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Προς: Σχολικές Μονάδες Περιφέρειας
Κρήτης
Κοιν.:
•
•

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
(ανάρτηση σελίδα ΠΕΚΕΣ)
Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύμνου και Λασιθίου (ανάρτηση
ιστοσελίδες)

Θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε σύσκεψη για την κυκλοφοριακή αγωγή»
Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,
γνωρίζουμε ότι πολλές/-οί από εσάς συμμετέχετε σε δράσεις εκπαίδευσης των
μαθητών και των μαθητριών στην κυκλοφοριακή αγωγή.
Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) αναλαμβάνει
την πρωτοβουλία να συντονίσει, να ενισχύσει, να επεκτείνει και να διαδώσει αυτές
τις δράσεις για τον κοινό αυτό σκοπό. Συγχρόνως, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για
την εκπαίδευση και των γονέων και κηδεμόνων σε συντονισμό και με άλλους
φορείς.
Καλούμε, λοιπόν, όλους εσάς που συμμετέχετε ή συμμετείχατε στο
παρελθόν σε δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής (σε μαθητές ή/και ενήλικες),
σε σύσκεψη στη Ρολέν 4, την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 13:30 - 15:00 με την Ομάδα
Κυκλοφοριακής Αγωγής του ΠΕΚΕΣ, προκειμένου
να ληφθούν αποφάσεις για κοινή δράση στα σχολεία της Κρήτης και στους
αρμόδιους Φορείς (Δήμους, Περιφέρεια, Τροχαία).
Θα εκτιμούσαμε αν ετοιμάζατε μια πολύ σύντομη παρουσίαση 5-10’ το πολύ
(με όποιο τρόπο επιθυμείτε να γίνει η παρουσίαση) με την εμπειρία και τις
προτάσεις σας από τη δράση κυκλοφοριακής αγωγής που πραγματοποιείτε ή
πραγματοποιήσατε στο παρελθόν.
Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες από Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι που
επιθυμούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά/προτάσεις τους στην σύσκεψη
μπορούν να το κάνουν μέσω skype.
Παρακαλώ οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην σύσκεψη με
παρουσίαση-προτάσεις να συμπληρώσουν την φόρμα (http://bit.ly/2lWjNoQ) έως
και Πέμπτη 26/9.
Για να πάψουμε πια να στεκόμαστε ως παρατηρητές στην παράνοια των
τροχαίων!
Γιατί τα τροχαία είναι, κυρίως, θέμα παιδείας!

Η Ομάδα Κυκλοφοριακής Αγωγής του ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Δημήτριος Νικολακόπουλος
Λήδα Ζαμπετάκη
Μαρία Πρατσίνη
Γεώργιος Πανσεληνάς
Ειρήνη Μπαγιάτη
Ιωάννα Ραμουτσάκη
Ιωάννης Κανέλλος
Μαρία Καλαθάκη
Βασιλεία Καλοκύρη
Ελένη Πουλά
Δημήτριος Καλυκάκης
Ειρήνη Βιδάκη
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