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Γ, Δ’ ηάλεςκ θαη ηςκ ημεμάηςκ Σ.Τ:
1. Σςκ Δ. Ηναθιείμο : 4μο , 5μο, 8μο ,
23μο , 24μο , 30μο, 31μο, 48μο, , 49μο,
50μο
2. Σςκ Δ.: Άνβεξ, 2μοΑνθαιμπςνίμο,
Αζεμίμο, Βηάκκμο, Γιηάξ, Γμπάνμο,
Γπηζθμπήξ, Θναρακμύ, Καζηειίμο,
Μεηαλμπςνίμο, Μεζμπςνημύ, Πύνγμο,
ηόιςκ, Υάναθα, Φανήξ Φμνάδαξ

ΚΟΙΝ: 1.Σμκ θ. Πενηθενεηαθό Δ/κηή Α/ζμηαξ θαη
Δ/Θμηαξ Γθπ/ζεξ Κνήηεξ
2. Σμκ θ. Ακαπιενςηή Δ/κηή Α/ζμαξ
Γθπ/ζεξ Ν. Ηναθιείμο
3. Σεκ θ. Γπηζηεμμκηθά Τπεύζοκε ημο ΚΓΑΝ
Ηναθιείμο

Θέμα: Ποόζκληζη ζρμμεηξςήπ ξμάδτμ εκπαιδερηικώμ ΠΓ 70 ητμ Β΄, Γ΄, Δ’ ηάνετμ και
.
ητμ Σ.Τ ζε ημεοίδεπ
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.2519/ 05/03/2020

αξ θαιμύμε κα ζομμεηάζπεηε ζηηξ επημμνθςηηθέξ εμενίδεξ, πμο ζα δηελαπζμύκ γηα
μμάδεξ εθπαηδεοηηθώκ ΠΓ70 Δ.  ηεξ 7εξ εκόηεηαξ, ζύμθτμα με ηξμ παοακάητ πίμακα 1 και
ηξ ζρμημμέμξ ποόγοαμμα εογαζιώμ, σε συνεργασία με ηξ ΚΓΑΝ - Κέμηοξ Ποόλησηπ ητμ
Γναοηήζετμ και Ποξαγτγήπ ηηπ Φρςξκξιμτμικήπ Τγείαπ (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ), με θέμα:

«Η διαςείοιζη ηωμ «δύζκξλωμ» ζρμαιζθημάηωμ ζηη ζςξλική ηάνη: Μέθξδξι
και εογαλεία».
θμπόξ ηεξ εμενίδςκ είκαη μη εθπαηδεοηηθμί:
Α. Να ένζμοκ ζε επαθή με εκαιιαθηηθέξ μμνθέξ οιμπμίεζεξ πνμγναμμάηςκ Αγςγήξ Τγείαξ, ε
εθανμμγή ηςκ μπμίςκ ζα ζοκηειέζεη ζηεκ εκίζποζε ηεξ ηθακόηεηαξ ηςκ παηδηώκ γηα ακαγκώνηζε,
έθθναζε θαη νύζμηζε ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ ημοξ.
Β. Να ελμηθεηςζμύκ, μέζα από βηςμαηηθέξ ηεπκηθέξ, με ηε πνήζε θαηάιιειςκ «ενγαιείςκ» γηα
ηεκ ακηημεηώπηζε/ νύζμηζε ζομπενηθμνώκ μαζεηώκ πμο πεγάδμοκ από «δύζθμια» ζοκαηζζήμαηα
πμο ζοπκά δηαηανάζζμοκ ηε ζπμιηθή ενγαζία, με απώηενμ ζθμπό ηε δεμημονγία θιίμαημξ
αζθάιεηαξ θαη εμπηζημζύκεξ μέζα ζηεκ ηάλε-μμάδα.
Γπημένμοξ ζηόπμη ηεξ εμενίδαξ, είκαη:
Οη εθπαηδεοηηθμί:
 Να οπμζηενίδμοκ ημοξ μαζεηέξ ημοξ, ώζηε κα ακαγκςνίδμοκ, 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 επηθμηκςκίαξ θαη ακάπηολεξ εκόξ μμαιμύ
ζοκαηζζεμαηηθμύ θιίμαημξ εκηόξ ηεξ ηάλεξ.
 Να εκηζπύζμοκ ηεκ ηθακόηεηα ακαζημπαζμμύ ημοξ πάκς ζηηξ πνμζςπηθέξ ημοξ ζοκαηζζεμαηηθέξ ακηηδνάζεηξ.
 Να γκςνίζμοκ μεζόδμοξ θαη ενγαιεία πμο πνμάγμοκ ηεκ ακάπηολε ηςκ ζοκαηζζεμαηηθώκ
ηθακμηήηςκ ηςκ μαζεηώκ ημοξ.
Η εμενίδα, ςξ πνμξ:
1. Ση μεθξδξλξγία διεναγτγήπ: Θα αλημπμηήζεη θονίςξ ανπέξ ηεξ βηςμαηηθήξ μάζεζεξ, ζύμθςκα με ηεκ μπμία ε γκώζε ακαδύεηαη μέζα από ηεκ μμάδα, με ηεκ εκενγό
ζομμεημπή όιςκ, ηεκ ακηαιιαγή εμπεηνηώκ θαη απόρεςκ, ηεκ θαηάζεζε ζοκαηζζεμάηςκ
θαη ζθέρεςκ, ηε θακηαζία θαη ηεκ πνάλε.
2. Σξρπ εμσρςτηέπ/επιμξοθτηέπ: Θα ζοκημκηζηεί από ηεκ επηζηεμμκηθά οπεύζοκε θαη
άιια ζηειέπε πνόιερεξ ηξρ ΚΓΑΝ - Κέμηοξρ Ποόλησηπ ητμ Γναοηήζετμ και
Ποξαγτγήπ ηηπ Φρςξκξιμτμικήπ Τγείαπ (ζε ζοκενγαζία με ημκ ΟΚΑΝΑ), με ηη
ζρμβξλή ηηπ ΓΓ ΠΓ 70 7ηπ εμόηηηαπ
3. Σξμ ςώοξ διεναγτγήπ: MOVERE- ΚΓΑΝ:Δηεύζοκζε: Πιαηεία Κύπνμο θαη
Λεςθόνμξ Κκςζμύ (ζηξ ιζόγειξ ηξρ 7ξρ Δημξηικξύ Σςξλείξρ Ηοακλείξρ -απέμαμηι
από ηημ Όαζη).
4. Σξ ποόγοαμμα εογαζιώμ : Γπιζρμάπηεηαι
5. Σξμ ςοόμξ διεναγτγήπ και ηιπ ξμάδεπ ζρμμεηεςόμητμ εκπαιδερηικώμ αμά ηάνη
και ζςξλική μξμάδα, 8.00- 14.00, ζύμθτμα με ηξμ παοακάητ πίμακα:

Πίμακαπ 1

η
Ημεοξμημία 1 Ομάδα εκπαιδερηικώμ ημημάητμ Β’ ηάνηπ Δ.Σ 7ηπ εμόηηηαπ:

Τεηάοηη
11/3

Γλιάπ
Γπιζκξπήπ
2ξρ Αοκαλξςτοίξρ
Θοασαμξύ
Καζηελλίξρ
Μεηανξςτοίξρ
Πύογξρ
Χάοακα
Αζημίξρ
Άοβηπ
Βιάμμξρ
Γμπάοξρ
και ξι εκπαιδερηικξί ηηπ παοάλληληπ ζηήοινηπ ηωμ αμηίζηξιςωμ ημημάηωμ,
εθόζξμ έςξρμ πλήοεπ ωοάοιξ ζηιπ ποξαμαθεοόμεμεπ ηάνειπ και ηωμ ηάνεωμ
Υπξδξςήπ ηωμ Δ.Σ : Επιζκξπήπ και Πύογξρ

Δερηέοα
30/3

2η Ομάδα εκπαιδερηικώμ Β’ ηάνηπ Δ.Σ 7ηπ εμόηηηαπ:

Δερηέοα 6/4

3η ξμάδα εκπαιδερηικώμ Γ΄ηάνηπ Δ.Σ 7ηπ εμόηηηαπ:

4ξρ, 50ξρ, 30ξρ, 49ξρ, 8ξρ, 5ξρ, 23ξρ, 24ξρ, 31ξρ, 48ξρ και ξι εκπαιδερηικξί ηηπ
παοάλληληπ ζηήοινηπ ηωμ αμηίζηξιςωμ ημημάηωμ, εθόζξμ έςξρμ πλήοεπ
ωοάοιξ ζηιπ ποξαμαθεοόμεμεπ ηάνειπ και ηωμ ηάνεωμ Υπξδξςήπ ηωμ Δ.Σ
8ξρ, 24ξρ και 31ξρ

2ξρ Αοκαλξςτοίξρ
Θοασαμξύ
Καζηελλίξρ
Μεηανξςτοίξρ
Πύογξρ
Μεζξςτοιξύ
Χάοακα
Αζημίξρ
Άοβηπ
Γμπάοξρ
Βιάμμξρ
Ψαοήπ Φξοάδαπ και ξι εκπαιδερηικξί ηηπ παοάλληληπ ζηήοινηπ ηωμ
αμηίζηξιςωμ ημημάηωμ, εθόζξμ έςξρμ πλήοεπ ωοάοιξ ζηιπ ποξαμαθεοόμεμεπ
ηάνειπ
Τεηάοηη 6/5

4η ξμάδα εκπαιδερηικώμ Γ΄ηάνηπ Δ.Σ 7ηπ εμόηηηαπ
Γλιάπ
Γπιζκξπήπ και
4ξρ, 50ξρ, 30ξρ, 49ξρ, 8ξρ, 5ξρ, 23ξρ, 24ξρ, 31ξρ, 48ξρ και ξι εκπαιδερηικξί ηηπ
παοάλληληπ ζηήοινηπ ηωμ αμηίζηξιςωμ ημημάηωμ εθόζξμ έςξρμ πλήοεπ

ωοάοιξ ζηιπ ποξαμαθεοόμεμεπ ηάνειπ
Δερηέοα
18/5

5η ξμάδα εκπαιδερηικώμ Δ΄ηάνηπ Δ.Σ 7ηπ εμόηηηαπ:

Τεηάοηη
20/5

6η ξμάδα εκπαιδερηικώμ Δ’ ηάνηπ Δ.Σ 7ηπ εμόηηηαπ έδοαπ μαπ :

48ξρ Ηοακλείξρ
Γλιάπ
Γπιζκξπήπ
2ξρ Αοκαλξςτοίξρ
Θοασαμξύ
Καζηελλίξρ
Μεηανξςτοίξρ
Πύογξρ
Χάοακα
Αζημίξρ
Σηόλτμ
Βιάμμξρ
και ξι εκπαιδερηικξί ηηπ παοάλληληπ ζηήοινηπ ηωμ αμηίζηξιςωμ ημημάηωμ.

4ξρ, 50ξρ, 30ξρ, 49ξρ, 8ξρ, 5ξρ, 23ξρ, 24ξρ, 31ξρ, και ξι εκπαιδερηικξί ηηπ
παοάλληληπ ζηήοινηπ ηωμ αμηίζηξιςωμ ημημάηωμ και ηωμ ηάνεωμ ρπξδξςήπ
ηωμ Δ.Σ : 30ξρ& 49ξρ.

αξ γκςνίδμομε, επίζεξ, όηη:
1. Οη μαζεηέξ ημο παναπάκς ηάλεςκ, θαηά ηεκ εμένα δηελαγςγήξ ηεξ εμενίδαξ θαη εθόζμκ
ηενμύκηαη μη πνμακαθενόμεκεξ πνμϋπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ηςκ δηδαζθόκηςκ, δεμ θα
ποξζέλθξρμ ζηξ ζςξλείξ, αθμύ μ ζομμεηέπμκηεξ εθπαηδεοηηθμί απαιιάζζμκηαη από ηα
δηδαθηηθά ημοξ θαζήθμκηα. 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 όιςκ ηςκ πνμακαθενμμέκςκ εθπαηδεοηηθώκ θαηά ηεκ εμένα δηελαγςγήξ ηεξ
εμενίδαξ είκαη οπμπνεςηηθή. Ωπ εκ ηξύηξρ δικαιξλξγείηαι η απξρζία ηξρπ, μόμξ με
ςξοήγηζη μόμιμηπ άδειαπ, μεηά από αίηημά ηξρπ ζηημ Διεύθρμζη ηξρ ζςξλείξρ πξρ
ρπηοεηξύμ.
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). οκαθόιμοζα, παναθαιμύκηαη ζενμά μη Δ/κηέξ ηςκ Δ.  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
Εζωηεοική διαμξμή: Ειοήμη Βιδάκη

