ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο, 10– 4 - 2019
Αρ.Πρωτ: Φ2/763

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.ΚΕ.Σ.)
ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση : Ρολέν 4
Τ.Κ. : 71305
Τηλ : 28210- 246400
Fax : 28210-222076
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,
με έδρα το Ηράκλειο
Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο
Πληροφορίες : Ν.Μαρκάκη
Τηλ. Γραφείου : 2810-246400
Κιν. 6973019040
e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr
e-mail προσωπ.: ioannar@hotmail.com

Προς : τους/τις συναδέλφους φιλολόγους σχολείων
επιστημονικής αρμοδιότητας Ηρακλείου και Λασιθίου,
αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε. του ΠΕ.ΚΕ.Σ.
Κρήτης,
Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη
(Δια των Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου)
Κοινοπ. : - Προς Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και
Σχολικοί
Σύμβουλοι
Φιλολόγων Δ/νσης Α/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης
της Περιφερειακής
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
-

Προς την Οργανωτική Συντονίστρια του
ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης

-

Προς τη Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
Προς το Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

ΘΕΜΑ : 2η Ενημερωτική επιστολή προς τους/τις συναδέλφους για
το Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας (Επίσημη παράταση δήλωσης
συμμετοχής έως τη Δευτέρα 15/4/19) από τη Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη
Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης, σας αποστέλλω την
επιστολή, την οποία χθες μας απέστειλαν από το Ρέθυμνο. Μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή στον ηλεκτρονικό κόμβο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAuEH4ajIK1_0zDv2LfsPTUaHAze6r6cTU0bmor-82kidTQ/viewform
έως τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 (νέα ημερομηνία για δηλώσεις
συμμετοχής, μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε).

΄΄ Θέμα: Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας (16-18/5/2019, Πανεπιστημιούπολη
Γάλλου, Ρέθυμνο). Δυνατότητα παρακολούθησης περιορισμένου αριθμού
καθηγητών και μαθητών ως θεατών, μετά από δήλωση. Παράταση δήλωσης
συμμετοχής έως Δευτέρα 15/4/19.
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Για διευκόλυνση της συμμετοχής σας ή της παρακολούθησης ως θεατών στο
Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας (16-18/5/2019, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
Ρέθυμνο), σας αποστέλλουμε παρακάτω τα ενημερωτικά κείμενα της Οργανωτικής
Επιτροπής:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας

Επιπλέον, σημειώνεται ότι δίδεται παράταση για τη δήλωση συμμετοχής έως τη
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.
Η παράταση δήλωσης συμμετοχής ισχύει για:
Μαθητές και μαθήτριες και Εκπαιδευτικούς που εκπονούν πρόγραμμα/όμιλο
ρητορικής στο σχολείο.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε:
Εκπαιδευτικούς χωρίς μαθητές/μαθήτριες ή Εκπαιδευτικούς-Συνοδούς με 3-5
μαθητές/μαθήτριες (που δεν εκπονούν πρόγραμμα), για παρακολούθηση μόνο ως
θεατές, για επιμορφωτικούς λόγους (ο αριθμός των θεατών αυτών θα είναι
περιορισμένος για λειτουργικούς λόγους και θα ενημερωθούν σχετικά τα σχολεία αυτά
για τη δυνατότητα συμμετοχής τους, με βάση τον συνολικό αριθμό των συμετεχόντων,
μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στο Φεστιβάλ).
Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες μετακίνησης είναι ευθύνη των συμμετεχόντων και
θα γίνουν κατά τις προβλεπόμενες διατάξεις,, χωρίς ευθύνη των διοργανωτών.
Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των Εκπαιδευτικών στο Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας
είναι προαιρετική και γίνεται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και εφόσον δεν
δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Ακολουθούν στην επόμενη σελίδα
αποσταλεί:

οι επισημάνσεις – διευκρινήσεις που έχουν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 16/5/2019 – 18/5/2019
Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας στις και για την καλύτερη
διοργάνωση του Φεστιβάλ, κρίνουμε σκόπιμο να στις επισημάνουμε τα
παρακάτω:
Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων στα Εργαστήρια πρέπει να είναι
περιορισμένος, μπορούν να συμμετέχουν έως 5 μαθητές από κάθε
σχολείο. Οι υπόλοιποι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν τα
Εργαστήρια ως θεατές.
1. Στόχος είναι όλοι οι μαθητές (με τον περιορισμό που αναφέραμε πριν)
να παρακολουθήσουν όλα τα Εργαστήρια. Μπορούν στις να επιλεγούν
και διαφορετικοί μαθητές από κάθε σχολείο για το κάθε Εργαστήριο.
2. Το Φεστιβάλ ξεκινά την Πέμπτη 16/5/2019 στις 18.00 με υποδοχή
μαθητών και καθηγητών στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου,
ξενάγηση στο χώρο και μουσικό καλωσόρισμα. Τα Εργαστήρια θα
γίνουν την Παρασκευή 17/5 10.00 έως 14.00 και το Σάββατο 18/5 στις
στις ώρες. Το Σάββατο το απόγευμα 17.00 έως 20.00 θα γίνουν
ρητορικοί αγώνες με ομάδες που θα συγκροτηθούν τυχαία από στις
συμμετέχοντες μαθητές.
3. Την Παρασκευή 17/5/2019 και ώρα 17.00 – 21.00 μπορούν οι μαθητές
και οι καθηγητές
να συμμετέχουν σε εκδρομή στο Μουσείο
Ελεύθερνας και στο Αρκάδι.
4. Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε στην παρακάτω φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAuEH4ajIK1_0zDv2LfsPTUaHAze6r6cTU0bmor-82kidTQ/viewform

έως την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019. [Παράταση δήλωσης συμμετοχής
έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 20191].
Το τελικό πρόγραμμα και η Αφίσα του Φεστιβάλ θα στις αποσταλούν στις
επόμενες ημέρες.
Από την Οργανωτική Επιτροπή

1

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η παράταση δήλωσης συμμετοχής ισχύει για:
(α) τα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης που εκπονούν πρόγραμμα/όμιλο ρητορικής και θα συμμετέχουν στα
ρητοροπαιχνιδίσματα
β) Εκπαιδευτικούς ή και μαθητές/-τριες (χωρίς εκπόνηση προγράμματος) για παρακολούθηση ως
θεατές, για επιμορφωτικούς λόγους (ο αριθμός των θεατών θα είναι περιορισμένος για λειτουργικούς
λόγους και θα ενημερωθούν σχετικά στα σχολεία τους, με βάση τα στοιχεία της δήλωσης συμμετοχής
τους). Οι διαδικασίες μετακίνησης θα γίνουν κατά τα προβλεπόμενα, σε συνεννόηση με τα σχολεία
τους κλπ, χωρίς ευθύνη εκ μέρους των διοργανωτών του Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας ΄΄ .

Η διερεύνηση της προσπάθεια κάλυψης της μετακίνησής σας από το
ΚΤΕΛ, την οποία σας υποσχέθηκα, θα γίνει τις επόμενες ημέρες και θα
ενημερωθείτε σχετικά.
Σας υπενθυμίζω ότι είμαι στη διάθεσή σας για την παροχή
οποιασδήποτε περαιτέρω βοήθειας ή διευκρίνισης.
Με τιμή,
η Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων,
του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη

