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                    & ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

     ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ 

        &  Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΟ ΚΓΝΣΡΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΥΓΔΙΑΜΟΤ 

              (ΠΓ.Κ.Γ. ΚΡΗΣΗ) 

      ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΓΡΓΟΤ 

              7Ης ΓΝΟΣΗΣΑ ΚΡΗΣΗ ΠΓ 70 
 

                                                

                                                                                                                        

Σατ. Δ/μζη   :   Ρμιέκ 4                           

Σατ. Κώδ.      :  71305 Ηνάθιεημ                     

Πληροθορίες  :  Ακδνμκίθε παζανάθε         

Σηλέθφμο       :  2810 246409, 246400                                                                                                                                                                                               

FAX               :  2810 283239                 

E-mail           : anspatharaki@gmail.com 
 

 

 

Θέμα 1ο:  Πρόζκληζη ζε ζύζκευη αποηίμηζης και προγραμμαηιζμού  εκπαιδεσηικού έργοσ 

 

τεη.: Ν. 4299/2018,Απόθαζη αριθμ.158733/ΓΔ4,άρθρο 3, π.3, εδάθιο.ιβ΄: «Γμιαίος     

        Καμομιζμός Λειηοσργίας ηφμ Περιθερειακώμ Κέμηρφμ Γκπαιδεσηικού τεδιαζμού  

       (ΠΓ.Κ.Γ..) και ειδικόηερα καθήκομηα και αρμοδιόηηηες ηφμ σμηομιζηώμ   

        Γκπαιδεσηικού Έργοσ» 

 

        Καιμφκηαη μη κ. ∆ιεσθσμηές/μηριες και οι Προχζηάμεμοι/ες ηςκ  Δ. ηεξ 7εξ εκυηεηαξ 

ΕΕ ΠΕ 70,  κα ζομμεηέπμοκ ζε ζφζθερε,  ηημ Δεσηέρα  29 Ιοσμίοσ, ώρα 11.30- 14.00,  

με  ηίηιμ: 

 

          «Από ηομ Λογιζμό ζηομ Απολογιζμό- Από ηη Δράζη ζηομ Αμαζηοταζμό» 

 

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζφζθερεξ πνμγναμμαηίδεηαη ε ζοδήηεζε ζεμάηςκ, υπςξ: 

1. Νέα  δεδμμέκα ζπμιηθήξ θμοιημφναξ,  μεηά θαη ηεκ εθανμμγή ηεξ ΕλΑΕ 

2. «Πμηυηεηεξ» εθπαηδεοηηθήξ εγεζίαξ   ζε ζοκζήθεξ θνίζεξ θαη πνμτπμζέζεηξ αλημπμίεζήξ 

ημοξ γηα ηε βειηηζημπμίεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ ένγμο 

3.  Η ελ απμζηάζεςξ  ιεηημονγία ηεξ παηδαγςγηθήξ μμάδαξ  -Θεηηθά θαη ανκεηηθά 

4.  Αδνμμενήξ πνμγναμμαηηζμυξ ημο εθπαηδεοηηθμφ ένγμο: Πνμηεναηυηεηεξ –Ακάγθεξ,  με 

αθεηενία  ημ Ν.4692/ΦΕΚ 111/η.Α’ «Ακαβάζμηζε ημο πμιείμο θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.» 

  

Η ηειεδηάζθερε ζα πναγμαημπμηεζεί με ηεκ  πιαηθυνμα Cisco Webex Meetings.  

 

 

ΠΡΟ:    Σμοξ/ηηξ θ. Δηεοζοκηέξ/ηνηεξ,   

                Πνμσζηαμέκμοξ/εξ & 

               ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηςκ Δεμμηηθχκ   

                πμιείςκ   7Ηξ Εκυηεηαξ 

 

ΚΟΙΝ:  1.  Σμκ θ. Πενηθενεηαθυ Δ/κηή Α/ζμηαξ θαη     

                Δ/ζμηαξ Εθπ/ζεξ Κνήηεξ 

             2. Σμκ θ. Ακ. Δ/κηή Α/ζμηαξ Εθπ/ζεξ    

                Ηναθιείμο 
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       Παναθαιχ κα έπεηε μιμθιενχζεη ηε ζφκδεζή ζαξ, ημ ανγυηενμ, μέπνη 11.25π.μ, με ηεκ 

εκενγμπμίεζε  ημο ζοκδέζμμο:  https://meetingsemea3.webex.com/meet/anspatharaki.  Ο 

ρεθηαθυξ πχνμξ ζα είκαη δηαζέζημμξ απυ 11.15 π.μ. 

 

Θέμα 2ο: Γσταριζηίες- Γστές  

    Εοπανηζηχ ζενμά υιμοξ ημοξ ζοκαδέιθμοξ  γηα ηεκ ηημή ηεξ αοζεκηηθήξ ζομπυνεοζεξ, ηεξ 

ζοκενγαζίαξ, ηεξ εμπηζημζφκεξ,  πμο ιίγεξ ζηηγμέξ πνηκ ηε ιήλε  θαη αοημφ ημο ηδηυμμνθμο 

ζπμιηθμφ έημοξ, θαζηζηά πμιφηημμ δχνμ,  γεμάημ   πνμθιήζεηξ,   ζοκαηζζήμαηα θαη εηθυκεξ απυ  

ρεθηαθά εφγιςηηα βιέμμαηα,  ημ θεηηκυ,  απνυβιεπημ ηαλίδη μαξ.   

     Εφπμμαη ζε υιμοξ  ζαξ, δνμζενυ, ακαδςμγμκεηηθυ θαιμθαίνη, με  εμπεηνίεξ δχζαξ δςήξ, πμο 

ζα θαιφρμοκ  με ηνοθενυηεηα ηα θεκά ηεξ αθήξ θαη ηεξ θμηκςκηθήξ απμζηαζημπμίεζεξ.  

    Εηδηθυηενα ζημοξ  ζοκαδέιθμοξ ακαπιενςηέξ,  εφπμμαη απυ θανδηάξ,  γυκημε ζοκέπεηα θαη   

ακζεθηηθυηεηα γηα ηε ζοκέπηζε ημο  εθπαηδεοηηθμφ ημοξ ηαληδημφ, με ζηαζμμφξ,  πμο  ζα αλημ-

δμημφκ ηεκ επίμμπζε πνμζπάζεηά ημοξ θαη ηεκ μοζηαζηηθή πνμζθμνά ημοξ ζηεκ εθπαίδεοζε, οπυ 

ελακηιεηηθέξ ζοκζήθεξ δηανθμφξ μεηάβαζεξ. 

   Με ηεκ αηζηυδμλε ζθέρε  ηεξ θζηκμπςνηκήξ ακηάμςζήξ μαξ ζε έκα πενηβάιιμκ θηιυλεκμ ζηε 

ζςμαηηθή θαη ροπηθή επαθή, εοπέξ γηα ογεία θαη λεθμφναζε με ημοξ αγαπεμέκμοξ ζαξ!  

    

 

 

       

                                                        Η  σμηομίζηρια Γκπαιδεσηικού Έργοσ 

 

                                                                                    

                                                               Αμδρομίκη Π. παθαράκη 

 

 Γζωηερική διαμομή:  
1. κ. Γιρήμη Βιδάκη, Οργαμωηική Σσμηομίζηρια  

ΠΓ.Κ.Γ.Σ Κρήηης 

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

