
 

                                            
             

        ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           Ηνάθιεημ, 19-02-2020                                                                                                        

           ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ                              Αν.   Πνςη: Φ.2/ 456 

                    & 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 Δ. 2ξρ Αοκαλξςωοίξρ ζε εμδξζςξλική  

       ημεοίδα 

  

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 20/30-09-2019 ηηπ Ολξμέλειαπ ηξρ ΠΓ.Κ.Γ.. ηηπ Π∆Γ Κοήηηπ 

4. Έγκοιζη ΠΔΓ Κοήηηπ για ηη διεναγωγή ηξρπ, αο.ποωη.1990/ 18/02/2020 

          

     αξ θαιμύμε κα ζομμεηέπεηε ζηεκ εκδμζπμιηθή επημμνθςηηθή εμενίδα, πμο πνμγναμ-

μαηίζαμε,  μεηά επημμνθςηηθό αίηεμά ζαξ, με ηίηλξ:  

«Προ(ζ) καλώμηας  «ζσμαρπαζηικές διαζηασρώζεις» ζηο ζτολικό περιβάλλομ. 

Ο ρόλος ηης καηαμεμημέμης ηγεζίας ζηημ εμδσμάμφζη ηης ζσλλογικόηηηας και ηης 

οργαμφζιακής κοσληούρας. 

 

          Η πνμακαθενόμεκε δνάζε, με θύνημοξ  ζεμαηηθμύξ άλμκεξ: Σσλλογικόηηηα, 

Ομαδικόηηηα (Team Building), Management θαη επημένμοξ: Γπικοιμφμία, Γλώζζα 

Σώμαηος, Προκαηαλήυεις, Θεηικόηηηα – Γκθράζεις, Χειριζμός Αμηιρρήζεφμ, Αμθρώ-

 

ΠΡΟ: 1. Σμκ Δ/κηή θαη ημοξ/ηηξ   

               εθπαηδεοηηθμύξ ημο 2μο  Δ. 

               Ανθαιμπςνίμο       

 

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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πιμο Δσμαμικό & Λήυη Αποθάζεφμ, ζημπεύεη ζηεκ εκεμένςζε θαη ηεκ εοαηζζεημπμίεζε 

ηςκ επημμνθμύμεκςκ  ζε ζέμαηα,  όπςξ:  

 

 Δεμημονγία – ακάπηολε-δηενγαζίεξ μμάδαξ 

 ομβμιή ηεξ απμδμηηθήξ ιεηημονγίαξ ηεξ μμάδαξ ζηεκ εκδοκάμςζε ηεξ ζοιιμ-

γηθόηεηαξ ζημ ζπμιηθό πενηβάιιμκ,  

 Ρόιμξ ηεξ μμάδαξ θαη ηεξ ζοιιμγηθόηεηαξ ζηεκ  εδναίςζε  απμδμηηθήξ μνγακςζηαθήξ 

θμοιημύναξ  ζηε ζπμιηθή μμκάδα,  

 ομβμιή ζύγπνμκςκ ενγαιείςκ δημίθεζεξ ζηεκ εδναίςζε ηεξ θαηακεμεμέκεξ εγεζίαξ,   

θαη ζηε ζομμεημπηθή ιήρε απμθάζεςκ ζε θνίζημα δεηήμαηα εζςηενηθήξ μνγάκςζεξ 

θαη ιεηημονγίαξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ. 

 

     Η εμενίδα πνμγναμμαηίδεηαη κα δηελαπζεί, ζύμθςκα με ημ επηζοκαπηόμεκμ πνό-

γναμμα,  ηημ Σοίηη 25 Φεβοξραοίξρ, ζηξρπ ςώοξρπ ηξρ ζςξλείξρ ζαπ,  8.00- 14.00, 

με επημμνθςηέξ: α) ηομ Κσριάκο Γ. Κώηζογλοσ, Μηταμικό Παραγφγής & Διοίκηζης, 

MSc, PhD, Γμηεηαλμέμο Περιθερειακό  Σύμβοσλο Τοσριζμού και  Ηλεκηρομικής Δια-

κσβέρμηζης Κρήηης και β) ηημ Αμδρομίκη Π. Σπαθαράκη, Med, Phd, ΣΣΓ ΠΓ 70 

ΠΓ.Κ.Γ.Σ Κρήηης.  

            Η εκ ιόγς επημμνθςηηθή δνάζε απεοζύκεηαη: α.ζε όλξρπ/επ ηξρπ/ ηιπ εκπαιδερηικξύπ 

ηξρ 2ξρ ∆ημ. ςξλείξρ Αοκαλξςωοίξρ (εθόζμκ ηεκ εμένα δηελαγςγήξ ηεξ επημόνθςζεξ 

ενγάδμκηαη μιόθιενμ ημ ςνάνηό ημοξ ζηε ζπμιηθή μμκάδα), με ηεκ πνμϋπόζεζε όηη δε(κ) 

έπμοκ/ζα έπμοκ ελακηιήζεη ηε δοκαηόηεηα ζομμεημπήξ ζε επημμνθςηηθέξ εμενίδεξ γηα δύμ 

ενγάζημεξ εμένεξ ημκ πνόκμ, όπςξ πνμβιέπεηαη ζηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 17 ημο Π∆ 79/2017 

όπςξ έπεη ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπύεη. 

          αξ  γκςνίδμομε όηη: 

 

1. Οι μαθηηέπ ηξρ  2ξρ Δ. Αοκαλξςωοίξρ 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 ηεκ εμένα ζομμεημπήξ ημο ζηεκ εμενίδα. Για ηξ λόγξ αρηό, 

παοακαλξύμε μα  εμημεοώζεηε ηξρπ γξμείπ και κηδεμόμεπ ηωμ μαθηηώμ με ηξμ βέληι-

ζηξ 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 μεηά 

από ςξοήγηζη μόμιμηπ άδειαπ.  

 

3. Ποξκειμέμξρ μα ανιξπξιηθεί πλήοωπ ξ επιμξοθωηικόπ ςοόμξπ, είμαι απαοαίηηηη η έ-

γκαιοη ποξζέλερζη ηωμ ζρμμεηεςόμηωμ (8.00-8.10 π.μ). Ωξ εθ ημύημο, παναθαιείηαη  

ζενμά μ Δ/κηήξ ημο Δ. κα εκεμενώζεη ημοξ ζομμεηέπμκηεξ εθπαηδεοηηθμύξ γηα ηεκ 

ακάγθε ηήνεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ ενγαζηώκ ηεξ εμενίδαξ θαζώξ θαη γηα ηηξ πνμ-

βιεπόμεκεξ  οπενεζηαθέξ εκένγεηεξ ζε πενίπηςζε αδοκαμίαξ ζομμεημπήξ. 

 

 

                                                        Η  ρμηξμίζηοια Γκπαιδερηικξύ Έογξρ 



 

                                                                                    

                                                               Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη 
Γζφηερική διαμομή:  Γιρήμη Βιδάκη 

 

 

 

 

 


