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                    & ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

     ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ 

        &  Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΟ ΚΓΝΣΡΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΥΓΔΙΑΜΟΤ 

              (ΠΓ.Κ.Γ. ΚΡΗΣΗ) 
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Θέμα: Ποόζκληζη ζρμμεηξςήπ εκπαιδερηικώμ Δ. 7ηπ εμόηηηαπ ζε εμδξζςξλικέπ ημεοίδεπ  

 

ςεη.:  

1. Π.Δ 79/2017 (ΦΓΚ 109Α΄/1-8-2017):  « Οογάμωζη και λειηξρογία μηπιαγωγείωμ     

και δημξηικώμ ζςξλείωμ, όπωπ ηοξπξπξιήθηκε με ηξ  άοθοξ 23 ηξρ μ.4559/2018 

(ΦΓΚ 142 Α΄), άοθοξ 17, π.1  

2. Ν. 4299/2018,Απόθαζη αοιθμ.158733/ΓΔ4, άοθοξ 3, π.3, εδάθιξ θ΄: «Γμιαίξπ       

Καμξμιζμόπ Λειηξρογίαπ ηωμ Πεοιθεοειακώμ Κέμηοωμ Γκπαιδερηικξύ ςεδιαζμξύ  

   (ΠΓ.Κ.Γ..) και ειδικόηεοα καθήκξμηα και αομξδιόηηηεπ ηωμ ρμηξμιζηώμ      

   Γκπαιδερηικξύ Έογξρ» 

3.Ποάνη 1η /09/01/2019) ΠΓ.ΚΓ., με θέμα: «Γηήζιξπ ποξγοαμμαηιζμόπ ΠΓ.ΚΓ.» 

4. Έγκοιζη ΠΔΓ Κοήηηπ για ηη διεναγωγή ηξρπ, αο.ποωη.2916/05/03/2019 

 

         αξ εκεμενώκμομε όηη μεηά ηε δηενεύκεζε θαη  θαηαγναθή ηςκ επημμνθςηηθώκ ακαγθώκ 

ηςκ Δ. ηεξ εκόηεηάξ μαξ, πνμγναμμαηίζαμε ηε δηελαγςγή μηαξ πνώηεξ  ζεηνάξ εκδμζπμιηθώκ  

επημμνθςηηθώκ εμενίδςκ, γηα ηα εκδηαθενόμεκα Δ. ηεξ πενηθένεηάξ μαξ,  θαηά ημ ηνίμεκμ 

Μανηίμο- Μαΐμο, με  πνώημ θύνημ ζεμαηηθό άλμκα:  

 

         Γπικξιμωμία-ςέζειπ ζηη ςξλική Κξιμόηηηα 
  

 

ΠΡΟ: Σμοξ/ηηξ  θ. Δ/κηέξ/κηνηεξ,  

             Πνμσζηαμέκμοξ/εξ θαη ημοξ    

             εθπαηδεοηηθμύξ όιςκ ηςκ εηδηθμηήηςκ ηςκ   

             Δ. : 48μο, 31μο, 30μο, 49μο,  5μο, 8μο, 4μο, 50μο  

             23μο Ηναθιείμο  & Υάναθα, 2μοΑνθαιμπς-   

             νίμο, Θναρακμύ, Αζεμίμο, Καζηειίμο,  

             Μεηαλμπςνίμο, Ειηάξ, Επηζθμπήξ,  

             Υμοδεηζίμο, Σεθειίμο, μθανά,   

             Μεζμπςνίμο, Εμπάνμο, ηόιςκ, θηκηά. 

ΚΟΙΝ: 1.Σμκ θ. Πενηθενεηαθό Δ/κηή Α/ζμηαξ θαη     

           Δ/Θμηαξ Εθπ/ζεξ Κνήηεξ 

           2. Σμκ θ. Ακαπιενςηή Δ/κηή Α/ζμαξ   

               Εθπ/ζεξ Ν. Ηναθιείμο 

           3. Σεκ θ. Επηζηεμμκηθά Τπεύζοκε ημο ΚΕΑΝ  

               Ηναθιείμο 
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       θμπόξ ηεξ πνμακαθενόμεκεξ επημμνθςηηθήξ δνάζεξ είκαη ε εκδοκάμςζε  ηεξ ζομπενη-

ιεπηηθήξ θμοιημύναξ ζημ ζπμιηθό πενηβάιιμκ, με:  

- ηε δηενεύκεζε πηοπώκ ηεξ επαγγειμαηηθήξ ηαοηόηεηαξ ημο εθπαηδεοηηθμύ,  

- ηεκ ελμηθείςζε ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζε ζεηηθέξ μμνθέξ επηθμηκςκίαξ θαη απμηειε-

ζμαηηθήξ  δηαπείνηζεξ ηςκ ζογθνμύζεςκ ζηε ζπμιηθή θμηκόηεηα,  

- ηην  κατανόηςη τησ ανάγκησ  ενδυνάμωςησ του ςυλλόγου διδαςκόντων ωσ παιδαγωγικήσ 
ομάδασ, 

-  την  εξοικείωςη των ςυμμετεχόντων με την εφαρμογή διαθζςιμου εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
ςυναφοφσ περιεχομζνου,  ςτη ςχολική πράξη.     

 

       Οη εμενίδεξ πμο ζα δηελαπζμύκ  ζε ζοκενγαζία, θονίςξ,  με ημ ΚΕΑΝ (Κέκηνμ Πνόιερεξ 

ηςκ Ελανηήζεςκ θαη Πνμαγςγήξ ηεξ Φοπμθμηκςκηθήξ Τγείαξ Ηναθιείμο Κνήηεξ), έπμοκ ηα ελήξ 

παναθηενηζηηθά:   

α. Ωξ πνμξ ηε ζεμαημιμγία: Δηαθνίκμκηαη ζε δύμ οπμεκόηεηεξ θαη απμηειμύκ ημ 1μ  μένμξ ημο 

δηαθμνμπμηεμέκμο  επημμνθςηηθμύ ζπεδηαζμμύ μαξ, ζοκεθηημώκηαξ θαη ηεκ εκ δοκάμεη ζομβμιή 

ημο ΠΕ.ΚΕ., γηα ηεκ θάιορε θαη ηςκ οπμιμίπςκ. Επηπνόζζεηα, εδνάδμκηαη ζηηξ επημμνθςηηθέξ 

πνμηεναηόηεηεξ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζπμιείςκ, ζύμθςκα με ημ επηζοκαπηόμεκμ εμενμιμγηαθό 

πνόγναμμα οιμπμίεζήξ ημοξ (ζρμημμέμξ 1)  

β. Ωξ πνμξ ηεκ επημμνθςηηθή μέζμδμ θαη ημκ πώνμ δηελαγςγήξ: Αλημπμημύκ ηηξ  ανπέξ 

εθπαίδεοζεξ εκειίθςκ,  έςξρμ ηη μξοθή βιωμαηικώμ εογαζηηοίωμ, ζύμθςκα με ηα επηζοκαπηό-

μεκα πνμγνάμμαηα ενγαζηώκ, ακά ζεμαηηθή οπμεκόηεηα  (ζρμημμέμα 2,3) ,   ξμάδα –ζηόςξ ηξρπ 

ρπηοεηξύμηεπ ζηη ζςξλική μξμάδα, εκπαιδερηικξύπ όλωμ ηωμ ειδικξηήηωμ θαη δηελάγμκηαη 

ζημοξ πώνμοξ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ (βλ. ζρμημμέμξ 1) 

γ. Ωξ πνμξ ημοξ επημμνθςηέξ: ηειέπε πνόιερεξ ημο ΚΕΑΝ ή ηεκ επηζηεμμκηθά θαη 

παηδαγςγηθά οπεύζοκε ΕΕ ΠΕ 70,   ηεξ 7εξ εκόηεηαξ. 

 

       αξ θαιμύμε κα εκεμενςζείηε από ηα επηζοκαπηόμεκα έγγναθα (1-3)  γηα ηεκ αθνηβή 

εμενμμεκία  θαη ημ πνόγναμμα ενγαζηώκ,  ακά ζεμαηηθή εκόηεηα, ηεξ εμενίδαξ πμο θαιείζηε κα 

ζομμεηέπεηε θαη ζαξ γκςνίδμομε όηη: 

 

1. Σα ζρμμεηέςξμηα  ζςξλεία, όπωπ αμαθέοξμηαι ζηα επιζρμαπηόμεμα έγγοαθα και  με 

έγκοιζη ηηπ ΠΔΓ Κοήηηπ θα παοαμείμξρμ κλειζηά. Γηα ημ ιόγμ αοηό, παναθαιμύμε κα  

εκεμενώζεηε ημοξ γμκείξ θαη θεδεμόκεξ ηςκ μαζεηώκ με ημκ πημ βέιηηζημ ηνόπμ, 

πνμθεημέκμο  κα νοζμίζμοκ ημ πνόγναμμά ημοξ. 

 

2. Η ζομμεημπή όιςκ ηςκ οπενεημύκηςκ εθπαηδεοηηθώκ (ΠΕ 70 θαη εηδηθμηήηςκ) ζημ 

ζπμιείμ θαηά ηεκ εμένα δηελαγςγήξ ηεξ εμενίδαξ είκαη οπμπνεςηηθή. Ωξ εθ ημύημο 

δηθαημιμγείηαη μόκμ ε  απμοζία ημοξ, μεηά από πμνήγεζε κόμημεξ  άδεηαξ.  

 

3. Ποξκειμέμξρ  μα ανιξπξιηθεί πλήοωπ ξ επιμξοθωηικόπ ςοόμξπ και λόγω ηξρ 

βιωμαηικξύ ςαοακηήοα ηωμ ημεοίδωμ, είμαι απαοαίηηηη η έγκαιοη ποξζέλερζη ηωμ 

ζρμμεηεςόμηωμ. Ωξ εθ ημύημο παναθαιμύκηαη ζενμά μη Δ/κηέξ/κηνηεξ, Πνμσζηάμεκμη/εξ  

κα εκεμενώζμοκ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ εθπαηδεοηηθμύξ γηα ηεκ ακάγθε ηήνεζεξ ημο 

πνμγνάμμαημξ ενγαζηώκ ηςκ εμενίδςκ θαζώξ θαη γηα ηηξ οπενεζηαθέξ εκένγεηεξ ζε 

πενίπηςζε αδοκαμίαξ ζομμεημπήξ. 

 

 

 



         

 

 

                                                        Η  ρμηξμίζηοια Γκπαιδερηικξύ Έογξρ 

 

                                                                                    

                                                               Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη 

 

                             Γζωηεοική διαμξμή:  
1. κ. Γιοήμη Βιδάκη, Οογαμωηική ρμηξμίζηοια  

ΠΓ.Κ.Γ. Κοήηηπ 


