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ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
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Ηράκλειο, 30 Ιανουαρίου 2023 

Αριθ. Πρωτ. Φ2/397 

 

Προς:   

Τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ07 Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου 

και Χανίων (μέσω των σχολικών 

μονάδων) 

Κοιν.:  

1. Π.Δ.Ε Κρήτης 

2. Διευθύνσεις Π/θμιας και  

Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

και Χανίων 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση καθηγητών ΠΕ07 Γερμανικής με ΣΕΕ 

Γερμανικής ΠΕ07 – Ανακοινοποίηση με νέες ημερομηνίες λόγω αναβολής 

 

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, 

όπως ήδη θα γνωρίζετε, η επόμενη θητεία Συμβούλων Εκπαίδευσης δεν προβλέπει τη θέση ΣΕ 

Γερμανικής ΠΕ07 στο νησί μας, αλλά θα εξυπηρετούμαστε από το/τη συνάδελφο που θα 

τοποθετηθεί στην Γ’ Περιφέρεια της Αττικής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να 

αναλάβουν όλοι τα καθήκοντά τους, θα έχουμε το περιθώριο για συνάντηση και ανταλλαγή 

απόψεων και ιδεών.  

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται κάποιες συναντήσεις στις περιοχές επιστημονικής μου 

ευθύνης για να αναπτύξουμε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία των 

Γερμανικών στη Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση, μεταξύ άλλων «Διαφοροποιημένη 

Διδασκαλία στη β’ ξένη γλώσσα», αίτημα που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι συνθήκες 

δεν επέτρεψαν να προγραμματίσουμε κάποια δια ζώσης συνάντηση. 

Οι επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Ηράκλειο  

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023  

10:00-14:00 

Αίθουσα πολλαπλών - Σχολικό 

συγκρότημα 3ου Γυμνασίου & 5ου ΓΕΛ 

Ηρακλείου (Φιλελλήνων & Σκεπετζή) 

Δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω 

σύνδεσμο έως Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 

2023 

https://forms.gle/eEHWeDkuT7kAf4BJ8 

https://forms.gle/eEHWeDkuT7kAf4BJ8


 

Χανιά  

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023 

10:00-14:00 

5ο Γυμνάσιο Χανίων 

Δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω 

σύνδεσμο έως Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 

2023 

https://forms.gle/pJRbBPsjwfavXHPQA 

 

Συνάδελφοι, που είχαν δηλώσει συμμετοχή πριν την αναβολή λόγω καιρού της αρχικής 

συνάντησης, παρακαλούνται να δηλώσουν εκ νέου. 

 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική συνάντηση είναι προαιρετική και γίνεται 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.  

 

Παρακαλούνται οι Δ/τες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 

Γερμανικής και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους με την τροποποίηση του προγράμματος, 

έτσι ώστε να μην παρακωλυθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία! 

 

 

 

Σοφία Γιασσάκη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ07 

με επιστημονική ευθύνη σε Κρήτη και Δωδεκάνησα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

Σωτηρία Μαρτίνου, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

https://forms.gle/pJRbBPsjwfavXHPQA

