
 

                                            
             

          ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           Ηνάθιεημ, 27-05-2020                                                                                                         

          ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ                                Αν.   Πνςη: Φ.2/ 1101  

                  & 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 εκπαιδερηικώμ ηωκ Δ. 7ηπ εμόηηηαπ ζε ζειοά διαδικηρακώμ  

        βιωμαηικώμ εογαζηηοίωμ 

 

 

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 

 

          ημ πιαίζημ ημο επημμνθςηηθμύ  ένγμο  μαξ θαη  με ζηόπμ ηεκ  οπμζηήνηλε ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ ηεξ εκόηεηαξ εοζύκεξ μαξ θαηά ηηξ πνςηόγκςνεξ ζοκζήθεξ ιήλεξ ημο 

δηδαθηηθμύ έημοξ,  πνμγναμμαηίδμομε  ζεηνά δύμ δηαδηθηοαθώκ βηςμαηηθώκ ζεμηκανίςκ , με 

ηίηιμ: 

 

  «Πνμεημημάδμκηαξ ημ ηαλίδη ηεξ μεηάβαζεξ ζε γκώνημα θαη άγκωζηα ημπία: Η βαιίηζα 

μμο». 

   

        

 

 

ΠΡΟ: Σμοξ θ. Δ/κηέξ/κηνηεξ θαη Εθπαηδεοηηθμύξ  

             ηςκ Δ.  7εξ εκόηεηαξ 

   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 

            

 

 

              

 

mailto:anspatharaki@gmail.com


 Η επημμνθςηηθή δνάζε,   πμο ζοκδημνγακώκεηαη θαη εμροπώκεηαη  από ημ ΚΕΑΝ - Κέκηνμ 

Πνόιερεξ ηςκ Ελανηήζεςκ θαη Πνμαγςγήξ ηεξ Ψοπμθμηκςκηθήξ Τγείαξ (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ),  έςει 

γεμικόηεοξρπ ζκξπξύπ: 

 

1. Σεκ  εκεμένςζε - εοαηζζεημπμίεζε ηςκ ζομμεηεπόκηςκ γηα ζέμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηε 

μεηάβαζε, ημ πέναζμα από μηα γκςζηή θαηάζηαζε ζε μηα άιιε, άγκςζηε. 

2. Σεκ ακαγκώνηζε - έθθναζε ηςκ δύζθμιςκ ζοκαηζζεμάηςκ πμο ζοκμδεύμοκ ηέημηεξ 

αιιαγέξ θαη ε αλημπμίεζή ημοξ ςξ μδεγμύξ - ζομμάπμοξ. 

3. Σεκ πνμαγςγή ηεξ ροπμθμηκςκηθήξ ογείαξ ηςκ μαζεηώκ ημοξ, μέζα από ηεκ πνμεημημαζία 

ημοξ γηα μεηάβαζε ζηε κέα εθπαηδεοηηθή βαζμίδα.  

 

Γιδικόηεοξι ζηόςξι ηηπ είμαι ξι ενήπ:  

 

1. Να ιάβμοκ μη εθπαηδεοηηθμί επηζηεμμκηθά ηεθμενηςμέκεξ πιενμθμνίεξ γηα ηα ζοκαη-

ζζήμαηα, ημ νόιμ θαη ηε ιεηημονγία ημοξ. 

2. Να μμηναζημύκ ζε αζθαιέξ πιαίζημ ζθέρεηξ, πνμβιεμαηηζμμύξ, ζοκαηζζήμαηα θαη αγςκίεξ 

γηα ηε μεηαβαηηθή πενίμδμ πμο δηακύμομε. 

3. Να εκηζπύζμοκ ηεκ ηθακόηεηα ακαζημπαζμμύ πάκς ζηηξ πνμζςπηθέξ ημοξ ζοκαη-

ζζεμαηηθέξ ακηηδνάζεηξ θαη ηδηαίηενα ζήμενα, ζε μία πενίμδμ αβεβαηόηεηαξ, μεηαβάζεςκ 

θαη αιιαγώκ. 

4. Να ένζμοκ ζε επαθή με εκαιιαθηηθέξ μμνθέξ επηθμηκςκίαξ, έθθναζεξ θαη ροπηθήξ 

εκδοκάμςζεξ, ζηενηδόμεκμη ζηηξ πνμζςπηθέξ ημοξ δεληόηεηεξ - απμζέμαηα. 

5. Να εκημπίζμοκ ηα «ζεηηθά» ηςκ δηαδηθαζηώκ μεηάβαζεξ. 

6. Να ένζμοκ ζε επαθή με πνήζημα ενγαιεία - οιηθά, ε εθανμμγή ηςκ μπμίςκ ζα ζοκηειέζεη 

ζηεκ εκίζποζε ηεξ ηθακόηεηαξ ηςκ μαζεηώκ γηα ακαγκώνηζε θαη έθθναζε ηςκ 

ζοκαηζζεμάηςκ ημοξ, ζημηπεία πμο ζομβάιιμοκ θαζμνηζηηθά ζηεκ εκίζποζε ηεξ ροπηθήξ 

ημοξ ακζεθηηθόηεηαξ. 

Σεμείωζε: Τα οιηθά είκαη πνμζανμμζμέκα κα πνεζημμπμηεζμύκ θαη ζε ζοκζήθεξ 

ΓλΑΓ.  

 

Ο θύθιμξ επημμνθςηηθώκ ζεμηκανίςκ ςξ πνμξ:  

1. Σξμ «ςώοξ» διεναγωγήπ: Θα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ  πιαηθόνμα Cisco Webex 

Meetings. 

Γηα ηε ζομμεημπή ζαξ,  ανθεί μόκμ κα «θιηθάνεηε»,  από ημκ οπμιμγηζηή (απαηηείηαη 

μηθνόθςκμ θαη θάμενα) ή ημ θηκεηό ζαξ, ΔΓΚΑ ΛΓΠΣΑ ηξρλάςιζηξμ ποιμ ηημ ώοα  

πξρ έςεηε ποξζκληθεί,  ημκ ζύκδεζμμ:  

https://meetingsemea3.webex.com/meet/anspatharaki θαη κα επηιέλεηε “join”. 

 

2. Σημ μέθξδξ διεναγωγήπ: Θα πναγμαημπμηεζεί με ηεκ πνμζανμμγή  ηεπκηθώκ 

επημόνθςζεξ εκειίθςκ  θαη εκενγεηηθώκ  μμνθώκ  μάζεζεξ ζημ πενηβάιιμκ ηεξ 

πιαηθόνμαξ. 

Γηα ηηξ ακάγθεξ ηςκ ενγαζηενίςκ, μη ζομμεηέπμκηεξ ζα πνεηαζηεί κα έπμοκ δίπια 

ημοξ, ρλικά, όπωπ: 

 Μμιύβη ή/θαη ζηοιό. 

 Πμιύπνωμμοξ μανθαδόνμοξ ή/θαη πνώμαηα.  

 Λεοθέξ θόιιεξ Α4. 

https://meetingsemea3.webex.com/meet/anspatharaki


3. Σξρπ επιμξοθωηέπ:  Η επημμνθςηηθή μμάδα ζογθνμηείηαη από  ζηειέπε πνόιερεξ ημο 

ΚΕΑΝ-Κέκηνμο Πνόιερεξ ηςκ Ελανηήζεςκ θαη Πνμαγςγήξ ηεξ Ψοπμθμηκςκηθήξ 

Τγείαξ (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ) θαη ηε ΕΕ ΠΕ 70. 

 

4. Σημ Ομάδα – ζηόςξ: Η πνόζθιεζε απεοζύκεηαη  ζημοξ  εκδηαθενόμεκμοξ εθπαη-

δεοηηθμύξ ηεξ η΄ηάλεξ όιςκ ηςκ εηδηθμηήηςκ ηςκ  Δ. εκόηεηαξ εοζύκεξ μαξ καηά 

ποξηεοαιόηηηα ή εθόζμκ οπάνλμοκ θεκέξ ζέζεηξ, θαη ζε μπμημκδήπμηε άιιμκ 

εθπαηδεοηηθό επηζομεί κα ζομμεηέπεη.   

 
5. Σξμ ςοόμξ διεναγωγήπ:  Η πνμακαθενόμεκε επημμνθςηηθή δνάζε, πμο 

ζομπενηιαμβάκεη δύμ ενγαζηήνηα, ζοκμιηθήξ δηάνθεηαξ 4 ςνώκ, πνμγναμμαηίδεηαη κα 

δηελαπεί ςξ ελήξ:  

 
Ημεοξμημίεπ - ώοεπ ζρμαμηήζεωμ: 

 

1η: Πέμπηη 4 Ιξρμίξρ 2020, ώοα: 19:00-21:00 

2η: Πέμπηη 11 Ιξρμίξρ 2020, ώοα: 19:00-21:00.  

 

6. Ση διαδικαζία ζρμμεηξςήπ:  Η ζομμεημπή ηςκ εθπαηδεοηηθώκ είκαη πνμαηνεηηθή  αιιά 

δεζμερηική γηα ημοξ εκδηαθενόμεκμοξ θαη γηα ηα δύμ ενγαζηήνηα ( ξι εμδιαθεοόμεμξι 

θα ποέπει μα έςξρμ διαθεζιμόηηηα ζρμμεηξςήπ και ζηιπ δύξ ζρμαμηήζειπ).  

Οη εκδηαθενόμεκμη θαιμύκηαη κα ζομπιενώζμοκ ηε θόνμα ζομμεημπήξ έωπ ηη 

Δερηέοα 1 Ιξρμίξρ 2020: 

  

Φόομα ζρμμεηξςήπ: 

https://forms.gle/SuubpFbKn57WjNd27 

 

Μεηά ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ εγγναθήξ ημοξ ζα ιάβμοκ πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ 

ζημ πνμζςπηθό ημοξ e-mail από ηηξ οπεύζοκεξ ημο ενγαζηενίμο.   

  

7. Σα κοιηήοια επιλξγήπ ζρμμεηεςόμηωμ: 

αξ εκεμενώκμομε επίζεξ όηη ιόγς ηεξ ενγαζηενηαθήξ  μμνθήξ ηςκ ζεμηκανίςκ,  μ 

ανηζμόξ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ είκαη  πενημνηζμέκμξ. Έηζη, ζε πενίπηςζε αολεμέκμο 

εκδηαθένμκημξ ζομμεημπήξ ζα ηενεζεί ζεηνά πνμηεναηόηεηαξ, με θνηηήνηα: α. ηεκ 

ηάλε δηδαζθαιίαξ (πνμεγμύκηαη μη εθπαηδεοηηθμί ηεξ Ση΄ηάλεξ), β. ηεκ εμενμμεκία 

εθδήιωζεξ εκδηαθένμκημξ θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ ειεθηνμκηθήξ θόνμαξ.  

Οη ζομμεηέπμκηεξ ζα εηδμπμηεζμύκ, ημ ζοκημμόηενμ δοκαηόκ γηα ηε δοκαηόηεηα 

ζομμεημπήξ ημοξ.   

 

 

         

                                                        Η  ρμηξμίζηοια Γκπαιδερηικξύ Έογξρ 

 

                                                                                    

                                                               Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη 

 

 Γζωηενηθή δηακμμή:  

https://forms.gle/SuubpFbKn57WjNd27


1. θ. Γηνήκε Βηδάθε, Ονγακωηηθή Σοκημκίζηνηα  ΠΓ.Κ.Γ.Σ 

Κνήηεξ 


