
 

                                            
             

        ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           Ηνάθιεημ, 30-09-2019                                                                                                         

           ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ                      Αν.   Πνςη: Φ.2/  …. 

                    & ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

     ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ 

        &  Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΟ ΚΓΝΣΡΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΥΓΔΙΑΜΟΤ 

              (ΠΓ.Κ.Γ. ΚΡΗΣΗ) 

      ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΓΡΓΟΤ 

              7Ηπ ΓΝΟΣΗΣΑ ΚΡΗΣΗ ΠΓ 70 
 

                                                

                                                                                                                        

Σας. Δ/μζη   :   Ρμιέκ 4                           

Σας. Κώδ.      :  71305 Ηνάθιεημ                     

Πληοξθξοίεπ  :  Ακδνμκίθε παζανάθε         

Σηλέθωμξ       :  2810 246409, 246400                                                                                                                                                                                               

FAX               :  2810 283239                 

E-mail           : anspatharaki@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Ποόζκληζη ζρμμεηξςήπ εκπαιδερηικώμ ηηπ Α’ ηάνηπ  ηα Δ. 7ηπ εμόηηηαπ 

  

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 18/02-09-2019 ηηπ Ολξμέλειαπ ηξρ ΠΓ.Κ.Γ.. ηηπ Π∆Γ Κοήηηπ 

4. Έγκοιζη ΠΔΓ Κοήηηπ για ηη διεναγωγή ηξρπ, αο.ποωη.13606/ 25/09/2019 

 

          

 

         αξ εκεμενώκμομε όηη εθηημώκηαξ ηηξ επημμνθςηηθέξ ακάγθεξ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ  

Α΄ηάλεξ ηεξ εκόηεηάξ μαξ, πνμγναμμαηίζαμε ζομπιενςμαηηθή ζεμαημιμγηθά εμενίδα, ζε 

ζοκέπεηα ηεξ επημμνθςηηθήξ δνάζεξ ημο ΠΕ.ΚΕ. (εζηηαζμέκεξ ζηε δηδαθηηθή ηεξ Πνώηεξ 

Ακάγκςζεξ θαη Γναθήξ),  πνμθεημέκμο κα ζοδεηήζμομε ζέμαηα πμο άπημκηαη θονίςξ ηεξ  

πμιοεπίπεδεξ  μεηαβαηηθήξ  δηαδηθαζίαξ  πμο ζοκηζηά, γηα όιμοξ ημοξ εμπιεθόμεκμοξ, ε θμίηεζε 

ζηεκ Α’ Δεμμηηθμύ.  Η εμενίδα έπεη ηίηιμ:  

 

ΠΡΟ: Σμοξ/ηηξ   

             Εθπαηδεοηηθμύξ ηεξ Α’ ηάλεξ  πμιοζεζίςκ    

             θαη μιηγμζεζίςκ  

             Δ.  ηεξ 7εξ εκόηεηαξ. 

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 
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Μεηαβαίμξμηαπ και Διδάζκξμηαπ  ζηημ Α’ ηάνη: 

Με εμζρμαίζθηζη,  λξγιζμό και θαμηαζία. 
 

       θμπόξ ηεξ είκαη:  

 Η εοαηζζεημπμίεζε ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζε ζέμαηα ροπμθμηκςκηθήξ πνμζανμμγήξ ηςκ 

μαζεηώκ θαηά ηε  μεηάβαζε από ημ Νεπηαγςγείμ ζημ Δεμμηηθό. 

 Η ζοδήηεζε ηςκ ακαπηοληαθώκ παναθηενηζηηθώκ θαη ηςκ πνμθιήζεςκ ηεξ μέζεξ παηδηθήξ 

ειηθίαξ. 

 Η  εκεμένςζε ζε ζύγπνμκεξ μμνθέξ επηθμηκςκίαξ θαη ζοκενγαζίαξ ζπμιείμο θαη μηθμ-

γέκεηαξ.  

 Η ζοδήηεζε πνμηάζεςκ γηα ηε δημνγάκςζε μηαξ  πνώηεξ μοζηαζηηθήξ ζοκάκηεζεξ 

γκςνημίαξ με γμκείξ θαη θεδεμόκεξ.  

  Η εκεμένςζε  ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζε ακαπηοληαθέξ πνμθιήζεηξ θαη εκδεδεηγμέκεξ 

εθπαηδεοηηθέξ πναθηηθέξ οπμζηήνηλεξ ηεξ μεηάβαζεξ από ημκ πνμθμνηθό ζημκ γναπηό 

ιόγμ. 

 Η ζοδήηεζε βαζηθώκ μαζεμαηηθώκ εκκμηώκ θαη δηαδηθαζηώκ  ζηεκ Α΄Δεμμηηθμύ  

 Η εοαηζζεημπμίεζε ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζε ζέμαηα εκαιιαθηηθώκ δηδαθηηθώκ πνμζεγ-

γίζεςκ, με ζθμπό ημκ εμπιμοηηζμό ηεξ δηδαθηηθήξ θμοιημύναξ με επηιμγέξ,  πμο οπεν-

βαίκμκηαξ ημ γκςζηηθό ημμέα (πνώηε ακάγκςζε θαη ανίζμεζε),   πνμάγμοκ  ηεκ μιόπιεονε 

μάζεζε θαη θαιιηενγμύκ αηζζεηηθά ηεκ πνμζςπηθόηεηα ημο παηδημύ.  

 Η ζοδήηεζε πμημηηθώκ παναμέηνςκ πνμεημημαζίαξ θαη δηελαγςγήξ επηζθέρεςκ ζε 

πώνμοξ πμιηηηζμηθήξ ακαθμνάξ.  

 

Η εμενίδα πνμγναμμαηίδεηαη κα πναγμαημπμηεζεί ηημ Πέμπηη 3 Οκηωβοίξρ, από ηιπ 

8.00- 14.00, ζηξρπ ςώοξρπ ηξρ 30ξρ Δημξηικξύ ςξλείξρ (Προάμθξρ 88, 71305)   

θαη έπεη ηα ελήξ παναθηενηζηηθά: 

 

- Ωξ πνμξ ηεκ επημμνθςηηθή μέζμδμ : Αλημπμηεί  ηηξ  ανπέξ εθπαίδεοζεξ εκειίθςκ θαη 

δηαζέηεη μηθηή μμνθή δηάνζνςζεξ με  εμπιμοηηζμέκεξ εηζεγήζεηξ θαη βηςμαηηθά 

ενγαζηήνηα, ζύμθςκα με ημ επηζοκαπηόμεκμ πνόγναμμα ενγαζηώκ 

 

- Ωξ πνμξ ηεκ   μμάδα –ζηόπμ:  Απεοζύκεηαη ζημοξ οπενεημύκηεξ εθπαηδεοηηθμύξ ζηεκ Α’ 

ηάλε ηςκ Δ. ηεξ 7εξ εκόηεηαξ, ε ζομμεημπή ηςκ μπμίςκ είκαη οπμπνεςηηθή.  

 

- Ωξ πνμξ ημοξ επημμνθςηέξ: Θα δηελαπζεί από μμάδα , πμο απμηειείηαη από:  ηε Ε ΠΕ 

70 7εξ εκόηεηαξ, ελεηδηθεομέκμοξ επηζηήμμκεξ, ακά ζεμαηηθή εκόηεηα, εθπαηδεοηηθμύξ 

με αολεμέκα πνμζόκηα. 

 

 

                αξ θαιμύμε κα εκεμενςζείηε από ημ επηζοκαπηόμεκμ έγγναθμ  γηα  ημ πνόγναμμα 

ενγαζηώκ ηεξ εμενίδαξ θαη ζαξ γκςνίδμομε όηη: 

 

1. Οι μαθηηέπ πξρ θξιηξύμ ζηημ Α’ ηάνη ηωμ 4/θεζίωμ και άμω Δ.  καθώπ και όλξι ξι 

μαθηηέπ πξρ θξιηξύμ ζηημ ζηημ Α΄-Β΄ 3/θεζίωμ ή ζηημ Α΄-Γ&Δ΄ηωμ 2/θεζίωμ,  

δεμ θα ποξζέλθξρμ ζηξ ζςξλείξ, αθξύ ξ εκπαιδερηικόπ απαλλάζζεηαι από ηα 

διδακηικά ηξρ καθήκξμηα ηημ ημέοα διεναγωγήπ ηηπ ημεοίδαπ. 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 εθπαηδεοηηθώκ ΠΕ 70  ηεξ Α’ ηάλεξ,  θαηά ηεκ εμένα δηελαγςγήξ 

ηεξ εμενίδαξ είκαη οπμπνεςηηθή. Ωπ εκ ηξύηξρ δικαιξλξγείηαι η  απξρζία ηξρπ,  μόμξ 

μεηά από ςξοήγηζη μόμιμηπ  άδειαπ.  

 

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

ζηηοιακξύ/βιωμαηικξύ ςαοακηήοα ηηπ ημεοίδαπ, είμαι απαοαίηηηη η έγκαιοη ποξ-

ζέλερζη 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 ηεξ εμενίδαξ θαζώξ θαη γηα ηηξ οπενεζηαθέξ 

εκένγεηεξ ζε πενίπηςζε αδοκαμίαξ ζομμεημπήξ. 

 

 

 

         

 

 

                                                        Η  ρμηξμίζηοια Γκπαιδερηικξύ Έογξρ 

 

                                                                                    

                                                               Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη 

 

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

ΠΓ.Κ.Γ.Σ Κοήηηπ 


