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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, το οποίο ιδρύθηκε με το ν. 4547/12-6-2018 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄) και 
λειτουργεί για δεύτερο (2ο) χρόνο, σύμφωνα με την Υ.Α. 158733/ΓΔ4/ΦΕΚ 4299,τ.Β΄/27-09-2018, με 
τίτλο «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου», 
αποτελείται από τριάντα δύο (32) Σ.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων και υποστηρίζεται από εννέα (9) 
ακόμα Σ.Ε.Ε. που έχουν ως έδρα άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
1 ΒΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Οργανωτική ΣΕΕ ΠΕ 70 
2 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Οργανωτικός ΣΕΕ ΠΕ 03 
3 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗ ΣΕΕ ΠΕ 60 
4 ΣΙΜΙΤΖΗ-ΔΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕΕ ΠΕ 60 
5 ΒΡΕΤΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΕΕ ΠΕ 60 
6 ΠΛΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΕ ΠΕ 60 
7 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΕ ΠΕ 70 
8 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΕΕ ΠΕ 70 
9 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΕΕ ΠΕ 70 
10 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΕΕ ΠΕ 70 
11 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΕΕ ΠΕ 70 
12 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕΕ ΠΕ 70 
13 ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΕΕ ΠΕ 70 
14 ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΕ ΠΕ 70 
15 ΠΡΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕΕ ΠΕ 70 
16 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΕ ΠΕ 70 
17 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΕ ΠΕ 01 
18 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΕΕ ΠΕ 02 
19 ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΣΕΕ ΠΕ 02 
20 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΕ ΠΕ 02 
21 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΕ ΠΕ 03 
22 ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ ΣΕΕ ΠΕ 04.01 
23 ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕΕ ΠΕ 04.04 
24 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΕ ΠΕ 05 
25 ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΕΕ ΠΕ 06 
26 ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΕΕ ΠΕ 07 
27 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ ΣΕΕ ΠΕ 11 
28 ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΕ ΠΕ 79.01 
29 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΕ ΠΕ 86 
30 ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΕ ΠΕ 88.01 
31 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΣΕΕ ΕΑΕΕ ΠΕ 70 
32 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ  ΣΕΕ  για ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΕ 70 
ΜΕ ΕΔΡΑ σε  ΑΛΛΟ  ΠΕΚΕΣ 
1 ΠΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΕ   ΠΕ78 1o ΠΕΚΕΣ Αττικής 
2 ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΩ ΣΕΕ   ΠΕ81 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
3 ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΕΕ  ΠΕ 80 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
4 ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΣΕΕ   ΠΕ82 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΕ   ΠΕ83 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
6 ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΕ   ΠΕ89 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
7 ΧΑΪΤΑ ΣΟΦΙΑ ΣΕΕ   ΠΕ08 1ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου 
8 ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΕ   ΠΕ87 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου 
9 ΜΠΟΕΜΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΕ   ΠΕ 91 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
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Οι ΣΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης έχουν στην παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη τους: 
996 σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά , Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΕΕΚ  και  ΕΚ) , με 
101.019 μαθητές και μαθήτριες σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά , Γυμνάσια, ΓΕΛ ΕΠΑΛ, ΕΕΕΚ  και  ΕΚ  
και 12.812 εκπαιδευτικούς  σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά , Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ως εξής: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 

Α'ΘΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 201 47 63 127 438 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 157 43 54 81 335 

ΣΥΝΟΛΟ 358 90 117 208 773 

Β'ΘΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 51 16 19 27 113 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 34 9 13 16 72 

ΕΠΑΛ 8 5 4 9 26 

ΕΕΕΚ 2 3 1 2 8 

ΕΚ 2  1 1 4 

ΣΥΝΟΛΟ 97 33 38 55 223 

      

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 

Α'ΘΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 5200 1392 1789 3074 11455 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 21160 4700 6047 10422 42329 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 909  91 687 1687 

ΣΥΝΟΛΟ 27269 6092 7927 14183 55471 

Β'ΘΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 11622 2428 3194 5299 22543 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 7491 1426 2074 3358 14349 

ΕΠΑΛ 3384 975 963 2842 8164 

ΕΕΕΚ 91 51 38 49 229 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 151   112 263 

ΣΥΝΟΛΟ 22739 4880 6269 11660 45548 

      

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 

Α'ΘΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 634 182 260 410 1486 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2620 634 921 1441 5616 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 70  5 72 147 

ΣΥΝΟΛΟ 3324 816 1186 1923 7249 

Β'ΘΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1255 296 442 661 2654 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 758 178 247 373 1556 

ΕΠΑΛ 454 166 167 362 1149 

ΕΕΕΚ 46 43 31 46 166 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 22   16 38 

ΣΥΝΟΛΟ 2535 683 887 1458 5563 
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Έργο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης είναι (παρ. 1, άρθρο 3,  Ν. 4299/2018) η  προαγωγή των σκοπών  

της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οργάνωση πολύπλευρης επιμόρφωσης και η 

παιδαγωγική/επιστημονική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, 

αξιοποιώντας τη διεπιστημονική και συλλογική λειτουργία που προσφέρει η νέα αυτή δομή. Για την 

υλοποίηση των παραπάνω στόχων η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης συνδιαμόρφωσε και ενέκρινε 

ομόφωνα (Πράξη 20/30-09-2019) τον ετήσιο προγραμματισμό, όπως αυτός περιγράφηκε στο 

αντίστοιχο κείμενο. 

Μέχρι την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού για το έτος 2019-2020, οι ΣΕΕ ανέφεραν 

στον μηνιαίο προγραμματισμό και στα έγγραφά τους τις δράσεις και ενέργειές τους («απόσπασμα 

απόφασης της Ολομέλειας–Πράξη 18/02-09-2019»), στην οποία αποφασίστηκε: «έως ότου 

συνταχθεί ο ετήσιος προγραμματισμός έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το σχ.έτος 2019-2020, οι ΣΕΕ 

να κάνουν αναφορά στα έγγραφά τους και στο μηνιαίο προγραμματισμό τους, στη σχετική 

νομοθεσία (πχ. ν.4547, ν.4299-καθηκοντολόγιο ΣΕΕ, Π.Δ. 79/17, κ.α.)» 

 

Με βάση λοιπόν τον συγκεκριμένο προγραμματισμό, υλοποιήθηκαν οι δράσεις που 

αναφέρονται στο παρόν κείμενο απολογισμού, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζονται τα εξής:  

 1) Η Έκθεση Αποτίμησης του Ετήσιου Προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το σχ.έτος 

2019-2020, θα κατατεθεί προς συζήτηση και έγκριση στην Ολομέλεια.   

 2) Κατά τους προηγούμενους μήνες λειτουργίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, η Ολομέλεια 

συνδιαμόρφωσε μηνιαίους προγραμματισμούς και απολογισμούς των ΣΕΕ, προκειμένου οι Σ.Ε.Ε. να 

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και στις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

 3) Επισημαίνεται ότι η φετινή σχολική χρονιά 2019-2020, είναι χωρισμένη σε δύο περιόδους 

με διακριτά χαρακτηριστικά: 

• Την περίοδο από  01-09-2019  έως  10-03-2020, κατά την οποία προγραμματίστηκαν και 

υλοποιήθηκαν διαζώσης  και με αυτοπρόσωπη παρουσία οι δράσεις των ΣΕΕ και  

• Την περίοδο από 11-03-2020 έως 01-06-2020, κατά την οποία ακυρώθηκαν όλες οι 

προγραμματισμένες δράσεις και επισκέψεις στα σχολεία ευθύνης των ΣΕΕ και η 

επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση καθώς και όλες οι άλλες δράσεις, γινόταν με 

τηλεδιασκέψεις, μέσω διαδικτύου, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων 

πανελλαδικά, εξαιτίας των μέτρων προστασίας για τον COVID-19. 

 

 Όραμά μας αποτέλεσε η ολιστική και αποτελεσματική υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων 

από το σύνολο των υποστηρικτικών δομών, όπως αυτές προβλέπονται από τον Νόμο 4547/2018, 

μέσω του Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και της Παιδαγωγικής Αυτονομίας της Σχολικής 

Μονάδας, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους, καθώς και τα κοινωνικά 

δεδομένα κάθε περιοχής, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στο 

σύνολό του.  

 



6 
 

1Ο ΜΕΡΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Οι βασικοί άξονες: 

 Ο ετήσιος απολογισμός του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το σχολικό έτος 2019-2020, στηρίχτηκε  

στον Ετήσιο Προγραμματισμό του και στους άξονες που αφορούν την αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ως 

περιφερειακών κέντρων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αποκέντρωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018: 

 

Α) στον Συντονισμό και την Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και  ιδιωτικών 

σχολικών μονάδων καθώς και των Ε.Κ., και στην Επιστημονική και Παιδαγωγική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών, 

 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς, ΑΕΙ, Α.Σ.Α.Ε.Ε. κτλ και Συντονισμός των Υποστηρικτικών 

Δομών (ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε., Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Ο.Φ.Α.)   

 

Γ) στην Οργάνωση Επιμόρφωσης   ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, αλλά και των ίδιων των ΣΕΕ. 

 

Δ) στον Προγραμματισμό, την Υλοποίηση και την Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών 

μονάδων και Ε.Κ. 

 

Ε) στην Αποτίμηση-Απολογισμό του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης. 

Αναλυτικότερα: 
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Α. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ  

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Κ., ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.  
  

Οι Σ.Ε.Ε. καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους συντόνισαν και υποστήριξαν το διδακτικό και 

το παιδαγωγικό έργο είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε σε συνεργασία με τις δομές υποστήριξης. Οι Σ.Ε.Ε. 

επισκέφτηκαν τις σχολικές μονάδες επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης τους, διερεύνησαν 

και κατέγραψαν, με τον προσφορότερο τρόπο, σημαντικά θέματα που τις απασχολούν καθώς και 

καλές πρακτικές και πιθανές προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία και 

αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στις Ολομέλειες καθ’ όλη τη σχολική χρονιά. Ακολουθήθηκε το 

μοντέλο επιμόρφωσης που είχε επιλεγεί από την προηγούμενη χρονιά, πάντα σε συνεργασία με τις 

υπόλοιπες υποστηρικτικές δομές καθώς και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης.  

 

Ειδικότερα: 

 

1. Αποστολή χαιρετισμού όλων των Σ.Ε.Ε. προς τα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής 

ευθύνης τους. 

2. Οργάνωση και συμμετοχή σε συσκέψεις (διαζώσης ή εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη) με 

προϊσταμένους/νες και Διευθυντές/ντριες, σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σε όλες τις 

Περιφερειακές ενότητες  της ΠΔΕ Κρήτης προκειμένου:  

α.  να συζητηθούν σε μικρότερες ομάδες,  κεντρικά προτάγματα της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

ζητήματα εξορθολογισμού της ύλης, καινοτόμων μέτρων,  εναλλακτικών διδακτικών 

προσεγγίσεων κλπ. 

β. να αναπτυχθεί  οργανωσιακή κουλτούρα διοίκησης σχολικών μονάδων. 

 γ. να δοθεί έμφαση στην ενδυνάμωση της παιδαγωγικής ομάδας και του ρόλου του 

συλλόγου διδασκόντων στην καλλιέργεια  συμπεριληπτικής κουλτούρας.  

3. Συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις και δράσεις σχολείων για υποστήριξη και ενίσχυση των 

εκπαιδευτικών και των σχολικών  μονάδων. 

4. Η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, σε ενότητες Σ.Ε.Ε. είχε στόχο τη σχολική 

βελτίωση και την ανάπτυξη  συμπεριληπτικής κουλτούρας στη σχολική μονάδα, απευθύνθηκε 

καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους,  σε τρεις ομάδες –στόχους: 

i. Δ/ντές-ντριες Προϊστάμενους-ες  Δ.Σ  

ii. Συλλόγους  Διδασκόντων  

iii. Συλλόγους  γονέων  

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν: 

a) προγραμματισμένες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες για:  

➢ Ενημέρωση με τους Συλλόγους  Διδασκόντων  

➢ Συζήτηση/υποστήριξη/καθοδήγηση εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή 

/και  τάξης/τμήματος  

➢ Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου και  επίλυση προβλημάτων που ανέκυπταν σε 

συνεργασία με τη  Δ/νση του σχολείου 
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➢ Από κοινού σχεδίαση με τον/την εκπαιδευτικό και τη Δ/νση του σχολείου για θέματα 

διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών/τριών και επανένταξής τους με 

εφαρμογή προγραμμάτων συναισθηματικής υποστήριξης και ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε επίπεδο τάξης/τμήματος 

➢ Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας σε κάθε σχολική μονάδα για την πρόληψη και 

την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων  

➢ Ενθάρρυνση και ενίσχυση συνεργασίας και συναντίληψης υπεύθυνου εκπαιδευτικού 

τάξης και εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης 

➢ Διερεύνηση νέων επιμορφωτικών αναγκών συλλόγου διδασκόντων  ανά σχολική 

μονάδα  και τον προσδιορισμό όρων και προϋποθέσεων αποτελεσματικών 

επιμορφωτικών δράσεων  

➢ Λειτουργία και ενδυνάμωση παιδαγωγικών ομάδων 

➢ Ενημέρωση και ανταλλαγή ιδεών, για τη βέλτιστη λειτουργία των υποστηρικτικών 

δομών  παράλληλης στήριξης, Τ.Ε, ΤΥ-ΖΕΠ κλπ. 

➢ Καλλιέργεια  κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης 

➢ Ενθάρρυνση και υποστήριξη στην υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών  

προγραμμάτων/ εσωτερικών και εξωτερικών συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη- σε 

επίπεδο τάξης και σχολείου-  κουλτούρας συνεργασίας, εξωστρέφειας και ενεργής 

δράσης καθώς και  την καλλιέργεια και ενδυνάμωση υγιών στάσεων και 

πανανθρώπινων αξιών  

➢ Αποστολή επιμορφωτικού υλικού προς όλα τα σχολεία 

➢ Συμβουλευτική υποστήριξη Διευθυντών, Εκπαιδευτικών και Γονέων 

➢ Συζήτηση με γονείς/κηδεμόνες για θέματα φοίτησης μαθητών και καλής επικοινωνίας 

με τον/την εκπαιδευτικό και το σχολείο 

➢ Συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς και συνδιαμόρφωση κοινού πλαισίου 

υποστήριξης μαθητή/τριας με στόχο την ομαλή κοινωνικοσυναισθηματική ένταξη και 

γνωστική  εξέλιξή του 

➢ Σύσκεψη με θέμα «Ζητήματα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην αρχή της 

νέας σχολικής χρονιάς και ανάγκες υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου στις 

Φυσικές Επιστήμες» 

➢ Ειδικότερα η  ΣΕΕ ΕΑΕΕ πραγματοποίησε: 

• Συναντήσεις με τους δ/ντες/ντριες  και Προϊσταμένες ΣΜΕΑΕ των νομών Χανίων, 

Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, για οργάνωση της διαδικασίας λειτουργίας τους 

και καταγραφή των λειτουργικών προβλημάτων και ελλειμμάτων 

• Επισκέψεις σε σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής Π/βάθμιας και Δ/βάθιας 

εκπαίδευσης των Νομών Χανίων, Ρεθύμνου Ηρακλείου, Λασιθίου σε συνεργασία 

με τους ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης  τους 

• Επικοινωνία και καθοδήγηση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

τηλεδιάσκεψη,  ή /και με e mail  και δια ζώσης για ατομική υποστήριξη 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στη διαχείριση μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, στα σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

          



9 
 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από Σ.Ε.Ε., θεμάτων παιδαγωγικού 

ενδιαφέροντος, σε πρωινές και απογευματινές συναντήσεις.  

 

b) Πολύπλευρη Υποστήριξη του  εκπαιδευτικού έργου για ζητήματα διδακτικού ή 

παιδαγωγικού χαρακτήρα, με συστηματική και σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνεργασία 

με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, επιμόρφωση, προτάσεις και παροχή 

εκπαιδευτικού υλικού, συμβουλευτικές παρεμβάσεις και οδηγίες είτε ατομικά είτε σε 

μικρές ομάδες ανά σχολείο ή ανά ομάδα εκπαιδευτικών, όπου αναδυόταν κάθε φορά το 

θέμα. 

Ειδικότερα: 

➢ Η κατανόηση της έννοιας της συμπερίληψης και η εξοικείωση με  την υιοθέτηση  πολύ-

επίπεδων συμπεριληπτικών πρακτικών για την άμβλυνση δυσκολιών όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας (αναπληρωτών, εκπαιδευτικών υποστηρικτικών δομών, 

μαθητών με προβλήματα μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, 

προσφυγόπουλων και αλλοδαπών μαθητών, μελών συλλόγων διδασκόντων, γονιών 

μεταναστευτικής βιογραφίας και άλλων 

➢ Η  ευαισθητοποίηση των Δ/ντών σε παιδαγωγικές διαστάσεις του ρόλου τους  

➢ Η υιοθέτηση πρακτικών κατανεμημένης ηγεσίας και την αναβάθμιση της οργανωσιακής 

κουλτούρας των στελεχών διοίκησης,   

➢  Η συγκρότηση, η ουσιαστική λειτουργία και η ενδυνάμωση του ρόλου των συλλόγων 

διδασκόντων ως παιδαγωγικών ομάδων 

➢ Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για την αποτύπωση του προφίλ και των 

δυνατοτήτων ανάπτυξης της σχολικής μονάδας (swot analysis) 

➢  H βέλτιστη αξιοποίηση «εσωτερικών» πόρων της σχολικής μονάδας,   καθώς και  των 

«εξωτερικών» της σχολικής κοινότητας  (υποστηρικτικές δομές: ΕΔΕΑΥ, ΚΕΣΥ, ΚΕΚΟΙΦ-

ΑΠΗ κλπ) για την ανάπτυξη κουλτούρας αυτορρύθμισης και αυτοβελτίωσης της 

σχολικής μονάδας. 

➢ Η ενημέρωση στις αρχές ΕΞΑΕ και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη συνδυαστική 

χρήση των μορφών της (σύγχρονης και ασύγχρονης) κατά το διάστημα αναστολής 

λειτουργίας των σχολείων 

➢ Η  εξοικείωση των εκπαιδευτικών με πρακτικές παιδαγωγικής αξιοποίησης ψηφιακών 

πόρων  

➢ H δημιουργία μιας ευαίσθητης κοινότητας μάθησης που διδάσκει και διδάσκεται, με 

την ανάδειξη και τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών Δ/ντών και εκπαιδευτικών. 

➢ Εξορθολογισμός διδακτέας ύλης (εφαρμογή στην πράξη εναλλακτικών προτάσεων 

διαχείρισης της ύλης) 

➢ Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με έμφαση στα αποθετήρια εκπ/κού υλικού 

➢ Σχεδιασμός προγραμμάτων συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για τη 

διαμόρφωση υγιών σχέσεων, την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων σχολικής 

βίας 

➢ Ζητήματα μεθοδολογίας και διαφοροποίησης της διδασκαλίας 

➢ Εμπλουτισμός της διδακτικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών με βιωματικές τεχνικές 
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➢ Σχεδιασμός και αποτίμηση εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης για μαθητές με 

δυσκολίες 

➢ Αξιολόγηση μαθητών και συνεργασία των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων γι’ 

αυτήν 

➢ Ζητήματα ανάληψης τάξεων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά (στο Δημοτικό) 

➢ Στήριξη    και    καθοδήγηση    νέων,    κυρίως    συναδέλφων,    που    αντιμετώπισαν 

προβλήματα διαχείρισης της τάξης τους 

➢ Ζητήματα επιτήρησης των μαθητών, αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών στη 

διάρκεια του διαλείμματος, οργάνωσής του και μέριμνα για την ασφάλειά τους 

➢ Διαχείριση εντάσεων με γονείς και αποκατάσταση της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

μαζί τους 

➢ Διαχείριση αιτημάτων γονέων για παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς (δια ζώσης ή 

τηλεφωνική επικοινωνία για αντιμετώπιση εντάσεων) 

➢ Πρόληψη της σχολικής αποτυχίας-οργάνωση υποστηρικτικών παρεμβάσεων στα 

σχολεία 

➢ Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων για διευθυντές ΣΜΕΑΕ (Σχολικών Μονάδων Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης) σχετικά με τη διαχείριση  της κρίσιμης κατάστασης για τους 

μαθητές και τις οικογένειές τους, κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αλλά και σε θέματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

➢ Υποστήριξη  Εκδηλώσεων και Δράσεων, που προτείνονται από το ΥΠΑΙΘ-ΙΕΠ, με αφορμή 

Θεματικές Ημέρες-Αφιερώματα, όπως 

• Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία (3η Δεκεμβρίου) 

•  Ημέρα κατά της σχολικής βίας (6η Μαρτίου) 

• Παγκόσμια Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (9η Φεβρουαρίου) 
➢ Υποστήριξη της συλλογής δεδομένων του ΙΕΠ για επιμορφωτικές ανάγκες 

εκπαιδευτικών (προώθηση ερωτηματολογίου ΙΕΠ για διερεύνηση επιμορφωτικών 

αναγκών των Φιλολόγων) 

➢ Διαμοίραση ενημερωτικού υλικού παιδαγωγικού και επιστημονικού περιεχομένου σε 

εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο δίκτυο του «Αναζητώντας τον Ιδανικό Καθηγητή» 

 

c) Στοχευμένες επισκέψεις για διαχείριση κρίσεων κι επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, 
όπως: 
➢ Αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχοκοινωνικής προσαρμογής  μαθητών 
➢ Υποστήριξη φοίτησης μαθητών μεταναστευτικής βιογραφίας, με σοβαρές γλωσσικές 

δυσκολίες 
➢ Αξιολόγηση περιπτώσεων μαθητών με αίτημα επαναφοίτησης (έγιναν επισκέψεις σε 

όλες τις βαθμίδες, κυρίως στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο) 
➢ Αντιμετώπιση ζητημάτων φοίτησης νηπίων, συμβουλευτική γονέων για την 

ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και της θετικής γονεϊκής εμπλοκής στην 
Προσχολική και Δημοτική εκπαίδευση. 

➢ Εποπτεία δημιουργίας κριτηρίων διαβαθμισμένης κλίμακας και «Πανελλήνια πρώτη» 
εφαρμογής διαβαθμισμένων κριτηρίων στις εισαγωγικές εξετάσεις Μουσικών 
Σχολείων (Μ.Σ. Λασιθίου) 
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d) Συναντήσεις με Διευθυντές & Προϊσταμένους στην αρχή, κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους και στη λήξη (με τηλεδιασκέψεις) για αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. 

e) Επισκέψεις για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Ομάδων Όμορων Σχολείων (εκτός την περίοδο 

του κορωνοϊού), με συνεργασίες των ΣΕΕ μεταξύ τους. 

 

f) Οργάνωση και Υλοποίηση δράσεων Αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ σχολείων αστικών περιοχών 

και σχολείων ορεινών και ημιορεινών περιοχών. 

 

g) Συναντήσεις της ΣΕΕ για την Αειφορία με τις Παιδαγωγικές Ομάδες των 4 Κ.Π.Ε. Κρήτης τόσο 

στην αρχή του Σχ. Έτους προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο συνεργασίας  όσο και στο τέλος 

προκειμένου να γίνει απολογισμός του παιδαγωγικού τους έργου.  

 

h) Συμμετοχή της ΣΕΕ για την Αειφορία σε κοινή σύσκεψη των Υπευθύνων των 4 Κ.Π.Ε. Κρήτης 

με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Π.Δ.Ε.Κ. για να συζητηθούν θέματα αναφορικά με τη 

λειτουργία τους. 

 

i) Από 11.03.2020, που ξεκίνησε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω COVID19, έγινε Εξ’ 

Αποστάσεως Υποστήριξη, με Σύγχρονο και Ασύγχρονο τρόπο, των Εκπαιδευτικών και των 

Διευθυντών. 

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, στο πλαίσιο των καθηκόντων 

τους, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ή ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με:  

o Την ΥΑ με α.π. 2873/Υ1/17-03-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ «Περιορισμένη 

λειτουργιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.», 

o Την εγκύκλιο με α.π. 39317/ΓΔ4/19-03-2020 του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εξ Αποστάσεως 

μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 

o Την εγκύκλιο με α.π. 38942/19.03.2020 του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Οδηγίες για την εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση-ΓΕΛ», 

o Την εγκύκλιο με α.π. 39676/Δ2/20.03.2020 του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών 

για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»,  

o Την εγκύκλιο με  α.π. 38091/Δ2/16-03-2020, με θέμα «Οδηγίες για την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση» και  

o Την εγκύκλιο με α.π. 40209/Δ1/24-03-2020, με θέμα «Οδηγίες Υλοποίησης 

Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας (για 

Δημοτικά)»:  

▪ απέστειλαν επιστολές υποστήριξης στα σχολεία ευθύνης τους  

▪ οργάνωσαν εξ  αποστάσεως συναντήσεις εργασίας για τη σύγχρονη και 

ασύγχρονη ΕξΑ.Ε., με τις  Διευθύντριες-Δ/ντές & Προϊσταμένους των 

σχολικών μονάδων με τη βοήθεια της πλατφόρμας WEBEX  
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▪ σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης 

τους οργάνωσαν την ενημέρωση, υποστήριξη και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών,  με σειρά επιμορφωτικών δράσεων. 
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Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ, ΑΕΙ, Α.Σ.Α.Ε.Ε. ΚΤΛ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Π.Ε., Ε.Κ.Φ.Ε., ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Ο.Φ.Α.)  
  

Στις προτεραιότητές μας ήταν η ανάπτυξη συνεργασιών με Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια,  τους/τις 

υπεύθυνους/ες και το προσωπικό των υπολοίπων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ., 

Κ.Π.Ε., Ε.Κ.Φ.Ε., Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Ο.Φ.Α.) της Π.Δ.Ε. Κρήτης και των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κρήτης με τους εξής βασικούς στόχους: 

1. Την εποπτεία, την οργάνωση και τη συμμετοχή σε αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

ή και άλλες ενημερωτικές/επιμορφωτικές δράσεις (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) για την 

αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός 

εκφοβισμός, για την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και την προώθηση της 

ενταξιακής εκπαίδευσης. 

2. Την ενίσχυση της Αειφορίας με την εκπόνηση και υλοποίηση υποστηρικτικών, ενημερωτικών 

και επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) στα σχολεία 

της περιφέρειας Κρήτης, με καινοτόμες μεθόδους, με επικοινωνιακές, ενεργητικές και 

αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν  τη 

βιωματική και συμμετοχική μάθηση και είναι προσανατολισμένες στην ολιστική θεώρηση των 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων και προωθούν τη συνεργασία με την 

τοπική κοινωνία. 

3. Τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων (διά ζώσης και 
εξ αποστάσεως) σε συνεργασία: 
i. με τα Ε.Κ.Φ.Ε. και τους Υπευθύνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την 

εργαστηριακή διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων, την καθοδήγηση και την 
οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες κυρίως της Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο Π/θμιας Εκπαίδευσης η συνεργασία των 
Σ.Ε.Ε με τα Ε.Κ.Φ.Ε. βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού επικείμενων κοινών δράσεων,   

ii. με τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.) για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων της 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, 
καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και  

iii. τα 4 ΚΠΕ: Αρχανών-Γουβών-Ρούβα, Ιεράπετρας-Νεάπολης, Ανωγείων και Βάμου. 
 
Επιπλέον: 

1. Συμμετείχαμε σε τακτικές συσκέψεις (στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του 

έτους (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) με τον Περιφερειακό Δ/ντή ΠΕ & ΔΕ Κρήτης και 

τους 8  Δ/ντές ΠΕ και ΔΕ Κρήτης και τις προϊσταμένες των ΚΕΣΥ. 

2. Συμμετείχαμε  (οι 3μελείς Επιτροπές του ΠΕ.Κ.Ε.Σ ) σε συσκέψεις (διά ζώσης και εξ 

αποστάσεως) με τις παιδαγωγικές ομάδες των ΚΕΣΥ των 4 νομών καθώς και με τις 

προϊσταμένες των ΚΕΣΥ των 4 νομών της Κρήτης στην αρχή του έτους με στόχο την 

ενημέρωση και τον προγραμματισμό της δράσης τους, ενδιάμεσα για ανατροφοδότηση 

και στο τέλος με στόχο την αποτίμηση των δράσεων αυτών. 

3. Συνεργασία με: 

• ΚΠΕ  Κρήτης, συνεργασίες με τις παιδαγωγικές ομάδες των ΚΠΕ 
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• Υπευθ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κρήτης (οργάνωση εργαστηριακών-πειραματικών σεμιναρίων για 

εκπ/κούς με τη συμβολή των ΕΚΦΕ) Υποστηρίχθηκε η πειραματική διαδικασία (μέσω 

των ΕΚΦΕ) στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών,  στα σχολεία της 

Δ/θμιας Εκπ/σης, καθώς και της Π/θμιας Εκπ/σης με επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

αλλά και επισκέψεις σχολείων στα ΕΚΦΕ. 

• Υπευθ. Πληροφορικής & Ν.Τ. Την περίοδο της ΕξΑΕ λειτούργησαν ως Ομάδες 

Υποστήριξης των σχολείων των Δ/νσεων που ανήκουν. 

• Υπευθ. Φ.Α. & Σχολ. Αθλητισμού 

4. Συμμετοχή της  Οργανωτικής ΣΕΕ και της Σ.Ε.Ε. ΕΑΕΕ, σε σύσκεψη στο Υ.ΠΑΙ.Θ., στις 

23,24-09-2020, μετά από πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για την Ειδική Αγωγή,  για θέματα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης. 

5. Συναντήσεις-Συσκέψεις των ΣΕΕ με Υπηρεσιακούς Παράγοντες : Διευρυμένα ΠΥΣΠΕ, 

ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΔΕΔΑ, ΠΥΣΕΕΠ, Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/θμιας 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, Εποπτικό Συμβούλιο Δ/θμιας Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης, Επιστημονικό, Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κτλ. 

6. Συμμετοχή ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης στη Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής 

Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 

7. Συμμετοχή ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης στις Επιτροπές Παρακολούθησης Συντονισμού της 

Διδακτέας/Εξεταστέας Ύλης της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στα πανελλαδικά εξεταζόμενα 

μαθήματα. 

8. Σύσταση Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Σχολείων για την Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, υπό τον συντονισμό του ΣΕΕ ΠΕ86. 
9. Συμμετοχή ΣΕΕ ΠΕ86 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, ως Περιφερειακού Πρεσβευτή, στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο των εκπαιδευτικών STEM Scientix και ως Leading Teacher, σε 

επίπεδο χώρας, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των εκπαιδευτικών για την Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Προγραμματισμού. 

10. Συμμετοχή του ΣΕΕ ΠΕ79 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης,  στη συναυλία «CANDIA 1669» με το 

Ιταλικό Ensemble La Dafne 

 

11. Συνεργασίες με φορείς: 

➢ Περιφέρεια Κρήτης 

➢ Π.Δ.Ε. Κρήτης και ΔιΔΕ, ΔιΠΕ Κρήτης 

➢ Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων και Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) 

➢ Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου 
➢ Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης 
➢ Διαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος 
➢ Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης 
➢ Αιρετούς Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Χανίων, 

Ρεθύμνου, Λασιθίου 
➢ Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & 

Νέας Γενιάς  
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➢ Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης τομέας Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού  
➢ Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Τουρισμού 
➢ Αντιδήμαρχοι Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης – Καινοτομίας  

➢ Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών  

➢ Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων - Αυτεπιστασίας - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

➢ Αντιδήμαρχοι Διοικητικών Υπηρεσιών - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς – ΚΕΠ 

➢ Αντιδήμαρχοι Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
➢ Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας  

➢ Πανεπιστήμιο Κρήτης ,  Ι.Τ.Ε., ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (πρώην ΤΕΙ Κρήτης),  

➢ Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.  στη συνδιοργάνωση του 5ου Διαγωνισμού Δημιουργικών 

Πειραμάτων 

➢ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.. 

➢ Πανεπιστήμιο Λυόν 1 και Πανεπιστήμιο Βισσύ 

➢ Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου 
➢ Ι.Ε.Π. και Στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

➢ ΚΕΣΑΝ, ΚΕΘΕΑ, Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφέρειας και Δήμων, Τμήμα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Περιφέρειας Κρήτης, Κέντρα Πρόληψης, Κινητή μονάδα Ψυχικής Υγείας, 

Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ΟΚΑΝΑ, ΟΔΟΙΚΗΠ Χανίων, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Χανίων 

➢ Κέντρα Ημέρας 

➢ Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας 

➢ Παιδαγωγική Ομάδα «Σκασιαρχείο 

➢ Χαμόγελο του Παιδιού  

➢ Παιδικά χωριά SOS 

➢ Συνήγορο του Πολίτη, Συνήγορο του Παιδιού 

➢ Δομές Προσφύγων, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων της ΠΔΕ Κρήτης, κατά 

τόπους Πολιτιστικούς Συλλόγους, Κέντρα Νεότητας, Πνευματικά Κέντρα Ενοριών 

➢ Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ)  
➢ Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης-Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (e-LESXI Χανίων) 

➢ Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου 
➢ Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» 

➢ Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης 

➢ Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 

➢ Συλλόγους & Συνδέσμους Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Κρήτης 

➢ Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου (ΕΠΦΑΝΗ) 

➢ Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης 

➢ Μουσικοπαιδαγωγική ομάδα Τζαμ-τζαμ 

➢ Συνεργασία με τους Εισαγγελείς για θέματα Προστασίας Ανηλίκων 

➢ Δικηγορικός Σύλλογος 

➢ Αστυνομία, Τμήματα Τροχαίας Κρήτης 

➢ ΣΕΔΗΚ Χανίων 

➢ 7η ΥΠΕ Κρήτης. 
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➢ ΠΑΓΝΗ , Βενιζέλειο Γ.Ν.Η, Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου  Ρεθύμνου, ΕΚΑΒ 

Ηρακλείου, Νοσοκομείο Χανίων 

➢ Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

➢ Μ.Φ.Ι.Κ.,  

➢ Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 

➢ Στρατιωτικό Μουσείο «Χρωμοναστήρι» 

➢  Μουσείο Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

➢ ΣΕΕ άλλων ΠΕΚΕΣ 

➢ Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων 

 

12. Συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε. Κρήτης και τον Αναστασιάδη Παναγιώτη,  Καθηγητή Δια Βίου 

και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ και ιδρυτή και διευθυντή του 

Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.ΕΑ], στο Π.Τ.Δ.Ε. Κρήτης. Διοργάνωση με πρωτοβουλία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης,  το Σάββατο 04-04-2020 από τις 09.00π.μ. έως 14.00μ.μ., επιμορφωτικού 

σεμιναρίου για όλα τα στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) 

Κρήτης (Περιφερειακός Δ/ντής, ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Διευθυντές ΠΕ & ΔΕ Κρήτης), με 

θέμα την Παιδαγωγική Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» και εισηγητή τον 

καθηγητή του ΠΤΔΕ Κρήτης κ. Αναστασιάδη Παναγιώτη με την ομάδα του. 

 

13. Συμμετοχή του ΠΕΚΕΣ Κρήτης στη συνδιοργάνωση Επιστημονικής Τηλε-διημερίδας, στις 

25-26/04/2020, με τη συνεργασία 18 ΠΕΚΕΣ της χώρας και με Θέμα: «Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης και Σχολική Πραγματικότητα». Η Τηλε-διημερίδα διεξήχθη μέσω του 

παγκόσμιου Ιστού (www) σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης και παράλληλα μεταδιδόταν απ’ 

ευθείας (live streaming) μέσω Youtube και Facebook. 

 

 

https://www.edivea.org/
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Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
  

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2019-20 και σύμφωνα με τον ετήσιο αρχικό 

προγραμματισμό του, μεταξύ άλλων, στόχευσε στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης και των λοιπών οριζόντιων δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της διαθεματικότητας και της 

διεπιστημονικότητας αλλά και στην καλλιέργεια διαφόρων μορφών γραμματισμού.  

Στο πλαίσιο  των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (Πράξη 20/30-09-2019) για 

τον ετήσιο προγραμματισμό 2019-2020 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης και ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα που 

προέκυψαν από τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις 

επιμορφωτικές ανάγκες που είχαν καταγραφεί, από ερωτηματολόγιο που αποστείλαμε ως  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης την προηγούμενη χρονιά, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε  επιμορφωτικές δράσεις ατομικά ή 

συνεργαζόμενοι σε ομάδες ΣΕΕ ή συλλογικά ως ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.  

Κατά την υλοποίηση των δράσεων συνεργαστήκαμε με καθηγητές/τριες Πανεπιστημίων, με 

ειδικευμένους έγκριτους επιστήμονες,  με ΣΕΕ άλλης ενότητας ή ΣΕΕ άλλων ΠΕ.Κ.Ε.Σ, με ΣΕΕ άλλης 

ειδικότητας  και βαθμίδας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης ή άλλων ΠΕ.ΚΕ.Σ., με μέλη των Κ.Π.Ε. Κρήτης και των 

Κ.Ε.Σ.Υ Κρήτης, με στελέχη άλλων φορέων (π.χ. του Ι.Τ.Ε., του ΚΕΣΑΝ, του Ο.Π.Ι., των  Παιδικών 

Χωριών SOS, του Χαμόγελου του Παιδιού κ.λ.π), με εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, με 

ειδικούς ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς  δημόσιων δομών, ΕΔΕΑΥ κ.α. ειδικούς 

επιστήμονες. 

Στο πλαίσιο αυτό: 

1. Οι Σ.Ε.Ε. ενίσχυσαν και υποστήριξαν τους/τις εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες 

ευθύνης  τους διοργανώνοντας ημερίδες, επιμορφωτικές διημερίδες, επιμορφωτικά 

σεμινάρια,  ενημερώσεις, δειγματικές διδασκαλίες (ενδοσχολικά, διασχολικά ή σε ομάδες 

σχολείων) διά ζώσης και εξ αποστάσεως, τα οποία αποτυπώνονται στους ατομικούς 

μηνιαίους απολογισμούς των ΣΕΕ καθώς και με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε 

σημαντικά επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4547/2018, Καθηκοντολόγιο-Ν.4299/2018 και σχετικές Υπουργικές 

Αποφάσεις): 

• Συνδιοργάνωση ΠΔΕ Κρήτης και ΠΕΚΕΣ Κρήτης,  επιμορφωτικών ημερίδων για το σχολικό 

έτος-αφιέρωμα στον  Ερωτόκριτο, 2019- 2020,  

o με θέμα «Προτάσεις διδακτικής-εκπαιδευτικής αξιοποίησης του λογοτεχνικού έργου 

«Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου,  στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση, κατά το 

σχολικό έτος 2019-20, στο πλαίσιο του έτους-αφιερώματος» και απευθύνονται σε 

εκπαιδευτικούς Π/θμιας (Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης) και Δ/θμιας 

Εκπ/σης (γυμνασίου-Λυκείου) . 

Πόλη Ημερομηνία/ Χώρος 

Ηράκλειο 23 /10/ 2019 Αίθ. Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

Ρέθυμνο 08 /10/ 2019 Στο Γυμνάσιο Ατσιπόπουλου 

Ιεράπετρα                      10 /10/ 2019 Στο 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας  

Χανιά 16  /10/ 2019 Πνευματικό Κέντρο Χανίων 
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• Υλοποίηση Εσπερίδων  για τη γλωσσική διδασκαλία στην Α΄ Τάξη, συμμετοχή όλοι οι ΣΕΕ 

ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης. 

 

➢ Α΄  Μέρος: 
«Η γλωσσική διδασκαλία στην Α΄ τάξη: θεωρία και πράξη για την ομαλή μετάβαση από την 
Ανάδυση του Γραμματισμού στην Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή»  
 

Πόλη Ημερομηνία Τόπος Υλοποίησης 

Ηράκλειο 17/09/2019 20ο & 56ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου  

Ιεράπετρα 18/09/2019 2ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας 

Ρέθυμνο 19/09/2019 2ο Δημ. Σχ.Ρεθύμνου  

Χανιά 20/09/2019 Πνευματικό Κέντρο Χανίων 

 

➢ Β΄  Μέρος: 
«Διδάσκοντας πρώτη ανάγνωση και γραφή: εναλλακτικές προτάσεις για την ενσυνείδητη 

διδασκαλία γραμμάτων και δίγραφων» 

Πόλη Ημερομηνία Τόπος Υλοποίησης 

Ηράκλειο 14/10/2019 20ο & 56ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου  

Ιεράπετρα 16/10/2019 2ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας 

Ρέθυμνο 17/10/2019 2ο Δημ. Σχ.Ρεθύμνου  

Χανιά 18/10/2019 Πνευματικό Κέντρο Χανίων 

 

➢ Γ΄  Μέρος: 
«Πρώτη φορά στην Α’ τάξη: Συναισθήματα-Προκλήσεις-Ζητούμενα» 

Πόλη Ημερομηνία Τόπος Υλοποίησης 

Χανιά  04/11/2019 Πνευματικό Κέντρο Χανίων 

Ηράκλειο 12/11/2019 30Ο  Δημ. Σχ. Ηρακλείου 

Ρέθυμνο 20/11/2019 15ο Δημ. Σχ.Ρεθύμνου  

 

➢ Δ΄  Μέρος: 
«Βασικές μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες στην Α΄ Δημοτικού. Ο ρόλος των προγενέστερων 

γνώσεων» 

Πόλη Ημερομηνία Τόπος Υλοποίησης 

Ηράκλειο 25/11/2019 30Ο  Δημ. Σχ. Ηρακλείου 

Χανιά  26/11/2019 Πνευματικό Κέντρο Χανίων 

Ρέθυμνο 20/11/2019 15ο Δημ. Σχ.Ρεθύμνου  
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• Πραγματοποίηση του «Διεπιστημονικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος  Υποστήριξης 
Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση» (Γυμνάσια και Λύκεια ΠΔΕ Κρήτης), με τη 
συμμετοχή  11 Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης του ΠΕΚΕΣ Κρήτης. 
 

• Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικού-Διεπιστημονικού Προγράμματος με θέμα τα «Φυσικά 

Ιάματα» με τη συμμετοχή ΣΕΕ Π/θμιας και Δ/μιας εκπ/σης 

 

• Πραγματοποίηση Σχεδίου Δράσης για την «Κυκλοφοριακή Αγωγή», με τη συμμετοχή Σ.Ε.Ε. 

του ΠΕΚΕΣ Κρήτης και τη συνεργασία του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΜΚΟ για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και 

εκπροσώπους της Τροχαίας Κρήτης 

 

• Πραγματοποίηση επιμορφωτικών ημερίδων και διημερίδων, για τους εκπαιδευτικούς (Α΄ 

φάσης προσλήψεων) που διδάσκουν το σχ. έτος 2019-2020 σε Τ.Υ.- Ζ.Ε.Π. των σχολικών 

µονάδων Π/θµιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Κρήτης. με συνδιοργάνωση ΠΔΕ Κρήτης και ΣΕΕ 

ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης,  και θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία: θεωρία και πράξη»  

Πόλη Ημερομηνία/ες Χώρος 

Χανιά 23, 24  /09/ 2019 7Ο Δ. Σχ. Χανίων 

Ρέθυμνο  25  /09/ 2019 3ο Δημ. Σχ. Ρεθύμνου 

Ηράκλειο 26,27  /09/ 2019 17ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου 

Σητεία 01  /10/  2019 3ο Δ.Σχ. Σητείας 

 

• Πραγματοποίηση επιμορφωτικών ημερίδων και διημερίδων, για τους εκπαιδευτικούς (Β΄ 
φάσης προσλήψεων) που διδάσκουν το σχ. έτος 2019-2020 σε Τ.Υ.- Ζ.Ε.Π. των σχολικών 
μονάδων Π/θµιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Κρήτης. με συνδιοργάνωση ΠΔΕ Κρήτης και ΣΕΕ 
ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης,  και θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία: θεωρία και πράξη»  

Πόλη Ημερομηνία/ες Χώρος 

Χανιά 19 /02/ 2020 Πνευµατικό Κέντρο Χανίων 

Ρέθυμνο  26 /02/ 2020 3ο Δημ. Σχ. Ρεθύμνου 

Ηράκλειο 26 /02/ 2020 17ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου 

Σητεία 25 /02/ 2020 1ο ∆ηµ. Σχ. Ιεράπετρας 

 

• Πραγματοποίηση επιμορφωτικών ημερίδων και διημερίδων για εκπ/κούς ΖΕΠ-Τ.Υ. Δ/θμιας 

 

o 25/02/2020 - Επιμόρφωση εκπ/κών Τ.Υ. -ΖΕΠ, Δ/θμιας στο 10ο Γυμν. Ηρακλείου με 

επιμορφωτή το Γ. Σιμόπουλο, από τη Unisef  

o 16, 17/03/2020 - Ηράκλειο – 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου – (ακυρώθηκαν λόγω 

κορωνοϊού) 

 



20 
 

• Το ΠΕΚΕΣ Κρήτης προγραμμάτισε επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς  Παράλληλης 

Στήριξης και Τμημάτων Ένταξης 

                    
 

• Διαφοροποιημένο, οριζόντιο, πρόγραμμα επιμόρφωσης, ανά περιφερειακή ενότητα, που 

οργάνωσε το ΠΕ.ΚΕ.Σ Κρήτης για τους εκπαιδευτικούς των Ολιγοθέσιων Δημοτικών 

Σχολείων της Π.Δ.Ε. Κρήτης, σε δύο φάσεις με θέματα: «Διδάσκω σε ολιγοθέσιο: Ευκαιρία ή 

πρόβλημα;», «Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο» , «Σύγχρονες παιδαγωγικές και 

διδακτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο των ολιγοθέσιων σχολείων», «Οργάνωση και 

Λειτουργία των Ολιγοθέσιων Σχολείων» 

• 29-10-2019_Πραγματοποίηση  της 1ης Σύσκεψης  της παρ. ιδ του άρθρου 3 της με 

αριθμ.158733/ΓΔ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/ τ.Β΄/27-09-2018 , με τους Δ/ντές Εκπαίδευσης Κρήτης και 

τους ΣΕΕ του οικείου ΠΕΚΕΣ, με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ, ΚΠΕ, μετά από 

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης 

• Δελτίο Τύπου, μέσω του γραφείου τύπου της ΠΔΕ Κρήτης, στις 18-12-2019, για την 

ολοκλήρωση επιμορφωτικής δράσης για εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Κρήτης, που 

αναφέρεται ότι: Το   ΠΕ.Κ.Ε.Σ.   Κρήτης συνεκτιμώντας: α. τα αποτελέσματα  διερεύνησης 

των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε επίπεδο Κρήτης, που ανέδειξαν ως 

κύρια επιμορφωτική ανάγκη την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς και επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον και  β. τις πολυεπίπεδες ανάγκες 

των Διευθυντριών/ντών σε θέματα ηγεσίας,   διοργάνωσε επιμορφωτικές δράσεις  και στις 

τέσσερις (4) περιφερειακές ενότητες Κρήτης,  με ομιλητή τον  Δρ. Ιωάννη Ταχματζίδη,  

Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπευτή – Νευροψυχολόγο,   Σύμβουλο Στρατηγικής Διοίκησης. Τις 

επιμορφωτικές δράσεις υποστήριξαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) 

Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Ηρακλείου «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος», η ΕΛΜΕ Ηρακλείου και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 

Π.Ε. Μεραμβέλλου - Οροπεδίου Λασιθίου. Οι προαναφερόμενες επιμορφώσεις, είχαν δύο 

κύριους  θεματικούς άξονες: διοίκηση-επικοινωνία & διαχείριση προβλημάτων 

συμπεριφοράς, και διεξήχθησαν υπό τη μορφή εμπλουτισμένων εισηγήσεων,  με 

δυνατότητα συζήτησης μελετών περίπτωσης που έθεσαν  οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκειά 

τους, και απευθύνονταν σε:   

o σε Διευθύντριες – Διευθυντές σχολικών  μονάδων Π/θμιας και Δ/Θμιας Εκπαίδευσης 

Κρήτης με θέμα:   “Στρατηγική Διοίκηση και επικοινωνία στο σχολείο” 
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o σε Εκπαιδευτικούς σχολ. μονάδων, Π/θμιας και Δ/Θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: 

“Ψυχολογικές προσεγγίσεις στη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στο σχολείο” 

Στα Χανιά,  
στο Πνευματικό 
Κέντρο Χανίων,  
02/12/2019 
Δ/ντριες – Δ/ντές  
10.30΄ – 13.30΄ 
Εκπ/κοί  17.00΄- 
20.00΄ 

Στο Ρέθυμνο,  
στο 14ο Δημ. 
Σχολείο Ρεθύμνου, 
03/12/2019 
Δ/ντριες – Δ/ντές  
10.30΄ – 13.30΄ 
Εκπ/κοί  17.00΄- 
20.00 

Στο Ηράκλειο, 
04/12/2019  
Δ/ντριες – Δ/ντές  
10.30΄ – 13.30΄,  στο 
αμφιθέατρο των 
Πειραματικών 
Σχολείων 
Εκπ/κοί    17.00΄- 
20.00΄,  στο 20ο & 56ο 
Δ.Σχ. Ηρακλείου 

Στον Άγιο 
Νικόλαο,  στο 2ο 
Δημ. Σχολείο Αγ. 
Νικολάου, 
05/12/2019  
Δ/ντριες – Δ/ντές    
10.30΄ – 13.30΄ 
ω  17.00΄- 20.00΄ 
 

 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΕΞ   ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

• 25-26/04/2020 _Συμμετοχή του ΠΕΚΕΣ Κρήτης στην συνδιοργάνωση επιστημονικής τηλε-
διημερίδας που με πρωτοβουλία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και τη συνεργασία δεκαοκτώ 
(18) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 25-26/04/2020 ώρες 
5:00-9:30 μ.μ. με θέμα: “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”.  Η Τηλε-
Διημερίδα διεξήχθη μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης και 
παράλληλα μεταδιδόταν απευθείας (live-streaming) μέσω  YouTube και  μέσω F/B 

o Συμμετοχή της Οργανωτική Συντονίστριας του ΠΕΚΕΣ Κρήτης στην Οργανωτική και 
Επιστημονική Επιτροπή της τηλε-διημερίδας.  

o Συμμετοχή στην ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης: Λαγός Στ., Βιδάκη Ειρ., 
o Συντονισμός, από το ΠΕΚΕΣ Κρήτης, συνεδρίας του 2ου Δωματίου στη Ζώνη 

Παράλληλων συνεδριών με θέμα «Εκπαιδευτικό υλικό και  Μαθησιακές 
δραστηριότητες για εξΑΕ» (προεδρείο: Κουτσουράκη, Πανσεληνάς, Ανδρεάδου, 
Βιδάκη)  (Κυριακή 26/4/20, 11:30-13:00).  
 

• 1ο webinar-διαδικτυακό σεμινάριο, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  14-05-2020, για όλους τους 
εκπαιδευτικούς της περιφερειακής ενότητας Κρήτης, διεξήχθη μέσω του παγκόσμιου ιστού 
(www) σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης και παράλληλα μεταδιδόταν απευθείας (live-streaming) 
μέσω  YouTube και  μέσω F/B:  

o «Τα πνευματικά δικαιώματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση», και εισηγήτρια την 

κα Ευανθία Μουστάκα, Νομικό του  Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) 

o «Προστασία προσωπικών δεδομένων στην εποχή του κορωνοϊού και τί πρέπει να 

προσέχουμε κατά τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης», με εισηγήτριες τις κ.κ.  

Μελτίνη Χριστοδουλάκη, Νομικό, Υπεύθυνη επικοινωνίας της Γραμμής SafeLine και 

Αικατερίνη Ψαρουδάκη, Δημοσιογράφο, Υπεύθυνη επικοινωνίας του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 

• 2o webinar-διαδικτυακό σεμινάριο, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  18-05-2020, για όλους τους 
εκπαιδευτικούς της περιφερειακής ενότητας Κρήτης, διεξήχθη μέσω του παγκόσμιου ιστού 

http://facebook.com/pekesexae2020
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
http://facebook.com/pekesexae2020
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
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(www) σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης και παράλληλα μεταδιδόταν απευθείας (live-streaming) 
μέσω  YouTube και  μέσω F/B:  

o «Ψυχική ανθεκτικότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα», με εισηγήτριες τις 

Ψυχολόγους στο Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο, κ.κ. Χαρίκλεια Πετράκη και Κλαίρη Ανδρουλάκη. 

Στη συζήτηση θα συμμετέχει και η Διευθύντρια του Τμήματος Ψυχικής Υγείας του 

Βενιζέλειου, κ. Ευγενία Χουρδάκη. 

• Διαδικτυακό σεμινάριο, από ΣΕΕ ΠΕ60 & ΠΕ70, ΣΕΕ ΕΑΕΕ & ΣΕΕ Αειφορίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ 

Κρήτης 28-05-2020,  διεξήχθη μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) σε αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης, για εκπαιδευτικούς Π/θμιας εκπ/σης: 

o «Βοηθώντας τους/τις μαθητές/τριες να επανασυνδεθούν με το σχολείο», με 

εισηγήτρια την Ψυχολόγο των 20ου & 56ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου, κ. Νικηφόρου 

Παρασκευή, ΜSc Κλινικής Ψυχολογίας, ΜA Βιοηθικής, PhD(c) Σχολικής Ψυχολογίας 

• Διαδικτυακό σεμινάριο, από ΣΕΕ ΠΕ70, ΣΕΕ ΕΑΕΕ & ΣΕΕ Αειφορίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 05-

06-2020, διεξήχθη μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης, για 

Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών της Στ΄ τάξης των Δημ.Σχολείων, Συλλόγους Γονέων & 

Κηδεμόνων των Δημ.. Σχολείων, Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων των Δημ. Σχολείων: 

o «Η ψυχολογία της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σε συνθήκες κρίσης: ο 

ρόλος της οικογένειας»,  με εισηγήτρια την ψυχολόγο του 3ου, 5ου, 11ου, 14ου & 

17ου Δημ. Σχ. Χανίων, κ. Μαρία Πολάκη (ΜSc Σχολικής Ψυχολογίας). 

• Διαδικτυακά 3ωρα εργαστήρια, διοργανώθηκε από τους ΣΕΕ ΠΕ70 εν. Ηρακλείου  του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης σε συνεργασία με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου-Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ), για εκπ/κούς ΣΤ΄ τάξης εν. 

Ηρακλείου, από 09-06-2020 έως 15-06-2020,  

o με θέμα : «Προετοιμάζοντας το ταξίδι της μετάβασης σε γνώριμα και άγνωστα 

τοπία: Η βαλίτσα μου».  Διεξήχθη μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) σε αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης. 

• Συμμετοχή ΣΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση - Workshop του 

ΙΕΠ με θέμα: «Προκλήσεις και Προοπτικές στην Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Inclusive Schools For Roma». 

 

 

2. Σ.Ε.Ε υποστήριξαν και συμμετείχαν σε προγράμματα που διοργανώθηκαν με ευθύνη της 

Π.Δ.Ε. Κρήτης ή/και της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε διακρατικά ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα που 

προωθούν τη συνεργασία, διευρύνουν ορίζοντες, ευνοούν την ανταλλαγή ιδεών και καλών 

πρακτικών και προσθέτουν μια νέα διάσταση στις ευκαιρίες που δίνονται στα σχολεία να 

επικοινωνούν και να αναπτύσσουν ουσιαστικό διάλογο και δράσεις με μεγάλη παιδαγωγική 

αξία. Πρόκειται για τα παρακάτω προγράμματα, πολλά εκ των οποίων συνεχίζονται και κατά 

την επόμενη σχολική χρονιά: 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ Κρήτης σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα  
▪ Sea4All,  

▪ Alice,  

http://facebook.com/pekesexae2020
https://www.youtube.com/user/webinarspe1920
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▪ GoDigital 

▪ Horizon2020 «Criss», 
▪ Horizon2020 «Connect» 
▪ Immerse 

▪ CodeSkills4Robotics  

▪ Create Skills  

▪ Hypatia in preschool 

▪ iwatermap 

▪ Teachers4Europe 

▪ Impreco  

▪ Think Nature 

▪ GetVal 

▪ Life (έχει υποβληθεί) 

➢ Πρόγραμμα «Code my city» 

➢ Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» 

➢ Πρόγραμμα «Region in my Europe». 

➢ Πρόγραμμα «ο GDPR και οι 40 κλέφτες» 

➢ Έτος «Ερωτόκριτος 2019» 

➢ 10ο Ετήσιο Μαθητικό Φεστιβάλ  Ψηφιακής Δημιουργίας 

➢ Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

➢ Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας 

➢ Φεστιβάλ μικτών χορωδιών Κρήτης 

➢ 8ος  Διασχολικός Διαγωνισμός Ορθογραφίας  

➢ Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός «Euroscola» 

➢ Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων 

➢ Ερωπαϊκός διαγωνισμός πειραμάτων EUSO και στους 4 νομούς της Κρήτης και για 1η 

φορά φέτος στο Νομό Λασιθίου 

➢ 5ος Διαγωνισμός Δημιουργικών Πειραμάτων που οργανώθηκε για 1η φορά φέτος στην 

Κρήτη με τη συμμετοχή 140 μαθητών Λυκείων του Ηρακλείου 

➢ Οργανώθηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας, δράσεις 

εξωστρέφειας για τις φυσικές επιστήμες, όπως ημερίδες, άλλοι μαθητικοί διαγωνισμοί, 

φεστιβάλ πειραμάτων, masterclasses κ.λ.π. 

➢ Τα 5 ΕΚΦΕ της Κρήτης συμμετείχαν ως συνεργάτες σε προτάσεις για τα προγράμματα 

«κόμβοι Καινοτομίας» που κατατέθηκαν από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης 

➢ Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δράσεις για την προώθηση της διερευνητικής μάθησης και της 

διαθεματικής προσέγγισης στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Polar Star, Indeverse). 

 

3. Ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση των προγραμμάτων που εκπονεί το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω του 

Ι.Ε.Π. ή του I.T.Y.E.-Διόφαντου: 
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➢ Αξιοποίηση και ανάδειξη του εκπαιδευτικού υλικού για τη διαφοροποιημένη 

παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο με σεμινάρια, ημερίδες, 

δειγματικές διδασκαλίες και άλλες δράσεις 

➢ Ευρωπαϊκό Έργο Horizon2020 -  "Open Schools for Open Societies -  OSOS"  

 

4. Πραγματοποιήθηκαν Εσωτερικές  Επιμορφώσεις  των ΣΕΕ στις παρακάτω θεματικές:  

➢ Παρακολούθηση ενδοεπιμόρφωσης όλων  των ΣΕΕ με μελέτες περίπτωσης για τη 

«Διαχείριση ζητημάτων, σχέσεων και συγκρούσεων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών 

και γονέων  στα σχολεία», με εισηγητές τους ΣΕΕ: Ανδρεάδου, Βλοντάκης, Γιγουρτάκη, 

Ζαμπετάκη, Καλαθάκη,  Κανέλλος, Μπαδιεριτάκη, Νικολακόπουλος, Ντούλια, 

Πανσεληνάς, Πουλλά. 

➢ Παρακολούθηση ενδοεπιμόρφωσης των ΣΕΕ ΠΕ 60, ΠΕ70, ΣΕΕ ΕΑΕΕ και ΣΕΕ Εκπ/σης για 

την Αειφορία, σε web2.0 εργαλεία, από τις ΣΕΕ: Ανδρεάδου, Κουτσουράκη, Μαρτίνου 

➢ Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις του ΥΠΑΙΘ  για ενημέρωση σχετικά με την ΕξΑΕ  

➢ Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις του ΥΠΑΙΘ  για ενημέρωση σχετικά με την πλατφόρμα 

webex events 

➢ Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο που βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Κι 

αν ήσουν εσύ;" του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και του 

Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α) 

➢ Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αθήνα με θέμα «Supporting Multilingual 

Classrooms» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργάνωση 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής κατόπιν συνεργασίας με τη 

Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

5. Οι Σ.Ε.Ε. συνεργάστηκαν μεταξύ τους σε Επιμορφωτικές Ενδοσχολικές και Διασχολικές 

Ημερίδες, αλλά και σε Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων 

είτε συνδιοργανώνοντας τις επιμορφώσεις είτε συμμετέχοντας, ως προσκεκλημένοι 

εισηγητές σε επιμορφωτικές δράσεις άλλων Σ.Ε.Ε.. 

Βασικοί θεματικοί άξονες στις επιμορφωτικές τους δράσεις των ΣΕΕ Π/θμιας Εκπαίδευσης 

(Προσχολικής και Δημοτικής) ήταν οι παρακάτω : 

➢ Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων: Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες κτλ. 
➢ Διδακτικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου στις φυσικές επιστήμες για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
➢ Καλλιτεχνική διαθεματική προσέγγιση στον ηλεκτρισμό.  
➢ Καλλιτεχνική διαθεματική προσέγγιση στο μαγνητισμό-ηλεκτρομαγνητισμό 
➢ Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα 
➢ Μαθησιακές δυσκολίες 
➢ Σεξουαλική Αγωγή, «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις» 
➢ Ολιγοθέσιο σχολείο, Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο 

των ολιγοθέσιων σχολείων 
➢ Κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στη σχολική κοινότητα 
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➢ Διαχείριση συναισθημάτων και σχέσεων-Ειρηνικοί τρόποι επίλυσης διαφορών: σχολική 
διαμεσολάβηση 

➢ ∆ιαχείριση συναισθημάτων και σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον – Βιωματικές 
δραστηριότητες πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης 

➢ Παιδαγωγική αξιοποίηση της ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
➢ Παιδαγωγική αξιοποίηση της ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
➢ Ημερίδες  με θέμα ‘Teaching English with feelings’ 
➢ Δειγματικές  διδασκαλίες με εκπαιδευτικό υλικό το ebook ‘Wandering of the Senses in the 

Paths of Knossos’ 
➢ Υποστηρίχθηκε η πειραματική διαδικασία στα σχολεία της Π/θμιας Εκπ/σης, με 

επιμορφώσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης αλλά και επισκέψεις σχολείων στα ΕΚΦΕ 
➢ Δομημένο Διάλειμμα 
➢ Η ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία: εισαγωγική προσέγγιση 
➢ Προσεγγίζοντας και εφαρμόζοντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία: Βασικές παραδοχές, 

ζητούμενα και στρατηγικές 
➢ Εμπλουτίζοντας ή/και αναθεωρώντας τις διδακτικές μας προσεγγίσεις, για ένα σχολείο 

πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό: η πρόκληση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
➢ Προσεγγίσεις S.T.E.A.M. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
➢ Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών: μέθοδοι 

και εργαλεία 
➢ Διαχείριση συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο: πρόληψη και αντιμετώπιση 
➢ Πρόληψη συγκρούσεων στο σχολείο: Οικo-δομώντας σχέσεις στην τάξη και στο 

διάλειμμα 
➢ Η γλωσσική διδασκαλία στην Α΄ τάξη: θεωρία και πράξη για την ομαλή μετάβαση από την 

Ανάδυση του Γραμματισμού στην Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή 
➢ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία: θεωρία και πράξη 
➢ Διδάσκοντας πρώτη ανάγνωση και γραφή: εναλλακτικές προτάσεις για την ενσυνείδητη 

διδασκαλία γραμμάτων και δίγραφων 
➢ Πλατφόρμες και αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού και η αξιοποίησή τους στην ΕξΑΕ 
➢ Ο ρόλος και το παιδαγωγικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού υλικού στην Εξ Αποστάσεως 

Σχολική Εκπαίδευση 
➢ Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο 
➢ Διάχυση καλών πρακτικών προγραμμάτων Erasmus+ 
➢ Γλωσσικές δεξιότητες και αφηγηματικότητα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
➢ Διαθεματική Αξιοποίηση των φυσικών ιαμάτων στη σχολική εκπαίδευση 
➢ Επιμορφώσεις στις πλατφόρμες E-me, E-class, ψηφιακά περιβάλλοντα και σε εργαλεία 

Web 2.0 
➢ Οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή, Θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικά σενάρια για 

την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό- Γυμνάσιο) 
➢ Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης ως χώρος έμπνευσης για την αξιοποίηση του Ερωτόκριτου, 

έργου του Βιτσέντζου Κορνάρου,  στις σχολικές μονάδες 
➢ Προτάσεις διδακτικής-εκπαιδευτικής αξιοποίησης του λογοτεχνικού έργου 

‘ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ’ στο πλαίσιο του έτους αφιερώματος 
➢ Η Προστασία …….πάνω απ’ όλα τα παιδιά» 
➢ Παιδική Κακοποίηση 
➢ Στρατηγική Διοίκηση και Επικοινωνία στο σχολείο 
➢ Προοπτικές και Συνεργασίες στο Νημιαγωγείο 
➢ Λειτουργικά Θέματα Νηπιαγωγείου 

https://ebagiati.weebly.com/uploads/2/7/1/0/27107513/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_%CE%A3%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC.pdf
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➢ Το ΕΩΠ των ιδιωτικών Νηπιαγωγείων: Συζήτηση και Προβληματισμοί 
➢ Τα Καινοτόμα Προγράμματα στο Νηπιαγωγείο ως βάση ανάπτυξης της σχολικής 

κουλτούρας, ως εφόδιο στην επαγγελματικής Ανάπτυξη των Εκπαιδευτούν και ως χώρος 
συνάντησης της εκπαιδευτικής κοινότητας 

➢ Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 
➢ ΟΙ ΤΠΕ και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο Νηπιαγωγείο 
➢ Η επίδραση του χώρου, του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικασιών αξιολόγησης στη 

λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο 
➢ Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και προβλήματα συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο 
➢ Τα όρια στην παιδική ηλικία. Από τη θεωρία στην πράξη 
➢ Αναπτυξιακά ορόσημα στην προσχολική ηλικία, (λόγος, κίνηση, συναίσθημα) 
➢ Η ενίσχυση των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Το παράδειγμα 

του Βήματα για τη ζωή 
➢ Η σχέση του σχολείου και της οικογένειας 
➢ Προβληματικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον. Οικογενειακό πλαίσιο και 

συμπεριφορές. Όρια και πειθαρχία 
➢ Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δυσκολιών στην Προσχολική ηλικία 
➢ Πρώτες Βοήθειες στο σχολείο. Ενημέρωση και Εκπαίδευση 
➢ Βιωματικά εργαστήρια πρώτων βοηθειών στην προσχολική βαθμίδα 
➢ Ο ρόλος του σχολείου στην  ανίχνευση και πρόληψη της παιδικής κακοποίησης  
➢ ΑΓΑΠΩ το σώμα μου μ αρέσει να το φροντίζω και να το προστατεύω. Παρουσίαση του 

Προγράμματος Νηπιαγωγείου: Ο Φρίξος 
➢ Η προστασία ……πάνω απ’ όλα τα παιδιά- Σεξουαλική Αγωγή 
➢ Τα STEM στην Προσχολική εκπαίδευση 
➢ Μαθαίνοντας να ζούμε με τα ζώα: δράσεις για την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονιών και 

εκπαιδευτικών απέναντι στα ζώα συντροφιάς 
➢ Θέματα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
➢ Ο μουσικός Ερωτόκριτος ή Ερωτόκριτος και μουσική; 
➢ Ενισχύοντας την κατανόηση της δομής και του περιεχομένου των αφηγηματικών 

κειμένων σε παιδιά πρωτο-σχολικής ηλικίας 
➢ Ένα σχολείο στα χρώματα της Αειφορίας 
➢ Το Παπάκι Πάει… 
➢ Η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της αυτονομίας στην προσχολική ηλικία: Νέες 

πρακτικές εκπαιδευτικών στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο 
➢ Η έννοια των ορίων και της πειθαρχίας στην παιδική ηλικία 
➢ Η εποχή του Covid-19 και η επόμενη μέρα για το σχολείο και την οικογένεια 
➢ Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων. Νέα δεδομένα και διαφοροποιημένες 

πρακτικές 
➢ Προστασία προσωπικών δεδομένων στο Νηπιαγωγείο 
➢ Η αξιοποίηση της δεύτερης ξένης γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση. Μια 

επιστημονική προσέγγιση 
➢ Διαχείριση άγχους και στρες στην εποχή του Κορωνοϊού 
➢ Επαναλειτουργία των σχολείων: Πως ορίζω ένα λειτουργικό πλαίσιο ανάμεσα στην 

οικογένεια και το σχολείο. Ο ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης 
➢ Η υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους στις εξ αποστάσεως διαδικασίες 
➢ Σχολικός εκφοβισμός 
➢ Ψηφιακός εθισμός 
➢ Εφηβεία και ανθρώπινες σχέσεις 
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➢ Μεταβάσεις 
➢ Σχέση οικογένειας-σχολείου 
➢ Καινοτόμα προγράμματα 
➢ Προγράμματα φιλαναγνωσίας και συμπερίληψης 
➢ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Freinet: ανακαλύπτοντας ένα συμμετοχικό τρόπο μάθησης, 
➢ Διδάσκοντας Τοπική ιστορία- Εκπαιδευτικές Προτάσεις 
➢ Διαβάζουμε παρέα: η λογοτεχνία στο σχολείο 
➢ Οργάνωση ιστορικού μονοπατιού στην πόλη του Αγίου Νικολάου 
➢ Η Δημιουργικότητα πάει σχολείο… 
➢ Πολυπολιτισμικές Τάξεις στο Ελληνικό Σχολείο  
➢ Μετάβαση και μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά 
➢ Ο εθελοντισμός ως στάση ζωής 
➢ Η μη Βίαιη επικοινωνία 
➢ Όλοι Μαζί Για Το Παιδί 
➢ Γλωσσικές δεξιότητες και αφηγηματικός λόγος 
➢ Η Τέχνη του Ρυθμού στην Εκπαίδευση 
➢ Οργανωσιακή κουλτούρα  
➢ Σχολική ηγεσία 
➢ Συμπερίληψη 
➢ Συναισθηματική Αγωγή 
➢ Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις 
➢ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης νομών 

Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, σε συνεργασία της ΣΕΕ ΕΑΕΕ με τους ΣΕΕ 
παιδαγωγικής ευθύνης των μονάδων αυτών. 

➢ Οργάνωση και Υλοποίηση Επιμορφωτικής Εσπερίδας στον τομέα Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία για Νηπιαγωγούς 

➢ Υγιείς μαθητές σε ένα υγιές σχολείο 
➢ Επίλυση προβλημάτων: Μαθηματικών και Εκπαιδευτικού Έργου 
➢ Συνεργατική Μάθηση 
➢ Θέματα Αγωγής Υγείας 
➢ Συναισθηματική Αγωγή 
➢ Προσωπικά Δεδομένα 
➢ Ασφαλές Διαδίκτυο και Υποστηρικτικά Περιβάλλοντα για Παιδιά στο Δημοτικό 
➢ Θέματα Ειδικής Αγωγής 
➢ Θεματικό έτος «Ερωτόκριτου» 
➢ Αειφορίας 
➢ Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας 
➢ Ανάπτυξη θετικού κλίματος στις σχολικές μονάδες 
➢ Κύκλος σεμιναρίων με θέμα: Σχολική ηγεσία- οργανωσιακή  κουλτούρα- συμπερίληψη- 

συναισθηματική αγωγή- μετάβαση- εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις- ΕξΑΕ.  
➢ Συναντήσεις Αναστοχασμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής 

χρονιάς 2019-20 
➢ Σεμινάριο για την παρουσίαση διδακτικού υλικού για το Δημοτικό HeloRuby 
➢ Υποστήριξη της Ο. Φ. Α.  και Σχολικού Αθλητισμού σε Ημερίδα με  θέμα: “Ο ρόλος της 

Φυσικής Αγωγής στην ενταξιακή διαδικασία ατόμων με ιδιαιτερότητες στο Δημοτικό 
Σχολείο” 
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Βασικοί θεματικοί άξονες στις επιμορφωτικές τους δράσεις των ΣΕΕ Δ/θμιας Εκπαίδευσης  

ήταν οι παρακάτω : 

➢ Οι ΣΕΕ Δ/θμιας αφ’ ενός είχαν στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς και Δ/ντές σχολικών 
μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης τους. Αφ’ ετέρου  υπήρξαν 
συνεργασίες επιμορφωτικής δράσης με γενικό παιδαγωγικό  χαρακτήρα τις οποίες 
υλοποίησαν οι Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και ορισμένες σε συνεργασία 
με Σ.Ε.Ε της Π/θμιας. Να σημειωθεί ότι το κύριο επιμορφωτικό πλαίσιο απετέλεσε, μετά 
από διαδικασίες ανατροφοδότησης (ερωτηματολόγιο), η εκπεφρασμένη ανάγκη για 
αναφορά σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων 

➢ Υλοποίηση κύκλων ενημερωτικών-επιμορφωτικών συναντήσεων (εξ αποστάσεως και δια 
ζώσης) σε ολόκληρη την Κρήτη, για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, με θέμα τον 
προγραμματισμό/συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου 

➢ Υλοποίηση συναντήσεων με ομάδες αναπληρωτών και  εξατομικευμένες συνεργασίες με 
νεοδιόριστους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

➢ Οργάνωση κύκλων επιμορφωτικών σεμιναρίων από απόσταση στο περιβάλλον Webex 
Meetings 

➢ Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών από το 
ΠΕΚΕΣ, οργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα τη διαχείριση 
τάξης 

➢ Οργάνωση πανελλήνιου επιμορφωτικού προγράμματος, για θεολόγους εκπαιδευτικούς, 
με θέμα «Εκπαίδευση από απόσταση στα Θρησκευτικά» 

➢ Σχολική Ηγεσία και Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής χρονιάς 2019-
2020 

➢ Ειδικότερα ζητήματα Διδακτικής – Μεθοδολογίας, τα οποία σχετίζονται με τα μαθήματα 
όλων των ειδικοτήτων 

➢ Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική μεθοδολογία των φιλολογικών μαθημάτων του 
Γυμνασίου και του Λυκείου 

➢ Τα νέα Α.Π.Σ. με έμφαση στη νέα διδακτική μεθοδολογία με σύγχρονες τεχνικές στα 
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με τα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. Θεωρία και Παραδείγματα  

➢ Δημιουργία ομάδας – Σχέσεις στη σχολική κοινότητα 
➢ Νέος τρόπος αξιολόγησης των μαθητών/τριών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 

μαθήματα σύμφωνα με τα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π.  
Θεωρία και Παραδείγματα. 

➢ Η διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου στο σχολείο σύμφωνα με τη θεωρία της 
πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Θεωρία και Παραδείγματα 

➢ Διδασκαλία και Μάθηση 
➢ Υποστηρίχθηκε η πειραματική διαδικασία (μέσω των ΕΚΦΕ) ση διδασκαλία των 

μαθημάτων των φυσικών επιστημών. Έγιναν ενέργειες για την αξιοποίηση του 
εργαστηριακού εξοπλισμού που υπάρχει στα Λύκεια (π.χ. η αξιοποίηση των φωτοπυλών 
στα Λύκεια). Αναπτύχθηκαν νέα πειράματα που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές, όπως τα 
κινητά τηλέφωνα, ρομποτικά συστήματα κ.λ.π. 

➢ Ημερίδες με θέμα ‘Teaching English with feelings’ 
➢ Δειγματικές διδασκαλίες με εκπαιδευτικό υλικό το ebook ‘Wandering of the Senses in the 

Paths of Knossos’ 
➢ Δειγματικές διδασκαλίες  στην ενότητα “The Merchant of Venice” σ. 141 

(http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/H
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umanities/2018/2018-11-30_B9_The_Merchant_of_Venice.pdf )από τον φάκελο  υλικού 
« Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2» του ΙΕΠ 

➢ Συντονισμός  δειγματικής διδασκαλίας που έκανε ο εκπαιδευτικός (ΠΕ06) Τουραμπέλης 
Μιχαήλ, στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου στην Ενότητα 4 με τίτλο “Vincent van 
Gogh” από τον φάκελο  υλικού « Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1» του ΙΕΠ 

➢ Δειγματική διδασκαλία με θέμα: ‘ Teaching ESP’ 
➢ Ο ρόλος της/του διευθύντριας/η στο σύγχρονο σχολείο 
➢ Συντονισμός εργαστηρίου, για τους συλλόγους διδασκόντων Εσπερινών Σχολείων με 

θέμα:  «ΔΕΠΥ Ενηλίκων» 
➢ Εργαστήρια με θέμα:  «Θα μπορούσα αλλιώς, αλλά πώς; Ενσυναισθητική διαχείριση 

σχέσεων στη σχολική κοινότητα 
➢ Εργαστήρια   με θέμα: ‘Οι Παιδαγωγικές θεωρίες στη διδακτική πράξη’ 
➢ Διαχείριση τάξης 
➢ Ψυχική ανθεκτικότητα κατά την περίοδο της κρίσης 
➢ Η Παιδαγωγική Διάσταση της ΕξΑΕ στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 
➢ Καλές διδακτικές πρακτικές στην Διδασκαλία της Αγγλικής 
➢ Προτάσεις διδακτικής-εκπαιδευτικής αξιοποίησης του λογοτεχνικού έργου 

‘ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ’ στο πλαίσιο του έτους αφιερώματος 
➢ Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ τάξης Λυκείου  (καθοδήγηση για όλα τα φιλολογικά 

μαθήματα)  
➢ Ενίσχυση Προγραμμάτων και Δράσεων για τη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών και 

μαθητριών, με διεπιστημονικές προτάσεις και προεκτάσεις, αλλά και ομαλής μετάβασης 
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

➢ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξοικείωση εκπαιδευτικών με τα ψηφιακά εργαλεία 
➢ Ενίσχυση της συνεργασίας και του θετικού κλίματος στις Κοινότητες Μάθησης και στα 

αντίστοιχα Διασχολικά Δίκτυα Συνεργασίας 
➢ Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
➢ Ζητήματα ενισχυτικής διδασκαλίας  
➢ Θέματα ειδικής αγωγής,  
➢ Διαχείριση κρίσεων- Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον- Ψυχολογία 

εφήβων 
➢ Καθοδήγηση των συναδέλφων για ανάπτυξη δράσεων σχετικών με το έτος «Ερωτόκριτου 

- 2019» 
➢ Ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων με αφορμή το Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας 
➢ Δημιουργία και φροντίδα για την υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης και 

παρέμβασης σε ΕΠΑΛ για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τους 
μαθητές. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και αφορούσε 
επιμόρφωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

➢ Συνδιοργάνωση με το 1ο Ε.Κ κέντρο σεμιναρίου για το 3d printing 
➢ Μαθηματικά και την Πληροφορική 
➢ σεμιναρίου για την ΔΕΠΥ σε ενηλίκους για όλα τα Εσπερινά σχολεία του Ηρακλείου. 
➢ Διαδραστική Ομιλία για την Διαδικτυακή φήμη στο ΓΕΛ Ασημίου  
➢ Θέματα Φυσικής Αγωγής και σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων 
➢ Χτίζοντας σχέσεις με την ομάδα - Παιδαγωγικό Συμβόλαιο 
➢ Α.Π. Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου, Λυκείων,  Α΄& Β΄, Γ΄& Δ΄, Ε΄& Στ΄ τάξεων Δημοτικού 

Σχολείου 
➢ Διαχείριση συγκρούσεων στην τάξη,  για  εκπ /κούς Φ.Α. 
➢ Κίνητρα μάθησης 
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➢ Επιμορφωτικές δράσεις για τους Φυσικούς, Μαθηματικούς και Φιλολόγους του 
Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου σε συνεργασία με τους ΣΕΕ αντίστοιχων 
επιστημονικών κατευθύνσεων 

➢ Θεσμικό Πλαίσιο-Βασικές αρχές στο μάθημα της μουσικής 
➢ News Letter – Πρόσκληση προς τα μουσικά σχολεία και εκπαιδευτικούς μουσικής 

σχετικά με την δεύτερη αποστολή (mission) της RCO-Young (Βασιλική ορχήστρα ης 
Ολλανδίας) 

➢ Επιμορφωτικές ημερίδες,  on-line εσπερίδες  και webinars για τους εκπαιδευτικούς των 
σχολικών μονάδων ΠΔΕ Κρήτης, 

➢ Επιμορφωτικά-ενημερωτικά news letters στο πλαίσιο της ΕΞΑΕ για τους εκπαιδευτικούς 
Μουσικής των σχολικών μονάδων ΠΔΕ Κρήτης 

➢ Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Μονοπάτι Οντολογίας-Γνωσιολογίας Αρχαίων Ελλήνων 
Φυσικών Φιλοσόφων 

➢ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στις Διδασκαλίες των Φυσικών Επιστημών 
με τη συμμετοχή Φοιτητών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

➢ Διδασκαλίες Φυσικών Επιστημών με τη συμμετοχή Φοιτητών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

➢ Τηλεσύσκεψη για την Εργαστηριακή Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στη Γ τάξη 
Λυκείου-Η υποστήριξη του Διευθυντή 

➢ Προαγωγή Υγείας & ο νέος Κορωναϊός covid-19 
➢ Τηλε-εσπερίδα διάχυσης Καλών Πρακτικών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στις Φυσικές 

Επιστήμες 
➢ Τα Φυσικά Ιάματα και οι διδασκαλίες των Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια 

 
Σε όλες τις επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, παρήχθη επιμορφωτικό υλικό το 

οποίο και έχει αποσταλεί στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς καθώς και στα αντίστοιχα 

σχολεία. 

 

6. Παραγωγή Εκπαιδευτικού - Υποστηρικτικού Υλικού σε μορφή βιβλίων: 

➢ Ηλεκτρονικό βιβλίο, «Η Οδική Ασφάλεια και η Κυκλοφοριακή Αγωγή στην Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Διδακτικά Σενάρια (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-

Γυμνάσιο)» 

➢ Παραγωγή υλικού, δημιουργία ιστοσελίδας για την «Κυκλοφοριακή αγωγή» 
➢ «Προτάσεις Διδακτικής-Εκπαιδευτικής Αξιοποίησης του Ερωτόκριτου του Β. Κορνάρου 

στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», κατά το σχολικό. έτος 2019-20, στο πλαίσιο τους έτους 

αφιερώματος 

➢ «Εκπαιδευτικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στη 

Δ/θμια Εκπ/ση». 

➢ «Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού 

Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση, Τόμος Ι.» 

➢ «Διαδικτυακές πηγές για την “εξ αποστάσεως εκπαίδευση” (στις έκτακτες συνθήκες 

αναστολής λειτουργίας του σχολείου) και για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας σε 

συνθήκες “κανονικότητας”» 
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➢ Μαθησιακό αντικείμενο «Οι τέσσερις εποχές: διεπιστημονική προσέγγιση με βάση το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού»  

➢ Μαθησιακό αντικείμενο «Προσωπεία - θέατρο στην αρχαία Ελλάδα καλλιέργεια 

δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης με αξιοποίηση ιστορικών πηγών»    

➢ Μαθησιακό αντικείμενο «Παραμύθι να αρχινίσει…: δημιουργική γραφή για μαθητές των 

πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου με εξ αποστάσεως διδασκαλία» 

➢ Μαθησιακό αντικείμενο «Φυτά – μορφολογία – φυσιολογία»  

 

7. Δημιουργία ιστολογίων και wiki από ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, για την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου 

 

8. Τα μέλη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης συμμετείχαν – έως σήμερα- σε 24 Ολομέλειες (διά ζώσης και 

Εξ αποστάσεως), στις οποίες  διεξήχθησαν συζητήσεις, έπειτα από προτάσεις των Σ.Ε.Ε. ή/και 

άλλων στελεχών της εκπαίδευσης ή/και άλλων φορέων (Α.Ε.Ι., Ι.Τ.Ε., Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Επιστημονικές Ενώσεις κλπ), προκειμένου να σχεδιάσουν/υλοποιήσουν επιμορφώσεις, 

εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις, παρεμβάσεις κλπ. σχετικά με την εκπαίδευση και 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους. 

 

9.  Κατατέθηκαν οι Ατομικοί Ετήσιοι Απολογισμοί των ΣΕΕ στην Οργανωτική Συντονίστρια  

➢  Κατατέθηκε στην Ολομέλεια από την αρμόδια Ομάδας εργασίας και εγκρίθηκε η  Έκθεση 

Αποτίμησης του Ετήσιου Προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το σχολ. έτος 2019-

2020  και ακολούθως κατατέθηκε αρμοδίως στον Περιφερειακό Διευθυντή ΠΕ & Δε 

Κρήτης για να αποσταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στο Ι.Ε.Π. 

 

10. ΣΕΕ με έδρα άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και επιστημονική ευθύνη σε εκπαιδευτικούς της Κρήτης 

πραγματοποίησαν διαδικτυακές και δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις με 

εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς τους.   
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Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ   ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. 
 

 

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 1816/ΓΔ4/07-01-2019 (Β΄ 16) που αφορά 

στον προγραμματισμό και στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, τα 

σχολεία υποστηρίχτηκαν από τους ΣΕΕ όπου χρειάστηκε.  

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης κατά το τρέχον σχολικό έτος, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια,   να 

υποστηρίξει τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προέκυψαν από 

σχετικά αιτήματα ή τον προγραμματισμό των δράσεών τους ή τη διαπίστωση σχετικών αναγκών.  

Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώντας: α) τα δεδομένα διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών, β) το 

νέο θεσμικό πλαίσιο ν. 4692/2020 και γ) τα αποτελέσματα των συναντήσεων αποτίμησης του 

εκπαιδευτικού έργου με Στελέχη της Εκπαίδευσης, το ΠΕΚΕΣ Κρήτης θα συνεργαστεί με τους 

Συλλόγους Διδασκόντων για τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού τους έργου, για το 

σχολικό έτος 2020-21. 
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Ε. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ 

 

 Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-20: 

1. Oι Σ.Ε.Ε. κατέθεσαν τον ετήσιο ατομικό απολογισμό τους στην Οργανωτική Συντονίστρια. 

2. Oι Σ.Ε.Ε. κατέθεσαν επίσης έκθεση λειτουργίας των Τ.Υ. ΖΕΠ, αξιοποιώντας τα δεδομένα που 

συνέλεξαν από τις σχολικές μονάδες ενοτήτων ευθύνης τους. 

3. Oμάδα εργασίας Σ.Ε.Ε. με τον συντονισμό της Οργανωτικής Συντονίστριας και με βάση τους 

απολογισμούς Σ.Ε.Ε., προχώρησε στην αποδελτίωση και στη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης 

του Ετήσιου Προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το σχολ. έτος 2019-2020, η οποία 

συζητήθηκε ευρέως, εμπλουτίσθηκε με επιπρόσθετες θέσεις των  Σ.Ε.Ε. στις Ολομέλειες Ιουλίου 

2020, του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και ψηφίστηκε-εγκρίθηκε. 
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Ζ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ 
 

1. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Σ.Ε.Ε. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αρχικού προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης, συγκροτήθηκαν, με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ομάδες εργασίας που 

ασχολήθηκαν, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-20, με ανάλογα θέματα. 

Έτσι λοιπόν ορίστηκαν οι ομάδες εργασίας των ΣΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, και οι τελικοί 

συμμετέχοντες ΣΕΕ σε κάθε ομάδα είναι οι εξής: 

➢ Υπεύθυνος ΕΠΑΛ: Βλοντάκης Γεώργιος,  Συνεργάτες: Κανέλλος 

➢ Εκπρόσωπος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης στο Δ.Σ. του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου: Κουτσουράκη 

Στυλιανή 

➢ Εκπρόσωπος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης στην ομάδα Ψυχικής Υγείας της 7ης ΥΠΕ: Καρατάσος 

Νικόλαος (Αναπληρώτρια: Ραμουτσάκη Ιωάννα) 

➢ 3μελείς για τα 4  ΚΕΣΥ: 

▪ ΚΕΣΥ Λασιθίου: Γιγουρτάκη, Πλατάκη (αναπληρώτρια κ. Πρατσίνη), Ζαμπετάκη 

(αναπληρωτής  κ. Πανσεληνάς) 

▪ ΚΕΣΥ Ηρακλείου: Γιγουρτάκη, Γρηγοράκης (αναπληρώτρια κ.Βρετουδάκη), 

Πουλλά (αναπληρωτή κ. Κανέλλο) 

▪ ΚΕΣΥ Ρεθύμνου: Γιγουρτάκη, Σιμιτζή (αναπληρώτρια κ. Καδιανάκη) , Στριλιγκάς 

(αναπληρωτή κ. Καλυκάκη) 

▪ ΚΕΣΥ Χανίων: Γιγουρτάκη, Ντούλια (αναπληρώτρια κ. Μπαδιεριτάκη), 

Νικολακόπουλος (αναπληρώτρια κ. Ζανέκα) 

➢ Ομάδα  για τον Ετήσιο Προγραμματισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

▪ Βιδάκη Ειρήνη,  Ραμουτσάκη Ιωάννα, Ντούλια Αθηνά, Κανέλλος Ιωάννης 

➢ Ομάδα  για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

▪ Στριλιγκάς Γεώργιος, Βρετουδάκη Ελένη, Καδιανάκη Μαρία, Καλυκάκης 

Δημήτριος, Κουτσουράκη Στυλιανή, 

➢ Ομάδα  για το πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο: «Sea4all», της ΠΔΕ Κρήτης  

• Σπαθαράκη Ανδρονίκη (Παιδαγωγικά Υπεύθυνη), Φιλιππάκη Αμαλία (Μέλος) 

➢ Ομάδα  για το πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο: «CodeSkillsS4Robotic», της ΠΔΕ Κρήτης  

• Πρατσίνη Μαρία ΠΕ 70 (Λασίθι),  Κουτσουράκη Στυλιανή ΠΕ 70 (Ηράκλειο), 

Καρατάσος Νικόλαος ΠΕ 70 (Ρέθυμνο), Ανδρεάδου Χαρίκλεια ΠΕ 70 (Χανιά). 

➢ Ομάδα  για το πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο: «GoDigital», της ΠΔΕ Κρήτης  

• Κουτσουράκη Στυλιανή (Συμμετέχουσα Σ.Ε.Ε.) 

➢ Ομάδα εργασίας για το «Έτος Ερωτόκριτου»,  η οποία παρήγαγε υποστηρικτικό  υλικό, 

με προτεινόμενες δραστηριότητες για όλες τις βαθμίδες σε μορφή ψηφιακού βιβλίου 

• Βρετουδάκη, Μαρτίνου, Καλοκύρη, Φιλιππάκη 

➢  Ομάδα  ΣΕΕ ανά νομό, για την υποστήριξη των σχολείων και παρουσίασης δράσεων  

και έργων για το «Έτος Ερωτόκριτου»  
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➢ Ομάδα για την επιμόρφωση με Γ. Ταχματζίδη 

▪ Σπαθαράκη, Βιδάκη και Κανέλλος 

➢ Ομάδα Ιστοσελίδας 

▪ Βιδάκη Ειρήνη και η ομάδα τεχνικής υποστήριξης του ΠΕΚΕΣ Κρήτης Λαγός 

Σταύρος και Ιωάννου Άγγελος 

➢ Ομάδα εργασίας για το «Γλωσσικό Γραμματισμό» 

▪ Γιασσάκη, Γκινούδη, Δροσουλάκης, Ζαμπετάκη, Ζανέκα, Καλαθάκη, Καλοκύρη, 

Καλυκάκης, Κανέλλος, Πανσεληνάς, Στριλιγκάς  

➢ Ομάδα Επιμορφωτών ΣΕΕ ΠΕ70,  των εκπαιδευτικών Π/θμιας των Τ.Υ. -ΖΕΠ  
▪ Ανδρεάδου, Βιδάκη, Γρηγοράκης, Καδιανάκη, Καρατάσος, Κουτσουράκη, 

Μπαγιάτη, Ντούλια, Πρατσίνη. 
➢ Ομάδα για τον Ετήσιο Απολογισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  

▪ Βιδάκη, Κανέλλος, Καρατάσος, Πρατσίνη, Ντούλια, Βλοντάκης 

➢ Ομάδα Υποστήριξης Κτηριακής Υποδομής 
▪ Καρατάσος, Στριλιγκάς. 

 
2. 07-04-2020_ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ των  «Οργανωτικών Συντονιστών Περιφερειακών Κέντρων 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ελλάδας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ελλάδας) για την «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» , 
συνυπογραφή της Ο.Σ. του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, μαζί με 21 Ο.Σ. άλλων ΠΕΚΕΣ από όλη την Ελλάδα 
 

3. 19-05-2020/Φ.2/1071_ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ., μετά από απόφαση της πλειοψηφίας της 
ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, με θέμα «Επιστημονικές και παιδαγωγικές επισημάνσεις  
σχετικά με: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση», ΦΕΚ 1859 Τεύχος B’ /15.05.2020» σχετικά 
με τη ζωντανή μετάδοση μαθήματος από την τάξη 

 
4. 03-06-2020/Φ.2/1130_ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ μετά από ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης, με θέμα: «Απάντηση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, στην επιστολή για τα 

εξεταστικά κέντρα μακριά από τον τόπο διαμονής» 

 

5. 10-06-2020/Φ.2/1154_ΕΓΓΡΑΦΟ προς Π.Δ.Ε ΚΡΗΤΗΣ, με θέμα: «Απάντηση στο αίτημα της Π.Δ.Ε. 
Κρήτης, σχετικά με ερώτηση βουλευτή με αριθμ. 1794/05-06-2020- Αίτημα για απόψεις». 

 

ΝΟΜΟΙ ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ 

ομάδες 
ΣΕΕ 
ανά 
ΝΟΜΟ 

Πρατσίνη 
Ραμουτσάκη 
Καλυκάκης 
Βιδάκη 

Ραμουτσάκη 
Καλαθάκη  
Καλυκάκης 
Καλοκύρη 
Βιδάκη 

Δροσουλάκης 
Ζανέκα 
Βιδάκη 

Ζανέκα 
Νικολακόπουλος 
Ανδρεάδου 
Ντούλια 
Βιδάκη 
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6. Συνεργασία των ΣΕΕ φιλολόγων (ΠΕ02) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ζανέκα, Καλοκύρη και Ραμουτσάκη, 
στο συντονισμό των φιλολογικών μαθημάτων και στην αποστολή κοινού εγγράφου προς το Ι.Ε.Π. 
με επισημάνσεις για τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας Γυμνασίου 
 

7. Συμμετοχή των Σ.Ε.Ε. σε Συνέδρια, ως Εισηγητές, μέλη Οργανωτικών και Επιστημονικών 

Επιτροπών. 

➢ Σχεδιασμός οργάνωσης του 1ου Συνεδρίου «Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής 

Επιστήμης». (Αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού, σχεδιάζεται σε νέα ημερομηνία τον 

Οκτώβριο 2020). 

➢ Σχεδιασμός οργάνωσης του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, σε συνεργασία 

με την ΠΔΕ Κρήτης, με θέμα: «Ερευνώ, Διδάσκω, Μαθαίνω: Αναζητώντας τον Μίτο στον 

Λαβύρινθο της Σύγχρονης Εκπαίδευσης». (Αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού) και θα 

διεξαχθεί διαδικτυακά 1-4 Οκτωβρίου 2020 

➢ Προετοιμασία επιμορφωτικής-επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Τοπικότητα και 

οικουμενικότητα στο σύγχρονο σχολείο: Εκπαιδευτικές δομές, προσανατολισμοί, 

διδακτικές προσεγγίσεις», σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, τις 

Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων, ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης και την Ορθόδοξο 

Ακαδημία Κρήτης. Η Ημερίδα αναβλήθηκε δύο φορές λόγω έκτακτων γεγονότων και 

τελικά ματαιώθηκε.  

➢ Έγιναν ενέργειες για την υλοποίηση επιστημονικής δράσης στην Αλεξάνδρεια, υπό την 

αιγίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, με θέμα τη σχέση Ορθόδοξης Θεολογίας και 

Αειφορίας, καθώς και ημερίδας στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (αναβλήθηκε λόγω 

κορωνοϊού). 

➢ Θερινό Σχολείο για την Εκπαίδευση για την Αειφορία (αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού). 

➢ Συμμετοχή στην τηλε-διημερίδα των 18 ΠΕΚΕΣ, με θέμα: «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

και Σχολική Πραγματικότητα» 

 

8. Συντήρηση, εμπλουτισμός και ενημέρωση ιστοσελίδας με ψηφιακό αποθετήριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης για  ανάρτηση και διάχυση των δράσεων των Σ.Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό αναρτήθηκαν τα 

παρακάτω: 

➢ ο «Ετήσιος Απολογισμός Έργου 2018-2019 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης» 

➢ ο «Ετήσιος Προγραμματισμός Έργου 2019-2020 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης» 

➢ σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του «1ου Συνεδρίου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητικής Επιστήμης» 

➢ σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του «Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας» 

➢ σύνδεσμος για το «Δίκτυο Δασκάλων Α΄ τάξης» 

➢ σύνδεσμος για το e-book με «Εκπ/κό Υλικό και Προτάσεις διδακτικής-εκπ/κής 

αξιοποίησης του Ερωτόκριτου» 

➢ σύνδεσμος για το e-book με «Εκπ/κό- Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης 

Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ.Ε.» 

➢ σύνδεσμος για το πρόγραμμα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για την «Κυκλοφοριακή Αγωγή» 
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➢ σύνδεσμος για την ιστοσελίδα της Επιστημονικής Τηλε-διημερίδας με θέμα «Εξ 

Αποστάσεως Διδασκαλία στη Σχολική Εκπαίδευση», που διοργάνωσαν 18 ΠΕΚΕΣ της 

Ελλάδας, μεταξύ αυτών και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

➢ σύνδεσμος για τις επιμορφωτικές διαδικτυακές δράσεις-webinars του ΠΕΚΕΣ Κρήτης με 

θέματα «Πνευματικά Δικαιώματα», «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 

«Ψυχική ανθεκτικότητα στην εκπ/κή κοινότητα»  

➢ ανακοινώσεις των δράσεων των Σ.Ε.Ε. 

➢ επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις καθώς και επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό των 

Σ.Ε.Ε. και άλλων επιστημονικών φορέων, στο ψηφιακό αποθετήριο. 

 
9. Αποφασίστηκε η αξιοποίηση καναλιού Youtube από το ΠΕΚΕΣ Κρήτης,  για να υπάρχει 

δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό , με ασύγχρονο τρόπο, να παρακολουθήσει τις επιμορφωτικές 
δράσεις του ΠΕΚΕΣ Κρήτης,  που θα αναρτώνται.  
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2Ο ΜΕΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Στη διάρκεια της εκπλήρωσης της αποστολής του έργου μας καταγράφηκαν αρκετά θετικά 
σημεία αλλά και ορισμένες δυσκολίες τις οποίες σταχυολογήσαμε. 

Θετικό στοιχείο της καινοτομίας που εισήγαγαν οι νέες δομές αποτελεί η συνεργασία- συνέργεια και 
συνύπαρξη των ΣΕΕ όλων των βαθμίδων, κάτι που έδωσε την ευκαιρία συμμετοχικού σχεδιασμού 
στην χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής με διεπιστημονική οπτική και με ευρύτερη θεώρηση 
αναφορικά με τη συνέχεια και τις ομαλές μεταβάσεις μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η 
σφαιρική και ολιστική αυτή προοπτική έδωσε τη δυνατότητα γόνιμης ανταλλαγής ιδεών και 
πρακτικών για την καλύτερη υποστήριξη των σχολικών  μονάδων, των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών.    

Στα θετικά σημεία της μέχρι τώρα δράσης μας καταγράφονται τα εξής: 

➢ Αποτιμάται ως θετική η συλλογική λειτουργία του οργάνου και το έργο του. 
➢ Ο συμμετοχικός και οριζόντιος σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης (π.χ. 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής-ΖΕΠ, Τμημάτων Ένταξης, Εκπ/κών 
Παράλληλης Στήριξης, Εκπ/κών Ενισχυτικής Διδασκαλίας, για νέα εγχειρίδια κ.ά.) σε όλους 
τους νομούς. 

➢ Η  γόνιμη συνεργασία ΣΕΕ με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικές Δομές (ΚΕΣΥ,  
ΕΔΕΑΥ,  ΚΕΣΑΝ, Προγράμματα 7ης ΥΠΕ, συνήγορο του Παιδιού, Χωριά ΣΟΣ, Το  Χαμόγελο του 
Παιδιού, ΚΨΥ,  Ψυχολόγους, κλπ). 

➢ Η λειτουργία των ομάδων όμορων σχολείων και ομάδων εκπαιδευτικών για τη δημιουργία 
δικτύων σχολείων και κοινοτήτων μάθησης  και την ουσιαστική εδραίωση ή/και βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ τους, της ανταλλαγής καλών πρακτικών, της διοργάνωσης κοινών 
δράσεων, της αξιοποίησης φορέων και δομών της περιοχής κ.τ.λ. 

➢ Η λειτουργία του ΠΕΚΕΣ Κρήτης ως υποστηρικτικού θεσμού του εκπαιδευτικού έργου των 
σχολικών μονάδων προσέφερε τα μέγιστα και στην υποστήριξη των σχολείων και γενικότερα 
στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, αφού όπως υποστηρίζεται αξιοποιήθηκαν 
αποτελέσματα της διερεύνησης για τον έγκαιρο προγραμματισμό δράσεων του ΠΕΚΕΣ  
Κρήτης για το τρέχον σχολικό έτος. 

➢ Ως θετικές πρακτικές στο πεδίο της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, 
επισημαίνονται από ΣΕΕ, τα παρακάτω:  

▪ Οι συνέργειες με ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, διαφορετικών βαθμίδων 
▪ Η αξιοποίηση έμπειρων ή/και με αυξημένα προσόντα εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό       

έργο 
▪ Η αξιοποίηση της εμπειρίας από προγράμματα 
▪ Αναβάθμιση οργανωσιακής κουλτούρας  με την εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων εργαλείων 

διοίκησης στη σχολική πράξη 
▪ Καλλιέργεια  συναντίληψης  σε έννοιες  και παιδαγωγικούς στόχους-συνθήκες,  όπως: 

Σχολείο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας- Συμπερίληψη- εκπαιδευτική 
ηγεσία-κατανεμημένη ηγεσία 

▪ Εμπλουτισμός δεξιοτήτων  συγκρότησης και διαχείρισης ομάδων 
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▪ Βαθύτερη κατανόηση της  ανάγκης  αξιοποίησης των βαθμών θεσμικής ελευθερίας για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

▪ Απόκτηση ή  εδραίωση δεξιοτήτων συμμετοχικού σχεδιασμού της ΕξΑ.Ε. και εξοικείωση  με 
την συνδυαστική αξιοποίηση  σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής της κατά τον 
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, υπό συνθήκες αναστολής λειτουργίας.  

▪ Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα Συμπερίληψης και Συναισθηματικής 
Αγωγής. 

▪ Εξοικείωση με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Συμπερίληψης και Συναισθηματικής 
Αγωγής, για την υλοποίηση προγραμμάτων συναισθηματικής αγωγής και διαχείρισης 
προβλημάτων τάξεων 

▪ Ενημέρωση σε ζητήματα:  Α’ Ανάγνωσης- αρίθμησης και ευαισθητοποίηση σε 
ενδεδειγμένους τρόπους παρέμβασης για την   αντιμετώπιση δυσκολιών  παραγωγής 
γραπτού και  προφορικού λόγου  καθώς και προβλημάτων ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 
μαθητών κυρίως κατά τη διαδικασία μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. 

▪ Κατανόηση της ανάγκης αξιοποίησης εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας  στην διδακτική 
προσέγγιση  Γλώσσας και Φυσικών Επιστημών. 

▪ Καλλιέργεια κουλτούρας ΕξΑ.Ε. – Ανάπτυξη δεξιοτήτων συμμετοχικού σχεδιασμού 
εκπαιδευτικού έργου. 

▪ Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων –ενδυνάμωση των παιδαγωγικών ομάδων τάξεων και 
συλλόγων διδασκόντων.  

▪ Εξοικείωση των αρχάριων εκπαιδευτικών με την χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

▪ Εμπλουτισμός και εδραίωση των γνώσεων παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. των 
εμπειρότερων εκπαιδευτικών 

▪ Ανάπτυξη ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης και ομαδικού πνεύματος μεταξύ ΣΕΕ και συλλόγων 
εκπαιδευτικών. 

▪ Μετασχηματισμός αρχικών αντιλήψεων/στάσεων ακόμη και αρχάριων εκπαιδευτικών σε 
σχέση με την τεχνολογία και το διαδίκτυο προς όφελος της αναβαθμισμένης χρήσης των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

▪ Την προστιθέμενη αξία της λειτουργίας των ομάδων όμορων σχολείων για τη δημιουργία 
δικτύων σχολείων και την ουσιαστική εδραίωση ή/και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ 
τους, της ανταλλαγής καλών πρακτικών, της διοργάνωσης κοινών δράσεων, της αξιοποίησης 
φορέων και δομών της περιοχής τους κ.τ.λ. 

▪ Την ουσιαστικό ρόλο των ομάδων εκπαιδευτικών (όπου λειτούργησαν συστηματικά) και την 
ανάγκη για καθοδήγηση για τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας τους και για στήριξη 
από τους ΣΕΕ και τους Δ/ντές των σχολείων, ώστε ο ρόλος και το έργο τους να εδραιωθεί 

▪ Τη στήριξη των σχολείων από τους σχολικούς ψυχολόγους, με τη συμβολή των οποίων 
αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά ποικίλα ζητήματα και υιοθετήθηκαν μέτρα πρόληψης 
κρίσεων 

▪ Το υψηλό επίπεδο παροχής εξΑ.Ε. από τους εκπαιδευτικούς, την ουσιαστική συμμετοχή τους 
σε όλες τις υποστηρικτικές-επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώθηκαν, την παραγωγή και 
τη στοχευμένη αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού κ.τ.λ 

▪ Θεσμοθέτηση  της  συνεργασίας  μεταξύ  των  οργανωτικών  συντονιστών  (π.χ.  τακτές  
κοινές συσκέψεις, δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών). 

▪ Συλλογικές δράσεις  σε επίπεδο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι οποίες προέκυψαν και κατά την περίοδο του 

lock-down.  

▪ Αρχικά, παρά την έλλειψη κεντρικής επιμόρφωσης από την πλευρά της πολιτείας σε 
ζητήματα ΕξΑ.Ε. και παρά τη σχεδόν μηδενική στήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, το σύνολο 
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των Σ.Ε.Ε. λειτούργησε με εξαιρετικά παραγωγικό τρόπο. Οι ιδιαίτερες ικανότητες του 
εκπαιδευτικού κόσμου και το πλούσιο επιμορφωτικό δυναμικό των Σ.Ε.Ε. ξεδιπλώθηκε 
πλήρως στη διάρκεια του περιορισμού κατ’ οίκον. Αποτελεί, μάλιστα, η περίοδος αυτή 
σημαντική απόδειξη της καινοτομικής συμπεριφοράς των Σ.Ε.Ε. και των εκπαιδευτικών που 
καθοδηγούν, χωρίς να έχουν κάποια κεντρική κατευθυντήρια γραμμή που να καλύπτει 
παιδαγωγικές και επιστημονικές ανάγκες της εξ αποστάσεως στήριξης των μαθητών.  Είναι 
δε χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης ότι δεν διοργανώθηκε καμία ταχύρρυθμη 
επιμόρφωση των Σ.Ε.Ε. ή των εκπαιδευτικών, πλην μιας ή δυο τηλεδιασκέψεων από το 
ΥΠΑΙΘ, ενημερωτικού χαρακτήρα για την πλατφόρμα WebEx. Μπορεί, χωρίς υπερβολή, να 
υποστηριχθεί ότι πραγματοποιήθηκε μια επαναστατική αλλαγή από τα κάτω. Συγκεκριμένα 
πέρα από την εξ αποστάσεως στήριξη όσων παιδιών διέθεταν τα απαιτούμενα μέσα για να 
επωφεληθούν, πραγματοποιήθηκαν πολλές πραγματικές ΕξΑ.Ε ανάμεσα στους Σ.Ε.Ε. και 
τους εκπαιδευτικούς που καθοδηγούν. Αποδείχθηκε και σε αυτό το πεδίο το τεράστιο 
επιμορφωτικό δυναμικό των Σ.Ε.Ε. Αναδείχθηκε, ως συνέπεια αυτής της εμπειρίας, μια νέα 
πολύ οικονομικότερη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, μέθοδος επιμορφωτικής δράσης των 
Σ.Ε.Ε. προς τους συναδέλφους. Αυτό είναι ένα απόλυτα υλοποιήσιμο βήμα προόδου. 
Τονίζεται ξανά, σε  αυτό το σημείο, ότι οι Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας αντιμετωπίζονται ανισότιμα, διότι 
δεν τους έχει αποδοθεί ακόμη χρόνος μέσα στον οποίο να επιμορφώνουν τους 
εκπαιδευτικούς.  

▪ Σε γενικές γραμμές υπήρξε καλή συνεργασία με την ΠΔΕ. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο μέσα από άνοιγμα περισσοτέρων διαύλων επικοινωνίας. Πολύ 
καλή υπήρξε και η συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές, όποτε χρειάστηκε. Σε γενικές 
γραμμές η συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές ήταν χρήσιμη αλλά πάντοτε υπάρχουν 
περιθώρια  βελτίωσης. 

▪ Η αποτίμηση της χρονιάς μπορεί να αποτυπωθεί σε μια φράση: Υπό το πρίσμα του έργου 
που προσφέρθηκε σε έκτακτες και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η χρονιά αποτιμάται ως 
εξαιρετικά θετική τόσο στο ατομικό επίπεδο των Σ.Ε.Ε. όσο και στο συλλογικό. Ασφαλώς 
προβλήματα υπάρχουν αλλά μπορούν να επιλυθούν με καλή θέληση από όλες τις πλευρές. 
 

➢ Δυσκολίες εντοπίζονται στην : 

▪ Αύξηση του αριθμού σχολικών μονάδων που έχουν ανατεθεί στους ΣΕΕ και τη μεγάλη τους 

χιλιομετρική και γεωγραφική διασπορά, η οποία δεν καλύπτεται πλήρως οικονομικά. 

▪ Έλλειψη επαρκούς και ωφέλιμου επιμορφωτικού χρόνου για όλες τις βαθμίδες. 

▪ Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής για την κάλυψη επιμορφωτικών δράσεων. 

▪ Οι Ολομέλειες δε λειτουργούν πάντοτε ικανοποιητικά τόσο για αντικειμενικούς όσο και 

υποκειμενικούς λόγους. Η δυσλειτουργία εμποδίζει πολλές φορές τις δημιουργικές 

συνεργασίες. Οι Σ.Ε.Ε. διαπιστώνουν ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί κάποιες φορές σε 

απογοήτευση και παραίτηση από συμμετοχικές δραστηριότητες.  

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των ΣΕΕ όπως κατατέθηκαν στους ατομικούς τους 

απολογισμούς προτείνονται τα εξής: 
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Α. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ  ΣΕΕ  ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ :  

 
➢ Μείωση του αριθμού των σχολείων ευθύνης των ΣΕΕ (προτείνουμε το διορισμό επιπλέον ΣΕΕ), 

καθώς και της γεωγραφικής διασποράς τους ανά ΣΕΕ, ώστε η επικοινωνία με τους /τις 
συναδέλφους να διευκολύνεται και να είναι πιο αποτελεσματική. 

➢ Κάλυψη των μετακινήσεών τους, ειδικότερα δε εκείνων, στις οποίες απαιτείται και διαμονή 
(είναι σωστό να καλύπτεται και η διαμονή για πάνω από 80 χιλιόμετρα, ειδικότερα αν ο/η ΣΕΕ 
έχει πολλά σχολεία Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης στην περιοχή). 

➢ Επιδότηση όλων των μετακινήσεων εκτός πόλεων καθότι κάποιοι ΣΕΕ ενοικιάζουν κατοικίες 
για να βρίσκονται εγγυτέρα στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και φθείρουν καθημερινά τα 
αυτοκίνητά τους από τη σωρεία των μετακινήσεων. 

➢ Δημιουργία   αποθετηρίων   εκπαιδευτικού   υλικού   κατάλληλου   για   την   Εξ   Αποστάσεως 
Εκπαίδευση. 

➢ Ουσιαστική εμπλοκή των ΣΕΕ με σαφές πλαίσιο και καθοδήγηση των ομάδων όμορων 
σχολείων και των ομάδων εκπαιδευτικών, τουλάχιστον μέχρι να εδραιωθεί το πλαίσιο 
λειτουργίας τους και κουλτούρα συνεργασίας. 

➢ Δημιουργία περισσότερων ΕΔΕΑΥ που θα συμπεριλάβουν όλα τα σχολεία. 
➢ Επέκταση του θεσμού του Σχολικού Ψυχολόγου σε όλα τα σχολεία. 
➢ Εξασφάλιση σαφούς και ευέλικτου πλαισίου για ενδοσχολική (school based) επιμόρφωση. 

 
 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
 

➢ Θεσμοθέτηση επαρκούς, ουσιαστικού, καθολικού χρόνου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων από το ΠΕΚΕΣ, κατά 
τη διάρκεια του ωραρίου των εκπαιδευτικών, π.χ.: 

• εβδομάδα επιμόρφωσης 

• με τη μορφή δίωρων συναντήσεων σε επίπεδο τάξεων, όπως στο παρελθόν 
(επαναφορά 12:00-14:00), 

• με τη μορφή συναντήσεων μεταξύ όμορων σχολείων  

• με τη μορφή ενδοσχολικών επιμορφώσεων. 

• να δοθούν 2 μέρες για ημερίδες και θεσμοθετημένο δίωρο ανά βδομάδα ,  

• κλείσιμο σχολείων για 1-2 μέρες, ανά δίμηνο για ευρύτερη  επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών  

• συνδυασμός των παραπάνω. 
 

➢ Ενίσχυση του καθοδηγητικού και επιμορφωτικού ρόλου των ΣΕΕ με συστηματικότερη 

συνεργασία με ΙΕΠ και ΥΠΑΙΘ, ώστε οι ΣΕΕ να ενημερώνονται εγκαίρως για τις όποιες 

αλλαγές, με συμμετοχή των ΠΕΚΕΣ στις σχεδιαζόμενες αλλαγές 

➢ Επισημαίνεται η ανάγκη συστηματικής παρέμβασης της πολιτείας σε επίπεδο κεντρικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης συμπεριληπτικής κουλτούρας στη 

σχολική κοινότητα. Υποστηρίζεται ότι έτσι μόνο μπορούν να  τεθούν οι βάσεις συστηματικής 
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και συστημικής αντιμετώπισης δυσκολιών στη διαχείριση σχέσεων και  κρίσεων  στη σχολική 

κοινότητα, αφού η άοκνη φυσική παρουσία  και πολύπλευρη συμβολή  των ΣΕΕ , δεν φαίνεται 

να αρκεί για να καλύψει αποτελεσματικά τις ελλείψεις του συστήματος ως προς την ανάπτυξη 

συμπεριληπτικών χαρακτηριστικών.  

➢ Θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό, για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου, ο έγκαιρος κεντρικός προγραμματισμός του από το Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και η αποφυγή 

αιφνιδιαστικών αλλαγών σε κομβικούς άξονες εκπαιδευτικής πολιτικής,  κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. 

➢ Θεσμοθετημένη λειτουργία Σχολών Γονέων  για ενδυνάμωση του γονεϊκού  ρόλου και 

δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας οικογένειας-σχολείου.  

➢ Καταγράφεται η ανάγκη παροχής σαφών κατευθύνσεων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συγκεκριμένα 

θέματα και διαδικασίες (π.χ. λειτουργία ομάδων όμορων σχολείων, ομάδων εκπαιδευτικών, 

διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων ως συλλογικό όργανο, μορφών συνεργασίας Κ.Ε.Σ.Υ. και 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την υποστήριξη των σχολείων, αποστολή φορμών για προγραμματισμό, 

απολογισμό κ.τ.λ.), ώστε στην έναρξη λειτουργίας τους να εδραιωθεί ένα πλαίσιο κοινό στις 

βασικές του αρχές για όλη τη χώρα με περιθώρια, όμως, προσαρμογών στις τοπικές συνθήκες 

και παράλληλα να αποφευχθούν οι διαφορετικές ερμηνείες του νόμου. 

➢ Αποτιμώνται θετικά, καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε σχολικές μονάδες, π .χ. 
▪ η προστιθέμενη αξία της λειτουργίας των ομάδων όμορων σχολείων για τη δημιουργία 

δικτύων σχολείων και την ουσιαστική εδραίωση ή/και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ 

τους, της ανταλλαγής καλών πρακτικών, της διοργάνωσης κοινών δράσεων, της 

αξιοποίησης φορέων και δομών της περιοχής κ.τ.λ. 

▪ ο ουσιαστικός ρόλος των ομάδων εκπαιδευτικών (όπου λειτούργησαν συστηματικά)  

▪ η στήριξη των σχολείων από τους σχολικούς ψυχολόγους, με τη συμβολή των οποίων 

αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά ποικίλα ζητήματα και υιοθετήθηκαν μέτρα πρόληψης 

κρίσεων και την ανάγκη επέκτασης του μέτρου και σε μικρότερα σχολεία. 

▪ Η ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία ΔΕ 

▪ ο θεσμός του προγράμματος ΜΝΑΕ.  

➢ Η  έλλειψη αυτοτελών οικονομικών επιμορφωτικών πόρων θεωρείται ως  εμπόδιο στην 

αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού-εκπαιδευτικού προσωπικού από άλλες περιοχές 

στο πλαίσιο των επιμορφωτικών μας δράσεων (Πανεπιστήμιο Κρήτης, άλλα Α.Ε.Ι. κλπ)  

 

Γ.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΚΕΣΥ, ΚΕΑ ΚΛΠ) : 
 

Κρίνεται ως θετική η λειτουργία των υποστηρικτικών δομών αφού, διευκόλυνε το έργο των 

σχολικών μονάδων.  

➢ Είναι επιβεβλημένη η έγκαιρη στελέχωση των ΚΕΣΥ και αποσαφήνιση των διαδικασιών 

εποπτείας  των ΚΕΣΥ (και των ΚΕΑ) από το ΠΕΚΕΣ, από τις τριμελείς επιτροπές και τους/τις ΣΕΕ, 

με στόχο την παραγωγικότερη συνεργασία και την προώθηση του παιδαγωγικού έργου τους. 
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➢ Επέκταση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, ώστε να 

συμπεριληφθούν όλα τα σχολεία, για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής 

συνέχειας στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλων των μαθητών/τριών. 

➢ Διατήρηση και επέκταση  του θεσμού του Ψυχολόγου σε όλες τις σχολικές μονάδες. 

 

Δ.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΚΕΣ: 
 

➢ Κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών (εξοπλισμός των γραφείων ΣΕΕ) και υποδομών των 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με παράλληλη στελέχωση της γραμματείας από εκπαιδευτικούς αυξημένων 

προσόντων και κοινωνικών δεξιοτήτων.   

➢ Εξορθολογισμός των ολομελειών, ώστε να δίνεται περισσότερος χρόνος σε συναντήσεις των 

ΣΕΕ με τα σχολεία ευθύνης τους. 

➢ Καταγράφεται η ανάγκη  βελτιωτικών παρεμβάσεων στο  καθηκοντολόγιο ΣΕΕ,  με περαιτέρω 

αποσαφήνιση ρόλων. 

➢ Δημιουργία πλατφόρμας για διαδικτυακή επικοινωνία των ΣΕΕ με σχολεία ευθύνης τους εκτός 
Κρήτης, με σχετική επιμόρφωση των ΣΕΕ. 

➢ Καταγράφεται η ανάγκη αποσαφήνισης τόσο του  ρόλου και αρμοδιοτήτων Οργανωτικών 

Συντονιστών και των Αναπληρωτών τους όσο και του πλαισίου δράσης των ΣΕΕ , καθώς και η 

ανάγκη  βελτιωτικών παρεμβάσεων στο  καθηκοντολόγιο ΣΕΕ,  με αποσαφηνίσεις, στα 

πρότυπα του καθηκοντολογίου των ΚΕΣΥ 

➢ Θεωρείται επιβεβλημένη η απεμπλοκή του ΠΕΚΕΣ από τις δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν 
από την έναρξη της λειτουργίας του, με σπουδαιότερες ανάγκες τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ και των ΣΕΕ, τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, την ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της Οργανωτικής Συντονίστριας, την 
προώθηση ευέλικτων συντονιστικών και επιμορφωτικών πρακτικών και τις πολύωρες και 
κοπιώδεις συνεδριάσεις χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  

➢ Χρειάζεται ενίσχυση του συντονιστικού και επιμορφωτικού ρόλου των ΣΕΕ. Το έργο και η 
αποστολή των ΣΕΕ πρέπει να επικεντρώνεται πρωτίστως στα σχολεία και στους 
εκπαιδευτικούς ευθύνης τους.  

➢ Είναι επιβεβλημένο να ρυθμιστεί με σαφήνεια το πλαίσιο της επιμορφωτικής συνεργασίας 
των ΣΕΕ με τους εκπαιδευτικούς και ιδιαιτέρως η θέσπιση επιμορφωτικού χρόνου για τους 
εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Η κατάργηση της δυνατότητας πρόσκλησης των 
εκπαιδευτικών Δ/θμιας σε επιμορφωτικές δράσεις και η θέσπιση της προαιρετικής 
συμμετοχής τους στις επιμορφώσεις των ΣΕΕ αποδυνάμωσε σε μεγάλο βαθμό τον 
επιμορφωτικό τομέα, ενώ ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου είναι σχεδόν ανύπαρκτος.  

➢ Παρομοίως, είναι επιβεβλημένος ο περαιτέρω προσδιορισμός και η αποσαφήνιση των 
διαδικασιών εποπτείας των ΚΕΣΥ (και των ΚΕΑ) από το ΠΕΚΕΣ, από τις τριμελείς επιτροπές και 
τους ΣΕΕ, με στόχο την παραγωγικότερη συνεργασία και την προώθηση του παιδαγωγικού 
έργου τους.  

➢ Εργασία σε μικτές ομάδες στελεχών εκπαίδευσης, με στόχο  την καλλιέργεια  συναντίληψης,  
της συναπόφασης, τη συνευθύνη, τη δέσμευση υλοποίησης κατά τη διάρκεια  των 
προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων  συσκέψεων προγραμματισμού, ενδιάμεσης και 
τελικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Δ/ντή 
εκπαίδευσης ή της οργανωτικής συντονίστριας στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ με 
ΚΕΣΥ ή με άλλες υποστηρικτικές δομές. 
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➢ Προετοιμασία θεμάτων συνεδριάσεων ολομέλειας ΠΕ.Κ.Ε.Σ με επιμέρους συνεδριάσεις ΣΕΕ  
ανά βαθμίδα, για εξοικονόμηση χρόνου & δυνατότητα εμβάθυνσης, και κατόπιν συνεδρίαση 
και λήψη απόφασης στην ολομέλεια. 

➢ Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών ΣΕΕ και συμμετοχικός σχεδιασμός προγράμματος 
επιμόρφωσης, με ευθύνη της οργανωτικής συντονίστριας και την οργανωτική συμβολή 
έμπειρων μελών του ΠΕΚΕΣ σε θέματα επιμόρφωσης ή άλλων ΣΕΕ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 
 

Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΕ: 
 

Απαιτείται: 

➢ Συχνή, συστηματική, οργανωμένη και διαρκής (δια βίου) επιμόρφωση των ΣΕΕ από το ΙΕΠ 
προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα 
που προκύπτουν και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της 
σύγχρονης κοινωνίας.   

➢ Κρίνεται αναγκαίο, οι  ΣΕΕ να συμμετέχουν ενεργά στην επιμορφωτική διαδικασία (είτε ως 
επιμορφωτές είτε ως επιμορφούμενοι). Ως εκ τούτου προτείνεται η διεξαγωγή αρτιότερων 
δομημένων επιμορφώσεων,  με έμφαση στα θέματα που  εδράζονται σε διαπιστωμένες 
ανάγκες και  με τη συμβολή επιμορφωτών με  σημαντική και συναφή εξειδίκευση (εμπειρική 
-επιστημονική).  
▪ Θεωρείται σκόπιμη η υιοθέτηση μορφών επιμόρφωσης από το ΙΕΠ για τους ΣΕΕ, που 

διασφαλίζουν τη δια ζώσης συμμετοχής τους,  αξιοποιούν το «βίωμα» και τη δυναμική 
των αλληλεπιδράσεων στην ομάδα των επιμορφούμενων και είναι αντίστοιχες με τις 
ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι οι όποιες επιμορφώσεις οι οποίες 
είχαν κάθετο χαρακτήρα όπως η Περιγραφική αξιολόγηση και το επιμορφωτικό τριήμερο 
το οποίο διοργάνωσε το ΙΕΠ με συγκεκριμένους επιμορφωτές δεν ήταν αντάξιες των 
προσδοκιών μας.  

▪ Μπορεί να αξιοποιηθεί και η εμπειρία υλοποιημένων προγραμμάτων που έχουν 
υιοθετήσει πρακτικές  εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης, με τη μεταφορά, του 
επιμορφωτικού «μοντέλου».  

▪ Προτείνουμε επίσης, την υιοθέτηση «αποκεντρωμένων» μορφών επιμόρφωσης, από το 
ΙΕΠ για τους ΣΕΕ, στην έδρα κάθε  ΠΕΚΕΣ. 

➢ Αξιοποίηση των ΣΕΕ σε Προγράμματα του ΙΕΠ και άλλων εκπαιδευτικών Φορέων (ΕΚΔΔΑ, 

κ.ά..). 

➢ Εξασφάλιση πρόσβασης των ΣΕΕ σε ηλεκτρονικές και συμβατικές πανεπιστημιακές 

βιβλιοθήκες για την καλύτερη οργάνωση του πολυδιάστατου συμβουλευτικού και 

παιδαγωγικού τους έργου. 

➢ Πιστοποίηση των ΣΕΕ ως επιμορφωτών εκπαιδευτικών και αξιοποίησή τους σε 
Πιστοποιημένα Προγράμματα Επιμόρφωσης διαφόρων φορέων.  

 
Εν κατακλείδι αξίζει να σημειωθεί, ότι το επιμορφωτικό και επιστημονικό μας έργο όχι μόνο δεν 
ανακόπηκε υπό συνθήκες αναστολής λειτουργίας των σχολείων αλλά εντατικοποιήθηκε με τη 
βοήθεια των ΤΠΕ, με βασικό σκοπό: κανείς εκπαιδευτικός ή Δ/ντής,  να μην μείνει αβοήθητος στο 
έργο του. Υπό το πρίσμα αυτό, η τεχνολογία αποτέλεσε πολύτιμο συνεργάτη μας, συμβάλλοντας 
στην εδραίωση κουλτούρας ΕξΑΕ, τόσο αναφορικά με το επιμορφωτικό μας έργο όσο και με το 
εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων, οι οποίες ανάπτυξαν πολύτιμες ποιότητες 
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συνεργασίας, σχεδιασμού και αλληλοβοήθειας. Ως ΣΕΕ, τονίζοντας τη βαρύνουσα σημασία των 
ΤΠΕ στην άσκηση του έργου μας, εκφράζουμε παράλληλα την αγωνία μας για την ανάγκη 
συντονισμένης δράσης και συστράτευσης  όλων, ώστε να μην  χαθούν οι γνώσεις και οι 
αναβαθμισμένες τεχνολογικές και συνεργατικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στη σχολική 
κοινότητα σε συνθήκες πρωτόγνωρης κρίσης.     
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3Ο ΜΕΡΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 
   Φορείς συνεργαζόμενοι ή/και εποπτευόμενοι από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Όπως προβλέπεται από τον Ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102/12-6-18) το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ συνεργάζεται και 
εποπτεύει τους ακόλουθους φορείς: 

(Α)     Κ.Ε.Α. (Κ.Π.Ε.) 

i. Κ.Ε.Α. Αχαρνών-Ρούβα-Γουβών, 
ii. Κ.Ε.Α. Ιεράπετρας-Νεάπολης 

iii. Κ.Ε.Α. Ανωγείων 

iv. Κ.Ε.Α. Βάμου         
(δεν λειτουργούν ως Κ.Ε.Α. αλλά λειτουργούν τα  αντίστοιχα Κ.Π.Ε.). Έτσι, η ΣΕΕ Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία κα Φιλιππάκη Αμαλία διατήρησε καλή επαφή και είχε άψογη συνεργασία με τα 
ΚΠΕ και με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  Αγωγής 
Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων στις ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων 
. 

(Β)     Κ.Ε.Σ.Υ. 

i. Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων (Προϊσταμένη Στέλλα Πλάτσκου ) 
ii. Κ.Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου (Προϊσταμένη Δέσποινα Αντωνιάδου) 

iii. Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου (Προϊσταμένη Ελένη Μαράκη ) 
iv. Κ.Ε.Σ.Υ. Λασιθίου  ( Προϊσταμένη Μαρία  Καμαράτου)  

 

 (Γ)    Ε.Κ.Φ.Ε. 
i. Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων  

ii. Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου, 
iii. 2 (δύο) Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου 

iv. (το Ε.Κ.Φ.Ε. Αγ. Νικολάου  
 
(Δ)    Ε.Κ.  (Εργαστηριακά Κέντρα) 
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Αναλυτικότερα:  

Α.  ΚΕΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΚΠΕ ΚΡΗΤΗΣ) 
 
 

Θέμα: «Συνοπτικός Ετήσιος Απολογισμός των Κ.Π.Ε. Κρήτης για το Σχ. Έτος 2019 – 2020 της 

Συντονίστριας Εκπαίδευσης για την Αειφορία Αμαλίας Φιλιππάκη» 

 
Σχετ: Το άρθρο 3 §3 εδάφιο γ. της Υπ. Απόφασης 158733/ΓΔ4 ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4299/27.09.2018 τ.Β΄) 
"Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σ.Ε.Ε." 
 
 

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για τον συλλογικό ετήσιο 
απολογισμό, σας καταθέτω συνοπτικό ετήσιο απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Π.Ε. 
Κρήτης για το Σχ. Έτος 2019 – 2020 στους παρακάτω επιμέρους τομείς: 
 
1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ για εκπαιδευτικούς 
4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ (Αριθμοί σχολείων – Μαθητών - Εκπαιδευτικών) 
5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
Αναλυτικά: 

 
1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΠΕ Ανωγείων: Υλοποίηση 9 μονοήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές (2 
Δημοτικά & 7 Γυμνάσια – Λύκεια) 
ΚΠΕ Αρχανών: Υλοποίηση 37 μονοήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές (10 
Νηπιαγωγεία, 17 Δημοτικά και 10 Γυμνάσια – Λύκεια) 
ΚΠΕ Ιεράπετρας: Υλοποίηση 42 μονοήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές (4 
Νηπιαγωγεία, 28 Δημοτικά, 10 Γυμνάσια-Λύκεια) 
ΚΠΕ Βάμου: - 
 

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΚΠΕ Αρχανών:  3 Βιωματικές Δράσεις με τη συμμετοχή μαθητών σε Σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, 
3 Εκπαιδευτικές Δράσεις σε συνεργασία με σχολεία στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+ 
ΚΠΕ Βάμου: 1 Δράση για την Κλιματική Αλλαγή στην οποία συμμετείχαν 23 Σχολεία 1 Δράση 
για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας σε 1 σχολείο 2 Δράσεις για την 
Επαναχρησιμοποίηση σε 2 σχολεία 3 Εκπαιδευτικές Δράσεις σε συνεργασία με σχολεία στο 
πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+, 1 Διαδικτυακή δράση για μαθητές στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 
ΚΠΕ Ιεράπετρας: - 
ΚΠΕ Ανωγείων: - 
 
 

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ για εκπαιδευτικούς 
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ΚΠΕ Ανωγείων: 1 Διαδικτυακό Σεμινάριο εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο 
του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει για τα Γεωπάρκα της Ελλάδας 
ΚΠΕ Αρχανών:   1 Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, 1 Επιμορφωτική Εσπερίδα 
για εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στις Μοίρες, 1 Βιωματικό Εργαστήριο 
για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, 1 Επιμορφωτική Ημερίδα για 
εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., 2 Διαδικτυακά Σεμινάρια εξ αποστάσεως για 
εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος τον Ιούνιο 
ΚΠΕ Ιεράπετρας: 1 Διήμερο Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το 
Γεωπάρκο Σητείας, 1 Διαδικτυακό Σεμινάριο εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του 
Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει για την Διατροφή, 1 Διαδικτυακό Σεμινάριο εξ 
αποστάσεως για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει το 
ΚΠΕ Ανωγείων για τα Γεωπάρκα της Ελλάδας 
ΚΠΕ Βάμου:  1 Εισαγωγικό Σεμινάριο διάρκειας 1 ημέρας για εκπαιδευτικούς, 1 Διήμερο 
Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, 1 Διαδικτυακό Σεμινάριο εξ αποστάσεως 
για εκπαιδευτικούς με θέμα την προστασία της θαλάσσιας χελώνας 
 
 

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ (Αριθμοί Σχολείων – Μαθητών – Εκπαιδευτικών) 
 
ΚΠΕ Ανωγείων: Δέχτηκε για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματά του 296 μαθητές/-τριες 
από σχολεία της Κρήτης. 
ΚΠΕ Αρχανών: Δέχτηκε για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματά του και υλοποίησε 
δράσεις σε 1337 μαθητές/-τριες από σχολεία της Κρήτης. 
ΚΠΕ Ιεράπετρας: Δέχτηκε σε προγράμματά του και υλοποίησε δράσεις σε 1222 μαθητές/-τριες 
από σχολεία της Κρήτης. Επιμόρφωσε περίπου 450 εκπαιδευτικούς σε σεμινάρια και 
επιμορφωτικές ημερίδες 
ΚΠΕ Βάμου: Υλοποίησε βιωματικές δράσεις στις οποίες συμμετείχαν 140 μαθητές/-τριες από 
σχολεία της Κρήτης. Στη Δράση για την Κλιματική Αλλαγή συμμετείχαν 624 μαθητές. Στις 2 
Δράσεις για την επαναχρησιμοποίηση συμμετείχαν 57 μαθητές. Στη Διαδικτυακή Δράση στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος συμμετείχαν 300 μαθητές 
 

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΑΣ 
 

Κατά το Σχολικό Έτος 2019 – 2020 τα Κ.Π.Ε. Κρήτης δεν είχαν καμία κρατική χρηματοδότηση. 
Έτσι λειτούργησαν με κάλυψη των απολύτως αναγκαίων λειτουργιών δαπανών με την 
οικονομική υποστήριξη των Δήμων. Για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
αξιοποίησαν ιδίους πόρους. 

Επιπλέον ενώ κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είχε ξεκινήσει η διαδικασία στελέχωσης των 
Π.Ο. των Κ.Π.Ε., η διαδικασία στην πορεία πάγωσε λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης με 
αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η επαρκής στελέχωση των Π.Ο. όλων των Κ.Π.Ε. Κρήτης. Έτσι 
για παράδειγμα το Κ.Π.Ε. Ανωγείων λειτούργησε με 3 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων η μία 
απουσίαζε καθόλη την διάρκεια του έτους με άδεια κύησης. 

Παρά τα δύο αυτά σοβαρά προβλήματα δέχτηκαν αρκετά σχολεία για συμμετοχή μαθητών σε 
μονοήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Με την έναρξη της 
πανδημίας όλες οι προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων ακυρώθηκαν. Έτσι σταμάτησαν να 
δέχονται επισκέψεις μαθητών έως το τέλος του σχολικού έτους. Όμως έστειλαν εκπαιδευτικό 
υλικό στα σχολεία για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Η γενική πεποίθηση των Υπευθύνων και των 4 Κ.Π.Ε. Κρήτης είναι ότι αν δεν υπάρξει μέριμνα 
για έγκαιρη και επαρκή στελέχωση των Π.Ο. καθώς και η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότηση 
των Κ.Π.Ε. τότε υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούν την επόμενη σχολική χρονιά να 
ανταποκριθούν στον σκοπό για το οποίο ιδρύθηκαν. 
 

 Η Συντονίστρια 
 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
 

Αμαλία Φιλιππάκη 
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Β. ΚΕΣΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Κ.Ε.Σ.Υ.   ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: «Αποτίμηση του έργου του ΚΕΣΥ Λασιθίου για το σχολικό έτος 2019-2020»  
 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  και αφού ολοκληρώθηκε η προσέλευση του 
προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε  συνέλευση 
του συλλόγου εκπαιδευτικών της υπηρεσίας. Έγινε ενημέρωση του τρόπου λειτουργίας της 
υπηρεσίας και τέθηκαν οι βάσεις της συνεργασίας των μελών του συλλόγου. Επίσης, ο κάθε 
εκπαιδευτικός  ανέλαβε μία ομάδα σχολείων του νομού, ως υπεύθυνος επικοινωνίας και ορίστηκε η 
ημέρα Τετάρτη κάθε εβδομάδας ως ημέρα επικοινωνίας.  

 
Το ΚΕΣΥ Λασιθίου τη σχολική χρονιά 2019-2020 λειτούργησε με το εξής προσωπικό:  

• Καμαράτου Μαρία προϊστάμενη, εκπαιδευτικός ΠΕ 70  

• Μακράκης Εμμανουήλ, Γραμματειακή υποστήριξη 

• Καρτέρης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός ΠΕ 70  

• Μπουκουβάλα Ευθαλία, εκπαιδευτικός ΠΕ 02 

• Μαρκάκη Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ 60 

• Παναγιώτης Αβτζής εκπαιδευτικός ΠΕ 03.ΕΑΕ 

• Μπάφας Χρήστος εκπαιδευτικός ΠΕ 70.ΕΑΕ  

• Κιόττου Τσαμπίκα-Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ 30  

• Δεμέτζου Ζηνοβία, Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ 30 

• Δανδουλάκη Χαρούλα, Ψυχολόγος ΠΕ 23  

• Σταυριανούδη Άννα, Ψυχολόγος ΠΕ 23 
 

Οι βασικοί άξονες δράσεων του ΚΕΣΥ Λασιθίου ήταν: 
Η διερεύνηση και η αξιολόγηση μαθητών όλων των βαθμίδων  
Η υποστήριξη των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων. 
Η Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 
Η ενημέρωση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 
Εργαλεία Αξιολόγησης 

Για τη διάγνωση – αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν άτυπες και σταθμισμένες  δοκιμασίες. 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Α/ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Β/ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

WΙSC-ΙΙΙ  NAI NAI 

 Raven Progressive Matrices (coloured)  NAI OXI 

 Raven Progressive Matrices (standard)  OXI NAI 

 Κριτήριο σχολικής-κοινωνικής επάρκειας (ΥΠΕΠΘ)  NAI NAI 

Διεπιστημονικά-Ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των 
μαθησιακών δυσκολιών  

ΝΑΙ Μόνο για μαθητές 
Γυμνασίου 

Αθηνά test  NAI OXI 
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Ερωτηματολόγια για ΔΕΠΥ (DuPaul) για γονείς και 
εκπαιδευτικούς  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ-Hel) 
για γονείς και αυτοαναφοράς 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ερωτηματρολόγιο και προφίλ σχολικής ηλικίας του 
ΣΑΕΒΑ (Achenbach) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Ερωτηματολόγιο και προφίλ προσχολικής ηλικίας του 
ΣΑΕΒΑ (Achenbach) 

ΝΑΙ  

Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ και  ΙΙΙ  (Μακρή-
Μπότσαρη)  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ερμηνεία παιδικού Ιχνογραφήματος ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Δραστηριότητες σχολικού έτους 2019- 2020 

Από το ΚΕΣΥ αξιολογήθηκαν 250 παιδιά. Περιμένουν για αξιολόγηση, 110 παιδιά. Από αυτά, 13 
φοιτούν στο Νηπιαγωγείο,82 φοιτούν στο Δημοτικό και 15 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Η αξιολόγηση των παιδιών ολοκληρώθηκε με την έκδοση της γνωμάτευσης, τη διατύπωση των 
βασικών αξόνων παρέμβασης και τη συζήτηση με τους γονείς κατά την παράδοση των 
γνωματεύσεων.  

Μετά από την αξιολόγηση -σε ορισμένες περιπτώσεις- υλοποιήθηκαν προγράμματα 
συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει το παιδί να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες του.  

Έγιναν επισκέψεις σε σχολικές μονάδες όλου του νομού. Οι επισκέψεις αυτές είχαν ως στόχο:  

• Την παρατήρηση της συμπεριφοράς συγκεκριμένων μαθητών στον χώρο του σχολείου και η 
αντιμετώπιση της μη αποδεκτής συμπεριφοράς με κατάλληλες στρατηγικές –τεχνικές. 

• Ενημέρωση και συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για ποικίλα θέματα που αφορούν στη 
σχολική κοινότητα. 

• Την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα συμβουλευτικής στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό. 

    
Έγιναν, μετά από σχετικό αίτημα, εξατομικευμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής, 

ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές και γονείς, στον χώρο της υπηρεσίας.  
Υποστηρίξαμε όλα τα σχολεία που μας έστειλαν αιτήσεις για συγκεκριμένα θέματα, 

πηγαίνοντας στο σχολείο. 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό συμμετείχε σε επιμορφωτικές ημερίδες  με τη μορφή 

παρακολούθησης ή με τη μορφή εισήγησης, που διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ στον νομό μας. Τα θέματα 
που απασχολούσαν τα σχολεία ήταν ποικίλα: σχολικός εκφοβισμός, άγχος εξετάσεων, σχολική 
διαρροή, διαχείριση πένθους, θέματα συμπεριφοράς. 

Κατά την λειτουργία της υπηρεσίας στο διάστημα της πανδημίας του κορονοϊού  παρείχαμε  
υποστηρικτικό έργο σε παιδιά και γονείς με εξ’ αποστάσεως υπηρεσία με τη χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.  
 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ        

Οι επισκέψεις στα σχολεία είχαν ως στόχο:  
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• Την παρατήρηση συμπεριφοράς μαθητών στον χώρο του σχολείου. 

• Τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης-γενικές αρχές. 

• Την ενημέρωση από και προς τους εκπαιδευτικούς για την πορεία μαθητών που 
παρακολουθούνται στην Υπηρεσία μας. 

• Την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών-
τεχνικών.  

• Την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των εκπαιδευτικών για ποικίλα ζητήματα που αφορούν τις 
σχολικές κοινότητες.   

• Την παρακολούθηση εκδηλώσεων και συμμετοχής των μαθητών στον χώρο του σχολείου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

Τα υποστηρικτικά ραντεβού είχαν ως στόχο: 
1. Την υποστήριξη των μαθητών και της οικογένειας 
2. Την προσαρμογή των μελών στο σύστημα της οικογένειας 
3. Την αποδοχή και κατανόηση των δυσκολιών των παιδιών από όλα τα μέλη της οικογένειας 

και την παροχή τρόπων αυτοβοήθειας 
 

Καμαράτου Μαρία, Προϊσταμένη (Εκπαιδευτικός ΠΕ 70) 
1) 22 -11 – 2019 Επίσκεψη στο  Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου και συμμετοχή στην Ενδοσχολική 

Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπ/κούς με θέμα «Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς 
στο σχολικό περιβάλλον» 

2) 04/12/2019  Ηράκλειο (Hotel Galaxy) Ημερίδα του Χαμόγελο του Παιδιού με θέμα: «Παιδική 
Κακοποίηση» 

3) 5 – 12 – 2019 Συμμετοχή σε ημερίδα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, με θέμα «παιδικό 
ιχνογράφημα». 

4) 17 – 12 – 2019 Παρακολούθηση ημερίδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου, με θέμα  
«κακοποίηση ανηλίκων».  

 
Καρτέρης Εμμανουήλ, (Εκπαιδευτικός ΠΕ 70)  
1) 22 - 11 – 2019 Επίσκεψη στο 2ο και στο 4ο, Δημοτικά Σχολεία της Σητείας, με κοινωνικό 

λειτουργό του Κ.Ε.Σ.Υ. , για διερεύνηση – παρακολούθηση περιπτώσεων που χρήζουν 
παρεμβάσεων από την υπηρεσία μας. 

2) 5 – 12 – 2019Συμμετοχή σε ημερίδα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, με θέμα «παιδικό 
ιχνογράφημα». 

3) 17 – 12 – 2019Συμμετοχή σε ημερίδα, που έλαβε χώρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου, 
με θέμα  «κακοποίηση ανηλίκων».  

 
Μπάφας Χρήστος, (Εκπαιδευτικός ΠΕ 70.ΕΑΕ) 
 

Ημερομηνία Τόπος επίσκεψης - 
σεμιναρίου 

Αιτία επίσκεψης – σεμιναρίου 

29/10/2019 2ο Δ.Σ. Ιεράπετρας 
Διερεύνηση μαθητών 
Συνάντηση με εκπ/κούς και διευθύντρια, συζήτηση 
για συγκεκριμένο μαθητή 

05/11/2019 Δ.Σ. Ελούντας Διερεύνηση – Παρατήρηση μαθητών 

19/11/2019 Δ.Σ. Κάτω Χωριού 
Διερεύνηση – Παρατήρηση μαθητών 
Συνάντηση με σύλλογο διδασκόντων του σχολείου 
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22/11/2019 Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου 

Συμμετοχή ως συν-εισηγητής σε Ενδοσχολική 
Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπ/κούς με θέμα 
«Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο 
σχολικό περιβάλλον» 

27/11/2019 
1ο Δ.Σ. Αγίου 
Νικολάου 

Συμμετοχή ως συν-εισηγητής σε Ενδοσχολική 
Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπ/κούς με θέμα 
«Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο 
σχολικό περιβάλλον» 

05/12/2019 2ο Δ.Σ. Νεάπολης 
Παρακολούθηση επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα 
«Κακοποίηση» 

10/12/2019 
Δ.Σ. Παλαικάστρου 
1ο Δ.Σ. Σητείας 

Επίσκεψη στην Α΄ τάξη του Δ.Σ. Παλαικάστρου για 
συγκεκριμένο μαθητή και συνάντηση με την εκπ/κό 
της τάξης και της Παράλληλης Στήριξης του μαθητή 
Διερεύνηση μαθητών στο Δ.Σ. Σητείας 

13/12/2019 Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου Διερεύνηση – Παρατήρηση μαθητών 

17/12/2019 
Επιμελητήριο 
Λασιθίου 

Παρακολούθηση ενημερωτικής-επιμορφωτικής 
ημερίδας «Κακοποίηση ανηλίκων  – ενέργειες 
φορέων» 

18/12/2019 
Δ.Σ. Παχείας Άμμου 
Ειδικό Δημοτικό 
Ιεράπετρας 

Διερεύνηση – Παρατήρηση μαθητών και συνάντηση 
με εκπ/κούς στο Δ.Σ. Παχείας Άμμου 
Συνάντηση με γονέα μαθητή στο Ειδικό Δημοτικό 
Ιεράπετρας και συνάντηση με τους εκπ/κούς και το 
ΕΕΠ 

08/01/2020 Δ.Σ. Ελούντας Παρατήρηση συγκεκριμένης μαθήτριας 

13/02/2020 Δ.Σ. Παχείας Άμμου Συνάντηση με γονείς συγκεκριμένου μαθητή 

08/06/2020 1ο Δ.Σ. Σητείας 
Αξιολόγηση μαθητή στο 1ο Δ.Σ. Σητείας λόγω 
αδυναμίας προσέλευσης στην έδρα του Κ.Ε.Σ.Υ 

 
 
Αβτζής Παναγιώτης, ΠΕ03.ΕΑΕ 

 

Ημερομηνία Τόπος Σκοπός 

11/09/2019 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Παρουσία στον Αγιασμό 

07/10/2019 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 
Εκπαιδευτικές οδηγίες για τους μαθητές που 
θα φοιτήσουν στο Τμήμα Ένταξης – Παροχή 
εκπαιδευτικού υλικού για καλές πρακτικές 

22/11/2019 
ΓΕΛ Σητείας 
ΕΕΕΕΚ Σητείας 

Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

03/12/2019 ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου 
Επίσκεψη στο πλαίσιο της παγκόσμιας  
Ημέρας  Ατόμων με Αναπηρία 

04/12/2019 Ηράκλειο (Hotel Galaxy) 
Ημερίδα του Χαμόγελο του Παιδιού με θέμα: 
«Παιδική Κακοποίηση» 

05/12/2019 Νεάπολη Ημερίδα με θέμα: «Παιδικό Ιχνογράφημα» 

17/12/2019 Επιμελητήριο Αγίου Νικολάου Ημερίδα του Εισαγγελέα Λασιθίου με θέμα 
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«Κακοποίηση ανηλίκων  – ενέργειες φορέων» 

22/01/2020 Γυμνάσιο Κριτσάς 
Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

18/02/2020 
Δημοτικό Σχολείο Καλού 
Χωριού (Α΄ & Β΄ τάξη) 

Διεξαγωγή βιωματικού προγράμματος  με 
θέμα: «Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου» 

19/02/2020 
Δημοτικό Σχολείο Καλού 
Χωριού (Γ΄ & Δ΄ τάξη) 

Διεξαγωγή βιωματικού προγράμματος  με 
θέμα: «Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου» 

06/03/2020 Παχεία Άμμος 

Εισήγηση σε ημερίδα της συντονίστριας 
Ειδικής Αγωγής  με θέμα «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

08/06/2020 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας 
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Μαθητή 
Π.Κ. 

 
 
Κιόττου Τσαμπίκα –Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη, (Κοινωνική Λειτουργός – ΠΕ30) 

 

Ημερομηνία Τόπος Σκοπός 

10/10/2019 
1οΓυμνάσιο 
Αγίου Νικολάου 

Παρακολούθηση ομιλίας για καλές πρακτικές 
μελέτης  

05/11/2019 Δημοτικό σχολείο Ελούντας 
Διερεύνηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
αναγκών μαθητών  

11/11/2019 ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου Συμμετοχή σε σύλλογο καθηγητών   

22/11/2019 
Δημοτικό σχολείο Αγίου 
Γεωργίου 

Παρακολούθηση ομιλίας 

26/11/2019 Καβούσι 
Εισήγηση με θέμα «Συνεργασία εκπαιδευτικού 
παράλληλης στήριξης με την οικογένεια (τρόποι 
προσέγγισης) 

03/12/2019 5ο Δημοτικό Αγίου Νικολάου Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών 

04/12/2019 Ηράκλειο  
Ημερίδα του Συλλόγου «Χαμόγελο του 
Παιδιού» με θέμα «Παιδική Κακοποίηση» 

05/12/2019 2ο Δημοτικό Νεάπολης Ημερίδα με θέμα «Παιδικό Ιχνογράφημα». 

17/12/2019 Επιμελητήριο Αγ. Νικολάου  
Εισήγηση σε θέμα «Η παρέμβαση του ΚΕΣΥ σε 
περίπτωση παραμέλησης- κακοποίησης»   

18/12/2019 
Δ.Σ Παχείας Άμμου – Ειδικό 
Δημοτικό Ιεράπετρας  

Διερεύνηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
αναγκών μαθητών 

13/2/2020 Δ.Σ Παχείας Άμμου 
Συμβουλευτική γονέων και διερεύνηση 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών 
μαθητών μαθητή  

18/2/2020 Δ.Σ Καλού Χωριού 
Διεξαγωγή βιωματικού προγράμματος με θέμα 
«Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου» 

19/2/2020 Δ.Σ Καλού Χωριού 
Διεξαγωγή βιωματικού προγράμματος με θέμα 
«Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου» 
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Δεμέτζου Ζηνοβία, (Κοινωνική Λειτουργός – ΠΕ30) 

 

Ημερομηνία Τόπος Σκοπός 

10/12/2019 Δ.Σ. Παλαικάστρου Διερεύνηση μαθησιακών αναγκών μαθητών. 

18/12/2019 Ειδικό Δ.Σ. Ιεράπετρας 
Συνάντηση με εκπαιδευτικούς μαθητή με 
μαθησιακές ανάγκες. 

29/10/2019 
2ο Δ.Σ. Ιεράπετρας, Ειδικό 
Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας 

Διερεύνηση μαθησιακών αναγκών μαθητών, 
συνάντηση με εκπαιδευτικούς και ενημέρωση 
για τρόπους προσέγγισης μαθητή με 
παράλληλη στήριξη. 

22/11/2019 2ο και 4ο Δ.Σ. Σητείας Διερεύνηση εκπαιδευτικών  αναγκών. 

26/11/2019 Καβούσι 
Εισήγηση με θέμα «Συνεργασία εκπαιδευτικού 
παράλληλης στήριξης με την οικογένεια (τρόποι 
προσέγγισης). 

04/12/2019 Ηράκλειο 
Ημερίδα του Συλλόγου «Χαμόγελο του 
Παιδιού» με θέμα «Παιδική Κακοποίηση». 

05/12/2019 Νεάπολη Ημερίδα με θέμα «Παιδικό Ιχνογράφημα». 

17/12/2019 Επιμελητήριο Αγ. Νικολάου  
Εισήγηση σε θέμα «Η παρέμβαση του ΚΕΣΥ σε 
περίπτωση παραμέλησης- κακοποίησης»   

 
Δανδουλάκη Χαρούλα, (Ψυχολόγος ΠΕ23) 

 

Ημερομηνία Τόπος Σκοπός 

22/11/2019 
ΓΕΛ Σητείας 
ΕΕΕΕΚ Σητείας 

Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

10/12/2019 
Δημοτικό Σχολείο 
Παλαικάστρου 
1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας 

Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και 
συμβουλευτική σε μητέρα μαθητή 

18/12/2019 
Δημοτικό Παχείας Άμμου 
Ειδικό Δημοτικό Ιεράπετρας 

Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

05/12/2019 Νεάπολη Ημερίδα με θέμα: «Παιδικό Ιχνογράφημα» 

17/12/2019 
Επιμελητήριο Αγίου 
Νικολάου 

Εισήγηση σε 
Ημερίδα του Εισαγγελέα Λασιθίου με θέμα 
«Κακοποίηση – ενέργειες φορέων» 

10/1/2020 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας 
Συμβουλευτική σε γονείς μαθητή σε 
συνεργασία με την κ. Πρατσίνη 

22/01/2020 Γυμνάσιο Κριτσάς 
Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

26/2/2020 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 
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08/06/2020 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Μαθητή 
Π.Κ. 

 
 
Άννα Σταυριανούδη, (Ψυχολόγος ΠΕ23) 

 

Ημερομηνία Τόπος Σκοπός 

07/10/2019 3ο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου 
Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

29/10/2019 
2ο  Δ.Σ Ιεράπετρας και Ειδικό 
Νηπιαγωγείο   Ιεράπετρας 

Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

11/11/2019 ΕΠΑΛ  Αγίου Νικολάου 
 Συμβουλευτική υποστήριξη  εκπαιδευτικών  
με θέμα την αντιμετώπιση εξαρτήσεων με 
αφορμή το περιστατικό μαθήτριας 

22/11/2019 
 

Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου 
 

Εισήγηση σε Ημερίδα «Διαχείριση 
προβληματικών συμπεριφορών  στο σχολικό 
περιβάλλον» 

27/11/2019 1ο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου 
Εισήγηση σε Ημερίδα «Διαχείριση 
προβληματικών συμπεριφορών  στο σχολικό 
περιβάλλον» 

13/12/2019 5ο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου 
Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

04/12/2019 Ηράκλειο (Hotel Galaxy) 
Ημερίδα του Χαμόγελο του Παιδιού με θέμα: 
«Παιδική Κακοποίηση» 

05/12/2019 Νεάπολη Ημερίδα με θέμα: «Παιδικό Ιχνογράφημα» 

17/12/2019 
Επιμελητήριο Αγίου 
Νικολάου 

Ημερίδα του Εισαγγελέα Λασιθίου με θέμα 
«Κακοποίηση – ενέργειες φορέων» 

18/12/2019 
Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Ιεράπετρας 

Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

13/02/2020 Δ.Σ. Παχείας Άμμου 
Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – 
Συμβουλευτική καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών 

18/02/2020 
Δημοτικό Σχολείο Καλού 
Χωριού (Α΄ & Β΄ τάξη) 

Διεξαγωγή βιωματικού προγράμματος  με 
θέμα: «Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου» 

19/02/2020 
Δημοτικό Σχολείο Καλού 
Χωριού (Γ΄ & Δ΄ τάξη) 

Διεξαγωγή βιωματικού προγράμματος  με 
θέμα: «Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου» 

 
 

ΚΕΣΥ και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 
 

Στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ρέτσιος 
Βασίλειος : 



57 
 

• Πραγματοποίησε 47 συνεδρίες συμβουλευτικής σε μαθητές που προσήλθαν στην υπηρεσία 
συνοδευόμενοι από τους γονείς, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων, σε σύνολο 49 
αιτήσεων. 

• Υποστήριξε τους εκπαιδευτικούς για την  εφαρμογή προγραμμάτων ή εκπαιδευτικών 
εργαλείων Σ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες.  

• Διοργάνωσε ενημερωτικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια-εργαστήρια που 
απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για θέματα εφαρμογής ΣΕΠ. 

• Ενημέρωσε τους καθηγητές για θέματα που αφορούν στις μεταβολές στο σύστημα 
εκπαίδευσης (σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.) που απαιτεί τακτικές 
και περιοδικά επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του καθώς 
και διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων (εννέα ενημερωτικές συναντήσεις) σε συνεργασία 
με αυτά. 

• Απευθύνθηκε ανοιχτά στην τοπική κοινωνία.  

• Πραγματοποίησε συλλογή πληροφοριακού υλικού από ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας. 

• Βοηθάει να υλοποιηθούν τα παρακάτω Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία 
αρμοδιότητας του ΚΕΣΥ: 

 
 

α/α 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

1 
1ο ΓΕΛ  
Αγ. Νικολάου 

“The Tipping Point” 
Σηφάκης Γεώργιος 
Αποστολάκης Νικόλαος 

35 

2 
1ο ΕΠΑΛ  
Αγ. Νικολάου 

«Μεγάλες εταιρείες 
πληροφορικής: 
επιχειρηματικό προφίλ 
και σύγχρονα 
εργασιακά 
περιβάλλοντα – 
Σύγκριση Ελλάδας -
Εξωτερικού» 

Αθανασοπούλου 
Χαρίκλεια 
Τουτουδάκη Μαρία 

 
16 

3 
1ο ΕΠΑΛ  
Αγ. Νικολάου 

«Σπουδές και εργασία 
στην Ελλάδα – 
Επαγγελματικές 
Προοπτικές» 

Τσουρδαλάκης Αντώνιος 
Δασκαλογιαννάκη 
Καλλιόπη 
Μιχελάκης Ευθύμιος 

35 

4 
1ο ΕΠΑΛ  
Αγ. Νικολάου 

«Τουρισμός – Ήπιες 
μορφές τουρισμού – 
Σχετικά επαγγέλματα» 

Ρίγγας Χρήστος 
Μπεκιάρης Νίκος 
Γραμματικάκης 
Κωνσταντίνος 

26 

5 
1ο ΕΠΑΛ  
Αγ. Νικολάου 

«Επαγγέλματα σχετικά 
με την Ειδικότητα, 
Τεχνικός Ηλεκτρονικών 
και Υπολογιστικών 
Συστημάτων, Δικτύων 
και Τηλεπικοινωνιών, 
στην Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας.»  

Μιχελακης Ευθύμιος 
Τσουρδαλάκης Αντώνιος 

22 
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6 ΓΕΛ Νεάπολης “The Tipping Point” 
Ανδρουλάκη Αθηνά 
Κουτάντος Γεώργιος 

31 

7 
Γυμνάσιο 
Τζερμιάδων 

«Επαγγέλματα του 
παρελθόντος στον τόπο 
μου και αλλού…» 

Βογιάκη Ελένη 
Τζιράκης Δημήτριος 
Μπαλτζάκη Ευαγγελία 

30 

8 
1οΓυμνάσιο 
Ιεράπετρας 

«Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός» 

Γκιώνη Βασιλική 
Περαντώνης Γεώργιος 
Βεντούρης Νικόλαος 

35 

9 2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας «Διαλέγω επάγγελμα» 
Περαντωνάκη Μαριλένα 
Πετράκη Νικολέτα 

35 

10 2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας 
«Ακαδημαϊκά και 
επαγγελματικά 
βήματα» 

Πετράκη Νικολέτα 
Περαντωνάκη Μαριλένα 

35 

11 2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας 

«Η βιομηχανία και η 
βιοτεχνία στην 
ευρύτερη περιοχή της 
Ιεράπετρας άλλοτε και 
τώρα» 

Μανουσάκης Θεόδωρος 
Κουφάκη Μαρία 
Βουλόγκας Γεώργιος 

25 

12 
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
Ιεράπετρας 

«Ανάπτυξη και 
διαχείριση μικρής 
αειφορικής 
επιχείρησης» 

Χριστοδουλάκης 
Εμμανουήλ 
Κυριακίδης Παντελής 
Βοσκοπούλη Δέσποινα 

 
4 
 
 

13 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας 
«Εγώ και οι επιλογές 
μου στην Β΄ Τάξη» 

Φιοράκη Μαρία 
Μπουρνέλης Ιωάννης 

15 

14 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας 

 «Οι Επαγγελματικές  
επιλογές μου στην Γ΄ 
Τάξη Υπαλλήλων 
Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και 
Τεχνικών Οχημάτων » 

Μπαζιργιάννης Ιωάννης 
Φιοράκη Μαρία 
 

 
 
12 

15 
Εσπερινό ΕΠΑΛ 
Ιεράπετρας  

«Τ.Ε.Α.Μ. η εφαρμογή 
της Μικροηλεκτρονικής 
Arduino στις μέρες μας, 
ένα χρήσιμο εργαλείο 
εφευρετικότητας.» 

Δακανάλη Μαρία 
Αλεβίζος Βαλάντης 
 

14 

16 
Εσπερινό ΕΠΑΛ 
Ιεράπετρας 

«Η έξυπνη 
κτηνοτροφία» 

Γιακουμάκης Εμμανουήλ 
Δακανάλη Μαρία 

16 

17 ΓΕΛ Σητείας 
«Τι θέλω να είμαι σε 
πέντε χρόνια από τώρα 
και πως θα το πετύχω.» 

Τσιφετάκης Εμμανουήλ 
Συντυχάκη Φωτεινή 
Καναβάκης Γιώργος 

21 

18  ΕΠΑΛ Σητείας «The Tipping Point» 
Δρακωνάκη Κωνσταντίνα 
Κουφαλέξη Ιωάννα 

13 

19 ΕΠΑΛ Σητείας 
«Επιχειρηματική Ιδέα – 
Επιχειρηματικό Σχέδιο» 

Κουφαλέξη Ιωάννα 
Ζαραφωνίτη Μαρία 

19 
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Το ΚΕΣΥ στο έργο του συνεργάστηκε με: 
1. Την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
2. Τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
3. Το ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
4. Τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου  
5. Τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων  
6. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 
7. Τις κοινωνικές Λειτουργούς των δήμων του Νομού 
8. Το Κοινωνικό παντοπωλείο 
9. Το Κέντρο κοινότητας 
10. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
11. Το ΚΕΘΕΑ Αγίου Νικολάου  
12. Την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου 
13. Την Εισαγγελία και τους επιμελητές ανηλίκων  
14. Τους Συλλόγους πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών 
15. Τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού 
16. Τα παιδικά χωριά “SOS” 
17. Το Κέντρο Ημέρας Νεάπολης και Ιεράπετρας 
18. Το “Χαμόγελο του παιδιού”- Παράρτημα Κρήτης 
 
Είχαμε συνεχή επικοινωνία και πολύ καλή συνεργασία, με όλους τους Διευθυντές των σχολείων, 

των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας μας. 
Δεχτήκαμε στο χώρο του ΚΕΣΥ επίσκεψη από εκπαιδευτικούς για υποστήριξη και συνεργασία. 
Επίσης είχαμε συνεργασία με τις  ΕΔΕΑΥ του νομού  για την αξιολόγηση παιδιών με γνωστικές και 
κοινωνικοσυναισθηματικές δυσκολίες και την υποστήριξή τους.  

 
 
Συμπερασματικά : Στο ΚΕΣΥ Λασιθίου προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις 

μας, ανάλογα με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι με το έργο 
μας και με τη συνεργασία που είχαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην εκπαίδευση καθώς 
και με τη συνεργασία που είχαμε στην υπηρεσία. 

 
ΣΤΟΧΟΙ  
1. Οι στόχοι μας για την επόμενη σχολική χρονιά σε αδρές γραμμές θα  είναι γύρω από τους 

άξονες: 
2. Της διερεύνησης και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και αναγκών 

των μαθητών των σχολικών μονάδων του νομού καθώς και η εφαρμογή των κατάλληλων 
παρεμβάσεων. 

3. Της υποστήριξης, ατομικά, μαθητών και γονέων σε αιτήματα ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.  
4. Της υποστήριξης, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του 

επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των αντίστοιχων αναγκών, σε 
ατομικό επίπεδο.  

5. Της υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για την ενδυνάμωση συγκεκριμένων μελών ή 
ομάδων της μαθητικής κοινότητας και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια 
ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης ,στην επίτευξη της 
αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση  της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και 
εκτός της σχολικής κοινότητας. 

6. Του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
➢ Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει το ΚΕΣΥ να υλοποιήσει τους στόχους του είναι η 

έγκαιρη τοποθέτηση του απαραίτητου προσωπικού. Η κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων 
του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πλήρωση των λειτουργικών κενών. Σημαντικό είναι, 
επίσης, να υπάρξει χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος, για μόνιμη στέγαση του ΚΕΣΥ. 

➢ Πολύ σημαντικό είναι ο μόνιμος διορισμός των συναδέλφων. Ειδικά στην Ειδική αγωγή είναι 
πάρα πολύ σημαντική η συνέχιση ενός έργου. 

➢ Οι ΕΔΕΑΥ είναι απαραίτητο να αποκτήσουν μόνιμο προσωπικό, και να αυξηθεί σημαντικά ο 
αριθμός τους.  

➢ Επίσης  είναι απαραίτητη η εύρεση τρόπου της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης του 
προσωπικού κατά τις επισκέψεις στα σχολεία. 

➢ Η υπηρεσία δεν διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη άσκηση 
του έργου μας. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη υπολογιστών (υπάρχει  ένας για τον 
Προϊστάμενο και ένας για τον Γραμματέα) με αποτέλεσμα η σύνταξη των αξιολογικών 
εκθέσεων να γίνεται στους προσωπικούς φορητούς υπολογιστές που μεταφέρει το 
εκπαιδευτικό προσωπικό καθημερινά.  

➢ Η υπηρεσία διαθέτει το WIPSI και το WISC-V. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γιατί είναι σύμφωνα 
με τον νόμο απαραίτητη η πιστοποίηση στη χορηγία τους από τους ψυχολόγους.  

➢ Επίσης σημαντικό είναι να συστεγαστεί με το ΚΕΣΥ και ο εκπαιδευτικός ο ειδικός στη 
Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.  

 
 

Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ.  Λασιθίου 
 

Καμαράτου Μαρία 
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ΚΕ.Σ.Υ.   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2019 - 2020 

 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου τη χρονιά που πέρασε ήταν στελεχωμένο με την Προϊσταμένη, επτά  (7) 
ψυχολόγους, επτά  (7) κοινωνικούς λειτουργούς, δέκα (10) εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας, μία 
(1) λογοπαθολόγο, και μία (1) φυσιοθεραπεύτρια. Δεν καλύφθηκε η προβλεπόμενη θέση του/της 
εργοθεραπευτή/τριας. Για τον επαγγελματικό προσανατολισμό καλύφθηκαν οι τρεις από τις 
τέσσερεις θέσεις που προβλέπονται και  προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, και φέτος, σε άλλο κτίριο 
αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες στο δικό μας που να καλύπτουν τις ανάγκες όλου του 
προσωπικού.  Το ωράριο λειτουργίας για ραντεβού ήταν και πάλι από τις 7.30 π.μ. έως 18.30 το 
απόγευμα τις μέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, ενώ την Τετάρτη  και την  Παρασκευή από τις 7.30 
π.μ. έως 14.00 για όλο το προσωπικό. Η θέση του διοικητικού προσωπικού παραμένει κενή και οι 
ανάγκες της Γραμματείας καλύφθηκαν από εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όπου 
διατέθηκαν από τις αντίστοιχες διευθύνσεις.  

Ο απολογισμός έργου του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου παρουσιάζεται σε πέντε άξονες με βάση τον Ενιαίο 
Κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Αριθμ. 
Απόφασης 211076/ΓΔ4 - 13/12/2018, Αριθμ.φύλλου:5614. 

1ος ΑΞΟΝΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Τη χρονιά που πέρασε προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και τη γνώση της 
προηγούμενης χρονιάς και να δουλέψουμε πιο οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα. 

Πρώτα απ’ όλα είχαμε οργανώσει και συνεχίσαμε να βελτιώνουμε και να εμπλουτίζουμε τη βάση 
δεδομένων με το συνάδελφο της πληροφορικής, κάτι το οποίο βοήθησε όλους τους/τις 
συναδέλφους και είχε θετικά και γρήγορα αποτελέσματα για ολόκληρη την υπηρεσία.  

Στα ραντεβού υπήρξε καλύτερος σχεδιασμός από την ώρα της καταγραφής των αιτήσεων έως και τη 
στιγμή παράδοσης της αξιολογικής πρότασης στους γονείς- κηδεμόνες, ενώ οι συχνές συναντήσεις 
όλων των μελών σε προγραμματισμένες ολομέλειες, βοήθησαν στην επίλυση πολλών προβλημάτων 
και υιοθέτηση νέων πρακτικών. 

Συνεχίσαμε την παρέμβαση, είτε στα σχολεία είτε στο χώρο μας και την υποστήριξη των σχολικών 
μονάδων για δύο ημέρες της εβδομάδας και δόθηκε η ευκαιρία στο επιστημονικό προσωπικό να 
προγραμματίζει και να πραγματοποιεί επισκέψεις στα σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, 
προσφέροντας υποστήριξη και συμβουλευτική. 

Πολλά μέλη του επιστημονικού μας προσωπικού, πάντα μετά από πρόταση στην ολομέλεια, 
συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δράσεις που οργανώθηκαν από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Έργου και άλλους φορείς. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αγωνιστήκαμε παρά τα εμπόδια και τις δύσκολες συνθήκες, λόγω 
της πανδημίας, για τη μεταφορά της υπηρεσίας μας σε άλλο κτίριο, προσπάθεια που είχαμε 
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ξεκινήσει από το Δεκέμβρη του 2018 και πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στην 
ολοκλήρωση της. 

Τους μήνες Μάιο – Ιούνιο, λειτουργήσαμε τη γραμμή επικοινωνίας και υποστήριξης, για τα παιδιά 
και τους γονείς που επιθυμούσαν κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών να επικοινωνήσουν με 
ψυχολόγο, να συζητήσουν μαζί του και να ζητήσουν καθοδήγηση και  υποστήριξη. 

2ος ΑΞΟΝΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το ΚΕΣΥ Ηρακλείου κατάφερε να μειώσει αρκετά τόσο το χρόνο αναμονής, από την ώρα που 
κατατίθεται η αίτηση για αξιολόγηση όσο και τη χρονική διάρκεια που απαιτείται από το πρώτο 
ραντεβού έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

Ο σχεδιασμός μας ήταν τέτοιος ώστε στη λήξη του σχολικού έτους 2019 – 2020, οι μαθητές που θα 
ήταν σε αναμονή δεν θα ξεπερνούσαν τους 500, αριθμός που ποτέ ως τώρα δεν καταγράφηκε για τα 
αιτήματα που εκκρεμούσαν.  

Η δίμηνη αναστολή των ραντεβού, λόγω της απαγόρευσης της φυσικής παρουσίας, (εξαιτίας της 
πανδημίας), ανέτρεψε το σχεδιασμό μας και ήταν αδύνατη η διεκπεραίωση τόσων ραντεβού, τη 
στιγμή μάλιστα όπου αυξήθηκε και ο αριθμός των αιτούντων κατά το δίμηνο Μαϊου – Ιουνίου.  

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΥΠΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ : 

Για τη διάγνωση – αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν άτυπες και σταθμισμένες δοκιμασίες.  

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω σταθμισμένα εργαλεία:  

1. Τεστ ανάγνωσης: Τεστ-Α (Παντελιάδου, Σ & Αντωνίου, Φ., 2007) 
2. Ψυχομετρικό Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας για μαθητές ηλικίας 7.06 έως 15.05 ετών 

(Μπάρμπας, Γ., 2008) 
3. Ανιχνευτική Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης για Μαθητές του Δημοτικού (ΑΔΜΕ) (Σίμος) 
4. Δοκιμασία Αναγνωστικής Ταχύτητας/Ευχέρειας λέξεων και ψευδολέξεων, (Simos, Sideridis, 

Kasselimis, & Mouzaki, 2013) 
5. Ορθογραφική Δοκιμασία Ορθογραφικής Ικανότητας, (Σιδερίδης, Μουζάκη, Πρωτόπαπας, & 

Σίμος, 2008) 
6. Raven Progressive Matrices 
7. Peabody Picture Vocabulary Test (Συντομευμένη Μορφή για Ενήλικες). 
Άτυπες δοκιμασίες για την ανάγνωση, την παραγωγή γραπτού λόγου, την αναγνωστική 
κατανόηση, τη γραφή και αντιγραφή κειμένου και λέξεων-ψευδολέξεων, τα μαθηματικά. 
 

Από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 20 Ιουλίου 2020 αξιολογήθηκαν συνολικά 1058 παιδιά. 
ΝΗΠΙΑ: 198 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ: 576 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ: 220 
ΛΥΚΕΙΟ: 64 
Εξαιτίας της πανδημίας δεν ολοκληρώθηκαν 119 ραντεβού, στα οποία εκκρεμούσε η συνάντηση με 
τον ψυχολόγο και με την επανεκκίνηση των ραντεβού οι ψυχολόγοι δεν επαρκούσαν προκειμένου 
να ολοκληρωθούν. 
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΑ 

Έχουμε 870 αιτήματα σε εκκρεμότητα προς αξιολόγηση. Τα 604 είναι Α/θμιας  και τα 266 είναι 
Β/θμιας. 

Εκκρεμούν επίσης 483 επαναξιολογήσεις. Οι 143 είναι για Β/θμια και οι 340 για Α/θμια. 

 

Για τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ παραθέτουμε τα στοιχεία όπως καταγράφηκαν από 
τους συναδέλφους: 
 
Συνολικές επισκέψεις σε Γυμνάσια :  33 
Επίσκεψη στο Ειδικό Γυμνάσιο : 1 ΕΕΕΚ: 1,  ΕΝΕΕΓΥΛ: 1 
Συνολικές επισκέψεις σε ΓΕΛ:   38 
Συνολικές επισκέψεις σε ΕΠΑΛ και ΕΚ:   10 
Αριθμός επισκεπτών στο Κ.Ε.Σ.Υ  Ηρακλείου μαθητών Γυμνασίου ατομικές: 83 
Αριθμός επισκεπτών στο Κ.Ε.Σ.Υ  Ηρακλείου μαθητών Α ΓΕΛ ατομικές: 108 
 
Αριθμός επισκεπτών στο Κ.Ε.Σ.Υ Ηρακλείου μαθητών Β ΓΕΛ ατομικες: 70 
Αριθμός επισκεπτών στο Κ.Ε.Σ.Υ Ηρακλείου μαθητών Γ ΓΕΛ ατομικές: 66 
Αριθμός επισκεπτών στο Κ.Ε.Σ.Υ Ηρακλείου μαθητών ΕΠΑΛ ατομικές: 17 
Ομαδικές συμβουλευτικές 9/07/2020  Γ΄ Γυμνασίου: 6 
Ομαδικές συμβουλευτικές 9/07/2020 Α΄ ΓΕΛ : 9 
Ομαδικές συμβουλευτικές 9/07/2020 Β΄ ΓΕΛ: 6 
Ομαδικές συμβουλευτικές 02/07/2020 1ο πεδίο ΓΕΛ:    10 
Ομαδικές συμβουλευτικές  6/07/2020 1Ο πεδίο ΓΕΛ:   6 
Ομαδικές συμβουλευτικές 6/07/2020 2Ο και 3ο πεδίο ΓΕΛ:   5 
Ομαδικές συμβουλευτικές 6/07/2020 4Ο πεδίο ΓΕΛ:   13 
Ομαδικές συμβουλευτικές 9/07/2020 1Ο πεδίο ΓΕΛ: 6 
Ομαδικές συμβουλευτικές 9/07/2020  2Ο και 3ο πεδίο ΓΕΛ:   3 
Ομαδικές συμβουλευτικές 9/07/2020 4ο πεδίο ΓΕΛ:  6 
Ομαδικές συμβουλευτικές 13/07/2020  1Ο πεδίο ΓΕΛ:  
Ομαδικές συμβουλευτικές  13/07/2020 2Ο  και 3ο  πεδίο ΓΕΛ:   4 
Ομαδικές συμβουλευτικές 14/07/2020 1Ο πεδίο ΓΕΛ: 5 
Ομαδικές συμβουλευτικές 14/07/2020 2Ο   και 3ο  πεδίο ΓΕΛ: 5 
Ομαδικές συμβουλευτικές 15/07/2020  1Ο πεδίο ΓΕΛ:  2 
Ομαδικές συμβουλευτικές 15/07/2020 2Ο και 3ο πεδίο ΓΕΛ: 3 
Ομαδικές συμβουλευτικές 15/07/2020 4Ο πεδίο ΓΕΛ:    7 
Ομαδικές συμβουλευτικές ΕΠΑΛ: 3 
 

Εκδηλώσεις/ δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Explore more τελική εκδήλωση στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 
Tipping point 
ΑΜΕΑ-  Δημοσκόπιο (Κέντρο Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας). 



64 
 

Εξ αποστάσεως ενημερώσεις μαθητών γονέων τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 
Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού  
Γυμνάσιο Τυμπακίου (2 ενημερώσεις) 
8ο ΓΕΛ Ηρακλείου 
 

3ος ΑΞΟΝΑΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 
➢ Στο πλαίσιο των επιμορφώσεων που πραγματοποίησαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, 

συμμετείχαν πολλά από τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΚΕΣΥ, ως 
εισηγητές/τριες, προκειμένου να υλοποιηθούν ημερίδες για τους/τις εκπαιδευτικούς των 
σχολείων αρμοδιότητάς τους.  

➢ Συμμετοχή των μελών μας ως εισηγητές υπήρξε και σε άλλες διαλέξεις που σχεδιάστηκαν 
από γονείς ή άλλους φορείς κατά τις πρωινές και απογευματινές  ώρες.  

➢ Όλα τα μέλη του προσωπικού προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας και της απαγόρευσης της φυσικής παρουσίας, εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας 
τα επιτρεπτά μέσα και τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

4οςΑΞΟΝΑΣ: ΕΚΠ/ΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

➢ Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών και Ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και σε συνεργασία με 
τους/τις Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. των Διευθύνσεων 
Π.Ε. και Δ.Ε., προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν  αρκετές συναντήσεις - παρεμβάσεις 
στο χώρο του σχολείου, για κάθε ειδικότητα του επιστημονικού προσωπικού. Στις 
συναντήσεις αυτές έγινε προσπάθεια να βελτιωθούν τα προβλήματα και για πολλά από αυτά 
υπήρξε συνέχεια με συνεδρίες στο ΚΕΣΥ, ενώ για άλλα υπήρξε παραπομπή σε άλλες δομές 
ψυχικής υγείας. 
Οι επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν έγιναν στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., ΕΕΕΕΚ και Ειδικό Γυμνάσιο 
Ηρακλείου, σε τμήματα ένταξης Γυμνασίων, σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,  σε Δημοτικά 
Σχολεία και Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά και Ειδικά Νηπιαγωγεία, για 
παρατήρηση/υποστήριξη και αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων μαθητών, 
ευαισθητοποίηση/ενημέρωση εκπαιδευτικών τάξης, τμημάτων ένταξης, παράλληλης 
στήριξης και συλλόγου διδασκόντων-σχολικής κοινότητας.  

Επίσης έγιναν τηλεφωνικές επαφές με σχολεία και συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μέλη 
ΕΔΕΑΥ στο χώρο του ΚΕΣΥ.                                          

 Συγκεκριμένα οι επισκέψεις είχαν στόχο:  

• Ενημέρωση εκπαιδευτικών για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής. 

• Παρέμβαση σε συμπεριφορές μαθητών που δυσκόλευαν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Ενημέρωση από και προς τους εκπαιδευτικούς για την πορεία μαθητών που 
παρακολουθούνται στην Υπηρεσία μας. 

• Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών-τεχνικών.  

• Αναγνώριση και διαχείριση του συναισθήματος από τους μαθητές με τη χρήση κατάλληλων 
στρατηγικών-τεχνικών.  

• Παροχή υλικού, οδηγιών, βιβλιογραφίας προς τους εκπαιδευτικούς.  

• Αξιολόγηση μαθητών. 
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• Παρατήρηση συμπεριφοράς μαθητών στο χώρο του σχολείου. 

• Παρακολούθηση εκδηλώσεων και συμμετοχής των μαθητών στο χώρο του σχολείου. 

• Ενημέρωση και στήριξη εκπαιδευτικών που υλοποιούν παράλληλη στήριξη, μέχρι τη 
σύσταση των νέων ομάδων υποστήριξης.  

 

➢ Η ζήτηση και οι ανάγκες των σχολείων για παρέμβαση – υποστήριξη ήταν τεράστια και η 
δυνατότητα ανταπόκρισης, εξαιτίας των πολλαπλών αρμοδιοτήτων του προσωπικού, ήταν 
σαφώς μικρότερη. Καταβάλαμε προσπάθεια πέραν των δυνατοτήτων μας να 
ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορέσαμε. 

5ος ΑΞΟΝΑΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

Στο πλαίσιο των συνεργασιών αναπτύξαμε πλούσια δράση και συνεργασίες με φορείς οι οποίοι 
βοήθησαν και εμπλούτισαν το έργο μας. 

Οι περισσότερες όμως δράσεις ήταν σχεδιασμένες για το τρίμηνο από Μάρτιο έως Μάιο του 2020 
και οι οποίες τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας.  

Τέλος, το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου συμμετείχε και προσέφερε τις υπηρεσίες του με μέλη του προσωπικού 
του, σε 3 Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 
2019-2020. 

Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου 

Μαράκη Ελένη 
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Κ.Ε.Σ.Υ.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΘΕΜΑ: «ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20I9-20» 

  H αποτίμηση της δράσης του Κ.Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2019-2020 
συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 4547/2018 μετά από συνεδρίαση 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Το δεύτερο έτος λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. ξεκίνησε με 
ευοίωνες προβλέψεις αλλά και το σχεδιασμό των οργανωτικών ενεργειών που απαιτούνται, ώστε 
να υλοποιηθούν την τρέχουσα σχολική περίοδο οι δράσεις που προκύπτουν από τις 
αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ. Η παρούσα αποτίμηση συμπεριλαμβάνει και τις δράσεις του 
διαστήματος της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, που απετέλεσε ένα σοβαρό 
εμπόδιο στην αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας μας καθώς υπήρχε αναστολή της 
διαδικασίας της αξιολόγησης και της επίδοσης γνωματεύσεων δια ζώσης, λόγω των μέτρων 
καταπολέμησης του  κορωνοϊού. Εξαιτίας της εκ περιτροπής φυσικής παρουσίας του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και της εφαρμογής της τηλεργασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Υπουργείου, παρείχαμε ψυχοκοινωνική και παιδαγωγική υποστήριξη εξ αποστάσεως σε 
οικογένειες, μαθητές και σε εκπαιδευτικούς που το  επιθυμούσαν και ανανεώναμε το 
ενημερωτικό, επιμορφωτικό υλικό μας στη σελίδα μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην 
ιστοσελίδα μας. Επίσης ολοκληρώσαμε τις γνωματεύσεως που ήταν εκκρεμείς. Ωστόσο η κρίση 
αυτή δημιούργησε αρκετά προβλήματα, αφού μετά την άρση της λειτουργίας, το χρονικό 
διάστημα για την διεκπεραίωση  των απαραίτητων ενεργειών αξιολόγησης και επαναξιολόγησης 
ήταν μικρό και πιεστικό.       

 Με βάση τα παραπάνω οι επιμέρους δράσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 
2019-20 αποτυπώνονται σε αδρές γραμμές ως εξής: 

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές μας  βάσει τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 4547/2018 οι 
ενέργειές μας υλοποιήθηκαν στους  πέντε βασικούς τομείς αρμοδιοτήτων μας: 

Α)Διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών 
 1.   Η διεπιστημονική ομάδα έκανε παρατήρηση μαθητών ατομικά και σε ομάδες ως προς 
συγκεκριμένες συμπεριφορές-στόχους, ποσοτικά και ποιοτικά, μετά από επισκέψεις και 
συνεργασία με εκπ/κούς σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια του νομού. Αξιοποιήθηκε 
και η μαθησιακή και συμπεριφορική περιγραφική έκθεση που αποστέλλεται προς συμπλήρωση 
στα σχολεία, ώστε να διερευνηθεί αρχικά η φύση και η ένταση των δυσκολιών των μαθητών. 
Δημιουργήθηκε από την κ. Δραμουντάνη Δήμητρα νηπιαγωγό του Κ.Ε.Σ.Υ. και την υπόλοιπη 
διεπιστημονική ομάδα τη φετινή σχολική χρονιά ένα άτυπο διερευνητικό εργαλείο για την 
προσχολική εκπαίδευση: «Ερωτηματολόγιο  Αξιολόγησης  Δεξιοτήτων  Προσχολικής Ηλικίας και 
Ανίχνευσης μαθησιακών προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο». Το ερωτηματολόγιο απεστάλη στα 
νηπιαγωγεία με την πρόταση να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά και ανώνυμα για τους μαθητές, ώστε 
να καταγραφεί το εκπαιδευτικό-μαθησιακό  προφίλ τους και να διερευνηθεί η ανάγκη περαιτέρω 
αξιολόγησης από την υπηρεσία μας. Το ερωτηματολόγιο βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
Νηπιαγωγείου. 

Επισκέψεις διερεύνησης και υποστήριξης : 
4ο  Νηπιαγωγείο, 5ο  Νηπιαγωγείο, 10ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, Νηπιαγωγείο Περάματος , 1ο 

Νηπιαγωγείο  Ατσιπόπουλου, Νηπιαγωγείο Σπηλίου, Νηπιαγωγείο Αρμένων, Νηπιαγωγείο Πλατανιά       

1ο, 3ο, 5ο,6ο ,7ο ,8ο, 10ο, 13ο,15ο ,16ο Δημοτικό Σχολείο, Δημοτικό Σχολείο Αποστόλων, Αρμένων,  
Σπηλίου, Ζωνιανών, Λιβαδίων και Καλύβου 

 

http://kesynaxou.mysch.gr/armodiotites.htm#accordion9_3
https://drive.google.com/file/d/1iTY3tsK40YH-FPa5HlqdQmShRyBPAcP4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTY3tsK40YH-FPa5HlqdQmShRyBPAcP4/view?usp=sharing
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1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, Γυμνάσιο Ανωγείων, Κοξαρέ, Επισκοπής, Κράνας, Γαράζου, 
Φουρφουρά, Λύκειο Σπηλίου, Λύκειο Ατσιπόπουλου,2ο ,3ο Λύκειο Ρεθύμνου,1ο ΕΠΑΛ, Μουσικό 
Γυμνάσιο-Λύκειο 

2. Αξιολογήθηκαν την παρούσα σχολική χρονιά από την υπηρεσία μας 612 μαθητές οικογενειών, 
των οποίων ικανοποιήθηκε το αίτημά τους για την αξιολόγηση σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών  
και παραμένουν ακόμα προς διεκπεραίωση 184 (20,104,60) αιτήματα, τα οποία στην πλειονότητά 
τους διαβιβάστηκαν μετά την άρση αναστολής των εκπαιδευτικών μονάδων. Εκδόθηκαν επιπλέον 
35 γνωματεύσεις που εκκρεμούσαν λόγω παραπομπής από την προηγούμενη σχολική χρονιά, ενώ 
κατά τον ίδιο τρόπο 25 γνωματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχει αναμονή στα Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην Υγειονομική Περιφέρεια της Κρήτης 

  Από τα μέσα του Ιουνίου και μετά υπήρξε  κατακόρυφη αύξηση αιτημάτων από γονείς παιδιών 
που πρόκειται να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά ως προνήπια και έχουν προσκομίσει 
ιατρική γνωμάτευση, τα οποία και  έχουν διεκπεραιωθεί στην πλειονότητα τους και υπολείπονται 
μόνο  όσα αιτήθηκαν μετά το τέλος των αξιολογήσεων, λόγω της απόλυσης των αναπληρωτών από 
τις διεπιστημονικές ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας μας δεν 
συμπληρώνει μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική ομάδα και η λειτουργία μας εξαρτάται 
αποκλειστικά από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Έχουν ήδη εκδοθεί 625 αξιολογικές 
εκθέσεις-γνωματεύσεις. Οι υπολειπόμενες αξιολογικές εκθέσεις θα εκδοθούν  στο μεγάλο ποσοστό 
τους στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς. 

Χρήσιμο θα ήταν να μην είχε γίνει επαναξιολόγηση στα παιδιά που υποστηρίζονται με Π.Σ και  
ισχύ γνωμάτευσης ως το τέλος του σχολικού έτους 2019-20, αλλά να δινόταν παράταση στην 
υποστήριξή τους  από Π.Σ., ώστε να μην υπερφορτωθεί η διαδικασία με τις επαναξιολογήσεις, λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που υπήρξαν φέτος και να  προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης 
μαθητών που δεν έχουν λάβει προηγούμενη γνωμάτευση. 

 Οι αξιολογικές εκθέσεις- γνωματεύσεις μας περιέχουν εισηγήσεις για ζητήματα που αφορούν την 
εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση  σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, την πρόταση για 
υποστήριξη από Τ.Ε. η εκπαιδευτικό Παράλληλης Διδακτικής Υποστήριξης, την αξιοποίηση 
συγκεκριμένων μεθόδων, τους  βασικούς άξονες των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε), προωθούν τις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, κάνουν προτάσεις 
τεχνικών βοηθημάτων και εισηγούνται κατά περίπτωση την αντικατάστασης των γραπτών 
δοκιμασιών. Η επίδοση της έκθεσης μας συνδέθηκε με τη συμβουλευτική της οικογένειας, ώστε να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών αφού πρώτα τις αποδεχτούν, να βελτιώσουν την 
επικοινωνία τους με το Σχολείο και να φανούν αποτελεσματικοί στη διαχείριση των παιδιών. Στο 
πλαίσιο της διασύνδεσης σχολικής μονάδας και Κ.Ε.Σ.Υ. είχαν οριστεί και φέτος οι Υπεύθυνοι από 
το Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ.,  που διαμεσολαβούσαν στην επικοινωνία με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τους 
εκπαιδευτικούς. Υπήρξε διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση με τις  Ε.Δ.Ε.Α.Υ. για τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και την υποστήριξη των μαθητών. 

Μετά από αναστοχασμό προκύπτει ότι τα σχολεία χρειάζονται περαιτέρω θεσμική υποστήριξη και  
η επιμόρφωση των εκπ/κων είναι απαραίτητη, ώστε να υπάρξει αλλαγή φιλοσοφίας, με απώτερο 
στόχο να εφαρμόζονται τα αποτελέσματα της αξιολογικής έκθεσης μαθητή στην εκπαιδευτική πράξη 
και να εφαρμόζεται η διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η αλλαγή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας 
και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων είναι η απαραίτητη προϋπόθεση 
των παραπάνω. 

  Επίσης η υπηρεσία μας έκανε εισηγήσεις για  τη διχοτόμηση τμημάτων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. . 
Β) Σε επίπεδο στοχευμένων α) εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και β) 

δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού: 
Α.)  Σε επίπεδο ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων πρόληψης και παρέμβασης δόθηκε έμφαση στην 
ατομική και ομαδική συμβουλευτική στο χώρο του ΚΕΣΥ και στα Σχολεία σε συνεργασία με τις 

http://kesynaxou.mysch.gr/armodiotites.htm#accordion9_4
http://kesynaxou.mysch.gr/armodiotites.htm#accordion9_4
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οικογένειες τους, τους εκπαιδευτικούς, τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., τους ψυχολόγους των Σχολείων 
επιπρόσθετα με την εισήγηση υποστήριξης με εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης. Δόθηκε στο 
πρόγραμμα συνεδριών των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων προγραμματισμένος χρόνος 
που αφιερωνόταν αποκλειστικά στην παρέμβαση-υποστήριξη με συνεδρίες σε οικογένειες 
μαθητών και μαθητές, ώστε να μην παγιωθούν ή επιδεινωθούν τα αρχικά προβλήματα που 
εντοπίστηκαν στην ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Σε ομαδικό επίπεδο: 

1. 10ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: βιωματικό σεμινάριο για τους μαθητές  σε δύο τάξεις Ε΄ και 
ΣΤ΄ με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό την διαχείριση του θυμού και την ενδοσχολική βία 

2. 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: βιωματικό σεμινάριο για μαθητές μίας τάξης της Δ΄  για την 
διαχείριση ενδοσχολικής σύγκρουσης και την διαχείριση θυμού των μαθητών που έχουν 
διάγνωση με ΔΕΠΥ σε συνεργασία με  φορείς  (εισαγγελία ανηλίκων).  

3. 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: βιωματική δράση για μαθητές της ΣΤ τάξης για την διαχείριση 
ενδοσχολικής σύγκρουσης και βίας. Οι βιωματικές δράσεις έγιναν σε συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ 
που επισκέπτεται το σχολείο προκειμένου να αμβλύνουμε τις ανισότητες και τις 
ανταγωνιστικές συμπεριφορές κάποιων μαθητών στην τάξη. 

4. Δημοτικό σχολείο Αρμένων: Βιωματική δράση για μαθητές της Β΄ τάξης για την ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων και την διαχείρισης της συμπεριφοράς μαθήτριας που έχει δυσκολία 
στην οριοθέτηση και ΔΕΠΥ την οποία παρακολουθούμε από το ΚΕΣΥ Ρεθύμνου. 

5. 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου: Βιωματική Δράση για μαθητές της Β΄ τάξης για την βελτίωση της 
ενδοσχολικής σύγκρουσης και της οριοθέτησης μαθητών  με ΔΕΠΥ καθώς και για λόγους 
ανίχνευσης περιπτώσεων μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη. 

6. 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου: ατομική παρέμβαση σε 4 μαθητές που είχαν ανάγκη από καθοδήγηση 
και υποστήριξη στο χώρο του σχολείου και οι οποίοι παρακολουθούνται από πέρυσι από το 
ΚΕΣΥ. Ομαδική παρέμβαση σε 3 τμήματα  της Α΄ τάξης για την συμβουλευτική σε θέματα 
σχέσεων και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την σχολική τους προσαρμογή στο 
Γυμνάσιο. 

7. Συμβουλευτική παιδαγωγικής ομάδας καθηγητών Β΄ Γυμνασίου για θέματα συμπεριφοράς  
κάποιων μαθητών που δεν μπορούν να οριοθετηθούν και παρακολουθούνται από το ΚΕΣΥ.   

8. 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου: βιωματικές δράσεις 16 δίωρων σε μαθητές για την κατάκτηση 
δεξιοτήτων Σχολικής Διαμεσολάβησης και την εκπαίδευση μαθητών στην ενεργητική ακρόαση, 
στη συναισθηματική διαχείριση και στην πρακτική ολοκλήρωση  συνεδριών διαμεσολάβησης. 
Η συνολική δράση έγινε σε συνεργασία με την υπεύθυνη σχολικού εκφοβισμού κ. Κουκλινού 
Καλλιόπη(Σχολείο) και η κ. Νικολαΐδου  Ξανθίππη(ΚΕΣΥ) ανέλαβε για δεύτερη χρονιά την 
βιωματική εκπαίδευση των διαμεσολαβητών που επέλεξε το σχολείο. Το πρόγραμμα 
αποτελεί ενδοσχολική δράση από το 2018-19 και συνεχίστηκε ως το 2020. 

9. Γυμνάσιο Γαράζου: ομαδική βιωματική δράση σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για την 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ατομική παρέμβαση σε δύο μαθητές  με δυσκολία 
οριοθέτησης και συνεργασίας. 

10. 1ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου: συμβουλευτική σε μαθητές  και  γονείς  για διαχείριση 
συναισθήματος  και  απόκτηση  δεξιοτήτων  επίλυσης  ενδοοικογενειακής σύγκρουσης   

11. 2ο  Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου: συμβουλευτική σε μαθητές που έχουν συναισθηματικές 
διαταραχές,  χρόνιο άγχος και εναντιωματική  συμπεριφορά. Ακόμη βιωματική ομαδική δράση 
σε μαθητές της Β τάξης του Λυκείου για την διαχείριση της σύγκρουσης και την επίλυση της 
σύγκρουσης.  
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12.  3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου: βιωματική ομαδική δράση σε τάξεις για τη βελτίωση κοινωνικών 
δεξιοτήτων και κοινωνικής προσαρμογής και ατομικές συνεδρίες με γονείς και μαθητές για την 
βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων .  

13. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων και συμβουλευτική γονέων 
για την ανάπτυξη ομαδικότητας κα τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων σε σχολική τάξη 

14. 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: παρατήρηση και βιωματικές δράσεις για τη διερεύνηση 
δυσκολιών μαθητών 

15. 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου παρατήρηση τμήματος και συμβουλευτική γονέων για την 
ανάπτυξη ομαδικότητας κα τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων σε σχολική τάξη 

16. 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου βιωματικές δραστηριότητες διερεύνησης και υποστήριξης 
δυσκολιών μαθητών σε τάξη 

17. 8ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου υποστήριξη εκπαιδευτικού για τη χρήση βέλτιστων 
εκπαιδευτικών πρακτικών και συμβουλευτική γονέων 

18. 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: παρατήρηση, διερεύνηση και δράσεις για μαθητές 
19. 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: παρατήρηση και διερεύνηση των δυσκολιών μαθητών σε τάξη  

και υποστήριξη εκπαιδευτικών και οικογένειας 
20. Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου Καλύβου: διερεύνηση δυσκολιών μαθητών και υποστήριξη σε 

εκπ/κο 
21. Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων: διερεύνηση δυσκολιών και βιωματικές δραστηριότητες για τη 

συνεργασία και την επίλυση συγκρούσεων 
22. Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών: παρατήρηση, διερεύνηση και συμβουλευτική γονέων 
23. Γυμνάσιο Κράνας: διερεύνηση δυσκολιών μαθητών και υποστήριξη εκπ/κών 
24. Γυμνάσιο Επισκοπής: διερεύνηση δυσκολιών μαθητών και υποστήριξη εκπ/κών 
25. Μουσικό Γυμνάσιο: βιωματικές δράσεις για διαχείριση πένθους 
26. 1Ο ΕΠΑΛ υποστήριξη μαθητών . 
27. Γυμνάσιο Κοξαρέ: διερεύνηση δυσκολιών και βιωματικές δραστηριότητες για το δέσιμο της 

ομάδας. 
28. Γυμνάσιο Φουρφουρά: διερεύνηση δυσκολιών και υποστήριξη μαθητή και εκπ/κού 
29. Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου Αποστόλων: υποστήριξη τάξης, μαθητή και συμβουλευτική γονέων 

  Τα αιτήματα προς ατομική παρέμβαση αφορούσαν σε επίπεδο μαθητών: συναισθηματικές 
δυσκολίες, συμπτώματα άγχους, διαταραχές της συμπεριφοράς, συμπτώματα Δ.Ε.Π.Υ., συμπτώματα 
κρίσης λόγω αυτισμού, προβλήματα συμπεριφοράς, θέματα ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, 
σχολική αποτυχία, αδυναμία διαχείρισης θυμού, εξάρτηση από το διαδίκτυο. Σε επίπεδο 
συμβουλευτικής οικογένειας, η παρέμβασή μας αφορούσε  τη διαχείριση όλων των παραπάνω 
προβλημάτων και την άρση των παραγόντων που τα προκαλούν ή τα επιδεινώσουν.  

Συνολικά υποστηρίχθηκαν 65 μαθητές και  οικογένειες. Ο αριθμός  συνεδριών με τους  μαθητές  
κυμαίνεται από 3-15  και ο αριθμός συνεδριών με γονείς από 1-6 . Οι ατομικές συνεδρίες στις 
περισσότερες περιπτώσεις έγιναν εντός του χώρου του ΚΕΣΥ και λιγότερο στο χώρο του Σχολείου σε 
συνεργασία με τους διευθυντές και τους εκ/κπους του σχολείου, αν οι συνθήκες το ευνοούσαν, 
δηλαδή υπήρχε διαθέσιμος  χώρος και γραπτή συναίνεση γονέα . 

Β) Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
έγινε  διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο για τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ 
τάξεων του Λυκείου. Συνεχίστηκε η υποστήριξη των μαθητών εξ αποστάσεως και το χρονικό 
διάστημα της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων. Συγκεκριμένα: 

Σε ομαδικό επίπεδο: 
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• Υλοποίηση πέντε (5) Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα The Tipping Point 

• Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019: Ενημερώσεις Β΄  τάξης  Γενικών Λυκείων  

• Φεβρουάριος-Μάρτιος 2020: Ενημερώσεις Γ΄ τάξης Λυκείων για την Αίτηση-Δήλωση 2020 

• Μάιος-Ιούνιος  2020: υποστήριξη στην συμπλήρωση των αιτήσεων  για τις Σχολές Στρατού, 
Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και  για τις Ακαδημίες του  Εμπορικού  Ναυτικού 

• Δύο (2) Διαδικτυακές ενημερώσεις για την επιλογή τύπου Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση(ΕΠΑΛ) 

• Ιούνιος-Ιούλιος 2020: Συμπλήρωση μηχανογραφικών Δελτίων Γ΄ Λυκείου 

• Ιούλιος 2020: Συμπλήρωση μηχανογραφικού Δελτίου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

• Ενημέρωση έντυπου, ηλεκτρονικού αρχείου και ιστοσελίδας για τον επαγγελματικού 
προσανατολισμό 

https://kesypreth.blogspot.com/ 

Σε ατομικό επίπεδο:  

• Υλοποίηση ραντεβού Ατομικής Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (δια 
ζώσης και εξ αποστάσεως): 480 μαθητές 

   Προτείνεται: 
1. Η ατομική συμβουλευτική και σε άλλες ομάδες μαθητών που το έχουν ανάγκη όπως 

γινόταν και παλιότερα κατά τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. 
2. Συστηματική διδασκαλία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο 
3. Ατομική συμβουλευτική σε μαθητές-τριες πέρα από αυτούς της Β΄ και Γ΄ τάξης 
4. Παροχή οικονομικών πόρων ( για αγορά εξοπλισμού, μετακινήσεις σε απομακρυσμένες 

σχολικές μονάδες) 
5. Αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού για τις εξ αποστάσεως συνεδρίες Ε.Π. 

 
Γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των εργαστηριακών 

κέντρων: 

1. Υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των 
μαθητών, της  συμπερίληψης και της  πρόληψης της σχολικής διαρροής μέσα από την προώθησης της 
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και του Ε.Π.Ε. Τα παραπάνω υποστηρίχτηκαν μέσα από 
ενημερωτικές ατομικές συζητήσεις στο χώρο του ΚΕΣΥ ή του Σχολείου με εκπαιδευτικούς, τις 
προτάσεις της εισήγησης– γνωμάτευσης και την υποστήριξη εκπαιδευτικών παράλληλης διδακτικής 
υποστήριξης. Ωστόσο, σε αυτό τον τομέα πρέπει να υπάρξει αλλαγή φιλοσοφίας στο Σχολείο μέσα από 
την νομοθεσία και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών και να μην επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κάλυψη της 
ύλης και τον γνωστικό τομέα 

2.    Συνεργασία με τις 3 ΕΔΕΑΥ του Ν. Ρεθύμνης: 

α) Διενέργεια τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔΕΑΥ με μέλη του προσωπικού του 
ΚΕΣΥ δια ζώσης 10-11-12/2 και εξ αποστάσεως. 

β) Διενέργεια έκτακτων συναντήσεων δια ζώσης και τηλεφωνικά όποτε κρίθηκε απαραίτητο 

https://kesypreth.blogspot.com/
http://kesynaxou.mysch.gr/armodiotites.htm#accordion9_5
http://kesynaxou.mysch.gr/armodiotites.htm#accordion9_5
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3. Για  την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιλογή ή την προσαρμογή του υλικού για 
τους μαθητές με αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες υπήρχε συνεχής επικοινωνία με 
εκπ/κους και αναλυτικές οδηγίες στη γνωμάτευσή μας. Το 15ο  Δ.Σ διοργάνωσε δύο επιμορφωτικές 
ομιλίες από μέλη του Ε.Π του ΚΕΣΥ σο σχολείο σχετικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής 
και ειδικής αγωγής στην τάξη. Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, 
οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να απευθύνονται στα παρακάτω mail, ώστε να 
οριστεί ο ακριβής χρόνος επικοινωνίας με βιντεοκλήση στο messenger ή στο skype. Είχαν ενημερωθεί 
με σχετικό  έγγραφο. 

Πρωτοβάθμια (Δημοτικό): kesyrethynou1@gmail.com, messenger: Kesy Rethymnou, skype: 
kesyrethynou1@gmail.com 
Πρωτοβάθμια    (Νηπιαγωγείο): kesyrethymnou2@gmail.com messenger: Kesyy 
Rethymnou, skype: kesyrethymnou2@gmail.com 
Δευτεροβάθμια kesyrethymnou3@gmail.com, messenger: Kesyys  Rethymnou 
skype: kesyrethymnou3@gmail.com 

4.     Αρωγή  της επικοινωνίας των οικογενειών με άλλους κοινωνικούς φορείς όπως το Κοινοτικό 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., την Κοινωνική Υπηρεσία, το Κέντρο Πιστοποίησης της 
Αναπηρίας, τα Κέντρα Κοινότητας κλπ. 

Δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης: 

• Σχετικά με την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας  για θέματα επαγγελματικού  
προσανατολισμού και για τις μεταβολές σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος σχεδιάσαμε 
αλλά δεν υλοποιήσαμε τις προγραμματισμένες ημερίδες, λόγω των μέτρων για την πρόληψη 
διάδοσης του κορωνοϊού. Πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως δύο (2) διαδικτυακές 
ενημερώσεις για την επιλογή τύπου Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση(ΕΠΑΛ) 

• Σχετικά με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους συμμετείχαμε σε 
τρεις ενημερώσεις – ομιλίες για γονείς στο Δημοτικό Σχολείο Αποστόλων  και  Λιβαδίων με 
θέμα : « Αποτελεσματική Διαχείριση του Θυμού των Παιδιών». 
Στο πρόγραμμα της Σχολής Γονέων του Δήμου Ρεθύμνης συμμετείχαμε στην οργάνωση δυο 
ομιλιών από τις οποίες η δεύτερη ακυρώθηκε, λόγω των μέτρων. Διεξάγη κανονικά η ομιλία 
με θέμα: «Συγκρούσεις και Αντιζηλίες ανάμεσα στα Αδέρφια. Τρόποι Διαχείρισης από την 
Οικογένεια». 

• Σχετικά με την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Παράλληλης Διδακτικής Υποστήριξης 
συμμετείχαμε στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Κρήτης στις 18/11 στο Δ.Σ. Γερανίου 
με τη θεματική ενότητα : Βιωματικό Εργαστήριο. Παραδείγματα και εφαρμογές 
Διαφοροποίησης μέσα από το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.  

• Συμμετείχαμε στην επιμορφωτική ημερίδα προ τους νηπιαγωγούς του Ν. Ρεθύμνης, που 
διοργάνωσε η κ. Σιμιτζή-Δέλλα Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών, σε αίθουσα του Πανεπιστημίου στις 
22/11/2019 με θέμα: «Η προστασία ……. πάνω απ’ όλα τα παιδιά» με ομιλία σχετικά με 
τις: «Ενδείξεις κακοποίησης στην παιδική ηλικία». 

• Σχετικά με τη διάδοση καλών πρακτικών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ο 
κεντρικός μας στόχος για φέτος ήταν η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική 
κοινότητα. Αναλάβαμε τη συλλογή βιωματικών ασκήσεων συναισθηματικής αγωγής και 

mailto:kesyrethynou1@gmail.com
mailto:kesyrethynou1@gmail.com
mailto:kesyrethymnou2@gmail.com
mailto:kesyrethymnou2@gmail.com
mailto:kesyrethymnou3@gmail.com
mailto:kesyrethymnou3@gmail.com
http://kesynaxou.mysch.gr/armodiotites.htm#accordion9_6
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ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά  και το σχεδιασμό  και την υλοποίηση 
επιμορφωτικών δράσεων, τις οποίες παρουσιάσαμε στους εκπαιδευτικούς ως ΚΕΣΥ αλλά 
και σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης. Οι παραπάνω δράσεις διαμορφώθηκαν ως 
προτάσεις συλλογών βιωματικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, της ευζωίας και της 
ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα. Το σχετικό υλικό απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων, Δημοτικού και Γυμνασίου και βρίσκεται αναρτημένο στο 
ιστολόγιό μας σε κατηγορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://kesyreth.blogspot.com/. Έχει δοθεί σε όποιους εκπαιδευτικούς εκδήλωσαν 
σχετικό ενδιαφέρον κατά την παρακολούθηση των ενημερώσεων ή μετά. 

α) Συγκεκριμένα, απευθυνόμενοι στους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης (δημοτικό) 
διαμορφώσαμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Το συγκεκριμένο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελεί μία πρόταση και ένα εργαλείο, το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς με σκοπό να προάγει το θετικό κλίμα στην 
τάξη και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος 
είναι: 

✓ Ενίσχυση και ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας. 
✓ Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων 
✓ Διαχείριση θυμού 
✓ Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 
✓ Ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας (εγώ και εσύ, ίδιοι και διαφορετικοί) 
✓ Επίλυση συγκρούσεων 

Συμμετείχαμε σε επιμορφωτικές ημερίδες του ΠΕΚΕΣ, όπου παρουσιάσαμε τη συγκεκριμένη 
πρόταση και τη συλλογή προγραμμάτων: 

  Της κ. Πουλλά Σ.Ε.Ε. Αγγλικής στο 14ο Δημοτικό, όπου έγινε μια αρχική σύντομη  παρουσίαση των 
παραπάνω  σε καθηγητές αγγλικών.  

Συμμετείχαμε σε δυο επιμορφωτικές ημερίδες του ΠΕΚΕΣ:  

➢ Της κ. Βιδάκη και της κ. Καδιανάκη με θέμα: « Διαχείριση Συναισθημάτων και Σχέσεων  στο 
σχολικό περιβάλλον-Βιωματικές- Δραστηριότητες Πρωτογενούς και Δευτερογενούς 
Πρόληψης» στο Δημοτικό Σχολείο του Σταυρωμένου για του Εκπαιδευτικούς των σχολείων 
Αγίου Νικολάου, Σταυρωμένου και Απλαδιανών με θέμα εισήγησης: «Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης».(25-02-2020) 

➢ Της κ. Βιδάκη και της κ. Φιλιππάκη με θέμα: « Διαχείριση Συναισθημάτων και Σχέσεων  στο 
σχολικό περιβάλλον-Βιωματικές Δραστηριότητες Πρωτογενούς και Δευτερογενούς 
Πρόληψης» στο  14ο Δημοτικό Σχολείο για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων Ανωγείων, 
Ζωνιανών και Λιβαδίων με θέμα εισήγησης: «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης».(27-2-2020) 

Διοργανώσαμε εσπερίδα παρουσίασης της επιμορφωτικής μας δράσης και διάχυσης του 
παραπάνω υλικού σε εκπαιδευτικούς και σχολεία για εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων στο 14ο 
Δ.Σ. με θεματική: «Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την υλοποίηση Προγραμμάτων 

https://kesyreth.blogspot.com/
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Πρωτογενούς Πρόληψης στο σχολείο - Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης». ( 
6/2/2020)   

β) Απευθυνόμενοι στους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο) διαμορφώσαμε τη 
συλλογή: «Προγράμματα Παρέμβασης Στο Νηπιαγωγείο. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για 
Εκπαιδευτικούς». Οι ενότητες του προγράμματος είναι βασισμένες στο υλικό «Παραμύθι χωρίς 
σύνορα». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ως Κεντρικό άξονα, παρεμβάλλονται άλλα 
ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα για ψυχοκοινωνική πρόληψη και παρέμβαση για θέματα που 
ανακύπτουν. Περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες για την απόκτηση και την ανάπτυξη 
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων όπως: αποδοχή ομάδας, αποδοχή διαφορετικότητας, λήψη 
αποφάσεων, ατομική και ομαδική ευθύνη, κοινωνική συνείδηση, ομαδικότητα, συνεργασία-
αλτρουισμός, φόβος για το άγνωστο, μετανάστευση, φιλοξενία, αποδοχή, μοναχικότητα, 
ενσυναίσθηση, συγκρούσεις, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ομαδικότητα, Συναισθήματα. 

Διοργανώσαμε εσπερίδα παρουσίασης της επιμορφωτικής μας δράσης και διάχυσης του 
παραπάνω υλικού σε εκπαιδευτικούς και σχολεία για εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων στο 14ο Δ.Σ. 
(5/2/2020)  με θεματική: «Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την υλοποίηση 
Προγραμμάτων Πρωτογενούς Πρόληψης στο Σχολείο - Προγράμματα Παρέμβασης Στο 
Νηπιαγωγείο». 

γ) Απευθυνόμενοι στους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης δημιουργήσαμε μια συλλογή 
δραστηριοτήτων με τίτλο: «Οι Νέοι από Μέσα προς τα Έξω». Οι στόχοι είναι η αυτογνωσία, η 
αυτεπίγνωση και η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός στην ετερότητα, η σωστή χρήση του διαδικτύου, η 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και ευρύτερη απόκτηση δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο νέος 
δημοκρατικός πολίτης. 

Διοργανώσαμε εσπερίδα παρουσίασης της επιμορφωτικής μας δράσης και διάχυσης του 
παραπάνω υλικού σε εκπαιδευτικούς και σχολεία για εκπαιδευτικούς Β/θμιας στο 14ο Δ.Σ. με 
θεματική: «Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την υλοποίηση Προγραμμάτων 
Πρωτογενούς Πρόληψης στο σχολείο - Οι Νέοι από Μέσα προς τα Έξω». ( 7/2/2020) 

  Προώθηση και ενημέρωση της σελίδας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υλικό, αλλαγή και 
αναβάθμιση  του blog της υπηρεσίας. Η παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και η δημιουργία αρχείου πληροφόρησης σε 
ηλεκτρονική μορφή για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών, εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων ειδικής αγωγής και βέλτιστης 
παιδαγωγικής πρακτικής και ειδικά για φέτος  με την τράπεζα υλικού για επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας και εκπαιδευτικούς σχετικά με την Υποστήριξη της οικογένειας. (Στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://kesyreth.blogspot.com/ υπάρχει αναβαθμισμένη συλλογή με την ονομασία: 
«Υποστήριξη της οικογένειας -Επικαιροποιείται συχνά».) κατά την κρίση του κορωνοϊού και υλικό  
για την Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες την 
εποχή της πανδημίας και της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι. Η επικοινωνία κατά τη χρονική 
αυτή περίοδο διεκπεραιώθηκε τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τηλεομοιοτυπία, μέσα 
από την ιστοσελίδα μας https://kesyreth.blogspot.com/ και την ομάδα μας σε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης 

https://www.facebook.com/groups/465004810695901/ 

https://drive.google.com/file/d/1e8wZLfiejc6uC5isyROpi3AXoT0SQho8/view
https://kesyreth.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1a10-aEH8dYwcxgGe9qnTDnEt7yw1a8xA/view?usp=sharing
https://kesyreth.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/465004810695901/
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 Επίσης δημιουργήθηκαν  7 λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, messenger και skype για την 
υποστήριξη μαθητών και οικογενειών που υποστηριζόταν, αλλά και για όσους υπέβαλαν νέα 
αιτήματα ηλεκτρονικά( kesyrethymnou4@gmail.com, kesyrethymnou4@gmail.com 

kesyrethymnou4@gmail.com ...κ.α.). 
Ε) Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου: 

Παρείχαμε στη μαθητική κοινότητα Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης-Ενημέρωσης μελών της 
σχολικής κοινότητας κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων 
COVID-19.  
   Συμμετείχαμε φέτος στην Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης των Υποψηφίων των Πανελληνίων 
Εξετάσεων. 

                                                              

                                                                                           Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου    

                                                                                                        Αντωνιάδου Δέσποινα                         

 

 

 

mailto:kesyrethymnou4@gmail.com
mailto:kesyrethymnou4@gmail.com
mailto:kesyrethymnou4@gmail.com
http://kesynaxou.mysch.gr/armodiotites.htm#accordion9_7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXNbKiT-B2e-hd7_jDyj4w_-7RZ3FIkNqBh3ScXgZ-OL9kKw/viewform?usp=sf_link
https://3lyk-rethymn.reth.sch.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82.pdf
https://3lyk-rethymn.reth.sch.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82.pdf
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Κ.Ε.Σ.Υ.   ΧΑΝΙΩΝ 
 

Θέμα: Απολογιστική έκθεση ΚΕΣΥ Χανίων Σχολικού Έτους 2019-2020. 

Α. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-20 και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4547/2018 

και τον από 19-9-2019 προγραμματισμό του ΚΕΣΥ Χανίων, έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω: 

α) σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών 
διενεργήθηκαν πεντακόσιες τριανταπέντε (535) νέες αξιολογήσεις και επαναξιολογήσεις μαθητών 
Πρωτοβάθμιας (Προσχολικής και Δημοτικής) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
β) σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων 
επαγγελματικού προσανατολισμού  πραγματοποιήθηκαν  

• Αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδων και διενέργεια στοχευμένων εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων σύμφωνα με αιτήματα υποστήριξης σχολικών μονάδων. Έγιναν περί τις 
ογδόντα  δράσεις υποστήριξης μαθητών κατόπιν αιτημάτων των σχολείων (σε συνεργασία με 
τις ΕΔΕΑΥ -όπου αυτές λειτουργούν- και τους/τις ψυχολόγους των σχολείων) όπως 
επισκέψεις σε σχολεία και συνεργασία με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και 
συναντήσεις με ομάδες εκπαιδευτικών στον χώρο του ΚΕΣΥ με αντικείμενο την υποστήριξη 
συγκεκριμένων μαθητών. 

• Ατομικές υποστηρίξεις τριάντα μαθητών στους χώρους του ΚΕΣΥ από Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό, οι περισσότερες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές αυτοί 

υποστηρίχθηκαν και εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της καραντίνας. 

• Συνεργασία και υποστήριξη οικογενειών μαθητών. 

• Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε μαθητές και 
τους γονείς τους σε ομαδικό (πέντε επισκέψεις σε σχολεία) καθώς και σε ατομικό επίπεδο 
(τριακόσιες εννέα ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής).  

• Ομιλία διεπιστημονικής ομάδας μας με θέμα την αντιμετώπιση του άγχους των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων.  

 
γ) σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, πραγματοποιήθηκαν 

• Συναντήσεις μελών του ΚΕΣΥ με Σ.Δ.Ε.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  

• Συμμετοχή εκπροσώπου του ΚΕΣΥ Χανίων στη διεξαγωγή των  Πανελληνίων εξετάσεων στα 
εξεταστικά κέντρα προφορικά εξεταζομένων μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. 

 
δ) σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπήρξε  

• Σχεδιασμός και υλοποίηση τριών επιμορφωτικών συναντήσεων, σε συνεργασία με τη Σ.Ε.Ε. 
ΠΕ60, για τους/τις  εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης Προσχολικής Εκπαίδευσης (5 
και 9-9-2019 και 11-12-2019) 

• Συμμετοχή σε διημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Σ.Ε.Ε. Ε.Α. & Ε. Α. (19 και 20 -11-
2019). 

• Συμμετοχή σε τρεις ενδοσχολικές επιμορφώσεις ΣΕΕ ΠΕ70 σε Δημοτικά Σχολεία των Χανίων. 
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• Συμμετοχή στον σχεδιασμό ημερίδας επιμόρφωσης των Δ/ντών σχολικών μονάδων σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Π.Ε Χανίων (12-3-2020), η οποία ακυρώθηκε λόγω κορωνοϊού.  

• Ενημέρωση σπουδαστών του Δ.Ι.Ε.Κ. Εργοθεραπείας σχετικά με τον ρόλο του 
Εργοθεραπευτή στα ΚΕΣΥ και τις ΣΜΕΑ. (20-1-2020).  

• Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για ζητήματα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 
καθώς και για τις μεταβολές σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος κατά τις επισκέψεις σε 
σχολεία (πέντε επισκέψεις).  

• Ενημέρωση για τη δυνατότητα υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και στη 
συνέχεια εποπτεία υλοποίησης τριών σχετικών Προγραμμάτων “The Tipping Point” . 

• Υλοποίηση Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία με την Ένωση 
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Χανίων, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και 
τον Δήμο Χανίων. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων στις 22 και 
23 Φεβρουαρίου 2020 και απευθύνονταν σε μαθητές και τους γονείς τους, αλλά και σε 
εκπαιδευτικούς. 

• Υποδοχή τριών μεταπτυχιακών φοιτητών για την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης. 

• Τέλος, μέλη του ΚΕΣΥ συμμετείχαν σε επιμορφώσεις του ΥΠΠΕΘ, του ΙΕΠ και άλλων φορέων, 
καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
 

ε) σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου πραγματοποιήθηκαν από μέλη του ΚΕΣΥ 

• συμμετοχή με παρουσίαση σε επιμορφωτική εκδήλωση σχολής γονέων (Νηπιαγωγείο). 

• Συμμετοχή σε Πανελλαδική Έρευνα που διεξάγεται από τη Μονάδα Αναπτυξιακής 
Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με θέμα «Εκτίμηση 
επιπολασμού Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στα παιδιά στην Ελλάδα (2019)».  

 
 
Λόγω της αναστολής λειτουργίας του ΚΕΣΥ τον Μάρτιο δεν πραγματοποιήθηκε σειρά σχεδιασμένων 
ενεργειών και δράσεων. Ανάμεσά τους και η κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΕΚΕΣ 
Κρήτης/ ΚΕΣΥ Χανίων και Ιατρείου Πρώιμης Παρέμβασης Π.Ψ. Πα.Γ.Ν.Η. για την υλοποίηση 
ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οποία εκκρεμεί. 
 
 
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για τη βέλτιστη, αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΚΕΣΥ Χανίων προτείνονται  τα εξής: 

➢ Αλλαγή χώρου στέγασης της υπηρεσίας μας, καθώς ο υπάρχων είναι ακατάλληλος. 

Απαιτείται πολύ μεγαλύτερος και ανάλογος των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας μας 

χώρος. 

➢ Πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του ΚΕΣΥ Χανίων μετά από διορισμό μόνιμου 

προσωπικού. 

➢ Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού (Η/Υ κλπ.) 

➢ Αγορά νέων ψυχομετρικών εργαλείων και σχετική επιμόρφωση του προσωπικού μας 

➢ Δημιουργία και λειτουργία  ιστοτόπου του ΚΕΣΥ Χανίων σε συνεργασία υπαλλήλου μας με 

αρμόδιο υπάλληλο της ΔΠΕ Χανίων, καθώς ο εν λειτουργία ιστότοπός μας, ενώ 

ενημερώνεται κανονικά, αφορά μόνο σε θέματα Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό. 
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➢ Πρόσβαση του προσωπικού μας σε επιστημονικές βιβλιοθήκες και σύγχρονες βάσεις 

δεδομένων Πανεπιστημίων μέσω παροχής σχετικών κωδικών. 

 

Η προϊσταμένη του ΚΕΣΥ  Χανίων 

Στέλλα Πλάτσκου 
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Γ.  Ε.Κ.Φ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

1Ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2019-2020 

 

 

 

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. 

 

Στελέχωση: 
Ονοματεπώνυμο 

Κλάδος/ 
Ειδικότητα 

Είδος απόσπασης ή 
διάθεσης 

(μερική ή ολική) 

    

Διεύθυνση Ε.Κ.Φ.Ε.: Πιτσουλάκη 24, 71307 Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλέφωνο: 2810327256 

Φαξ: 2810360253 

e-mail: mail@1ekfe.ira.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://1ekfe.ira.sch.gr/ 

 

(Στη στελέχωση αναφέρονται μόνο οι Συνεργάτες/τιδες και όχι ο/η Υπεύθυνος/η του Ε.Κ.Φ.Ε.) 

1Ο Ε.Κ.Φ.Ε.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - ειδικότητα): Αστρινός Τσουτσουδάκης ΠΕ04.01 Φυσικός 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με θητεία/απόσπαση): Θητεία: από 08-03-2019 
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1ο Μέρος: Δραστηριότητες Σχολικών Μονάδων 

Επεξεργασία των Εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων 

αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε.  

Α.1 Εισαγωγή 

Ζητήθηκε από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια αρμοδιότητας 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου να συμπληρώσουν και να 

στείλουν έκθεση εργαστηριακών δραστηριοτήτων. 

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εκθέσεις που παρελήφθησαν 

τελικά και στα οποία βασίζεται η επεξεργασία που ακολουθεί.  

Πίνακας 1: Στοιχεία από τις εκθέσεις δραστηριοτήτων  

Σχολικές μονάδες 
 

Γυμνάσια ΓΕΛ ΕΠΑΛ 

Σχ. Μονάδες Αρμοδιότητας 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου 
 

25 17 5 

‘Έστειλαν Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων 18 11 4 

 

Α.2 Ποσοστό εργαστηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο 

Από την επεξεργασία των παραπάνω εκθέσεων προέκυψε ότι ο βαθμός πραγματοποίησης των 

εργαστηριακών ασκήσεων  

Πίνακας 2: Υλοποίηση Εργαστηριακών Ασκήσεων 

Μάθημα/Βαθμός                       

.          Υλοποίησης 

Έγιναν 

όλες οι 

ασκήσεις 

Ικανοποιητικός Μέτριος Μικρός Μηδενικός 

Φυσική 0% 68% 24% 8% 0% 

Χημεία  0% 65% 28% 7% 0% 

Βιολογία 0% 64% 27% 9% 0% 

 

Α.3 Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 

Από την επεξεργασία των εκθέσεων Υ.Σ.Ε.Φ.Ε  προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία για τη λειτουργία των 

σχολικών εργαστηρίων: 

i) Η αίθουσα του Σ.Ε.Φ. χρησιμοποιείται στο 58% των σχολείων αποκλειστικά σαν εργαστήριο και στο  42% η 

χρήση της είναι μικτή (εργαστήριο και αίθουσα διδασκαλίας).  

ii) Τα προβλήματα στη λειτουργία του σχολικού εργαστηρίου οφείλονται κυρίως στον χρόνο που διατέθηκε 

για την εργαστηριακή διδασκαλία στα Λύκεια ενώ στα Γυμνάσια στις ελλείψεις του Εργαστηρίου και στο 

μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τμήμα. 

iii) Τόσο στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή παιδεία 

χαρακτηρίστηκε αρκετά σημαντικό. 



80 
 

Α.4 Σχόλια-Προτάσεις των συναδέλφων 

Συχνά αναφέρθηκε ότι παρουσιάζουν κάποιες εργαστηριακές ασκήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία 

στην υλοποίηση τους. Παράλληλα σημειώθηκε η αναγκαιότητα περισσότερων δειγματικών διδασκαλιών, 

επίδειξης πειραμάτων στους μαθητές και υποστήριξης των σχολείων από το ΕΚΦΕ. Ζητήθηκε επίσης να 

γίνονται συγκεντρώσεις ή σεμινάρια για διάφορα θέματα ώστε να μπορούν και οι συνάδελφοι να 

επιμορφώνουν τους συναδέλφους σε θέματα που κατέχουν. 

Προτάθηκε να πραγματοποιηθούν δράσεις για τη  χρονική διεύρυνση των μονόωρων εργαστηριακών 

μαθημάτων και επιστροφή του τρίωρου  των ΥΣΕΦΕ. 

Β. Σχολιασμός των Εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων 

i) Το μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία είναι αυτό στο οποίο πρέπει να 

εστιάσουμε για να προκαλέσουμε δράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

ii) Ωστόσο ο απολογισμός εργαστηριακών δραστηριοτήτων ήταν ελλιπής και δεν ζητήθηκαν κεντρικά αλλά 

από το τοπικό ΕΚΦΕ. 

iii) Tα μονόωρα μαθήματα είναι πολύ δύσκολο να έχουν εργαστηριακό χαρακτήρα, επομένως θα έπρεπε να 

γίνουν τουλάχιστον δίωρα. 

2ο Μέρος: Δραστηριότητες του 1ου ΕΚΦΕ 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η λειτουργία του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου ξεκίνησε πολύ δυναμικά με 

πλήθος συναντήσεων, εκδηλώσεων και προγραμματισμένων δράσεων που είτε πραγματοποιήθηκαν κατά 

ένα πολύ μικρό μέρος τους διαδικτυακά, είτε ματαιώθηκαν εξαιτίας του κλεισίματος των σχολείων στις 

11/03/2020 λόγω του Covid-19. 

Σεμινάρια 

Στα πλαίσια του 2ου Διαγωνισμού Ανοικτών Τεχνολογιών του ΕΛΛΑΚ πραγματοποιήθηκαν 2 επιμορφωτικές 

συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ΕΚΦΕ καθώς και επισκέψεις στα σχολεία των συναδέλφων για την 

υποστήριξη τους στην κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού με χρήση Arduino.   

Συνεργασίες 

Α) Με την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ. 

Β) Με την Ακαδημία Ρομποτικής RSA. 

Γ) Με το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την υποβολή αίτησης χρηματοδοτούμενου 

προγράμματος στον ΕΛΙΔΕΚ. 

Δ) Με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας για την υποβολή αίτησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος 

στον ΕΛΙΔΕΚ. 

Ε) Με τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων 

φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος της Διδακτικής. 

Συναντήσεις– Συμμετοχές 
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Α) Οι συναντήσεις για την επίδειξη των πειραμάτων στους συναδέλφους της ειδικότητας ΠΕ04 

πραγματοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ σχεδόν αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις του 

2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου μια και δεν έχουν διατεθεί συνεργάτες στο 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου.  

Β) Ο προκριματικός διαγωνισμός για το EUSO 2020 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 

εγκαταστάσεις του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου και υποστηρίχτηκε οικονομικά από τοπικές επιχειρήσεις. 

Γ) Η αντιπροσωπευτική ομάδα των μαθητών των 5 τμημάτων ρομποτικής που λειτουργούν στο 1ο ΕΚΦΕ 

Ηρακλείου για παιδιά μη προνομιούχων οικογενειών συμμετείχε με το όνομα EKFE_Stars στο διαγωνισμό 

First Lego League. 

Επισκέψεις σχολείων 

Α) Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις Δημοτικών σχολείων της πόλης και του Νομού Ηρακλείου με συχνότητα 

κατά μέσο όρο 2 φορές τη βδομάδα στο χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2019 ως το Φεβρουάριο του 

2020.  

Β) Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τα Ειδικά σχολεία της πόλης καθώς και από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο 

Ηρακλείου. 

Γ) Υλοποιήθηκαν δράσεις παρουσίασης πειραμάτων και ανάλυσης επιστημονικών θεμάτων σε 

ενδιαφερόμενες οικογένειες της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκεται το ΕΚΦΕ. 

Δ) Το ΕΚΦΕ επισκέφτηκαν 57 συνάδελφοι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια επιμορφώσεων στην 

υλοποίηση προγραμμάτων STEM και Ρομποτικής του Erasmus+. 

 

3ο Μέρος  : Εξοπλισμός - Υποδομές 

Α) Δωρήθηκε η αξιόλογη συλλογή εργαλείων και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων θανόντος συμπολίτη μας, από 

την οικογένεια του, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τα τμήματα ρομποτικής του ΕΚΦΕ. 

 Β) Δωρήθηκε παλιός μεταχειρισμένος Η/Υ για τις ανάγκες των παρουσιάσεων. 

Γ) Σημαντικές ποσότητες υδραργύρου, μεταλλικού ιωδίου και άλλων τοξικών χημικών ουσιών που είχαν 

συλλεχθεί από τις σχολικές μονάδες του νομού στα προηγούμενα χρόνια συνεχίζουν να παραμένουν στις 

εγκαταστάσεις του  ΕΚΦΕ.  

Δ) Εκτιμάται ότι πάνω από το 60%  του εξοπλισμού πραγματοποίησης πειραμάτων και υποστήριξης της 

λειτουργίας του ΕΚΦΕ είναι παλιό, χαλασμένο ή απαξιωμένο τεχνολογικά και χρειάζεται απόρριψη, 

συμπλήρωση, επισκευή ή αντικατάσταση.   

Ε) Έχουν εντοπιστεί προβλήματα που σχετίζονται με την πυρασφάλεια του χώρου και την ασφαλή εκκένωση 

του σε περίπτωση ανάγκης.   

ΣΤ) Το σύστημα συναγερμού απαιτεί άμεση συμπλήρωση με αισθητήρες και προγραμματισμό 

αντικατάστασης.   
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Ζ) Το 1ο και το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ενισχύθηκαν οικονομικά, από το Δήμο Ηρακλείου μέσω της 

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, με το ποσό των 3000€ συνολικά που όμως κρίνεται ανεπαρκές αφού οι 

ανάγκες σε ετήσια βάση είναι πολλαπλάσιες.  

Η) Αντικαταστάθηκαν τα κατεστραμμένα στόρια των παραθύρων με ρόλερς και έγινε εκκαθάριση της 

αποθήκης του ΕΚΦΕ από άγνωστα ή μη κατεγεγραμμένα υλικά. Αγοράστηκε ηχητικός εξοπλισμός και 

τοποθετήθηκε ο υπάρχων βιντεοπροβολέας σε βάση οροφής καθώς και πανί προβολής. Επίσης 

τοποθετήθηκε φωτεινή επιγραφή που προέρχεται από δωρεά ιδιώτη. 

Θ) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ξεκίνησε προσπάθεια απεντόμωσης και μυοκτονίας που συνεχίζεται μέχρι 

και σήμερα αφού τα προβλήματα παραμένουν. 

 

4ο Μέρος: Παρατηρήσεις -  Προτάσεις 

Α) Η εργαστηριακή εκπαίδευση αποτελεί τμήμα της βιωματικής μάθησης και συμβάλει καθοριστικά τόσο στη 

γνωστική όσο και στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών. 

Β) Τα ΕΚΦΕ μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εργαστηριακής διδασκαλίας τόσο στην 

Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια εκπ/ση. Όμως για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός θα πρέπει να 

στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς έγκαιρα και να δημιουργείται μια ομάδα εκπαιδευτικών που θα μπορεί 

να υποστηρίξει τα σχολεία στο επίπεδο της σχολικής ύλης αλλά και να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό που θα 

συνδέει τις φυσικές επιστήμες με το περιβάλλον, τον πραγματικό κόσμο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

ο σημερινός μαθητής.  

 

Ο υπεύθυνος Λειτουργίας του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

 

Αστρινός Τσουτσουδάκης 
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2Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 
Ε.Κ.Φ.Ε. 2ο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:  ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ     

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε.       
        

 

  

        Είδος  

         απόσπασης ή  

         διάθεσης  

  
Ονοματεπώνυμο Κλάδος/ Ειδικότητα 

 συνεργατών  
   από κοινού για  
          

         1
ο
 και 2

ο 
 

         ΕΚΦΕ  

Στελέχωση:         Ηρακλείου  

  1.ΜΕΛΙΔΩΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΕΡΙΚΗ  

  2. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΣ  ΜΕΡΙΚΗ  

  3.ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ  ΟΛΙΚΗ  
           

Διεύθυνση  
Μάχης Κρήτης 52, 71303, Ηράκλειο Κρήτης 

   

Ε.Κ.Φ.Ε.:     
          

Τηλέφωνο: 2810370508         
          

Φαξ: 2810372817         
       

e-mail:  mail@2ekfe.ira.sch.gr     
       

Ιστοσελίδα:  http://2ekfe.ira.sch.gr/     
            
 
 
1.1 Στοιχεία Σχολικών Μονάδων  

Οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του 2
ου

 ΕΚΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 1: Στοιχεία Σχολικών Μονάδων     

Σχολικές μονάδες  Γυμνάσια  ΓΕΛ  ΕΠΑΛ  Δημοτικά 

Αρμοδιότητας 2
ου

 ΕΚΦΕ Ηρακλείου  26  21  4  84  
 

1. Επιμορφωτικές συναντήσεις για την υλοποίηση των ενδεικτικών εργαστηριακών 

δραστηριοτήτων (στο πλαίσιο διευθέτησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών που δίδαξαν τα 

μαθήματα Φυσικών Επιστημών) και της προετοιμασίας του EUSO 2019. 
 
 πρώτη δράση του ΕΚΦΕ κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2029 ήταν η 

συνάντηση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές επιστήμες στο Λύκειο, με θέμα την 

προετοιμασία των μαθητών για την Ευρωπαική Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών EUSO, στις 10 

Οκτώβρη 2019, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλοί συνάδελφοι παρουσίασαν πειραματικές 

δραστηριότητες. 
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Έκθεση Δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. 2019-2020  
 

 

Ακολούθησαν επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα τις ενδεικτικές εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες  
1. συμμετοχή κυμάνθηκε από μέτρια ως και ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, πολύ συχνά οι σχολικές 
μονάδες εξέφρασαν δυσκολία ή αδυναμία να διευθετήσουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν φυσικές επιστήμες ώστε να γίνει εφικτή η προσέλευση τους στο ΕΚΦΕ. Αρκετές 

επιμορφωτικές συναντήσεις έγιναν σε συνεργασία με το 1
ο
 ΕΚΦΕ Ηρακλείου λόγω ελλειπούς 

στελέχωσης. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν οι εξής:  
 

 
Είδος 

 
Τόπος 

 Ημερομηνία Διεξαγωγής 
Σε Ποιους/ες   

-    

Διεξαγωγής Απευθυνόταν     Διάρκεια       

1. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Τρίτη 15 Οκτωβρίου2019 Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Χημείας Β και Γ  Ηρακλείου  Εισηγητής: Γεώργιος ΕΚΦΕ που διδάσκουν Χημεία 

 Γυμνασίου    Μελιδωνέας Β και Γ Γυμνασίου 
       

2. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Πέμπτη 17 Οκτωβρίου Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Φυσικής Α, Β  Ηρακλείου 2019 ΕΚΦΕ που διδάσκουν Φυσική 

 Λυκείου    Εισηγητές : Ειρήνη Β, Γ Λυκείου 

     Δερμιτζάκη, Αστρινός  

     Τσουτσουδάκης  
       

3. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Τρίτη 22 Οκτώβρη 2019 Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Φυσικής Β, Γ  Ηρακλείου  Εισηγήτρια : Ειρήνη ΕΚΦΕ που διδάσκουν Φυσική 

 Γυμνασίου    Δερμιτζάκη, Αστρινός Β, Γ Γυμνασίου 

     Τσουτσουδάκης  
       

4. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Πέμπτη 24 Οκτώβρη 2019 Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Χημείας Α, Β  Ηρακλείου  Εισηγητής: Γεώργιος ΕΚΦΕ που διδάσκουν Χημεία 

 Λυκείου    Μελιδωνέας Α, Β, Λυκείου 
       

5. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Πέμπτη 7 Νοεμβρίου Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Χημείας Γ  Ηρακλείου 2019 ΕΚΦΕ που διδάσκουν Χημεία 

 Λυκείου    Εισηγητής: Γεώργιος Γ Λυκείου 

     Μελιδωνέας  
       

6. Πειράματα  1
ο
 ΕΚΦΕ  Πέμπτη 14 Νοεμβρίου Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Φυσικής Γ  Ηρακλείου 2019 ΕΚΦΕ που διδάσκουν Φυσική 

 Λυκείου    Εισηγητές : Ειρήνη Γ Λυκείου 

     Δερμιτζάκη, Αστρινός  

     Τσουτσουδάκης  
       

7. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Φυσικής Α  Ηρακλείου  Εισηγήτρια : Ειρήνη ΕΚΦΕ που διδάσκουν Φυσική 

 Γυμνασίου    Δερμιτζάκη, Αστρινός στην Α Γυμνασίου 

     Τσουτσουδάκης  
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8. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Πέμπτη 28 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Χημείας Β  Ηρακλείου 2020 ΕΚΦΕ που διδάσκουν Χημεία 

 Γυμνασίου    Εισηγητής: Γεώργιος στην Β Γυμνασίου 

     Μελιδωνέας  
       

9. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Φυσικής Γ  Ηρακλείου 2020 ΕΚΦΕ που διδάσκουν Φυσική 

 Λυκείου    Εισηγητές : Ειρήνη στη Γ Λυκείου 

     Δερμιτζάκη, Αστρινός  

     Τσουτσουδάκης  
       

10. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Τρίτη 11 Φεβρουαρίου Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Χημείας Γ  Ηρακλείου 2020 ΕΚΦΕ που διδάσκουν Χημεία 

 Γυμνασίου    Εισηγητής: Γεώργιος στην Γ Γυμνασίου 

     Μελιδωνέας  
       

11. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Φυσικής Α,Β  Ηρακλείου 2020 ΕΚΦΕ που διδάσκουν Φυσική 

 Λυκείου    Εισηγήτρια : Ειρήνη στις Α και Γ Λυκείου 

     Δερμιτζάκη, Αστρινός  

     Τσουτσουδάκης  
       

12. Πειράματα  2
ο
 ΕΚΦΕ  Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου 

 Βιολογίας Α,Β,Γ  Ηρακλείου  Εισηγήτρια : Ιφιγένεια ΕΚΦΕ που διδάσκουν 

 Λυκείου    Παπαματθαιάκη Βιολογία Λυκείου 
       

 

Παρατήρηση: Η μερική διάθεση της συναδέλφου Ιφιγένειας Παπαματθαιάκη, έγινε πολύ αργά-στα 

μέσα Δεκέμβρη 2019- με αποτέλεσμα να κολλιέται η λειτουργία του ΕΚΦΕ. 
 

3.  Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

 

Οι Επιμορφωτικές Δράσεις που αναφέρονται παρακάτω διοργανώθηκαν από τους Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης: κ. Ειρήνη Βιδάκη, κ. Ιωάννη Γρηγοράκη, κ. Σπαθαράκη Ανδρονίκη, κ. Πρατσίνη Μαρία 

και κ. Σωτηρίου Μαρία, με αρωγή και συμμετοχή του 2
ου

 ΕΚΦΕ Ηρακλείου και με εισηγήτρια την 

συνεργάτιδα του 1
ου

 και 2
ου

 ΕΚΦΕ κ. Ειρήνη Ματαλιωτάκη.  
 

 
Είδος 

 
Τόπος 

Ημερομηνία 
Σε Ποιους/ες   

Διεξαγωγής -    

Διεξαγωγής Απευθυνόταν    Διάρκεια      

1. Καλλιτεχνική  

5
ο
 Δημοτικό 

  

 διαθεματική  14 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικοί 

 προσέγγιση στον  Σχολείο 2020 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 ηλεκτρισμό  Ηρακλείου  5
ης

 &6
ης

 Ενότητας Ηρακλείου 

2. Καλλιτεχνική  

5
ο
 Δημοτικό 

  

 διαθεματική  16 Ιανουαρίου Εκπαιδευτικοί 

 προσέγγιση στον  Σχολείο 2020 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
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 ηλεκτρισμό  Ηρακλείου   6
ης

 Ενότητας Ηρακλείου 

3. Καλλιτεχνική  

5
ο
 Δημοτικό 

   

 διαθεματική προσέγγιση  21 Ιανουαρίου  Εκπαιδευτικοί 

 στον μαγνητισμό-  Σχολείο 2020  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 ηλεκτρομαγνητισμό.  Ηρακλείου   5
ης

 Ενότητας Ηρακλείου 

 Μαγνητικά γλυπτά      
       

4. Καλλιτεχνική  2
ο
 Δημοτικό 11 Φεβρουαρίου  Εκπαιδευτικοί 10

ης
 & 11

ης 

 διαθεματική προσέγγιση  Σχολείο Αγίου 2020  Ενότητας Λασιθίου 

 στον ηλεκτρισμό  Νικολάου    

       

5. Καλλιτεχνική  5
ο
 Δημοτικό 19 Φεβρουαρίου  Εκπαιδευτικοί 

 διαθεματική προσέγγιση  Σχολείο 2020  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 στον μαγνητισμό-  Ηρακλείου   5
ης

 &6
ης

 Ενότητας Ηρακλείου 

 ηλεκτρομαγνητισμό.      

 Μαγνητικά γλυπτά      

       

6. «Φυσικές Επιστήµες  5
ο
 Δημοτικό 28 Ιανουαρίου  Εκπαιδευτικοί 

 και Τέχνη σε  Σχολείο 2020  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 …ηλεκτροµαγνητικά  Ηρακλείου   7
ης

 Ενότητας Ηρακλείου 

 πεδία !      
      

7.«Φυσικές Επιστήµες και  5
ο
 Δημοτικό 31 Ιανουαρίου  Εκπαιδευτικοί 

Τέχνη ή «Ηλεκτρίζοντας»  Σχολείο 2020  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

τα   Ηρακλείου   7
ης

 Ενότητας Ηρακλείου 

µαθησιακά δυναµικά!»      
 

 

7.  Επισκέψεις 
 

4.1 Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

Οι Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έγιναν με στόχο την ενδυνάμωση των 
πειραματικών δραστηριοτήτων και την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων. Για την διαδραστική 
πειραματική δράση : «Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», που υλοποιήθηκε σε σχολικές μονάδες 
Προσχολικής Αγωγής αλλά και για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εισηγήτρια ήταν  

1. υπεύθυνη του 2
ου

 ΕΚΦΕ: κ. Ειρήνη Δερμιτζάκη, ενώ η οργάνωση των Σχολικών Εργαστηρίων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε από την συνεργάτιδα του 1
ου

 και 2
ου

 ΕΚΦΕ : κ. 
Ειρήνη Ματαλιωτάκη. Ειδικότερα:  
 

 
Σχολική μονάδα Αιτιολογία 

Ημερομηνία 
 

Επίσκεψης    

1. 6
ο
 και 44

ο
 Δημοτικό Σχολείο «Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 8 Νοεμβρίου 2019 

 Ηρακλείου για την Α τάξη. Ώρα: 9-11 

    

2. 6
ο
 και 44

ο
 Δημοτικό Σχολείο   
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   Ηρακλείου «Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 8 Νοεμβρίου 2019 

    για την Α τάξη. Ώρα: 11-13 

      

3. 12
ο
 Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 15 Νοεμβρίου 2019 

για το Νηπιαγωγείο. Ώρα:9-11     

      

4. 12
ο
 Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 15 Νοεμβρίου 2019 

για το Νηπιαγωγείο. Ώρα:11-13     

      

5. Νηπιαγωγείο Αγίου Σύλλα 
«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 29 Νοεμβρίου 2019 

για το Νηπιαγωγείο. 
 

     

      

  

3
ο
 Νηπιαγωγείο Βουτών 

«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 5  Δεκέμβρη 

6. για το Νηπιαγωγείο. 2019 

     Ώρα: 9-11 
      

7. 3
ο
 Νηπιαγωγείο Βουτών 

«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 5  Δεκέμβρη 2019 

για το Νηπιαγωγείο. Ώρα:11-13     

      

 8. 21
ο 

Δημοτικό Σχολείο «Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 13 Δεκέμβρη 2019 

   Ηρακλείου για την Α τάξη. Ώρα: 9-11 

      

 9. 21
ο 

Δημοτικό Σχολείο «Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 13 Δεκέμβρη 2019 

   Ηρακλείου για την Α τάξη. Ώρα: 11-13 

      

10. 43
ο
 Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 24 Ιανουαρίου 2020 

για το Νηπιαγωγείο. Ώρα: 9-11     

      

11. 43
ο
 Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 24 Ιανουαρίου 2020 

για το Νηπιαγωγείο. Ώρα: 11-13     

      

12. Νηπιαγωγείο Βενεράτου 
«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 7Φεβρουαρίου 2020 

για το Νηπιαγωγείο. Ώρα: 9-11     

   

13. Νηπιαγωγείο Βενεράτου –   

  Παράρτημα Αυγενικής «Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 7Φεβρουαρίου 2020 
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 για το Νηπιαγωγείο. Ώρα: 11-13 

   

14. 32
ο
 Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

«Στο Εργαστήρι του Αλχημιστή», 9 Φεβρουαρίου 2018 

για το Νηπιαγωγείο.  
  

   

15. 2
Ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών Οργάνωση υπάρχοντος υλικού και 14 Φεβρουαρίου 2018 

 επιδιόρθωση, καταγραφή  

 ελλείψεων.  

   

16. 2
Ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών Οργάνωση υπάρχοντος υλικού και 17 Φεβρουαρίου 2018 

 επιδιόρθωση, καταγραφή  

 ελλείψεων.  
 

 

4.2 Επισκέψεις Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στους χώρους 

του ΕΚΦΕ. 

Επισκέψεις Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο του 1
ου

 και 2
ου

 ΕΚΦΕ 
Ηρακλείου, σε Δράσεις που διοργάνωσαν από κοινού τα δύο ΕΚΦΕ με εισηγήτρια τη συνεργάτιδα του 

1
ου

 και 2
ου

 ΕΚΦΕ: κ. Ειρήνη Ματαλιωτάκη.  
 

 
Σχολική μονάδα Αιτιολογία 

Ημερομηνία 
 

Επίσκεψης    

 1.  40
ο
   Δημοτικό Σχολείο 

Θερμότητα 6 Νοεμβρίου 2019  
Ηρακλείου    

    

2. 48
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Θερμότητα 8 Νοεμβρίου 2019 

    

3. 41
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Θερμότητα 18 Νοεμβρίου 2019 

    

4. 16
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Θερμότητα 19 Νοεμβρίου 2019 

    

5. Δημοτικό Σχολείο Ελιάς Θερμότητα 20 Νοεμβρίου 

   2019 
    

6. 41
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Θερμότητα 25 Νοεμβρίου 

   2019 
    

7. Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία Θερμότητα 27 Νοεμβρίου 

   2019 
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 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 

 

 12
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 

 

 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 

 

 12
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 
 
 

 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 
 
 

 11
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 
 
 

 11
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 
 
 

 4
ο
 και 50

Ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Ηρακλείου 
 

 

0 4
ο
 και 50

Ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Ηρακλείου 
 

 

 4
ο
 και 50

Ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Ηρακλείου 
 
 
 

 

 4
ο
 και 50

Ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Ηρακλείου 
 
 
 

 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Αγίας Μαρίνα 

 

 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Αγίας Μαρίνα 

 
 
 
 

Θερμότητα 29 Νοεμβρίου 

 2019 
  

Θερμότητα 2 Δεκεμβρίου 2019 

  

Θερμότητα 3 Δεκεμβρίου 2019 

  

Θερμότητα 4 Δεκεμβρίου 2019 

  

Θερμότητα 5 Δεκεμβρίου 2019 

  

Θερμότητα 9 Δεκεμβρίου 2019 

  

Θερμότητα 11 Δεκεμβρίου 2019 

  

Θερμότητα 16 Δεκεμβρίου 2019 

 Ώρα: 9-11 

  

Θερμότητα 16 Δεκεμβρίου 2019 

 Ώρα: 11-13 

  

Θερμότητα 18 Δεκεμβρίου 2019 

 Ώρα: 9-11 

  

Θερμότητα 16 Δεκεμβρίου 2019 

 Ώρα: 11-13 

  

Μαγνητισμός 7 Φλεβάρη 2020 

Ηλεκτρομαγνητισμός  
  

Ηλεκτρισμός 19 Φλεβάρη 2020 
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21. Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο Ηλεκτρισμός 24 Φλεβάρη 2020 

    

22. 21
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Ηλεκτρισμός 3 Μαρτίου 2020 

    

23. 36
ο
Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Ηλεκτρισμός 4 Μαρτίου 2020 

    

24. Δημοτικό Σχολείο Ζαρού Μαγνητισμός 4 Μαρτίου 2020 

  Ηλεκτρομαγνητισμός  

    

25. 36
ο
Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Ηλεκτρισμός 9 Μαρτίου 2020 

 

 

4.3 Επισκέψεις Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στο 2
ο
 ΕΚΦΕ 

Ηρακλείου  

 

Σχολική μονάδα 
 

 

1 1
ο
 ΓΕΛ Ηρακλείου 

 

 

 ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού 
 
 
 

 ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού 
 
 
 

1 1
ο
 ΓΕΛ Ηρακλείου 

 

 

 11
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου 

 
 
 
 
 
 

1 11
ο
  Γυμνάσιο Ηρακλείου 

 
 
 

 

5. 11
ο
 Γυμνάσιο Ηρακλείου 

 

Αιτιολογία 
 

 

Προετοιμασία τοπικού EUSO 
 

 

Προετοιμασία πανελλήνιου  

EUSO 
 

Προετοιμασία πανελλήνιου  

EUSO 
 
 

 

Προετοιμασία πανελλήνιου  

EUSO 

 

Εργαστήριο για την κατασκευή  

Μετεωρολογικού Σταθμού 
 
 
 

 

Εργαστήριο Κομποστοποίησης 
 
 
 
 
 

Εργαστήριο με πειράματα για  

την κλιματική αλλαγή σε 

συνεργασία με την Σ.Ε.Ε. 

 

Ημερομηνία 
 

Επίσκεψης 

 

6 Δεκεμβρίου 2019 
 

 

13 Ιανουαρίου 2020 
 
 

 

17 Ιανουαρίου 2020 
 
 

 

17 Ιανουαρίου 2020 
 
 

 

Η Φεβρουαρίου  
2020 
 
 
 

 

19 Φεβρουαρίου  
2020 
 
 

 

28 Φεβρουαρίου  
2020 
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   Αθηνά Γκινούδη   
  

 

 

 

 

8. 
 Επίδειξη ασκήσεων Φυσικής- Όλο το χρόνο 
13ο ΓΕΛ Ηρακλείου   

   Χημείας-Βιολογίας   
 

 

8. Σεμινάρια - Ημερίδες που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική συμμετοχή 

σε αυτές. 
 
 

Σεμινάριο - Ημερίδα - Τόπος 
Ημερομηνία  

Σε ποιους 
διεξαγωγής - 

 

Επιμορφωτική συνάντηση διεξαγωγής 
 

απευθυνόταν 
Διάρκεια  

    

1.  Τηλεεσπερίδα με θέμα:    
Εκπαιδευτικοί 

Καλές πρακτικές 
   

 

1 Ιουνίου 2020 
 

ειδικότητας ΠΕ04 Ασύγχρονης   
    

Τηλεκπαίδευσης στις     

Φυσικές Επιστήμες που     

διοργάνωσαν οι Σ.Ε.Ε. κ.     

Αθηνά Γκινούδη και κ.     

Μαρία Καλαθάκη .     
     

 

 

9.  Διαγωνισμοί που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε συμμετοχή σε αυτούς.  
 

 Τίτλος    Συμμετοχή    Διακρίσεις  

    (ποιοι συμμετείχαν)   (αν υπάρχουν)  
1. Διαγωνισμός  45 Τριμελείς σχολικές ομάδες από  Πειραματικό Γενικό Λύκειο 

 Δημιουργικών  τα ΓΕΛ του νομού Ηρακλείου      

 Πειραμάτων            
2. Τοπικός Διαγωνισμός  ΓΕΛ  Ν. Αλικαρνασσού,  Πρόκριση στον Πανελλήνιο 

 EUSO 2019  Πειραματικό ΓΕΛ  Ηρακλείου,  διαγωνισμό Νότιας Ελλάδας των 

   ΓΕΛ Καστελίου,   1
ο 

ΓΕΛ  ομάδων του ΓΕΛ Νέας 

   Ηρακλείου, 3
ο
  ΓΕΛ Ηρακλείου,  Αλικαρνασσού και του 1

ου
 ΓΕΛ 

   ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας, ΓΕΛ  Ηρακλείου   

   Αρχανών, ΓΕΛ Γαζίου.       
3. Πανελλήνιος Διαγωνισμός  Ομάδες από σχολεία  Νότιας  Διάκριση του ΓΕΛ Ν. 

 Νότιας Ελλάδας EUSO  Ελλάδας που προκρίθηκαν από  Αλικαρνασσού στην 1
η
 Δεκάδα. 

 2018  τους Τοπικούς Διαγωνισμούς       
 

 

10. Συνεργασίες του Ε.Κ.Φ.Ε.με άλλους φορείς με επιστημονικό/εκπαιδευτικό ή άλλο σκοπό.  
 

 Φορείς που συνεργάστηκαν   Ημερομηνία/Διάρκεια  Τόπος  
1. Σύλλογος Φυσικών Κρήτης   30 Ιουνίου 2020  Αμφιθέατρο 11ου 

      Γυμνασίου Ηρακλείου 

2. Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων ΕΚΦΕ  Όλο το χρόνο    

       
3. Περιφέρεια  Κρήτης  (Πρόγραμμα iWater  Όλο το χρόνο  Τεχνικό  Επιμελητήριο 

 map)     Ηρακλείου  

4. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας  Όλο το χρόνο    
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(Συμμετοχή του 2
ου

 ΕΚΦΕ Ηρακλείου σε    Πανεπιστήμιο Κρήτης 

δύο  προτάσεις  για  προγράμματα  του   

ΕΛΙΔΕΚ)      
5.  Γενικό Χημείο του Κράτους (Παράρτημα  11 Ιουλίου 2019  Γενικό   Χημείο   του 

Ηρακλείου-Απομάκρυνση επικίνδυνων  Κράτους 

χημικών ουσιών)      
 

 

11. Συμμετοχή του/της Υπεύθυνου/ης ή των Συνεργατών/τιδών του Ε.Κ.Φ.Ε. σε Συνέδρια/ 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις. 
 

 

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος/ούσης 
 

 

1. Ειρήνη Δερμιτζάκη 
 
 
 

 

2. Ειρήνη Δερμιτζάκη 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ειρήνη Δερμιτζάκη 
 
 
 
 

 

4. Ειρήνη Δερμιτζάκη 

 

Τίτλος Συνεδρίου/ 
Τόπος 

Επιμορφωτικής συνάντησης 
Open Earth. Conference on  
Climate Change: Adaptation an Θεσσαλονίκη 

Mitigation 

Διημερίδα με σκοπό τη 
γεφύρωση του χάσματος 
Πειραματικό 
ανάμεσα στην επιστήμη και την 
Λύκειο 
κοινωνία 

Ρεθύμνου 

 

Οδηγίες διδασκαλίας 2019- 
2020-Συνάντηση Εκπαιδευτικών 
Σεπτέμβριος

2019 ΠΕ04 του Νομού Ηρακλείου 
Πειραματικό 
που διοργάνωσαν οι Σ.Ε.Ε. κ. 
Λύκειο 
Αθηνά Γκινούδη και κ. Μαρία 
Ηρακλείου 

Καλαθάκη .  

Τέσσερις (4) Τηλε- 
9,16,23,30 
συνδιασκέψεις που διοργάνωσε 
Ιουνίου 2020 

η ΠΑΝΕΚΦΕ 
 
 
 

 

12. Επιμορφωτικό – Υποστηρικτικό υλικό 

 

Υλικό ιστοσελίδας: Προστέθηκαν φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις για τον ηλεκτρισμό, το 

μαγνητισμό, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τον ήχο της Ε και Στ Δημοτικού. 
 

Αναρτήθηκε υλικό στη πλατφόρμα e-class για την φυσική της Α και Β Γυμνασίου. 
 

13. Κάποιες από τις Δράσεις που αναβλήθηκαν λόγω Covid-19  

Το 2
ο
 ΕΚΦΕ Ηρακλείου, δια μέσω της υπευθύνου του είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει με 

προφορική ανακοίνωση στο 8o Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) στην Πάτρα στο οποίο έχει καταθέσει εργασία και στο 11o Συνέδριο: Οι 
Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση στα Ιωάννινα, στο οποίο και έχει καταθέσει 

περίληψη. Επίσης στο 3
ο
 Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης το ΕΚΦΕ 

σκόπευε να υλοποιήσει ένα εργαστήριο με πειράματα για την κλιματική αλλαγή. Τα συνέδρια αυτά 
αναβλήθηκαν.  
Ακόμη, δεν ολοκληρώθηκε ο κύκλος των προγραμματισμένων επιμορφωτικών συναντήσεων για τις 

ενδεικτικές εργαστηριακές ασκήσεις. 
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14. Άλλες Δραστηριότητες 

 

• Έγινε παράδοση στο Χημείου του Κράτους 6 κιλών υδραργύρου, 3 κιλών μεταλλικού ιωδίου, 

ουσιών ιδιαιτέρως τοξικών και περίπου 30 λίτρων πυκνών οξέων άγνωστης ταυτότητας. 

• Έγινε οργάνωση του χώρου του 2
ου

 ΕΚΦΕ Ηρακλείου και τοποθέτηση των εργαστηριακών 
διατάξεων όσο το δυνατόν σύμφωνα με τον οδηγό οργάνωσης εργαστηρίου.  
• Έγινε επισκευή δύο υπολογιστών, αντικατάσταση όλων των φις των εργαστηριακών πάγκων, δύο 

σπασμένων τζαμιών, δύο πόμολων, επισκευή ενός τροχίλατου τραπεζιού και συντήρηση-βάψιμο σε 

δύο πόρτες.  
• Έγινε αγορά πολυμηχανήματος, τηλεφώνου και δύο πληκτρολόγιων.  

• Έγινε συντήρηση, καθάρισμα και επισκευή όλων των μικροσκοπίων του 2
ου

 ΕΚΦΕ, αλλά και 
μικροσκοπίων Σχολικών Μονάδων από την συνεργάτιδα κ. Ιφιγένεια Παπαματθαιάκη καθώς και 
επισκευή υδατόλουτρου.  
• Ζητήθηκαν προσφορές για αντικατάσταση του πατώματος του εργαστηρίου, των κάγκελων και για 

τοποθέτηση εξαερισμού. 
 

 

Παράλληλα 

 

• Η Υπεύθυνη του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου είχε εμπλοκή με όλες τις δράσεις του σωματείου της 

Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

• Έγιναν πολλαπλές Συναντήσεις με Σ.Ε.Ε. Π/θμιας και Δ/θμιας Ν. Ηρακλείου για το σχεδιασμό και 

προγραμματισμό επιμορφωτικών δράσεων.  
• Έγιναν πολλαπλές συναντήσεις με Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης Κρήτης, Δ/ντη Π/θμιας & 

Δ/θμιας Εκπ/σης, ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου για απόσπαση συνεργατών.  
• Έγινε συλλογή στοιχείων (διευθύνσεων email, τηλέφωνα) όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

μαθήματα ΦΕ στα σχολεία αρμοδιότητας του 2
ου

 ΕΚΦΕ Ηρακλείου προκειμένου να υπάρχει άμεση 
επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. 

• Έγινε συλλογή στοιχείων Σχολικών εργαστηρίων ΦΕ για επικαιροποίηση του μητρώου του ΕΚΦΕ.  
• Όπως κάθε χρονιά, υπήρξε τακτική αποστολή ενημερωτικών email σε εκπαιδευτικούς ειδικότητας 

ΠΕ04 με σκοπό την άμεση ενημέρωσή τους για αποφάσεις και δρώμενα σχετικά με τη διδακτική των 

ΦΕ.  
 Ενημέρωση ιστοσελίδας του 2

ου
 ΕΚΦΕ (http://2ekfe.ira.sch.gr/).  

• Έγινε αναδιανομή υλικών Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. 
 
 

 

Η Υπεύθυνη του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου  

Ειρήνη Δερμιτζάκη 

 

 

http://2ekfe.ira.sch.gr/


 

 
 

Ε.Κ.Φ.Ε.: ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019-2020   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η  Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - ειδικότητα):ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ( ΠΕΟ4.02 ) 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ :ΘΗΤΕΙΑ 

1. Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. 
 

Στελέχωση: 

Ονοματεπώνυμο Κλάδος/Ειδικότητα 

Είδος απόσπασης ή 
διάθεσης 

(μερική/ημέρες και ώρες 
ανά εβδομάδα ή ολική) 

1. 
 
 

  

2. 
 

   

3. 
 

   

Διεύθυνση Ε.Κ.Φ.Ε.: 
 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ (1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Τηλέφωνο: 
 

: (προσωρινά) 2841032545, 6949535264 
 

Φαξ: 
 

: (προσωρινά) 2841032395 
 

Ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail): 

mail@ekfe.las.sch.gr 
 

Ιστοσελίδα (website): 
 

ekfe.las.sch.gr 

(Στη στελέχωση αναφέρονται μόνο οι Συνεργάτες/τιδες και όχι ο/η Υπεύθυνος/η του 

Ε.Κ.Φ.Ε.) 

 

2. Παρατηρήσεις - προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των Εκθέσεων 
Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας 
του Ε.Κ.Φ.Ε.  
Α. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των ΥΣΕΦΕ. 

Β. Νά θεωρηθούν τα μαθήματα ΠΕ04, για ορισμένο αριθμό ωρών, πειραματικά όπως η 

Πληροφορική,ώστε η να σπά το τμήμα η να μπαίνουν 2 συνάδελφοι μαζί. 

 

 

 

mailto:mail@ekfe.las.sch.gr


 

 
 

3. Επιμορφωτικές συναντήσεις για την υλοποίηση των υποχρεωτικών εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων (στο πλαίσιο διευθέτησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών που 
δίδαξαν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών).  

 

Είδος 
 

Τόπος 
διεξαγωγής 

Ημερομηνία διεξαγωγής* - 
Διάρκεια 

Σε ποιους/ες  
απευθυνόταν 

1.Συνάντηση με δασκάλους Ε και ΣΤ υμν. 
2ου Δημ. Αγ.Νικολάου 
 

2ο Δημ 
Αγ.Νικολ 

8/10/2019 
12-2μ.μ 

Δασκάλους Ε και ΣΤ 
 

2.Συνάντηση με Δ/ντη Πρωτ.Εκπ 
Λασιθίου 
 

Αγ.Νικόλαος 16/10/2019 
 

 

3. Συνάντηση με δασκάλους Ε και ΣΤ Γυμν. 
2ου Δημ. Αγ.Νικολάου 
 

2ο Δημοτικό  
Αγ.Νικολάου 

24/10/2019 
12-2:00μ.μ 

Δάσκαλοι 
 

4.Συνάντηση ΠΕΟ4 περ. 
Ιεράπετρας 

1 οΓΕΛ 
Ιεράπετρας 

8/11/2019 Καθηγητές ΠΕ04 περ. 
Ιεράπετρας 
 

5.Προετ.Συνάντησης ΠΕΟ4  
περ Αγ.Νικολάου 

2ο Γυμν  Αγ.Νικολ 
λαου 

5/2/2019 Καθηγητές περ. Αγ.Νικολ 
άου 

6.Συνάντ.Γυμν. περ.Αγ.Νικολάου 
Πειράματα Φυσικής-Βιολογίας 

2ο Γυμν. 
Αγ.Νικολάου 

21/2/2019 >> 

*Σημειώνω ότι λόγω της πανδημίας Covid19,οι προγραμματισθείσες επισκέψεις σε Σητεία 

δεν πραγματοποιήθηκαν 

4. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες (συμμετοχή στις προγραμματισμένες εργαστηριακές 
δραστηριότητες) 

 

Σχολική μονάδα Αιτιολογία 
Ημερομηνία 
Επίσκεψης/Συχνότητα 

1).2οΔημοτικό  
Αγ. Νικολάου 
 

Προετοιμασία πειραμάτων 24/10/2019 

2).Περιφέρεια 
Κρήτης 
 

Συνάντηση με αντιπεριφερειάρχη Παιδείας 4/11/2019 

3).2ο και 1ο ΓΕΛ 
Αγ.Νικολάου 
 

Προετοιμασία διαγωνισμού ΕUSO. 7/11/2019 

4) 
 

>>  >> >>  >> 

5) 2ο κ.3οΓυμν.  
Αγ.Νικολάου 

Συνεργασία με συν.ΠΕ.Ο4 για θέματα 
Εργαστηρίου-προετ.εκδήλωσης 

5/2/2019 

6)Γυμνάσιο  
Κουτσουρά 

Παρουσίαση εργασίας συν. Μιχάλη Ορφανάκη 
(Οπτικές Λαβίδες) 

12/12/2019 

) 

5. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην οποία είχε συμμετοχή το Ε.Κ.Φ.Ε. 
 



 

 
 

Τίτλος 
Είδος (cd/dvd, βιβλίο, περιοδικό 
κλπ.) 

1.Φυλλάδιο για πειράματα Δημοτικού Φύλλο εργασίας 

6. Διαγωνισμοί που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική συμμετοχή σε 
αυτούς.  

 

Τίτλος 
 

Συμμετοχή 
(ποιοι συμμετείχαν) 

Διακρίσεις 
(αν υπάρχουν) 

1.Διαγωνισμός ΕUSO Λασιθίου 
Σάββατο 6/12/2019 
 

ΓΕΛ Νεαπόλεως 
2ο ΓΕΛ Αγ.Νικολάου 
1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας 

2ο ΓΕΛ Αγ.Νικολάου 
 

 

7.  Συνεργασίες του Ε.Κ.Φ.Ε. με άλλους φορείς με επιστημονικό/εκπαιδευτικό σκοπό. 
 

Φορείς που συνεργάστηκαν Ημερομηνία/Διάρκεια Τόπος 
Εργαστήριο ΠεριβαλλοντικώνΧημικών 
Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του Τμήματος Χημείας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ)  

 
Όλο το Σχ.Ετος 

Αγ.Νικόλαος 
Ηράκλειο,Φινοκαλιάς 

8. Συμμετοχή του/της Υπεύθυνου/ης ή των Συνεργατών/τιδών του Ε.Κ.Φ.Ε. σε 
επιμορφωτικές συναντήσεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.). 

 

Ημερομηνία Τίτλος επιμορφωτικής συνάντησης Τόπος 

1.Τρίτη 17.06.20 
 

Τηλεδιάσκεψη ΕΚΦΕ Ελλάδας Διαδικτυακά 

2.Τρίτη 23.06.20 
 

Τηλεδιάσκεψη ΕΚΦΕ Ελλάδας Διαδικτυακά 

3.Τρίτη 30.06.20 
 

Τηλεδιάσκεψη ΕΚΦΕ Ελλάδας Διαδικτυακά 

(Αν χρειασθεί, ο πίνακας μπορεί να συμπληρωθεί με χρήση του πλήκτρου enter) 

 

9.  Συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. σε 
Διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών. 

 

Τίτλος Διαγωνισμού 
Συμμετοχή (σχολική μονάδα ή 
ονοματεπώνυμο μαθητών/τριών) 

Διάκριση 

1. Πανελλήνιος διαγωνισμός 
ΕUSO 

2ο ΓΕΛ Αγ.Νικολάου ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

2. 
 

 ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

3. 
 

 ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

(Αν χρειασθεί, ο πίνακας μπορεί να συμπληρωθεί με χρήση του πλήκτρου enter) 

 



 

 
 

10.  Άλλες Δραστηριότητες 

• …. 

• …. 

• …. 
 

(Αν χρειασθεί, μπορούν να συμπληρωθούν περισσότερες Δραστηριότητες με χρήση του 

πλήκτρου enter) 

 

 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε Λασιθίου. 

                                                                                Μιχάλης Εμμ. Βιτωράκης  

 

 



 

 
 

Ε.Κ.Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

 

Αργυρούπολη, 30 Ιουνίου 2020 

ΠΡΟΣ:  Συντ/ριες Εκπ/κού  Έργου Φ.Ε ΠΕΚΕΣ Κρήτης. 

ΚΟΙΝ:  

1. Προϊστάμενο Δ.Δ.Ε Ρεθύμνου,   

2. Τμήμα  Γ Πολιτ/κών θεμάτων  και Υπ/κών Δομών 
της Δ/νσης Εκπ/κών  Προγ/μάτων και Εκπ/σης για 
την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Α. Ελευθεριάδου Γκίκα 

 

ΘΕΜΑ:  AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2019-2020 

Η χρονιά 2019-2020 ήταν μια χρονιά κατά την οποία προχώρησε η συνεργασία  με τα 
υπόλοιπα ΕΚΦΕ της Κρήτης, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά. Η 
συνεργασία αυτή οδήγησε στον συντονισμό των ενεργειών που έγιναν για την 
προσπάθεια επίλυσης του χρόνιου προβλήματος της θεσμοθετημένης  οικονομικής 
στήριξης των ΕΚΦΕ. Παράλληλα προγραμματίστηκαν διάφορες κοινές δράσεις που όμως 
δεν πραγματοποιήθηκαν  λόγω της πανδημίας  του Covid-19.  

Α. Επισκέψεις μαθητών. 

Επισκέψεις των μαθητών στους χώρους του ΕΚΦΕ είχαν προγραμματιστεί  και ξεκίνησαν 
να πραγματοποιούνται στις αρχές του Φεβρουαρίου 2020. Όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια έτσι και την απερχόμενη σχολική χρονιά, η ζήτηση για επισκέψεις, ιδιαίτερα από 
από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλη και έτσι πολύ σύντομα 
έκλεισαν οι διαθέσιμες ημερομηνίες για τους μήνες Φεβρουάριο έως και Μάρτιο. Όταν 
έκλεισαν τα σχολεία λόγω πανδημίας,  σε μόλις ένα μήνα επισκέψεων , είχαν ήδη 
επισκεφτεί το ΕΚΦΕ 12 τμήματα από τα παρακάτω σχολεία: 

• 6ο Δημοτικό σχολείο,  

• 2ο Δημοτικό Ατσιποπούλου,  

• 1ο Δημοτικό σχολείο,  

• Δημοτικό Πρινέ,  

• Δημοτικό Γερανίου,  

• Λύκειο Ατσιποπούλου 
 

Συνολικά  επισκέφτηκαν το ΕΚΦΕ περίπου 350 μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν σε 
πειραματικές δραστηριότητες.  

Β. Επισκέψεις του ΕΚΦΕ σε σχολικές μονάδες 

Ο υπέυθυνος του ΕΚΦΕ συνεχίζοντας τις επισκέψεις που είχαν ξεκινήσει από την 
προηγούμενη σχολική χρονιά στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επισκέφτηκε 
τα παρακάτω  σχολεία: 

Πληροφορίες:  

Χαλκιαδάκης Κων/νος 

Τηλ. 2831081271 

Email: ekfereth@sch.gr 

http://ekfe.reth.sch.gr 

mailto:ekfereth@sch.gr
http://ekfe.reth.sch.gr/


 

 
 

15 Οκτωβρίου 2019 Γυμνάσιο Περάματος, Λύκειο Περάματος, Γυμνάσιο Πανόρμου, 
Λύκειο Πανόρμου. 

21 Οκτωβρίου 2019 Γυμνάσιο, Λύκειο Σπηλίου 

22 Οκτωβρίου 2019 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, Αρσάνειο 4ο Λύκειο Ρεθύμνου. 

25 Οκτωβρίου 2019 Γυμνάσιο και Λύκειο Ατσιποπούλου.  

20 Νοεμβρίου 2019 Γυμνάσιο Συβρίτου, Γυμνάσιο Λύκειο Φουρφουρά. 

27 Φεβρουαρίου 2020 Γυμνάσιο Κράνας, Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων 

Στα παραπάνω σχολεία έγινε επίσκεψη στα εργαστήρια και συζήτηση με τους 
συναδέλφους εκπαιδευτικούς καθώς και με τους Διευθυντές τους για θέματα οργάνωσης 
της εργαστηριακής διδασκαλίας και των εργαστηριακών χώρων. Επίσης μετά από 
εισήγηση του υπεύθυνου του ΕΚΦΕ για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού και του 
εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων Φ.Ε μεταφέρθηκε εξοπλισμός, με δανεισμό 
ανάμεσα στα σχολεία που είχαν περίσσεια εξοπλισμού προς τα σχολικά εργαστήρια των 
νεώτερων συγκροτημάτων στο Ατσιπόπουλο και στον Σταυρωμένο των οποίων τα 
εργαστήρια έχουν πολλές ελλείψεις. 

Επιπλέον στο Γυμνάσιο Κράνας κατόπιν πρόσκλησης από την καθηγήτρια του τμήματος, ο 
υπεύθυνος του ΕΚΦΕ συμμετείχε σε διδασκαλία μαθημάτων Φυσικής και Χημείας όπου  
διεξήχθηκαν πειραματικές δραστηριότητες  για μαθητές  της Γ’ Γυμνασίου.  

Γ.  Διοργάνωση  πειραματικού διαγωνισμου ΕUSO 

Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια που διεξάγεται ο διαγωνισμός 
EUSO διοργάνωσε τον τοπικό διαγωνισμό για τα σχολεία του Ρεθύμνου. Στα πλαίσια της 
προσπάθειας για παρότρυνση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τη συμμετοχή τους 
στον διαγωνισμό ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ προετοίμασε τους μαθητές των ομάδων που 
διαγωνίστηκαν ενημερώνοντάς τους για τον διαγωνισμό και  παρουσιάζοντάς τους 
εργαστηριακές ασκήσεις στο σχολικό εργαστήριο Φ.Ε του 2ου ΓΕΛ Ρεθύμνου το Σάββατο 
στις 9 Νοεμβρίου 2019. Ο τοπικός διαγωνισμός του EUSO2020 διεξήχθη στους χώρους του 
ΕΚΦΕ Ρεθύμνου το Σάββατο στις 7 Δεκεμβρίου. Η διοργάνωση του διαγωνισμού γίνεται με 
την εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών τόσο στην επιτροπή επιλογής των θεμάτων όσο 
και στην επιτήρηση και βαθμολόγηση των ομάδων.  Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν 
εθελοντικά ήταν οι Γιάννης Σγουρός (Φυσικός), Αγάπη Χατζηθεοφυλάκτου (Βιολόγος), 
Σαββοργινάκης Βασίλης (Φυσικός). Σημαντική ήταν η συμβολή του Μιλτιάδη Τσίγκρη 
πρώην υπεύθυνου ΕΚΦΕ τόσο στην επιτροπή όσο και στην βαθμολόγηση των δοκιμίων.  Η 
συμμετοχή ομάδων από τα σχολεία  την φετινή χρονιά ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη 
φορά, αφού συμμετείχαν έξι ομάδες από τα παρακάτω Λύκεια:  

• 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου . 

• 2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου. 

• Λύκειο Ατσιποπούλου.  

• Λύκειο Πανόρμου.  

• Πειραματικό Λύκειο του Παν. Κρήτης.  

• Λύκειο Περάματος. 
Το σχολείο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν το 1ο Γενικό Λύκειο 
Ρεθύμνου το οποίο εκπροσώπησε το νομό στον εθνικό διαγωνισμό της Αθήνας . 

 

Δ. Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς. 



 

 
 

Το EΚΦΕ Ρεθύμνου παραμένει πάντα ένας χώρος ανοιχτός και φιλόξενος στους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού. Αρκετοί 
εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν για συμβουλές σχετικά με την διενέργεια πειραμάτων, 
προμήθεια υλικού, δανεισμό εξοπλισμού κ.λ.π.  

Στα πλαίσια της υποστήριξης των συναδέλφων πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
συναντήσεις: 

Τρίτη  8 Οκτωβρίου: Συνάντηση- συζήτηση για τις αλλαγές στην διδακτέα ύλη Λυκείου 

Τρίτη 26 Οκτωβρίου: Συνάντηση  Φυσικών και Χημικών με θέμα εργαστηριακές ασκήσεις  

Τρίτη 26 Νοεμβρίου: Συνάντηση Βιολόγων με θέμα παρατηρήσεις στο μικροσκόπιο και 
συντήρηση Μικροσκοπίου. 

Μια ακόμα συνάντηση με βιολόγους που προγραμματίζονταν με τον Λαδουκάκη 
Μανώλη, επίκουρο καθηγητή Βιολογίας σχετικά με τη διδασκαλία της θεωρίας της 
εξέλιξης δεν υλοποιήθηκε λόγω κλεισίματος των σχολείων. 

 Επίσης δεν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στο τέλος του σχολικού έτους που κάθε 
χρόνο διοργανώνονταν στο ΕΚΦΕ στα τέλη Ιουνίου και παρουσιάζονταν διάφορα 
εργαστηριακά θέματα σε συναδέλφους. 

Αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων το ΕΚΦΕ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των 
συντονιστριών του ΠΕΚΕΣ για την υποστήριξη των συναδέλφων στην εξ αποστάσεως 
επικοινωνία με τους μαθητές η οποία επιβλήθηκε αιφνιδίως λόγω της έκτακτης 
κατάστασης.  Έτσι συμμετείχε στις τηλεδιασκέψεις που διοργανώθηκαν σε κάθε νομό της 
Κρήτης και διοργάνωσε δύο τηλεδιασκέψεις για συζήτηση – τεχνική βοήθεια των 
καθηγητών ΠΕ04 του νομού Ρεθύμνου, την Πέμπτη 23 Απριλίου για τα Λύκεια και 
Παρασκευή  24 Απριλίου για τα Γυμνάσια. Παράλληλα σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Χανίων 
παράχθηκε βοηθητικό υλικό (βίντεο) για τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκαπαίδευσης 
eclass του σχολικού δικτύου.   

 

Ε.  Δράσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω υγειονομικής κρίσης. 

To ΕΚΦΕ Ρεθύμνου με την υποστήριξη του τμήματος Παιδείας του Δ.Ρ προκύρηξε 
μαθητικό φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο «Δείξε μου τον δείκτη σου». Σκοπός του 
διαγωνισμού ήταν ομάδες μαθητών της Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου να δημιουργήσουν 
φυσικούς δείκτες με τη βοήθεια των καθηγητών τους και να φωτογραφίσουν τις 
δημιουργίες τους.  Υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον  και δήλωσαν συμμετοχή 20 ομάδες από 
διάφορα σχολεία του νομού. Δυστυχώς ο διαγωνισμός δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί 
γιατί το κλείσιμο των σχολείων συνέβη πριν ολοκληρωθεί η διδασκαλία των ενοτήτων στο 
μάθημα της  Χημείας που απαιτούνταν για να υπάρχει διδακτικό όφελος των μαθητών 
από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Έτσι αποφασίστηκε η ματαίωσή του με στόχο την 
πραγματοποίησή του την επόμενη σχολική χρονιά.  

Επίσης αναβλήθηκε για το ερχόμενο Φθινόπωρο η κοινή δράση με το ΕΚΦΕ Χανίων που 
αφορούσε στην διεξαγωγή ημερίδας με τίτλο: «Διδακτικές Πρακτικές στα μαθήματα των 
Φ.Ε»  στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή 19 συνάδελφοι από όλη την Κρήτη για να 
παρουσιάσουν διδακτικές πρακτικές που είχαν υλοποιήσει στα σχολεία τους και 
σχετίζονταν με τους παρακάτω άξονες: 

• Διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών (π.χ. 
διδακτικά σενάρια, σχέδια μαθημάτων κ.λ.π.) 



 

 
 

• Project ή Ερευνητικές Εργασίες με θεματολογία από τις Φ.Ε, ή γενικότερα 
δραστηριότητες που ακολουθούν προσέγγιση “STEM”. 

• Εργαστηριακές δραστηριότητες που αποτελούν νέες προτάσεις για την πειραματική 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών. 

• Δραστηριότητες της κατηγορίας “Οι φυσικές επιστήμες στο σπίτι μας”, όπου τα 
παιδιά συνεργάζονται με τους γονείς τους στο πλαίσιο κάποιων υλοποιήσεων. 
 

 

Στ.  Διεξαγωγή του 6ου Θερινού Σχολείου Φυσικών Επιστημών 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (2-5 Σεπτεμβρίου) συνδιοργανώθηκε με το Ινστιτούτο 
Φυσικής Πλάσματος και Λέηζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τη 
στήριξη του Δήμου Ρεθύμνης, για 6η συνεχόμενη χρονιά θερινό σχολείο με θέματα 
φυσικών επιστημών για μαθητές που έμπαιναν στην Β Λυκείου. Το θερινό σχολείο 
διεξήχθη στους χώρους του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου στην Αργυρούπολη και συμμετείχαν  25 
μαθητές από τα Γενικά Λύκεια του νομού που είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις στα 
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Όπως και τα υπόλοιπα χρόνια έτσι και φέτος η 
διοργάνωση αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς την εθελοντική 
συμμετοχή καθηγητών και ερευνητών από τον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη 
συνδρομή συναδέλφων της δευτεροβάθμιας. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν φέτος ήταν 
οι παρακάτω: 

Παπαδογιάννης Νεκτάριος τακτικός καθηγητής, αντιπρύτανης Ελλ. Μεσογειακού Παν. 

Ταταράκης Μιχάληςμ Διευθυντής ΙPPL, τακτικός καθηγητής Ελλ. Μεσογειακού Παν. 

Σταύρου Δημήτρης τακτικός καθηγητής ΠΤΔΕ Π. Κρήτης 

Λαδουκάκης Μανώλης, Βιολόγος επίκουρος καθηγητής Παν. Κρήτης 

Λουλουδάκης Δημήτρης, Φυσικός Phd, ερυνητής του ΙΤΕ  

Σγουρός Γιάννης Φυσικός Phd, Msc, Λύκειο Επισκοπής, 

Ντρουμπογιάννη Αλεξάνδρα Βιολόγος, Phd, Med, 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου 

Κωβαίος Ηλίας Xημικός, Phd, Πειραματικό Γεν. Λύκειο Παν. Κρήτης  

Πενθερουδάκης Γιώργος, Βιολόγος, Msc  Πειραματικό Λύκειο Παν. Κρήτης 

Καπελώνη Ελένη Χημικός, 2ο Γενικό Λύκειο 

Μεταξά Ελπίδα, 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου 

Δυστυχώς εξαιτίας των υγειονομικών εξελίξεων, δεν είναι  δυνατόν να διοργανωθεί το 
θερινό σχολείο στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο του 2020. 
Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τη δράση αυτή κατά τη διάρκεια 
της ερχόμενης σχολικής, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.  

 

Ζ. Συνεργασία με άλλους φορείς 

Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου συμμετείχε σαν συνεργάτης σε προτάσεις στη δράση του ΕΛΙΔΕΚ 
«Επιστήμη και Κοινωνία» στο πρόγραμμα «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης», 
που αφορούν προγράμματα διάχυσης της γνώσης που παράγεται σε ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ευρύτερα στην 



 

 
 

κοινωνία. Στις  προτάσεις στις  οποίες συμμετέχει το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου είναι οι παρακάτω , 
στις δύο πρώτες μάλιστα συμμετέχει ενεργά στην ομάδα έργου:   

1. « Φωτίζω, το φως του πλάσματος και των Λεϊζερ στην Κοινωνία» του Ινστιτούτου 
Φυσικής Πλάσματος και Λεϊζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

2.  «Κόμβοι για Προηγμένα Υλικά-Κυνηγός Υλικών:Τα εργαστήρια» του ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος 

3. «Σύγχρονη επίSTEAMη στο σχολείο» του ΙΤΕ  
 

Οι προτάσεις αυτές είναι ακόμα στο στάδιο της αξιολόγησης. Είναι φανερό ότι αν κάποια ή 
κάποιες από τις παραπάνω αξιολογηθούν και περάσουν στο στάδιο της υλοποίησης, θα 
είναι σημαντικό το ΕΚΦΕ να στελεχωθεί με συναδέλφους , ώστε να ανταπεξέλθει στις 
αυξημένες απαιτήσεις. 

 

Σκέψεις για την ερχόμενη σχολική χρονιά. 

Η επόμενη σχολική χρονιά ξεκινά με την απειλή της επανεμφάνισης της επιδημίας του 
covid19. Με βάση αυτό το γεγονός δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο θα μπορεί να 
συνεργαστεί το ΕΚΦΕ με τους συναδέλφους και τα σχολεία για την προώθηση των σκοπών 
του. Για παράδειγμα είναι άγνωστο αν είναι δυνατόν να γίνουν επισκέψεις μαθητών στους 
χώρους του. Για τον παραπάνω λόγο προγραμματίζονται δράσεις εξ αποστάσεως ή δράσεις 
που θα πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους. Για την πραγματοποίηση, όλων των 
δράσεων του ΕΚΦΕ είναι σημαντική η ύπαρξη καλής συνεργασίας με το τμήμα Παιδείας του 
Δήμου Ρεθύμνου που στηρίζει διαχρονικά τις δράσεις μας. Είναι όμως απαραίτητη και από 
πλευράς υπηρεσίας η στελέχωση του ΕΚΦΕ με συνεργάτες  οι οποίοι θα συμβάλλουν με την 
εργασία τους στο έργο του.  Υπάρχει η καλή διάθεση και επικοινωνία με τα ΕΚΦΕ της 
Κρήτης και τις συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου του ΠΕΚΕΣ και γι αυτό το λόγο  
πιστεύουμε ότι ακόμα και με τις δύσκολες συνθήκες που προοιωνίζονται θα μπορέσουμε 
με τη λειτουργία μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του επιστημονικού εγγραμματισμού 
των μαθητών, μέσα από πειραματικές δραστηριότητες, πράγμα που είναι και ο απώτερος 
στόχος μας.   

 

 

Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 

Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος 

Φυσικός               .   

 



 

 
 

 

Ε.Κ.Φ.Ε.  ΧΑΝΙΩΝ 
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1.  Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων 
 

1.1. Υπεύθυνος  

 

Ε.Κ.Φ.Ε.: Χανίων 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - ειδικότητα): Αναστασάκης Νικόλαος - Φυσικός 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με θητεία/απόσπαση): Θητεία: από 08-4-2019 έως 31-07-2022 
 
 

 

1.2. Συνεργάτες 
 

 
Ονοματεπώνυμο 

Κλάδος/ Είδος απόσπασης ή διάθεσης 
 

Ειδικότητα (μερική ή ολική) 
  

     
     

 
1. Στυλιανακάκης Γιάννης 

Δάσκαλος Διάθεση για ορισμένες ημέρες, 
 

ΠΕ70 αναλόγως αναγκών 
  

     
        

         

 
2. Γαρεδάκη Εμμανουηλία 

Χημικός Διάθεση για 1 ημέρα την 
 

ΠΕ04.02 εβδομάδα 
    

       

Στελέχωση: 
       

        

3. Παπαθανασίου Κωσταντίνος 
Χημικός Διάθεση για 2 ημέρες την  

 

ΠΕ04.02 εβδομάδα 
    

       
        

         

 
4. Μαυροματάκης Γεώργιος 

Βιολόγος Διάθεση για 1 ημέρα την 
 

ΠΕ04.04 εβδομάδα 
    

       
        

         

 
5. Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος 

Φυσικός Διάθεση για 1 ημέρα την 
 

ΠΕ04.01 εβδομάδα 
    

       
        

         

 

 

1.3. Επικοινωνία 
 

Διεύθυνση  
Σχολικό συγκρότημα ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ Ακρωτηρίου, Προφήτης Ηλίας, 73100 Χανιά 

Ε.Κ.Φ.Ε.: 
 

      
       

Τηλέφωνο: 28210 28666     
       

e-mail:  ekfechan@sch.gr & ekfechan@gmail.com 
       

Ιστοσελίδα:  https://ekfechanion.eu 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ekfechan@sch.gr
mailto:ekfechan@gmail.com
https://ekfechanion.eu/


 

 
 

Έκθεση Δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. 2019-2020  
 
 

 

2.  Δραστηριότητες 
 

Ακολουθεί η περιγραφή των δραστηριοτήτων που διοργάνωσε ή συμμετείχε το ΕΚΦΕ Χανίων, 

στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020. 
 

2. Αναφέρονται και δραστηριότητες που διοργανώθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν λόγω 

της απαγόρευσης στην διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. 
 
3. Δεν αναφέρονται οι συναντήσεις και επισκέψεις που αν και είχαν προγραμματιστεί, δεν 

έγιναν για τον προηγούμενο λόγο. 
 
4. Προστέθηκαν οι εξ αποστάσεως συναντήσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν μετά την έναρξη 

των περιοριστικών μέτρων 

 

2.1. Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτικών 
 

α/α Θέμα συνάντησης Συμμετοχές Ημερομηνία Τόπος 

     

1 
Προγραμματισμός & Χημεία & Βιολογία 

ΥΣΕΦΕ, ΠΕ04 18-10-2019 
ΕΚΦΕ 

Λυκείου – Εργ. Δραστηριότητες Χανίων    

     

2 
Ενημέρωση - συζήτηση για διαγωνισμό Εκπαιδευτικοί 

23-10-2019 
ΕΚΦΕ 

Ρομποτικής ΕΛΛΑΚ Π/θμιας & Δ/θμιας Χανίων   

     

3 
Φυσική στο Λύκειο – επιλεγμένες εργ. 

ΠΕ04.01 25-10-2019 
ΕΚΦΕ 

Δραστηριότητες Φυσικής Χανίων    

     

4 
Φ.Ε στο Γυμνάσιο – επιλεγμένες εργ. ΥΣΕΦΕ, ΠΕ04 

15-11-2019 
ΕΚΦΕ 

Δραστηριότητες Φυσ.-Χημ.-Βιολ. Γυμνασίου Χανίων   

     

5 Διαγωνισμός EUSO - Ενημέρωση ΠΕ04 Λυκείου 22-11-2019 
ΕΚΦΕ 

Χανίων     

     

6 Διαγωνισμός EUSO - Υποστήριξη 
ΠΕ04 Λυκείων , 

29-11-2019 
ΕΚΦΕ 

Μαθητές Χανίων    

     

7 “Πίτα”του ΕΚΦΕ: Απογευματινή συνάντηση 
Εκπαιδευτικοί, 

22-01-2019 
ΕΚΦΕ 

γονείς... Χανίων    

     

 Εργ. Δραστηριότητες ...“της εποχής” στο   
ΕΚΦΕ 

8 Λύκειο (Φυσ.-Χημ.-Βιολ.) ΠΕ04 24-01-2020 
Χανίων     
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2.2. Εξ αποστάσεως συναντήσεις 
 

α/α Θέμα συνάντησης Διοργανωτής 
Ημερομηνία - 

Τόπος 
ώρα     

     

 ΤΠΕ και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
28/03/2020 / webex/ 

1 (eLearning): Πρακτικές συμβουλές / Ε.ΔΙ.ΒΕ.Α / Π.Κ. 
19.00-21.00 edivea  Εισαγωγικό Πλαίσιο διδακτικής αξιοποίησης"  

    
     

2 
Eξ αποστάσεως διδασκαλία στα μαθήματα των ΠΕ.ΚΕ.Σ Κρήτης / 07-04-2020 / webex/ 
Φ.E., Eνδεικτικά διδακτικά σενάρια ΕΚΦΕ Χανίων 16.00-19.00 aginoudi  

     

3 
Eξ αποστάσεως διδασκαλία στα μαθήματα των ΠΕ.ΚΕ.Σ Κρήτης / 09-04-2020 / webex/ 
Φ.E., Eνδεικτικά διδακτικά σενάρια ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 18.00-21.00 aginoudi  

     

 
Ψηφιακά εργαλεία στην πλατφόρμα e-class, 

 
13-04-2020 / 

webex/ 
4 ΕΚΦΕ Χανίων ekfechanio 

 δημιουργία e-μαθημάτων  11.00-14.00 n 
    

     

 
Ψηφιακά εργαλεία στην πλατφόρμα e-class, 

 
13-04-2020 / 

webex/ 
5 ΕΚΦΕ Χανίων ekfechanio 

 δημιουργία e-μαθημάτων  22.00-24.00 n 
    

     

 
Ψηφιακά εργαλεία στην πλατφόρμα e-class, 

 
21-04-2020 / 

webex/ 
6 ΕΚΦΕ Χανίων ekfechanio 

 δημιουργία e-μαθημάτων  22.00-24.00 n 
    

     

 
Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση – Αξιοποίηση 

 
23-04-2020 / 

webex/ 

7 ΕΚΦΕ Ρεθύμνου ekfechanio Ψηφιακών εργαλείων 18.00-20.00 
    n 

 
Περιήγηση στην πλατφόρμα e-me , 3ο Δημοτικό 13-05-2020 / 

webex/ 
8 ekfechanio 

 σημαντικότερα συστατικά Σχολείο Χανίων 11.00 – 13.00 n 
    

     

 e-συνάντηση με εκπ/κούς π/θμιας: ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης 
20-05-2020 / webex/ 

9 Παραδείγματα χρήσης εργαλείων του e-me για (πρωτοβάθμια) / 11.00 – 13.00 andreadou 
 τη διδασκαλία των Φ.Ε. ΕΚΦΕ Χανίων   

8 
Παρουσίαση καλών πρακτικών ασύγχρονης 

ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης 
01-06-2020 / webex/ 

τηλεκπαίδευσης από όλη την Κρήτη 17.30 – 21.00 aginoudi   

     

9 
Εργαστηριακές διδακτικές πρακτικές : 

ΠΑΝΕΚΦΕ 
16-06-2020 / webex/ 

Παρουσίαση ΕΚΦΕ Χανίων 10.00 – 12.00 tsakiri   

     

10 Εργαστηριακές διδακτικές πρακτικές & ΠΑΝΕΚΦΕ 23-06-2020 / webex/ 
 Συνέλευση  10.00 – 12.00 mourouzis 
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10 Αποτίμηση - εργαστηριακές διδακτικές ΠΑΝΕΚΦΕ 30-06-2020 / webex/ 
 πρακτικές  10.00 – 12.00 mourouzis 
     

 

2.3. Επισκέψεις σχολικών τμημάτων 
 

Στο διάστημα Δεκέμβριος 2019 – Μάιος 2020, κάθε Τρίτη και Πέμπτη προγραμματίστηκαν 

επισκέψεις τάξεων Πρωτοβάθμιας από Δημ. Σχολεία του Ν.Χανίων. Μέχρι την έναρξη των 

μέτρων απαγόρευσης, είχαν ήδη επισκεφθεί το ΕΚΦΕ Χανίων 49 τμήματα με 794 παιδιά και 

75 εκπαιδευτικούς. Κατά την επίσκεψη τους παρακολούθησαν εργαστηριακές διδασκαλίες σε 

γνωστικά αντικείμενα που είχαν ήδη δηλώσει κατά την υποβολή του αιτήματος για επίσκεψη. 

 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα υπήρχε δυνατότητα προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης 

για μαθητές της Δευτεροβάθμιας. Μέχρι την έναρξη της απαγόρευσης, είχαν επισκεφθεί το 

ΕΚΦΕ 7 σχολικά τμήματα (περίπου 120 μαθητές/τριες): 
 

2. Λύκειο Ακρωτηρίου, 
 
3. 7ο Γυμνάσιο 
 
4. Γυμνάσιο ελ. Βενιζέλου 
 
5. ΓΕ.Λ Ακρωτηρίου 
 

Κατά τις επισκέψεις τους, οι μαθητές παρακολούθησαν αλλά και υλοποίησαν 

εργαστηριακές δραστηριότητες σε συγκεκριμένα αντικείμενα, που είχαν εκ των 

προτέρων ζητηθεί από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. 

 

2.4. Επισκέψεις του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων σε σχολικές μονάδες 
 

α/α Θέμα επίσκεψης Τάξεις Ημερομηνία Τόπος 

     

1 Διευθέτηση σχολικού εργαστηρίου Γυμνάσιο 7-11-2019 
6ο Γυμνάσιο 

Χανίων     
     

1 
Παρακολούθηση εργ. δραστηριοτήτων B, Γ’ 

07-11-2019 
Μουσικό 

Χημείας, υποστήριξη διαγ. EUSO Λυκείου Γυμνάσιο- Λύκειο   

     

2 
Ο κύκλος του νερού: Επίδειξη φαινομένων Νηπιαγωγε 

20-11-2019 
1ο Νηπ. Κουνουπι- 

μέσα παιχνίδια. ίο διανών   
     

3 Εργαστηριακή διδασκαλία Φυσικής – Χημείας Γ’ Λυκείου 27-11-2019 
ΓΕΛ Παλαιό- 

χωρας     
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5 
Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής – Β’-Γ’ 

11-12-2019 
Γυμνάσιο 

Χημείας Γυμνασίου Σφακίων   

     

6 STEM Δραστηριότητες στο Δημοτικό 
Ε-Στ’ 

16-12-2019 2ο  .Σ. Μουρνιών 
Δημοτικού     

     

 

2.5. Διαγωνισμοί – ημερίδες 
 

2.5.1. Τοπικός Διαγωνισμός EUSO 2020 
 

2. τοπικός, προκριματικός μαθητικός διαγωνισμός πειραματικών δραστηριοτήτων για 

συμμετοχή Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO) διοργανώθηκε και φέτος στο 

ΕΚΦΕ Χανίων. Ειδικότερα, έγιναν δύο προπαρασκευαστικές συναντήσεις: 
 
3. Παρασκευή 22 Νοεμβρίου: Ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων που 

δήλωσαν ενδιαφέρον 
 
4. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου: Επίδειξη – εκπαίδευση μαθητών των σχολείων που 

δήλωσαν συμμετοχή (σε συνεργασία με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς). 
 
Οργανωτική επιτροπή – επιτροπή θεμάτων διαγωνισμού: 
 

 Αναστασάκης Νίκος, Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος (Φυσική) 
 

 Παπαθανασίου Κώστας, Σκουνάκης Νικόλαος, Γαρεδάκη Εμμανουηλία (Χημεία) 
 

 Μαυροματάκης Γιώργος, Βατσάκη Χρυσούλα (Βιολογία) 
 
2 τοπικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο ΕΚΦΕ Χανίων, το Σάββατο 7 

Δεκεμβρίου 2019. Συμμετείχαν: 
 

5. ΓΕ.Λ Αλικιανού 
 

6. ΓΕ.Λ Βάμου 
 

7. ΓΕ.Λ Ακρωτηρίου 
 

8. 2ο ΓΕ.Λ Χανίων. 
 
Προκρίθηκε για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Αθήνας, η ομάδα μαθητών του ΓΕ.Λ Βάμου. 

 

2.5.2. Πανελλήνιος διαγωνισμός ρομποτικής και ανοικτών 
τεχνολογιών 
 

6. υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων συμμετείχε στην οργανωτική ομάδα του μαθητικού διαγωνισμού 

που διοργανώνει η ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ. Σε συνεργασία με το Τμήμα Ρομποτικής και 

 

https://ekfechanion.eu/drasthriothtes/diagvnismoi/item/560-euso_2020.html
https://ekfechanion.eu/drasthriothtes/diagvnismoi/item/560-euso_2020.html
https://ekfechanion.eu/drasthriothtes/diagvnismoi/item/560-euso_2020.html
https://ekfechanion.eu/drasthriothtes/diagvnismoi/item/559-ellak-openrobotics.html
https://ekfechanion.eu/drasthriothtes/diagvnismoi/item/559-ellak-openrobotics.html
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Ευφυών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώθηκε υποστηρικτική συνάντηση 

στον χώρο του ΕΚΦΕ (10 Οκτ 2019). 
 

Τα σχολεία που συμμετέχουν στον διαγωνισμό: 
 

Η 4ο ΓΕ.Λ Χανίων 
 

Η ΕΠΑ.Λ & ΓΕ.Λ Κισσάμου 
 

Η 8ο  .Σ. Χανίων 
 

Η .Σ. Κολυμβαρίου 
 

Η ΓΕ.Λ Ελ. Βενιζέλου 
 

Η 5ο  .Σ. Χανίων 
 

• 1ο .Σ. Μουρνιών & .Σ. Αγροκηπίου 
 

20 1ο Νηπιαγωγείο Κουντούρας Χανίων. 
 

Για φέτος ο διαγωνισμός υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Περιφέρεια Κρήτης. Ωστόσο η 

ολοκλήρωση του είναι σε αναστολή λόγω των περιοριστικών μέτρων για τη αποτροπή 

διάδοσης του COVID-19. 

 

2.5.3. Masterclasses 2020 
 

Ήδη από το 2018, το ΕΚΦΕ Χανίων ανήκει στην ομάδα των Ελληνικών Εκπαιδευτικών δομών 

που διοργανώνουν Διεθνή Μαθήματα Στοιχειωδών Σωματιδίων – International Masterclasses 

for Particle Physics. 
  
Για φέτος και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, διοργανώθηκαν τα συγκεκριμένα 

μαθήματα με ομιλητές τους Φυσικούς/Ερευνητές (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος): Αναγνώστου Γιώργο, 

Δασκαλάκη Γιώργο, Φανουράκη Γιώργο. 
 

29 απαραίτητη τεχνολογική υποδομή (20 Η/Υ, διαδίκτυο, συστήματα ήχου – εικόνας) 

εξασφαλίστηκε από την υπάρχουσα στο ΕΚΦΕ Xανίων και τον δανεισμό από το 

Πολυτεχνείο Κρήτης και τα σχολεία που θα συμμετείχαν. 
 
Οι συμμετοχές κάλυψαν όλες διαθέσιμες θέσεις (10 Σχολεία / 40 μαθητές). 
 

9. διεξαγωγή είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 Μαρτίου, από τις 08.30 έως τις 
 
17.00. Όμως τελικά η υλοποίηση της εκδήλωσης ακυρώθηκε λόγω της εφαρμογής των 

απαγορευτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID – 19. 

 
 

 

 

https://physicsmasterclasses.org/index.php?cat=country&page=gr
https://physicsmasterclasses.org/index.php?cat=country&page=gr
https://physicsmasterclasses.org/index.php?cat=country&page=gr
https://ekfechanion.eu/drasthriothtes/epimorfoseis/item/613-masterclasses-2020.html
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2.5.4. Διδακτικές πρακτικές στα μαθήματα των Φ.Ε. 
 

Με δεδομένη την υλοποίηση ενός μεγάλου σε αριθμό και ποικιλία διδακτικών πρακτικών για τις 

Φυσικές Επιστήμες από τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης στην 

Κρήτη, σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου συνδιοργανώσαμε την παγκρήτια ημερίδα με 

τίτλο “Διδακτικές πρακτικές στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών”. Σκοπός της η ανάδειξη 

και η διάχυση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων των συναδέλφων και η δημιουργία ενός 

σημείου αναφοράς για τον πολλαπλασιασμό τους. 
 

Καθώς η ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς από όλη τη Κρήτη, συνεργάτες μας στην 

προσπάθεια ήταν τα ΕΚΦΕ Ηρακλείου (1ο & 2ο) και Λασιθίου, καθώς και το ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

ενώ εξασφαλίστηκε η στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Η επιστημονική επιτροπή της ημερίδας : 
 

12. Αναστασάκης Νίκος, ΕΚΦΕ Χανίων 
 
13. Βιτωράκης Μιχάλης, ΕΚΦΕ Λασιθίου 
 
14. Γκινούδη Αθηνά, Σ.Ε.Ε Φυσικών Επιστημών, ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
 
15. Δερμιτζάκη Ειρήνη, 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 
 
16. Καλαθάκη Μαρία, Σ.Ε.Ε Φυσικών Επιστημών, ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
 
17. Καλογιαννάκης Μχάλης Καθηγητής Παν.Κρήτης 
 
18. Kαρτσωνάκης Εμμανουήλ, Διευθ/ντής ΠΔΕ Κρήτης 
 
19. Σταύρου Δημήτρης, Καθηγητής Παν. Κρήτης 
 
20. Τσουτσουδάκης Αστρινός, 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 
 
21. Χαλκιαδάκης Κώστας, ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 
 

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή ήταν έντονο και υποβλήθηκαν 19 εργασίες για παρουσίαση 

(είχαμε θέσει ως όριο τις 16-18 εργασίες). 
 

5. ημερίδα είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Απριλίου σε αίθουσα του πρώην 

“Ξενία” στο Ρέθυμνο. Όμως αναβλήθηκε λόγω της εφαρμογής των απαγορευτικών 

μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID – 19 και θα προγραμματιστεί στην 

επόμενη σχολική χρονιά με την μορφή της τηλε-ημερίδας. 

 
 
 
 
 

 

https://sciencecrete.school.blog/
https://sciencecrete.school.blog/
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2.6. Εκδηλώσεις 
 

2.6.1. Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες στα Χανιά 
 

14. έβδομη συνέχεια της εκδήλωσης, για φέτος προγραμματίστηκε να γίνει σε κεντρικό 

χώρο της πόλης, και ειδικότερα στο Κ.Α.Μ. και την παράπλευρη πλατεία, στο Ενετικό Λιμάνι 

των Χανίων. Ο σκοπός ήταν να ανοίξει η εκδήλωση σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, πέρα 

από τα όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίδειξη εργαστηριακών δραστηριοτήτων, κατασκευών, 

τεχνολογικών υλοποιήσεων στον εκθεσιακό χώρο του Κ.Α.Μ. το Σάββατο και την Κυριακή 9 & 

10 Μαΐου. 
 

Δήλωσαν συμμετοχή 29 σχολικές μονάδες από όλο το εύρος π/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης: 
 

1. ΓΕΛ Βάμου 15. 6ο Γυμνάσιο Χανίων 

2. Μουσικό Σχολείο Χανίων 16. .Σ. Πλάτανου 

3. ΕΠΑΛ Κισσάμου-ΓΕΛ Κισσάμου 17. .Σ. Ιδ. Εκπ. Θεοδωρόπουλου 

4. ΓΕΛ Ακρωτηρίου 18. 19ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων 
  

5. Γυμν. Ιδ.Εκπ. Θεοδωρόπουλου 19. .Σ Ναυστάθμου Κρήτης 
  

6. 2ο Γυμνάσιο Χανίων 20. 1ο  .Σ. Νέας Κυδωνίας 
  

7. Γυμνάσιο Βρυσών 21. .Σ. Βουκολιών 
  

8. Γυμνάσιο Βάμου 22. 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων 
  

9. Γυμνάσιο Καντάνου 23. Δημοτικό Σχολείο Φρε 
  

10. Γυμνάσιο Αλικιανού 24. 2ο  .Σ. Χανίων 
  

11. 6o Γυμνάσιο Χανίων 25. .Σ. Πλατανιά 
  

12. 7ο Γυμνάσιο Χανίων 26. Αειφόρο Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη 
  

13. Γυμνάσιο Βουκολιών 27. Νηπ. Ιδ. Εκπ. Θεοδωρόπουλου 
  

14. 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλοι 28. Νηπιαγωγείο Νεροκούρου 
  

  29. 1ο Νηπιαγωγείο Περιβολίων 
 
 

 

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο καθ. Στέφανος Τραχανάς (Παν.Κρήτης, Π.Ε.Κ, mathesis) με 

αντικείμενο ομιλίας σχετικό με την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσα από την εμπειρία του 

Mathesis. Δυστυχώς το αντικείμενο της ομιλίας αποδείχθηκε “προφητικό” καθώς οι εξελίξεις 

της πανδημίας του COVID-19 δεν επέτρεψαν την 
 

https://ekfechanion.eu/drasthriothtes/ekdiloseis/item/612-giortazontas_2020.html
https://www.chania-culture.gr/content/kam
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υλοποίηση της εκδήλωσης και έφεραν στο προσκήνιο την απομακρυσμένη διδασκαλία και 

την εξΑΕ... 

 

2.7. Συμμετοχή σε προγράμματα 
 

2.7.1. CreateSkills 
 

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS + με τίτλο “CreateSkills: Social Learning for Science 

in Primary Education”, με συμμετοχή στην τελική, διεθνή συνάντηση στο Vilnius της 

Λιθουανίας (2-4 Οκτωβρίου 2019). Το ΕΚΦΕ Χανίων συμμετείχε ως συνεργάτης της Δ/νσης 

Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων. 

 

3.  Επιμορφωτικό – Υποστηρικτικό υλικό 
 

3.1. Υλικό ιστοσελίδας 
 

 Προστέθηκαν διαδραστικά φύλλα εργασίας για αντικείμενα της Χημείας στην Γ’ 

Λυκείου 
 

 Έγινε συνολική αναδιάρθρωση του υποστηρικτικού υλικού για την Χημεία στο 

Λύκειο. 
 

 Προστέθηκε ενότητα για πολυμεσικό υλικό και video πειραμάτων, σε συνεργασία με 

το ΕΚΦΕ Γρεβενών 
 

 Προστέθηκαν ενότητες υποστηρικτικού υλικού για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
 

 Δημιουργήθηκαν video-οδηγοί για τις πλατφόρμες e-class, webex, και e-me (σε 

συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου). 

 

3.2. Ασύγχρονη διδασκαλία 
 
Στην πλατφόρμα e-class /η-τά ξη , δημιουργήθηκαν μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης   
για Φυσική και Χημεία. 
 
 

3.3. Εργαστηριακές Ασκήσεις 
 
Κατά τις επιμορφωτικές συναντήσεις με τους συναδέλφους ΠΕ04, υλοποιήθηκαν νέες 

εργαστηριακές δραστηριότητες κυρίως στη ενότητα “Ηλεκτρομαγνητισμός” της Φυσικής 

Λυκείου αλλά και στην Χημεία του Γυμνασίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες για 

τη επίδειξη του πειράματος του Oersted, της δύναμης Laplace και της Η/Μ Επαγωγής όπως 

και η εργαστηριακή δραστηριότητα ”Ταχύτητα αντίδρασης”. 

 
 

 

https://ekfechanion.eu/drasthriothtes/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/item/426-createskills.html
https://ekfechanion.eu/yliko/2016-10-12-23-34-37/chem/xhmeia-a-lykeiou/item/18-chem-lab-a.html
https://ekfechanion.eu/yliko/2016-10-12-23-34-37/chem/xhmeia-a-lykeiou/item/18-chem-lab-a.html
https://ekfechanion.eu/yliko/2016-10-12-23-34-37/chem.html
https://ekfechanion.eu/yliko/2016-10-12-23-34-37/chem.html
https://ekfechanion.eu/yliko/2016-10-12-23-35-44/item/606-https-blogs-sch-gr-capostolou-vinteoskopimena-peiramata-f-e.html
https://ekfechanion.eu/yliko/2016-10-12-23-35-44/item/646-web-platforms-manuals.html
https://youtu.be/lsHNPaPLLPU
https://ekfechanion.eu/yliko/2016-10-12-23-35-44/item/637-exae.html
https://ekfechanion.eu/yliko/2016-10-12-23-35-44/item/637-exae.html
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4.  Λοιπές δραστηριότητες 
 

4.1. Συναντήσεις στον χώρο του ΕΚΦΕ Χανίων. 
 

Η Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΚΦΕ Χανίων (Τετάρτη 22 Ιαν.2020, 19.00-21.00) 
 
Η Εκδήλωση οινογευσίας που διοργάνωσε το Π.Τ. Κρήτης της Ε.Ε.Χημικών (Σαβ.11 Ιαν. 

2020, 10.00-13.00) 
 
Η Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Π.Τ. Κρήτης της Ε.Ε.Χημικών (Σαβ. 1 Φεβ. 2020, 

17.00-19.00) 

 

4.2. Δημόσια παρουσία - ΜΜΕ 
 

• Δελτία τύπου σχετικά με εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΕΚΦΕ: EUSO 2020, 

Masterclasses 2020 (ακυρώθηκε), Διδακτικές Πρακτικές (αναβλήθηκε) 
 
• Συνεντεύξεις: NeaTV σχετικά με EUSO 2020. 
 
 

5. Παρατηρήσεις – Προγραμματισμός 
 

Η σχολική χρονιά 2019-2020 ξεκίνησε με πολλές ιδέες και διάθεση για πρωτοβουλίες. Ο 

εξοπλισμός που είχε εξασφαλιστεί από την προηγούμενη χρονιά και η συγκεντρωμένη 

εμπειρία έδωσαν την δυνατότητα για φιλόδοξο σχεδιασμό: 
 
Η συνεργασία κατ’ αρχήν με το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου και στην συνέχεια με τα υπόλοιπα 

ΕΚΦΕ της Κρήτης (Ηράκλειο – Λασίθι) και η στήριξη από το ΠΕ.ΚΕ.Σ Κρήτης, έδωσε την 

δυνατότητα για δραστηριοποίηση εκτός ορίων του Νομού. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 

εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης από την Περιφέρεια Κρήτης, και τη διοργάνωση της 

παγκρήτιας Ημερίδας των Διδακτικών Πρακτικών. 
 
Η διοργάνωση των Interantional Masterclasses for Particle Physics στα Χανιά έγινε 

φέτος για πρώτη χρονιά με κεντρικό διοργανωτή το ΕΚΦΕ Χανίων. 
 

Τέλος, η εκδήλωση “Γιορτάζοντας τις Φ.Ε. στα Χανιά” για πρώτη φορά φέτος ανοίχτηκε σε 

ευρύ κοινό, άλλαξε μορφή και προγραμματίστηκε εξ ολοκλήρου σε κεντρικό σημείο της πόλης. 
 

Όλα τα προηγούμενα προχώρησαν στο στάδιο της υλοποίησης: 
 

• Masterclasses 17 Μαρτίου, 
 
• Ημερίδα Διδακτικών Πρακτικών 5 Απριλίου 
 
• Γιορτάζοντας τις Φ.Ε.  9 & 10 Μαΐου 
 

https://flashnews.gr/post/410022/mathhtikos-diagwnismos-peiramatwn-euso-2020-apo-to-efke-xaniwn
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Όμως βρέθηκαν στην περίοδο της πανδημίας και ακυρώθηκαν. Στην θέση τους προστέθηκαν 

δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη της εξΑΕ. 

 

5.1. Προγραμματισμός για το 2020-21 
 

Η εισαγωγή της “εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης” και γενικότερα της χρήσης 

της τεχνολογίας στα σχολεία είναι γεγονός. Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα έχει έστω 

“ακουμπήσει” τα σχετικά εργαλεία, έχει λογαριασμό στο ΠΣΔ κλπ. Το στοίχημα αυτή τη στιγμή 

είναι να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά τα “καινούρια” εργαλεία προς όφελος 

των μαθητών μας, κατ’ επέκταση και των εκπαιδευτικών. 
 

Ως ΕΚΦΕ Χανίων θα υποστηρίξουμε αυτούς τους νέους δρόμους που ανοίγονται, 
 

αναδεικνύοντας τις δυνατότητες, προτείνοντας τρόπους χρήσης, δίνοντας παραδείγματα 

εφαρμογής. Έτσι μπορεί να εμπλουτιστεί η “εργαλειοθήκη” που υποστηρίζει την διδασκαλία 

των Φ.Ε. Τονίζουμε ότι, δεν υποβιβάζουμε και δεν παραγκωνίζουμε την θεμελιώδη 

σημασία της εργαστηριακής / πειραματικής δραστηριότητας και της ζωντανής 

παρουσίας του εκπαιδευτικού κοντά στα παιδιά του. Οι νέες συνθήκες δεν πρέπει να 

σταθούν απέναντι στις παλιές, αλλά να πορευτούν μαζί τους, να τις εμπλουτίσουν και να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότατα τους. 

 

Έτσι η στόχευση για την νέα σχολική χρονιά είναι : 
 

• Επικαιροποίηση / τροποποίηση του υλικού της ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ Χανίων, ώστε 

να υποστηρίζει την ασύγχρονη απομακρυσμένη εκπαίδευση. 
 
• Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (π.χ. αισθητήρες, μικροεπεξεργαστές “arduino”, 

συστήματα καταγραφής, mobile learning κ.λ.π.) σε παραδοσιακές εργαστηριακές 

δραστηριότητες καθώς και δημιουργία νέων υλοποιήσεων. 
 
• Ενίσχυση της “κοινότητας” των ΕΚΦΕ της Κρήτης 
 
• Δημιουργία μαθητικής κοινότητας που θα λειτουργήσει ως “ομάδα μάθησης” για τις 

Φ.Ε., μέσα από υλοποίηση απομακρυσμένων εργαστηριακών δραστηριοτήτων. 
 

Εννοείται ότι τα ήδη “κεκτημένα” (δια ζώσης συναντήσεις, εκδηλώσεις, δραστηριότητες κλπ) 

παραμένουν στον σχεδιασμό μας, με την προϋπόθεση ότι θα είμαστε σε θέση να τα 

υλοποιήσουμε. 
 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι το “άρωμα” της νέας χρονιάς θα είναι τεχνολογικό και 

προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει το ΕΚΦΕ Χανίων να υποστηριχθεί με προσωπικό και 

υποδομές. 
 

https://ekfechanion.eu/


 

 
 

Έκθεση Δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. 2019-2020  

 

Κλείνοντας και φέτος, παρά τις ιδιαιτερότητες και τις πρωτόγνωρες συνθήκες το πρόσημο μας 

παρέμεινε θετικό. Οι εμπειρίες πολλές, οι ιδέες και οι συνεργασίες επίσης. Κρατάμε ότι: 
 

Οι Φυσικές Επιστήμες στο Ελληνικό Σχολείο έχουν επιτακτική ανάγκη υποστήριξης και 

επανασύνδεσης με την καθημερινή πραγματικότητα. Τα “ζωντανά” Εργαστηριακά Κέντρα 

Φυσικών Επιστημών μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων  
 
 

 

Αναστασάκης Νικόλαος 
 

Φυσικός 
 



 

 
 

 


