Ηράκλειο, 21/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Φ2/178

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ
………………………………………..
Αθηνά Ντούλια, ΣΕΕ ΠΕ70 / 1η Ενότητα
Χαρίκλεια Ανδρεάδου, ΣΕΕ ΠΕ70 / 2η Ενότητα
Νικόλαος Καρατάσος, ΣΕΕ ΠΕ70 / 3η Ενότητα
………………………………………..
Δ/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Τηλ. Γραμματείας ΠΕΚΕΣ: 2810 246860 - 342206 - 246400
Fax: 2810222076
e-mail Γραμματείας ΠΕΚΕΣ: pekeskritis@sch.gr
e-mail ΣΕΕ: athinad2819@yahoo.gr, handre66@gmail.com,
nikaratasos@gmail.com

Προς:
Εκπαιδευτικούς Γ΄ έως και Στ΄ τάξης σχολικών μονάδων
Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Χανίων, Επιστημονικής &
Παιδαγωγικής Ευθύνης των ΣΕΕ-ΠΕ70 της 1ης, 2ης και 3ης
Ενότητας
[Δια των Διευθυντών/ντριών & Προϊσταμένων των
σχολικών μονάδων]
Κοιν.: 1/ Π.Δ.Ε. Κρήτης
2/ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
3/ Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων
4/ κα Μάνια Τσίλλη, ψυχολόγο του Οργανισμού
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Θέμα: Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο
Έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄) Περί ∆οµής και Λειτουργίας
Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης.
Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 17 του Π.∆. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α΄/ 1-82017),
«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α΄).
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,
…».
Τις διατάξεις του άρθρου 3 της µε αριθµ. 158733/Γ∆4 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299 Β΄/27-092018), «Ενιαίος Κανονισµός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρµοδιότητες
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».
Την, µε αρ. 74261/∆1/13-05-2019, 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».
Το, µε αρ. 136712/∆1/05-09-2019, έγγραφο της ∆/νσης Σπουδών, Προγραµµάτων &
Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα: «Λειτουργία ∆ηµοτικών Σχολείων για το
σχολικό έτος 2019-2020».
Την, µε αρ. πρωτ. 12931/24-10-2018, Απόφαση, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό
στις 9-11-2018, του Περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης Κρήτης µε θέµα: «Ανάθεση
επιστηµονικής & παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών µονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α., σε
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Κρήτης.
Το απόσπασµα της Πράξης 20/30-09-2019 της Ολοµέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π∆Ε
Κρήτης.
Το, µε αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΠΜ/158577/Δ7/10-10-2019, έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με
θέμα «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού».

10. Το Επικαιροποιημένο μνημόνιο Συνεργασίας, από 28/11/2016, μεταξύ του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για την υλοποίηση
δράσεων με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες, με αντικείμενο τους
θεματικούς άξονες «Κακοποίηση – Βία – Τεχνολογία – Εξαφάνιση – Υγεία &
Ενημέρωση».

και ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, προσκαλούμε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 Γ΄,
Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που υλοποιούν εκπαιδευτικά
προγράμματα και δράσεις στις παραπάνω τάξεις των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε.
Χανίων σε προαιρετικό 4ωρο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο, με τίτλο:

«Pr.E.P.E.I»
(Protecting Enhancing Participating Educating Informing)

-ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση
μαθητών/μαθητριών σε ζητήματα για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμόΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει τους ήρωες του Θεάτρου Σκιών –τον Καραγκιόζη,
τον Χατζηαβάτη, τον Μορφονιό κ.ά.– να συμμετέχουν σε διαφορετικά σενάρια, όπου
λαμβάνουν χώρα επεισόδια εκφοβισμού. Η αξιοποίηση ενός κλασικού ήρωα μέσα από τη
χρήση νέων τεχνολογιών (βίντεο και ηλεκτρονικό παιχνίδι) συνδυάζει το μοντέρνο με το
παραδοσιακό, προωθώντας κοινωνικές αξίες και αρχές για χρήση εντός της τάξης. Το
πρόγραμμα και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο site: www.prepei.eu

Η θεματολογία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει: α) βιωματικό
και θεωρητικό μέρος σε θέματα ανάπτυξης της ικανότητας διαχείρισης
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού με στόχο την αποφυγή της σχολικής διαρροής,
β) προετοιμασία και εφαρμογή των βίντεο του προγράμματος.
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο και θα εκπαιδευτούν από το
επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μπορούν να
υλοποιήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην τάξη τους κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Το επιμορφωτικό, βιωματικό σεμινάριο διοργανώνεται από τις Συντονίστριες και
τον Συντονιστή ΠΕ70 των δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Χανίων, σε συνεργασία με
την ψυχολόγο, κα Μάνια Τσίλλη, του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως
εξής:

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
ώρα: 5:30 – 9:30 μ.μ., χώρος: 5ο Δ. Σ. Χανίων
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: https://forms.gle/Hw8WgYgAc8LnQoy29
(μέχρι την Παρασκευή 24/01/2020)

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα (χρονοσήμανση προτεραιότητας
συμπλήρωσης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Αν υπάρξει αυξημένο
ενδιαφέρον, το σεμινάριο θα επαναληφθεί.
Παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις Προϊσταμένους/ες των
σχολείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς.

Οι Συντονίστριες/Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70
Αθηνά Ντούλια
Χαρίκλεια Ανδρεάδου
Νικόλαος Καρατάσος

