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης 
           (Ακριβές αντίγραφο  από το πρωτότυπο,  
    το οποίο φυλάσσεται στη Γραμματεία του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης) 


