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Ηνάθιεημ, 06-02-2020
Αν. Πνωη: Φ.2/285

ΠΡΟ: 1. Σμοξ/ηηξ
Εθπαηδεοηηθμύξ ημο Δ. 1μο Ανθαιμπωνίμο
2. Σμοξ Εθπαηδεοηηθμύξ ηωκ Α΄-Δ΄ηάλεωκ
ημο Δ.  Υμοδεηζίμο
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

.

Θέμα: Ποόζκληζη ζρμμεηξςήπ εκπαιδερηικώμ:
Δ. Υξρδεηζίξρ ζε εμδξζςξλική ημεοίδα

Δ. 1ξρ Αοκαλξςτοίξρ και Α’- Δ’ ηάνετμ

ςεη.:
1. Π.Δ 79/2017 (ΦΓΚ 109Α΄/1-8-2017): « Οογάμτζη και λειηξρογία μηπιαγτγείτμ
και δημξηικώμ ζςξλείτμ, όπτπ 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 ητμ Πεοιθεοειακώμ Κέμηοτμ Γκπαιδερηικξύ ςεδιαζμξύ
(ΠΓ.Κ.Γ..) και ειδικόηεοα καθήκξμηα και αομξδιόηηηεπ ητμ ρμηξμιζηώμ
Γκπαιδερηικξύ Έογξρ»
3. Σημ Ποάνη 20/30-09-2019 ηηπ Ολξμέλειαπ ηξρ ΠΓ.Κ.Γ.. ηηπ Π∆Γ Κοήηηπ
4. Έγκοιζη ΠΔΓ Κοήηηπ για ηη διεναγτγή ηξρπ, αο.ποτη.1251/ 05/02/2020

αξ θαιμύμε κα ζομμεηέπεηε ζηεκ επημμνθωηηθή εμενίδα, πμο πνμγναμμαηίζαμε,
ζοκεθηημώκαξ επημμνθωηηθά αηηήμαηα δεμμηηθώκ ζπμιείωκ ηεξ εκόηεηάξ μαξ, σε συνεργασία με
ηξ ΚΓΑΝ - Κέμηοξ Ποόλησηπ ητμ Γναοηήζετμ και Ποξαγτγήπ ηηπ Φρςξκξιμτμικήπ
Τγείαπ (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ), ηημ Σοίηη 11 Φεβοξραοίξρ 2020, ζηξ 1ξ ∆ημ. ςξλείξ
Αοκαλξςτοίξρ, από 8:00 έτπ 14:00, με θέμα:

«Σρμβάλλξμηαπ ζηημ αμάπηρνη ηηπ ζρμαιζθημαηικήπ μξημξζύμηπ ηωμ μαθηηώμ:
μέθξδξι και εογαλεία».

Η πνμακαθενόμεκε εμενίδα απεοζύκεηαη: α. ζε όλξρπ/επ ηξρπ/ ηιπ εκπαιδερηικξύπ ηξρ 1ξρ
∆ημ. ςξλείξρ Αοκαλξςτοίξρ (εθόζμκ ηεκ εμένα δηελαγωγήξ ηεξ επημόνθωζεξ ενγάδμκηαη
μιόθιενμ ημ ωνάνηό ημοξ ζηε ζπμιηθή μμκάδα πμο θαιείηαη γηα επημόνθωζε), β. ζηξρπ/ηιπ
εκπαιδερηικξύπ κλάδξρ ΠΓ 70 ητμ Α ́, Β ́, Γ ́ & ∆ ́ ηάνετμ και ζηξρπ/ιπ εκπαιδερηικξύπ
και ητμ άλλτμ ειδικξηήητμ ηξρ ∆ημ. ςξλείξρ Υξρδεηζίξρ ηηπ 7ηπ Γμόηηηαπ Ηοακλείξρ
(εθόζμκ ηεκ εμένα δηελαγωγήξ ηεξ επημόνθωζεξ ενγάδμκηαη μιόθιενμ ημ ωνάνηό ημοξ ζηε
ζπμιηθή μμκάδα πμο θαιείηαη γηα επημόνθωζε), με ηεκ πνμϋπόζεζε όηη δε(κ) έπμοκ/ζα έπμοκ
ελακηιήζεη ηε δοκαηόηεηα ζομμεημπήξ ζε επημμνθωηηθέξ εμενίδεξ γηα δύμ ενγάζημεξ εμένεξ ημκ
πνόκμ όπωξ πνμβιέπεηαη ζηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 17 ημο Π∆ 79/2017 όπωξ έπεη ηνμπμπμηεζεί
θαη ηζπύεη.
κξπόπ ηηπ ημεοίδαπ είκαη κα ένζμοκ ζε επαθή μη εθπαηδεοηηθμί με εκαιιαθηηθέξ μμνθέξ
οιμπμίεζεξ πνμγναμμάηωκ Αγωγήξ Τγείαξ, ε εθανμμγή ηωκ μπμίωκ ζα ζοκηειέζεη ζηεκ
εκίζποζε ηεξ ηθακόηεηαξ ηωκ παηδηώκ γηα ακαγκώνηζε, έθθναζε θαη νύζμηζε ηωκ ζοκαηζζεμάηωκ
ημοξ θαη πεναηηένω ζηε δεμημονγία θιίμαημξ αζθάιεηαξ θαη εμπηζημζύκεξ μέζα ζηεκ ηάλε-μμάδα
θαη ζημ εονύηενμ ζπμιηθό πενηβάιιμκ.
Επημένμοξ ζηόπμη ηεξ εμενίδαξ, είκαη:
Οη εθπαηδεοηηθμί:
 Να οπμζηενίδμοκ ημοξ μαζεηέξ ημοξ, ώζηε κα ακαγκωνίδμοκ, κα θαηακμμύκ θαη κα
εθθνάδμοκ ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ.
 Να οπμζηενίδμοκ ημοξ μαζεηέξ ημοξ ώζηε κα θαηακμμύκ όηη όια ηα ζοκαηζζήμαηα είκαη
θοζημιμγηθά.
 Να οπμζηενίδμοκ ημοξ μαζεηέξ ημοξ ώζηε κα μάζμοκ κα απμδέπμκηαη ηε δηαθμνεηηθόηεηα.
 Να ακαπηύλμοκ δεληόηεηεξ μοζηαζηηθήξ επηθμηκωκίαξ θαη ακάπηολεξ εκόξ μμαιμύ
ζοκαηζζεμαηηθμύ θιίμαημξ εκηόξ ηεξ ηάλεξ.
 Να βειηηώζμοκ ηεκ ηθακόηεηα ακαζημπαζμμύ ημοξ πάκω ζηηξ πνμζωπηθέξ ημοξ
ζοκαηζζεμαηηθέξ ακηηδνάζεηξ.
 Να γκωνίζμοκ μεζόδμοξ θαη ενγαιεία πμο πνμάγμοκ ηεκ ακάπηολε ηωκ ζοκαηζζεμαηηθώκ
ηθακμηήηωκ ηωκ μαζεηώκ ημοξ.
Η εμενίδα, πμο ζα έπεη ηε μμνθή βηωμαηηθμύ ενγαζηενίμο, ζα ζοκημκηζηεί από ηεκ κ.
ξθία Πεοακάκη, Κξιμτμική Λειηξρογό ΜΓd, ηέλεςξπ Ποόλησηπ ΚΓΑΝ - Κέμηοξρ
Ποόλησηπ ητμ Γναοηήζετμ και Ποξαγτγήπ ηηπ Φρςξκξιμτμικήπ Τγείαπ (ζε ζοκενγαζία με
ημκ ΟΚΑΝΑ), με ηη ζρμβξλή ηηπ ΓΓ ΠΓ 70 7ηπ εμόηηηαπ θαη ζα δηελαπζεί ζύμθωκα με ημ
επηζοκαπηόμεκμ πνόγναμμα.
αξ γκωνίδμομε όηη:
1. Οι μαθηηέπ ηξρ
1ξρ Δ. Αοκαλξςτοίξρ
και ητμ Α΄-Δ΄ηάνετμ ηξρ Δ. 
Υξρδεηζίξρ, θαηά ηεκ εμένα δηελαγωγήξ ηεξ εμενίδαξ θαη εθόζμκ ηενμύκηαη μη
πνμακαθενόμεκεξ πνμϋπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ηωκ δηδαζθόκηωκ, δεμ θα ποξζέλθξρμ ζηξ
ζςξλείξ, αθμύ μ ζομμεηέπμκηεξ εθπαηδεοηηθμί απαιιάζζμκηαη από ηα δηδαθηηθά ημοξ
θαζήθμκηα ηεκ εμένα ζομμεημπήξ ημο ζηεκ εμενίδα. Για ηξ λόγξ αρηό, παοακαλξύμε μα
εμημεοώζεηε ηξρπ γξμείπ και κηδεμόμεπ ητμ μαθηηώμ με ηξμ πιξ βέληιζηξ ηοόπξ,
ποξκειμέμξρ μα ορθμίζξρμ ηξ ποόγοαμμά ηξρπ.

2. Η ζομμεημπή όιωκ ηωκ πνμακαθενμμέκωκ εθπαηδεοηηθώκ θαηά ηεκ εμένα δηελαγωγήξ ηεξ
εμενίδαξ είκαη οπμπνεωηηθή. Ωπ εκ ηξύηξρ δικαιξλξγείηαι η απξρζία ηξρπ, μόμξ μεηά
από ςξοήγηζη μόμιμηπ άδειαπ.
3. Ποξκειμέμξρ μα ανιξπξιηθεί πλήοτπ ξ επιμξοθτηικόπ ςοόμξπ και λόγτ ηξρ
βιτμαηικξύ ςαοακηήοα ηηπ ημεοίδαπ, είμαι απαοαίηηηη η έγκαιοη ποξζέλερζη ητμ
ζρμμεηεςόμητμ (8.00-8.10 π.μ). Ωξ εθ ημύημο, παναθαιμύκηαη ζενμά μη Δ/κηέξ ηωκ
Δ.  κα εκεμενώζμοκ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ εθπαηδεοηηθμύξ γηα ηεκ ακάγθε ηήνεζεξ ημο
πνμγνάμμαημξ ενγαζηώκ ηεξ εμενίδαξ θαζώξ θαη γηα ηηξ οπενεζηαθέξ εκένγεηεξ ζε
πενίπηωζε αδοκαμίαξ ζομμεημπήξ.

Η ρμηξμίζηοια Γκπαιδερηικξύ Έογξρ

Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη
Εζωηεοική διαμξμή: Ειοήμη Βιδάκη

