
 

 

         
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ: : Υλοποίηση εκπαιδευτικών  διαδραστικών εργαστηρίων με τίτλο «Η Νεολαία αναλαμβάνει 

δράση! Δράστε κι εσείς!» για εκπαιδευτικούς  κλ. ΠΕ07 (Γερμανικής) Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Περ. 

Ενοτ. Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύμνου 

  

Αγαπητές/-οί συνάδελφοι, 

στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας  της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Γερμανικής Γλώσσας του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης , κας Σοφίας Γιασσάκη, με το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών (Ετήσιος Προγραμματισμός 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Πρ.18/07-10-22)  και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκπαιδευτική νομοθεσία (ν. 

4547/2018) θα υλοποιηθούν δια ζώσης εκπαιδευτικά διαδραστικά εργαστήρια με τίτλο «Η Νεολαία 

αναλαμβάνει δράση! Δράστε κι εσείς!». 

Τα εργαστήρια  έχουν βιωματικό χαρακτήρα και δύναται να προσαρμοστούν ανάλογα με την ηλικιακή 

ομάδα και  τις  μαθησιακές ανάγκες  των μαθητριών  και  μαθητών. Μεταξύ άλλων οι μαθητές και οι 

μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν με παιγνιώδη τρόπο τις γνώσεις τους πάνω σε βασικά 

θέματα περιβαλλοντικής μόλυνσης και κλιματικής αλλαγής, να γνωρίσουν δυνατότητες και πτυχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης και πώς οι ίδιοι μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες και να συμβάλλουν στην 

καλυτέρευση τόσο των οικολογικών όσο και των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, πάντα σε 

συνδυασμό με την επέκταση των γνώσεών τους στη Γερμανική γλώσσα, την εξάσκησή τους και την 

περαιτέρω ανάπτυξη αυτών (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf289/ws-fuer-sus-v1.pdf).  

Τα συγκεκριμένα διαδραστικά εργαστήρια πραγματοποιούνται με έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. (13-10-2022 Αρ. 

Πρωτ. 126000/Δ2), μπορούν να προσαρμοστούν  σε ηλικιακές ομάδες από 10  έως  14 ετών και σε 

γνωστικό επίπεδο Γερμανικής  μέχρι Α2+ και οι μαθητές/τριες  της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης θα 

συμμετέχουν σε αυτά στο πλαίσιο των διδακτικών επισκέψεων. 

 
 
                      Ηράκλειο, 14/11/2022 
                      Αρ. Πρωτ.: Φ2/2929 

 
Προς: 
Εκπαιδευτικούς ΠΕ07 Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων , 
Ρεθύμνου 
(Διαμέσου των σχολικών μονάδων) 

 

Κοιν.: ΠΔΕ Κρήτης 
          Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπ/σης     
          Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύμνου 
            
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 
Δ/νση: Ρολέν 4 
Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Πληροφορίες:  Σοφία Γιασσάκη 
Email:   etwinn11@gmail.com 
Τηλ.:   6972763685 
 
Τηλ.Γραμματείας ΠΕ.Κ.Ε.Σ : 2810 246860 – 
 342206 – 246400          Fax: 2810222076  
 

 
 
 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf289/ws-fuer-sus-v1.pdf


 

Οι εκπαιδευτικοί  που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τους/τις  μαθητές/τριες των σχολείων τους στις 

δράσεις, μπορούν να το δηλώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο της φόρμας google: 

https://forms.gle/iwYzEAQveYUJNdqc8 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού βιωματικών εργαστηρίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Παρακαλούμε να δηλώσετε στη φόρμα google μέχρι την Πέμπτη, 17/11/22, έτσι ώστε να υπάρχει 

περιθώριο μετά την επιβεβαίωση να προγραμματίσετε έγκαιρα την διδακτική σας επίσκεψη. 

Το πρόγραμμα για τις εν λόγω δράσεις , καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες  για όλες τις υπόλοιπες 

εκδηλώσεις της διημερίδας,  που απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους μαθητές/τριες,  όσο και σε 

εκπαιδευτικούς Γερμανικών μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.goethe.de/ins/gr/el/ver.cfm?event_id=24245210 

Συμμετοχή για όλες τις δράσεις που υλοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου μπορείτε να δηλώσετε 

γραπτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  BK-athen@goethe.de  έως την Κυριακή, 20/11/22. 

Τόπος διεξαγωγής των εκδηλώσεων στο Ηράκλειο:  

Κοινωνικός Χώρος των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9 - 71202 Ηράκλειο / 

είσοδος στις αίθουσες σεμιναρίων από την οδό Κοσμά Ζώτου στο πλάι) 

Για την ενίσχυση της δράσης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

Συσσίτιο - Φαγητό με την Αγάπη μας) των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού που στηρίζουν άτομα και 

οικογένειες σε οικονομική δυσπραγία και αποκλεισμό, είναι πάντα ευπρόσδεκτη η προαιρετική 

συνεισφορά σε συσκευασμένα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου. 

Τόπος διεξαγωγής των εκδηλώσεων στα Χανιά:  

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Ακτή Ενώσεως, Πλατεία Γεωργίου Κατεχάκη, 73132 Χανιά) 

 

Σοφία Γιασσάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) 

με έδρα το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

& επιστημονική ευθύνη στο 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 
Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης, Σωτηρία Μαρτίνου 

https://forms.gle/iwYzEAQveYUJNdqc8
https://www.goethe.de/ins/gr/el/ver.cfm?event_id=24245210
mailto:BK-athen@goethe.de
https://www.kalokairinosfoundation.gr/
https://www.chania-culture.gr/

