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Θέμα:  Ποόζκληζη εκπαιδερηικώμ ηωμ Δ.  4οσ& 50οσ, 8οσ, 30οσ& 49οσ Ηρακλείοσ ζε  

        ημερίδα 

 

 

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. Σημ ποάνη 19/ 30/09/2019 για ηξμ εηήζιξ ποξγοαμμαηιζμό ΠΓ.Κ.Γ. Κοήηηπ 

4. Σημ αοιθ. 14015/07-10-19 απόθαζη έγκοιζηπ διεναγωγήπ ηηπ ημεοίδαπ ηηπ ΠΔΓ 

Κοήηηπ 

  

         αξ θαιμύμε ζε εμενίδα με ζηόπμ ηεκ εοαηζζεημπμίεζε θαη ηεκ εκεμένωζε ηωκ 

ζομμεηεπόκηωκ ζε ζέμαηα ζομπενηιεπηηθήξ εθπαίδεοζεξ, θαη  ηίηιμ:  

 

«Από ηημ Γκπαίδεσζη ζηημ  Σσμ-Γκπαίδεσζη και ζηημ 

Σσμπερίληψη όλωμ ηωμ διαθορεηικώμ… 

Έμα πρόθεμα …ηόζες προθέζεις……ηόζες προζδοκίες!» 

 

           

 

ΠΡΟ: Σμοξ θ. Δ/κηέξ/κηνηεξ θαη Εθπαηδεοηηθμύξ  

             όιωκ ηωκ εηδηθμηήηωκ ηωκ Δ.: 4μο&50μο,   

             8μο, 30μο, 49μο Δ. Ηναθιείμο 

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

                  Δ/Θμηαξ Εθπ/ζεξ Κνήηεξ 

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

                   Εθπ/ζεξ Ν. Ηναθιείμο 
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       θμπόξ ηεξ είκαη:  

 Η εοαηζζεημπμίεζε ηωκ ζομμεηεπόκηωκ ζε αλίεξ θαη ζύζημηπεξ εθπαηδεοηηθέξ πναθηηθέξ 

ακάπηολεξ ζομπενηιεπηηθήξ θμοιημύναξ,  

 Ο εμπιμοηηζμόξ ηεξ δηδαθηηθήξ θμοιημύναξ ηωκ ζομμεηεπόκηωκ,  ζε ζέμαηα πμο αθμνμύκ 

ηεκ ζοκεθπαίδεοζε  ηωκ μαζεηώκ με  εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ. 

 Η  απόθηεζε δελημηήηωκ απμηειεζμαηηθήξ αλημπμίεζεξ ηεξ «Δηάγκωζεξ» ζηε δηδαθηηθή 

πνάλε από ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ γεκηθήξ αγωγήξ. 

 Η εοαηζζεημπμίεζε ηωκ ζομμεηεπόκηωκ ζε ζέμαηα ζοκαηζζεμαηηθήξ θαη θμηκωκηθήξ 

εθπαίδεοζεξ θαη πνμαγωγήξ ημο μμαδηθμύ πκεύμαημξ ζημ ζπμιηθό πενηβάιιμκ. 

 

 

Η εμενίδα πνμγναμμαηίδεηαη κα πναγμαημπμηεζεί ηημ Παοαζκερή 11 Οκηωβοίξρ, από 

ηιπ 8.00- 14.00, ζηξρπ ςώοξρπ ηξρ 49ξρ Δημξηικξύ ςξλείξρ (Αρλώμξπ 10, 71305)   

θαη έπεη ηα ελήξ παναθηενηζηηθά: 

 

- Ωξ πνμξ ηεκ επημμνθωηηθή μέζμδμ : Αλημπμηεί  ηηξ  ανπέξ εθπαίδεοζεξ εκειίθωκ θαη 

δηανζνώκεηαη ζε ηνεηξ ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ,  με εμπιμοηηζμέκεξ εηζεγήζεηξ. 

 

- Ωξ πνμξ ηεκ   μμάδα –ζηόπμ:  Απεοζύκεηαη ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ όιωκ ηωκ εηδηθμηήηωκ  

ηεξ 16εξ μμάδαξ όμμνωκ ζπμιείωκ: 4μο& 50μο, 8μο,  30μο, 49μο Δ. ηεξ 7εξ εκόηεηαξ, ε 

ζομμεημπή ηωκ μπμίωκ είκαη οπμπνεωηηθή.  

 

- Ωξ πνμξ ημοξ επημμνθωηέξ: Θα δηελαπζεί από δηεπηζηεμμκηθή μμάδα, πμο απμηειείηαη 

από:  Ε ΠΕ 70 ΠΕ.ΚΕ. Κνήηεξ (Γεκηθήξ Αγωγήξ, Εκηαληαθήξ Εθπ/ζεξ),  ημκ η. 

Πνμϊζηάμεκμ Επηζηεμμκηθήξ θαη Παηδαγωγηθήξ Καζμδήγεζεξ Α/ζμηαξ Κνήηεξ θαη  

ελεηδηθεομέκμοξ επηζηήμμκεξ, ακά ζεμαηηθή εκόηεηα. 

 

 

 αξ γκωνίδμομε επίζεξ όηη:  

 

1. Σα πνμακαθενόμεκα ζπμιεία, θαηά ηεκ εμένα δηελαγωγήξ ηεξ εμενίδαξ, με απόθαζε  ηεξ 

ΠΔΕ Κνήηεξ,  ζα παναμείκμοκ θιεηζηά. Η ζομμεημπή όιωκ ηωκ εθπαηδεοηηθώκ είκαη 

οπμπνεωηηθή. Ωπ εκ ηξύηξρ δικαιξλξγείηαι η  απξρζία ηξρπ,  μόμξ μεηά από ςξοήγη-

ζη μόμιμηπ  άδειαπ.  

 

2. Ποξκειμέμξρ μα ανιξπξιηθεί πλήοωπ ξ επιμξοθωηικόπ ςοόμξπ είμαι απαοαίηηηη η 

έγκαιοη ποξζέλερζη ηωμ ζρμμεηεςόμηωμ. Παναθαιμύκηαη ζενμά μη Δ/κηέξ/κηνηεξ, 

Πνμϊζηάμεκμη/εξ  κα εκεμενώζμοκ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ εθπαηδεοηηθμύξ γηα ηεκ ακάγθε 

ηήνεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ ενγαζηώκ ηεξ εμενίδαξ θαζώξ θαη γηα ηηξ απαηημύμεκεξ 

οπενεζηαθέξ εκένγεηεξ ζε πενίπηωζε αδοκαμίαξ ζομμεημπήξ. 

 

3. Παναθαιμύμε,  ηέιμξ, κα εκεμενώζεηε,  έγθαηνα ημοξ  γμκείξ θαη θεδεμόκεξ  ηωκ μαζε-

ηώκ ζαξ γηα ηεκ εμένα δηελαγωγήξ ηεξ εμενίδαξ θαζώξ θαη γεκηθόηενα γηα ημ ζεζμηθό 

πιαίζημ πμο θαζμνίδεη ηηξ επημμνθωηηθέξ δνάζεηξ ΕΕ.  

 

Επηζοκάπηεηαη ημ πνόγναμμα ηωκ ενγαζηώκ ηεξ εμενίδαξ 



 

 

         

                                                        Η  ρμηξμίζηοια Γκπαιδερηικξύ Έογξρ 

 

                                                                                    

                                                               Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη 

 

 Γζωηερική διαμομή:  
1. κ. Γιρήμη Βιδάκη, Οργαμωηική Σσμηομίζηρια  ΠΓ.Κ.Γ.Σ 

Κρήηης 


