
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Θζμα: Πρόςκλθςθ των εκπαιδευτικών ΠΕ70 τθσ Σ΄ τάξθσ ςε επιμορφωτικι  
            θμερίδα 

 

Ζχοντασ υπόψη:  

1. Σισ διατάξεισ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/85 τ.Αϋ) Περί ∆οµήσ και 

Λειτουργίασ Π/θµιασ και ∆/θµιασ Εκπ/ςησ.   

2. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 1, του άρθρου 17 του Π.∆. 79/2017 (ΦΕΚ 109Αϋ/1-8-

2017), «Οργάνωςη και λειτουργία νηπιαγωγείων και δηµοτικϊν 

ςχολείων», όπωσ τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 

142Αϋ).  

3. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 2, περ. εϋ του άρθρου 2 τησ µε αριθµ. 

Φ.353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Βϋ/ 16-10-2002) Τ.Α. µε 

θζµα «Καθοριςµόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των 

προϊςταµζνων των περιφερειακϊν υπηρεςιϊν πρωτοβάθµιασ και 

δευτεροβάθµιασ εκπαίδευςησ …».  

4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 τησ µε αριθµ. 158733/Γ∆4 Τ.Α. (ΦΕΚ 4299 τ. 

Βϋ/27-09-2018), «Ενιαίοσ Κανονιςµόσ Λειτουργίασ των Περιφερειακϊν 

Κζντρων Εκπαιδευτικοφ χεδιαςµοφ (ΠΕ.Κ.Ε..) και ειδικότερα καθήκοντα 

και αρµοδιότητεσ των υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου».   

5. Ση µε αρ. 70279/∆1/03-05-2018 Εγκφκλιο τησ ∆/νςησ πουδϊν, 

Προγραµµάτων & Οργάνωςησ Π.Ε. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. «Ενζργειεσ 

προγραµµατιςµοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ∆ηµοτικϊν χολείων για 

το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 – προγραµµατιςµόσ λειτουργίασ Ολοήµερου 

Προγράµµατοσ».  

6. Σο µε αρ. Φ.7/142557/∆1/04-09-2018 ζγγραφο τησ ∆/νςησ πουδϊν, 

Προγραµµάτων & Οργάνωςησ Π.Ε. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. µε θζµα: «Λειτουργία 

∆ηµοτικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019».  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 
ΚΡΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΠΕ.Κ.Ε..) ΚΡΗΣΗ 

 

      Δ/νςη: Ρολζν 4 * Σ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
      Πληροφορίεσ: Κουτςουράκη τζλα 
      Σηλ.: 2810 246860 - 342206 - 246400 
      Fax: 2810222076 *  
      Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
      Ε-mail προςωπ.: stkoutsour@gmail.com  
 
 

Ηράκλειο, 06/05/2019 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/843 

 
Προσ:  
τουσ/τισ  κκ. Δ/ντζσ-τριεσ ,  τον κ. Προϊςτάμενο 
και τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ των χολικϊν 
Μονάδων Α/βάθμιασ Εκπ/ςησ, Επιςτημονικήσ & 
Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ τησ ΕΕ ΠΕ70  
9ησ Ενότητασ Ηρακλείου 

 
Κοιν.: 
1. ΠΔΕ Κρήτησ 
2. Δ/νςη  Α/βάθμιασ Εκπ/ςησ Περιφερειακήσ 

Ενότητασ Ηρακλείου 
3. ΚΕΑΝ Ηρακλείου 
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7. Ση µε αρ. πρωτ. 12931/24-10-2018 Απόφαςη, όπωσ ανακοινοποιήθηκε 

ςτο ορθό ςτισ 29-01-2019, του Περιφερειακοφ ∆/ντή Εκπ/ςησ Κρήτησ µε 

θζµα: «Ανάθεςη επιςτηµονικήσ και παιδαγωγικήσ ευθφνησ ςχολικϊν 

µονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α., ςε υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 

ΠΕ.Κ.Ε.. τησ Περιφερειακήσ ∆ιεφθυνςησ Πρωτοβάθµιασ & 

∆ευτεροβάθµιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ».  

8. Σην Πράξη 1/09-01-2019 τησ Ολοµζλειασ του ΠΕ.Κ.Ε.. τησ Π∆Ε Κρήτησ  

9. Ση με αρθμ. 5699/02-05-2019 απόφαςη ζγκριςησ πραγματοποίηςησ τησ 

ημερίδασ, τησ Περιφερειακήσ Δ/νςησ Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπαίδευςησ 

Κρήτησ.  

Προςκαλοφμε τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ τθσ Σ΄ τάξθσ των Δθμοτικών 

χολείων τθσ 9θσ Ενότθτασ (εκτός των Δημ. Σχ. Μυρτιάς και Αγίου Σφλλα που ζχουν 

εξαντλήςει τη δυνατότητα ςυµµετοχήσ ςε επιµορφωτικζσ ηµερίδεσ για δφο 

εργάςιµεσ ηµζρεσ τον χρόνο ανά τάξη όπωσ προβλζπεται ςτην παρ. 1 του άρθρου 

17 του Π∆ 79/2017, όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει), ςε επιμορφωτική ημερίδα 

με θζμα: 

««ΤΤπποοςςττθθρρίίηηοονντταασσ  ττθθνν  οομμααλλιι  μμεεττάάββααςςθθ    

ααππόό  ττοο  ΔΔθθμμοοττιικκόό  ςςττοο  ΓΓυυμμννάάςςιιοο»»  
         Η ημερίδα διργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΑΝ Ηρακλείου και θα 

πραγματοποιηθεί ςτο 19ο Δθμ. χ. Ηρακλείου (Λ. Κνωςοφ 236) από τισ 8.00 ζωσ τισ 

14.00, τη Δευτζρα 13 Μαΐου 2019, ςφµφωνα µε το ςυνηµµζνο πρόγραµµα. 

        Η Σϋ τάξη δεν θα λειτουργήςει κατά την ημζρα τησ διεξαγωγήσ τησ ημερίδασ 

(Εϋ& Σϋγια το 3/θζςιο).   

        Η ςυμμετοχή όλων των δαςκάλων τησ ΣΤ΄ τάξησ είναι υποχρεωτική. Μποροφν 

να ςυμμετάςχουν οι εκπαιδευτικοί τησ Παράλληλησ τήριξησ που απαςχολοφνται 

αποκλειςτικά ςτισ τάξεισ αυτζσ, κατά την ημζρα υλοποίηςησ τησ ημερίδασ. 

        Παρακαλοφνται οι κ.Δ/ντζσ/τριεσ των ςχολικϊν μονάδων: 

 να ενημερώςουν ζγκαιρα τουσ γονείσ των μαθητών εγγράφωσ ότι δεν θα 

λειτουργήςει η Σϋ τάξη την ημζρα που οι εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ςτην 

ημερίδα αναφζροντασ τα ακριβή ςτοιχεία τησ επιμορφωτικήσ δράςησ (χρόνοσ, 

θζμα, φορζασ, υποχρεωτικότητα παρακολοφθηςησ) και να το υπενθυμίςουν 

προφορικά την παραμονή υλοποίηςησ τησ ημερίδασ 

 να επιςημάνουν ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό την αναγκαιότητα τησ ζγκαιρησ 

προςζλευςήσ του (8.00π.μ.) ςτο χϊρο τησ ημερίδασ για την τήρηςη του 

προγράμματοσ και την επίτευξη των επιμορφωτικϊν ςτόχων.  

          ε περίπτωςη κωλφματοσ ςυμμετοχήσ εκπαιδευτικοφ παρακαλοφνται οι 

κ.Δ/ντζσ/τριεσ να ενημερϊςουν ζγκαιρα τη Γραμματεία του Π.Ε.Κ.Ε.. Κρήτησ.  

     Επιςυνάπτεται το πρόγραμμα τησ ημερίδων. 
 

 

Εςωτερική διανομή:  
1.Οργανωτική υντονίςτρια ΠΕ.Κ.Ε.. Κρήτησ 

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου κλάδου ΠΕ70 

 

Κουτςουράκθ τζλα 



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ    
 

Διοργάνωςθ:  

υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ ζργου ΠΕ70, τζλα κουτςουράκθ 

(ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΑΝ Ηρακλείου) 

 

ΤΤπποοςςττθθρρίίηηοονντταασσ  ττθθνν  οομμααλλιι  μμεεττάάββααςςθθ    

ααππόό  ττοο  ΔΔθθμμοοττιικκόό  ςςττοο  ΓΓυυμμννάάςςιιοο 

 

Δευτζρα  13 Μαΐου 2019  
 

Ώρα  Θζμα -Περιεχόμενο Προςζγγιςθ 

8:00-8:15 Προςζλευςη - Εγγραφζσ  

8:15-8:45 Ειςαγωγή  - Γνωριμία  
Βιωματικό Εργαςτήριο  
(2 παράλληλεσ ομάδεσ) 

8:45-10:30 1ο μζροσ: «Οι προςωπικζσ μασ ιςτορίεσ ςτο Δημοτικό» 
Βιωματικό Εργαςτήριο 
(2 παράλληλεσ ομάδεσ) 

10:30-11:00 Διάλειμμα 

11:00-12:00  2ο μζροσ: «Ιςτορίεσ ανθεκτικότητασ και αποθεμάτων» 
Βιωματικό Εργαςτήριο 
(2 παράλληλεσ ομάδεσ) 

12:00-13:45  3ο μζροσ: «Σο Γυμνάςιο των ονείρων μασ» 
Βιωματικό Εργαςτήριο 
(2 παράλληλεσ ομάδεσ) 

13:45-14:00 Κλείςιμο – Αξιολόγηςη 
 

 

υντονίςτριεσ:  

Ειρήνη τρατάκη, Επιςτημονικά Τπεφθυνη, Πολιτικόσ Επιςτήμονασ, MSc Πολιτική 

Επιςτήμη και Κοινωνιολογία 

οφία Περακάκη, τζλεχοσ Πρόληψησ, Κοινωνικήσ Λειτουργόσ, MEd Εκπαίδευςη 

Ενηλίκων 

 
 


