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Ηράκλειο,  27-3-2017 

Αρ. Πρωτ.: 382 

       Προς:   

 Διευθύνσεις Λυκείων – 

Γυμνασίων περ. εν. 

Ηρακλείου και Λασιθίου 

Φιλολόγων αρμοδιότητας 

Σχολικής Συμβούλου 

Φιλολόγων Β. Καλοκύρη   

 Φιλολόγους Λυκείων – 

Γυμνασίων περ. εν. 

Ηρακλείου και Λασιθίου 

αρμοδιότητας Σχολικής 

Συμβούλου Φιλολόγων Β. 

Καλοκύρη  (διαμέσου των 

Δ/νσεων των Σχολείων) 

 Διευθύνσεις και 

Εκπαιδευτικούς Σχολείων 

Δ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης 

της Σχολ. Συμβ. Β. 

Καλοκύρη (ενημέρωση 

Εκπαιδευτικών διαμέσου των 

Δ/νσεων των Σχολείων) 

Κοιν. :  

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

            2. Προϊστάμενο Επιστημ.& Παιδαγ. 

 Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης  

3. Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου 

 

Θέμα: Εκπαιδευτική Εσπερίδα: «Οι πρόσφυγες  μέσα από την ιστορία, την τέχνη, 

το σχολείο. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και μετασχηματίζουσας 

μάθησης.» Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, ώρα 6.30 μμ, στο 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου 

(αμφιθέατρο). Διοργάνωση: Σχολ. Σύμβουλος  Β. Καλοκύρη – Γυμνάσιο Γαζίου – 

7ο ΓΕΛ Ηρακλείου. 

 

Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι, 

Μπορεί το σύγχρονο σχολείο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και να συμβάλει  στον 

μετασχηματισμό στερεοτύπων ρατσισμού και προκαταλήψεων σε θέματα προσφύγων; 

Μπορεί η εκπαίδευση σήμερα να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθρωπιστικών αξιών και 

κοινωνικής ευαισθησίας;  

Στη σύγχρονη αυτή προβληματική που αντιμετωπίζουμε ως εκπαιδευτικοί και στη 

σύνδεση της «διδακτέας ύλη» με καίρια ζητήματα της εποχής και διάπλαση ιστορικής 

και ανθρωπιστικής συνείδησης προσπαθούμε να απαντήσουμε με «εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και μετασχηματίζουσας μάθησης», στο πλαίσιο 
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της Εκπαιδευτικής Εσπερίδας, στην οποία σας προσκαλούμε σύμφωνα με το 

παρακάτω πρόγραμμα.  

Θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε δρώμενα και διδακτικές προτάσεις 

βασισμένες στα μαθήματα και να συζητήσουμε μαζί για το πώς το σχολείο μπορεί 

στην πράξη να βοηθήσει για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, για έναν πολιτισμό που 

αναζητά στην παράδοση και στο σήμερα γέφυρες και αξίες για το αύριο. 
Ευελπιστώ ότι η ώρα και η ημερομηνία της Εσπερίδας θα μας δώσουν τη 

δυνατότητα να συναντηθούμε για αυτά τα καίρια ζητήματα, όπου η διδακτική 

συναντά τα κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα και παίρνει θέση μέσα από 

τρόπους προάσπισης και καλλιέργειας αξιών. 

 

 
Εκπαιδευτική Εσπερίδα:  

Οι πρόσφυγες  μέσα από την ιστορία, την τέχνη, το σχολείο.  
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και μετασχηματίζουσας μάθησης. 
 

Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, ώρα 6.30 μμ, στο 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου (αμφιθέατρο) 
 

Διοργάνωση: Σχολ. Σύμβουλος  Β. Καλοκύρη – Γυμνάσιο Γαζίου – 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου 
 

Επιμέλεια-Συμβουλευτική: Σχολ. Σύμβ  Φιλολόγων–Παιδαγωγικής Ευθύνης Β. Καλοκύρη 
 

                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ             

ώρα προσέλευση: 6.00 μ.μ.                                  
ώρα έναρξης:         6.30 μ.μ. 

 
 Υποδοχή – Χαιρετισμός 

 Εισήγηση.  
Πρόσφυγες από την Κρήτη, πρόσφυγες στην Κρήτη  
(19ος - 20ός αιώνας) 
Λένα Τζεδάκη- Αποστολάκη, Φιλόλογος-Ιστορικός,             
Επιτ. Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων. 

 Συζήτηση  

 Θεατρικό δρώμενο. «Στα μονοπάτια της προσφυγιάς» (μια δημιουργική ματιά στο 
προσφυγικό ζήτημα μέσα από τη λογοτεχνία και την τέχνη). 
Θεατρική Ομάδα  Γυμνασίου Γαζίου. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Κυριακάκη, 
Φιλόλογος. Ενδυματολογική επιμέλεια: Χριστίνα Μποσταντζόγλου, Φιλόλογος. 
 

 Παρουσιάσεις  καλών διδακτικών πρακτικών – διδακτικών προτάσεων 
ευαισθητοποίησης μαθητών –μετασχηματίζουσας μάθησης. 

 ‘Όλοι οι φτωχοί κι οι ξένοι είναι του Δία αποσταλμένοι’. Μια διδακτική 
πρόταση για τους στίχους  ζ 139-259 της Οδύσσειας (Α΄ Γυμνασίου). 
Ιωάννα Λαζάρου, Φιλόλογος, Γυμνάσιο Γαζίου. 

 Βιωματική προσέγγιση της ανθρώπινης διάστασης  του προσφυγικού 
ζητήματος. Διδακτική πρόταση-εκπαιδευτική παρέμβαση με βάση το ποίημα 
του Μπ. Μπρεχτ  «Μετανάστες» (Β΄ Γυμνασίου). 
Άρτεμις Παπαμαρινοπούλου, Φιλόλογος – Έλλη Πουλακάκη, Φιλόλογος, 
Γυμνάσιο Γαζίου.  

 Συζήτηση  
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 Συμπεράσματα – προτάσεις.  

Παράλληλα: Δράση γνωριμίας – φιλοξενίας: Στην Εσπερίδα συμμετέχουν ως 
Φιλοξενούμενοι 48 μαθητές/τριες  της Β΄ τάξης  του 2ΟΥ  ΓΕΛ Καρδίτσας με  τον Δ/ντή 
του σχολείου τους κ. Γ. Λίτσιο και συνοδούς Καθηγητές,  σε εκπαιδευτική επίσκεψή 
τους στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της Εσπερίδας θα δοθεί η ευκαιρία διάδρασης μεταξύ 
μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων.  
Ευχαριστούμε θερμά την κ. Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη για την εισήγησή της, που 
ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα του 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας.  

 

Η δήλωση συμμετοχής σας θα βοηθήσει σε πρακτικά/λειτουργικά θέματα, αλλά 

μπορείτε να συμμετέχετε ακόμη κι αν δεν έχετε συμπληρώσει φόρμα συμμετοχής. 

 

Για συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

Συμμετοχή σε Εσπερίδα 6-4-17, ώρα 6.30, 7ο ΓΕΛ (πρόσφυγες-εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις και μετασχηματίζουσα μάθηση) 

 

Επισυνάπτονται αφίσα, πρόσκληση και πρόγραμμα. 

 

Με τιμή,  

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

(ΠΔΕ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnYrRuf2SxyNacB_UyxUPQ99T2IO0OdS8AYw2kh2uAHgVKg/viewform
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