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Προς  

Τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 

στις  Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης των Περιφερειακών 

Ενοτήτων  

Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου 

 

Κοιν.: ΔΔΕ  

Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου 

 

 

 

 

 

                         

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση συνάντησης 
εκπαιδευτικών στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης με θέμα την Ιστορική 
Μνήμη» 

 

Αγαπητοί/ές  συνάδελφοι, 

με αφορμή προγραμματισμένο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κρήτη (περιοχή Χανίων) 

από 29.03. έως 05.04.2023 τριάντα Γερμανών εκπαιδευτικών καλούνται και οι 

Έλληνες συνάδελφοι ανεξαρτήτως ειδικότητας, που διδάσκουν σε σχολεία της 

Δ/θμιας εκπαίδευσης στην Κρήτη να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ο 

τίτλος της συνάντησης αυτής είναι «Θυμόμαστε και μνημονεύουμε στην Κρήτη - 

Οι γερμανοελληνικές σχέσεις στον 20ο και 21ο αιώνα» και αποσκοπεί σε 

γνωριμία και ανταλλαγή με Γερμανούς εκπαιδευτικούς.  

Η επιμορφωτική δράση αυτή συνδέεται με τις εντατικοποιημένες 

δραστηριότητες στο ομόσπονδο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτο από το 2020 

για την προώθηση του γερμανοελληνικού μνημονικού έργου στα σχολεία και 

στο ευρύ κοινό και οι συμμετέχοντες Γερμανοί εκπαιδευτικοί στην επταήμερη 

διαμονή τους στο νησί μας θα έχουν την  ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις 

τους σε συγκεκριμένους ιστορικούς τόπους, προκειμένου να αναπτυχθούν κοινά 

προγράμματα δραστηριοτήτων με τα σχολεία της Κρήτης. 

Θα υπάρχει η ευκαιρία επισκέψεων στους τόπους μνήμης (μαρτυρικά χωριά, 

γερμανικά και βρετανικά στρατιωτικά νεκροταφεία) και συζήτησης με 

ιστορικούς, επιζώντες και εκπροσώπους της γερμανικής πρεσβείας, καθώς όλες 

οι δράσεις εστιάζουν στη γερμανική κατοχή της Ελλάδας, την ελληνική 

αντίσταση και την τύχη της εβραϊκής κοινότητας στην Κρήτη. 

Μεγάλο  βάρος θα δοθεί στη γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο 

χωρών και στην επαφή με συναδέλφους στα κρητικά σχολεία. 



Ως εκ τούτου, προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί της Κρήτης στην Ορθόδοξο 
Ακαδημία στο Κολυμπάρι Χανίων την Κυριακή, 2 Απριλίου 2023 συμμετέχοντας 
χωρίς κόστος στο παρακάτω πρόγραμμα: 
 
11:00  Άφιξη των Ελλήνων καθηγητών στην ΟΑΚ 
11:30  Πρώτος γύρος γνωριμίας (meet and speak) 
12:30  Κοινό γεύμα 
14:00  Συνάντηση με Γερμανούς εκπαιδευτικούς – Συζήτηση για τα σχολικά 

συστήματα 
- Ανάπτυξη των δυνατοτήτων συνεργασίας και υποστήριξης μέσω του      

Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας και Erasmus+ 
- Συλλογή ιδεών για ελληνογερμανικά σχολικά προγράμματα 
- Αρχικός σχεδιασμός πιθανών συνεργασιών και συζήτηση για το    

χρονοδιάγραμμα  
18:00         Κοινό δείπνο με τους Γερμανούς καθηγητές 
 
Καλή γνώση της Γερμανικής ή Αγγλικής θα ήταν ευπρόσδεκτη, δεν αποτελεί 
όμως προϋπόθεση, καθώς υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας. 
 
Το προσωρινό πρόγραμμα όλης της οργάνωσης επισυνάπτεται για να 
παρουσιαστεί μία εμπεριστατωμένη εικόνα της συνολικής δράσης.  
 
Επικεφαλής της πρωτοβουλίας αυτής είναι η κα Bettina Münch-Rosenthal,  

Σύμβουλος για τις ευρωπαϊκές σχέσεις στην εκπαίδευση στο κρατίδιο της 

Ρηνανίας- Παλατινάτο και η κα Δρ Doris Lax, υπεύθυνη Erasmus+ στο κρατίδιο 

της Ρηνανίας- Παλατινάτο. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 

παρακάτω φόρμα  

 

https://forms.gle/RNokMxMm7Uh6b3RNA 

 

μέχρι και την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023. Στη συνέχεια θα ειδοποιηθούν 

για τη δυνατότητα συμμετοχής τους, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

και έγκαιρα πριν την εκδήλωση θα λάβουν ενημέρωση με όλες τις απαραίτητες 

λεπτομέρειες καθώς και για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα. 

 

    Η Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  

 

 

Δρ Σωτηρία Μαρτίνου 

 

 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 
Οργανωτική συντονίστρια: Δρ Σωτηρία Μαρτίνου 

https://forms.gle/RNokMxMm7Uh6b3RNA

