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Προς:
Τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Ηρακλείου ( δια μέσου των ΔΙΠΕ ΔΙΔΕ
Ηρακλείου)

Θέμα: «Ανοιξιάτικες δραστηριότητες - εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές
πρόσφυγες στο Ηράκλειο από την Π.∆.Ε. Κρήτης».

Η Π.∆.Ε. Κρήτης σε συνεργασία µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Κ.Π.Ε. Αρχανών και το Info Point του
Τµήµατος Τουρισµού του ∆ήµου Ηρακλείου, διοργανώνει µία σειρά από ανοιξιάτικες
δράσεις-εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές-πρόσφυγες, στο πλαίσιο της
ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων για την
οµαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και στην
κανονικοποίηση και προσαρµογή τους στην Ελλάδα.
Στις δράσεις µπορούν να συµµετάσχουν όλα τα παιδιά των Τάξεων
Υποδοχής Ι (προσφυγόπουλα, αλλοδαπά, Ροµά) ώστε να διευκολυνθεί η µετακίνηση
του/της εκπαιδευτικού της Τ.Υ., χωρίς να παρακωλύεται το πρόγραµµα του σχολείου.
Σε περίπτωση που το σχολείο δεν µπορεί να διαθέσει τον απαιτούµενο αριθµό
συνοδών εκπαιδευτικών, προτείνεται να συµµετάσχει µαζί µε κάποια άλλη τάξη του
σχολείου (κατά προτίµηση εκείνη στην οποία θα πλειοψηφούν τα προσφυγόπουλα ή
αναλόγως µε τις προδιαγραφές που θέτει ο εκάστοτε φορέας), ώστε να µπορούν να
υπάρχουν δύο τουλάχιστον συνοδοί εκπαιδευτικοί.
Οι δραστηριότητες που θα γίνουν βασίζονται σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
που υλοποιούνται ήδη από τους φορείς αυτούς, απλοποιηµένα και προσαρµοσµένα
στις γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης της ελληνικής γλώσσας των µαθητών των
Τ.Υ..
Τα προγράµµατα που θα υλοποιηθούν είναι κάποια από τα ήδη υπάρχοντα
προγράµµατα των µουσείων, απλουστευµένα και προσαρµοσµένα στις ανάγκες
µαθητών µε ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και θα περιλαµβάνουν κυρίως
βιωµατικές δραστηριότητες. Πρόθεσή µας είναι, σε συνεργασία µε τους φορείς
υλοποίησής τους, οι δραστηριότητες αυτές να λειτουργήσουν πιλοτικά, προκειµένου

να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά προγράµµατα ειδικά προσαρµοσµένα στις ανάγκες των
µαθητών αυτών.
Πληροφορίες για τον αριθµό των µαθητών, τη διάρκεια του προγράµµατος,
την ώρα έναρξης και το χώρο υλοποίησης µπορείτε να δείτε στην περιγραφή της
δραστηριότητας για κάθε φορέα χωριστά, στο συνηµµένο έγγραφο.
Τα σχολεία που διαθέτουν Τάξεις Υποδοχής καλούνται να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για συµµετοχή στις δράσεις αυτές (δηλώνοντας πρόγραµµα και
ηµεροµηνία υλοποίησης), µέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, ώστε να µπορεί να
γίνει ο έγκαιρος προγραµµατισµός και η ενηµέρωση των φορέων και των σχολείων,
µε e-mail στο seprosfyges@kritis.pde.sch.gr. Ειδικά για τις δραστηριότητες που θα
υλοποιηθούν το Μάρτιο, παρακαλώ να δηλωθούν όσο το δυνατόν συντοµότερα (έως
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019), ώστε να υπάρχει περιθώριο για την οργάνωσή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Κρήτης, κα. Κωνσταντίνα Αρετάκη, στην
Π.∆.Ε.
Κρήτης
στο
τηλέφωνο
2810347285
και
στο
e-mail:
seprosfyges@kritis.pde.sch.gr
Προσοχή: Για την έγκριση της συµµετοχής των οµάδων στα παραπάνω προγράµµατα
και για τη µετακίνηση των σχολικών οµάδων πρέπει να ακολουθηθούν οι
προβλεπόµενες διατάξεις για τις σχολικές µετακινήσεις.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπ/σης Κρήτης
Γεώργιος Τερζάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Α΄
∆ιοικητικών Υποθέσεων
Λαµπρίδου Αικατερίνη

Κοιν.:
1. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των ΠροσφύγωνΥΠΠΕΘ
2. ΠΕΚΕΣ Κρήτης
3. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
4. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
5. Κ.Π.Ε. Αρχανών
6. Info Point του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου

