
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θέμα: Πρόσκληση  των  εκπαιδευτικών  του  19ου  Δημ.  Σχ.  Ηρακλείου  σε  ενδοσχολική  
            επιμόρφωση 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/85 τ.Α΄) Περί ∆οµής και Λειτουργίας Π/θµιας 

και ∆/θµιας Εκπ/σης.   

2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 17 του Π.∆. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α΄/1-8-2017), 

«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142Α΄).  

3. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. ε΄ του άρθρου 2 της µε αριθµ. 

Φ.353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/ 16-10-2002) Υ.Α. µε θέµα 

«Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης …».  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της µε αριθµ. 158733/Γ∆4 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299 τ. Β΄/27-09-2018), 

«Ενιαίος Κανονισµός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρµοδιότητες των Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου».   

5. Τη µε αρ. 74261/Δ1/13-05-2019 Εγκύκλιο της ∆/νσης Σπουδών, Προγραµµάτων & 

Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενέργειες προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου 

των ∆ηµοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – προγραµµατισµός 

λειτουργίας Ολοήµερου Προγράµµατος».  

6. Το µε αρ. 136712/Δ1/05-09-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σπουδών, Προγραµµάτων & 

Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα: «Λειτουργία ∆ηµοτικών Σχολείων για το 

σχολικό έτος 2019-2020».  

7. Τη µε αρ. πρωτ. 12931/24-10-2018 Απόφαση, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 

29-01-2019, του Περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης Κρήτης µε θέµα: «Ανάθεση 

επιστηµονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών µονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α., σε 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 

Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης».  
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Ηράκλειο, 13/11/2019 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1820 

 
Προς:  
τον κ. Δ/ντή και τους/τις εκπαιδευτικούς του 
19ου Δημ. Ηρακλείου, Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Ευθύνης της ΣΕΕ ΠΕ70                
9ης Ενότητας Ηρακλείου 

 
Κοιν.: 
1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νση  Α/βάθμιας Εκπ/σης Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου 



8. To απόσπασμα της Πράξης 20/30-09-2019 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης.  

9. Τη με αρθμ. 15600/12-11-2019 απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης της ημερίδας, της 

Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.  

και ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών, προσκαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς του 19ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου 

σε ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: 
 

«« ΠΠ ρρ οο σσ εε γγ γγ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   κκ αα ιι   εε φφ αα ρρ μμ όό ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ ηη   δδ ιι αα φφ οο ρρ οο ππ οο ιι ηη μμ έέ νν ηη   δδ ιι δδ αα σσ κκ αα λλ ίί αα ::   

ΒΒ αα σσ ιι κκ έέ ςς   ππ αα ρρ αα δδ οο χχ έέ ςς ,,   ζζ ηη ττ οο ύύ μμ εε νν αα   κκ αα ιι   σσ ττ ρρ αα ττ ηη γγ ιι κκ έέ ςς »»   
          

         Η ημερίδα στοχεύει στην κατανόηση και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την έννοια, 

την αναγκαιότητα, τις βασικές αρχές και το περιεχόμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και 

την καλλιέργεια σχετικών με αυτήν πρακτικών δεξιοτήτων. Αποτελεί τμήμα ευρύτερης 

επιμόρφωσης και εφαρμογής της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στη διάρκεια του σχολικού 

έτους. 

         Θα πραγματοποιηθεί στο 19ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου από τις 8.00 έως τις 14.00 την Τρίτη 19 

Νοεμβρίου 2019 για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, σύµφωνα µε το συνηµµένο 

πρόγραµµα. 

        Το σχολείο δεν θα λειτουργήσει κατά την ημέρα της διεξαγωγής της ημερίδας. 

        Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.  

        Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής της σχολικής μονάδας: 

 να ενημερώσει έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα λειτουργήσει το 

σχολείο την ημέρα που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ημερίδα αναφέροντας τα ακριβή 

στοιχεία της επιμορφωτικής δράσης (χρόνος, θέμα, φορέας, υποχρεωτικότητα 

παρακολούθησης) και να το υπενθυμίσει προφορικά την παραμονή υλοποίησης της ημερίδας 

 να επισημάνει στο εκπαιδευτικό προσωπικό την αναγκαιότητα της έγκαιρης προσέλευσής του 

(8.00π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την τήρηση του προγράμματος και την επίτευξη των 

επιμορφωτικών στόχων.  

          Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε εκπαιδευτικό παρακαλείται ο κ. Δ/ντής να ενημερώσει 

έγκαιρα τη Γραμματεία του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.  

     Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  
1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου κλάδου ΠΕ70 

 

 

Κουτσουράκη Στέλα 



ΠΠ ρρ οο σσ εε γγ γγ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   κκ αα ιι   εε φφ αα ρρ μμ όό ζζ οο νν ττ αα ςς   ττ ηη   δδ ιι αα φφ οο ρρ οο ππ οο ιι ηη μμ έέ νν ηη   

δδ ιι δδ αα σσ κκ αα λλ ίί αα ::     

ΒΒ αα σσ ιι κκ έέ ςς   ππ αα ρρ αα δδ οο χχ έέ ςς ,,   ζζ ηη ττ οο ύύ μμ εε νν αα   κκ αα ιι   σσ ττ ρρ αα ττ ηη γγ ιι κκ έέ ςς     
 

ΤΤόόπποοςς::  1199οο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΗΗρραακκλλεείίοουυ  

ΧΧρρόόννοοςς::  ΤΤρρίίττηη  1199  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001199  

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς::  ΟΟιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  ττοουυ  1199οουυ  ΔΔ..  ΣΣχχ..  ΗΗρραακκλλεείίοουυ    

ΕΕππιιμμοορρφφώώττρριιαα::  ΣΣττέέλλαα  ΚΚοουυττσσοουυρράάκκηη  ΣΣΕΕΕΕ  ΠΠΕΕ7700  

  

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΓΓ  ΡΡ  ΑΑ  ΜΜ  ΜΜ  ΑΑ      ΕΕ  ΡΡ  ΓΓ  ΑΑ  ΣΣ  ΙΙ  ΩΩ  ΝΝ  

08.00-08.15: Προσέλευση-εγγραφές 
 
08.15-08.30: Εισαγωγή – Γνωριμία με την ομάδα 
 
08.30-08.45: Προβολή βίντεο ευαισθητοποίησης 
 

08.45-09.45: Διαφοροποιώντας τη διδασκαλία μας: έννοια, βασικές αρχές, σύγχρονες  
                        διδακτικές τεχνικές & προσεγγίσεις (εμπλουτισμένη εισήγηση) 
 

09.45-10.15: Διάλειμμα 

10.15-12.15: 1ο εργαστήριο: Αξιοποιώντας τις πολλαπλές νοημοσύνες στην τάξη 

 

12.15-12.30: Διάλειμμα 

12.30-13.45: 2ο εργαστήριο: Διαβάθμιση στόχων-Κύβοι επιλογών 
 
13.45-14.00: (Ανα)στοχασμός - Συζήτηση - Αξιολόγηση της ημερίδας 
 

 

 


