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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 τρίτο (3ο) 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 ΠΑΡΙΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 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 



Οι ΣΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης έχουν στην παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη τους: 
1044 σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά , Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΕΕΚ  και  ΕΚ) , με 
101.956 μαθητές και μαθήτριες σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά , Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 
ΕΕΕΚ  &  ΕΚ  
και 13.694  εκπαιδευτικούς  σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά , Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, 
ΕΕΕΚ ως εξής: 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ = 1044 σχολεία 

Π'ΘΜΙΑ / ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ 

Δημοτικά Σχολεία 157 43 54 82 
 

336 

Ιδιωτικά Σχολεία 25   4 13 
 

42 

Νηπιαγωγεία 199 48 63 127 
 

437 

ΣΥΝΟΛΟ 381 91 121 222 
 

815 

Δ'ΘΜΙΑ / ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ 

Γυμνάσια 51 16 19 27 
 

113 

Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

2 3 1 2 
 

8 

Επαγγελματικά Λύκεια 8 5 4 9 
 

26 

Ιδιωτικά Σχολεία 2     3 
 

5 

Λύκεια 34 9 14 16 
 

73 

Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο 2   1 1 
 

4 

ΣΥΝΟΛΟ 99 33 39 58 
 

229 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ =  101.956 μαθητές/μαθήτριες 

Π'ΘΜΙΑ / ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ 

Δημοτικά Σχολεία 20417 4541 5866 10092 
 

40916 

Ιδιωτικά Σχολεία 1104   108 689 
 

1901 

Νηπιαγωγεία 5880 1414 1802 3142 
 

12238 

ΣΥΝΟΛΟ 27401 5955 7776 13923 
 

55055 

Δ'ΘΜΙΑ / ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ 

Γυμνάσια 12092 2537 3310 5486 
 

23425 

Λύκεια 7266 1429 2048 3306 
 

14049 

Επαγγελματικά Λύκεια 3735 986 1035 3158 
 

8914 

Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

90 51 39 47 
 

227 

Ιδιωτικά Σχολεία 161     125 
 

286 

ΣΥΝΟΛΟ 23344 5003 6432 12122 
 

46901 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ  =  13.694  εκπαιδευτικοί 

Π'ΘΜΙΑ / ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ 

Δημοτικά Σχολεία 2868 679 972 1539 
 

6058 



Ιδιωτικά Σχολεία 79 177 7 75 
 

338 

Νηπιαγωγεία 775   277 421 
 

1473 

ΣΥΝΟΛΟ 3722 856 1256 2035 
 

7869 

Δ'ΘΜΙΑ / ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ 

Γυμνάσια 1358 308 469 696 
 

2831 

Λύκεια 790 178 234 372 
 

1574 

Επαγγελματικά Λύκεια 469 163 168 377 
 

1177 

Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

59 51 41 50 
 

201 

Ιδιωτικά Σχολεία 24     18 
 

42 

ΣΥΝΟΛΟ 2700 700 912 1513 
 

5825 

 
 
 



 

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 19/12-10-2020) τον ετήσιο 

προγραμματισμό, όπως αυτός περιγράφηκε στο αντίστοιχο κείμενο. 

Μέχρι την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού για το έτος 2020-2021, οι Σ.Ε.Ε. 

ανέφεραν στον μηνιαίο προγραμματισμό και στα έγγραφά τους τις δράσεις και ενέργειές 

τους («απόσπασμα απόφασης της Ολομέλειας–Πράξη 18/24-09-2020»), στην οποία 

αποφασίστηκε: «έως ότου συνταχθεί ο ετήσιος προγραμματισμός έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης για το σχ. έτος 2020- 2021, οι ΣΕΕ κάνουν αναφορά στα έγγραφά τους και στον 

μηνιαίο προγραμματισμό τους, στη σχετική νομοθεσία (πχ. ν.4547, ν.4299-καθηκοντολόγιο 

ΣΕΕ, Π.Δ. 79/17). 

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 2020-2021, κατατίθεται 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 2020-2021, είναι χωρισμένη σε πέντε 

(5) περιόδους με διακριτά χαρακτηριστικά: 

1) Την περίοδο από 01-09-2020 έως 6-11-2020 (για Δ/θμια) & από 01-09-2020 έως 13-
11-2020 (για Π/θμια) με ανοιχτά σχολεία, κατά την οποία προγραμματίστηκαν και 
υλοποιήθηκαν διαζώσης  και με αυτοπρόσωπη παρουσία οι δράσεις μας 

2) Την περίοδο από 09-11-2020 έως  10-01-2021 (για Δ/θμια) & 16-11-2020 έως  10-
01-2021(για Π/θμια)  με κλειστά σχολεία λόγω Covid 19 , κατά την οποία 
ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δράσεις και επισκέψεις στα σχολεία της 
ενότητάς μου, η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση καθώς και όλες οι 
άλλες διαζώσης δράσεις μου ως ΣΕΕ και Οργ. Συντονίστρια και γινόταν με 
τηλεδιασκέψεις, μέσω διαδικτύου με τη βοήθεια της πλατφόρμας WEBEX, λόγω 
αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πανελλαδικά, εξαιτίας των μέτρων 
προστασίας για τον COVID-19 

3) Την περίοδο 11-01-2021 έως 16-03-2021, με ανοιχτά σχολεία, κατά την οποία 
προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν διαζώσης  και με αυτοπρόσωπη παρουσία 
οι δράσεις μας και  

4) Την περίοδο από 17-03-2021 έως 18-04-2021 (για τη Γ΄ Λυκείου) & από 17-03-2021 
έως 09-05-2021 (για τις υπόλοιπες τάξεις Λυκείου, Γυμνάσια, Δημοτικά και 
Νηπιαγωγεία), με κλειστά σχολεία λόγω Covid 19 , κατά την οποία ακυρώθηκαν 
όλες οι προγραμματισμένες δράσεις και επισκέψεις στα σχολεία της ενότητάς μου, 
η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση καθώς και όλες οι άλλες διαζώσης 
δράσεις μου ως ΣΕΕ και Οργ. Συντονίστρια και γινόταν με τηλεδιασκέψεις, μέσω 
διαδικτύου με τη βοήθεια της πλατφόρμας WEBEX, λόγω αναστολής λειτουργίας 



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

5) Την περίοδο από 19-04-2021 (για τη Γ΄ Λυκείου) έως 11-06-2021(για Γυμνάσια και 
Λύκεια)  & από 10-05-2021 (για τις υπόλοιπες τάξεις Λυκείου, Γυμνάσια, Δημοτικά 
και Νηπιαγωγεία) έως 25-25-06-2021 (για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά), με ανοιχτά 
σχολεία κατά την οποία προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν διαζώσης  και με 
αυτοπρόσωπη παρουσία οι δράσεις μας 

 

 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.  

 



1Ο ΜΕΡΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Οι βασικοί άξονες: 

 Ο ετήσιος απολογισμός του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το σχολικό έτος 2020-2021, 

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: 



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 δια 

ζώσης ή μέσω τηλε-διασκέψεων 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 ή συνομίλησαν 

διαδικτυακά με τους διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων, 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. 

Ως μοντέλο επιμόρφωσης, ακολουθήθηκαν οι Κύκλοι Επιμόρφωσης σε σχέση με τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών για τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, ο 

μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού υλικού από υλικό για δια ζώσης διδασκαλία σε υλικό 

για εξ αποστάσεως, η δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού, η ψυχοκοινωνική και 

συναισθηματική ενδυνάμωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σε περιόδους 

εγκλεισμού ή επιστροφής στα ανοιχτά σχολεία κ.ά.  σε συνεργασία των ΣΕΕ μεταξύ τους, με 

ΣΕΕ από άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,  με διάφορες υποστηρικτικές δομές καθώς και άλλα στελέχη της 

εκπαίδευσης ή  των πανεπιστημίων κ.α.  

 

Ειδικότερα: 

 

1. Αποστολή χαιρετισμού και ενημερώσεων όλων των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης προς 

τα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης τους στην έναρξη, κατά τη 

διάρκεια και στο τέλος του σχολ. έτους. 

2. Οργάνωση και συμμετοχή σε συσκέψεις (μέσω τηλεδιασκέψεων) με 

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

Περιφερειακές Ενότητες  της ΠΔΕ Κρήτης για:  

a. την ενημέρωση σε θέματα λειτουργίας του σχολείου, συντονισμού, 

προγραμματισμού και οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου των σχολ. μονάδων 

και υποστήριξης εκπαιδευτικών και μαθητών, σε περιόδους δια ζώσης ή εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας, αναστοχαστικές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς για βελτίωση παρεμβάσεων-δράσεων και στο τέλος με στόχο την 

αποτίμηση του έργου.  

b. Συνεργασία σε ολόκληρο το σχολικό έτος με τους Διευθυντές/τριες, 

Προϊσταμένους/νες σχολείων ευθύνης τους για θέματα των Τμημάτων Υποδοχής-

ΖΕΠ, Παράλληλων Στηρίξεων και Τμημάτων Ένταξης που λειτουργούν σε αυτά. 

 

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

ενίσχυση των εκπαιδευτικών και των σχολικών  μονάδων (ενδεικτικά: παρουσία στην 

έναρξη  (αγιασμός) του Μουσικού Γυμνασίου, Λασιθίου, του 1ου Ειδικού Δημ. Σχ. 

Ηρακλείου και του 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ηρακλείου) 



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 σε: 

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

ii. Συλλόγους  Διδασκόντων  

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν: 

a) προγραμματισμένες ή έκτακτες τηλεδιασκέψεις ή επισκέψεις (στη δια ζώσης 

λειτουργία) στις σχολικές μονάδες για:  

o Ενημέρωση/επικοινωνία με Συλλόγους Διδασκόντων. Ποιοτική διαδικτυακή 

αλληλεπίδραση και άμβλυνση των αποστάσεων στο διαδικτυακό σχολείο. 

Οργανωτικές αρχές και ποιοτικά χαρακτηριστικά  εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας 

o Συζήτηση/υποστήριξη/καθοδήγηση εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας ή /και  τάξης/τμήματος για θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα με 

έμφαση στις σχέσεις εντός σχολικής κοινότητας, διδακτικής μεθοδολογίας, 

καθώς και υλοποίησης και συντονισμού σύγχρονης και ασύγχρονης εξΑΕ 

υποστήριξης 

o Υποστήριξη για την αναδιάρθρωση, διαχείριση και  εξορθολογισμό της 

διδακτέας ύλης, την εξέλιξη του προγράμματος της διδακτέας ύλης και την 

ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών και γονέων, 

τόσο στις περιόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, αλλά και στις περιόδους 

επιστροφής στη διαζώσης διδασκαλία 

o Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με έμφαση στα αποθετήρια 

εκπ/κού υλικού, κυρίως κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

o Ζητήματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας 

o Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου και  επίλυση προβλημάτων που ανέκυπταν 

σε συνεργασία με τη  Δ/νση του σχολείου 

o Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας σε κάθε σχολική μονάδα για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων  

o Ενθάρρυνση και ενίσχυση συνεργασίας και συναντίληψης υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού τάξης και εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης ή 

εκπαιδευτικών Τ.Ε. 

o 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 

o Συνέργειες-συντονισμός δράσης  αντισταθμιστικών δομών για την άμβλυνση 

των διογκούμενων εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την  διασφάλιση όσο το 

δυνατόν ίσων ευκαιριών πρόσβασης και μάθησης στο διαδικτυακό σχολείο 

o Επισκέψεις ή τηλεδιασκέψεις, παρεμβάσεις και παιδαγωγική υποστήριξη 

/καθοδήγηση, ειδικότερα σε περιπτώσεις έκτακτων προβλημάτων και 

παιδαγωγικών θεμάτων. Διαχείριση κρίσης, συμβουλευτική για τη 

διαμόρφωση παιδαγωγικού πλαισίου 

o Τηλεδιασκέψεις για  



▪ τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου, την ενδιάμεση 

αποτίμηση και απολογισμό με τους Διευθυντές,  

▪ την οργάνωση της ΕξΑ διδασκαλίας,  

▪ τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολείων,  

▪ τον Σύμβολο Σχολικής Ζωής,  

▪ την αυτοαξιολόγηση των Σχολικών μονάδων. 

o Έλεγχος και έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας Σχ. Μονάδων. 

o Έκδοση Αποφάσεων για Συμβούλους Σχολικής Ζωής. 

o Παιδαγωγικές συναντήσεις με γονείς 

o Λειτουργία και ενδυνάμωση παιδαγωγικών ομάδων σχολείων για την 

αντιμετώπιση φαινομένων υποεπίδοσης, παραμέλησης, σχολικού 

εκφοβισμού κ.λπ.  

o Ενημέρωση και ανταλλαγή ιδεών, για τη βέλτιστη λειτουργία των 

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

o Καλλιέργεια  κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης 

o 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  

o Αποστολή επιμορφωτικού υλικού προς όλα τα σχολεία 

o Συμβουλευτική υποστήριξη Διευθυντών, Εκπαιδευτικών και Γονέων 

o Ακαδημίες γονέων 

o Συζήτηση με γονείς/κηδεμόνες για θέματα φοίτησης μαθητών, χρήσης 

μάσκας και self test και καλής επικοινωνίας με τον/την εκπαιδευτικό και το 

σχολείο 

o Συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς και συνδιαμόρφωση κοινού 

πλαισίου υποστήριξης μαθητή/τριας με στόχο την ομαλή 

κοινωνικοσυναισθηματική ένταξη και γνωστική  εξέλιξή του 

          

 

b) Πολύπλευρη Υποστήριξη του  εκπαιδευτικού έργου για ζητήματα διδακτικού ή 

παιδαγωγικού χαρακτήρα, με συστηματική και σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

συνεργασία και τηλεδιασκέψεις 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: 

➢ Τηλεσυσκέψεις με εκπαιδευτικούς για την πολύπλευρη  υποστήριξη και 

καθοδήγηση σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα σε περιόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και δια ζώσης. 

➢ Αποστολή εγγράφων και συνημμένων αρχείων (των ΣΕΕ ή άλλων επιστημόνων 

από τη βιβλιογραφία, ή φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Ι.Ε.Π.) με εκπαιδευτικό 

/παιδαγωγικό/ ενημερωτικό υλικό. 

➢ Τηλεσυσκέψεις με διευθυντές και ενημέρωση  για  το παιδαγωγικό, το 

επιστημονικό και οργανωτικό-διαδικαστικό πλαίσιο, σε συνθήκες δια ζώσης 



και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, για την ενίσχυση της λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών των σχολείων. 

➢ Τηλεσυσκέψεις με διευθυντές και εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικές ομάδες 

τάξεων,  εκπαιδευτικούς Τ.Υ.-ΖΕΠ, Τ.Ε. και Παράλληλης Στήριξης για την 

κατανόηση της έννοιας της συμπερίληψης και  την 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 κ.ά.). 

➢ Τηλεσυσκέψεις με τους εκπαιδευτικούς Υπευθύνους Covid19 των σχολείων, 

για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του νέου κορονοϊού στα σχολεία. 
➢ Ευαισθητοποίηση των Δ/ντών στις παιδαγωγικές διαστάσεις του ρόλου τους.  

➢  Τηλεδιασκέψεις για συγκρότηση, ουσιαστική λειτουργία και ενδυνάμωση του 

ρόλου των συλλόγων διδασκόντων ως παιδαγωγικών ομάδων 

➢ Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με πρακτικές παιδαγωγικής αξιοποίησης 

ψηφιακών πόρων  

➢ Δημιουργία  μιας ευαίσθητης κοινότητας μάθησης που διδάσκει και 

διδάσκεται, με την ανάδειξη και τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών Δ/ντών και 

εκπαιδευτικών. 

➢ 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 

➢ 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 

➢ 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) 

➢ Διαχείριση εντάσεων με διευθυντές  και γονείς για θέματα φοίτησης στη δια 

ζώσης και  στην ΕξΑ διδασκαλία, χρήση μάσκας, self test, επαναφοιτήσεις 

μαθητών λόγω ελλιπούς φοίτητης 

➢ 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. 

 



c) Επισκέψεις και τηλεδιασκέψεις  για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Ομάδων Όμορων 

Σχολείων, με συνεργασίες των ΣΕΕ μεταξύ τους. 

 

d) Συμμετοχή σε τακτικές συσκέψεις ενημέρωσης και προγραμματισμού στην αρχή, 

στη μέση και στο τέλος του σχολικού έτους με τα ΚΕΣΥ, στο πλαίσιο της 

συμμετοχής των ΣΕΕ στην τριμελή ομάδα συντονισμού των  ΚΕΣΥ Κρήτης. 

 

e) 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 κατά τη διάρκεια του έτους   όσο και στο τέλος προκειμένου να γίνει 

απολογισμός του παιδαγωγικού τους έργου.  

 

f) Συναντήσεις της ΣΕΕ Ε.Α.Ε.Ε.  με τις προϊσταμένες και τις παιδαγωγικές ομάδες των 

4 ΚΕΣΥ Κρήτης, τόσο στην αρχή του Σχ. Έτους προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο 

συνεργασίας κατά τη διάρκεια του έτους  όσο και στο τέλος προκειμένου να γίνει 

απολογισμός του παιδαγωγικού τους έργου. Ειδικότερα η  ΣΕΕ ΕΑΕΕ 

πραγματοποίησε: 

• Επισκέψεις σε σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας 

εκπαίδευσης των Νομών Χανίων, Ρεθύμνου Ηρακλείου, Λασιθίου σε 

συνεργασία με τους ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης  τους για παιδαγωγική 

υποστήριξη και συνεργασία 

• Επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση διευθυντών ΣΜΕΑΕ εξ 

αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας WEBEX. 

• Επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη σχολικών μονάδων Γενικής 

Αγωγής σε θέματα ενταξιακής εκπαίδευσης 

• Συνεργασία με Σχολικές Μονάδες Γενικής και Ειδικής Αγωγής και 

υποστήριξη γονέων σχολικών μονάδων σε θέματα Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

• Επισκέψεις και παιδαγωγική καθοδήγηση στα σχολεία Ειδικής Αγωγής 

Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης της Κρήτης.  
• Επικοινωνία και καθοδήγηση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, με τηλεδιάσκεψη,  ή /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 

 

g) Συναντήσεις των ΣΕΕ ΠΕ04  με τους υπευθύνους των 5 ΕΚΦΕ Κρήτης τόσο στην αρχή 

του Σχ. Έτους προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο συνεργασίας, κατά τη διάρκεια του 

έτους  όσο και στο τέλος προκειμένου να γίνει απολογισμός του παιδαγωγικού 

τους έργου. 

 

h) Συναντήσεις της ΣΕΕ ΠΕ11  με τους υπευθύνους των 8 Ο.Φ.Α. Κρήτης τόσο στην 

αρχή του Σχ. Έτους προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο συνεργασίας, κατά τη 



διάρκεια του έτους  όσο και στο τέλος προκειμένου να γίνει απολογισμός του 

παιδαγωγικού τους έργου. 

 



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, άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Ελλάδας, 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 σχολική 

διαρροή και ο σχολικός εκφοβισμός, για την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, 

την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης και του σχολείου της συμπερίληψης και με  

πρόταγμα την ανάπτυξη ή ενδυνάμωση κουλτούρας πρόληψης της σχολικής μονάδας. 

a. Με την  βέλτιστη αξιοποίηση των «εσωτερικών» πόρων της σχολικής μονάδας  

καθώς και  των «εξωτερικών» της σχολικής κοινότητας  συνεργαζόμενοι με 

υποστηρικτικές δομές: ΕΔΕΑΥ, ΚΕΣΥ, ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ, Κέντρα Πρόληψης, ΚΕΣΑΝ, 

Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, 

Εισαγγελίες ανηλίκων, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας  κ.ά. 

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. 

a. Συνεργασία με τα ΚΠΕ Βάμου, Ανωγείων, Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, Ιεράπετρας-

Νεάπολης με τα Γεωπάρκα Ψηλορείτη, Σητείας καθώς και με άλλα ΚΠΕ και 

Γεωπάρκα της Ελλάδας, με το Μ.Φ.Ι.Κ., με υπηρεσίες δήμων και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα 

3. Τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων (διά 
ζώσης και εξ αποστάσεως) σε συνεργασία: 

a. με τα Ε.Κ.Φ.Ε. για την εργαστηριακή διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων, 
την καθοδήγηση και την οργάνωση των διαδικτυακών και δια ζώσης σχολικών 
εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας & Π/θμιας Εκπαίδευσης, τη 
συμμετοχή σε συνέδρια, ευρωπαϊκά προγράμματα και master classes 

i. Διοργάνωση Διεθνών Masterclasses  στη Φυσική στοιχειωδών 

σωματιδίων (με το ΕΚΦΕ Χανίων και σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Κέντρου, 

Θεσ/νίκης και τους ΣΕΕ κλάδου ΠΕ04 του 1ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας). 

b. με τους Υπευθύνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την 
εργαστηριακή διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων, την καθοδήγηση και 
την οργάνωση των διαδικτυακών και δια ζώσης σχολικών εργαστηρίων στις 



σχολικές μονάδες της Δ/θμιας & Π/θμιας Εκπαίδευσης και  την υποστήριξη των 
σχ. μονάδων στην εξΑ διδασκαλία.  

c. με τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.) για την υποστήριξη των σχολικών 
μονάδων, σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, σε 
θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής δια 
ζώσης και εξ αποστάσεως, καθώς και τη διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης, με τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
Χανίων και Ρεθύμνου για τη διοργάνωση διημερίδας τουρνουά «Σκακιού» και 
διημερίδας πολιτισμού και αθλητισμού με θέμα “Αγωνίσματα του 1821” στα 
Σφακιά η οποία, σε πειραματική εφαρμογή, αναμεταδόθηκε με χρήση webex σε 
σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης των παραπάνω περιφερειακών 
ενοτήτων, με την Ο.Ε.Σ.Α.Δ Χανίων ένα εξ αποστάσεως τουρνουά Σκακιού μέσω 
της πλατφόρμας lichess.org,και  

 
4. Συμμετοχή των ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης. 

a. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης και συσκέψεις με τον Περιφερειακό Δ/ντή ΠΕ 
& ΔΕ Κρήτης και τους 8 Δ/ντές ΠΕ και ΔΕ Κρήτης, τους 32 ΣΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κρήτης, καθώς και τις προϊσταμένες των 4 ΚΕΣΥ  Κρήτης στην αρχή, κατά τη 
διάρκεια και στο τέλος του έτους με στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού έργου καθώς και την εξέταση ζητημάτων εκπαιδευτικής 
πολιτικής και η εξειδίκευση  και προσαρμογή της πολιτικής αυτής στα δεδομένα 
και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής αρμοδιότητας του καθενός.  

b. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης σε συσκέψεις των Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης, με 
τον Περιφερειακό Δ/ντή ΠΕ & ΔΕ Κρήτης και τους 4 Δ/ντές ΔΕ Κρήτης με 
αντικείμενο εκπαιδευτικά/παιδαγωγικά θέματα στο ευρύτερο πλαίσιο  
προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα δεδομένα και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των σχολικών μονάδων των περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης, την 
νέα περίοδο με την όξυνση της πανδημίας και την σύγχρονη και ασύγχρονη ΕξΑ 
εκπαίδευση (26-10-2020) 

c. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης σε συσκέψεις των Σ.Ε.Ε. Π/θμιας Εκπ/σης, με 
τον Περιφερειακό Δ/ντή ΠΕ & ΔΕ Κρήτης και τους 4 Δ/ντές ΠΕ Κρήτης με 
αντικείμενο εκπαιδευτικά/παιδαγωγικά θέματα στο ευρύτερο πλαίσιο  
προσαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα δεδομένα και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των σχολικών μονάδων των περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης, την 
νέα περίοδο με την όξυνση της πανδημίας και την σύγχρονη και ασύγχρονη ΕξΑ 
εκπαίδευση (29 -10- 2020) 

d. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συσκέψεις με τις παιδαγωγικές ομάδες 
των ΚΕΣΥ των 4 νομών καθώς και με τις προϊσταμένες των ΚΕΣΥ των 4 νομών 
της Κρήτης, υπό το συντονισμό της ΣΕΕ ΕΑΕΕ, κατά τη διάρκεια του έτους με 
στόχο την ενημέρωση τον προγραμματισμό και το συντονισμό της δράσης μας. 

e. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συσκέψεις των 3 μελών επιτροπών των 
ΣΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, με τις προϊσταμένες των ΚΕΣΥ των 4 νομών της 
Κρήτης σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

f. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συσκέψεις με τις παιδαγωγικές ομάδες 
των ΚΠΕ των 4 νομών καθώς και με τους/τις προϊστάμενους/μένες των ΚΠΕ 
των 4 νομών της Κρήτης, υπό το συντονισμό της ΣΕΕ Εκπ/σης για την Αειφορία 
κατά τη διάρκεια του έτους με στόχο την ενημέρωση τον προγραμματισμό και 
το συντονισμό της δράσης μας. 

g. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συσκέψεις με τους  υπευθύνους των ΕΚΦΕ 
των 4 νομών, υπό το συντονισμό των ΣΕΕ ΠΕ04 κατά τη διάρκεια του έτους με 
στόχο την ενημέρωση τον προγραμματισμό και το συντονισμό της δράσης μας. 



h. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συσκέψεις με τις Ο.Φ.Α. των 4 νομών, υπό 
το συντονισμό της ΣΕΕ ΠΕ11, κατά τη διάρκεια του έτους με στόχο την 
ενημέρωση τον προγραμματισμό και το συντονισμό της δράσης μας. 

i. 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 (ΕΣΔΕΕ), Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/θμιας 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ (ΥΣΔΕΕ),   Επιστημονικό Εποπτικό 
Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κτλ. 
 

5. Συμμετοχή των ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Κρήτης  

• στη Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) των 

Σ.Κ.Α.Ε. ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 

• στις Επιτροπές Παρακολούθησης Συντονισμού της Διδακτέας/Εξεταστέας Ύλης, 

στα Γυμνάσια, Α΄, Β΄ και της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στα πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα. 

•  στη συντονιστική ομάδα για την οργάνωση και την υποστήριξη της λειτουργίας των 

Διαδικτυακών Διαπεριφερειακών Τμημάτων (Δ.Δ.Τ.) ΕΠΑΛ, τα οποία 

λειτούργησαν με ευθύνη της ΠΔΕ Κρήτης και του ΠΕΚΕΣ Κρήτης. 

• στη Περιφερειακή Ομάδα Υποστήριξης Σχολείων για την Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, υπό τον συντονισμό του ΣΕΕ ΠΕ86. 

•  ως επιμορφωτές/τριες σε επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Π./Υ.ΠΑΙ.Θ. 

(Επιμόρφωση στην ΕξΑΕ Τ4Ε, Εργαστήρια δεξιοτήτων) 

•  στην Οργανωτική ή/και Επιστημονική Επιτροπή πολλών συνεδρίων ( 3ο 

Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης, 1ο Συνέδριο Σχ. Φ.Α. & Αθλ. Επιστήμης, του Πανελλήνιου 

& Διεθνούς Συνεδρίου "Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M,  7ο 

Διεθνές/Επιστημονικό Συνέδριο ΙΑΚΕ, Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος 

«Καιρός», Τριήμερο Φιλολογικό Συνέδριο, κ.α) 

•  ως εισηγητές σε διάφορα Συνέδρια (3ο Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης, 1ο Συνέδριο Σχ. 

Φ.Α. & Αθλ. Επιστήμης, του Πανελλήνιου & Διεθνούς Συνεδρίου "Εκπαιδευτικοί 

& Εκπαίδευση STE(A)M,  7ο Διεθνές/Επιστημονικό Συνέδριο ΙΑΚΕ, Πανελλήνιος 

Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός», Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο 3ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής: «Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και 

Προοπτικές», συνέδριο ΕΛΜΕΠΑ για την κυκλοφοριακή αγωγή, Φιλολογικές 

Εσπερίδες κ.ά. ) 

•  στην Οργανωτική ή/και Επιστημονική Επιτροπή πολλών ημερίδων/διημερίδων 

(δύο (2) εξ αποστάσεως πανελλαδικών σεμιναρίων με θέμα το πρόγραμμα «Μία 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (για το Σύμβουλο-Καθηγητή και  για τη δικτύωση 

σχολείων), Μαθητικό Φεστιβάλ: «Με το σακίδιο του Θεάτρου», Πανελλαδική 

Διαδικτυακή Διημερίδα «Προκλήσεις και προτάσεις στη διδασκαλία της 

Αγγλικής Γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ)», Πανελλαδική 

Διαδικτυακή Διημερίδα «Η διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική 

Ηλικία», Πανελλήνια Διαδικτυακή Διημερίδα του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας- 

Ευεξίας ΕΠΑ.Λ, διεθνή τηλεημερίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, τουρνουά «Σκακιού» 

κ.ά. ) 



• συμμετοχή του ΣΕΕ ΠΕ86 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, ως (α) 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, (β) 

Συντονιστή του Πανελλήνιου Διαδικτυακού 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ 

ψηφιακής Δημιουργίας το οποίο διοργανώθηκε από το ΠΕΚΕΣ Κρήτης στο 

Ηράκλειο, (γ) Συντονιστή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Brains and Games 

Greece στο πλαίσιο του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 

και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε υπό την αιγίδα 

της UNESCO (δ) σε Έρευνα  δράσης 7 μηνών με τη συμμετοχή τριών 

συναδέλφων Πληροφορικής για την εισαγωγή της Μεθόδου PRIMM στην 

διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στα σχολεία. Υλοποίηση υβριδικά: Εξ 

αποστάσεως και Δια ζώσης. 

•  συμμετοχή των ΣΕΕ ΠΕ60 & ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, ως Πρεσβευτές 

(Ambassador AT4E) στις δράσεις Erasmus KA1 Teachers for Europe  

•  συμμετοχή των ΣΕΕ ΠΕ04  του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, (α) σε συνεργατικό 

πρόγραμμα «Διαθεματική Διδ/λία Φ.Ε. σε ψηφιακά περιβάλλοντα» για 

εκπ/κούς ΠΕ04 και άλλους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού, 

από όλες τις ειδικότητες, και από τις τρεις βαθμίδες Εκπαίδευσης. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος αυτού διοργανώθηκαν FORUMS, (β) σε Διεθνή 

Masterclasses  στη Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων (σε συνεργασία με το 

ΕΚΦΕ Χανίων και μ το ΕΚΦΕ Κέντρου Θεσ/νίκης και τους ΣΕΕ κλάδου ΠΕ04 

του 1ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας), (γ) στην  Επιστημονική Ομάδα για το 

Πρόγραμμα «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 

5070524 του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» (ομάδα 

Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ), (δ) στην Επιστημονική Ομάδα του 

εγκεκριμένου  προγράμματος του ΕΛΙΔΕΚ, Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και 

Διάχυσης με θέμα: «Μαθαίνοντας και διδάσκοντας για την κλιματική 

αλλαγή», EDU4Clima, Εργαστήριο Χημικών Περιβαλλοντικών Διεργασιών της 

Ατμόσφαιρας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (ε) Εκπονήτρια στα νέα 

Προγράμματα Σπουδών για τη Φυσική στο Γυμνάσιο. Συμμετοχή στις 

δράσεις: 1. «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία 

Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

MIS: 5035542  και  2. «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα 

Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης», MIS: 5035543. 

• Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις ΣΕΕ ΠΕ60 (Προσχολικής Εκπαίδευσης) 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου, για τη συνδιαμόρφωση του 

προγράμματος Διαδικτυακού Διαπεριφερειακού Νηπιαγωγείου ευπαθών 

ομάδων.  

 



6. Συμμετοχή του ΠΕΚΕΣ Κρήτης στη συνδιοργάνωση ή/και υποστήριξη συνεδρίων και 

ημερίδων. Τα Συνέδρια και οι ημερίδες διεξήχθησαν εξ αποστάσεως, μέσω του 

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

ευθείας (live streaming) μέσω Youtube και Facebook: 

o του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Π.Δ.Ε. Κρήτης.   

o  του 1ου  Συνεδρίου Σχολικής Φυσικής Αγωγής &  Αθλητικής Επιστήμης.    

o  του Πανελλήνιου & Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση 

STE(A)M»  

o του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. 

o της διημερίδας «Αθλήματα 1821»  

o του Διαδικτυακού Μαθητικού Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου. 

o της Πανελλαδικής Διαδικτυακής Διημερίδας «Προκλήσεις και προτάσεις 

στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια 

(ΕΠΑ.Λ)».  

o της Διαδικτυακής Πανελλαδικής Διημερίδας «Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - 

Ευεξίας ΕΠΑ.Λ: Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις .Δράσεις – 

Προτάσεις και Προοπτικές» 

o του Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Πανελλαδικό WEBINAR για τη 

«Δικτύωση Σχολείων με αφετηρία το Πρόγραμμα ΜΝΑΕ» σε 

συνεργασία με Υπεύθυνους Σ.Ε.Ε. του ΜΝΑΕ από 22 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της 

Ελλάδας 

o της Πανελλαδικής Διαδικτυακής Διημερίδας «Η διδασκαλία της Αγγλικής 

στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία». 

o Της Διημερίδας Εκδηλώσεων και Δράσεων των σχολείων για την 

Επέτειο του Εορτασμού των 200 χρόνων από το 1821 με την στήριξη 

των Υπευθ. Γραφείων Σχολ. Δραστηριοτήτων Δ.Ε. Κρήτης. 

o   των 3ων Παγκρήτιων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης. 

o  του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. 

o   του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 

7. Συνεργασίες με φορείς: 

o Περιφέρεια Κρήτης και Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης 

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

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

Ρεθύμνου, Λασιθίου 
o Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 

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

o Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών  

o Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων - Αυτεπιστασίας - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  



o Αντιδήμαρχοι Διοικητικών Υπηρεσιών - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς – ΚΕΠ 

o Αντιδήμαρχοι Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
o Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας  

o Πανεπιστήμιο Κρήτης ,  Ι.Τ.Ε., ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ,  Ιωαννίνων 

o Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.   

o Πανεπιστήμιο Λυών 1 

o Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου 

o Πανεπιστήμιο του Cambridge 

o Teaching London Computing (teachinglondoncomputing.org) 

o Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

o Ινστιτούτο Goethe Αθηνών 

o Βρετανικό Συμβούλιο 

o  Οργάνωση Homo Digitalis 

o Ι.Ε.Π. και Στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

o με άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Ελλάδας και ΣΕΕ άλλων ΠΕΚΕΣ της Ελλάδας 

o Εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, πανεπιστημιακούς καθηγητές και 

ερευνητές 

o Συνεργασία με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Κωνσταντινούπολης και 

του Γιοχάνεσμπουργκ 

o συνεργασία με τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Χανίων και Ρεθύμνης 
o συνεργασία με τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. του Δήμου Ηρακλείου, τους/τις 

Υ.Ο.Φ.Α.Σ.Χ.Α. Ηρακλείου Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
o 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 

o Παιδαγωγική Ομάδα «Σκασιαρχείο» 

o Χαμόγελο του Παιδιού  

o Παιδικά χωριά SOS 

o Συνήγορο του Πολίτη, Συνήγορο του Παιδιού 

o Δομές Προσφύγων, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων της ΠΔΕ Κρήτης, 

κατά τόπους Πολιτιστικούς Συλλόγους, Κέντρα Νεότητας, Πνευματικά Κέντρα 

Ενοριών 

o Μ.Κ.Ο. «Αντιγόνη» 

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

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

o Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης 

o Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 

o Συλλόγους & Συνδέσμους Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπαίδευσης 

Κρήτης 

o Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου (ΕΠΦΑΝΗ) 

http://teachinglondoncomputing.org/


o Μουσικοπαιδαγωγική ομάδα Τζαμ-τζαμ 

o Συνεργασία με τους Εισαγγελείς για θέματα Προστασίας Ανηλίκων 

o Δικηγορικός Σύλλογος 

o Αστυνομία, Τμήματα Τροχαίας Κρήτης 

o 7η ΥΠΕ Κρήτης. 

o ΠΑΓΝΗ, Βενιζέλειο Γ.Ν.Η, Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου  Ρεθύμνου, ΕΚΑΒ 

Ηρακλείου, Νοσοκομείο Χανίων 

o Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

o Μ.Φ.Ι.Κ.,  

o Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών  

o Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

o το Μουσείο Κοτσανά 

o  Συνεργασία με το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης 

 



 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
  

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και σύμφωνα με τον ετήσιο 

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

δημιουργικής σκέψης και άλλων 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 19/12-10-

2020) για τον ετήσιο προγραμματισμό 2020-2021 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης και ανταποκρινόμενοι 

στα αιτήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών, 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, των Κ.Ε.Σ.Υ Κρήτης και των ΕΚΦΕ 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.λπ.), 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) 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): 

 

• (13 -11- 2020): Πρόσκληση σε 5 ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις (ανά νομό) 
Διευθυντών, Διευθυντριών & Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Π/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης, από τους ΣΕΕ ΠΕ70, με θέματα: 1. Το Θεσμικό πλαίσιο της 
ΕξΑΕ (ΦΕΚ και εγκύκλιοι) 2. Την προετοιμασία σχολικών μονάδων ενόψει 
ενδεχόμενου κλεισίματος τμήματος λόγω κρουσμάτων covid-19, καθώς και τις 
ενέργειες προγραμματισμού Διευθυντών/ντριών και εκπαιδευτικών. 3. Αναλυτική 
Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Υποστήριξης των εκπαιδευτικών 
στην ΕξΑΕ που σχεδίασε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης. 4. Θέματα που αφορούν την Ειδική 
Αγωγή  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΩΡΑ 

Δ/ντές/ντριες 4/θεσίων και άνω Σχ. Μον. Ν. XANIΩΝ 09.00 -10.00  



Δ/ντές/ντριες 4/θεσίων και άνω Σχ. Μον. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10.00 - 11.00 

Δ/ντές/ντριες 4/θεσίων και άνω Σχ. Μον. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.00 -12.00 

Δ/ντές/ντριες 4/θεσίων και άνω Σχ. Μον. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  12.00 -13.00 

Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθεσίων Δ. Σχ. όλης της Κρήτης  13.30 -14.00 

 

• Υλοποίηση Εσπερίδων  για τη Γλωσσική Διδασκαλία στην Α΄ Τάξη, με τη 

συμμετοχή/ συνδιοργάνωση από όλους/όλες τους/τις  Σ.Ε.Ε. ΠΕ70  του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης. 

 

 

• (16 -12-2020): Συνδιοργάνωση επιμόρφωσης μέσω τηλεδιάσκεψης για εκπ/κούς 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Π/θμιας & Δ/θμιας των ν. Ηρακλείου, Ρεθύμνου.  

• (17 -12-2020): Συνδιοργάνωση επιμόρφωσης μέσω τηλεδιάσκεψης για εκπ/κούς 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Π/θμιας & Δ/θμιας των ν. Χανίων, Λασιθίου. 

• (02-03-2021): Συνδιοργάνωση επιμόρφωσης και υποστήριξης σε εκπ/κούς 
Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)  Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης. 

• (03-03-2021): Συνδιοργάνωση επιμόρφωσης και υποστήριξης σε εκπ/κούς 
Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)  Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. 

• (09-03-2021): Συνδιοργάνωση Επιμορφωτικής Διαδικτυακής Εσπερίδας, για τους 
εκπαιδευτικούς  που διδάσκουν το σχ. έτος 2020-2021.  σε Τ.Υ.- Ζ.Ε.Π. των 
σχολικών µονάδων Π/θµιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Κρήτης, από όλους/όλες 
τους/τις Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,  και θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία: θεωρία και πράξη». 

• (18-03-2021): Συνδιοργάνωση επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης με θέμα τη 
"Λειτουργία των Τ.Ε στη Δ/θμια Εκπ/ση", για Δ/ντές σχολείων ΔΕ Κρήτης που 
έχουν Τ.Ε παρουσία των ΔΙΔΕ Κρήτης, των Προϊστ. Εκπ/κών Θεμάτων των ΔιΔΕ, του 
Περιφερ. Δ/ντή ΠΕ & ΔΕ Κρήτης. 

• Πραγματοποίηση του Διεπιστημονικού Εκπαιδευτικού «Προγράμματος  
Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στα σχολεία  Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης» 
(Γυμνάσια και Λύκεια ΠΔΕ Κρήτης), με τη συμμετοχή  11   Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης του 
ΠΕΚΕΣ Κρήτης. 

• Πραγματοποίηση Επιστημονικού-Επιμορφωτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του 
διεπιστημονικού προγράμματος «Σύνδεση των βαθμίδων εκπαίδευσης, συνέχεια 
και μετάβαση μέσω των διδακτικών αντικειμένων». 

Τόπος Ημερομηνία/ Εισηγητής/τρια Θέμα 

webinar  Τρίτη 29 

Σεπτεμβρίου 

2020 

Κουτσουράκη Στέλα, ΣΕΕ ΠΕ70 

της 9ης Ενότητας του ΠΕΚΕΣ 

Κρήτης 

Α΄  Μέρος: «Μεθοδολογικές κατευθύνσεις για τη 

γλωσσική διδασκαλία στην Α΄ τάξη: 

υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση από την 

Ανάδυση του Γραμματισμού στην Πρώτη 

Ανάγνωση και Γραφή»  

webinar Δευτέρα 19 

Οκτωβρίου 

2020 

Κουτσουράκη Στέλα, ΣΕΕ ΠΕ70 

της 9ης Ενότητας του ΠΕΚΕΣ 

Κρήτης 

Β΄  Μέρος: «Η γλωσσική διδασκαλία στην Α΄τάξη: 

μεθοδολογικές προτάσεις για την ενσυνείδητη 

επεξεργασία γραμμάτων και δίγραφων» 



• Οργάνωση και πραγματοποίηση (Σ.Ε.Ε. ΠΕ88) εκ μέρους του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης δύο 
(2) εξ αποστάσεως πανελλαδικών σεμιναρίων με θέμα το πρόγραμμα «Μία Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑΛ» (3-3-2021  για το Σύμβουλο-Καθηγητή και  19-3-2021 για τη 
δικτύωση σχολείων). Τα σεμινάρια  συνδιοργανώθηκαν από  22 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της 
Ελλάδας. 

• Πραγματοποίηση ημερίδας για «Τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο». 

• (Από 19-09-2020 ως 12-11-2020): Υλοποίηση Κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων  

την περίοδο της ΔΙΑΖΩΣΗΣ διδασκαλίας για την ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ και ΓΟΝΕΩΝ, με τη 

μορφή διαδικτυακών απογευματινών προαιρετικών επιμορφωτικών 

ημερίδων/εσπερίδων  (βλ. και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).  
 

Τόπος Ημερομηνία/ Εισηγητής/τρια Θέμα 

webinar  Σάββατο 19 

Σεπτεμβρίου 

2020 

Δημήτρη Καραγιάννη, MD, PhD, 

Παιδοψυχίατρο, Υπαρξιακό Συστημικό 

Ψυχοθεραπευτή ζευγαριών, ομάδας και 

οικογένειας 

«Υπερασπίζοντας το δώρο της ζωής σε 

συνθήκες επιβίωσης: Η ψυχική ανθεκτικότητα 

στο σχολικό πλαίσιο» 

webinar Κυριακή 20 

Σεπτεμβρίου 

2020 

Νάντια Κουρμούση, MD, PhD,  μέλος Ε.ΔΙ.Π. του 

Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

«Στρες: Η Διαχείρισή του σε ενήλικες και 

παιδιά» 

webinar Τετάρτη  23  

Σεπτεμβρίου 

2020 

Εμμανουήλ Παρασκάκη, Παιδίατρο, 

Παιδοπνευμονολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή 

Παιδιατρικής στο Ιατρικό Τμήμα του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 

Αντιπρόεδρο της Ελληνικής 

Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας 

«Οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στο 

σχολικό περιβάλλον. Συχνά ερωτήματα και 

ανησυχίες.» 

webinar Τετάρτη  23  

Σεπτεμβρίου 

2020 

Αντώνιο Παπαδάκη, Υγειονολόγο, M.Sc., M.Sc., 

Ph.D Aναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος 

Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας Κρήτης, 

Αντιπρόεδρο της  Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών 

Υγείας, καθώς και τη συμμετοχή της Δ/ντριας 

της 7ης ΥΠΕ κ. Μπορμπουδάκη 

«Χρήσιμες συμβουλές υγιεινής για την 

πρόληψη των λοιμώξεων στο σχολικό 

περιβάλλον-Οδηγίες για τον καθαρισμό και 

απολύμανση σχολικών κτιρίων.» 

webinar Πέμπτη 12 

Νοεμβρίου 

2020 

Λίνα Ψούνη, δρ Αθλητικής Ψυχολογίας και 

Αγωγής Υγείας, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγή 

«Καλλιέργεια και ενίσχυση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μέσα από το μάθημα της  

Φυσικής Αγωγής» 

 

• (Από 02-12-2020 ως 22-04-2021): Υλοποίηση νέου Κύκλου επιμορφωτικών  

σεμιναρίων  την περίοδο Εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

& ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ και ΓΟΝΕΩΝ, με 

τη μορφή διαδικτυακών απογευματινών προαιρετικών σεμιναρίων (βλ. και στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4). 

 

Τόπος Ημερομηνία/ Εισηγητής/τρια Θέμα 

webinar  Παρασκευή 27 

Νοεμβρίου 

Ασπασία Δανιά, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Σ.Ε.Φ.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α., Εργαστήριο Αθλητικής 

«Η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών εντός 

και δια μέσου του μαθήματος της Φυσικής 



2020 Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής 

Αγωγής. 

Αγωγής» 

(Συνεργασία/συνδιοργάνωση ΣΕΕ Φ.Α. των 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 

Αττικής (2ο,3ο,4ο,5ο,6ο), Βορείου Αιγαίου, 

Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, 

Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας (2ο,3ο,4ο),  

Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς 

Ελλάδος) 

webinar Σάββατο 5 

Δεκεμβρίου 

2020 

Μαρία Ψυχουντάκη, Ψυχολόγος και Αθλητική 

Ψυχολόγος, Αν. Καθηγήτρια στη Σχολή 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

“Καραντίνα - κρίση: Απειλή ή Ευκαιρία;” 

webinar Σάββατο 12 

Δεκεμβρίου 

2020 

Αικατερίνη Μπιτζαράκη- Παιδοψυχίατρος, 

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ -Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ηρακλείου-

Βενιζέλειο Νοσοκομείο 

«Η  αναπτυξιακή περίοδος  της εφηβείας: 

προκλήσεις και ευκαιρίες » 

webinar Δευτέρα 15 

Φεβρουαρίου 

2021 

Βόκα Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός στο Κ.Ε.Σ.Υ. 

Χανίων 

«Η συμβολή της Οικογένειας και του Σχολείου 

στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και τη 

σχολική επιτυχία» 

webinar Δευτέρα 1 

Μαρτίου 2021 

Στέλιος Λιναρδάκης, Κλινικός διαιτολόγος - 

διατροφολόγος 

Προϊστάμενος του Τμήματος Κλινικής 

Διατροφής στο Γ.Ν. Βενιζέλειο Ηρακλείου  

«Η διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

της Covid 19» 

webinar Δευτέρα, 8 

Μαρτίου 2021 

Φωτεινή Παπαδάτου & Μαρία 

Φουσταλιεράκη-Ψυχολόγοι στο Χαμόγελο του 

Παιδιού 

«Θωρακίζοντας τα παιδιά μας μέσα από τη 

σεξουαλική αγωγή» 

webinar Δευτέρα 22 

Μαρτίου 2021 

Μαρία Πετράκη, Φιλόλογος στο ΚΕΣΥ 

Ρεθύμνου, Μsc Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

‘’Οργάνωση μελέτης και στρατηγικές 

αυτορρυθμιζόμενης  μάθησης’’ 

webinar Δευτέρα 22 

Μαρτίου 2021 

Έφη Μπουκουβάλα, Φιλόλογος/ Ψυχολόγος 

στο ΚΕΣΥ Λασιθίου, κάτοχος μεταπτυχιακών 

τίτλων στις Επιστήμες Αγωγής  και στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

‘’Διαχείριση του άγχους που βιώνουν οι μαθητές 

και οι μαθήτριές μας κατά την περίοδο των 

εξετάσεων και ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη  

υγειονομική περίοδο που διανύουμε’’ 

webinar Πέμπτη 8 

Απριλίου 2021   

 

Αναστάσιος Ματσόπουλος, Ph.D., Επίκ. 

Καθηγητής Σχολικής Ψυχολογίας, ΠΤΠΕ, 

Σχολικός Ψυχολόγος με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος σε ΗΠΑ & Ελλάδα, τ. Καθηγητής 

Σχολικής Ψυχολογίας Fairleigh Dickinson 

University, USA, Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Μονάδας Σχολικής Ψυχολογίας  

Πανεπιστημίου Κρήτης 

«Ψυχική Ανθεκτικότητα & Παρεμβάσεις στην 

Εκπαιδευτική Κοινότητα σε περιόδους 

Πανδημίας» , Επιμορφωτική δράση Ειρ. Βιδάκη & 

Μ. Γιγουρτάκη για "Ψυχική ενδυνάμωση 

Ψυχολόγων & Κ.Λ. των ΕΔΕΑΥ σε σχολεία ΠΕ και 

ΔΕ" 

 

webinar Δευτέρα 19 

Απριλίου 2021 

Γεώργιος Παπαπροδρόμου, Υποστράτηγος ε.α 

ΕΛ.ΑΣ, Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ, Ειδικός σε 

θέματα Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος 

Ειρήνη Μαρκουλάκη, Ψυχολόγος ΚΕΣΥ Χανίων 

Φωτεινή Παπαδάτου,  Ψυχολόγος στο 

Χαμόγελο του Παιδιού  

Απόστολος Παρασκευάς, ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ 2Ο ΠΕΚΕΣ 

Κ. Μακεδονίας 

Μανούσος  Μανούσακας, Εκπαιδευτικός 

«Διαδικτυακός εκφοβισμός:  

Στον απέραντο κόσμο του Διαδικτύου » 

 



Πληροφορικής 

webinar Πέμπτη 22 

Απριλίου 2021 

-Θεοδώρα Μανιώτη, Αντιεισαγγελέας 

Πρωτοδικών Ηρακλείου – Αντιεισαγγελέας 

ανηλίκων. 

-Δέσποινα Νάθενα, Ιατροδικαστής, 

Επικουρική Επιμελήτρια της Μονάδας 

Ιατροδικαστικής του Π.Γ.Ν.Η. 

-Δήμητρα Ζέρβα, Αστυνόμος Β΄ - Προϊσταμένη 

Γραφείου Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης  

Ασφαλείας Ηρακλείου 

-Αγγελική Μπερνιδάκη, Αστυνόμος Β΄ στο Α΄ 

Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.  

-Μιχαήλ Πρίντεζης, Κοινωνικός Λειτουργός, 

Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας δήμου Φαιστού 

-Μαρία Παναγιωτάκη, Ψυχολόγος-

Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός 

 

«Κακοποίηση-παραμέληση μαθητή/μαθήτριας. 

Διαχείριση ενδείξεων - Πρωτόκολλο ενεργειών - 

Ο ρόλος του σχολείου» 

 

-«Ο ρόλος του εισαγγελέα στα περιστατικά 

παιδικής κακοποίησης» 

-«Ιατροδικαστική διερεύνηση περιστατικών 

παιδικής κακοποίησης» 

- Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στη 

διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής 

κακοποίησης ανηλίκων. Από τη γνώση στην 

αντιμετώπιση και την απελευθέρωση» 

-«Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στη 

διαχείριση περιστατικών κακοποίησης σε παιδιά» 

-«Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού πεδίου, 

στην διαχείριση της παραμέλησης-κακοποίησης 

του μαθητή» 

-«Παρουσιάζοντας τον “Οδηγό για τη Διαχείριση 

περιστατικών παραμέλησης/κακοποίησης από 

εκπαιδευτικούς”» 

 

• (Από 12-11-2020 ως 22-12-2020): Υλοποίηση (Α΄ Κύκλου) 124 (εκατόν είκοσι 
τεσσάρων) Επαναλαμβανόμενων Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στην ΕξΑΕ, με τη μορφή διαδικτυακών απογευματινών 
προαιρετικών σεμιναρίων με στόχο την απόκτηση ή η αναβάθμιση των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν και να 
αξιοποιούν τις πλατφόρμες ασύγχρονης (eClass και e-me) και σύγχρονης (Webex 
meetings) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

 

• (Από Ιανουάριο 2021 ως Μάιο 2021): Υλοποίηση (Β΄ Κύκλου) 29 (είκοσι εννιά) 
Επαναλαμβανόμενων Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στην ΕξΑΕ, με τη μορφή διαδικτυακών απογευματινών 
προαιρετικών σεμιναρίων με στόχο το μετασχηματισμό εκπαιδευτικού υλικού δια 
ζώσης μαθήματος σε εκπαιδευτικό υλικό εξΑ διδασκαλίας, καθώς και η δημιουργία 
πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, μαθημάτων & σεναρίων για χρήση στην εξΑ 
διδασκαλία (σύγχρονη και ασύγχρονη) στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, καλές 
πρακτικές εξΑ διδασκαλίας (ασύγχρονης και σύγχρονης) γνωστικών αντικειμένων 
κατά ειδικότητα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

 
• Υλοποίηση δράσεων για την επέτειο 200 χρόνων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

του 1821. Ενδεικτικά αναφέρονται: (βλ. και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 
 

o (05-03-2021), 6:00 μμ,  "Εναρκτήρια εσπερίδα ενημέρωσης για τις δράσεις 
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, σχετικά με την επέτειο της συμπλήρωσης 200 χρόνων 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ", ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

o (10-03-2021), 6:00 μμ,  1821: «Η επανάσταση του 1821 μέσα από πηγές της 
Τοπικής Ιστορίας»  

o (12-03-2021), 6:00 μμ,  1821: 1ο Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα "Η 
επιστημονική σκέψη κατά τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και ο ρόλος της στην 
Ελληνική Επανάσταση του 1821", ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 



o (16-03-2021), 6:00 μμ,  «Διαδρομές στην Επανάσταση του 1821 μέσα από 
την τέχνη», ΣΕΕ ΠΕ 60 & ΣΕΕ ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

o (29-03-2021), 6:00 μμ,  1821: 2ο Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα "Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 και Εκπαίδευση", ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

o (14-04-2021), 6:00 μμ,  1821: 3ο Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα "Συμβολή της 
Κρήτης στην Ελληνική Επανάσταση του 1821", ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

• Υποστήριξη Δράσεων των Δομών Υποστήριξης ΠΕ & ΔΕ (Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Π.Ε., ΕΚΦΕ, Υπευθ. 

Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ) (βλ. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) 

 

• Επιμορφωτικές συναντήσεις για την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

και της λειτουργίας των Διαδικτυακών Διαπεριφερειακών Τμημάτων (Δ.Δ.Τ.) ΕΠΑ.Λ., 

τα οποία λειτούργησαν με ευθύνη της Π.Δ.Ε. Κρήτης και του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.  

 

 

2. Οι Σ.Ε.Ε του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 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 των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: 
➢ σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα  

▪ CodeSkills4Robotics  

▪ Create Skills  

▪ GoDigital 

▪ Horizon2020 «Connect» 
▪ Immerse H2020 

▪ ECML-2021 

▪ iwatermap 

▪ Teachers4Europe 

▪ LittleBigEntrepreneurs (Πρόγραμμα ΔΙΠΕ Χανίων) 

▪ "Erasmus+Programme-Key Action, 3 EPPKA3-Support for Policy 

Reform Social inclusion and common values : The contribution in 

the field of education and training", με τίτλο : «SAFER - Social 

competences and fundamental rights for preventing bullying» 
➢ 10o  Μαθητικό Φεστιβάλ  Ψηφιακής Δημιουργίας 
➢ Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 
➢ 3οι Παγκρήτιοι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης 
➢ Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων 
➢ Δράση «Δημιουργικά Πειράματα» 



➢ Επετειακό έτος «1821», δράσεις για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 

1821 

➢ Πρόγραμμα «ο GDPR και οι 40 κλέφτες» 

➢ Δράσεις του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για την «Κυκλοφοριακή Αγωγή» 

➢ άλλοι μαθητικοί διαγωνισμοί, φεστιβάλ πειραμάτων, masterclasses κ.λπ. 

 

3. Ενεργός συμμετοχή σε επιμορφώσεις ή  στην υλοποίηση των προγραμμάτων που 

εκπονεί το Υ.ΠΑΙ.Θ., το Ι.Ε.Π. ή το I.T.Y.E.-Διόφαντος ή άλλοι φορείς: 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. (ως πολλαπλασιαστές) στην επιμόρφωση που διοργάνωσε 

το  ΙΕΠ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+" σε ομάδα εκπαιδευτικών, 

συνολικής διάρκειας 24 ωρών (Σεπτέμβριος 2020). 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. στην ομάδα έργου του Ι.Ε.Π. για τη δημιουργία σεναρίων 

για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. στην επιμόρφωση που διοργάνωσε το  ΙΕΠ: «Αγγλικά στο 

Νηπιαγωγείο» διάρκειας 19 ωρών (Οκτώβριος 2020). 

➢ Συμμετοχή  Σ.Ε.Ε. σε εξ αποστάσεως σεμινάρια (webex) που διοργάνωσε το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. /Ι.Ε.Π. για τους πρόσφυγες (27/1/21),  

➢ Συμμετοχή  Σ.Ε.Ε. σε ενημερωτική  συνάντηση με τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα τμήματα ένταξης  

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με στελέχη του ΙΕΠ, για την 

εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων 

(Φεβρουάριος 2021). 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε.  σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη του ΙΕΠ με θέμα «Ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των σχολικών μονάδων» (Μάρτιος 

2021). 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. στην επιμορφωτική δράση του Ι.Ε.Π. για τη 

«Διαπολιτισμική Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε επιμόρφωση διάρκειας 160 ωρών με θέμα 

«Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών 

αντικειμένων», που διοργάνωσε Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning 

στην Ελλάδα σε συνεργασία με άλλους Πανεπιστημιακούς φορείς 

(26/10/2020 - 23/5/2021) 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε επιμόρφωση διάρκειας 160 ωρών με θέμα «Αξιοποίηση 

κινητών συσκευών στη διδασκαλία », που διοργάνωσε Εθνική Υπηρεσία 

Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με άλλους 

Πανεπιστημιακούς φορείς (26/10/2020 - 23/5/2021) 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε.  σε διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης "INCLUSIVE 
SCHOOL" του Britch Council για τη Συμπερίληψη, (24/9/2020) 

➢ Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών, του 
Ι.Ε.Π./Υ.ΠΑΙ.Θ. και Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος για την ΕξΑΕ 

 

4. 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) και Κοινών Ειδικοτήτων ήταν οι 

παρακάτω : 

➢ Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων: Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες 
κτλ. 

➢ Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα 
➢ Μαθησιακές δυσκολίες 
➢ Παιδαγωγική αξιοποίηση της ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
➢ Παιδαγωγική αξιοποίηση της ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
➢ Επιμορφωτική/ανατροφοδοτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΠΕ70, που 

διδάσκουν στην ΣΤ΄ τάξη, για τη «Μετάβαση στο Γυμνάσιο» 
➢ "Webexedakia: Τηλε-μπουκίτσες Δημιουργικής Σκέψης" 
➢ «Η επανάσταση του 1821 μέσα από πηγές της Τοπικής Ιστορίας» 
➢ "Διαδρομές στην Επανάσταση του 1821, μέσα από την Τέχνη" 
➢ «Θεσμικό Πλαίσιο-Βασικές αρχές στο μάθημα της μουσικής». 
➢ «Το διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ψηφιακή Εκπαίδευση» 
➢ «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των 

σχολικών μονάδων» 
➢ Δράση μέσω webex για τους/τις μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ΑμΕΑ, με 
καλεσμένο ομιλητή τον Ομοσπονδιακό Προπονητή κ. Βαρβεράκη Γιώργο 

➢ Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο για τη "Διαμεσολάβηση". 
➢ "Ενημέρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, σχετικά με την έναρξη εφαρμογής 

του συστήματος Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων" 

➢ "Ενημέρωση για τον Εσωτερικό Κανονισμό  συνδιαμόρφωση παιδαγωγικού και 
διδακτικού Συμβολαίου και άλλα θέματα της σχολικής ζωής". 

➢ «Χρήση  και λειτουργία των διαδραστικών πινάκων στο δημοτικό σχολείο» 
➢ Διδακτική πρώτης ανάγνωσης και γραφής  
➢ Ζητήματα διδακτικής στην ΕξΑ διδασκαλία  
➢ Αξιοποίηση πλατφορμών, αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων 

Web2.0  
➢ Υποστηρικτικά ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα για τον εμπλουτισμό της 

διδασκαλίας (σε συνθήκες κανονικότητας και έκτακτης ανάγκης)» 
➢ "Ψηφιακά υποστηρικτικά περιβάλλοντα για σύγχρονη και ασύγχρονη εξΑ 

διδασκαλία". 
➢  Ζητήματα εκπαιδευτικού υλικού στην εξΑ διδασκαλία  
➢ Δράσεις για την υποστήριξη γονέων και εκπαιδευτικών 
➢ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων 
➢ «Υγιεινή του Σχολείου και ατομική Υγιεινή σε συνθήκες κανονικότητας και 

επιδημικής κρίσης- Θεωρία και Πράξη: Επιστημονικό Θεωρητικό Πλαίσιο- 
Διδακτική Μεθοδολογία- Εφαρμογή στη διδακτική πράξη» 

➢ "Διδακτικά σενάρια με υποστηρικτικά περιβάλλοντα και νέες βάσεις 
δεδομένων". 

➢ «Νεοελληνική Γλώσσα/ Έκφραση-Έκθεση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: 
ενδεικτικό Παράδειγμα για τη Διδασκαλία των Προθέσεων» 



➢ «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Νεοελληνική Γλώσσα/Έκφραση-Έκθεση: 
Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής με αξιοποίηση της Διαφοροποιημένης 
Διδασκαλίας στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο». 

➢ « Σχολείο, Οικογένεια και ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 
➢ «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία: θεωρία και 

πράξη» 
➢ «Διαδικασία - Διδακτική μεθοδολογία για τις Τ.Υ. ΖΕΠ». 
➢ «Επιστροφή στη  σχολική πραγματικότητα, οδηγίες ΙΕΠ και άλλα τρέχοντα 

θέματα» 
➢ «Η συμμετοχή της Κρήτης και της Μακεδονίας στον επαναστατικό αγώνα του 

1821» 
➢ «Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, 

Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου και υποστηρικτικές Δομές 
Εκπαίδευσης-Διδακτικές και παιδαγωγικές Παρεμβάσεις» 

➢ «Μετάβαση στις τάξεις και τα θρανία στη μετά-κορονοϊό εποχή: Οι 
Εκπαιδευτικοί ρωτούν ένα Σχολικό Ψυχολόγο.» 

➢ «Μιλώντας για την ενδο-οικογενειακή βία & τις επιπτώσεις της στα παιδιά … 
Συζητάμε ότι … Στη Βία Η Σιωπή ΔΕΝ Είναι Χρυσός!» 

➢ «Μαθαίνοντας στα παιδιά ότι … Στη Βία Η Σιωπή ΔΕΝ Είναι Χρυσός!» 
➢ «Σενάριο σύγχρονης και ασύγχρονης εξΑΕ διδασκαλίας για τη Ρωμιοσύνη από 

τα χρόνια της τουρκοκρατίας έως την ανεξαρτησία με τεχνολογικά εργαλεία για 
συνεργατική μάθηση» 

➢ «Γνωστές και άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του '21». 
➢ «Ματιές στην ιστορία της εκπαίδευσης στην Κρήτη στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας! Ιδρύσεις σχολείων στο Τμήμα Ηρακλείου το 19ο αιώνα…». 
➢ Αξιοποίηση λογοτεχνίας στο πλαίσιο των δράσεων του 1821  

➢  «Η Κρήτη στην περίοδο της τουρκοκρατίας: Διδάσκοντας Τοπική Ιστορία μέσα 
από τις πηγές» 

➢ «Διδάσκοντας  τοπική ιστορία - σχέδια μαθημάτων τοπικής ιστορίας» 
➢ «Πώς (να)  θυμόμαστε την  Ιστορία» 
➢ «Έντεχνα Μαθήματα Ιστορίας» 
➢ «Ιστορικές προ(σ)κλήσεις πηγών τοπίου ή πώς ένα σχολείο ιχνηλατεί το ιστορικό 

παρελθόν. Η περίπτωση του Δ.Σ Θραψανού»,   
➢ «Κριτήρια ποιότητας για τα σχολεία: ένας ανοικτός κατάλογος κριτηρίων 

ποιότητας που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για τα σχολεία 
που θέλουν να εστιάσουν στην ανάπτυξή τους ως οργανισμοί μάθησης» 

➢ "Προσωπεία-Το θέατρο στην Αρχαία Αθήνα: καλλιέργεια δεξιοτήτων 
διερευνητικής μάθησης στην Ιστορία με εργαλεία εξΑΕ". 

➢ "ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΝΑ ΑΡΧΙΝΗΣΕΙ-Δημιουργική Γραφή για μαθητές των πρώτων τάξεων 
δημοτικού σχολείου με εργαλεία e-me content & την εφαρμογή Sway" 

➢ "Οι 4 εποχές: διεπιστημονική προσέγγιση με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Δημοτικού στην εξΑ διδασκαλία 

➢ "Πρακτικές προτάσεις για τη δημιουργία εξ αποστάσεως μαθημάτων στη 
νηπιακή ηλικία" 

➢ "Διαδικτυακά Εργαλεία για την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση - 
Δημιουργία διαδραστικών φύλλων εργασίας" 

➢ «Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις και ανάπτυξη δημιουργικότητας στο σύγχρονο 
σχολείο» 

➢ «Διδακτική αξιοποίηση του εργαλείου σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex» 
➢ Δημιουργία Ιστοριών, Παιχνιδιών και Ασκήσεων, με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, με το εργαλείο Scratch” 



➢ Ενημερωτικές - επιμορφωτικές τηλεσπερίδες για τις εκπ/κούς ΠΕ60 και ΠΕ06 
περιοχής Κρήτης και Ν. Αιγαίου που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα «Τα 
Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο» συνολικής διάρκειας 10 ωρών (12-22/10/2020 
(Συνδιοργάνωση των ΣΕΕ ΠΕ 60 και ΣΕΕ ΠΕ06 ) 

➢ «Χτίζοντας την θωράκιση των παιδιών μας μέσω της Σεξουαλικής 
Διαπαιδαγώγησης» 

➢ «Η αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων στο 
Νηπιαγωγείο» 

➢ «Διαχείριση και τρόποι υλοποίησης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως 
πρόγραμμα αγωγής υγείας και αυτοπροστασίας, των μαθητών του 
Νηπιαγωγείου» 

➢ «Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση γονέων για τρόπους πρόληψης και 
αντιμετώπισης περιστατικών, εξαφάνισης παιδιών» 

➢ Επιμορφωτικό  πρόγραμμα ‘SHARING IS CARING’ (ΣΕΕ ΠΕ06) 
➢ «Η διαχείριση της αντιπαράθεσης» 
➢ «Υποστήριξη Νηπιαγωγών στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 
➢ «Η υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους στις εξ αποστάσεως 

διαδικασίες». 
➢ «Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα των Σχολικών Μονάδων» 
➢ «Το παπάκι πάει…..» 
➢ «Οδηγός για το ξεκίνημα της σχολική χρονιάς την περίοδο της Πανδημίας» 
➢ «Οργάνωση του ατονικού φακέλου των νηπίων. Η διαδικασία της παιδαγωγικής 

τεκμηρίωσης» 
➢ «Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών-Συμβουλευτική 

γονέων» 
➢ «Η ενίσχυση των αυτόνομων δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία: Νέες 

πρακτικές εκπαιδευτικών στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο». 
➢ «Δημιουργία ατομικού φακέλου μαθητή στο νηπιαγωγείο». 
➢ "Εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, Τρόποι κατάρτισης των 

Εσωτερικών Κανονισμών». 
➢ «Επαναλειτουργία των σχολείων: Πώς ορίζω ένα λειτουργικό πλαίσιο ανάμεσα 

στην οικογένεια και το σχολείο. Ο ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας σε 
περιόδους κρίσης». 

➢ «Χρήση  10 ψηφιακών εργαλείων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

➢ Πολιτισμικές προσεγγίσεις στην Γερμανική γλώσσα, από τη θεωρία στην 
πρακτική εφαρμογή, για εκπ/κούς ΠΕ07  

➢ «Σύγχρονες τάσεις στην προσέγγιση πολιτισμικών στοιχείων σε συνδυασμό με 
τη διδασκαλία των Γερμανικών ως β’ ξένη γλώσσα καθώς και μέθοδοι και 
διδακτικές καινοτομίες σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες» 

➢ «e-LESXI/Δημιουργία Κινηματογραφικής Λέσχης στο Σχολείο», αξιοποίηση των 
Τεχνών, ως δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων και εμβάθυνσης στην 
δημιουργική ολοκλήρωση του σχολικού προγράμματος 

➢ «Επιλεγμένα παραδείγματα για την ένταξη της τέχνης στο μάθημα της ξένης 
γλώσσας ως εργαλείο για την πολιτισμική προσέγγιση και τη γλωσσική 
καλλιέργεια» 

➢ «Επιλεγμένες προτάσεις υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Γλωσσών» 

➢ Επιμόρφωση/εργαστήριο των φοιτητών ΠΤΔΕ Κρήτης στη λειτουργία των 
Ολιγοθέσιων Σχολείων 

 



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.  
➢ 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, με θέμα τον 
προγραμματισμό/συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου 

➢ Οργάνωση κύκλων επιμορφωτικών σεμιναρίων από απόσταση για τα 
περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης  

➢ «Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στα Θρησκευτικά: Τα νέα 
Προγράμματα Σπουδών και τα νέα Βιβλία Μαθητή»,  

➢ «Το περιβάλλον Webex Meetings»,   
➢ Διδάσκοντας Θρησκευτικά εξ αποστάσεως στην τρέχουσα περίοδο»,  
➢ «Μικροσενάριο διδασκαλίας εξ αποστάσεως μιας θεματικής ενότητας στα 

Θρησκευτικά», 
➢ E-CLASS: Υποστηρίζοντας τη διδασκαλία με εφαρμογές ασύγχρονης 

εκπαίδευσης», 
➢  «E-ME: Υποστηρίζοντας τη διδασκαλία με εφαρμογές ασύγχρονης 

εκπαίδευσης». 
➢ «Αξιολόγηση του μαθητή με διαδικασίες εξ  αποστάσεως εκπαίδευσης» 
➢ Διδακτική  χρήση των Φακέλων Μαθήματος στα Θρησκευτικά 
➢  «Ιδέες για δραστηριότητες στο μάθημα των Θρησκευτικών, με αφορμή τη 

συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821» 
➢ Υλοποίηση 2 σεμινάρίων εξΑ για το πρόγραμμα «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (3-

3-21  για το Σύμβουλο-Καθηγητή και  19-3-21 για τη δικτύωση σχολείων). 
➢ «Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο» 
➢ «Χρήση  10 ψηφιακών εργαλείων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 
➢ «Πρόγραμμα ArcGIS for Greek Schools»: Επιμορφωτικές δράσεις για την 

εισαγωγή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Εκπαίδευση και 
υποστήριξη σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων 

➢ «Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστημών» 
Επιμόρφωση των φοιτητών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και την 
πλατφόρμα e-class 

➢ «STEAM στο σπίτι» εμπλοκή των μαθητών σε ευχάριστες και δημιουργικές 
δραστηριότητες των Φυσικών Επιστημών 

➢ Επιμορφωτικές Συναντήσεις με τον Σύλλογο διδασκόντων των σχολείων με 
θέματα: 1. Παιδαγωγικός έλεγχος μαθητών/-τριών,  2. Αξιοποίηση των 
ψηφιακών εργαλείων σε τετραμηνιαίες δοκιμασίες /εργασίες /διαγωνίσματα 
/τεστ στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

➢ «Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου σχολικής ζωής. Τεχνικές 
επικοινωνίας. Εφαρμογή σε μελέτες περίπτωσης» 



➢ «Αναστοχασμός, Εσωτερικός Κανονισμός, συνδιαμόρφωση παιδαγωγικού και 
διδακτικού Συμβολαίου: Βασικά εργαλεία Προγραμματισμού και αναβάθμισης 
του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο» 

➢ «α. Προγραμματισμός των Φιλολογικών Μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου 
και β. Διδακτική Μεθοδολογία Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας 
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου: Θεωρητικό πλαίσιο- Εφαρμογή στη διδακτική 
πράξη -Τυπολογία ερωτήσεων και Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών και 
μαθητριών Γυμνασίου, βάσει του νέου Φ.Ε.Κ. 3029/τ.Β΄/21-07-2020- Διδακτικά 
Παραδείγματα και εκπαιδευτικά, ψηφιακά, υποστηρικτικά περιβάλλοντα» 

➢ «Υγιεινή του Σχολείου και ατομική Υγιεινή σε συνθήκες κανονικότητας και 
επιδημικής κρίσης- Θεωρία και Πράξη: Επιστημονικό Θεωρητικό Πλαίσιο-
Διδακτική Μεθοδολογία- Εφαρμογή στη διδακτική πράξη» 

➢ «Ομαδοσυνεργατική τεχνική στο ψηφιακό περιβάλλον» 
➢ Πρόγραμμα επιστημονικού -επιμορφωτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του 

διεπιστημονικού προγράμματος «Σύνδεση των βαθμίδων εκπαίδευσης, 
συνέχεια και μετάβαση μέσω των διδακτικών αντικειμένων»/«Νεοελληνική 
Γλώσσα/Έκφραση- Έκθεση, Μετάβαση, Συνέχεια και Σύνδεση των Βαθμίδων 
Εκπαίδευσης- Διδακτικά παραδείγματα και εφαρμογές στο πλαίσιο της 
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» 

➢ Διαδικτυακό Σεμινάριο στο Πρόγραμμα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης <<Κύκλοι 
επιμόρφωσης για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση>>: (Μετάβαση, Νεοελληνική 
Γλώσσα/ Έκφραση-Έκθεση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία) <<Νεοελληνική 
Γλώσσα/ Έκφραση-Έκθεση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: ενδεικτικό 
παράδειγμα για τη Διδασκαλία των Προθέσεων>> 

➢ Επιμορφωτικό Σεμινάριο του αντίστοιχου Κύκλου Επιμορφώσεων, με θέμα 
<<Νεοελληνική Γλώσσα, Μετάβαση και Σύνδεση των Βαθμίδων Εκπαίδευσης>> 

➢ «Διαδικτυακό Σεμινάριο για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
Εκπαίδευση» 

➢ «Προώθηση των Συμπληρωματικών Οδηγιών για τη διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021» 

➢ «Νεοελληνική Γλώσσα/ Έκφραση-Έκθεση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» 
➢ «Εκπαιδευτικά Σενάρια Διδασκαλίας και Μάθησης με υποστηρικτικά 

περιβάλλοντα και νέες βάσεις δεδομένων- Εφαρμογή στα Αρχαία Ελληνικά 
Ομάδας Προσανατολισμού (Ο.Π.Α.Σ.) Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου» 

➢ «Παιδαγωγικές αρχές για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, απαραίτητες για την 
αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού της συμβατικής Εκπαίδευσης σε 
εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση- Ομαδοσυνεργατική 
τεχνική στο ψηφιακό περιβάλλον- Διδακτική εφαρμογή στην Ποίηση του 
Οδυσσέα Ελύτη» 

➢ «Σχολείο, Οικογένεια και ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 
➢ «Νεοελληνική Γλώσσα/ Έκφραση-Έκθεση» 
➢ «Η χρήση των Λεξικών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, έντυπων και ηλεκτρονικών, 

στη διδακτική Πράξη – Εμπλουτισμός Λεξιλογίου και Παρουσίαση ψηφιακού 
τόμου για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 
2020» 

➢ «Καλές Πρακτικές Διόρθωσης Γραπτού- Εργασίας μαθητή/μαθήτριας στην εξ 
αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑ.Ε). Πρακτικές Λύσεις για Εκπαιδευτικούς με 
Εφαρμογές ψηφιακών εργαλείων στην ΕξΑ.Ε.» 

➢ «Αξίες και στάσεις ζωής στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονύσιου 
Σολωμού –1821, Λογοτεχνία, Ιστορία και Τέχνη με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.-



Προτάσεις και για άλλες συναφείς εκπαιδευτικές Δράσεις (αξιοποίηση 
Ιστοριογραμμών και Αρχείου Ιωάννη Καποδίστρια)» 

➢ «Ανάδειξη καλών Πρακτικών και Προτάσεων για τη διδασκαλία των 
φιλολογικών μαθημάτων, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας Συνεργασίας και 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από 

την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821» 
➢ «1821 στο πλαίσιο της Τοπικής, Εθνικής και Οικουμενικής Ιστορίας: Προτάσεις 

για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση συμβατικών και 
διαδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων» 

➢ «1821 και Δημιουργικές δραστηριότητες:-Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το 
ποιητικό έργο της Αντωνούσας Καμπουράκη στη διδακτική Πράξη; Πώς 
δημιουργείται ένα εκπαιδευτικό video και ένα παιχνίδι για την Ελληνική 
Επανάσταση;» 

➢ «Ανατροφοδότησης και προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 με 
αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 για τα 
φιλολογικά μαθήματα και με Εργαστήρια προσομοίωσης -πειραματικής 
Βαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών/μαθητριών Γ΄ τάξης Λυκείου- 
Πανελλαδικές Εξετάσεις και Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις» 

➢ Αξιολόγηση των θεμάτων και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων στο 
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις πανελλαδικές 
εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020. Συνοπτική παρουσίαση του 
Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Γ΄ Γενικού Λυκείου 

➢ Αξιολόγηση των θεμάτων και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων στο 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών τη Ο.Π.Α.Σ. στις πανελλαδικές εξετάσεις του 
σχολικού έτους 2019-2020. Συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος 
Σπουδών του μαθήματος της Γ΄ Γενικού Λυκείου 

➢ Η δημιουργική γραφή στο Γυμνάσιο. Μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας".   

➢ Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Λατινικά της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
➢ Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Παρουσίαση και οδηγίες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τεστ/ 
διαγωνίσματα/ωριαίες και ολιγόλεπτες δοκιμασίες/εργασίες 

➢ Εφαρμογή ψηφιακού διδακτικού σεναρίου: Κοινωνικές Γλωσσικές Ποικιλίες. 
Μια Επικοινωνιακή Προσέγγιση της Γλώσσας με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
στη WEBEX» για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου 

➢ Εφαρμογή ψηφιακού διδακτικού σεναρίου: Τα φύλα στη Λογοτεχνία. 
Εφαρμογή διδακτικού σεναρίου με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη WEBEX» 
για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γενικού Λυκείου 

➢ Η μεθοδολογία της εφαρμογής των ψηφιακών σεναρίων στη Webex. 
➢ Eπιμορφώσεις ανά ειδικότητα στο πλαίσιο  του Εκπαιδευτικού–

Διεπιστημονικού Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού». 
➢ Καλλιέργεια του Γλωσσικού γραμματισμού 
➢ «9η Διημερίδα (αλληλο-) διδακτικής.  Διδάσκοντας “με λογισμό και μ’ όνειρο”. 

Έμπνευση και Δημιουργία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο, δια ζώσης και σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχολ. 
έτος 2020-21». 

➢ «Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων 
του  λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων 
(padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα», 



➢ «Γυναικεία Λογοτεχνία και 1821. «Ποιήματα Τραγικά» της Αντωνούσας 
Καμπουράκη».   

➢ «Θεματική εορτασμού του 1821 και Λογοτεχνία. Διδακτική αξιοποίηση με 
γνώμονα την  πολιτισμική αυτογνωσία.»   

➢ α) "Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Σολωμού: Σύνθεση λαϊκού και λόγιου 
πολιτισμού" β) Διδακτική προσέγγιση των Ελεύθερων Πολιορκημένων: κλειδιά 
ανακαλυπτικής μάθησης και πολιτισμικής αυτογνωσίας.    

➢ «Ο εορτασμός της επετείου του 1821 στο σχολείο. Από τους πανηγυρικούς στην 
ανακαλυπτική μάθηση και την πολιτισμική αυτογνωσία. Προτάσεις για τα 
φιλολογικά μαθήματα» 

➢ Πως διδάσκουμε το 1821 στο σχολείο του 2021 
➢ Διάχυση Καλών Πρακτικών στη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων 

Γυμνασίου και Λυκείου με εισηγητές/-τριες εκπαιδευτικούς, κλ. ΠΕ02 
φιλολόγων. 

➢ «Αξιοποίηση των Εμβολίων στην προαγωγή της υγείας» 
➢ «Εσπερίδας για Βιολόγους για τη βιολογία των εμβολίων Covid19» 
➢ Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος 

“Διαθεματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα 
➢ Επιμορφωτική Πρωτοβουλία για τον Εορτασμό της Επανάστασης του 1821 και 

την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες την περίοδο εκείνη στην Κρήτη 
 

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. 

 

5. Παραγωγή Εκπαιδευτικού - Υποστηρικτικού Υλικού: 

• Υποστηρικτικό υλικό «ΤΠΕ και φιλολογικά μαθήματα» για τα Φιλολογικά μαθήματα, 

για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου,  εξ αποστάσεως διδασκαλία 

(Σ.Ε.Ε. Σ. Ζανέκα) https://tpe-filologika.blogspot.com/. 

• Υλικό ανατροφοδότησης από το επιμορφωτικό τηλε-σεμινάριο προγραμματισμού, 

παιδαγωγικού και διδακτικού έργου, για τη νέα σχολική χρονιά, 2020-21. (Φ.2 / 

1636/14-9-2021)  [= https://pekes.pdekritis.gr/30292 ] (Β. Καλοκύρη.) 

• «Επιμορφωτικό ψηφιακό υλικό για εξ αποστάσεως διδασκαλία (διαχείριση 

παιδαγωγικών και διδακτικών ζητημάτων στην ΕξΑΕ διαμέσου Webex κ.ά.) 

Ανατροφοδότηση μετά τα  διαδικτυακά σεμινάρια (13 και 19-11-20).» (Φ.2 

/2036/24-11-2020)   [= https://pekes.pdekritis.gr/31099 ] (Β. Καλοκύρη.) 

•  «Ανατροφοδότηση με επιμορφωτικό ψηφιακό υλικό για εξ αποστάσεως 

διδασκαλία: Καλές πρακτικές για κινητοποίηση ενδιαφέροντος και ενεργοποίηση 

της συμμετοχής των μαθητών/τριών στη “σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία”. 

Λειτουργικές λύσεις και χρήσιμο υλικό.»   (Φ.2 /2073/2-12-2020)  [= 

https://pekes.pdekritis.gr/31161 ] (Β. Καλοκύρη.) 

• Β. Καλοκύρη. Aνατροφοδότηση σχετικά με τη διαδικτυακή Επιμορφωτική-

Εκπαιδευτική Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων (29-

30/1/2021, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης για την ΕξΑΕ) (Φ.2 / 143/9-2-2021)  [= https://pekes.pdekritis.gr/31630] (Β. 

Καλοκύρη.) 

•  Εκπαιδευτικό υλικό της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη, με θέμα «Ο εορτασμός της επετείου του 

1821 στο σχολείο. Από τους πανηγυρικούς στην ανακαλυπτική μάθηση και την 
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πολιτισμική αυτογνωσία. Προτάσεις για τα φιλολογικά μαθήματα», με βάση την 

εισήγησή της στην εναρκτήρια Εσπερίδα του ΠΕΚΕΣ Κρήτης (5/3/202) για τον 

εορτασμό της επετείου του 1821. (Φ.2 /333/8-3-21)  [= 

https://pekes.pdekritis.gr/31739 ] (Β. Καλοκύρη.) 

• Υλικό ανατροφοδότησης από την εισήγηση της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη (στην 9η Διημερίδα 

(αλληλο-) διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων): «“μήγαρις έχω άλλο στο νου μου 

πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;” (Δ. Σολωμός). Υλοποίηση του «Προγράμματος 

Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση», σε συνδυασμό με 

θεματικές της επετείου 1821. Εφαρμογές και σε συνθήκες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.» (Φ.2 / 355/10-3-2021)     [= https://pekes.pdekritis.gr/31785 ] (Β. 

Καλοκύρη) 

•  Επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό. Κριτήριο αξιολόγησης με ενδεικτικές 

απαντήσεις για το μάθημα Αρχαία Ελληνικά Γ΄ τάξης, ΟΠΑΣ, σύμφωνα με το νέο 

σύστημα (κριτήριο: Φιλόλογος Α. Βαλεργάκης). Επισημάνσεις-σχόλια και 

προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης (ΣΕΕ Β. Καλοκύρη).  (Φ.2 /583/ 24-3-2021) [= 

https://pekes.pdekritis.gr/31930 ] (Β. Καλοκύρη) 

•  «Υλικό επιμόρφωσης-ανατροφοδότησης. Σύμβουλος Σχολικής Ζωής (ΦΕΚ 

4183Β΄/28-09-2020): θεσμικό πλαίσιο, καλές παιδαγωγικές πρακτικές»    (Φ.2 

/997/8-4-21)   [= https://pekes.pdekritis.gr/32004 ] (Β. Καλοκύρη) 

•  Β. Καλοκύρη. «Εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότησης από την Επιστημονική – 

Επιμορφωτική Εσπερίδα Λογοτεχνία και 1821 (Μέρος Α΄): α) Β. Ρούσσου. 

«Γυναικεία Λογοτεχνία και 1821. «Ποιήματα Τραγικά» της Αντωνούσας 

Καμπουράκη».  β) Β. Καλοκύρη. «Θεματική εορτασμού του 1821 και Λογοτεχνία. 

Διδακτική αξιοποίηση με γνώμονα την  πολιτισμική αυτογνωσία.» (Φ.2 /1142/11-4-

21)   

[=http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id

=768:2021-04-19-19-05-51&catid=22:2010-01-27-07-39-46&Itemid=20 ] (Β. 

Καλοκύρη) 

• «Υλικό επιμόρφωσης–ανατροφοδότησης από την Εσπερίδα «Λογοτεχνία και 1821 

(Μέρος B΄)». α) Ομ. Καθηγητή Ε.Γ. Καψωμένου. Η Επανάσταση του ’21 και η λαϊκή 

πολιτισμική παράδοση (κλέφτικο τραγούδι, Σολωμός - σύνθεση λαϊκού και λόγιου 

πολιτισμού). β) ΣΕΕ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη. Διδακτική προσέγγιση των 

Ελεύθερων Πολιορκημένων: κλειδιά ανακαλυπτικής μάθησης και πολιτισμικής 

αυτογνωσίας.» (Φ.2 /1441/26-5-21)  

[= https://pekes.pdekritis.gr/31161 ] (Β. Καλοκύρη) 

• Υλικό για τις Πανελλαδικές για τη Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας, στον 

παρακάτω σύνδεσμο: α) Για την Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ο σύνδεσμος είναι: 

https://classroom.google.com/u/0/w/NjUzMDE1NzI5ODha/t/all  κι ο κωδικός είναι 

[ ilyfnbf ]  για να κάνουν εγγραφή ως μαθητές οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ87 και να 

κατεβάζουν υλικό να κάνουν μάθημα.  (Σ.Ε.Ε. Π. Καπερνέκα) 

• Β) Υλικό για τις Πανελλαδικές για τη Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας, στον 

παρακάτω σύνδεσμο: β) Για την Υγιεινή το URL είναι : 

https://classroom.google.com/u/0/w/NTU1NzMxODUyNDRa/t/all  κι ο κωδικός 

είναι [ wjafig4 ] για να κάνουν εγγραφή ως μαθητές οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ87 και να 

κατεβάζουν υλικό να κάνουν μάθημα.  (Σ.Ε.Ε. Π. Καπερνέκα) 
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• Δημιουργία υλικού για τη Συμβολή της Κρήτης και της Μακεδονίας στον 

επαναστατικό αγώνα του 1821 

https://read.bookcreator.com/iIHiOP1NiscJ4qPB8HfPFEzGcA62/5nEbKPX7S0-

LC4CMoRr8Vg  (Σ.Ε.Ε. Σ. Μαρτίνου).  

• Μαθησιακό αντικείμενο «Οι τέσσερις εποχές: διεπιστημονική προσέγγιση με βάση 

το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού» (Σ.Ε.Ε. Ε. Μπαγιάτη) 

• Μαθησιακό αντικείμενο «Προσωπεία - θέατρο στην αρχαία Ελλάδα καλλιέργεια 

δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης με αξιοποίηση ιστορικών πηγών» (Σ.Ε.Ε. Ε. 

Μπαγιάτη)   

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

των πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου με εξ αποστάσεως διδασκαλία» (Σ.Ε.Ε. Ε. 

Μπαγιάτη) 

• Μαθησιακό αντικείμενο «Φυτά – μορφολογία – φυσιολογία» (Σ.Ε.Ε. Ε. Μπαγιάτη) 

• Μαθησιακό αντικείμενο: «Η Ρωμιοσύνη από την άλωση της Πόλης ως την ελληνική 

ανεξαρτησία (1821) - ομαδοσυνεργατική μέθοδος» (Σ.Ε.Ε. Ε. Μπαγιάτη) 

• «Η εξ αποστάσεως  Εκπαίδευση κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020: Έρευνα-

Προτάσεις εκπαιδευτικών Σεναρίων και Μικρο-Σεναρίων για τη Φιλαναγνωσία, τις 

Δημιουργικές Δραστηριότητες και την Τέχνη στο πλαίσιο Κοινοτήτων Συνεργασίας 

και επαγγελματικής Ανάπτυξης των εκπαιδευτικών». Συγγραφή- επιστημονική 

επιμέλεια: Σ.Ε.Ε., Ι. Ραμουτσάκη 

• «Εκπαιδευτικό υλικό Σχολικής Υγιεινής για την καλλιέργεια κουλτούρας ατομικής και 
κοινωνικής Υγιεινής» Συγγραφή- επιστημονική επιμέλεια: Σ.Ε.Ε., Ι. Ραμουτσάκη, Σ. 
Μαρτίνου.  

• Υποστηρικτικό υλικό για τα Φιλολογικά μαθήματα, για τον προγραμματισμό του 

εκπαιδευτικού έργου,  εξ αποστάσεως διδασκαλία, [Αρ.Πρωτ: Φ2/ 1661/ 18 - 9- 

2020] (Σ.Ε.Ε. Ι. Ραμουτσάκη). 

• Δημιουργία εκπαιδευτικού-διεπιστημονικού προγράμματος για τις «Εκπαιδευτικές 

μεταβάσεις με εστίαση στα διδακτικά αντικείμενα» (διδακτικές και παιδαγωγικές 

παρεμβάσεις, (Σ.Ε.Ε.: Ι. Ραμουτσάκη). 

• Δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Εκπαιδευτικό υλικό 

σχολικής υγιεινής για την καλλιέργεια κουλτούρας ατομικής και κοινωνικής 

υγιεινής» (Σ.Ε.Ε.  Ι. Ραμουτσάκη, Σ. Μαρτίνου). 

• «1821 και φιλολογικά μαθήματα: Ενδεικτικά Παραδείγματα και Προτάσεις για 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες διερευνητικής και ανακαλυπτικής Μάθησης, με 

αφορμή το επετειακό έτος για την Ελληνική Επανάσταση» (Αρ.Πρωτ: Φ2/ 321/8 -3 

– 2021)  

https://pekes.pdekritis.gr/wpcontent/uploads/2021/03/75%CE%B1%CE%A3.%CE%

95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4

%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%91%CE%

9D%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%C

E%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-

%CE%A4%CE%91-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91-

Ramoutsaki-Ioanna.pdf (Σ.Ε.Ε., Ι.Ραμουτσάκη) 
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• Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό με ενδεικτικές Προτάσεις για την υλοποίηση 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων, στο πλαίσιο του επετειακού έτους για την 

Ελληνική Επανάσταση του 1821 (Αρ.Πρωτ: Φ2/ 321/8-3–2021) 

https://pekes.pdekritis.gr/wp-

content/uploads/2021/03/75%CE%B2%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.

%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%

97%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%C

E%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-

%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-1821-Ramoutsaki-Ioanna.pdf (Σ.Ε.Ε., Ι. 

Ραμουτσάκη) 

• Αποστολή Β΄ Μέρους υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού ανατροφοδότησης 

(Λογοτεχνία και Ελληνική Επανάσταση) από την Επιστημονική –Επιμορφωτική 

Εσπερίδα της 12ης -4-2021, με αφορμή το επετειακό έτος: α) Παρουσίαση της κ. 

Βαρβάρας Ρούσσου:  «Ποιήματα Τραγικά» της Αντωνούσας Καμπουράκη- 

Ιστορικές και Λογοτεχνικές αποτυπώσεις του 1821 και β) Παρουσίαση της κ. 

Μαρίας Κοκκινογένη, σε συνεργασία με ομάδα μαθητών και μαθητριών από το 

11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου «Εις σε φιλτάτη μου πατρίς… Από τους στίχους της 

Αντωνούσας Καμπουράκη στους ιστορικούς τόπους της Κρήτης- Αξιοποίηση του 

έργου της Α. Καμπουράκη “Ποιήματα τραγικά” στη διδακτική 

Πράξη»(Αρ.Πρωτ:Φ2/1195/20-4-2021) Σ.Ε.Ε., Ι.Ραμουτσάκη) σε τρεις ψηφιακές 

εκδόσεις:  

α) https://pekes.pdekritis.gr/category/apothetirio/page/2  

β) https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-

%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%

A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-

%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%

97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-

%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-

%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE

%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf 

γ) https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-

%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-

%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-

%CE%BC%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%

CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9

A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE

%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%

CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-

%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-

%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%C

E%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf 

• Ι. Α. Ραμουτσάκη: Προώθηση πρόσθετου υποστηρικτικού υλικού για την υλοποίηση 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων 

https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/03/75%CE%B2%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-1821-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/03/75%CE%B2%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-1821-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/03/75%CE%B2%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-1821-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/03/75%CE%B2%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-1821-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/03/75%CE%B2%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-1821-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/03/75%CE%B2%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-1821-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/category/apothetirio/page/2
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2.1.-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-1-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%92.%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A0%CE%9F-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.-%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramoutsaki-Ioanna.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf
https://pekes.pdekritis.gr/wp-content/uploads/2021/05/87%CE%B2-2.-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82%E2%80%A6%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9C.%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.%CE%91.%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%97-Ramout.pdf


από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης: Δημοσίευση του Καθηγητή, κ. 

Ερατοσθένη Καψωμένου, για το κλέφτικο τραγούδι και Εισαγωγικό Σημείωμα 

(Αρ.Πρωτ:Φ2/790α/30-3–2021), 
 https://pekes.pdekritis.gr/31972 

• Αποστολή Βασικών Επισημάνσεων, Οδηγιών και Προτάσεων για εκπαιδευτικές 

Δράσεις και παιδαγωγικές Παρεμβάσεις ψυχο-κοινωνικής ενδυνάμωσης μαθητών 

και μαθητριών, Προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας και διαχείρισης 

της διδακτέας ύλης με την επάνοδο στα σχολεία, με βάση την Εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 44310/16-04-2021 και την 16η Πράξη /01-04-2021 του Ι.Ε.Π. (Αρ.Πρωτ: 

Φ2/1196/20 - 4- 2021)  

http://dide.ira.sch.gr/new/wp-

content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-

%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%

BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%8

3%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE

%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf (Σ.Ε.Ε., 

Ι.Ραμουτσάκη) 
• Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού ανατροφοδότησης, με αφορμή την έναρξη των 

Διαπεριφερειακών τμημάτων για μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. (ΕξαΕ ΕΠΑ.Λ.), 

στο πλαίσιο του Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου  για τα Φιλολογικά 

μαθήματα  (Αρ. Πρωτ:1905/2 - 11- 2020) http://dide.ira.sch.gr/new/anakinosis-

syntoniston-ekpedevtikou-ergou/syn201104/  (Σ.Ε.Ε., Ι. Ραμουτσάκη) 

• «Εκπαιδευτικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού 

στη Δ/θμια Εκπ/ση», Εκπαιδευτικό Υλικό. Σχολ έτος 2020-21».  Εκπόνηση-

συγγραφή: Β. Καλοκύρη. Συνεργασία στην υλοποίηση του προγράμματος: Η 

Συντονιστική Ομάδα 11 Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης: Σ.Ε.Ε. ΠΕ01  Γ. 

Στριλιγκάς, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 Σ. Ζανέκα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   Β. Καλοκύρη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 Δ. 

Καλυκάκης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03  Ι. Κανέλλος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Α. Γκινούδη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Μ. 

Καλαθάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07  Σ. Γιασσάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Λ. Ζαμπετάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ79  Κ. 

Δροσουλάκης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86   Γ. Πανσεληνάς. Με την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Ι.Ε.Π 

(Σχετ.:  Υ.ΠΑΙ.Θ. Αρ. Πρ. 171529/Δ2/17-12-20, θέμα: «Έγκριση υλοποίησης 

εκπαιδευτικού προγράμματος»). 

• «Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού 

Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση, Τόμος Ι.». Εκπόνηση- συγγραφή: Η Συντονιστική 

Ομάδα 11 Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης: Σ.Ε.Ε. ΠΕ01  Γ. Στριλιγκάς, 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 Σ. Ζανέκα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   Β. Καλοκύρη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 Δ. Καλυκάκης, Σ.Ε.Ε. 

ΠΕ03  Ι. Κανέλλος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Α. Γκινούδη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Μ. Καλαθάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07  Σ. 

Γιασσάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Λ. Ζαμπετάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ79  Κ. Δροσουλάκης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86   Γ. 

Πανσεληνάς. Με την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Ι.Ε.Π (Σχετ.:  ΥΠΑΙΘ. Αρ. Πρ. 

171529/Δ2/17-12-20, θέμα: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος») 

https://pekes.pdekritis.gr/31972
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2021/05/94..%CE%A3.%CE%95.%CE%95.%CE%99.-%CE%91.%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf
http://dide.ira.sch.gr/new/anakinosis-syntoniston-ekpedevtikou-ergou/syn201104/
http://dide.ira.sch.gr/new/anakinosis-syntoniston-ekpedevtikou-ergou/syn201104/


 

 

6. Δημιουργία ιστολογίων και wiki από Σ.Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, για την υποστήριξη 

του εκπαιδευτικού έργου 

 

7. Τα μέλη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης το σχολ. έτος 2020-2021, συμμετείχαν – έως σήμερα- 

σε 23 Ολομέλειες (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. 

 

8. 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 2020-2021  και ακολούθως κατατέθηκε αρμοδίως στον Περιφερειακό 

Διευθυντή ΠΕ & Δε Κρήτης για να αποσταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στο Ι.Ε.Π. 

 

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

πραγματοποίησαν διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς 

της ειδικότητάς τους.  

 

 

 

 



Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ   ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. 
 

 

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.  

Κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 1816/ΓΔ4/07-01-2019 (Β΄ 16) 

με θέμα «Προγραμματισμός και στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών 

μονάδων» και την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 6603/ΓΔ4/ 20-01-2021 (ΦΕΚ 140 τ.Β΄), με θέμα 

«Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών 

μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» και τη σχετική επιμόρφωση των Σ.Ε.Ε. από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 02-02-2021 σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 10938/Ε3/29-01-2021 με 

θέμα «Ενημέρωση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Προϊστάμενου 

του Γραφείου Μειονοτικής Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης ΑΜΘ, και των Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος ‘’Συλλογικού 

προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων’’», οι 

Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης υποστήριξαν τους συλλόγους διδασκόντων όποτε χρειάστηκε. 

 Η διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικού τους έργου, τη φετινή 

χρονιά δεν ολοκληρώθηκε, εξαιτίας της δυσμενούς λειτουργίας των σχολείων λόγω της 

πανδημίας του COVID-19. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΕΚΕΣ Κρήτης θα συνεργαστεί με τους Συλλόγους Διδασκόντων 

για τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού τους έργου, για το σχολικό έτος 

2021-2022. 

 

 



Ε. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ 

 

 Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-21: 

1. Oι Σ.Ε.Ε. κατέθεσαν Τελική Έκθεση λειτουργίας των Τ.Υ. ΖΕΠ Ι & ΙΙ για το 2020-21, 

αξιοποιώντας τα δεδομένα που συνέλεξαν από τις σχολικές μονάδες ενοτήτων ευθύνης 

τους και η Οργανωτική Συντονίστρια υπέβαλλε αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ. δια της Π.Δ.Ε. 

Κρήτης τις Τελικές Εκθέσεις Λειτουργίας των Τ.Υ.-ΖΕΠ Ι & ΙΙ για τα σχολεία ΠΕ & ΔΕ. 

2. Oι Σ.Ε.Ε. κατέθεσαν επίσης τον ετήσιο ατομικό απολογισμό τους για το σχολ. έτος 2020-

2021 στην Οργανωτική Συντονίστρια. 

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 2020-

2021, η οποία συζητήθηκε ευρέως, εμπλουτίσθηκε με επιπρόσθετες θέσεις των  Σ.Ε.Ε. 

στις Ολομέλειες Ιουλίου 2021, του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και ψηφίστηκε-εγκρίθηκε. 

 



Ζ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ 
 

1. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

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 2020-21, με 

ανάλογα θέματα. 

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

συμμετέχοντες Σ.Ε.Ε. σε κάθε ομάδα είναι οι εξής: 

➢ Υπεύθυνος ΕΠΑ.Λ.: Βλοντάκης Γεώργιος 

➢ Ομάδα εργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση: Γ. Βλοντάκης, Ι. Κανέλλος, 

Γ. Πανσεληνάς, Λ. Ζαμπετάκη, Δ. Νικολακόπουλος, Μ. Καλαθάκη, Ι. 

Ραμουτσάκη, Κ. Δροσουλάκης, Ελ. Πουλλά, Αθ. Γκινούδη, Δ. Καλυκάκης, Β. 

Καλοκύρη, Γ. Στριλιγκάς, Σ. Γιασσάκη, Σ. Ζανέκα 

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

Κουτσουράκη Στυλιανή (αναπληρ. Ελ. Βρετουδάκη) 

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

Καρατάσος Νικόλαος (Αναπληρώτριες: Ραμουτσάκη Ιωάννα, Γιγουρτάκη Μαρία, 

Καλαθάκη Μαρία) 

➢ 3μελείς για τα 4  ΚΕΣΥ: 

▪ ΚΕΣΥ Λασιθίου: Γιγουρτάκη, Πλατάκη (με αναπληρώτρια την κ. 

Πρατσίνη), Ζαμπετάκη (με αναπληρωτή τον κ. Πανσεληνά) 

▪ ΚΕΣΥ Ηρακλείου: Γιγουρτάκη, Γρηγοράκης (με αναπληρώτρια την κ. 

Βρετουδάκη), Πουλλά (με αναπληρωτή τον κ. Κανέλλο) 

▪ ΚΕΣΥ Ρεθύμνου: Γιγουρτάκη, Σιμιτζή (με αναπληρώτρια την κ. 

Καδιανάκη), Στριλιγκάς (με αναπληρωτή τον κ. Καλυκάκη) 

▪ ΚΕΣΥ Χανίων: Γιγουρτάκη, Ντούλια (με αναπληρώτρια την κ. 

Μπαδιεριτάκη), Νικολακόπουλος (με αναπληρώτρια την κ. Ζανέκα). 

➢ Ομάδες διερεύνησης άλλων υποστηρικτικών δομών στις περιφερειακές 

ενότητες Κρήτης: 

▪ Λασιθίου: Πρατσίνη, Πλατάκη 

▪ Ηρακλείου: Πανσεληνάς, 

▪ Ρεθύμνου: Σιμιτζή, Καρατάσος 

▪ Χανίων:  Ντούλια,  Ζανέκα, Μπαδιεριτάκη 

➢ Ομάδα  για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

▪ Βρετουδάκη Ελένη, Καδιανάκη Μαρία, Καλυκάκης Δημήτριος, 

Κουτσουράκη Στυλιανή, Στριλιγκάς Γεώργιος 

➢ Ομάδα επιμορφώσεων  

▪ Όλοι και  όλες οι Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης ήταν  μέλη της «ομάδας 

επιμορφώσεων»  και δημιουργούσαν μικρότερες ομάδες ανάλογα με το 

θέμα επιμόρφωσης  



• Υπεύθυνοι/ες συντονισμού & οργάνωσης για τους Α΄ & Β΄ 

Κύκλους  ΕξΑ επιμορφώσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: Βιδάκη, 

Ανδρεάδου, Κουτσουράκη, Πανσεληνάς, Λαγός (τεχν. 

υποστήριξη)  

• Υπεύθυνοι/ες συντονισμού & οργάνωσης για τις επιμορφώσεις 

για τους Κύκλους επιμόρφωσης για την Ψυχοκοινωνική και 

Συναισθηματική Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών γονέων, μαθητών: 

Βιδάκη, Πρατσίνη, Ντούλια, Ζαμπετάκη, Πουλλά, Λαγός (τεχν. 

υποστήριξη)   

• Υπεύθυνοι/ες συντονισμού& οργάνωσης για τις Δράσεις για το 

1821: Βιδάκη, Κανέλλος, Καλυκάκης , Στριλιγκάς, Λαγός (τεχν. 

υποστήριξη)   

• Υπεύθυνοι/ες συντονισμού για τις Δράσεις των Υποστηρικτικών 

Δομών: Βιδάκη, Γιγουρτάκη, Φιλιππάκη, Λαγός (τεχν. υποστήριξη) 

➢ Ομάδα Επιμορφωτών των εκπαιδευτικών Π/θμιας των Τ.Υ.- ΖΕΠ  
▪ Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Βιδάκη Ειρήνη, Γρηγοράκης Ιωάννης, Καδιανάκη 

Μαρία, Καρατάσος Νικόλαος, Κουτσουράκη Στυλιανή, Μαρτίνου 

Σωτηρία, Μπαγιάτη Ειρήνη, Ντούλια Αθηνά, Πρατσίνη Μαρία, 

Σπαθαράκη Ανδρονίκη. 

➢ Ομάδα Επιμορφωτών των εκπαιδευτικών Δ/θμιας των Τ.Υ. -ΖΕΠ  
▪ Καλυκάκης, Γιασσάκη, Ραμουτσάκη, Πανσεληνάς 

➢ Ομάδα Ιστοσελίδας και Ψηφιακού Αποθετηρίου 

▪ Ανδρεάδου Χαρά, Βιδάκη Ειρήνη, Γιασσάκη Σοφία, Γκινούδη Αθηνά, 
Καρατάσος Νικόλαος, Κουτσουράκη Στέλα, Ντούλια Αθηνά, Πανσεληνάς 
Γιώργος, Πρατσίνη Μαρία, Στριλιγκάς Γιώργος, Δροσουλάκης Κώστας, 
Λαγός Σταύρος 

➢ Ομάδα Υποστήριξης Κτηριακής Υποδομής 

▪ Καρατάσος Νικόλαος, Στριλιγκάς Γεώργιος 

➢ Ομάδα για την Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου της ΠΔΕ Κρήτης 

▪ Ανδρεάδου, Βιδάκη, Βρετουδάκη, Γρηγοράκης, Δροσουλάκης, 

Ζαμπετάκη, Ζανέκα, Καλοκύρη, Καλυκάκης, Κανέλλος, Καρατάσος, 

Μαρτίνου, Μπαδιεριτάκη, Ντούλια, Πανσεληνάς, Πρατσίνη, 

Ραμουτσάκη, Στριλιγκάς, Φιλιππάκη, Χάιτα, Λαγός. 

➢ Ομάδα για την Οργανωτική επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης 

▪ Ζαμπετάκη Λήδα, Βιδάκη Ειρήνη, Λαγός 

➢ Ομάδα για τον Ετήσιο Προγραμματισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για 2020-2021 

▪ Ζαμπετάκη Λήδα, Καρατάσος Νίκος, Ντούλια Αθηνά, Κανέλλος Ιωάννης, 

Βιδάκη Ειρήνη 

➢ Ομάδα για τον Ετήσιο Απολογισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για 2020-2021 

▪ Βιδάκη, Κανέλλος, Καρατάσος 

➢ Ομάδα για το Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού: 
▪ Γιασσάκη, Γκινούδη, Δροσουλάκης, Ζαμπετάκη, Ζανέκα, Καλαθάκη, 

Καλοκύρη, Καλυκάκης, Κανέλλος, Πανσεληνάς, Στριλιγκάς 

➢ Ομάδα εισήγησης δράσεων για  την επέτειο των 200 χρόνων από το  1821 



▪ Κανέλλος, Φιλιππάκη, Νικολακόπουλος, Ραμουτσάκη, Στριλιγκάς, 
Καλυκάκης, Καλοκύρη, Πρατσίνη, Βιδάκη, Μαρτίνου 

➢ Ομάδα εισήγησης δράσεων  για τη μετάβαση σε άλλη βαθμίδα 

▪ Ραμουτσάκη, Καλυκάκης,  Φιλιππάκη, Μαρτίνου, Βρετουδάκη, 
Μπαδιεριτάκη, Κανέλλος, Δροσουλάκης, Ζαμπετάκη, Στριλιγκάς, 
Καλοκύρη, Σπαθαράκη, Σιμιτζή-Δέλλα, Ντούλια, Μπαγιάτη, Πανσεληνάς, 
Πρατσίνη, Βιδάκη 

➢ Ομάδα για την υποστήριξη των 3ων Παγκρήτιων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής 

Τέχνης (Ζανέκα Σ., Καλοκύρη Β., Ραμουτσάκη Ι.) 
➢ Ομάδα εισήγησης δράσεων  για τον κορονοϊό 

▪ Καλαθάκη, Μαρτίνου 

➢ Ομάδα Υποστήριξης του Μαθητικού Φεστιβάλ  Ψηφιακής Δημιουργίας 

▪ Πανσεληνάς, Βιδάκη, Πρατσίνη 

➢ 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 Horizon20202 “Connect”, της ΠΔΕ Κρήτης 

▪ Πανσεληνάς Γιώργος, Καλαθάκη Μαρία 

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

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

➢ Ομάδα  για το πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο: «LittleBigEntrepreneurs» της  

ΔΙΠΕ Χανίων 

▪ Ανδρεάδου Χαρά, Καρατάσος Νικόλαος, Ντούλια Αθηνά 

➢ Ομάδα Ιστοσελίδας 

▪ Βιδάκη Ειρήνη και Λαγός Σταύρος (τεχνική υποστήριξη του ΠΕΚΕΣ 

Κρήτης) 

 

 

2. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ προς Υ.ΠΑΙ.Θ.:   

➢ (21-12-2020): Σύντομο υπόμνημα επί των προβλημάτων που απορρέουν από 

την εφαρμογή της ΕξΑΕ. 

➢ (09-02-2021): Υπόμνημα Συντονιστικής Ομάδας Διαδικτυακών 

Διαπεριφερειακών Τμημάτων (Δ.Δ.Τ.)  ΕΠΑ.Λ. Κρήτης για τη λειτουργία τους. 

➢ (15-02-2021): Υπόμνημα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης «Προβληματισμοί και προτάσεις 

των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης σχετικά με την Υ.Α. 

6603/ΓΔ4/20-1-2021 (Φ.Ε.Κ. Β΄140), ‘’Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική 

και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους 

έργο’’. 

➢ (05-03-2021): Υπόμνημα ΣΕΕ ΠΕ60: «Διευκρινίσεις σχετικά με τους  

μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων, των οποίων οι απουσίες υπερβαίνουν τις 100» . 

➢ (23-06-2021): «Ερώτημα για ένταξη μαθητών σε Τ.Υ.-ΖΕΠ, κατά τη διάρκεια του 

σχολ. έτους», που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό πίνακα υποβολής 

αιτήματος για Ίδρυση Τάξης Υποδοχής είτε στην Α΄ είτε στη Β΄ φάση. 



➢ Αποστολή Υπομνήματος (της ΣΕΕ ΠΕ02 Στ. Ζανέκα) διαμέσου της Π.Δ.Ε. Κρήτης 

στον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. κ. Ιωάννη Ζυμβρακάκη με θέμα 

«Προτάσεις για τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) στα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης» προς υποστήριξη των τμημάτων ένταξης 

των σχολείων της παιδαγωγικής μου ευθύνης. 

 

3. Με τη βοήθεια της τεχνικής υποστήριξης (Σταύρου Λαγού) 

α) Υποστήριξη της ιστοσελίδας που εμπεριέχει και το  Ψηφιακό Αποθετήριο του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (https://pekes.pdekritis.gr/ ) για  ανάρτηση και διάχυση των δράσεων 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και  των Σ.Ε.Ε. ατομικά ή ομαδικά. Στο πλαίσιο αυτό ήδη 

συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα τα παρακάτω: 

 

• «ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης» 

• «ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης» 

• Σελίδα για την Υποστήριξη των Διαδικτυακών Διαπεριφερειακών Τμημάτων 

(Δ.Δ.Τ.) ΕΠΑ.Λ. που λειτούργησαν υπό τον συντονισμό της Π.Δ.Ε. Κρήτης και του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• Ημερολόγιο/Ανακοινώσεις α) των Κύκλων Επιμόρφωσης για την ΕξΑΕ του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, β) για την Ψυχοκοινωνική και Συναισθηματική Ενδυνάμωση 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, γ) Δράσεων των Δομών Υποστήριξης ΠΕ & 

ΔΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (ΚΕΣΥ, ΚΠΕ, ΕΚΦΕ), δ) Δράσεων  του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για 

τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821  

• Ανακοινώσεις δράσεων και εγκύκλιοι των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• Ψηφιακό Αποθετήριο με επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις καθώς και 

επιστημονικό υλικό των Σ.Ε.Ε. και άλλων επιστημονικών φορέων. 

• Ψηφιακό Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• Ψηφιακό Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού για την ΕξΑΕ 

• Ψηφιακό Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού των σχολείων ευθύνης των Σ.Ε.Ε. 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• Το κανάλι του YouTube του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• Αποθετήριο διαδικτυακών δράσεων ( webinars ) στο κανάλι του YouTube του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

β) Υποστήριξη και ανανέωση της κοινής ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής των 

μηνιαίων προγραμματισμών των ΣΕΕ  

γ) Υποστήριξη του εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας των γραφείων των ΣΕΕ του 

YouTube του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

δ) Υποστήριξη Φόρμας  Υποβολής Ανακοινώσεων και Αναρτήσεων των δράσεων 

των ΣΕΕ και του ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

ε) Υποστήριξη των επιμορφωτικών-ενημερωτικών, διαδικτυακών δράσεων του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, μέσω δημιουργίας καναλιού YouTube  

στ) Υποστήριξη (γραμματειακή) των Διαδικτυακών Διαπεριφερειακών Τμημάτων 

(Δ.Δ.Τ.) ΕΠΑ.Λ. που συντόνισε, λειτούργησε και υποστήριξε η Π.Δ.Ε. και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης. 

https://pekes.pdekritis.gr/


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

Επιστημονικών Επιτροπών. 

➢ 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», εξ 

ολοκλήρου διαδικτυακά  (1-4 Οκτωβρίου 2020 

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

Αθλητικής Επιστήμης» εξ ολοκλήρου διαδικτυακά  (7,8,9 Απριλίου 2021). 

➢ Υποστήριξη και Συμμετοχή στο Πανελλήνιο & Διεθνές Συνέδριο των 14 

ΠΕΚΕΣ, με θέμα: «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» 

➢ Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμος «Καιρός»,  

➢ Συμμετοχή στην Οργανωτική ή/και Επιστημονική Επιτροπή πολλών 

ημερίδων/διημερίδων (δύο (2) εξ αποστάσεως πανελλαδικών σεμιναρίων με 

θέμα το πρόγραμμα «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (για το Σύμβουλο-Καθηγητή και  

για τη δικτύωση σχολείων), Μαθητικό Φεστιβάλ: «Με το σακίδιο του Θεάτρου», 

Πανελλαδική Διαδικτυακή Διημερίδα «Προκλήσεις και προτάσεις στη 

διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ)», 

Πανελλαδική Διαδικτυακή Διημερίδα «Η διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρώιμη 

Παιδική Ηλικία», Πανελλήνια Διαδικτυακή Διημερίδα του Τομέα Υγείας- 

Πρόνοιας- Ευεξίας ΕΠΑ.Λ, διεθνή τηλεημερίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου κ.ά. ) 

➢ Θερινό Σχολείο για την Εκπαίδευση για την Αειφορία (Ιούλιος 2021). 

 

5. 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 Προγραμματισμός Έργου 2018-2019 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης» 

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

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

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

➢ ο «Ετήσιος Προγραμματισμός Έργου 2020-2021 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης» 

➢ ο «Ετήσιος Απολογισμός Έργου 2020-2021 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης» 

➢ σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του «3ου Συνεδρίου της Π.Δ.Ε. 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» 



➢ σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του Πανελλήνιου & Διεθνούς συνεδρίου με θέμα: 

«Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» που υποστήριξαν 14 ΠΕΚΕΣ της 

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

➢ σύνδεσμος για τις επιμορφωτικές διαδικτυακές δράσεις-webinars του ΠΕΚΕΣ 

Κρήτης  

➢ σύνδεσμοι για εκπαιδευτικό υλικό των Σ.Ε.Ε. 

➢ 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. 

 
6. Συνεχίστηκε η αξιοποίηση καναλιού Youtube από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,  για να υπάρχει 

δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό , με ασύγχρονο τρόπο, να παρακολουθήσει τις 
επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕΚΕΣ Κρήτης,  που θα αναρτώνται.  

 

 

 



 

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. 

Η λειτουργία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης ως υποστηρικτικού θεσμού του εκπαιδευτικού έργου 
των σχολικών μονάδων προσέφερε τα μέγιστα κατά το σχολικό έτος 2020-21. Ο κεντρικός 
σχεδιασμός, η υλοποίηση κοινών δράσεων, η ανάληψη επίκαιρων και σύγχρονων 
πρωτοβουλιών και η πραγματοποίηση συνεργασιών λειτούργησαν με τον καλύτερο τρόπο 
ως προς την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των σχολικών μονάδων, των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών τους, στο νέο διαμορφωμένο πλαίσιο με την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αδυναμία διεξαγωγής δράσεων με φυσική παρουσία. 

Θετικό στοιχείο της καινοτομίας που έχει εισαχθεί με τις νέες αυτές δομές, αποτελεί η 
συνεργασία- συνέργεια και συνύπαρξη των Σ.Ε.Ε. όλων των βαθμίδων, κάτι που έδωσε την 
ευκαιρία συμμετοχικού σχεδιασμού στη 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.    

Κατά το σχολ. έτος 2020-2021, αποτιμώντας το επιμορφωτικό μας έργο, καταγράφουμε τα 
ακόλουθα: 

• Ο προγραμματισμός των επιμορφωτικών δράσεων κινήθηκε και επηρεάστηκε 
καθοριστικά από τις συνθήκες COVID-19.  

• Έγινε προσπάθεια προσαρμογής στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και για το σκοπό 
αυτό πραγματοποιούνταν τακτικά τηλεδιασκέψεις ανατροφοδότησης τόσο με τους 
Δ/ντές, τις Δ/ντριες, τους/τις προϊσταμένους/νες και με τους εκπαιδευτικούς των 
τάξεων αλλά και μεταξύ των Σ.Ε.Ε. για συντονισμό της δράσης τους, την 
ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό. 

• Ελήφθησαν υπόψη και ζητήματα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας και άλλα θέματα 
παιδαγωγικού ενδιαφέροντος τα οποία διαχειριστήκαν οι Σ.Ε.Ε. και αποτέλεσαν στη 
συνέχεια αντικείμενο επιμόρφωσης.  

• Το πλήθος των επιμορφωτικών δράσεων με ποικίλη θεματολογία που σχεδίασαν 
και υλοποίησαν οι Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 
προηγούμενου σχολικού έτους 2019-20, συνέβαλε καθοριστικά στην επιμόρφωση 
και προετοιμασία των εκπαιδευτικών μας, ώστε να είναι σε θέση, και μέσα από την 
προσωπική τους ενασχόληση,  να υλοποιήσουν το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης 
τη νέα σχολική περίοδο 2020-21, έχοντας ήδη εφοδιαστεί με γνώσεις και εμπειρία 
στην παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τη χρήση της πλατφόρμας 
webex. Επιπλέον, οργανώθηκαν άμεσα συναντήσεις για αρχάριους εκπαιδευτικούς 
στη χρήση της πλατφόρμας webex ή για εκπαιδευτικούς που δεν υπηρετούσαν το 
προηγούμενο σχ. έτος και δεν είχαν παρακολουθήσει τις εξΑ επιμορφώσεις. 



• Παράλληλα, οι επιμορφωτικοί κύκλοι του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, τόσο  στην Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση όσο και στην Ψυχοκοινωνική και Συναισθηματική 
Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών,  λειτούργησαν υποστηρικτικά σε 
όλη την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, αλλά και στη δια ζώσης διδασκαλίας.   

• Βασικό μέλημά μας υπήρξε, στη διάρκεια  της ιδιαίτερης αυτής σχολικής περιόδου, 
η εμψύχωση των εκπαιδευτικών, η ενδυνάμωση των Διευθυντών/ντριών και η 
υποστήριξη γονέων και μαθητών/τριών, αξιοποιώντας όλα τα μέσα επικοινωνίας 
και τηρώντας τα μέτρα που ίσχυαν κάθε φορά, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην 
αισθάνεται ευάλωτος. Η ανάγκη για επικοινωνία και ανατροφοδότηση αναδείχθηκε 
σε όλη την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Η προαιρετικότητα των συναντήσεων 
κρίθηκε σκόπιμη ώστε να μην επιβαρύνεται το ήδη πιεσμένο καθημερινό 
πρόγραμμα όλων των εμπλεκομένων. Παρόλα αυτά καταγράφηκε έντονο 
ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούσαν την επικαιρότητα, όπως η 
ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση, αλλά και η διαχείριση της ύλης. Τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς ανταποκρίθηκαν με θέρμη σε κάθε δράση.  

• Διαρκής ήταν και η καθοδήγηση σε θέματα διαχείρισης και εξορθολογισμού της 
ύλης στο πλαίσιο των οδηγιών του Ι.Ε.Π. 

• Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς την 
ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση των μαθητών /τριών καθώς παρατηρήθηκαν 
αυξημένες αναφορές και προβληματισμοί για επανάληψη τάξης λόγω μεγάλων 
μαθησιακών κενών ή ελλιπούς φοίτησης. 

• Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών και των μέτρων προστασίας COVID-19, 
πραγματοποιήθηκαν πολύ συγκεκριμένες δια ζώσης επισκέψεις σε σχολικές 
μονάδες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων για την επικοινωνία και συνεργασία 
με τις σχολικές μονάδες, αξιοποιήθηκε η μέθοδος της τηλεδιάσκεψης μέσω της 
εγκεκριμένης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ψηφιακής πλατφόρμας webex. 

• Επιπλέον, η αξιοποίηση του διαδικτύου και των web 2.0 ψηφιακών εργαλείων μας 
έδωσαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αξιόλογες επιμορφωτικές δράσεις, 
συνέδρια και σεμινάρια, να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό, να το 
μοιραστούμε με τους/τις  εκπαιδευτικούς μας και να εμβαθύνουμε στην 
παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

• Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παρατηρήθηκε έξαρση συγκρουσιακών 
καταστάσεων μετά την επιστροφή από την περίοδο τηλεκπαίδευσης στο σχολείο 
και αυτό καταδεικνύει τα ελλείμματα που προέκυψαν στην επικοινωνία, τη 
σύνδεση και εν τέλει στη μαθησιακή διαδικασία, επιδεινώνοντας σε ορισμένες 
περιπτώσεις τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους ή με τους εκπαιδευτικούς και 
των γονέων με το σχολείο. Η παρέμβασή μας σε συνεργασία με το σχολείο, 
συνετέλεσε στην επίλυση ή διευθέτηση των όποιων ζητημάτων προέκυψαν. 

• Τέλος, δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι πολλοί μαθητές και μαθήτριες που 
ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, δεν συμμετείχαν στην τηλεκπαίδευση 
με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα μαθησιακά τους κενά και σε ορισμένες περιπτώσεις 
να οπισθοδρομήσουν οι κοινωνικοποιητικές τους δεξιότητες. Για την αντιμετώπιση 
αυτών των δυσκολιών, θεωρούμε απαραίτητη την  πρόβλεψη διαθέσιμων ωρών σε 
κάθε σχολική μονάδα που θα αξιοποιηθούν για ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές 



και μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες λόγω των έκτακτων συνθηκών και της 
τηλεκπαίδευσης. 

• Ειδικές επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν για το επετειακό έτος των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αναδεικνύοντας πτυχές της 
Τοπικής Ιστορίας. Παράλληλα ενθαρρύνονταν οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν 
ενεργά υλοποιώντας σχετικά προγράμματα και αφιερώματα. 

• Απαραίτητο στοιχείο κάθε επιμορφωτικής μας δράσης, ήταν η  δυνατότητα 
έκφρασης από τους/τις εκπαιδευτικούς σκέψεων, απόψεων, προβληματισμών, 
προτάσεων σε σχέση με τη διαδικασία, τους/ τις εισηγητές/τριες και το περιεχόμενο 
της επιμόρφωσης. Μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν: συζήτηση  και 
ανταλλαγή απόψεων στο τέλος κάθε δράσης, με ελεύθερη έκφραση 
συναισθημάτων, με φόρμα αποτύπωσης της επιμορφωτικής εμπειρίας, και με 
αυθόρμητη ηλεκτρονική επικοινωνία. Στόχος, ο αναστοχασμός, η ανατροφοδότηση, 
η μελέτη και αξιοποίησή τους  για περαιτέρω βελτίωση και συμπλήρωση επόμενων 
επιμορφωτικών δράσεων.  

 

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

▪ Αποτιμάται ως θετική η συλλογική λειτουργία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  και το έργο του.  
▪ Η σύμπραξη σε ομάδες εργασίας της πλειοψηφίας των Σ.Ε.Ε. προκειμένου να 

σχεδιαστούν/υλοποιηθούν κεντρικές δράσεις από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης. 
▪ Οι συνέργειες μεταξύ Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. διαφορετικών  Ενοτήτων  ευθύνης και 

ιδιαίτερα με τους Σ.Ε.Ε. της Δημοτικής και Προσχολικής, αλλά και οι συνέργειες 
Σ.Ε.Ε. Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας 

▪ Ο συμμετοχικός και οριζόντιος σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
επιμόρφωσης (π.χ. Κύκλοι Επιμόρφωσης για την ΕξΑΕ, Επιμορφώσεις για την 
Ψυχοκοινωνική και Συναισθηματική Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών, μαθητών και 
γονέων, Δράσεις για το 1821, επιμόρφωση εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής-ΖΕΠ, 
Τμημάτων Ένταξης, Εκπ/κών Παράλληλης Στήριξης, Εκπ/κών Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας, για νέα εγχειρίδια και Π.Σ.  κ.ά.) σε όλους τους νομούς. 

▪ Η αξιοποίηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού στις κεντρικές δράσεις του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με μεγάλη απήχηση σε γονείς και εκπαιδευτικούς.  

▪ Η αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών των σχολείων ευθύνης των Σ.Ε.Ε. 
στο πλαίσιο των επιμορφωτικών μας δράσεων αλλά και η δημιουργία 
ομαδοσυνεργατικού πνεύματος και η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών.  

▪ Η  γόνιμη συνεργασία Σ.Ε.Ε. με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικές Δομές 
(ΚΕΣΥ,  ΕΔΕΑΥ,  ΚΕΣΑΝ, Προγράμματα 7ης ΥΠΕ, συνήγορο του Παιδιού, Χωριά ΣΟΣ, Το  
Χαμόγελο του Παιδιού, ΚΨΥ,  Ψυχολόγους, κ.ά.) αλλά και με τον Περιφερειακό 
Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης. 

▪ Η αγαστή συνεργασία με  τους/τις  Διευθυντές και Διευθύντριες και 
προϊστάμενους/ες σχολείων  

▪ Η εξαιρετική και συνεχής συνεργασία με τα ΚΕΣΥ  
▪ Η συνεργασία, όποτε αυτό κρίθηκε αναγκαίο, με τις  ΕΔΕΑΥ  
▪ Η συνεργασία με φορείς και δομές. 
▪ Η θετική στάση και οι προσδοκίες των Διευθυντών/ντριών/Προϊσταμένων και 

εκπαιδευτικών οι οποίες και αποτέλεσαν ισχυρό κίνητρο για κάθε μας δράση. 
▪ 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 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης ως υποστηρικτικού θεσμού του εκπαιδευτικού 
έργου των σχολικών μονάδων προσέφερε τα μέγιστα και στην υποστήριξη των 
σχολείων, στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και γενικότερα στην κάλυψη 
των ιδιαίτερων αναγκών, που προέκυψαν το τρέχον σχολ. έτος εξαιτίας της 
πανδημίας και των συνεχών εναλλαγών σε δια ζώσης και εξ Αποστάσεως 
διδασκαλία. 
 
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 του έργου των εκπαιδευτικών  με την εξοικείωσή τους στη χρήση 

εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, αλλά και το μετασχηματισμό 
εκπαιδευτικού υλικού από υλικό για δια ζώσης σε υλικό για Εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. 

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

▪ Καλλιέργεια  συναντίληψης  σε έννοιες  και παιδαγωγικούς στόχους/συνθήκες,  
όπως: Σχολείο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας- 
Συμπερίληψη. 

▪ 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,  προβλημάτων ψυχοκοινωνικής 
προσαρμογής μαθητών κατά τη διαδικασία μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο 
Δημοτικό και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο,  προβλημάτων ψυχοκοινωνικής 
προσαρμογής μαθητών ευπαθών ομάδων και των οικογενειών τους,  προβλημάτων 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής μαθητών Γ΄ Λυκείου και προετοιμασία για τις 
πανελλαδικές σε περίοδο πανδημίας, διαχείρισης της ύλης, νέων Π.Σ. κ.ά. 

▪ Εμπλουτισμός δεξιοτήτων  συγκρότησης και διαχείρισης ομάδων 
▪ 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 Σ.Ε.Ε. 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 ακόμα και στην περίοδο της ΕξΑΕ 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. Ιδιαίτερα στην περίοδο της εξ αποστάσεως λειτουργίας των 
σχολείων η δικτύωση των σχολείων αποδείχθηκε υποστηρικτική, τόσο σε επίπεδο 
διευθυντών, όσο και εκπαιδευτικών τάξεων και ειδικοτήτων. 

▪ Τον ουσιαστικό ρόλο των ομάδων εκπαιδευτικών (όπου λειτούργησαν 
συστηματικά) με έμφαση στην συμβολή τους κατά την περίοδο της ΕξΑ διδασκαλίας 
και την ανάγκη για καθοδήγηση για τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας τους 
και για στήριξη από τους Σ.Ε.Ε. και τους Δ/ντές των σχολείων, ώστε ο ρόλος και το 
έργο τους να εδραιωθεί. 

▪ Τη στήριξη των σχολείων από τους σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς, με τη συμβολή των οποίων αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά 
ποικίλα ζητήματα και υιοθετήθηκαν μέτρα πρόληψης κρίσεων και κυρίως την 
ουσιαστική βοήθειά τους και κατά την περίοδο που τα σχολεία λειτούργησαν εξ 
αποστάσεως, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

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

▪ Συλλογικές δράσεις  σε επίπεδο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ., την περίοδο ΕξΑΕ αλλά και δια ζώσης 

▪ Παρά τη  μη έγκαιρη (ξεκίνησε θεσμοθετημένα για όλους τους εκπαιδευτικούς τον 
Απρίλιο του 2021) κεντρική επιμόρφωση από την πλευρά της πολιτείας σε ζητήματα 
ΕξΑΕ και παρά τη σχεδόν μηδενική στήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, το σύνολο 
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.  Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 
πολλές ΕξΑΕ ανάμεσα στους Σ.Ε.Ε. και τους εκπαιδευτικούς που καθοδηγούν. 
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.  

▪ 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. 
 

➢ Ως Δυσκολίες καταγράφονται οι εξής: 

▪ Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

από την πλευρά του Υ.ΠΑΙ.Θ. ήρθε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που 

ανάγκασε τους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν δυνατότητες αυτομόρφωσης μέσα 



στην ανεξάντλητη προσφορά που υπήρχε από τα διάφορα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας προς 

τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και μέσα από 

αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες εκπαιδευτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

προσέφεραν κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς συμβουλευτική και υποστήριξη. 

▪ Έντονη ήταν η απουσία διαλόγου ανάμεσα στο Υ.ΠΑΙ.Θ., το Ι.Ε.Π. και τους 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και η συχνά ελλιπής ενημέρωση ως προς 

τις αποφάσεις και τις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου, με αποτέλεσμα οι Σ.Ε.Ε. να 

αναζητούν πολλές φορές να συμπληρώσουν την πληροφόρησή τους μέσα από τις 

διαδικτυακές εκπαιδευτικές ειδησεογραφικές σελίδες, έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να απαντήσουν σε ερωτήματα των Δ/ντών και συναδέλφων στα σχολεία 

παιδαγωγικής τους ευθύνης. 

▪ Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν τις σχολικές χρονιές 2019-2020 και 

2020-2021, τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας 

υπολειτούργησαν. Τα ΕΚΦΕ της Κρήτης κατέβαλαν προσπάθεια να αναπτύξουν 

υλικό με βιντεοσκοπημένα πειράματα αλλά αυτό σίγουρα δε μπορεί να 

υποκαταστήσει τα οφέλη από την εμπλοκή των μαθητών με το πραγματικό 

εργαστήριο. 
▪ Οι ιδιαίτερα δύσκολες υγειονομικές συνθήκες, η παρατεταμένη περίοδος 

τηλεκπαίδευσης και τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μέτρα προφύλαξης δυσχέραιναν 

ιδιαίτερα το έργο των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Η υποστήριξη και 

ενδυνάμωση τόσο προς τους Δ/ντές, τις Δ/ντριες όσο και προς τους εκπαιδευτικούς 

κατά τη διάρκεια των- κυρίως Εξ αποστάσεως- συναντήσεων, κυριάρχησαν σε μια 

περίοδο έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας.  

▪ Δυσκολίες και εμπόδια παρατηρήθηκαν κυρίως ως προς τη συμμετοχή των μαθητών 

από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαποί, πρόσφυγες, ρομά, χαμηλό 

κοινωνικο/οικονομικό προφίλ κλπ) στην τηλεκπαίδευση και σ΄αυτό το πεδίο δόθηκε 

έμφαση στη διάρκεια της συνεργασία μας με τα σχολεία. Εμπόδιο στην προσπάθειά 

μας να υποστηριχτούν μαθητές και μαθήτριες ΕΚΟ, αποτέλεσε και η μη έγκαιρη 

διευκρίνιση ζητημάτων που προέκυψαν από ερμηνείες Προϊσταμένου 

Εκπαιδευτικού Θεμάτων σχετικά με τη δυνατότητα φοίτησης νέων μαθητών με 

χαμηλό επίπεδο ελληνομάθειας στις Τάξεις Υποδοχής. 

▪ Οι συνεχόμενες μεταβολές στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, λόγω 

covid-19 και η κόπωση που επήλθε στις τάξεις των εκπαιδευτικών, δεν ευνόησαν 

την απρόσκοπτη διεξαγωγή του επιμορφωτικού έργου το οποίο αναγκαστικά 

υλοποιούνταν με προαιρετική συμμετοχή σε ώρες, είτε πρωινές στην περίοδο της 

τηλεκπαίδευσης, είτε απογευματινές στην περίοδο της δια ζώσης διδασκαλίας, 

δηλαδή, εκτός εργασιακού ωραρίου. 

▪ Οι διαδικασίες για την Εσωτερική Αξιολόγηση της Σχολικής μονάδας, εν μέσω των 

παραπάνω πιεστικών συνθηκών, επηρέασαν αρνητικά το παιδαγωγικό κλίμα και 

αυτό αποτυπώθηκε σε παρατηρούμενες καταστάσεις αποστασιοποίησης και 

απομάκρυνσης των άμεσα εμπλεκομένων, αλλά και στις κατ΄ ιδίαν συζητήσεις με 

τους Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων. 
▪ Έλλειψη επαρκούς και ωφέλιμου επιμορφωτικού χρόνου για όλες τις βαθμίδες. 

▪ Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής για την κάλυψη επιμορφωτικών δράσεων. 



▪ Οι Ολομέλειες δε λειτούργησαν πάντοτε ικανοποιητικά τόσο για αντικειμενικούς 

όσο και υποκειμενικούς λόγους. Η δυσλειτουργία εμπόδισε πολλές φορές τις 

δημιουργικές συνεργασίες. Οι Σ.Ε.Ε. διαπιστώνουν ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί 

κάποιες φορές σε απογοήτευση και παραίτηση από συμμετοχικές δραστηριότητες.  

 

➢ Προβληματισμοί για το Πιλοτικό Πρόγραμμα εισαγωγής της Αγγλικής Γλώσσας στο 

Νηπιαγωγείο  (Σ.Ε.Ε.  ΠΕ60) 

• Λόγω της πανδημίας και της δυσκολίας πρόσβασης στις σχολικές  μονάδες, αλλά και 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκτιμάται ότι δεν έχει δοθεί επαρκής χρόνος για 

την σε βάθος εξέταση των αποτελεσμάτων που έχει η εισαγωγή των Αγγλικών στο 

Νηπιαγωγείο.   

• Εξετάστηκε μόνο ό,τι είχε σχέση με τα Αγγλικά και δεν μελετήθηκαν τα 

αποτελέσματα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων της ελληνικής γλώσσας και το  αν θα 

δυσκολέψει τα παιδιά. Άλλωστε δεν ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο αν θα έχουμε 

εισαγωγή του γραπτού λόγου της Αγγλικής στο Νηπιαγωγείο και με ποια 

μεθοδολογία. Για το λόγο αυτό είδαμε πολλές κατά το δοκούν προσεγγίσεις, στο 

γραπτό λόγο (ανάγνωση και γραφή). Η μεθοδολογία δεν ξέρουμε αν θα είναι 

συμβατή με την μεθοδολογία που ακολουθείται στην εκμάθηση της Ελληνικής 

γλώσσας.   

• Δεν υπάρχει αναφορά στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά είναι 

μόνον αρμοδιότητα της Νηπιαγωγού στον βοηθητικό υποστηρικτικό της ρόλο;  

• Όλα τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να αναπτύσσουν 

ένα συναισθηματικό δεσμό. Ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής έχει ελάχιστο χρόνο να 

γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή ώστε να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία 

του και να συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η 

ανάγκη να αναλάβει πολλές τάξεις και οι μετακινήσεις του δημιουργούν επί πλέον 

δυσκολίες.  

• Η διαπολιτισμική εκπαίδευση υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια στο Νηπιαγωγείο και 

φέρνει σε επαφή τα παιδιά με άλλους γλωσσικούς κώδικες, ιδιαίτερα με τις 

μητρικές γλώσσες όλων των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Πολλά προγράμματα έχουν 

εκπονηθεί και υλοποιηθεί και πληθώρα προσεγγίσεων και ερευνών από τα 

Ελληνικά Πανεπιστήμια της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Τώρα πώς θα γίνεται η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση με την παρουσία της εκπαιδευτικού των Αγγλικών; Πώς 

εισάγεται αυτό το κομμάτι στην Προσχολική Εκπαίδευση;   

• Κατά νόμο ποιος θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ενός ατυχήματος τις ώρες της 

κοινής παρουσίας; 

 
➢ Αποτίμηση της συγκρότησης και λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Διαδικτυακών 

Τμημάτων (Δ.Δ.Τ.) ΕΠΑ.Λ., για μαθητές/τριες ευπαθών ομάδων, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κρήτης κατά το διδακτικό έτος 2020-21 

 
To περασμένο φθινόπωρο η Π.Δ.Ε. Κρήτης, με τη συνεργασία του  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,  

ακολουθώντας προφορικές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., ξεκίνησε τη συγκρότηση τμημάτων εξ 
αποστάσεως εκπ/σης για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής 
(περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου) που ανήκαν στις 



ευπαθείς στον κορωναϊό ομάδες και, επομένως, ακόμα και αν τα σχολεία τους 
λειτουργούσαν κανονικά, αυτοί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα δια 
ζώσης σε αυτά. Τα τμήματα αυτά λειτούργησαν από τις 2 Νοεμβρίου 2020 (η διαδικασία 
συγκρότησής τους  ξεκίνησε κατά τα μέσα  του Οκτώβρη 2020) ως τις 11 Ιουνίου 2021, 
οπότε τέλειωσαν τα μαθήματα στα σχολεία της Δ/θμιας εκπ/σης.  

Από 10 τμήματα στις αρχές του Νοέμβρη 2020 με 26 μαθητές καταλήξαμε, μετά 
τις διακοπές του Πάσχα σε 15 τμήματα με 126 μαθητές.  

Για την οργάνωση του όλου εγχειρήματος, την εκπόνηση των προγραμμάτων και τα 
διάφορα διαδικαστικά θέματα απασχολήθηκαν: 

• Υποομάδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης αποτελούμενη από την Οργανωτική 
Συντονίστρια και άλλους 3 Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης. (Ωστόσο κατά 
διαστήματα βοήθησαν και άλλοι Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης, είτε στην επιλογή 
των συναδέλφων που δίδαξαν στα τμήματα είτε στην επιστημονική και 
παιδαγωγική στήριξή τους σε θέματα ΕξΑΕ  της ειδικότητάς τους) 

• Μία καθηγήτρια-Δ/ντρια ΕΠΑ.Λ. που βοηθούσε στην κατάρτιση των Ε.Ω.Π.  
(εθελοντικά) 

• Ένας εκπαιδευτικός της ομάδας υποστήριξης δικτύων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της 
Π.Δ.Ε. Κρήτης 

• Ένας  -και κατά διαστήματα δύο- διοικητικοί υπάλληλοι της ΠΔΕ Κρήτης 
Για τις διδασκαλίες απασχολήθηκαν συνολικά 40 εκπαιδευτικοί (οι περισσότεροι 

όλο το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας, ενώ ορισμένοι   δίδαξαν για μικρότερο  χρονικό 
διάστημα και μετά αποχώρησαν). Συχνές αλλαγές είχαμε στην περίπτωση καθηγητριών 
που είχαν ενταχθεί οι ίδιοι στις ευπαθείς ομάδες λόγω εγκυμοσύνης και κάποτε έφτανε η 
ώρα να πάρουν άδεια κύησης.  

 
Μπορούμε να πούμε πως, σε γενικές γραμμές, τα διαδικτυακά μας τμήματα 

μπόρεσαν να καλύψουν ικανοποιητικά το θεωρητικό μέρος της διδακτέας ύλης των τριών 
τάξεων των ΕΠΑ.Λ.–στο οποίο φυσικά περιλαμβάνεται και η εξεταστέα ύλη των 
πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών 
ΕΠΑ.Λ. Το μεγάλο κενό του εγχειρήματος, βέβαια, ήταν το εργαστηριακό μέρος της ύλης  
των διαφόρων μαθημάτων που απαιτεί  δια ζώσης διδασκαλία και, ως εκ τούτου, δεν 
μπορούσε να καλυφτεί. 

Πέρα από τις παραπάνω θετικές διαπιστώσεις, όμως, είναι ευνόητο πως, λόγω του 
ότι η όλη διαδικασία ήταν εντελώς πρωτόγνωρη παρουσιάστηκαν πάρα πολλές δυσκολίες 
τόσο στη δημιουργία των τμημάτων όσο και στη λειτουργία τους. (Πέρα από το γνωστό 
πρόβλημα της δυσκολίας ή και αδυναμίας σύνδεσης κάποιων παιδιών στην πλατφόρμα, το 
οποίο έχει συζητηθεί αρκετά).  

Επισημαίνουμε:  
Ασάφεια  στον τρόπο  επιλογής των διδασκόντων: Οι διδάσκοντες έπρεπε να 

επιλεγούν από λίστα με τους καθηγητές/τριες που ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες εκπ/κών 
που δεν μπορούσαν να διδάξουν στα δια ζώσης μαθήματα των σχολείων τους. Από τις 
Δ/νσεις Δ/θμιας του τομέα ευθύνης μας στάλθηκαν λίστες με τους διδάσκοντες αυτούς, 
που αντιπροσώπευαν ένα τεράστιο φάσμα περιπτώσεων που κυμαινόταν από 
σοβαρότατες ασθένειες (κάποιοι είχαν εισαχθεί  σε νοσοκομείο ή έκαναν χημειοθεραπείες 
για καρκίνους κ.α.) μέχρι καταστάσεις εγκυμοσύνης ή προσφάτων εγχειρήσεων που ήταν οι 
αιτίες της ένταξής τους σε ευπαθή ομάδα, αλλά δεν δημιουργούσαν πρόβλημα στη 
διδασκαλία από απόσταση. Η κατεύθυνση ήταν να απασχολήσουμε διδάσκοντες χωρίς 
σοβαρά προβλήματα υγείας και για ένα λογικό αριθμό ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα.  

Αναντιστοιχία ανάμεσα στις αιτήσεις ένταξης μαθητών ΕΠΑΛ και στις ειδικότητες 
διαθέσιμων διδασκόντων. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα κάλυψης των τμημάτων 



μας με διδάσκοντες γενικής παιδείας -υπήρχαν άφθονοι- αλλά δημιουργήθηκε σύντομα 
δυσκολία στην εξεύρεση διδασκόντων ορισμένων ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. (Έλλειψη 
παρουσιάστηκε σύντομα και στην ειδικότητα της πληροφορικής).  Καθώς ήταν δύσκολο να 
αναπτύξουμε τα τμήματά μας για να καλύψουμε τις αυξανόμενες αιτήσεις ένταξης σε 
τομείς και ειδικότητες για τις οποίες δεν υπήρχαν καθηγητές στη δική μας λίστα, αρχίσαμε 
την αποστολή των αιτημάτων που δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε,  σε Π.Δ.Ε. των 
άλλων τομέων ευθύνης, ενώ αντίστοιχα και αυτές έκαναν το ίδιο. Επίσης υπήρχαν 
αιτήματα για διάθεση διδασκόντων από τη μια Π.Δ.Ε. στην άλλη.  

Προβλήματα στην επικοινωνία και στη διαχείριση της πληροφορίας. Καθώς ο 
αριθμός και η πολυπλοκότητα των μηνυμάτων αυξανόταν στην αλυσίδα: ΕΠΑ.Λ. (άλλης 
Π.Δ.Ε.) - Δ.Δ.Ε. του σχολείου - Π.Δ.Ε. Κρήτης - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και αντίστροφα, η 
πληροφορία είτε καθυστερούσε πολύ να φτάσει στον αποδέκτη είτε χανόταν στη 
διαδρομή. Οι δ/ντές και υποδ/ντές των σχολείων  και οι διοικητικοί υπάλληλοι που 
συμμετείχαν  σε αυτή τη διαδικασία (και που πολλές φορές άλλαζαν)  έκαναν παράλληλα 
και πολλές άλλες γραφειοκρατικές δουλειές, οπότε οι καθυστερήσεις και τα λάθη ήταν 
συνηθισμένα. Συνηθισμένο φαινόμενο ήταν να φτάνει, π.χ. θετική απάντηση από τη δική 
μας Π.Δ.Ε. για μια ομάδα μαθητών σε μια Δ.Δ.Ε. εκτός Κρήτης αλλά να καθυστερεί να 
ειδοποιηθεί το σχολείο ή να ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος μαθητής με ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια διεύθυνση που δε χρησιμοποιεί ποτέ.  

Η κατάσταση χειροτέρεψε κατά πολύ όταν δόθηκε η δυνατότητα στους 
συνοικούντες με άτομα ευπαθών ομάδων να ενταχτούν και αυτοί ως «ευπαθείς» στα 
τμήματά μας και είχαμε δεκάδες νέες αιτήσεις. Χρειάστηκε να διπλοελεγχθούν οι 
καταστάσεις με τα ονόματα και τις ειδικότητες και να επικοινωνήσουμε με όλους τους υπό 
ένταξη μαθητές ή κηδεμόνες με τα e-mail που γνωρίζαμε πως χρησιμοποιούν σίγουρα.   

Γενικά, φάνηκε  η ανάγκη για αυστηρά τυποποιημένες διαδικασίες  με 
συγκεκριμένες αναθέσεις αρμοδιοτήτων σε συγκεκριμένα άτομα.   

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε και κάτι σχετικό με την ιδιομορφία της ΕξΑΕ σε 
άγνωστους (στον διδάσκοντα) μαθητές. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος δυσλειτουργίας από 
τους διδάσκοντες λόγω άγνοιας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προβλημάτων του 
μαθητή. Χρειάζεται να διευκρινιστεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. τι θεωρείται «προσωπικό δεδομένο» 
σε αυτές τις περιπτώσεις και αν θα πρέπει οι διδάσκοντες στα Δ.Δ.Τ. να ενημερώνονται για 
το φάκελο του κάθε μαθητή τον οποίο έχουν στο τμήμα τους. (Μερικά σχολεία δεν 
έστελναν καν τα πλήρη ονόματα των μαθητών πάρα μόνο τα αρχικά τους).  Στη δια ζώσης 
διδασκαλία σε ένα σχολείο κατά κανόνα ο διδάσκων ενημερώνεται για το φάκελο του 
μαθητή. Στην ΕξΑΕ δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.   

 
Επιπλέον της παραπάνω αποτίμησης για τη συγκρότηση και λειτουργία των Δ.Δ.Τ. ΕΠΑ.Λ. 

για μαθητές ευπαθών ομάδων, που υποστήριξε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, έχουμε ήδη αποστείλει 

στις 09-02-2021, Υπόμνημα της Συντονιστικής Ομάδας Διαδικτυακών Διαπεριφερειακών 

Τμημάτων (Δ.Δ.Τ.)  ΕΠΑ.Λ. Κρήτης για τη λειτουργία τους. 



 

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

απολογισμούς προτείνονται τα εξής: 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ  ΣΕΕ  ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ :  

 
➢ Σαφείς κατευθύνσεις από το ΥΠ.ΑΙ.Θ. σε συγκεκριμένα θέματα και διαδικασίες (π.χ. 

λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικών, διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων ως 
συλλογικό όργανο, μορφών συνεργασίας ΚΕΣΥ και ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την υποστήριξη των 
σχολείων κ.τ.λ.), ώστε να εδραιωθεί ένα πλαίσιο κοινό στις βασικές του αρχές για όλη 
τη χώρα με περιθώρια, όμως, προσαρμογών στις τοπικές συνθήκες. 

➢ Δημιουργία   κεντρικού αποθετηρίου  εκπαιδευτικού   υλικού   κατάλληλου   για   την   
Εξ   Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

➢ Ουσιαστική εμπλοκή των Σ.Ε.Ε. 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, ακόμη και τα 

ολιγοθέσια. 
➢ Εξασφάλιση σαφούς και ευέλικτου πλαισίου για ενδοσχολική (school based) 

επιμόρφωση  
➢ Μείωση του αριθμού των σχολείων ευθύνης των ΣΕΕ (προτείνουμε το διορισμό 

επιπλέον ΣΕΕ), καθώς και της γεωγραφικής διασποράς τους ανά ΣΕΕ, ώστε να 
υλοποιείται υπό ευνοϊκότερες συνθήκες η συνεχής επιστημονική και παιδαγωγική 
καθοδήγηση, ιδιαίτερα μετά από μια μεγάλη περίοδο έλλειψης της φυσικής 
παρουσίας. 

➢ Ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ώστε τα σχολεία, ως τελικοί αποδέκτες,  να διευκολύνονται 
στο έργο τους και όχι να εμποδίζονται. Βασικό μέλημα όλων μας, η εξάντληση των 
διαθέσιμων πόρων προς όφελος των μαθητών /τριών. 

➢ Θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
(π.χ. τακτές κοινές συσκέψεις, δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας και ανταλλαγής 
καλών πρακτικών). 

➢ Κάλυψη των μετακινήσεων των Σ.Ε.Ε., 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. 
 

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

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
 

➢ Κρίνεται απαραίτητη η ρύθμιση του επιμορφωτικού χρόνου για τους εκπαιδευτικούς 
της Δ/θμιας εκπαίδευσης, καθώς το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο περιορίζει και 



δυσχεραίνει από τη μια το έργο των ΣΕΕ, από την άλλη αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για 
την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των συναδέλφων εκπαιδευτικών 

➢ 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 και συστημικής αντιμετώπισης δυσκολιών στη διαχείριση 

σχέσεων και  κρίσεων  στη σχολική κοινότητα, αφού η άοκνη φυσική παρουσία  και 

πολύπλευρη συμβολή  των Σ.Ε.Ε. , 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 και κοινωνικούς 

λειτουργούς 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.  



 

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 ο περαιτέρω προσδιορισμός και η 

αποσαφήνιση των διαδικασιών εποπτείας  των ΚΕΣΥ (και των ΚΕΑ) από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 

από τις τριμελείς επιτροπές και τους/τις ΣΕΕ, με στόχο την παραγωγικότερη 

συνεργασία και την προώθηση του παιδαγωγικού έργου τους. 

➢ 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 

και στα ολιγοθέσια σχολεία. 

 

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

➢ Απαραίτητος θεωρείται επίσης ο εξοπλισμός των γραφείων στο κτήριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κρήτης με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς η απουσία τεχνικού 
εξοπλισμού επιβραδύνει και δυσχεραίνει το έργο του κάθε Σ.Ε.Ε. 

➢ Καταγράφεται η ανάγκη αποσαφήνισης τόσο του  ρόλου και αρμοδιοτήτων 

Οργανωτικών Συντονιστών και των Αναπληρωτών τους όσο και του πλαισίου δράσης 

των Σ.Ε.Ε. , καθώς και η ανάγκη  βελτιωτικών παρεμβάσεων στο  καθηκοντολόγιο 

Σ.Ε.Ε.,  με αποσαφηνίσεις, στα πρότυπα του καθηκοντολογίου των ΚΕΣΥ 

➢ Χρειάζεται ενίσχυση του συντονιστικού και επιμορφωτικού ρόλου των Σ.Ε.Ε. Το έργο 
και η αποστολή των Σ.Ε.Ε. πρέπει να επικεντρώνεται πρωτίστως στα σχολεία και 
στους εκπαιδευτικούς ευθύνης τους. Η επιμορφωτική υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ειδικά στον τομέα 
της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ενώ η στοχευμένη και εύρυθμη επιμορφωτική υποστήριξη 
ειδικά των εκπαιδευτικών που έχουν ανάγκες είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Η 
κατάργηση της δυνατότητας πρόσκλησης των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές 
δράσεις και η θέσπιση της προαιρετικής συμμετοχής τους στις επιμορφώσεις των 
ΣΕΕ αποδυνάμωσε σε μεγάλο βαθμό τον επιμορφωτικό τομέα της εκπαίδευσης, ενώ 
ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου είναι σχεδόν ανύπαρκτος. 

➢ Είναι επιβεβλημένο να ρυθμιστεί με σαφήνεια το πλαίσιο της επιμορφωτικής 
συνεργασίας των Σ.Ε.Ε. με τους εκπαιδευτικούς και ιδιαιτέρως η θέσπιση 
επιμορφωτικού χρόνου για τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπαίδευσης.  

➢ 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.  



 

Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΕ: 
 

Απαιτείται: 

➢ Συχνή, συστηματική, οργανωμένη και διαρκής (δια βίου) επιμόρφωση των Σ.Ε.Ε. 
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  Σ.Ε.Ε. 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 

Σ.Ε.Ε., 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.  

▪ 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 Σ.Ε.Ε., στην έδρα κάθε  ΠΕΚΕΣ. 

➢ Αξιοποίηση των Σ.Ε.Ε. σε Προγράμματα του ΙΕΠ και άλλων εκπαιδευτικών Φορέων 

(ΕΚΔΔΑ, κ.ά..). 

➢ Εξασφάλιση πρόσβασης των Σ.Ε.Ε. σε ηλεκτρονικές και συμβατικές πανεπιστημιακές 

βιβλιοθήκες για την καλύτερη οργάνωση του πολυδιάστατου συμβουλευτικού και 

παιδαγωγικού τους έργου. 

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

 
 

Εν κατακλείδι αξίζει να σημειωθεί, ότι το έργο μας υπό συνθήκες αναστολής 

λειτουργίας των σχολείων αναδιαμορφώθηκε,  εντατικοποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με 

νέες ποιότητες,  με βασική στόχευση: κανείς συνάδελφος- κανείς μαθητής να μην μείνει 

αβοήθητος ή στο περιθώριο. Υπό το πρίσμα αυτό, η τεχνολογία αποτέλεσε πολύτιμο 

συνεργάτη μας, συμβάλλοντας στην εδραίωση   κουλτούρας ΕξΑΕ και διαδικτυακής 

συνεργασίας, τόσο αναφορικά με το επιμορφωτικό/καθοδηγητικό  μας έργο όσο και με το 

εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων, οι οποίες ανέπτυξαν πολύτιμες ποιότητες 

συνεργασίας, σχεδιασμού και αλληλοβοήθειας.  

 

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι  παραμένει επιτακτικό το ερώτημα  που αφορά στην έγκαιρη 

ανίχνευση και εξεύρεση στη συνέχεια, αποτελεσματικών  τρόπων αντιστάθμισης των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων και των ελλιπών κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 

που κληροδότησε η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του σχολείου στους μαθητές 

μας. Αυτό θα βοηθήσει συνακόλουθα, τις επιλογές καθοδήγησης των στελεχών 

εκπαίδευσης, σε ένα αβέβαιο (θεσμικό) περιβάλλον παρατεταμένης κρίσης, που 



υπονομεύει κίνητρα αλλά και την ουσιαστική δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης 

συναφών και έγκαιρων παρεμβάσεων. 

 
Η περίοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η συνεχής εναλλαγή με τη δια ζώσης 

διδασκαλία, υπήρξε για όλους μας μια δυναμική διαδικασία εξέλιξης και ανάπτυξης μέσα 

σε ένα πρωτόγνωρο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα 

Συντονιστών/τριών, Διευθυντών/ντριών και Εκπαιδευτικών υπήρξε σε όλη τη διάρκεια 

αυτής της δύσκολης σχολικής χρονιάς, εντυπωσιακή.  

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα όλων αναδείχθηκαν και συνέβαλλαν στην έγκαιρη 

και ψύχραιμη διαχείριση μιας ασυνήθιστης σχολικής καθημερινότητας.  

Η επιβράβευση, ο έπαινος και η έμπρακτη αναγνώριση είναι περισσότερο από ποτέ 

αναγκαία! 

 

 

 



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 τους/τις προϊσταμένους/νες τους και τις παιδαγωγικές ομάδες 
των 4 Κ.Π.Ε., καθώς και με τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ 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  
 



 

Αναλυτικότερα:  

Α.  Κ.Ε.Α. (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ Κ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ) 
 
Θέμα: «Συνοπτικός Ετήσιος Απολογισμός των Κ.Π.Ε. Κρήτης για το Σχ. Έτος 2020-2021 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 2020-2021 στους παρακάτω επιμέρους τομείς: 
 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για εκπαιδευτικούς  

3. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ 

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Αναλυτικά: 

 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 ΚΠΕ Ανωγείων: Υλοποίηση 9 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αντίστοιχες ομάδες 

μαθητών 

 ΚΠΕ Αρχανών: Υλοποίηση 36 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αντίστοιχες ομάδες 

μαθητών (2 ομάδες Νηπιαγωγείων, 13 ομάδες Δημοτικών, 14 ομάδες 

Γυμνάσιων, 7 ομάδες Λυκείων). Σύνολο: 652 μαθητές 36 εκπαιδευτικοί. 

 ΚΠΕ Ιεράπετρας: Υλοποίηση 42 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αντίστοιχες ομάδες 

μαθητών (24 ομάδες Δημοτικών, 9 Γυμνάσια, 9Λύκεια) 

 ΚΠΕ Βάμου: Υλοποίηση 61 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αντίστοιχες ομάδες 

μαθητών (14 ομάδες Νηπιαγωγείων, 32 ομάδες Δημοτικών, 10 ομάδες 

Γυμνάσιων, 5Λύκεια) 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για εκπαιδευτικούς 



• 5 σεμινάρια με συνδιοργάνωση όλων των ΚΠΕ Κρήτης:                              

 Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (89 εκπαιδευτικοί): "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ" 

 Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (360 εκπαιδευτικοί): "ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"  

 Μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (1017 εκπαιδευτικοί): "ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ. Η ΓΝΩΣΗ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ"   

 Μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (87 εκπαιδευτικοί) –Συνδιοργάνωση 

με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία:      "Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ: Ο ΣΠΙΖΑΕΤΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ" 

 Μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (175 εκπαιδευτικοί):    "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" 

 3 σεμινάρια με συνδιοργάνωση με άλλα Κ.Π.Ε. της Ελλάδας:                              

 Μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (887 εκπαιδευτικοί) – Συνεργασία  18 

Κ.Π.Ε: "ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ"  

 Μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (126 εκπαιδευτικοί) – Συνεργασία  6 

Κ.Π.Ε & 3 Υπευθύνων Π.Ε.: "ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"  

 Μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (691 εκπαιδευτικοί) – Συνεργασία  8 

Κ.Π.Ε: "ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ" 

 ΚΠΕ Αρχανών:     Μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (64 εκπαιδευτικοί):  "COVID 19: 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ" 

 ΚΠΕ Βάμου: Μονοήμερο Εισαγωγικό Σεμινάριο (73 εκπαιδευτικοί)  Μονοήμερο 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παρουσίασης προγράμματος "Ο δρόμος του ταχυδρόμου" 

Μεσογειακό Κέντρο (62 εκπαιδευτικοί) 

 

3.  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  Ενημέρωση-δράσεις από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Αρχανών σε 14 

μαθητές και εκπαιδευτικούς του 2ου Δημόσιου ΙΕΚ Ηρακλείου, ειδικότητας συνοδών 

βουνού. 

 

  Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος δράση με ραδιοφωνική εκπομπή 

σε συνεργασία με τα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – Νεάπολης, το 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Νικολάου και το Δημοτικό σχολείο Αγ. Νάπας Αμμοχώστου, με τίτλο: 

«Προλαβαίνουμε να σώσουμε το περιβάλλον;»  

 

  Το ΚΠΕ Αρχανών είναι μέλος της επιτροπής για την προώθηση των δραστηριοτήτων 

του προγράμματος της UNESCO Mab/Asterousia των αποθεμάτων της βιόσφαιρας 



(Άνθρωπος και βιόσφαιρα), με στόχο την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών 

και της τοπικής κοινωνίας. 

 

  Το ΚΠΕ Βάμου οργάνωσε 4  διαδικτυακές δράσεις για: α) την Παγκόσμια Ημέρα 

Δράσης για το Κλίμα, β) Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, γ) Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος και δ) Παγκόσμια Ημέρα Νερού "Το Νερό είναι Στοιχείο και Στοιχειό''. 

Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν 1402 μαθητές Π.Ε., 149 μαθητές Δ.Ε., 10 μαθητές 

Ειδικής Αγωγής και 179 εκπαιδευτικοί. 

 

4.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 Συμμετοχή της Παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Αρχανών στη δημιουργία του 

εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικού και εντύπου) σχετικό με την εκπαίδευση για την 

προστασία από τα πλημμυρικά φαινόμενα σε συνεργασία με πολλά ΚΠΕ από όλη την 

Ελλάδα. Θα αναρτηθεί το Φθινόπωρο του 2021 και θα σταλεί στα σχολεία όλης της 

χώρας. 

 

  Κατατέθηκαν 5 προτάσεις δραστηριοτήτων με αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό στο 

Ι.Ε.Π. (για το Κλίμα, την Ανακύκλωση και για τη Μεσογειακή- Κρητική Διατροφή και το 

Περιβάλλον) για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 

 

 Δημιουργήθηκε από το Κ.Π.Ε. Βάμου το ηλεκτρονικό περιοδικό «Πράσινος Πλανήτης», 

εκδίδοντας 4 τεύχη και ένα Διαδραστικό Βιβλίο (Interactive book) με θέμα τη 

Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή και το Περιβάλλον, με παρουσιάσεις, κείμενα, 

βιντεάκια, εικόνες σχετικά με το θέμα. 

 

5.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ 

  Το Κ.Π.Ε. Βάμου συμμετείχε (διαδικτυακά) σε 2 προγράμματα Erasmus+ KA2 για τη 

δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου για παιδιά νηπιαγωγείου με περιβαλλοντικό θέμα 

σε διάφορες γλώσσες (πρόγραμμα Greenopolis) και για τη δημιουργία ενός 

περιβαλλοντικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού (πρόγραμμα Colourful 

World). Και τα δύο συνοδεύονται με Οδηγούς Εκπαιδευτικού με συμπληρωματικές 

προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα συμμετέχει στην υλοποίηση 

δύο προγραμμάτων Erasmus+ KA1 (Επιμόρφωση προσωπικού σε Δομημένους 

Κύκλους Μαθημάτων). 

  Το Κ.Π.Ε. Βάμου φιλοξένησε 2 πρακτικές Erasmus+ (Erasmus+ Traineeships) στη 

διάρκεια των οποίων διαμορφώθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες γλώσσες 

(Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά) για τη Μεσόγειο Θάλασσα και για τη 

Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή, προστέθηκε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα 

προσφερόμενα από το ΚΠΕ Βάμου (Μεσόγειος, η θάλασσα που μοιραζόμαστε) και 

δημιουργήθηκε ένα διαδραστικό βιβλίο και πρόταση στο Ι.Ε.Π. για τα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων (Μεσογειακή- Κρητική Διατροφή και Περιβάλλον). 

https://schoolpress.sch.gr/prasinosplanitis/
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1025636
https://greenopolis.erasmus.site/el/
https://www.colourfulworld.eu/alpharhochiiotakappa942-sigmaepsilonlambda943deltaalpha.html
https://www.colourfulworld.eu/alpharhochiiotakappa942-sigmaepsilonlambda943deltaalpha.html


  Κοινή εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο Κ.Π.Ε. Βάμου στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUS+ GREENOPOLIS (διάρκειας 5 ημερών) 

  Διακρατική Συνάντηση Συνεργατών ERASMUS+ GREENOPOLIS στο Κ.Π.Ε. Βάμου στο 

πλαίσιο του προγράμματος (διάρκειας 2 ημερών) 

6.    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΑΣ 

  Κατά το Σχολικό Έτος 2020 – 2021 τα Κ.Π.Ε. Κρήτης δεν είχαν καμία κρατική 

χρηματοδότηση. Έτσι λειτούργησαν με κάλυψη των απολύτων αναγκαίων 

λειτουργιών δαπανών με την οικονομική υποστήριξη των Δήμων. Για την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων αξιοποίησαν ιδίους πόρους. 

 

 Μη επαρκής στελέχωση των Π.Ο. όλων των Κ.Π.Ε. Κρήτης. Έτσι για παράδειγμα το 

Κ.Π.Ε. Ανωγείων λειτούργησε με 2 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων η μία απουσίαζε 

καθόλη την διάρκεια του έτους με άδεια ανατροφής τέκνου. 

 

 Το Κ.Π.Ε. Αρχανών  μετακόμισε σε νέο κτίριο το οποίο δεν έχει αποπερατωθεί ακόμα 

με αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό διαμόρφωση με πολλές τεχνικές εργασίες να είναι 

σε εξέλιξη στους χώρους του. Στο κτίριο χρειάζονται να γίνουν πολλές επεμβάσεις, 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021, για να υπάρξει ασφαλή πρόσβαση των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών στο χώρο. 

 

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 επαρκή 

χρηματοδότηση των Κ.Π.Ε. τότε υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούν την επόμενη σχολική 

χρονιά να ανταποκριθούν επαρκώς στον σκοπό για το οποίο ιδρύθηκαν. 

 

7.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Να συμμετάσχει η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ σε οργανωμένη ουσιαστική 

επιμόρφωση για θέματα νέων τεχνολογιών και γενικά σε θέματα καινοτομιών στην 

εκπαίδευση.  

 Να εξασφαλιστεί κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την χρήση στις νέες 

τεχνολογίες. 

 

  

 Η Συντονίστρια 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

 
Αμαλία Φιλιππάκη 
 

 



Β. ΚΕΣΥ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΘΕΜΑ: «Αποτίμηση του έργου του ΚΕΣΥ Λασιθίου για το σχολικό έτος 2020-2021»  
 
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προσήλθε το προσωπικό για την κάλυψη των 

λειτουργικών κενών της υπηρεσίας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί δεν υπήρξε 
καθυστέρηση στην έναρξη της πλήρους λειτουργίας της υπηρεσίας και στο να ξεκινήσει 
άμεσα η διαδικασία της αξιολόγησης των παιδιών που είχαν αιτηθεί γι’ αυτό. 

 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 2020-2021 λειτούργησε με το εξής προσωπικό:  

• Καμαράτου Μαρία Προϊστάμενη, εκπαιδευτικός ΠΕ 70  

• Μακράκης Εμμανουήλ, ΔΕ Γραμματέων 

• Καρτέρης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός ΠΕ 70  

• Μπουκουβάλα Ευθαλία, εκπαιδευτικός ΠΕ 02 

• Μαρκάκη Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ 60 

• Τσέλιου Κυριακή εκπαιδευτικός ΠΕ 60 ΕΑΕ 

• Μαρκάκης Ιωάννης εκπαιδευτικός ΠΕ 03 ΕΑΕ 

• Καβουρτζικλή Παναγιώτα εκπαιδευτικός ΠΕ 71  

• Φωτίου Τριανταφυλλιά εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

• Χικάρου Ευγενία εκπαιδευτικός ΠΕ 70 ΕΑΕ 

• Κιόττου Τσαμπίκα-Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ 30  

• Περάκη Χρυσούλα, Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ 30 

• Μπαλοθιάρη Μαρία Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ 30 



• Σταυριανούδη Άννα, Ψυχολόγος ΠΕ 23 

• Σταματάκη Παρασκευή Ψυχολόγος ΠΕ 23 

• Ψωμά Σοφία 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 υποστήριξη 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 

Ψυχομετρικό Κριτήριο Γνωστικής Επάρκειας για Παιδιά 
και Εφήβους (Γωνίδα, Ιωσηφίδου, 2008) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αθηνά test  NAI OXI 

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  

Παντελιάδου Σ. & Αντωνίου Φ.(2007β). Τεστ Ανάγνωσης, 
Τεστ-Α. ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΚ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ερμηνεία παιδικού Ιχνογραφήματος ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μπάρμπας, Γ., Βερμέουλεν, Φ.,Κιοσέογλου Γ.και 
Μενεξές Γ.(2008).Ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής 
επάρκειας για παιδιά και εφήβους, Στο πλαίσιο του 
έργου ΕΠΕΑΕΚ «Ψυχομετρική - διαφορική αξιολόγηση 
παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες», 
Θεσσαλονίκη. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Δραστηριότητες σχολικού έτους 2020- 2021 

Από το ΚΕΣΥ αξιολογήθηκαν 295 παιδιά και εκδόθηκαν 269 Γνωματεύσεις. Περιμένουν 
για αξιολόγηση, 174 παιδιά. 



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 ελάχιστες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες. 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. 

Επίσης έγιναν από τον εκπαιδευτικό τον υπεύθυνο για την υποστήριξη στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό ενημερώσεις 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.  

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.  
Επίσης, από τη Φιλόλογο της υπηρεσίας έγινε παροχή υλικού οδηγιών για γονείς και 
κηδεμόνες προς πρόληψη της πανδημίας σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων και 
κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου. Αναρτημένο υλικό στη διαδικτυακή διεύθυνση: 

http://www.poiein.gr/2020/09/13/%CE%AD%CF%86%CE%B7-
%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%
B1-%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-
%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE/ 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας  με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης η φιλόλογος της υπηρεσίας: 
Την 17/12/2020 συμμετείχε στον α΄ κύκλο επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης στη θεματική Η Ενταξιακή Εκπαίδευση μέσα από το Θεσμό της Παράλληλης 
Στήριξης - Σχεδιασμός του Ε.Π.Π. του μαθητή" (για εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης 
Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ & Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ), με εισήγηση υπό τον τίτλο: «Παράλληλη 
Στήριξη: Προς μια παιδαγωγική σχέση αμοιβαίας ενδυνάμωσης». 

Την 22/3/2021 συμμετείχε στον β΄ κύκλο επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κρήτης, με εισήγηση υπό τον τίτλο: «Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων - Οδηγίες για 
γονείς». Διαθέσιμη στις διαδικτυακές διευθύνσεις: 

https://blogs.e-
me.edu.gr/eboukou/2021/03/24/%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-
%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-C4an_3lAP0 
Κατά προτεραιότητα εξετάστηκαν οι μαθητές Νηπιαγωγείου για επαναφοίτηση στο 

Νηπιαγωγείο και οι μαθητές που λήγει η γνωμάτευσή τους για παράλληλη στήριξη ή Εδικό 
Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για τις παραπάνω 
περιπτώσεις. Επίσης, δόθηκε προτεραιότητα σε επαναξιολογήσεις παιδιών, που είχαν 
προταθεί από την υπηρεσίας μας.  

Από 14-06-2021 έως 22-06-2021 συμμετείχε, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για 
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εξετάσεων, ως εκπρόσωπος του Κ.Ε.Σ.Υ. Λασιθίου, η 
φιλόλογος της υπηρεσίας.  

 
 
 

http://www.poiein.gr/2020/09/13/%CE%AD%CF%86%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
http://www.poiein.gr/2020/09/13/%CE%AD%CF%86%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
http://www.poiein.gr/2020/09/13/%CE%AD%CF%86%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
http://www.poiein.gr/2020/09/13/%CE%AD%CF%86%CE%B7-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://blogs.e-me.edu.gr/eboukou/2021/03/24/%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9/
https://blogs.e-me.edu.gr/eboukou/2021/03/24/%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9/
https://blogs.e-me.edu.gr/eboukou/2021/03/24/%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9/
https://blogs.e-me.edu.gr/eboukou/2021/03/24/%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9/
https://blogs.e-me.edu.gr/eboukou/2021/03/24/%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9/
https://blogs.e-me.edu.gr/eboukou/2021/03/24/%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9/
https://www.youtube.com/watch?v=-C4an_3lAP0


ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   
Οι επισκέψεις στις σχολικές μονάδες, έγιναν από διεπιστημονική ομάδα της 

υπηρεσίας. 
➢ Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου δύο φορές, για συζήτηση και για την 

αντιμετώπιση των συμπεριφορικών δυσκολιών συγκεκριμένου μαθητή. 
➢ Επίσκεψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου για συζήτηση για συγκεκριμένο μαθητή 

και για την αντιμετώπισης της μη αποδεκτής συμπεριφοράς του. 
➢ Επίσκεψη στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου για διερεύνηση, παρατήρηση και συζήτηση 

συγκεκριμένου μαθητή. 
➢   Επίσκεψη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου για διερεύνηση, παρατήρηση 

και συζήτηση συγκεκριμένου μαθητή. 
 

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. 
 

 
ΚΕΣΥ και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 
Στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός: 
o Πραγματοποίησε 16 συνεδρίες συμβουλευτικής σε μαθητές που προσήλθαν στην 

υπηρεσία συνοδευόμενοι από τους γονείς, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων, 
σε σύνολο 34 αιτήσεων. 

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

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

o 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 (16 ενημερωτικές 
συναντήσεις) σε συνεργασία με αυτά. 

o Απευθύνθηκε ανοιχτά στην τοπική κοινωνία (2 ενημερωτικές συναντήσεις).  
o Πραγματοποίησε συλλογή πληροφοριακού υλικού από ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας. 
o Βοήθησε στην υλοποίηση του παρακάτω Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας σε 

σχολείο αρμοδιότητας του ΚΕΣΥ: 

α/α ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

1 
2ο ΓΕΛ  
Αγ. Νικολάου 

“The Tipping Point” Ανδρουλάκη Αθηνά 22 

 
 

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 : Σε μια δύσκολη για τον τόπο μας και για όλον τον κόσμο εποχή, στο 

ΚΕΣΥ Λασιθίου προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Έπρεπε να 
είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που πρόεκυπταν κάθε φορά.  

Πήραμε τα μέτρα που ορίστηκαν για την προστασία από τον κορονοϊό και ορίσαμε 
υπεύθυνους για την τήρηση των μέτρων. Εφαρμόσαμε την τηλεργασία, σε ποσοστό που 
ορίστηκε κάθε φορά από την ΚΥΑ.  

Ορίσαμε γραμμή υποστήριξης, μέσω αιτήματος στην ιστοσελίδα μας,  για όλη τη 
μαθητική κοινότητα της αρμοδιότητας του ΚΕΣΥ Λασιθίου. 

01/06 - 15/06/2021: Παρείχαμε ψυχολογική συμβουλευτική υποστήριξη, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν δυσκολίες διαχείρισης άγχους ή άλλων δυσκολιών καθώς και 
συμβουλευτική υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό τον υπεύθυνο για τη συμβουλευτική 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό, για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων. 

Θεωρούμε ότι, το έργο που επιτελέσαμε, δεδομένου και των ιδιαίτερων συνθηκών  της 
σχολικής χρονιάς που πέρασε, και από τη συνεργασία που είχαμε με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην εκπαίδευση, είναι ικανοποιητικό. 

 Με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, έγιναν σημαντικές συναντήσεις και συζητήσεις 
ως προς την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της μαθητική κοινότητας της εκάστοτε 
περιφέρειας και του τόπου μας συνολικά. 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω στο σημείο αυτό, την άριστη συνεργασία 
που είχαμε στην υπηρεσία τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Όλο το προσωπικό, ήταν 
αμέριστα υποστηρικτικό, σε αυτή τη δύσκολη για όλον τον κόσμο χρονιά.  

 
 
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. 

   
 
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 πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη άσκηση 
του έργου μας. Φέτος και πολύ πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε η παροχή 
υπολογιστών από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης σε μία 
σημαντική υποστήριξη της υπηρεσίας. 

➢ Η υπηρεσία διαθέτει το WIPSI και το WISC-V. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γιατί είναι 
σύμφωνα με τον νόμο απαραίτητη η πιστοποίηση για την άδεια χορήγησής 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 

 



 

ΚΕ.Σ.Υ.   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2020-2021 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2021 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. : 1240 

 -----  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ: ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΕΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΟΙΝ.: 1. ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ   

Ταχ. Δ/νση : Νικ. Πιτσουλάκη 73 2. Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 
Τ.Κ. – Πόλη : 71307 – Ηράκλειο και Ενταξιακής 
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη Εκπαίδευσης 

Τηλ. : 2810-215020  
Ιστοσελίδα : kesyira.gov.gr  

E-mail : kesyira@sch.gr  
 

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Σας καταθέτουμε την έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2020 - 2021 με τα 

στοιχεία και τις δράσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου και παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

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

Ελένη Π. Μαράκη 

 



 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021 

 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου τη χρονιά που πέρασε ήταν στελεχωμένο με την Προϊσταμένη, 
δέκα (10) ψυχολόγους, δέκα (10) κοινωνικούς λειτουργούς, εννέα (9) 
εκπαιδευτικούς Α/θμιας και πέντε (5) Β/θμιας, δύο (2) λογοπαθολόγους, και δύο (2) 
φυσιοθεραπεύτριες. 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, Τετάρτη, και Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή από τις 7.30 π.μ. έως 14.00 για όλο 
το προσωπικό. Η οργανική 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 

 
Η χρονιά που πέρασε ήταν μια ξεχωριστή χρονιά με συνθήκες δύσκολες και 
εμπόδια που απαιτούσαν ιδιαίτερο χειρισμό. Η γνώση και η εμπειρία των 
προηγούμενων ετών μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις 
δυσκολίες αυτές και να δουλέψουμε πιο οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα, παρά τις 
αντιξοότητες που επέφερε η πανδημία. 

 
Με τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων, τη διαρκή επιμέλεια 
και οργάνωση από το συνάδελφο της πληροφορικής, αλλά και την ορθή κατανομή 
αρμοδιοτήτων στα μέλη της γραμματείας είχαμε θετικά και γρήγορα αποτελέσματα 
για ολόκληρη την υπηρεσία. 

 
Στα ραντεβού υπήρξε οργανωμένος 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 
διαδικτυακές ολομέλειες, βοήθησαν στην επίλυση πολλών προβλημάτων και 
υιοθέτηση νέων πρακτικών. 

 
Η παρέμβαση στα σχολεία και το μαθητικό πληθυσμό, τροποποιήθηκε και 
προσαρμόστηκε με βάση τις συνθήκες της πανδημίας. Το επιστημονικό προσωπικό 
προσέφερε τις υπηρεσίες του διαδικτυακά, προσφέροντας υποστήριξη και 
συμβουλευτική μετά από α αιτήματα που δεχόμασταν μέσω των emails και της 
πλατφόρμας που δημιουργήσαμε. 
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Για τρίτη συνεχή χρονιά, λειτουργήσαμε και φέτος, τους μήνες Μάιο – Ιούνιο, 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 εδώ και τρία χρόνια έχει βελτιώσει τη συνολική διαδικασία που 
αφορά την αξιολόγηση και την επαναξιολόγηση του μαθητικού πληθυσμού! 

 

Έχει οργανώσει το σύστημα παραλαβής και καταχώρησης των αιτήσεων και έχει 
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. 

 

Η αύξηση του προσωπικού που προσλήφθηκε τη χρονιά που πέρασε, δημιούργησε 
την αισιοδοξία ότι δεν θα έμενε κανένα παιδί στην αναμονή της αξιολόγησης. Οι 
συνθήκες όμως επέβαλαν την μειωμένη προσέλευση του προσωπικού και την 
τηλεργασία, οπότε ανατράπηκαν οι σχεδιασμοί μας και έμειναν αρκετές 
εκκρεμότητες, που αφορούν κυρίως τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΥΠΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ : 
 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής έγιναν ανακοινώσεις για την παραλαβή 
νέων, σύγχρονων εργαλείων διάγνωσης και επιμόρφωσης του επιστημονικού 
προσωπικού σε αυτά, διαδικασία όμως που δεν ολοκληρώθηκε. 

 

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 2020 έως 20 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1491 
αξιολογήσεις συνολικά. Από αυτά τα 1041 είναι αγόρια και τα 450 είναι κορίτσια. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 
 

Ειδικό Νηπιαγωγείο: 15 
 

Ειδικό Δημοτικό: 29 
 

Ειδικό Γυμνάσιο: 24 
 

ΕΝΕΓΥΛ: 24 
 

ΕΕΕΕΚ: 12 
 

Τ. Ένταξης Νηπιαγωγείου: 64 
 

Τ. Ένταξης Δημοτικού: 374 
 

Τ. Ένταξης Γυμνασίου: 344 
 

 Τ. Ένταξης Λυκείου : 9  
 
Παράλληλη με πλήρες ωράριο: 266  
 
Παράλληλη με μειωμένο ωράριο: 26 

 

Εξαιτίας της πανδημίας και των ακυρώσεων πολλών προγραμματισμένων 
ραντεβού λόγω ύποπτων ή διαπιστωμένων κρουσμάτων, δεν ολοκληρώθηκαν 
αρκετά ραντεβού, τα οποία επανασχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν, 
προκαλώντας έτσι άλλες ανατροπές στον προγραμματισμό μας. 

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΑ 
 

Αναμονή για αξιολόγηση από το ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

 Intakes Επαναξιολογήσεις Σύνολο 

    

Νηπιαγωγείο 141 14 155 

Δημοτικό 462 204 666 

Σύνολο Α/βάθμια 603 218 821 

    

Γυμνάσιο 57 35 92 

Λύκειο 12 10 22 

Σύνολο Δ/βάθμια 69 45 114 

Γενικό Σύνολο 672 263 935 

 
 
 



Για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό παραθέτουμε τα στοιχεία όπως καταγράφηκαν 
από τους συναδέλφους: 
 

Συνολικές επισκέψεις σε Γυμνάσια : 81 
 

Συνολικές επισκέψεις σε Α΄ Τάξη ΓΕΛ: 111 
 

Συνολικές επισκέψεις σε Β΄ Τάξη ΓΕΛ: 55 
 

Συνολικές επισκέψεις σε Γ΄ Τάξη ΓΕΛ: 66 
 

Συνολικές επισκέψεις σε ΕΠΑΛ και ΕΚ: 13 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ : 326 

 
 

Εκδηλώσεις/ δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
 

Στο πλαίσιο των ενημερώσεων για τους μαθητές και μαθήτριες αλλά και τις 
οικογένειές τους έγιναν πέντε (5) διαδικτυακές ενημερώσεις σε συνεργασία με τις 
σχολές των πανεπιστημίων της Κρήτης και τις εισηγήσεις διακεκριμένων καθηγητών 
και Προέδρων των αντίστοιχων τμημάτων. 

 

3ος ΑΞΟΝΑΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 

➢ Στο πλαίσιο των επιμορφώσεων δεν πραγματοποιήθηκαν οι 
προγραμματισμοί μας και το επιστημονικό προσωπικό, με δική του απόφαση 
δεν συμμετείχε σε κάποια διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση φορέων της 
εκπαίδευσης.

 

 

Η Προϊσταμένη έλαβε μέρος ως εισηγήτρια, σε τρεις διαδικτυακές 
επιμορφώσεις στις οποίες κλήθηκε η υπηρεσία μας να συμμετέχει. Δύο 
συμμετοχές σε επιμορφωτικά προγράμματα Δήμων και μία συμμετοχή με την 
Περιφέρεια Κρήτης για την ψυχική ανθεκτικότητα. 

 

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., έγιναν διαδικτυακές και 
τηλεφωνικές παρεμβάσεις.

 

 



Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις 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. 
➢ 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 μεγάλη προσπάθεια να 
ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορέσαμε. 

 

5ος ΑΞΟΝΑΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Στο πλαίσιο των συνεργασιών αναπτύξαμε δράση και συνεργασίες με φορείς πάντα 
διαδικτυακά για την περασμένη χρονιά, οι οποίοι βοήθησαν και εμπλούτισαν το έργο μας. 

 

Οι σχεδιασμοί και οι δράσεις που είχαν προγραμματιστεί δυστυχώς στο 80%, 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 2020-2021. 
 

Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου 

Μαράκη Ελένη 
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Κ.Ε.Σ.Υ.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ρέθυμνο, 16-7-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 914 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Ψαρρού 50, Ρέθυμνο  
Ταχ. Κώδ.: 741 33  
Πληροφορίες: Δ. Αντωνιάδου  
Τηλέφωνο: 28310 3518 

 

ΠΡΟΣ: 1. κ. Ειρήνη Βιδάκη Οργανωτική Συντονίστρια Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
2. Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας Κ.Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου 

κ. Γιγουρτάκη Μαρία, Συντονίστρια Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

κ. Στριλιγκά Γεώργιο, Συντονιστή ΠΕ01 ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
 

κ. Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία Συντονίστρια ΠΕ60 ΠΕΚΕΣ Κρήτης  
κ. ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

Κρήτης 
2. Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης 

 
 

ΘΕΜΑ: «Τελική αποτίμηση του Ετήσιου Προγραμματισμού Δράσης του ΚΕΣΥ Ρεθύμνου για το 
σχολικό έτος 2020-21» 

 

H αποτίμηση της δράσης του Κ.Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2020-21 συντάσσεται με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 4547/2018 μετά από τηλεσυνεδρίαση του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, η οποία προηγήθηκε της τελικής συγγραφής. Από πλευράς πρόθεσης, 
προγραμματισμού και δυνατοτήτων το Κ.Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου ξεκίνησε με ευοίωνες προοπτικές αλλά και 
τον σχεδιασμό των οργανωτικών ενεργειών που απαιτούνται, ώστε να υλοποιηθούν την τρέχουσα 
σχολική περίοδο, ενέργειες που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες του. Η παρούσα αποτίμηση 
συμπεριλαμβάνει και τις δράσεις του διαστήματος της λειτουργίας εξ αποστάσεως των Σχολείων και 
της λειτουργίας της υπηρεσίας μας με μειωμένο ποσοστό αυτοπρόσωπης εργασίας, γεγονότα που 
αποτέλεσαν εμπόδια στη διαδικασία της αξιολόγησης ως προς τον ρυθμό της και στην 
αποτελεσματικότητα της υποστήριξης καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα η διαδικασία της 
υποστήριξης γινόταν εξ αποστάσεως. Λόγω του μειωμένου ποσοστού αυτοπρόσωπης παρουσίας 
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και της εφαρμογής της τηλεργασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Υπουργείου υποχρεωθήκαμε να μειώσουμε τον ρυθμό των αξιολογήσεων και παρείχαμε 
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ψυχοκοινωνική και παιδαγωγική υποστήριξη και ή εξ αποστάσεως σε οικογένειες, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς που το επιθυμούσαν και τους προσφέραμε και εκπαιδευτικό υλικό Η υγειονομική 
κρίση δημιούργησε αρκετά προβλήματα στους μαθητές και στα σχολεία κι ανέτρεψε τον 
προγραμματισμό των δράσεων μας, καθώς εκτός των άλλων προβλημάτων υποχρεωθήκαμε λόγω 
της υπαγωγής σταδιακά πέντε μελών μας σε ομάδα αυξημένου κινδύνου να μειωθεί περαιτέρω ο 
αριθμός των εργαζομένων που μπορούσε να ασχοληθεί με την αξιολόγηση, η οποία συνέχιζε να 
γίνεται μόνο δια ζώσης. Παρόλα αυτά η κατάσταση αυτή ανέπτυξε την ευελιξία και την 
προσαρμοστικότητά μας και προσπαθήσαμε να φανούμε αρωγοί της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 
άλλους τρόπους χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 

 
Με βάση τα παραπάνω οι επιμέρους δράσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2020-21 

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: 
 

1) Διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών 
 

α) Η διεπιστημονική ομάδα έκανε παρατήρηση μαθητών ατομικά και σε ομάδες ως προς 
συγκεκριμένες συμπεριφορές-στόχους, ποσοτικά και ποιοτικά, μετά από επισκέψεις ή και σε 
συνεργασία με εκπ/κούς σε Σχολεία του νομού. Αξιοποιήθηκε και η μαθησιακή και συμπεριφορική 
περιγραφική έκθεση που αποστάληκε προς συμπλήρωση στα σχολεία, ώστε να διερευνηθεί αρχικά 
η φύση και η ένταση των δυσκολιών των μαθητών προσχολική αγωγής. Δημιουργήθηκε από την κ. 
Αλεξανδράκη Φωτεινή νηπιαγωγό του ΚΕΣΥ και τον κ. Ψαρουδάκη Αλέξη αναπληρωτή ψυχολόγο στο 
ΚΕΣΥ, 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 ή και η πιθανότητα 
επαναφοίτησης. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. 

 

Διερεύνηση και υποστήριξη : 

• Έξι (6) επισκέψεις στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου με σκοπό τη γνωριμία με το πλαίσιο σε 
οικογένειες για να προετοιμαστούν σχετικά με το ενδεχόμενο της φοίτησης των παιδιών 
τους  

• 1ο και 10ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, Νηπιαγωγείο Μισιρίων, Νηπιαγωγείο Πανόρμου και 
Νηπιαγωγείο Αγίας Γαλήνης: διερεύνηση αναγκών και εξ αποστάσεως υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών με οδηγίες και με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. 

• Όλα τα Νηπιαγωγεία που ήταν στελεχωμένα με Εκπαιδευτικούς Παράλληλης Διδακτικής 
Υποστήριξης: διερεύνηση αναγκών των μαθητών που υποστηρίζονται από τους 
εκπαιδευτικούς και συμβουλευτική υποστήριξη 

• Τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ήταν στελεχωμένα με Εκπαιδευτικούς 
Παράλληλης Διδακτικής Υποστήριξης: διερεύνηση αναγκών των μαθητών που 
υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς και συμβουλευτική υποστήριξη. 

http://kesynaxou.mysch.gr/armodiotites.htm#accordion9_3
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• 1ο, 3ο, 5ο, 6ο,10ο,15ο, Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Ατσιποπούλου, Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών και Αγιάς: διερεύνηση αναγκών μαθητών 

• 1ο, 3ο ,5ο, Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, Γυμνάσιο Ανωγείων, Γυμνάσιο Πανόρμου, 3ο 
Λύκειο Ρεθύμνου, Λύκειο Πανόρμου: διερεύνηση αναγκών μαθητών  

β) Η αξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και η έκδοση 
σχετικής αξιολογικής έκθεσης-γνωμάτευσης 

Αξιολογήθηκαν από την υπηρεσία μας 688 μαθητές (148 νήπια, 369 δημοτικού, 120 Γυμνασίου, 50 
Λυκείου, 1 Δ.Ι.Ε.Κ), των οποίων ικανοποιήθηκε το αίτημά για την αξιολόγηση σε χρονικό 
διάστημα λίγων μηνών και παραμένουν ακόμα προς διεκπεραίωση 237 (39 νηπιαγωγείων, 141 
Δημοτικών, 57 Γυμνασίων - Λυκείων) αιτήματα, Από τα μέσα του Μαρτίου 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 τα μέσα του Μάη 
εκτός επιλεγμένων αιτήσεων προνηπίων με ιατρικές γνωματεύσεις που προηγήθηκαν. Δυστυχώς 
μετά τις 30/6 που απολύονται οι αναπληρωτές δεν συμπληρώνουμε ούτε μία ολοκληρωμένη ομάδα 
αξιολόγησης. Η λειτουργία μας εξαρτάται αποκλειστικά από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. 
Έχουν ήδη εκδοθεί 631 αξιολογικές εκθέσεις-γνωματεύσεις. Οι υπολειπόμενες αξιολογικές εκθέσεις 
θα εκδοθούν στο μεγάλο ποσοστό τους στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς και η 
διεκπεραίωση τους εκκρεμεί, λόγω της παραπομπής των μαθητών σε παιδοψυχίατρο. Τη φετινή 
χρονιά εκδόθηκαν 19 επιπλέον γνωματεύσεις που είχαν αξιολογηθεί ην προηγούμενη σχολική 
χρονιά και εκκρεμούσε το χαρτί του παιδοψυχιάτρου. 
 

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 αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών. Η επίδοση της 
έκθεσης μας συνδέθηκε με 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., τα Σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Υπήρξε 
διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τα Σχολεία 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 επικαιροποίηση της εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση των παραπάνω. 
 
Επίσης η υπηρεσία μας έκανε εισηγήσεις για την ίδρυση Τ.Ε., την κατανομή των μαθητών σε 
ολιγομελή τμήματα στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και την ίδρυση τομέων στο ΕΝΕΓΥΛ. 
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2) 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 
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 των ψυχολόγων προγραμματισμένος χρόνος που 
αφιερωνόταν αποκλειστικά στην παρέμβαση-υποστήριξη με συνεδρίες με οικογένειες μαθητών, 
μαθητές για συμβουλευτική, ώστε να μην παγιωθούν ή επιδεινωθούν τα αρχικά προβλήματα που 
εντοπίστηκαν κατά την ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι εκπαιδευτικοί και το 
Ε.Ε.Π. ανέλαβαν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που την αιτήθηκαν, κυρίως των Ε.Π.Δ.Σ. 

Η σχολική χρονιά φέτος λόγω υγειονομικών συνθηκών σε μεγάλο βαθμό διεξήχθη εξ 
αποστάσεως με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των υποστηρίξεων μας να αφορά: 

• ατομικές παρεμβάσεις σε μαθητές δια ζώσης και εξ αποστάσεως  

• συμβουλευτική γονέων δια ζώσης και εξ αποστάσεως 

• ατομικές και ομαδικές υποστηρίξεις δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε εκπαιδευτικούς 
που στην πλειονότητα τους ήταν εκπαιδευτικοί παράλληλης διδακτικής υποστήριξης 

 

Σε ομαδικό επίπεδο στο χώρο του Σχολείου: 

1. 10ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: διερεύνηση δυσκολιών μαθητών και 
(8 δίωρες συναντήσεις) βιωματικές δράσεις για τους μαθητές στην Δ΄ τάξη με 
θέμα την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής 
βίας. 

2. 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ που 
επισκέπτεται το Σχολείο και τις οικογένειες για μαθητές με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες, ελλείμματα ή και προβλήματα. 

3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Παρατήρηση και επικοινωνία με 
οικογένειες για τη διερεύνηση δυσκολιών μαθητών. 

4. 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιποπούλου: Παρατήρηση και 
επικοινωνία με οικογένειες για τη διερεύνηση δυσκολιών μαθητών και 
συνεργασία με ΕΔΕΑΥ και εκπαιδευτικούς. 

5. 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Επικοινωνία με το Σχολείο και την 
ψυχολόγο για τη διερεύνηση δυσκολιών μαθητών. Υποστήριξη Ε.Π.Δ.Σ. 

6. 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Παρατήρηση τμήματος συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς και συμβουλευτική γονέων σε σχολική τάξη. 

7. 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: (9 δίωρες συναντήσεις) βιωματικές 
δραστηριότητες υποστήριξης μαθήτριας-διερεύνηση και υποστήριξη 
δυσκολιών μαθητών σε Ε΄ τάξη. Διερεύνηση δυσκολιών μαθητή ΣΤ΄ τάξης. 
Συνεργασία με το Σχολείο και την οικογένεια ατομική υποστήριξη μαθητών. 

8. Δημοτικό Σχολείο Αγιάς Μυλοποτάμου: Διερεύνηση δυσκολιών 
μαθητών. 

9. Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων Μυλοποτάμου: Διερεύνηση δυσκολιών 
μαθητών. 
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10. Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου: Διερεύνηση δυσκολιών μαθητών και 
υποστήριξη εκπαιδευτικών στη διαχείριση πένθους. Υποστήριξη μαθητή με 
παρορμητική συμπεριφορά. 

11. Μουσικό  Σχολείο  Ρεθύμνου:  Διερεύνηση  δυσκολιών  μαθητών  και  συνεργασία  με  τις 
οικογένειες 

• Γυμνάσιο Συβρίτου: Συνεργασία εξ αποστάσεως και δια ζώσης με οικογένειες για την 
συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ατομική 
υποστήριξη μαθητών. Συνεργασία με το Σχολείο δια ζώσης και εξ αποστάσεως. 

• 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου: Διερεύνηση αναγκών μαθητών συνεργασία με το Σχολείο και 
επικοινωνία με τις οικογένειες. 

• Δημοτικό Σχολείο Αποστόλων Αμαρίου: Εξ αποστάσεως διερεύνηση δυσκολιών μαθητών 
και υποστήριξη μαθήτριας και Ε.Π.Δ.Σ. συν συμβουλευτική γονέων. 

 

Τα αιτήματα προς ατομική παρέμβαση αφορούσαν σε επίπεδο μαθητών: συναισθηματικές 
δυσκολίες, συμπτώματα άγχους, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, συμπτώματα Δ.Ε.Π.Υ., 
συμπτώματα κρίσης λόγω αυτισμού, προβλήματα συμπεριφοράς, θέματα ενδοοικογενειακών 
συγκρούσεων, σχολική αποτυχία, αδυναμία διαχείρισης θυμού, εξάρτηση από το διαδίκτυο, 
οικογενειακές συγκρούσεις, άγχος πανελληνίων κ.ά. Σε επίπεδο συμβουλευτικής οικογένειας η 
συμβουλευτική αφορούσε τη διαχείριση όλων των παραπάνω προβλημάτων και την άρση των 
παραγόντων που τα προκαλούν ή τα επιδεινώνουν. 

Συνολικά υποστηρίχθηκαν 60 μαθητές και οι οικογένειές τους. 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 εξ αποστάσεως μέσω skype, 
webex ή messenger. 

 

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 και το χρονικό διάστημα της εξ 
αποστάσεως λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων διαδικτυακά. Συγκεκριμένα: 

Σε ομαδικό επίπεδο: 

Υλοποίηση τριών (3) Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας  
Συμμετοχή στο πρόγραμμα The Tipping Point 

Νοέμβριος 2020: Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου 
Νοέμβριος 2020:Υποστήριξη στην Αίτηση-δήλωση ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

2021 
Δεκέμβριος 2020:Διαδικτυακή Ημερίδα για τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα του 

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΕΠΑΛ 
Φεβρουάριος 2021: Διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών Γ΄ τάξης ΓΕΛ Φουρφουρά 
Απρίλιος 2021: Τέσσερις (4) διαδικτυακές ενημερώσεις για την επιλογή τύπου Λυκείου (ΓΕΛ ή 

ΕΠΑΛ) για όλους τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 
Απρίλιος 2021: Διαδικτυακή ενημέρωση Γ΄ τάξης ΓΕΛ Ανωγείων 
Απρίλιος 2021: Διαδικτυακή ενημέρωση Α, Β τάξης ΓΕΛ Φουρφουρά 
Ιούνιος 2021: Ενημέρωση μαθητών-τριών Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ρεθύμνου  
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Διαρκής ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου και της ιστοσελίδας: 

https://kesypreth.blogspot.com/ ενσωματωμένης στο https://kesyreth.blogspot.com/  
 

Σε ατομικό επίπεδο: 
Υλοποίηση ραντεβού Ατομικής Συμβουλευτικής (δια ζώσης και εξ αποστάσεως): 413 
Σεπτέμβριος 2020: εγγραφές πρωτοετών στα Πανεπιστήμια 
Σεπτέμβριος 2020: μηχανογραφικό του 5% 
Νοέμβριος 2020: αιτήσεις μετεγγραφών 
Μάιος-Ιούνιος 2021: υποστήριξη στην συμπλήρωση των αιτήσεων για τις Σχολές Στρατού, 

Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού 
Ιούλιος 2021: Συμπλήρωση μηχανογραφικών Δελτίων Γ΄ Λυκείου-Μηχανογραφικό ΙΕΚ 
Ιούλιος 2021: Συμπλήρωση μηχανογραφικού Δελτίου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 
Προτείνεται: 

1. Επαναφορά του μαθήματος του Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο και στο 
Γενικό Λύκειο. 

2. Ατομική συμβουλευτική όχι μόνο για μαθητές-τριες Β΄ και 
Γ΄ τάξης. 

3. Οικονομικοί πόροι για μετακινήσεις σε απομακρυσμένες 
σχολικές μονάδες. 

4. Αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού για τις εξ 
αποστάσεως συνεδρίες. 

5. Για το Ρέθυμνο προβλέπεται μόνο μια (1) θέση 
Εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στην Συμβουλευτική στον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ενώ χρειάζονται δύο 
(2). 

 

3) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των 
εργαστηριακών κέντρων: 

 

Υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των 
μαθητών, της συμπερίληψης και της πρόληψης της σχολικής διαρροής μέσα από την προώθηση της 
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και του Ε.Π.Ε. Τα παρακάτω υποστηρίχτηκαν μέσα από 
ενημερωτικές ατομικές συζητήσεις στο χώρο του ΚΕΣΥ ή εξ αποστάσεως με εκπαιδευτικούς, τις 
προτάσεις της εισήγησης– γνωμάτευσης και την υποστήριξη Εκπαιδευτικών Παράλληλης 
Διδακτικής Στήριξης (Ε.Π.Δ.Σ.) ατομικά και ομαδικά. Ειδικά φέτος προγραμματίσαμε και 
υλοποιήσαμε οργανωμένη ατομική και ομαδική επικοινωνία και υποστήριξη με τις 
Εκπαιδευτικούς Παράλληλης Διδακτικής Υποστήριξης στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο 
και το Λύκειο για τον σχεδιασμό του Ε.Π.Ε. και την επιλογή βέλτιστων διδακτικών πρακτικών. 
Προτείναμε στις δράσεις να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, αλλά δεν υπήρχε 
ιδιαίτερη ανταπόκριση. Συγκεκριμένα ζητήσαμε με έγγραφο τη συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, ώστε να εκπονηθεί το κατάλληλο Εξατομικευμένο 
Πρόγραμμα για τους μαθητές που έχουν αξιολογηθεί από το ΚΕΣΥ και να υπάρχει μια συνεχής 
ανατροφοδότηση και παιδαγωγικός αναστοχασμός, με σκοπό τη διασφάλιση της μαθησιακής 

https://kesypreth.blogspot.com/
https://kesyreth.blogspot.com/
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προόδου και της ψυχοκοινωνικής υγείας όλων των μαθητών/τριών. Προτείναμε να παρέχουμε 
συμβουλευτική υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων σχετικά με 
συγκεκριμένες μεθόδους και μέσα για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας με σκοπό την 
συμπερίληψη. Τους προσκαλέσαμε σε επικοινωνία τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως ατομικά και ομαδικά με τα μέλη του Ε.Π. του ΚΕΣΥ 
κ. Πετράκη (φιλόλογο), την κ. Αλεξανδράκη Φωτεινή (νηπιαγωγό), την κ. Αντωνιάδου Δέσποινα 
(δασκάλα), την κ. Βαλσαμίδου Φωτεινή (δασκάλα) και την κ. Γούσιου Αντωνία (δασκάλα) και μέλη 
Ε.Ε.Π. Στην περίπτωση μάλιστα των νηπιαγωγείων ζητήσαμε να καταγράψουν τις δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες σε ειδική φόρμα, ώστε να επικεντρωθούμε σε αυτές στη διάρκεια της 
επικοινωνίας μας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός από την ατομική και ομαδική υποστήριξη μετά από αίτημά, οργανώσαμε τις παρακάτω 
ομαδικές δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης ορίζοντας και θεματικές ενότητες πάνω στις 
οποίες θα ξεκινούσε ένας γόνιμος διάλογος. 
 

Από τις 29/10/2020 μέχρι και τις 2/11/2020 διοργανώθηκαν 10 ομαδικές συνεδρίες με τις 
Ε.Π.Δ.Σ. δημοτικών σχολείων χωρισμένες σε ομάδες σχολείων με θεματική: “Συνεργατικές 
πρακτικές μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε 
αντιπαράθεση με τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών στο Σχολικό πλαίσιο” (Αντωνιάδου Δέσποινα). 

Την ίδια χρονική περίοδο οι νηπιαγωγοί Π.Δ.Σ. επισκέφτηκαν σε προγραμματισμένο χρόνο 
ατομικά το ΚΕΣΥ και συζήτησαν για τις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές που αρμόζουν στο μαθητή 
τους, την εκπόνηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ε.Π.Ε και τους δόθηκε σχετικό υλικό και 
οδηγίες. 

Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε σε όλες τις φάσεις πρόσληψης. 
 

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Π.Δ.Σ. επισκέφτηκαν σε προγραμματισμένο χρόνο 
ατομικά το ΚΕΣΥ και συζήτησαν για τις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές που αρμόζουν στο μαθητή 
τους, την εκπόνηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ε.Π.Ε και τους δόθηκε σχετικό υλικό και 
οδηγίες. 
Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε σε όλες τις φάσεις πρόσληψης. 
 

Στο τέλος αυτή της αρχικής μας επικοινωνίας με τις νηπιαγωγούς Π.Δ.Σ. προγραμματίσαμε 
την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:30 π.μ. μέσω Webex την παρακάτω επιμορφωτική δράση 
με στόχο τη συμβουλευτική στους εκπαιδευτικούς και την ανταλλαγή απόψεων για τα παρακάτω 
θέματα: 

• "Διαφοροποιημένη διδασκαλία για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 
Νηπιαγωγείο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση" (Αλεξανδράκη Φωτεινή). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwCb_dU-9x87k3-i3mupp99RkMJBysSQbdQKwyCeN8UnatXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwCb_dU-9x87k3-i3mupp99RkMJBysSQbdQKwyCeN8UnatXQ/viewform?usp=sf_link
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• "Ενίσχυση και υποστήριξη της ψηφιακής μαθησιακής διαδικασίας σε μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες" (Δραμουντάνη Ευαγγελία).  

Συμβουλευτική δράση υποστήριξης των εκπαιδευτικών των δημοτικών που δίδασκαν σε 
μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην οποία συμμετείχαν μέλη από το Ε.Π. 
του ΚΕΣΥ Ρεθύμνου (εκπαιδευτικοί – ψυχολόγος). Η συμβουλευτική δράση είχε ως θέμα: 

• «Η χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους Εκπαιδευτικούς Παράλληλης 
Διδακτικής  Στήριξης» και διεξήχθη από την 18η ως την 22η  Δεκεμβρίου 2020 (Αντωνιάδου 
Δέσποινα, Βαλσαμίδου Φωτεινή, Γούσιου Αντωνία). Έγιναν συνολικά (6) έξι εργαστήρια στα 
οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί χωρισμένοι ανά ομάδες από τις 18 ως τις 22/12/2020. 

 
Συμβουλευτική Δράση (δύο συνεδρίες) στην οποία συμμετείχαν μέλη από το Ε.Π. του ΚΕΣΥ 

Ρεθύμνου (εκπαιδευτικός και ψυχολόγος) και απευθυνόταν στους νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές 
β/μιας εκπ/σης των δύο φάσεων. Η διαδικτυακή συνάντηση λειτούργησε και με τη μορφή 
καταγραφής προβληματισμών και προβλημάτων, στα οποία εκπαιδευτικός και ψυχολόγος θα 
λειτουργούσαν ως αρωγοί του εκπαιδευτικού ως προς την εξεύρεση αποτελεσματικών και 
επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων ή και λύσεων. Η διαδικτυακή συμβουλευτική δράση 
προς εκπαιδευτικούς Β/μιας εκπαίδευσης Π.Δ.Σ. διεξήχθη στις 18/12/2020 και 22/1/2021 στις 
2:20 μ.μ. με θέμα: 

• «Η χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς παράλληλης 
διδακτικής υποστήριξη» (Πετράκη Μαρία, Δουλιανάκη Γεωργία) 
 
Επιμορφωτική –Συμβουλευτική δράση στις 15 Απριλίου 2021, στην οποία συμμετείχαν οι κ. 

Γιγουρτάκη Μαρία, Συντονίστρια Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, η κ. Σιμιτζή-Δέλλα 
Ελευθερία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών και από το ΚΕΣΥ Ρεθύμνου οι κ. 
Αντωνιάδου Δέσποινα, Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Ρεθύμνου και Αλεξανδράκη Φωτεινή, Ειδική 
Παιδαγωγός-Νηπιαγωγός στο ΚΕΣΥ Ρεθύμνου. Το θέμα της συζήτησης μας αφορούσε τη 
συνεργατική διδασκαλία και οι επιμέρους θεματικές παρουσιάζονται παρακάτω: 

• «Η Συνεργατική διδασκαλία Νηπιαγωγών γενικής και ειδικής αγωγής για τη διδακτική 
αξιοποίηση παραμυθιού σε μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης», από την κ. 
Αλεξανδράκη Φωτεινή. 

• «Η ψυχοπαιδαγωγική αξιοποίηση του παραμυθιού θεραπευτικά σε εκπαιδευτικό 
πλαίσιο», από την Αντωνιάδου Δέσποινα. 

 
Για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση μας με τις σχολικές μονάδες υπήρξε συνεργασία με 

τις 3 ΕΔΕΑΥ του Ν. Ρεθύμνης: 
Διενέργεια τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔΕΑΥ με μέλη του προσωπικού του 
ΚΕΣΥ εξ αποστάσεως. 
Διενέργεια έκτακτων συναντήσεων δια ζώσης και τηλεφωνικά όποτε κρίθηκε απαραίτητο. 
 

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιλογή ή την προσαρμογή του 
υλικού για τους μαθητές με αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της εξ 
αποστάσεως λειτουργίας των σχολικών μονάδων και ευρύτερα της υγειονομικής κρίσης, οι 
εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να απευθύνονται στα παρακάτω mail, ώστε να 
οριστεί ο ακριβής χρόνος επικοινωνίας με βιντεοκλήση στο messenger, στο webex ή στο skype. 
Είχαν ενημερωθεί με σχετικό έγγραφο.  
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Πρωτοβάθμια (Δημοτικό): kesyrethynou 1@ gmail. com, messenger: Kesy Rethymnou, skype: 
kesyrethynou 1@ gmail. com 

Πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο): kesyrethymnou 2@gmail. com messenger: Kesyy 
Rethymnou, skype: kesyrethymnou 2@ gmail. com 

Δευτεροβάθμια: kesyrethymnou3@gmail.com, messenger: Kesyys Rethymnou 
skype: kesyrethymnou3@gmail.com 

 
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. 

 
4 ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης: 

Σχετικά με την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για θέματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως 4 διαδικτυακές ενημερώσεις για το σύνολο 
των μαθητών της γ΄ Γυμνασίου στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου σχετικά με την επιλογή τύπου 
Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ). 

 
Στο πρόγραμμα Σχολής Γονέων του Δήμου Ρεθύμνης συμμετείχαμε στην οργάνωση δυο ομιλιών 

από τις οποίες η δεύτερη ακυρώθηκε, λόγω των μέτρων. Διεξήχθη κανονικά η 1η  ομιλία με θέμα: 

• «Ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών στην Προσχολική Ηλικία. Ενδείξεις και διαδικασία 
παρέμβασης από την οικογένεια» από την κ. Αντωνιάδου Δέσποινα. 

 
Σχετικά με τη διάδοση καλών πρακτικών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ο 

κεντρικός μας στόχος για φέτος ήταν η προώθηση της διαφοροποίησης στη σχολική κοινότητα και η 
συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Οι επιμορφωτικές μας δράσεις προς 
τους εκπαιδευτικούς ήταν 6 σε αριθμό και αναφέρθηκαν παραπάνω στον τομέα Υποστήριξη των 
Εκπαιδευτικών και του Συνολικού Έργου των Σχολικών Μονάδων. 
 

Σχετικά με την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Παράλληλης Διδακτικής Υποστήριξης 
συμμετείχαμε στο επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) που διοργάνωσε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
(16/12): «Η Ενταξιακή Εκπαίδευση μέσα από το Θεσμό της Παράλληλης στήριξης - Σχεδιασμός του 
Ε.Π.Π. του μαθητή» με την κ. Γιγουρτάκη Συντονίστρια Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
με τη σύντομη θεματική ενότητα:  

• «Ο ρόλος του ΚΕΣΥ στην υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών/τριών με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

 
Συμμετείχαμε στο επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) που διοργάνωσε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, στις 6:00 μ.μ. στο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και 
παιδαγωγικής υποστήριξης του σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές όλων των βαθμίδων. Το 
Θέμα της εισήγησής μας ήταν:  

• ‘’Οργάνωση μελέτης και στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης μάθησης’’ με εισηγήτρια την 
Μαρία Πετράκη, φιλόλογο στο ΚΕΣΥ Ρεθύμνου. 

 
Επιμορφωτική δράση προς τις ΕΔΕΑΥ με σκοπό την προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

στη σχολική κοινότητα στις 26/2/2021. Το σχετικό επιμορφωτικό υλικό αναρτήθηκε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και η θεματολογία ήταν η παρακάτω: 

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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• «Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής διαρροής: Το Συμπεριληπτικό Σχολείο», Ομιλήτρια η 
φιλόλογος του ΚΕΣΥ, κ. Ζήση Αντιγόνη 

• «Ψυχική ανθεκτικότητα στη σχολική κοινότητα: Εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά. 
Προβληματισμός σχετικά με τον ρόλο των Υποστηρικτικών Δομών στην αλλαγή του 
σχολικού κλίματος», Ομιλήτρια η Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ, κ. Αντωνιάδου Δέσποινα 

• «Η Εξάρτηση από το διαδίκτυο», Ομιλήτρια η ψυχολόγος του ΚΕΣΥ, κ. Δραμουντάνη 
Ευαγγελία 

• «Πώς γράφουμε μια θεραπευτική ιστορία», Ομιλήτρια η ψυχολόγος του ΕΝΕΕΓΥΛ, κ. 
Κρουσταλλάκη Διονυσία 
 

Συμμετοχή στη διοργάνωση της ΠΔΕ Κρήτης και των τεσσάρων ΚΕΣΥ σε συνεργασία με το 
ΠΕΚΕΣ της εσπερίδας για τους γονείς των υποψηφίων των πανελληνίων και τους ίδιους με θέμα: 

• «Οδηγίες προς ναυτιλλόμενους, γονείς και παιδιά, στο ταξίδι των πανελληνίων εξετάσεων» 
 

Η εσπερίδα υλοποιήθηκε σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης webex και παράλληλα μεταδόθηκε για 
όλους απευθείας (live-streaming) μέσω του YouTube ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης. 
https://youtu.be/zA9BMY78Hv8 
 
Θεματικές ενότητες εσπερίδας: 
 
6:10-6!30 «Γονείς σύμμαχοι στις πανελλήνιες εξετάσεις» από την κ. Νικηφόρου Παρασκευή κλινική 
ψυχολόγο MΑ, ΜSc 
6:30-6:50 «Πώς να τραβάμε κουπί χωρίς να μας κόβεται η ανάσα» από την κ. Πανωραία Γκάμαρη 
κλινική ψυχολόγο ΜSc 
6:50- 7:10 «Η διατροφή, σύμμαχος στην εποχή των εξετάσεων» από την κ. Τυμπακιανάκη Χαρά 
διατροφολόγο διαιτολόγο 
7:10- 8:00 Συζήτηση, αναστοχασμός και υποβολή ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. 
 

Διοργάνωση Επιμορφωτικής δράσης προς τις ΕΔΕΑΥ και τους ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς των Σχολείων με την αρωγή του Κέντρου Πρόληψης .Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε εξ 
αποστάσεως σεμινάριο επιμόρφωσης 15 ωρών (5 συνεδρίες) από τις ψυχολόγους του Κέντρου 
Πρόληψης με θέμα: 

• «Η δυναμική της ομάδας κατά την υλοποίηση ομαδικών ψυχοπαιδαγωγικών 
προγραμμάτων» 

 
Προώθηση και ενημέρωση της σελίδας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υλικό και του 

blog της υπηρεσίας. Παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους 
μαθητές, τους γονείς και δημιουργία αρχείου πληροφόρησης σε ηλεκτρονική μορφή για θέματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εκπαιδευτικών μεθόδων και 
προγραμμάτων ειδικής αγωγής και βέλτιστης παιδαγωγικής πρακτικής. Εκπαιδευτικό υλικό για 
Εκπαιδευτικούς Παράλληλης Διδακτικής Υποστήριξης που δόθηκε σε όσους επιθυμούσαν. 
Χρησιμοποιήθηκε η Τράπεζα υλικού για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς σχετικά 
με την Υποστήριξη της οικογένειας κατά την υγειονομική κρίση που ήταν αποθηκευμένη από την 
προηγούμενη χρονιά ηλεκτρονικά : 
 
(https://drive.google.com/file/d/1e8wZLfiejc6uC5isyROpi3AXoT0SQho8/view 
 

https://youtu.be/zA9BMY78Hv8
https://drive.google.com/file/d/1e8wZLfiejc6uC5isyROpi3AXoT0SQho8/view
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και υλικό για την Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Τα περσινά αρχεία μας στην ιστοσελίδα μας εμπλουτίστηκαν από τα αρχεία μας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία αναρτήθηκε νέο εκπαιδευτικό υλικό που είχε ενσωματωμένες 
προτάσεις και εκπαιδευτικό υλικό και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επικοινωνία κατά τη 
χρονική αυτή περίοδο διεκπεραιώθηκε τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα από το blog 
μας https://kesyreth.blogspot.com/ και την ομάδα μας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αλλά και 
μέσω webex, messenger, skype. 
 
https :// www. facebook. com/groups /465004810695901/ 
 
Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι 7 λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, messenger και skype 
για την υποστήριξη μαθητών και οικογενειών που υποστηριζόταν , αλλά και για όσους υπέβαλαν 
νέα αιτήματα ηλεκτρονικά. ( kesyrethymnou 4@gmail. com, kesyrethymnou 4@ gmail. com 
kesyrethymnou 4@gmail. com...κ.α.) 
 
 
5 ) Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου: 
 

Α) Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης σχετικά με την υποστήριξη μαθητών και των οικογενειών 
τους εξ αποστάσεως. 
Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης Ενημέρωσης μελών της σχολικής κοινότητας για τον COVID-19 
(ΚΕΣΥ Ρεθύμνου) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β) Συμμετείχαμε και φέτος στην Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης των υποψηφίων των 
πανελληνίων εξετάσεων. 

 

 

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

                                                                                                        Αντωνιάδου Δέσποινα                         

 

https://drive.google.com/file/d/1a10-aEH8dYwcxgGe9qnTDnEt7yw1a8xA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a10-aEH8dYwcxgGe9qnTDnEt7yw1a8xA/view?usp=sharing
https://kesyreth.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/465004810695901/
mailto:kesyrethymnou4@gmail.com
mailto:kesyrethymnou4@gmail.com
mailto:kesyrethymnou4@gmail.com...%CE%BA.%CE%B1
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXNbKiT-B2e-hd7_jDyj4w_-7RZ3FIkNqBh3ScXgZ-OL9kKw/viewform?usp=sf_link
https://www.pdekritis.gr/2021/05/10/33551/
https://www.pdekritis.gr/2021/05/10/33551/
https://www.pdekritis.gr/2021/05/10/33551/


ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: Έκθεση Αποτίμησης Ετήσιου Προγραμματισμού 2020-2021 
 

93 
 

 

Κ.Ε.Σ.Υ.   ΧΑΝΙΩΝ 
 

                           
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ           

Κ.Ε.Σ.Υ.   Χανίων                                                                 

Ταχ. Δ/νση: 8ης Δεκεμβρίου 61, Χανιά                                              Χανιά 20-7-2021 

Τηλ: 28210 27665 (Γραμματεία)                                                              Α.Π. Φ9/709 

         28210 46315 (Εκπαιδευτικοί) 

         28210 50492 (Ψυχολόγοι) 

         28210 54390 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) 

Email: kday@dide.chan.sch. gr                                                                                                   

                                                                                                            ΠΡΟΣ: Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ 2020-2021 
 

 
Το τρέχον σχολικό έτος, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λόγω της πανδημίας  

του COVID – 19, βάλαμε προτεραιότητες με σκοπό την συνέχιση των σχεδίων δράσης για τη 

διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, 

αξιολόγησης και υποστήριξης μαθητών/τριών και των οικογενειών τους, καθώς και της 

ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινότητας. Παρά τις 

δυσκολίες οι διεπιστημονικές ομάδες, πέρα από τις  των αξιολογήσεις, έδωσαν και τη φετινή 

σχολική χρονιά έμφαση σε ενημερώσεις, επιμορφωτικές δράσεις, κυρίως μέσω  διαδικτυακής  

παρουσίας, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και της ενδυνάμωσης των γονέων και των 

εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 4547/2018 οι ενέργειές μας 

υλοποιήθηκαν σε πέντε βασικούς άξονες:  

Α)Σε επίπεδο διερεύνησης  και αξιολόγησης  ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών 

και ψυχοκοινωνικών αναγκών: 

 

1. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, το χρονικό διάστημα που τα σχολεία παρέμεναν ανοιχτά,  

των διεπιστημονικών  ομάδων του Κ.Ε.Σ.Υ σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια του 
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νομού και για να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές ομάδες των μαθητών, 

είτε κατόπιν αιτημάτων των σχολείων ή με πρωτοβουλία των μελών των  διεπιστημονικών 

ομάδων .  

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελών του Κ.Ε.Σ.Υ σε δύο Δημοτικά Σχολεία (15o 

Δημοτικό Σχολείο Χανίων,1o Δημοτικό Σχολείο Σούδας) έπειτα από αίτημα γονέων, μέσω 

των σχολείων,  με σκοπό τη διερεύνηση και την υποστήριξη της προσβασιμότητας των 

μαθητών. Εντοπίστηκαν δυσκολίες οι οποίες γνωστοποιήθηκαν με έγγραφο του Κ.Ε.Σ.Υ στο 

Δήμο Χανίων 

2. Η αξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και η έκδοση 

σχετικής αξιολογικής έκθεσης-γνωμάτευσης . 

Το σχολικό έτος 2020-2021  προσήλθαν για αξιολόγηση στο ΚΕΣΥ Χανίων  συνολικά 501 

μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι 

270 αφορούν  νέες αξιολογήσεις ενώ οι  231 είναι επαναξιολογήσεις. Συγκεκριμένα: 

Αξιολογήσεις Πρωτοβάθμιας: 218 (Νήπια :75, Δημοτικό: 143) 

Αξιολογήσεις Δευτεροβάθμιας :52 (Γυμνάσιο: 29, Λύκειο: 23) 

Επαναξιολογήσεις Πρωτοβάθμιας (Νήπια :39, Δημοτικό: 132) 

Επαναξιολογήσεις Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο: 49, Λύκειο: 11) 

Οι επιδόσεις των αξιολογικών εκθέσεων- γνωματεύσεων στην οικογένεια συνδέονταν με 

επεξήγηση των εκθέσεων, συμβουλευτική των γονιών τόσο σε θέματα που αφορούν τον 

γονεϊκό τους ρόλο (όρια, διαχείριση συμπεριφοράς και συναισθημάτων) όσο και την 

επικοινωνία τους με το σχολείο. 

 
Β) Σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και 

δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού   

 

Αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδων και διενέργεια στοχευμένων εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων σύμφωνα με αιτήματα υποστήριξης σχολικών μονάδων. Υλοποιήθηκαν 

περίπου 120 δράσεις υποστήριξης μαθητών κατόπιν αιτημάτων των σχολείων, όπως 

επισκέψεις σε σχολεία , συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και συναντήσεις , 

είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά  με αντικείμενο την υποστήριξη των μαθητών. Ενδεικτικά 

αναφέρω κάποιες δράσεις: 

1. Συνεργασία και υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών 
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• Συνεργασία  διεπιστημονικών ομάδων του Κ.Ε.Σ.Υ με εκπαιδευτικούς  Παράλληλης 

στήριξης, που ζήτησαν την υποστήριξη  της υπηρεσίας μας, είτε δια ζώσης είτε 

διαδικτυακά . Δόθηκε μαθησιακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, έγινε συμβουλευτική 

σχετικά με την σύνταξη του εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας, του 

ημερολογίου καταγραφής της προόδου των μαθητών και συμπλήρωση της κλείδας 

παρατήρησης για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων μαθησιακών προβλημάτων  

• Συνεργασία διεπιστημονικών ομάδων του Κ.Ε.Σ.Υ με εκπαιδευτικούς  Παράλληλης 

στήριξης και των εκπαιδευτικών της τάξης που φοιτούσαν οι μαθητές στα πλαίσια 

ενημέρωσης και τρόπων υποστήριξης του μαθητή.  

• Συνεργασία διεπιστημονικών ομάδων του Κ.Ε.Σ.Υ με ομάδα εκπαιδευτικών και των 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ, προκειμένου να οργανωθεί το υποστηρικτικό πλαίσιο για μαθητές με 

Παράλληλη Στήριξη, που εμφανίζουν  επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά. 

▪ Επίσκεψη ψυχολόγων για  υποστήριξη εκπαιδευτικών  και μαθητών  σε δύο (2) σχολεία 

που χρειάστηκε να διαχειριστούν πένθος λόγω απώλειας γονέα μαθητή. (Δ.Σ. 

Περιβολίων, Δ.Σ Βάμου,)Στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε 

ψυχοεκπαίδευση για τη διαδικασία του πένθους και τη διαχείρισή του στο σχολικό 

πλαίσιο. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ψυχολογική παρέμβαση στους μαθητές των 

αντίστοιχων τμημάτων με στόχο την έκφραση ή/και διαχείριση των συναισθημάτων τους. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο διάλογος και κατάλληλες εικαστικές οδηγίες 

(ζωγραφική, χειροτεχνία) από το πεδίο της εικαστικής θεραπείας. 

▪ Επίσκεψη ψυχολόγων για  υποστήριξη εκπαιδευτικού της τάξης για τη διαχείριση πένθους 

έπειτα από θάνατο μαθήτριας του σχολείου. Ακολούθησε συνεργασία με το Σύλλογο 

Διδασκόντων για τη διαχείριση του περιστατικού εντός τη σχολικής μονάδας.(14ο Δ.Σ. 

Χανίων) 

 

▪ Επίσκεψη διεπιστημονικής ομάδας  του Κ.Ε.Σ.Υ στο 2ο Δημοτικό Χανίων και 

συνεργασία  με την Δ/ντρια και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και την 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  για την αντιμετώπιση κρίσης στην εκπαιδευτική 

κοινότητα (σοβαρό ατύχημα σε μαθητή της Στ΄ τάξης, υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

και πιθανή διαχείριση πένθους). 

▪ Ατομικές υποστηρίξεις είκοσι μαθητών στους χώρους του ΚΕΣΥ από εκπαιδευτικούς 

και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. 

 

2.  Συνεργασία και υποστήριξη οικογενειών μαθητών 
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▪ Συνεργασία Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων με τις οικογένειες των μαθητών  

στα πλαίσια της υποστήριξης μαθητών που παρουσίαζαν Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, 

συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες καθώς και δυσκολίες στη σχολική 

προσαρμογή και με έντονη αντικοινωνική και επιθετική / αντικοινωνική συμπεριφορά  

▪ Συμβουλευτική σε μητέρα μαθήτριας του  Γυμνασίου Κουνουπιδιανών με Παράλληλη 

Στήριξη για θέματα μετάβασης στο Λύκειο. 

▪ Συμβουλευτική σε γονείς μαθητή Στ΄ τάξης 19ου Δημοτικού Χανίων, για θέματα 

μετάβασης και αποδοχής της Παράλληλης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

▪ Συμβουλευτική από ψυχολόγο σε μητέρα μαθήτριας αναφορικά με το πένθος και τη 

διαχείρισή του έπειτα από την απώλεια συμμαθήτριας της κόρης της.   

 

3. Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό έγινε διερεύνηση  σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο σε μαθητές της Β΄ και 

Γ΄ τάξης του Λυκείου. 

 

Σε ατομικό επίπεδο: 

• Πραγματοποιήθηκαν  673 ατομικές συνεδρίες  Επαγγελματικού Προσανατολισμού & 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης δια ζώσης και μέσω Skype 

 

Σε ομαδικό επίπεδο: 

• Υποστήριξη του προγράμματος «The tippingpoint»: Γυμνάσιο Βουκολιών . The 

tippingpoint,100 mentors. 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων  Αγωγής Σταδιοδρομίας: 4ο ΓΕΛ Χανίων. Κάνομε κλικ σήμερα 

για ένα καλύτερο εργασιακό αύριο. 

Μουσικό Γυμνάσιο-ΓΕΛ.1) Γνωρίζω τις επιστήμες. Επιλέγω επάγγελμα. 

                                       2) Μετά το Λύκειο τι; 

• Συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας μας με όλα τα εκπαιδευτικά νέα όλες & τις αλλαγές 

που ενδιαφέρουν τους υποψηφίους 

https://syepkesychanion.blogspot.com 

• Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού 

• Δημιουργία  καναλιού ΣΥΕΠ 

https://syepkesychanion.blogspot.com/
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https://www.youtube.com/channel/UC6NUUhz1JiMLcu_-38wA1AA 

• Παρουσιάσεις – Ενημερώσεις. Οι διαδικτυακές ενημερώσεις έγιναν στα σχολεία του Ν. 

Χανίων με ζωντανή ροή, μέσω YouTube μέσω πλατφόρμας και με παρουσίαση  

PowerPoint. 

Συγκεκριμένα: 

31/3/21:Γ Γυμνασίου 

17/3/21:ΕΠΑΛ 

22/3/21:Α ΓΕΛ 

19/3/21:Β ΓΕΛ     

18/3/21:Γ ΓΕΛ 

Προφορικές εξετάσεις:21/4/2021 

• Συμβουλευτική για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 

• Πρακτική άσκηση 5 φοιτητών/τριών  στα πλαίσια του  ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

• Λειτουργία τηλεφωνικών Γραμμών Παροχής Πληροφοριών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

και Ψυχολογικής Υποστήριξης για υποψηφίους και τις οικογένειές τους. 

 
Γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, ή των 
εργαστηριακών κέντρων: 
 

• Συνεργασία με Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την 

υποστήριξη της σχολικής κοινότητας 

• Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης σε διαδικτυακή συνάντηση που 

διοργάνωσε η  Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Κρήτης για τη φοίτηση 

των μαθητών στο Ε.Ν.Ε.ΓΥ-Λ. 

• Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης σε διαδικτυακή συνάντηση που 

διοργάνωσε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και με τις τριμελείς επιτροπές  για ανταλλαγή 

απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών προκειμένου η συνεργασία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ με 

τα Κ.Ε.Σ.Υ να συνεχιστεί με όσο το δυνατό ουσιαστικότερο τρόπο και πάντα προς όφελος 

του μαθητή.  

• Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης και  διεπιστημονικής ομάδας του Κ.Ε.Σ.Υ 

σε διαδικτυακή συνάντηση με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των σχολείων του νομού σχετικά με το ρόλο 

τους και τη λειτουργία τους  κατά την περίοδο της καραντίνας μέσω τηλεκπαίδευσης. 

Δόθηκαν προτάσεις για την εξ αποστάσεως υποστήριξη των σχολείων την περίοδο της 

καραντίνας και τρόποι επικοινωνίας με τα σχολεία 
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• Συμμετοχή εκπροσώπου του Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων στη διεξαγωγή των  Πανελληνίων 

εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα προφορικά εξεταζομένων μαθητών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

• Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης και διεπιστημονικής ομάδας του Κ.Ε.Σ.Υ. 

σε διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Χανίων με τους Διευθυντές Γυμνασίων για την ανάγκη ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στα 

Γυμνάσια. 

• Εισηγηθήκαμε σύμφωνα με  την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 48132/Δ3 / 27-4-2021εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε 

δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης, Γενικής και 

Επαγγελματικής Κατεύθυνσης», σε συνεργασία με τους Δ/ντες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Δ/ντες των σχολείων, την ίδρυση Τμημάτων 

Ένταξης στα παρακάτω σχολεία: 

 

• Δημοτικό Σχολείο Νέου Χωριού 

• Δημοτικό Σχολείο Στερνών 

• Δημοτικό Σχολείο Φρε 

•  Γυμνάσιο Χώρας Σφακίων 

• Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας 

• 2ο Γυμνάσιο Κισάμου 

• Γυμνάσιο Βάμου 

• 7οΓυμνάσιο Χανίων 

• 2οΓυμνάσιο Χανίων 

• Γυμνάσιο Παλαιόχωρας 

• ΕΠΑΛ Κισάμου 

• ΕΠΑΛ Καντάνου 

 
Δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης : 
 
 
Στα πλαίσια της συμμετοχής του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. σε επιμορφωτικές δράσεις , 
ενημερώσεις, ημερίδες υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:  

• Συμμετοχή ψυχολόγου σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με το Σύλλογο 

Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου με θέμα «Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση: Μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις» 
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• Συμμετοχή ψυχολόγου στη διαδικτυακή  ημερίδα με τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών 

Σχολείων Κισάμου που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΣΥ Χανίων και το ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

με τίτλο: « Η μετάβαση των μαθητών από Δημοτικό στο Γυμνάσιο σε περιόδους κρίσεις».  

• Συμμετοχή ψυχολόγου  στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 1ου 

Δημοτικού σχολείου Κισάμου στα προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας. 

• Συνδιοργάνωση εξ αποστάσεως εσπερίδας με θέμα: «Συνεργασία σχολείου –οικογένειας: 

στηρίζοντας και ενδυναμώνοντας τα παιδιά και σε εποχές κρίσης» με τη  Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου της 2ης Ενότητας δημοτικών σχολείων Π.Ε. Χανίων και τους 

Συλλόγους Διδασκόντων των  Δ.Σ. Κισάμου (1ου , 20υ, 3ου),Δ.Σ. Πλάτανου, Δ.Σ. 

Δραπανιά, Δ.Σ. Έλους και Δ.Σ. Γραμβούσας με παρουσιάσεις εισηγήσεων από κοινωνική 

λειτουργό  και ψυχολόγους του Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων. 

• Συνδιοργάνωση Διαδικτυακής  εσπερίδας με την  Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης, 

τα Κ.Ε.Σ.Υ. Κρήτης  και την υποστήριξη των ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  με τίτλο «Οδηγίες προς 

ναυτιλλόμενους , γονείς  και παιδιά, στο ταξίδι των πανελληνίων εξετάσεων», με σκοπό 

την ενημέρωση  και την υποστήριξη των οικογενειών  και των μαθητών  που πρόκειται να 

πάρουν μέρος στις  πανελλήνιες.  

• Δημιουργία ιστότοπου και παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς. Δημιουργία αρχείου πληροφόρησης σε 

ηλεκτρονική μορφή για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών, εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων ειδικής αγωγής και βέλτιστης 

παιδαγωγικής πρακτικής.  

https://blogs.sch.gr/kesychan/ 

 Ε) Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου:  

• Συμμετοχή κοινωνικής λειτουργού  σε διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο, ως 

εισηγήτρια με θέμα « Η συμβολή της Οικογένειας και του Σχολείου στην κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού και τη σχολική επιτυχία», που διοργανώθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ 

Κρήτης στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού κύκλου ενημέρωσης , συμβουλευτικής 

υποστήριξης και ενδυνάμωσης γονέων και εκπαιδευτικών. 

• Συμμετοχή ψυχολόγου σε Διαδικτυακή Εσπερίδα με θέμα «Ο ρόλος του σχολείου-

οικογένειας στη θωράκιση της διαδικτυακής συμπεριφοράς μαθητών/μαθητριών» σε  

εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ΠΕΚΕΣ Κρήτης . 

• Συμμετοχή ψυχολόγου σε Διαδικτυακή Εσπερίδα με θέμα «Επικοινωνία & 

Συμπεριφορές μαθητών και μαθητριών σε διαδικτυακά /εικονικά περιβάλλοντα: Ο 

https://blogs.sch.gr/kesychan/
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ρόλος της Οικογένειας & του Σχολείου. που οργανώθηκε από τη Συντονίστρια 

εκπαιδευτικού έργου κ. Ανδρεάδου Χ. και απευθυνόταν σε γονείς και εκπαιδευτικούς 

των Δημοτικών Σχολείων Κισάμου.  

• Συμμετοχή ψυχολόγου σε Διαδικτυακή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΣΥ 

Χανίων και το ΠΕΚΕΣ Κρήτης στα Δημοτικά Σχολεία Κισάμου με θέμα: «Η μετάβαση 

των μαθητών από Δημοτικό στο Γυμνάσιο σε περιόδους κρίσεις».  

• Διοργάνωση ημερίδας του ΚΕΣΥ Χανίων με στόχο την ενημέρωση γονέων και 

υποψηφίων για την διαδικασία διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων για τους 

προφορικά εξεταζόμενους υποψήφιους. 

 
 

Συνεργασία με Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ψυχικής Υγείας Π.Ε Χανίων στα 

πλαίσια υποστήριξης οικογενειών:  

• Συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Χανίων. 

• Συνεργασία με το Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων 

• Συνεργασία με το πρόγραμμα « Βοήθεια στο σπίτι » των Δήμων Χανίων.  

• Συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων, Ιατρείο παιδιών και εφήβων, για την 

υποστήριξη και παρακολούθηση μαθητών και των οικογενειών τους. 

• Συνεργασία με τα  Κέντρα Κοινότητας των Δήμων 

• Συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου Αλλοδαπών, υπηρεσία Ανηλίκων. 

• Συνεργασία με την Εισαγγελία Χανίων και την Επιμελήτρια Ανηλίκων. 

 
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για την  αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων προτείνονται  τα εξής: 

➢ Αλλαγή χώρου στέγασης της υπηρεσίας μας, καθώς το κτίριο που στεγάζεται είναι 

ακατάλληλο και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομαλής και αποτελεσματικής 

λειτουργίας της. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερος και ανάλογος των αυξημένων αναγκών της 

υπηρεσίας μας χώρος. 

➢ Πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων μετά από διορισμό μόνιμου 

προσωπικού. 

➢ Ανανέωση, αναβάθμιση και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας 

(Η/Υ, εκτυπωτές, τηλεφωνικό κέντρο, φωτοτυπικά μηχανήματα) 

➢ Αγορά νέων ψυχομετρικών εργαλείων και σχετική επιμόρφωση του προσωπικού μας 
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➢ Πρόσβαση του προσωπικού μας σε επιστημονικές βιβλιοθήκες και σύγχρονες βάσεις 

δεδομένων Πανεπιστημίων μέσω παροχής σχετικών κωδικών. 
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Γ.  Ε.Κ.Φ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

1Ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020-2021 

 

 

 

1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. 

 

Στελέχωση: 
Ονοματεπώνυμο 

Κλάδος/ 

Ειδικότητα 

Είδος απόσπασης ή 

διάθεσης 

(μερική ή ολική) 

 Δεν υπάρχει   

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.) 

 

Περιεχόμενα 

 

1ο Μέρος: Δραστηριότητες Σχολικών Μονάδων 

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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Α. Επεξεργασία των Εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των Σχολικών μονάδων 

αρμοδιότητας του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου. 

Β. Σχολιασμός των Εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.των Σχολικών μονάδων 

αρμοδιότητας του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου. 

 

2ο Μέρος: Δραστηριότητες 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

3ο Μέρος: Εξοπλισμός-Υποδομές 

4ο Μέρος: Παρατηρήσεις -Προτάσεις 

 

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 10 15 2 

 

 

Α.2 Ποσοστό εργαστηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο 

 

Από την επεξεργασία των παραπάνω εκθέσεων προέκυψε ότι λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων και της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες στην αρχή  της σχολικής χρονιάς ή δεν 

πραγματοποιήθηκαν καθόλου εργαστηριακές ασκήσεις.  

 

Πίνακας 2: Υλοποίηση Εργαστηριακών Ασκήσεων 
 

Μάθημα/Βαθμός                       

.          Υλοποίησης 

Έγιναν 

όλες οι 

ασκήσεις 

Ικανοποιητικός Μέτριος Μικρός Μηδενικός 

Φυσική 0% 0% 0% 8% 92% 

Χημεία  0% 0% 0% 9% 91% 

Βιολογία 0% 0% 0% 0% 0% 
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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 55% των σχολείων αποκλειστικά σαν εργαστήριο και στο  
45% η χρήση της είναι μικτή (εργαστήριο και αίθουσα διδασκαλίας).  

ii) Τόσο στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή παιδεία 
χαρακτηρίζεται αρκετά σημαντικό. 

 

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, 

ακόμα και εξ αποστάσεως, 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. 

 

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 δεν πρόλαβε ουσιαστικά να 

ξεκινήσει αφού σχεδόν όλες οι προγραμματισμένες δράσεις και συναντήσεις ματαιώθηκαν εξαιτίας του 

κλεισίματος των σχολείων λόγω του Covid-19. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι συναντήσεις για την υποστήριξη των 

συναδέλφων ειδικότητας ΠΕ03 στους οποίους είχε ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών. 

 

Σεμινάρια-Εισηγήσεις 

 

Α) Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως δράσης «STEM στο σπίτι» για μαθητές Γυμνασίου, σε συνεργασία με το 2ο 

ΕΚΦΕ και την συντονίστρια των εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ04 κ. Αθηνά Γκινούδη. 

Β) Webinars για τους Ευρωπαίους συναδέλφους καινοτόμων δράσεων STEM με θεματολογία: Εισαγωγή στο 

Tinkercad, Cutout Animation στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Εισαγωγή στη Ρομποτική με Arduino. 

Γ) Εισαγωγή στο εικονικό περιβάλλον του Tinkercad και Ρομποτική με Arduino για μαθητές των Σχολείων των 

Τρικάλων σε συνεργασία με τη συνάδελφο κ. Ευαγγελία Ιακωβάκη. 

Δ) Εισήγηση για τη σχέση Γλωσσικών Ικανοτήτων και Επιστήμης σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε σχολείο 

της Λιθουανίας.  

 

Συνεργασίες 
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Α) Με το 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) για τη 

δημιουργία από κοινού, με το συνάδελφο κ. Γιώργο Καζγκούτη, ειδικότητας Φυσικού-Ραδιοηλεκτρολόγου, 

αναπτυγμάτων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για τις ανάγκες των εργαστηρίων Φυσικής και Ηλεκτρονικών.  

Β) Με το 1ο ΕΚ Ηρακλείου που καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς διέθετε συναδέλφους ειδικοτήτων ΔΕ για τις 

ανάγκες συντήρησης και επισκευής των αιθουσών του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου.  

Γ) Με την ομάδα εκπαιδευτικών STEM του Science On Stage του Kazakhstan. 

Δ) Με την διοίκηση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Science On Stage Europe (International SonS 

Ambassador). 

E) Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sustainability in STEM Education. 

ΣΤ) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Teaching with Space της ESA. 

 

Συναντήσεις– Συμμετοχές 

 

Α) Λόγω περιοριστικών μέτρων δεν πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του 1ου 

ΕΚΦΕ Ηρακλείου. 

B) Συμμετοχή με ομάδα μαθητριών Γυμνασίου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Code League και κατάκτηση 3ης 

θέσης. 

Γ) Συμμετοχή με 2 ομάδες μαθητών στο διαγωνισμό του ΕΛΛΑΚ με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. 

Δ) Συμμετοχή σε ημερίδες και Masterclasses που διοργάνωσαν τα ΕΚΦΕ Ρεθύμνου και Χανίων. 

 

Επισκέψεις σχολείων 

 

Α) Το ΕΚΦΕ επισκέφτηκαν 2 συνάδελφοι από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στα πλαίσια 

επιμόρφωσης τους στην υλοποίηση προγραμμάτων STEM και Ρομποτικής του Erasmus+. 

 

3ο Μέρος  : Εξοπλισμός - Υποδομές 

 

Α) Εκτιμάται ότι πάνω από το 70%  του εξοπλισμού πραγματοποίησης πειραμάτων και υποστήριξης της 

λειτουργίας του ΕΚΦΕ είναι παλιό, χαλασμένο ή απαξιωμένο τεχνολογικά και χρειάζεται απόρριψη, 

συμπλήρωση, επισκευή ή αντικατάσταση.   

Β) Έχουν εντοπιστεί προβλήματα που σχετίζονται με την πυρασφάλεια του χώρου και την ασφαλή εκκένωση 

του σε περίπτωση ανάγκης.   

Γ) Το σύστημα συναγερμού απαιτεί άμεση συμπλήρωση με αισθητήρες και προγραμματισμό 

αντικατάστασης.   

Δ) Το 1ο  ΕΚΦΕ Ηρακλείου ενισχύθηκε οικονομικά, από το Δήμο Ηρακλείου μέσω της Δευτεροβάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής, με το ποσό των 1500€ που όμως κρίνεται ανεπαρκές αφού οι ανάγκες σε ετήσια βάση 

είναι πολλαπλάσιες.  

Ε) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ξεκίνησε προσπάθεια απεντόμωσης και μυοκτονίας που συνεχίζεται μέχρι 

και σήμερα αφού τα προβλήματα παραμένουν. 

ΣΤ) Κατά τις τελευταίες βροχές εκτός από την αποθήκη που πλημμυρίζει συχνά, φέτος μπήκαν για πρώτη 

φορά νερά και στην αίθουσα της Φυσικής του 1ου ΕΚΦΕ από την πλευρά της βιβλιοθήκης και απειλήθηκε 

μέρος του εξοπλισμού. Ενημερώθηκε προφορικά η διευθύντρια του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου κατά τη διάρκεια 

επίσκεψης της στο χώρο. 

 

4ο Μέρος: Παρατηρήσεις -  Προτάσεις 
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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 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  Ε.Κ.Φ.Ε. : ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 

 

1. Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. 

Διεύθυνση Ε.Κ.Φ.Ε.: Μάχης Κρήτης 52, 71303, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλέφωνο: 2810370508 

e-mail: mail@2ekfe.ira.sch.gr 

Ιστοσελίδα:  http://2ekfe-new.ira.sch.gr/ 

 

2. Εκτιμήσεις - προτάσεις που προκύπτουν από τις διαπιστώσεις της Υπεύθυνης Ε.Κ.Φ.Ε.  

Γενικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε.  Ηρακλείου λόγω των περιορισμών που προέκυψαν 

από την πανδημία COVID – SARS 2 

Το σχολικό έτος 2020-2021, εξ αιτίας των μέτρων λόγω COVID-19, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες διά ζώσης 

ημερίδες επίδειξης εργαστηριακών ασκήσεων για τους καθηγητές που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες και τους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μαθητών στο Ε.Κ.Φ.Ε. 

και δεν οργανώθηκαν διαγωνισμοί πειραμάτων όπως ο EUSO ή άλλοι. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν 

επισκέψεις της υπεύθυνης Ε.Κ.Φ.Ε. στις Σχολικές Μονάδες της αρμοδιότητας της για την συμμετοχή της σε 

εργαστηριακές δραστηριότητες, λόγω του ότι δεν υπήρξε κάποιο έγγραφο σύμφωνα με το οποίο να 

επιτρέπονται οι επισκέψεις της στα σχολεία, καθώς οι δια ζώσης συναντήσεις είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο. 

Ωστόσο, υπήρξε παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή βίντεο - πειραμάτων που θα αναφερθεί 

αναλυτικά παρακάτω, διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων εξ αποστάσεως και συμμετοχή σε Πανελλήνια και 

Διεθνή συνέδρια. Παράλληλα δημιουργήθηκε νέα ιστοσελίδα. 

Εκτιμήσεις  

Στη αρχή του σχολικού έτους 2020-2021 επιχειρήθηκε συλλογή στοιχείων των σχολικών εργαστηρίων φυσικών 

επιστημών και για το σκοπό αυτό εστάλη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις σχολικές μονάδες μέσω της 

ΔΔΕ Ηρακλείου, ώστε να συμπληρώσουν οι ΥΣΕΦΕ τα σχετικά στοιχεία. Δυστυχώς η συλλογή στοιχείων δεν 

ολοκληρώθηκε λόγω αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  Βάσει των απαντήσεων που 

συλλέχθηκαν και της συλλογής στοιχείων που πραγματοποιήθηκε κατά το διδακτικό έτος 2019-2020, η 

υπεύθυνη του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου εκτιμά ότι: ο εξοπλισμός των εργαστηρίων Φ.Ε. στα ΓΕ.Λ. είναι 

ικανοποιητικός για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργαστηριακών ασκήσεων, στα  Γυμνάσια όμως και στα 

ΕΠΑ.Λ. είναι ανεπαρκής. 

Στο 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου υπάρχει ποσότητα μη χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών που έχει προκύψει από 

συλλογή χημικών ουσιών που έκαναν τα ΕΚΦΕ Ηρακλείου προγενέστερα, από τα Δημοτικά Σχολεία. Οι ουσίες 

αυτές επιβαρύνουν το ίδιο αλλά και την ποιότητα αέρα της Σχολικής μονάδας στην οποία στεγάζεται. Κατά τη 

διάρκεια των δύο τελευταίων ετών έχουν γίνει προσπάθειες απομάκρυνσης των πιο επιβλαβών ουσιών 

(υγράργυρος, ιώδιο, διχρωμικό κάλιο και υγρές αταυτοποίητες ουσίες ποσότητας μεγαλύτερης των 30λίτρων), 
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οι οποίες έχουν στηριχθεί στην βοήθεια και την κατανόηση του διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους 

(Παράρτημα Ηρακλείου), κ. Ιάσωνα Τσίγκου.  Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την ΔΔΕ Ηρακλείου 

και από την Δημοτική Αρχή για την ασφαλή απομάκρυνση των υπολοίπων. Επίσης το ΠΕΚΕΣ Κρήτης θα πρέπει 

να έχει γνώση αυτής της κατάστασης.  

Ακόμη, τα Ε.Κ.Φ.Ε. χρειάζονται μία σταθερή πηγή χρηματοδότησης για να μην αναγκάζονται να αιτούνται 

διαρκώς χρηματοδότηση από τη Δημοτική Αρχή. 

3.  Στοιχεία Σχολικών Μονάδων 

Ποσοτικά στοιχεία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί.  

Πίνακας 3: Στοιχεία Σχολικών Μονάδων 

Σχολικές μονάδες Γυμνάσια ΓΕΛ ΕΠΑΛ Δημοτικά 

Αρμοδιότητας 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου 26 21 4 84 

 

 

4. Επιμορφωτικές συναντήσεις για την υλοποίηση των ενδεικτικών εργαστηριακών δραστηριοτήτων 

(στο πλαίσιο διευθέτησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών που δίδαξαν τα μαθήματα Φυσικών 

Επιστημών). 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες δια ζώσης συναντήσεις 

εκπαιδευτικών με θέμα τις ενδεικτικές εργαστηριακές ασκήσεις, λόγω της Πανδημίας Covid-19. Οι συναντήσεις 

έγιναν στην πλειοψηφία τους σε συνεργασία με το 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου λόγω ελλειπούς στελέχωσης. 

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν οι εξής: 

 
Είδος 

 

Τόπος 
Διεξαγωγής 

Ημερομηνία Διεξαγωγής  
Σε Ποιους/ες 
Απευθυνόταν 

 
1. Πειράματα Χημείας  

Β΄ Γυμνασίου 
 

 
2ο ΕΚΦΕ 
Ηρακλείου 

 
Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 
Οκτώβρη   2020 

 
Εκπαιδευτικοί  1ου & 2ου ΕΚΦΕ 
που διδάσκουν Χημεία  Β΄ 
Γυμνασίου 

 
2. Πειράματα 

Βιολογία   
Α΄ Λυκείου 

 
2ο ΕΚΦΕ 
Ηρακλείου 

 
Πέμπτη 22 και Παρασκευή 
23 Οκτώβρη  2020 

 
Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου ΕΚΦΕ 
που διδάσκουν Βιολογία Α΄ 
Λυκείου 

 
3. Πειράματα  Χημείας 

Γ Γυμνασίου  
 

 
2ο ΕΚΦΕ 
Ηρακλείου 

 
Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 
Οκτωβρίου  2020 
 

 
Εκπαιδευτικοί  1ου & 2ου ΕΚΦΕ 
που διδάσκουν Χημεία  Γ 
Γυμνασίου 

 
4. Πειράματα Φυσικής  

Α΄ Λυκείου 

 
2ο ΕΚΦΕ 
Ηρακλείου 

 
Πέμπτη  29 
και Παρασκευή 30  
Οκτώβρη   2020 

 
Εκπαιδευτικοί 1ου & 2ου ΕΚΦΕ 
που διδάσκουν Φυσική Α΄ 
Λυκείου 

 

5. Δια ζώσης Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
Στις 13, 14 και 16 Οκτώβρη 2020 διοργανώθηκαν Επιμορφωτικές Δράσεις σε συνεργασία με την ΣΕΕ Φυσικών κ. 

Αθηνά Γκινούδη, στο χώρο του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Φυσική Α 

Γυμνασίου.  



ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης: Έκθεση Αποτίμησης Ετήσιου Προγραμματισμού 2020-2021 
 

109 
 

 

6. Επισκέψεις 

Επισκέψεις προς ή από Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηρακλείου 

Οι Επισκέψεις προς ή από σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου δεν πραγματοποιήθηκαν 

λόγω των συνθηκών κοινωνικής αποστασιοποίησης που επέβαλε η πανδημία. 

 

7. Εκπαιδευτικές Δράσεις που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε  συμμετοχή σε αυτές. 

Τίτλος 
 

Συμμετοχή 
(ποιοι συμμετείχαν) 

1. STEM στο σπίτι: 
Διαδικτυακή Δράση που 
είχε στόχο να εμπλέξει τους 
μαθητές Γυμνασίων σε 
κατασκευές STEM, από το 
σπίτι, στον καιρό της 
πανδημίας. Αποτελείτο από 
τρεις κύκλους των τριών 
δραστηριοτήτων/ 
κατασκευών έκαστος.  

 
 
116 μαθητές από τα Γυμνάσια  του νομού Ηρακλείου και 
δημιούργησαν 287 κατασκευές 

2. Το 2ο ΕΚΦΕ διοργάνωσε 
συνεργατικό πείραμα 
μεταξύ σχολικών μονάδων, 
με τίτλο:  
Ας πειραματιστούμε 
κάνοντας χρήση νέων 
τεχνολογιών 
(Διαδικτυακή Δράση) 
26-5-2021 
 

 Τα ΓΕΛ: Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Μύρωνα, 1ο, 8ο ,13ο, Πρότυπο 
Ηρακλείου. 
Περίπου 70 μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους 
συνδέθηκαν με το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου στην πλατφόρμα webex, 
εκτέλεσαν το πείραμα της Αρχής Διατήρησης Μηχανικής 
Ενέργειας με χρήση της εφαρμογής Phyphox για Smartphone στο 
δικό τους χώρο και επικοινώνησαν τις μετρήσεις τους μέσω 
συνεργατικών εγγράφων(xls) και βιντεοπροβολέων. 

3. Ανταλλάσουμε Μικρόβια 
(δια ζώσης) 
7 και 8 Ιούνη  2021 
 

Σε συνεργασία με το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου υλοποιήσαμε 
διαθεματική δράση με 62 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με θέμα την 
ανταλλαγή μικροβίων. 

 

8. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υποστηρικτικού Υλικού με τη μορφή βίντεο-πειράματος 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, έγινε παραγωγή συνολικά 23 βίντεο σχετικών με 

εργαστηριακές ασκήσεις. Τα βίντεο έχουν αναρτηθεί στο κανάλι Youtube του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου και 

στην ιστοσελίδα του. Τα βίντεο αυτά, συνοδευμένα με φύλλα εργασίας στην πλειοψηφία τους, έχουν 

αποσταλεί κατά τη διάρκεια του έτους στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν φυσικές επιστήμες με σκοπό 

την υποστήριξη του διδακτικού έργου τους. Εξαίρεση αποτελούν τα βίντεο με αριθμούς 6 και 10 τα οποία 

έχουν αποσταλεί απευθείας στους μαθητές για τις ανάγκες της δράσης Stem στο σπίτι. 

 

Διδακτικό Αντικείμενο 
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 

1.Φυσική Α΄ Γυμνασίου 
Πυκνότητα Υγρών 

Ρεύματα μεταφοράς Θερμότητας 
 

2.Φυσική Α΄ Γυμνασίου Πυκνότητα και Αλατότητα 

https://www.youtube.com/user/2oekfe
https://www.youtube.com/watch?v=ebzuKzwdJUc
https://www.youtube.com/watch?v=k3_cFVvQ_dE
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Πυκνότητα Υγρών 
   3.Φυσική Α΄ Λυκείου 

Ευθύγραμμη Ομαλά 
Επιταχυνόμενη Κίνηση 

 
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση 

 

9. Φυσική Β΄ Γυμνασίου 
Ατμοσφαιρική Πίεση 

Η ατμοσφαιρική πίεση 
 

10. Φυσική Β΄ Γυμνασίου 
Ατμοσφαιρική Πίεση 

Η ατμοσφαιρική πίεση συνθλίβει 
 

11. Φυσική Β΄ Γυμνασίου 
Ατμοσφαιρική Πίεση 

Το νερό που δεν χύνεται 
 

12. Φυσική Β΄ Γυμνασίου 
Υδροστατική 

Υδραυλικό Πιεστήριο 
 

13. Φυσική Β΄ Γυμνασίου 
Υδροστατική 

Αρχή του Pascal - Υδραυλικό πιεστήριο 
 

14. Φυσική Β΄ Γυμνασίου 
Υδροστατική 

Μανόμετρο Ανοιχτό 
 

15. Φυσική Β΄ Γυμνασίου 
Υδροστατική 

Η κούπα του Πυθαγόρα 
 

16. Φυσική Γ΄ Γυμνασίου Σύνδεση Αντιστατών σε σειρά 
 

17. Φυσική Α΄ Λυκείου Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας με Phyphox 
 

18. Φυσική Β΄ Λυκείου Μελέτη Ηλεκτρικού Κυκλώματος 
 

 
19. Φυσική Α΄ Γυμνασίου 

 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 

 

20. Φυσική Γ΄ Λυκείου 
Ρευστά (Εορταστικό) 

Φαινόμενο Coanda 
 

21. Φυσική Γ΄ Λυκείου 
Ηλεκτρομαγνητισμός 

Μαγνητικό Πεδίο Ευθύγραμμου Ρευματοφόρου Αγωγού 
 

22. Βιολογία Α΄,Γ΄ Γυμνασίου 
Αναπνοή Φυτών 

Αναπνοή Φυτών 
 

23. Χημεία Γ΄ Γυμνασίου 
Δείκτες 

Χημικός Δείκτης Μπλε της Βρωμοθυμόλης 
 

24. Χημεία Γ΄ Γυμνασίου 
Δείκτες 

Οξίνιση 
 

25. Χημεία Γ΄ Γυμνασίου 
Δείκτες 

Χριστουγεννιάτικος Δείκτης 
 

26. Χημεία Γ΄ Γυμνασίου 
Δείκτες 

Το διοξείδιο του άνθρακα στο νερό 
 

27. Χημεία Γ΄ Λυκείου Αρχή Le Chaterier 
 

28. Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατάλυση 
 

 

9. Άλλο Επιμορφωτικό – Υποστηρικτικό υλικό 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 κατασκευάστηκε νέος Ιστότοπος για το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

από την υπεύθυνη Ειρήνη Δερμιτζάκη: http://2ekfe-new.ira.sch.gr/ ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση 

και προβολή νέου εκπαιδευτικού υλικού: Φύλλα Εργασίας, Βίντεο-πειράματα, ενώ παράλληλα αποτελεί 

γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου και την εκπαιδευτική κοινότητα. 

https://www.youtube.com/watch?v=6fDgt1Xfz6A
https://www.youtube.com/watch?v=kp7jiwHEl6k&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BVDrE9AZ9mo
https://www.youtube.com/watch?v=qJetLEavkKc&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6DkSpcuKZmM
https://www.youtube.com/watch?v=Hj0NtvQD3iU
https://www.youtube.com/watch?v=cULnCRQFjW4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VTAdLHkvKTc&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=904vDzYIXWw&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=d_2PeDS-nB8
https://www.youtube.com/watch?v=8QYbU5OXdoA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DJF6HhOZhtA
https://www.youtube.com/watch?v=nvsUxNpqSbE
https://www.youtube.com/watch?v=FkqoDIvvhdM&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=op3qda-v4PI
https://www.youtube.com/watch?v=tRZ3167F0vg&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pdLjbbSRw60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ryjD7JjsrZ0
https://www.youtube.com/watch?v=wwjO2orJNN8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0atnpNxvgHg
https://www.youtube.com/watch?v=8ahTO02XjSQ&t=0s
http://2ekfe-new.ira.sch.gr/
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 Υλικό ιστοσελίδας: Η Ιστοσελίδα φιλοξενεί πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, φύλλα εργασίας, υλικό για 

τη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Επίσης φιλοξενεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την Πρωτοβάθμια εξ 

αποστάσεως  και δια ζώσης Εκπαίδευση.  

 

- 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 Απριλίου 2021 Διαδικτυακά 

2. Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων ΕΚΦΕ 
 
 

Όλο το χρόνο Διαδικτυακά 

3. Περιφέρεια Κρήτης (Πρόγραμμα iWater map) 
και παροχή φωτογραφιών  Φυσικών 
καταστροφών για την αξιοποίηση τους από το 
ΕΚΦΕ στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

Όλο το χρόνο Διαδικτυακά 

4. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας 
(Έγκριση  της πρότασης: EDU4Clima  από το 
ΕΛΙΔΕΚ, στην οποία εταίρος είναι το 2ου ΕΚΦΕ 
Ηρακλείου διά της Υπεύθυνης) 

Όλο το χρόνο Διαδικτυακά 

5. Συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του ΠΚ  
(ειδικότερα το Εργαστήριο Χημικών 
Περιβαλλοντικών Διεργασιών) και κατάθεση 
πρότασης έγκρισης εκπαιδευτικού υλικού 
σχετικό με την κλιματική αλλαγή και τίτλο: Το 
κλίμα αλλάζει –Αλλάζω κι εγώ στο ΙΕΠ. 

Μάιο-Ιούνιο Διαδικτυακά 

6. Γενικό Χημείο του Κράτους (Παράρτημα 
Ηρακλείου-Απομάκρυνση επικίνδυνων 
χημικών ουσιών) 

16 Ιουλίου 2021 Γενικό Χημείο του 
Κράτους 

 

- Συμμετοχή της Υπεύθυνης  του Ε.Κ.Φ.Ε. σε Συνέδρια/ Επιμορφωτικές 
Συναντήσεις. 

 

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος/ούσης 
Τίτλος Συνεδρίου/ Επιμορφωτικής 

συνάντησης 
Τόπος 

1. Ειρήνη Δερμιτζάκη 

8Ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ 
 

 Κλιματική Αλλαγή: Μια εκπαιδευτική 
πρόταση με επτά απλά πειράματα 

Διαδικτυακό 
11-13 Σεπτέμβρη 
2020 

2. Ειρήνη Δερμιτζάκη 

3ο Πανελλήνιο  Επιστημονικό Συνέδριο 
Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Κρήτης: Βιωματικό 
εργαστήριο για την Κλιματική Αλλαγή 

Διαδικτυακό  
 
Οκτώβρης 2020 

3. Ειρήνη Δερμιτζάκη 

Συνέδριο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας: 
Εκπαιδευτικοί και Εκπαίδευση STE(A)M 
Stem στο Σπίτι: Μια Εκπαιδευτική Δράση 
στον Καιρό της Πανδημίας  

Διαδικτυακό  
7-9 Μαΐου 2021  
 

4. Ειρήνη Δερμιτζάκη 
 Τηλε-συνδιασκέψεις που διοργάνωσε η 
ΠΑΝΕΚΦΕ 
καθόλη τη διάρκεια του έτους 

 
Διαδικτυακά 
2020-2021  
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5. Ειρήνη Δερμιτζάκη 
Masterclasses που διοργάνωσε το ΕΚΦΕ 
Χανίων και το ΕΚΦΕ Κέντρου 
Θεσσαλονίκης 

Διαδικτυακή 
 17 Μαρτίου 2021 

  

- Άλλες Δραστηριότητες 

• Έγινε οργάνωση του χώρου του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου και τοποθέτηση των εργαστηριακών διατάξεων όσο το 
δυνατόν σύμφωνα με τον οδηγό οργάνωσης εργαστηρίου. 

• Έγινε συντήρηση, καθάρισμα και επισκευή όλων των μικροσκοπίων του 2ου ΕΚΦΕ. 
 

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 Δ/θμιας Ν. Ηρακλείου για το σχεδιασμό και προγραμματισμό 
εκπαιδευτικών 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 μερική συλλογή στοιχείων (διευθύνσεων email, τηλέφωνα) όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
μαθήματα ΦΕ στα σχολεία αρμοδιότητας του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου προκειμένου να υπάρχει άμεση 
επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. 

• Έγινε μερική 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 αποστολή υποστηρικτικού υλικού. 

 

 

 

 

Η Υπεύθυνη του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου 

Ειρήνη Δερμιτζάκη 

 

 



 

 
 

Ε.Κ.Φ.Ε.: ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020-2021   

 

Ε.Κ.Φ.Ε.: ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η  Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - ειδικότητα):ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ( ΠΕΟ4.02 ) 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με θητεία/απόσπαση):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 θεωρούνται τα μαθήματα ΠΕ04 εργαστηριακά, ώστε να μπαίνουν 2 καθηγητές 

στην αίθουσα(ή στο εργαστήριο καλύτερα).Τουλάχιστον για ένα καθορισμένο αριθμό 

πειραματικών διδασκαλιών. 

      Β. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ΥΣΕΦΕ(ελάφρυνση ωραρίου, απαλλαγή από άλλες διοικητικές 

υπηρεσίες και εφημερίες ). 

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).  

Εξαιτίας των ιδιαίτερων πρωτοκόλλων και των περιορισμών λόγω της πανδημίας covid 

19,δεν έγιναν συναντήσεις. 

 

4. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες (συμμετοχή στις προγραμματισμένες εργαστηριακές 
δραστηριότητες) 

 

Σχολική μονάδα Αιτιολογία 
Ημερομηνία 
Επίσκεψης/Συχνότητα 

1).ΕΠΑΛ 
Νεαπόλεως 

Συνεργασία με συνάδελφο Τζαγκαράκη Ιωάννα, για 
απομάκρυνση αχρηστευμένων υλικών 

1/9/20-4/9/20 

2).Γυμνάσιο 
Νεαπόλεως 
 

Συνεργασία με συνάδελφους Raluka( Ραλού)και Σιούνη 
Αντώνη,  ΥΣΕΦΕ 
Του Σχολείου για το Σχ.Ετος 20/21 

17/9/20 

3.Γυμν.Κριτσάς 
Συνεργασία με Δ/ντη και συναδ. ΠΕ04 6/10/20 

(Αναβλήθηκε) 

4. Γυμν. και Λυκ. 
Τζερμιάδων  

Επίσκεψη μαζι με το συνάδελφο βιολόγο Δημήτρη  
Νταή. 

8/10/20 

5).Γυμν.Κριτσάς 
 

Συνεργασία με Δ/ντη και συναδ. ΠΕ04 26/2/21 

5) Γυμν.Νεαπόλεως 
Συνεργασία με συν.ΠΕ.Ο4 για θέματα 
Εργαστηρίου-προετ.εκδήλωσης 

1/3/21 

6)ΓΕΛ Νεαπόλεως Συνεργασία με συν. ΠΕ04 11/5/21 

7.1ο Δημ. Νεαπόλεως Παραλαβή δανεισθέντων οργάνων 11/6/21 

 

5. Διαγωνισμοί που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική συμμετοχή σε 
αυτούς.  

 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκων εξαιτίας του covid 19,δεν έγινε ο διαγωνισμός EUSO 
20,kαθώς και τα δημιουργικά πειράματα που σχεδιαζόταν για τον Απρίλιο του 21.Επισης  
δεν έγιναν οι πανελλήνιοι διαγωνισμοί Φυσικής και Χημείας. Της Βιολογίας έγινε με  ένα 
πρωτότυπο τρόπο  (διαδυκτιακά), στις 9/4/21.      
 

6.  Συνεργασίες του Ε.Κ.Φ.Ε. με άλλους φορείς με επιστημονικό/εκπαιδευτικό σκοπό. 
 

Φορείς που συνεργάστηκαν Ημερομηνία/Διάρκεια Τόπος 

1. ΕΠΑΛ Νεαπόλεως Λασιθίου Όλο το Σχ.Ετος Νεάπολη 

2. Ι.Ε.Κ Αγ.Νικολάου Όλο το Σχ.Ετος Αγ.Νικόλαος 

3.  ΠΑΝΕΚΦΕ Όλο το Σχ.Ετος  

4.Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου  
Κρήτης 

  

 



 

 
 

7. Συμμετοχή του Υπεύθυνου του Ε.Κ.Φ.Ε. σε επιμορφωτικές συναντήσεις 
,τηλεδιασκέψεις. 

 

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος/ούσης Θέμα συνάντησης Ημερ/νια 

1. Αθηνα Γκινούδη,συντ.ΠΕ04 
 

Προγραμματισμός για «δημιουργικά 
Πειράματα»,Noisis 

21/9/20 

2. ΠΑΝΕΚΦΕ 
 

Τηλεδιάσκεψη προγραμματισμού  
Σχ.Ετους 20/21 

23/9 

3. Καλαθάκη Μαρία, συντ.ΠΕ04 
 

Συζήτηση για Livestreaming στα  
Σχολεία 

29/10 

4.Κατσαγκόλη Θανάση   Δ/ντη                    
Δ/ντη βθμιας Λασιθίου 

τριμηνιαίος π-ρογραμματισμός ΕΚΦΕ 23/2/21 

5.Γυμνάσιο Κριτσάς 
Συζήτηση με Δ/ντη και ΥΣΕΦΕ 26/2/21 

6. Γυμνάσιο Νεαπόλεως 
Συζήτηση με Δ/ντη και ΥΣΕΦΕ 2/3/21 

 

8.  Συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. σε 
Διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών. 

Λόγω των ιδιαίτερων περιοριστικών συνθηκών για την πανδημία covid 19 δεν 

πραγματοποιήθηκαν 

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘ.ΕΚΦΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Α. Η δημιουργία ικανοποιητικού εργαστηριακού χώρου στην Ιεράπετρα και στην Σητεία, θα 

βοηθήσει την αποκέντρωση της λειτουργίας του Ε.Κ.Φ.Ε.,  και σε συνδυασμό με την μερική 

απόσπαση δύο συναδέλφων, που θα ζητήσω από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. το νέο σχολικό έτος, για τις 

πόλεις αυτές (ένα για κάθε μία), θα ενισχύσει αποτελεσματικά την προσπάθεια υλοποίησης 

των στόχων του. 

Β. Είναι απαραίτητη η προμήθεια καινούργιου υπολογιστή ή laptop για το εκφε 

καθώς αυτός που έχω Είναι πολύ αργός και καθυστερεί την εργασία μου. 

 γ) το εκφε δεν έχει εργαστήριο. το εργαστήριο του ΕΠΑΛ Νεαπόλεως είναι πολύ 

παλιό και την επόμενη χρονιά το εκφε δεν θα μπορεί να το διαθέτει, χρειάζεται 

λοιπόν να δημιουργηθεί ένα καινούργιο εργαστήριο για το εκφε Λασιθίου 

 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε Λασιθίου. 

                                                                                Μιχάλης Εμμ. Βιτωράκης  

 



 

 
 

Ε.Κ.Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

 

Αργυρούπολη, 30 Ιουνίου 2021 

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 2020-2021 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021 που τελειώνει σήμερα, τον τόνο και τον 

ρυθμό, έδωσε η πανδημία του COVID -19 που είχε ήδη ξεκινήσει από τον προηγούμενο 

χρόνο. Οι δράσεις ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας  καθορίστηκαν κατά το 

μεγαλύτερο βαθμό από τους  περιορισμούς αλλά και τις νέες προκλήσεις που επέβαλλαν τα 

υγειονομικά δεδομένα της χώρας μας.  Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου προσπάθησε να βρει το ρυθμό 

και να αναπλαισιώσει τους στόχους του μέσα στα δεδομένα αυτά, χωρίς να υπάρχει 

δυστυχώς οδηγία ή κατεύθυνση  από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ. 

Οι δια ζώσης επαφές με μαθητές και συναδέλφους τόσο  από την πρωτοβάθμια όσο και 

από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν ήταν δυνατόν να υποστηριχτούν, αφού ακόμα και 

στο μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς που τα σχολεία λειτουργούσαν 

δια ζώσης, δεν υπήρχε δυνατότητα να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η απόσταση 

του ΕΚΦΕ από τα σχολεία του νομού, που επιβάλλει τη μετακίνηση με λεωφορείο, καθώς 

και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καθαρίστριες που να απασχολούνται μόνιμα στο ΕΚΦΕ για 

την συνεχή καθαριότητα των χώρων και των τουαλετών, κατέστησαν απαγορευτική 

οποιαδήποτε σκέψη για υποδοχή μαθητών στο ΕΚΦΕ.  Για τους ίδιους λόγους και κυρίως εξ’ 

αιτίας του κλεισίματος των σχολείων, δεν πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις του 

υπεύθυνου του ΕΚΦΕ στα σχολικά εργαστήρια Φ.Ε, πράγμα που τα προηγούμενα χρόνια 

είχε δείξει ότι μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών 

προς την εργαστηριακή διδασκαλία.  Παρόλα αυτά το ΕΚΦΕ ήταν πάντα ανοιχτό στις 

επισκέψεις μεμονωμένων συναδέλφων για τον δανεισμό υλικού και την παροχή 

συμβουλών και κάποιοι συνάδελφοι το επισκέφτηκαν. Τέλος υπήρχε τηλεφωνική 
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επικοινωνία με συναδέλφους ΥΣΕΦΕ και ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ μετέφερε υλικά και 

συσκευές για τη διεξαγωγή πειραμάτων στα εργαστήρια των σχολείων που το ζήτησαν.  

 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚH ΔΡΑΣH 

Η επιβολή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από νωρίς και για μεγάλο χρονικό διάστημα την 

φετινή σχολική χρονιά είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανιστούν νέες επιτακτικές ανάγκες 

στους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχοντας στην προσπάθεια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών  

οργανώθηκαν δύο επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα τη χρήση του eclass στη 

διδασκαλία των Φ.Ε στις οποίες συμμετείχαν περίπου 45 συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν εξ αποστάσεως στην 

πλατφόρμα webex. Δημιουργήθηκαν ανοιχτά μαθήματα στα οποία είχαν πρόσβαση οι 

εκπαιδευτικοί.  

Ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου συμμετείχε και στις επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕΚΕΣ 

Κρήτης παρουσιάζοντας σε 3 διαφορετικές συναντήσεις την διδακτική πρακτική της 

Αντεστραμμένης Τάξης , θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί ερευνητικά στα πλαίσια των 

μεταπτυχιακών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι συναντήσεις 

πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου, 25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου και τις 

παρακολούθησαν πάνω από  100 συνάδελφοι από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία δεν δημιούργησαν μόνο 

προβλήματα αλλά και προκλήσεις σε σχέση με την  αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 

παροχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προέκυψε με τόσο ορμητικό τρόπο . 

Προσπαθώντας να απαντήσουμε στις παραπάνω προκλήσεις δημιουργήσαμε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτούργησε ασύγχρονα και εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια 

της καραντίνας από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο του 2021. Στο σχεδιασμό και στην 

εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν καθοριστική η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών Ντρουμπογιάννη Αλεξάνδρα, Σαββοργινάκη Βασίλη και Σγουρό Γιάννη.   Στο 

πρόγραμμα αυτό  συμμετείχαν ομάδες μαθητών της Γ Γυμνασίου και της Α Λυκείου. Ο 

στόχος του προγράμματος ήταν η συμμετοχή των μαθητών  σε ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες STEM από τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Το πρόγραμμα 

«ντύθηκε» με ένα σενάριο διαστημικού ταξιδιού για να κινητοποιήσει περισσότερο το 

ενδιαφέρον των μαθητών, ονομάστηκε « Αποστολή στον Άρη»  και υλοποιήθηκε πάνω στην 

πλατφόρμα e-class.  Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά από τους συμμετέχοντες μαθητές 

και αποτέλεσε  για εμας μια μοναδική ευκαιρία να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τις 

παροχές και την αποτελεσματικότητα των  νέων ψηφιακών περιβαλλόντων  στην 

διδασκαλία. Στη λήξη του προγράμματος διοργανώθηκε ανοιχτή (διαδικτυακή) παρουσίαση 

των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν και παράλληλα η προσκεκλημένη ομιλήτρια 

κ Μπαλωμενάκη, αρχιτέκτονας με ερευνητικό ενδιαφέρον στη σχεδιάση κατοικιών σε 

εξωγήϊνα περιβάλλοντα, παρουσίασε τις προκλήσεις και τις σημαντικές δυσκολίες σε 



 

 
 

επιχειρήσεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ανθρώπινης αποικίας σε έναν πλανήτη 

διαφορετικό από την Γη.     

Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου συνέδραμε  στη διεξαγωγή των 17ων Διεθνών Masterclasses 2021 στη 

σωματιδιακή Φυσική που συνδιοργάνωσε το ΕΚΦΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης με το ΕΚΦΕ 

Χανίων, οργανώνοντας ομάδα εκπαιδευτικών από το Ρέθυμνο. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τον 

υπεύθυνο του ΕΚΦΕ  συμμετείχαν σε σεμινάριο ενημέρωσης από ερευνήτρια του CERN στο 

ερευνητικό πρόγραμμα ALICE  και στη συνέχεια βοήθησαν στη διεξαγωγή της δράσης, 

επιβλέποντας ομάδες μαθητών,  που εξ ανάγκης διοργανώθηκε διαδικτυακά.  

 

5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Την 1η Νοεμβρίου 2020 υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως η ημερίδα «Διδακτικές Πρακτικές  στα 

μαθήματα των Φ.Ε» που είχε προγραμματιστεί να διοργανωθεί στο Ρέθυμνο δια ζώσης  την 

προηγούμενη σχολική χρονιά αλλά είχε αναβληθεί λόγω της καραντίνας. Η ημερίδα 

συνδιοργανώθηκε από το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου και ΕΚΦΕ Χανίων με τη συμμετοχή στην 

επιστημονική επιτροπή:  των υπόλοιπων ΕΚΦΕ της Κρήτης, των συντονιστριών 

εκπαιδευτικού έργου Φ.Ε του ΠΕΚΕΣ Κρήτης και τους καθηγητές Καλογιαννάκη Μιχαήλ και 

Σταύρου Δημήτρη από την Παιδαγωγική Σχολή του Παν. Κρήτης.  Στην ημερίδα 

παρουσιάστηκαν διδακτικές πρακτικές που υλοποιήθηκαν σε σχολεία της Κρήτης το 

προηγούμενο σχολικό έτος και είχε σκοπό να δώσει ένα βήμα στους εκπαιδευτικούς της 

τάξης για να παρουσιάσουν το έργο τους. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα 

Webex και μεταδόθηκε ζωντανά  μέσα από το κανάλι του Youtube. Τα βίντεο των 

παρουσιάσεων και το σύνολο των εργασιών βρίσκονται στη διάθεση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας στη σελίδα της ημερίδας. https://sciencecrete.school.blog . 

 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου είναι στην ομάδα έργου του προγράμματος Connect στο οποίο 

συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Στα πλαίσια του 

προγράμματος, για τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού σεναρίου,  δημιουργήθηκε η εφαρμογή 

Energy Consumption που διατίθεται ελεύθερα  στο αποθετήριο Google Play στη διεύθυνση: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_chalkia_duck.EnergyConsum

ption&hl=el&gl=US . 

Το πρόγραμμα Connect θα συνεχιστεί και την ερχόμενη σχολική χρονιά. 

 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΦΟΡΕΙΣ 

Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου όλα τα τελευταία χρόνια έχει σαν στόχο την επίδειξη εξωστρέφειας 

αναπτύσσοντας   συνεργασίες με φορείς και πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν τους 

https://sciencecrete.school.blog/
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στόχους του. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικός ο διάλογος και οι επαφές που υπάρχουν με τα 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κρήτης σε θέματα επιστήμης και διδακτικής. 

Δυστυχώς το θερινό σχολείο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διενεργείται 

από το 2014 στο Ρέθυμνο με τη συνεργασία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί  κατά το προηγούμενο έτος ούτε να προγραμματιστεί για το 

φετινό. Όμως η συνεργασία με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο «επισημοποιήθηκε» με 

απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου για την αποδοχή συνεργασίας με το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 

και είμαστε αισιόδοξοι ότι το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη σχολική 

χρονιά.   

Παράλληλα  έγινε πρόταση στο Δήμο Ρεθύμνου για τη διοργάνωση δράσεων που αφορούν 

στην επιστήμη των πολιτών με τη συμμετοχή μαθητών από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του Δήμου.  Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας ο δήμος Ρεθύμνου εφοδίασε 

το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου με 32 συστήματα μικροκοντρόλερ Arduino nano 33 BLE μαζί με τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία τους καθώς και έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. 

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Η διαδικτυακή οργάνωση των συνεδρίων κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά έδωσε τη 

δυνατότητα της συμμετοχής του ΕΚΦΕ σε αρκετά συνέδρια και ημερίδες ώστε να 

προβληθεί και να διαχυθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα το έργο που παράχθηκε. 

Συγκεκριμένα συμμετείχαμε στα εξής συνέδρια με εισηγήσεις που κρίθηκαν από κριτές: 

1. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση», 

που διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Μουσείο Σχολικής Ζωής στις 14 και 15 Νοεμβρίου 

2020. Το ΕΚΦΕ συμμετείχε με την εργασία: «Η σύγχρονη Φυσική μέσα από το παιχνίδι» 

Κλαυδιανού Σ., Χαλκιαδάκης Κ. 

2.  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα" του ΕΚΕΔΗΣΥ που 

διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 23-25 Απριλίου 2021. Το ΕΚΦΕ συμμετείχε με την εργασία : 

«“Τηλε - Αποστολή” στον πλανήτη  Άρη - Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως» 

Χαλκιαδάκης Κ., Ντρουμπογιάννη Α., Σγουρός Γ., Σαββοργινάκης Β. 

3. Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M – 

STE(A)M educators & education».από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας, το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” και το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το ΕΚΦΕ συμμετείχε με την εργασία: «Η συνδυαστική 

αξιοποίηση του πεδίου της εξ ΑΕ με τις διδακτικές πρoσεγγίσεις STEM”. Χαλκιαδάκης 

Κ.,Ντρουμπογιάννη Α., Σγουρός Γ., Σαββοργινάκης Β. 

Τέλος υπήρξε συμμετοχή με  παρουσίαση  στις παρακάτω ημερίδες: 

1. Διημερίδα Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη που διοργανώθηκε διαδικτυακά 

από τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου στις 6 και 7 Μαρτίου 2021 στην οποία 

παρουσιάστηκε ομιλία με τίτλο: «Αντεστραμμένη Τάξη, είναι εφαρμόσιμη στο ελληνικό 

σχολείο;» 



 

 
 

2. Ημερίδα με τίτλο «Καλές πρακτικές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων και 

υλοποίηση προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες 

στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» που διοργάνωσε η ΠΔΕ της Δυτ. 

Μακεδονίας, μαζί με το ΠΕΚΕΣ, τα ΕΚΦΕ,  τα ΚΠΕ Δυτ. Μακεδονίας και την ομάδα του fb “εξ 

απoστάσεως εκπαίδευση, το Σάββατο 15 Μαΐου 2021. Το ΕΚΦΕ συμμετείχε με την 

παρουσίαση : “Οι Φ.Ε. στα πλαίσια ενός σεναρίου διαστημικής αποστολής στον Άρη σ’ ένα 

εξΑΕ εκπαιδευτικό πρόγραμμα” 

.  

8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια η σελίδα του ΕΚΦΕ εμπλουτίστηκε με νέο υλικό. Εξάλλου 

υλικό που αναπτύχθηκε στο ΕΚΦΕ Ρεθύμνου είναι προτεινόμενο (μεταξύ άλλων)  από το 

ΙΕΠ στις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων των Φ.Ε του Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 

2021-22. Το υλικό που δημιουργήσαμε σε όλα τα προγράμματα (επιμόρφωσης 

συναδέλφων, παρουσίαση αντεστραμμένης τάξης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποστολή 

στον Άρη κ.λ.π) είναι ελεύθερα προσβάσιμο οργανωμένο σε ανοιχτά μαθήματα στην 

πλατφόρμα του eclass.  

Το τελευταίο διάστημα (μετά τις διακοπές του Πάσχα) προχωρήσαμε στη δημιουργία 

πειραματικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν κάποιες από τις δυνατότητες των ελεγκτών 

Arduino που προμηθευτήκαμε από τον Δήμο. Πρωτότυπα ποσοτικά πειράματα με τη χρήση 

και του smartphone θα παρουσιαστούν την επόμενη χρονιά σε συναδέλφους. Me βάση την 

εργασία αυτή προτάθηκε η διοργάνωση workshop στο ερχόμενο συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ 

(Ένωση για τη Εκπαίδευση στις Φ.Ε και την Τεχνολογία) που θα γίνει στην Αθήνα στις 19 

Νοεμβρίου και αναμένουμε την έγκριση από τους κριτές.  

9. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

H εργαστηριακή διδασκαλία των Φ.Ε στην Ελλάδα είναι ένα ζητούμενο εδώ και πολλά 

χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους παραμένει τόσα χρόνια ζητούμενο είναι πολλοί και 

σύνθετοι και δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν εδώ. Σίγουρα όμως οι υγειονομικές  

απαιτήσεις της προηγούμενης χρονιάς και στη συνέχεια η καραντίνα που οδήγησε στο 

κλείσιμο των σχολείων δεν βοήθησαν την βελτίωση της σχέσης των εκπαιδευτικών των Φ.Ε 

με την  εργαστηριακή διδασκαλία. Εξ άλλου πολλά σχολικά εργαστήρια μετατράπηκαν σε 

αίθουσες Covid ή χρησιμοποιήθηκαν σαν αίθουσες διδασκαλίας με αβέβαιη την χρήση τους 

σαν εργαστήρια Φ.Ε και κατά την ερχόμενη σχολική χρονιά. Δεν υπάρχουν εύκολες και 

αυτονόητες λύσεις και για το πρόβλημα αυτό. Έχει ενδιαφέρον η προσπάθεια για πρόταση 

δραστηριοτήτων και πειραμάτων που μπορούν να εκτελέσουν οι μαθητές με απλά υλικά 

στο χώρο του σπιτιού τους. Πιστεύω ότι είναι καιρός να συζητηθεί και το θέμα της χρήση 

του κινητού (ή άλλης κινητής συσκευής) σαν εργαλείο πειραματισμού μέσα και έξω από το 

σχολείο. Προφανώς μια τέτοια πρακτική απαιτεί πολλή συζήτηση για συγκεκριμένους 

κανόνες καλής συμπεριφοράς και καλής χρήσης των συσκευών.  Οι υπεύθυνοι από 

διάφορα ΕΚΦΕ της χώρας κατέθεσαν τις προτάσεις  και τις δράσεις που έγιναν μέσα στη 



 

 
 

φετινή χρονιά , οι οποίες παρουσιάστηκαν σε συνέδρια και ημερίδες και στις συναντήσεις 

που είχαμε στα πλαίσια των τηλεδιασκέψεων της ΠΑΝΕΚΦΕ. Όλα αυτά έγιναν χωρίς 

συντονισμό και χωρίς μια κεντρική κατεύθυνση από πλευράς του υπουργείου και του ΙΕΠ.  

Από την άλλη μεριά υπάρχουν πληροφορίες ότι τα νέα προγράμματα σπουδών θα 

ενσωματώνουν την διερευνητική πειραματική διαδικασία μέσα στην διδακτική πρακτική. 

Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος των ΕΚΦΕ μπορεί να είναι σημαντικός στην υποστήριξη των 

συναδέλφων για την προσαρμογή τους μέσα στο νέο πλαίσιο. Για την λειτουργία όμως των 

ΕΚΦΕ είναι απαραίτητη η επαναφορά των συνεργατών με θεσμοθετημένο τρόπο. Την 

προηγούμενη σχολική χρονιά η συμβολή των συναδέλφων Ντρουμπογιάννη Αλεξάνδρα, 

Σγουρού Γιάννη και Σαββοργινάκη Βασίλη ήταν καθοριστική για τη λειτουργία του ΕΚΦΕ 

υπήρξε όμως δύσκολη μετά από τις αλλαγές στις ώρες διάθεσής τους. Για να μπορέσει το 

ΕΚΦΕ να επιτελέσει τον πολλαπλό του ρόλο στην προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας, 

στην υποστήριξη των συναδέλφων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη 

συμβολή στον επιστημονικό εγγραματισμό των μαθητών, είναι απαραίτητο να στελεχωθεί 

με αξιόλογα άτομα – συνεργάτες  από την αρχή της σχολικής χρονιάς έτσι ώστε να μπορεί 

να σχεδιάσει και στη συνέχεια να υλοποιήσει με συνέπεια τις δράσεις που 

προγραμματίστηκαν.   

 

Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 

Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος 

Φυσικός               .   

 



 

 
 

 

Ε.Κ.Φ.Ε.  ΧΑΝΙΩΝ 
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Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων 

 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 

 

 Συνεργάτες 

Στελέχωση: 

Ονοματεπώνυμο 
Κλάδος/ 

Ειδικότητα 

Είδος απόσπασης ή διάθεσης 

(μερική ή ολική) 

1. Στυλιανακάκης Γιάννης 
Δάσκαλος  

ΠΕ70 

Διάθεση για ορισμένες ημέρες, 

αναλόγως αναγκών 

 

 Επικοινωνία 

Διεύθυνση 

Ε.Κ.Φ.Ε.: 
Σχολικό συγκρότημα ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ Ακρωτηρίου, Προφήτης Ηλίας, 73100  Χανιά  

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/


 

 
 

 

Δραστηριότητες 

Το σχολικό έτος 2020-21 χαρακτηρίστηκε από τις περιοριστικές συνθήκες της πανδημίας του 

Covid-19. Για μεγάλο χρονικό διάστημα (Νοε-Δεκ & Ιαν-Μαρ) η “δια ζώσης” εκπαίδευση ήταν σε 

αναστολή και τα σχολεία λειτουργούσαν με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, οι 

δραστηριότητες του ΕΚΦΕ διαμορφώθηκαν  αντίστοιχα: Δεν υλοποιήθηκαν δια ζώσης 

επισκέψεις μαθητών και συναντήσεις εκπαιδευτικών όπως τις προηγούμενες χρονιές, ενώ 

“παραδοσιακές” δραστηριότητες   τροποποιήθηκαν ή δεν έγιναν καθόλου. Επιπλέον, δόθηκε 

μεγάλη βαρύτητα στην υποστήριξη της “εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” μέσω: Υλοποίησης 

επιμορφωτικών συναντήσεων, συμμετοχής σε σεμινάρια και τεχνικής υποστήριξης 

συναδέλφων, συμμετοχής σε ημερίδες και συνέδρια, διάχυσης δραστηριοτήτων, παραγωγής 

ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού.            

 Εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών 

α/α Θέμα συνάντησης Συμμετοχές 
Ημερομηνία  &  

ώρα 
Διοργάνωση 

1 

“Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού μέσω της 
πλατφόρμας e-class, για ασύγχρονη υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας “  

Εκπ/κοί  
ΔΕ & ΠΕ   

12-11-2020, 
18:00-20:00 

ΠΕΚΕΣ Κρήτης 2 
26-11-2020, 
18:00-20:00 

3 
03-11-2020, 
18:00-20:00 

4 

“Δημιουργία Ασκήσεων και Εργασιών στο 
περιβάλλον “η-τάξη”” 

Εκπαιδευτικοί  
ΠΕ04 (21 συμ.) 

18-12-2020,  
20:00-22:00 ΕΚΦΕ  Χανίων 

& -  Ρεθύμνου 
ΕΚΦΕ  Χανίων 
& -  Ρεθύμνου 5 

Εκπαιδευτικοί  
ΠΕ04 (17 συμ.) 

22-12-2020,  
20:00-22:00 

6 
Προετοιμασία Tutors για την υλοποίηση των 
International MasterClasses  

ΠΕ04.01  
24-02-2021, 
19:00-21:00 

ΕΚΦΕ Χανίων 
& Κέντρου  
Θεσ/νίκης 

7 
Λειτουργία της Πλατφόρμας ALICE MasterClasses 
(προετοιμασία Tutors) 

ΠΕ04.01 
09-03-2021, 
22:00-24:00 

ΕΚΦΕ Χανίων 

8 
“Τρισδιάστατη σχεδίαση, τρισδιάστατη εκτύπωση 
και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη” 
(Workshop)  

Εκπ/κοι  
ΔΕ & ΠΕ 

01-03-2021 
ΔΔΕ Χανίων 
(ERASMUS+) 

9 
“Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και 
αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη “ 
(Επιμορφωτικό σεμινάριο 6 εβδομάδων) 

Εκπ/κοι ΔΕ,ΠΕ 
10 Μαϊ-18 
Ιουν. 2021 

ΔΔΕ Χανίων 
(ERASMUS+) 



 

 
 

 Εξ αποστάσεως Ημερίδες – Συνέδρια 

α/α Τίτλος - Συμμετοχή Διοργανωτής Ημερομηνία Τόπος  

1 
“Διδακτικές πρακτικές στα μαθήματα των Φυσικών 
επιστημών” : Διοργάνωση 

ΕΚΦΕ Χανίων & 
ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 

01-11-2021 
webex, 

YouTube 

2 
 Πανελλήνιο και διεθνές συνέδριο “Εκπαιδευτικοί & 
Εκπαίδευση STEAM” : Συμμετοχή στην επιστημονική 
επιτροπή   

ΠΕΚΕΣ Δ.Ε. ΙΤΥΕ 
Διόφαντος, Ε.Α.Π.,  
ΠΕΚΕΣ Κ. 

07  -  
09/05/2021 

webex, 
YouTube 

3 

“Καλές Πρακτικές στην Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία 
Μαθημάτων και Υλοποίηση Προγραμμάτων και 
Καινοτόμων Δράσεων σχετικών με τις Φυσικές 
Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση” : Παρουσίαση διδακτικών πρακτικών 

ΠΔΕ Δυτ. 
Μακεδονίας, ΕΚΦΕ 
& ΚΠΕ Μακεδονίας 

15/05/2021  
webex, 

YouTube 

 Εξ αποστάσεως σεμινάρια – διάχυση πρακτικών 

α/α Περιγραφή Διοργανωτής 
Ημερομηνία - 

ώρα 
Τόπος  

1 

e-συνάντηση υπ. ΕΚΦΕ για παρουσίαση & συζήτηση 
εργαστηριακών δραστηριοτήτων     

ΠΑΝΕΚΦΕ 

23-09-2020, 
10:00-12:00 

zoom/mour
ouzis 

2 
19-10-2020, 
10:00-12:00 

webex/tsaki
ri 

3 Σεμινάριο για το λογισμικό χαρτογράφησης ArcGIS  
ΣΕΕ Φ.Ε. 
Α.Γκινούδη 

19-10-2021, 
18.00-20.00 

webex/agin
oudi 

4 
Ψηφιακά Μαθήματα Διαθεματικής Διδασκαλίας ΦΕ 
– Digital Forum Edu III 

ΣΕΕ ΦΕ  
Μ.Καλαθάκη 

10/12/2020  
17.00-21.00 

webex/kala
thaki 



 

 
 

 
Εικονικές επισκέψεις σχολικών τμημάτων 

Στο διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2020 και σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες της 

εβδομάδας, δόθηκε η δυνατότητα για εικονικές επισκέψεις τάξεων Πρωτοβάθμιας.  Ειδικότερα, 

Τρίτη και Πέμπτη σε χρονικές ζώνες 9.00-10.30 & 10.30-12.00 οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να 

υποβάλουν online αίτηση ώστε να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο πειραματικές 

δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες καλύπτονταν ταυτόχρονα από 3 web-κάμερες, υπήρχε 

δυνατότητα ερωταπαντήσεων και σχολιασμού ενώ συνοδεύονταν από κατάλληλες 

προσομοιώσεις και ψηφιακό υλικό. Επιπλέον, υποστηρίζονταν από ασύγχρονο εκπαιδευτικό 

υλικό που δημιουργήθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό και βασίστηκε σε αρχές της εξΑΕ.  

α/α Ενότητα – Γνωστικά αντικείμενα Σχολείο -Τάξη Ημερομηνία 

1 

Υλικά Σώματα – Καταστάσεις ύλης, πυκνότητα, μάζα, 
όγκος 
 

Δ.Σ. Τσικαλαριών, Ε’ 13-10-2020 

2 
Δ.Σ. Ασή Γωνιάς, Ε’ & 
Στ 

15-10-2020 

3 Δ.Σ. Ναυστάθμου, Ε 20-10-2020 

4 8ο Δ.Σ. Χανίων, Ε’  22-10-2020 

5 Δυνάμεις: Βάρος, Τριβή Δ.Σ.Καλυβών, Στ’ 03-11-2020 

6 Καταστάσεις ύλης, Θερμότητα, τήξη, πήξη. Δ.Σ.Καλυβών, Ε’ 05-11-2020 

7 Πίεση: Υδροστατική, Ατμοσφαιρική  Δ.Σ.Πλατάνου, Ε’ & Στ’ 12-11-2020 

8 Εντυπωσιακά πειράματα με  την ατμ. πίεση Δ.Σ. Στερνών, Ε & Στ 22-12-2020 

 
 Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες – υποστήριξη εργαστηρίου  

Οι επισκέψεις σε σχολικές μονάδες ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες. Συγκεκριμένα:  

Ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ (Π/θμια Εκπ/ση) επισκέφτηκε τα Δημοτικά Σχολεία Γραμβούσας 

(7/10/2020) και Καλυβών (19/10/2020).  

https://youtu.be/iKN03ZckITk
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae-2/υλικό-για-ασύγρονη-εξαε-στο-δημοτικό.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae-2/υλικό-για-ασύγρονη-εξαε-στο-δημοτικό.html


 

 
 

Επιπλέον, επισκεφτήκαμε  το Δ.Σ. Παλαιόχωρας (22 & 23/6/2021) και παρουσιάσαμε δια ζώσης, 

με πλήρη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας (αποστάσεις, ανοικτός χώρος κλπ), πειραματικές 

δραστηριότητες στις ενότητες “φως” & “πίεση” των Φυσικών Δημοτικού Ε’ και Στ’.      

 Δανεισμοί & επισκευές οργάνων  - συσκευών.  

Οι διατάξεις και συσκευές  που χρησιμοποιήθηκαν φέτος σε εργαστηριακές δραστηριότητες 

που ενσωμάτωσαν κάποιοι εκπαιδευτικοί στο μάθημα τους, σχετίζονταν με πειράματα 

επίδειξης. Έτσι επισκευάσαμε ή δανείσαμε τα παρακάτω εργαστηριακά όργανα και συσκευές:      

α/α Διάταξη Σχολική μονάδα 

1 Μηχανή Wimshurst Επισκευή/Δανεισμός 7ο Γυμνάσιο 

3 Πεχάμετρο 

Δανεισμός  

ΓΕΛ Κολυμβαρίου 

4 Ηλεκτρονικός Ζυγός  ΓΕΛ Ακρωτηρίου 

5 Πηνία, Μαγνήτες, Γαλβανόμετρο (Η/Μ Επαγωγή) 

ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου 6 Διάταξη δύναμης Laplace 

7 Πρίσματα, φακοί, Laser 

8 Φασματοσκόπια  

ΓΕΛ Σούδας 

9 Αμαξίδια (Α.Δ.Ο.) 

10 Ανθρώπινο Πρόπλασμα 8ο Δημοτικό 

11 Γεννήτριες Συχνοτήτων & Παλμογράφος ΓΕΛ Σούδας 

13 Διάταξη Απόσταξης ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου 

14 Μικροσκόπιο Δίοπτρο Μουσικό  Γ-Λ 



 

 
 

 
Εκδηλώσεις - προγράμματα 

 Διδακτικές πρακτικές στα μαθήματα των Φ.Ε. 

Η ημερίδα “Διδακτικές Πρακτικές στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών” είχε διοργανωθεί 

εντός του σχολικού έτους 2019-2020 (σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου). Σκοπός της ήταν η 

ανάδειξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σε σχολεία Δ.Ε. της Κρήτης και ο 

αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε δια ζώσης υλοποίηση, στο Ρέθυμνο. Οι συνθήκες της 

πανδημίας μας υποχρέωσαν στην εξ αποστάσεως πραγματοποίηση εντός του σχολικού έτους 

2020-21.    

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών που αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή (19) διατηρήθηκε εν 

μέρει και τελικά παρουσιάστηκαν 10 δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε σχολεία και 3 που 

διακρίθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό Science On Stage. Την ημερίδα παρακολούθησαν 

εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα καθώς μεταδόθηκε ζωντανά και από το κανάλι του ΕΚΦΕ 

Χανίων στο YouTube.  

 International MasterClasses for Particle Physics 

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. Φέτος, σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης διοργανώσαμε 

την “εξ αποστάσεως” διεξαγωγή των μαθημάτων. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν 27 

Λύκεια (9 από την Κρήτη)  και 117 μαθητές/τριες. Το πρωινό, “θεωρητικό μέρος” 

παρακολούθησαν επιπλέον γύρω στα 30 άτομα της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, 

καθώς η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι μας στο YouTube. Το πειραματικό μέρος 

της ημερίδας υποστηρίχτηκε από 18 εθελοντές/τριες εκπαιδευτικούς που καθοδηγούσαν τα 

παιδιά.   

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου, από τις 08.30 έως τις 18.00, μέσω της 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων “Zoom”.  

Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι καθηγητές Ν. Τράκας (Ε.Μ.Π.) και Δ. Χατζηφωτιάδου (CERN/Bologna)   

 CodeSkills 4 Robotics 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ υλοποιείται σε συνεργασία με την ΠΔΕ Κρήτης και το 

ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος. Στόχος η ανάπτυξη δημιουργικών και προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε 

παιδιά Δημοτικού, μέσα από stem διαδικασίες με χρήση εξοπλισμού LegoBoost. Το ΕΚΦΕ 

Χανίων συμμετείχε στην ομάδα των “experts” και φιλοξένησε δύο συναντήσεις εκπαιδευτικών 

στον χώρο του.    

https://ekfechanion.eu/el/drasthriothtes/synedria-hmerides/item/696-didaktikes-praktikes.html
https://youtu.be/R8P_azH_f2E?list=PLDw1CqpN8gTmfmt47y-3airhXOSrLs3IS
https://youtu.be/R8P_azH_f2E?list=PLDw1CqpN8gTmfmt47y-3airhXOSrLs3IS
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/el/drasthriothtes/diagvnismoi/item/707-masterclasses-2021.html
https://ekfechanion.eu/el/drasthriothtes/diagvnismoi/item/707-masterclasses-2021.html
https://ekfechanion.eu/el/drasthriothtes/προγράμματα/item/716-codeskills4robotics.html
https://ekfechanion.eu/el/drasthriothtes/προγράμματα/item/716-codeskills4robotics.html
https://ekfechanion.eu/el/drasthriothtes/προγράμματα/item/716-codeskills4robotics.html
https://ekfechanion.eu/el/drasthriothtes/προγράμματα/item/716-codeskills4robotics.html


 

 
 

α/α Περιγραφή Διοργανωτής 
Ημερομηνία - 

ώρα 
Τόπος  

1 
Συνάντηση παιδαγωγικής ομάδας & 
οργανωτικής ομάδας έργου, εισαγωγή & 
περιγραφή προγράμματος  

ΣΕΕ Π.Ε. / ΠΔΕ / 
Δημόκριτος 

5-10-2020 Webex 

2 

 
Συναντήσεις πρακτικής εφαρμογής /training 

ΣΕΕ Π.Ε. / ΠΔΕ / 
Δημόκριτος 

06-10-2020 
13:00-15:00 

ΕΚΦΕ Χανίων, 
τ/δ 

3 
ΣΕΕ Π.Ε. / ΠΔΕ / 
Δημόκριτος 

1-12-2020 
13:00-15:00 

ΕΚΦΕ Χανίων, 
τ/δ 

4 Απολογιστική / Οργανωτική συνάντηση ΣΕΕ Π.Ε. / ΠΔΕ  11/10/2020 webex 

5 Απολογιστική / Οργανωτική συνάντηση ΣΕΕ Π.Ε. / ΠΔΕ  25-01-2021 zoom 

 Connect 

Τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας ‘’Horizon 2020” 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του “Επιστήμη με και για την Κοινωνία”. Έχει στόχο την 

ενσωμάτωση εκπαιδευτικών επιστημονικών σεναρίων στα Προγράμματα Σπουδών έτσι ώστε 

μέσα από δραστηριότητες που κάνουν τις επιστήμες πιο προσιτές, να αναδειχθεί η επιρροή της 

επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας στην ζωή των μαθητών. Το ΕΚΦΕ Χανίων συμμετέχει 

υποστηρικτικά/συντονιστικά σε σχολεία του νομού (ΓΕ.Λ. Κολυμβαρίου) που λαμβάνουν μέρος 

στο πρόγραμμα    

 Maker Schools  

Διετές πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 στο οποίο συμμετέχει η ΔΔΕ Χανίων (και το ΕΚΦΕ) καθώς και 

το Πολυτεχνείο Κρήτης. Εντάσσεται στην δράση “Συνεργασία για την Καινοτομία και την 

Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης”,  με στόχο την ενίσχυση 

των σπουδών στις Θετικές και Τεχνολογικές κατευθύνσεις   (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) μέσω 

του εκσυγχρονισμού των περιεχομένου της εκπαίδευσης και της αξιοποίησης των τεχνολογικών 

εξελίξεων.  

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα αξιοποιούνται οι νέες δυνατότητες που δίνει η 3D εκτύπωση σε 

συνδυασμό και με εφαρμογές Physical Computing, εμπλουτίζοντας με STEM διαστάσεις την 

εκπαιδευτική διαδικασία.     

https://www.connect-science.net/el/
https://www.connect-science.net/el/
https://www.connect-science.net/el/
https://ekfechanion.eu/el/drasthriothtes/anakoinoseis/item/744-3d-printing-training.html


 

 
 

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην 3D 

σχεδίαση μέσω του δωρεάν, δικτυακού λογισμικού TinkerCAD,  έτσι ώστε να προετοιμαστεί η 

ομάδα που θα υποστηρίξει από το επόμενο σχολικό έτος τις σχετικές δράσεις στα σχολεία.  

• Διοργανώθηκε δικτυακό εργαστήριο με θέμα «Τριδιάστατη σχεδίαση, τριδιάστατη 

εκτύπωση και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη» (01-03-2021). Συμμετείχαμε 

με την εισήγηση “Η 3D εκτύπωση πάει ..σχολείο”  

• Διοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας  6 εβδομάδων – 30 ωρών 

(10/5 έως 16/6) στο οποίο αρχικά δήλωσαν συμμετοχή 28 εκπαιδευτικοί και  

ολοκλήρωσαν περίπου 2/3. Το σεμινάριο περιελάμβανε μια δίωρη δικτυακή συνάντηση 

σε δύο τμήματα ανά εβδομάδα παράλληλα με ασύγχρονες δραστηριότητες και την 

δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Το ΕΚΦΕ Χανίων συμμετέχει στην οργανωτική -  

επιμορφωτική ομάδα του σεμιναρίου.                 

 Εκθεσιακός Χώρος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

Στην περιοχή της Λίμνης της Αγυιάς Χανίων, βρίσκεται ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο (από τα 

πρώτα του είδους του). Η λειτουργία του σταμάτησε το 2008, ωστόσο έχει συμπεριληφθεί σε 

σχετική δράση της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την ανάδειξη του ως εκθεσιακού χώρου (σε 

συνδυασμό και με την ευρύτερη περιοχή). Στην οργανωτική ομάδα συμμετέχουν  και 

εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου Κρήτης της ΔΕΗ-Ανανεώσιμες καθώς και το ΕΚΦΕ Χανίων για την 

δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου που θα υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των 

επισκέψεων.          

Επιμορφωτικό – Υποστηρικτικό υλικό 

 Υλικό  ιστοσελίδας 

• Προστέθηκε νέα ενότητα σχετική με τα ψηφιακά “εργαλεία” 

• Προστέθηκαν υποενότητες για την  εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  και τη STEM Διδασκαλία 

• Δημιουργήθηκε ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό της μορφής “html5” με την βοήθεια του 

ελεύθερου/ανοικτού εργαλείου H5P. Το υλικό αυτό είναι διαδραστικό, ακολουθεί τις αρχές 

της εξΑΕ και μπορεί να ενσωματωθεί  (“embed”) σε μαθήματα εκπαιδευτικών στις 

πλατφόρμες του ΠΣΔ.   

α/α Ενότητα  Περιεχόμενο Μορφή Δημιουργός 

1 
Εκπαίδευση από 
απόσταση – γενικά 
μαθήματα 

Δημιουργία E.Y. για ασύγχρονη, εξ 
αποστάσεως υποστήριξη της 
μαθησιακής διαδικασίας 

Μάθημα στην  
“e-class” 

Ν.Αναστασάκης 

https://ekfechanion.eu/el/ψηφιακά-εργαλεία/stem-4/item/712-3d-print-school.html
https://slides.com/ekfechanion/3d/fullscreen
https://slides.com/ekfechanion/3d/fullscreen
https://view.genial.ly/601a6429a442a00da74079fa/presentation-energeiakes-metatropes
https://view.genial.ly/601a6429a442a00da74079fa/presentation-energeiakes-metatropes
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/stem-εκπαίδευση.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae/item/713-exae
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae/item/713-exae
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae/item/713-exae


 

 
 

2 
Ασκήσεις και Εργασίες, στο 
περιβάλλον "η-τάξη" 

Μάθημα στην  
“η-τάξη” 

Ν.Αναστασάκης, 
Κ.Χαλκιαδάκης 

3 
Αντεστραμένη τάξη, μια νέα πρακτική 
διδασκαλίας 

Μάθημα στην  
“η-τάξη” 

Κ.Χαλκιαδάκης 

4 Εκπαίδευση από 
απόσταση – 
ασύγχρονη εξΑΕ στην 
Π/θμια 

Φυσικά Στ' Τάξης: "Δυνάμεις - Πίεση" 
Ομάδες 
δραστηριοτήτων 
html5 (H5P) 

Ν.Αναστασάκης 

5 
Πυκνότητα Φυσικά Ε' Τάξης: "Υλικά 
Σώματα" 

Ν.Αναστασάκης 

6 

Εκπαίδευση από 
απόσταση – 
ασύγχρονη εξΑΕ στην 
Δ/θμια / Ε.Υ. 
μαθημάτων Φ.Ε. 

Mobile Learning: ...20 νανοσενάρια 
Φυσικής 

e-book Μ. Κουσλόγλου 

7 
Κινήσεις και δυνάμεις με 
δραστηριότητες στο σπιτι 

Μάθημα στην  
“e-class” 

Ν.Αναστασάκης 

8 
Διαμοιραζόμενες Ερωτήσεις & 
ασκήσεις στη “η-τάξη”  

Κοινόχρηστο 
αποθετήριο 

ΕΚΦΕ Χανίων – 
Ομάδα 

Εκπαιδευτικών 

9 “Αποστολή στον Άρη” Project ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 

10 

STEM Εκπαίδευση  

Solar Tracker – παρακολούθηση της 
πορείας του ήλιου 

Project Ν.Κουράκης 

11 
Μετατροπές Ενέργειας (Β’ Γυμνασίου, 
Λυκείου) 

Διαδραστικά 
εκπ/κά σενάρια με 
χρήση 3D 
εκτύπωσης  
εκτύπωσης  

Ν.Αναστασάκης 

12 Μονάδες Μέτρησης  Ν.Αναστασάκης 

13 

Αποθετήρια - 
Βιβλιοθήκες 

Αποθετήρια Διδακτικών Πρακτικών Υλικό Ημερίδας 
ΕΚΦΕ Χανίων & 

Ρεθύμνου/STEAM on 
EDU 

14 Βιντεοσκοπημένα Πειράματα Συλλογή Βίντεο 
ΕΚΦΕ  Γρεβενών, 
ΕΚΦΕ Ευόσμου  

 Κατασκευές – διατάξεις – λοιπές δραστηριότητες 

Α. Χρησιμοποιήθηκε ο 3D εκτυπωτής για  

• Δημιουργία  εξαρτημάτων εργαστηριακών συσκευών όπως: στηρίγματα φωτοπυλών βάσεις 

μπαταριών, στηρίγματα ράβδων, κεκλιμένος διάδρομος κίνησης σφαίρας  

• Εκτύπωση εξαρτημάτων δραστηριοτήτων όπως: “Solar Tracker”, “Μετατροπές Ενέργειας” , 

γρανάζια. 

Β. Ξεκίνησε η δημιουργία “πακέτου” δραστηριοτήτων οι οποίες εκμεταλλεύονται την 3D εκτύπωση 
και την χρήση αισθητήρων  και συνδέονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο.   
Παρατηρήσεις – Προγραμματισμός 

Η σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν πολύ ιδιαίτερη λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι 

περιορισμοί μας υποχρέωσαν να προσανατολίσουμε τις δραστηριότητες μας στην εξ 

https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae-2/υλικό-για-ασύγρονη-εξαε-στο-δημοτικό.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae-2/υλικό-για-ασύγρονη-εξαε-στο-δημοτικό.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae-2/υλικό-για-ασύγρονη-εξαε-στο-δημοτικό.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae-2/υλικό-για-ασύγρονη-εξαε-στο-δημοτικό.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae-2/υλικό-για-ασύγρονη-εξαε-στο-δημοτικό.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae-2/υλικό-για-ασύγρονη-εξαε-στο-δημοτικό.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae/item/637-exae_bathmia.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae/item/637-exae_bathmia.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae/item/637-exae_bathmia.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae/item/637-exae_bathmia.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/exae/item/637-exae_bathmia.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/stem-εκπαίδευση.html
https://ekfechanion.eu/el/yliko/αποθετήρια-βιβλιοθήκες.ht
https://ekfechanion.eu/el/yliko/αποθετήρια-βιβλιοθήκες.ht


 

 
 

αποστάσεως εκπαίδευση και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνικές και μεθόδους, οι οποίες αν εφαρμοστούν σύμφωνα  με τις 

παιδαγωγικές αλλά και τις ειδικότερες αρχές της εξΑΕ, μπορούν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά σε ένα σύγχρονο σχολείο.           

Μας δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε ιδέες και πρακτικές με 

εκπαιδευτικούς και δομές συχνά όχι μόνο από την Κρήτη αλλά, από όλη την Ελλάδα.  

Η δια ζώσης επικοινωνία, η “χημεία” της τάξης και των hands-on δραστηριοτήτων είναι 

αναντικατάστατη γεγονός που φάνηκε στην πράξη, στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Η 

εκπαιδευτική κοινότητα όλο και περισσότερο επιζητούσε το “άνοιγμα των σχολείων”. Ωστόσο η 

εμπειρία που αποκτήθηκε θα πρέπει να αξιοποιηθεί, να αναδειχθούν τα ισχυρά χαρακτηριστικά 

των νέων τεχνικών και να αξιοποιηθούν τα “καινούρια” εργαλεία προς όφελος των μαθητών 

μας,  κατ’ επέκταση και των εκπαιδευτικών. 

 Προγραμματισμός για το 2021-22  

Η πειραματικές διαδικασίες πρέπει να είναι η καρδιά της διδασκαλίας των Φ.Ε., ειδικά στην 

Π/θμια και Δ/θμια εκπαίδευση. Η χρήση εργαστηριακών διατάξεων και συσκευών υπήρχε από 

παλιά στα σχολεία μας και ακολουθούσε τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Σήμερα, η τεχνολογία μας προσφέρει νέες δυνατότητες, πολλές από τις οποίες είχαμε την 

ευκαιρία να δοκιμάσουμε. Χωρίς θα υποβιβάζουμε τις παραδοσιακές πειραματικές τεχνικές και 

το ζωντανό εργαστήριο, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε και τους νέους δρόμους που ανοίγονται 

προτείνοντας σύγχρονες, “επικαιροποιημένες” διδακτικές πρακτικές, δίνοντας παραδείγματα 

εφαρμογής και εμπλουτίζοντας την “εργαλειοθήκη” της διδασκαλίας των Φ.Ε. Έτσι η στόχευση 

για την νέα σχολική χρονιά είναι :       

• Εμπλουτισμός των διδακτικών μας προτάσεων με νέα συστατικά όπως: STEM διαδικασίες, 

συνεργατική μάθηση, εξ αποστάσεως αλληλεπίδραση, 3D εκτύπωση, physical computing. 

• Ανασκόπηση, φιλτράρισμα & ταξινόμηση του υπάρχοντος ψηφιακού υλικού της σελίδας μας.   

• Λειτουργία του ΕΚΦΕ Χανίων μέσα στην “κοινότητα” των ΕΚΦΕ της Κρήτης  

• Δημιουργία μαθητικής κοινότητας που θα λειτουργήσει ως “ομάδα μάθησης”  για τις Φ.Ε., 

μέσα από υλοποίηση απομακρυσμένων εργαστηριακών δραστηριοτήτων.  

• Ανάδειξη της σημασίας και της συνέχειας της εργαστηριακής μεθόδου διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών, εκμεταλλευόμενοι και την συλλογή μουσειακών διατάξεων που 

διαθέτει το ΕΚΦΕ.     



 

 
 

• Επανεκκίνηση “παραδοσιακών” δραστηριοτήτων (με την προϋπόθεση ότι θα είμαστε σε 

θέση να τις υλοποιήσουμε):  Μαθητικές επισκέψεις στο ΕΚΦΕ, επισκέψεις σε σχολεία, 

“Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες”, μαθητικοί διαγωνισμοί πειραμάτων και κατασκευών.  

Για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων, θα πρέπει το ΕΚΦΕ Χανίων να υποστηριχθεί με 

κατάλληλο προσωπικό και υποδομές. Έτσι θα μας δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την 

φετινή μας εμπειρία υποστηρίζοντας την διδασκαλία των Φ.Ε.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων  
 
 

 

Αναστασάκης Νικόλαος 
 

Φυσικός 
 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:ΚΎΚΛΟΙ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΞΑΕ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΩΝ ΕξΑΕ  
 
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Αναστασάκης Νικόλαος (ΠΕ04) - "Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού μέσω της 
πλατφόρμας e-class, για ασύγχρονη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας" 

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) – "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

6:00 μμ 
 Μελεσσανάκη Μαρία (ΠΕ70) & Πατεράκη Άννα (ΠΕ86) & Μαγριπλή Φωτεινή (ΠΕ60) 
- "Αξιοποίηση μαθητικού ραδιοφώνου στην εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Γκινούδη Αθηνά (ΣΕΕ_ΠΕ04) - "Η αξιοποίηση των προσομοιώσεων Phet Colorado 
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της Φυσικής" 

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Μηλαθιανάκης Κωνσταντίνος (ΠΕ70) - "Γνωριμία με την πλατφόρμα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης WebEx Meetings και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της" 

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 
5:00 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

6:00 μμ 
 Κωνιού Αντωνία (ΠΕ60) - "Δημιουργία διαδραστικών φύλλων εργασίας 
Liveworksheets" 

6:00 μμ 
 Μαρτίνου Σωτηρία (ΣΕΕ_ΠΕ70) - "Ψηφιακά υποστηρικτικά περιβάλλοντα για 
σύγχρονη και ασύγχρονη εξΑ διδασκαλία" 

6:30 μμ 
 Στριλιγκάς Γεώργιος (ΣΕΕ_ΠΕ01) - "Το περιβάλλον Webex Meetings" 

8:00 μμ 
 Ατσαλάκη Ξανθούλα (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 
5:00 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-class" 

6:00 μμ 
 Τάσιου Ιωάννης (ΠΕ70) - "Διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες Φυσικών 
Επιστημών στην εξΑ διδασκαλία με αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex" 

8:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-me" 



 

 
 

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Μαντζίλα Μαρία (ΠΕ70)- "Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στην εξΑ διδασκαλία" 

6:00 μμ 
 Στριλιγκάς Γεώργιος (ΣΕΕ_ΠΕ01) - "Διδάσκοντας Θρησκευτικά εξ αποστάσεως στην 
τρέχουσα περίοδο" 

6:00 μμ 
 Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος (ΠΕ04) - "Η διδακτική πρακτική της αντεστραμμένης 
τάξης" 

6:00 μμ 
 Μαρτίνου Σωτηρία (ΣΕΕ_ΠΕ70) - "Ψηφιακά υποστηρικτικά περιβάλλοντα για 
σύγχρονη και ασύγχρονη εξΑ διδασκαλία" 

6:00 μμ 
 Πανσεληνάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ86) - Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

8:00 μμ 
 Ατσαλάκη Ξανθούλα (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Γιασσάκη Σοφία (ΣΕΕ_ΠΕ07) - "10 Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της ΕξΑΕ" 

5:30 μμ 
 Καλύβα Γεωργία (ΠΕ60) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-class" 

6:00 μμ 
 Ραμουτσάκη Ιωάννα (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "Παιδαγωγικές αρχές της εξΑΕ για το 
μετασχηματισμό εκπαιδευτικού υλικού" 

6:00 μμ 
 Κοτρώνης Δημήτρης (ΠΕ70) - "Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 
διδασκαλία της Τοπικής ιστορίας" 

7:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) – "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 
4:00 μμ 
 Γκινούδη Αθηνά (ΣΕΕ_ΠΕ04) - "Η αξιοποίηση των προσομοιώσεων Phet Colorado 
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της Φυσικής" 

6:00 μμ 
 Λημνιού Τάνια (ΠΕ60) - "e-me και ψηφιακές εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο" 

6:00 μμ 
 Ματαλλιωτάκη Ειρήνη (ΠΕ70&ΠΕ04) - "Η αξιοποίηση των προσομοιώσεων Phet 
Colorado στη διδασκαλία των Φυσικών" 

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 
10:00 πμ 
 Πρατσίνη Μαρία (ΣΕΕ_ΠΕ70) & Ποργιαζίδου Ηρώ (ΠΕ70) - "Γνωρίζω το Book 
Creator" 

6:00 μμ 
 Μηλαθιανάκης Κωνσταντίνος (ΠΕ70) - "Γνωριμία με την πλατφόρμα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης WebEx Meetings και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της" 



 

 
 

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Γιασσάκη Σοφία (ΣΕΕ_ΠΕ07) - "10 Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της ΕξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Σταυρουλάκη Αναστασία (ΠΕ79.01) - "Δημιουργία εξΑ μαθήματος μουσικής μέσα 
από την εφαρμογή Book Creator: Ηχοϊστορίες" 

6:00 μμ 
 Μαρτίνου Σωτηρία (ΣΕΕ_ΠΕ70) - "Ψηφιακά υποστηρικτικά περιβάλλοντα για 
σύγχρονη και ασύγχρονη εξΑ διδασκαλία" 

8:00 μμ 
 Ατσαλάκη Ξανθούλα (ΠΕ86) - "Βασικές Λειτουργίες της πλατφόρμας E-class" 

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Σταυρουλάκη Αναστασία (ΠΕ79.01) - "Δημιουργία εξΑ μαθήματος μουσικής μέσα 
από την εφαρμογή Book Creator: Ηχοϊστορίες" 

6:00 μμ 
 Φραντζεσκάκη Άννα (ΠΕ60) - "Ψηφιακά εργαλεία learning apps και εφαρμογές στην 
προσχολική τάξη" 

6:00 μμ 
 Παναγιωτόπουλος Στέφανος (ΠΕ01) & Σαμουράκης Γεώργιος (ΠΕ01) - "E-CLASS: 
Υποστηρίζοντας τη διδασκαλία με εφαρμογές ασύγχρονης εκπαίδευσης" 

8:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-me" 

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Μπαγιάτη Ειρήνη (ΣΕΕ_ΠΕ70)-"Οι 4 εποχές: διεπιστημονική προσέγγιση στην εξΑ 
διδασκαλία" 

6:00 μμ 
 Πανσεληνάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

6:00 μμ 
 Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος (ΠΕ04) - "Η διδακτική πρακτική της αντεστραμμένης 
τάξης" 

8:00 μμ 
 Ατσαλάκη Ξανθούλα (ΠΕ86) - "Βασικές λειτουργίες πλατφόρμας e-class" 

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Καλύβα Γεωργία (ΠΕ60) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-class" 

5:30 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-class" 

6:00 μμ 
 Τάσιου Ιωάννης (ΠΕ70) - "Διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες Φυσικών 
Επιστημών στην εξΑ διδασκαλία με αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex" 

6:00 μμ 
 Αναστασάκης Νικόλαος (ΠΕ04) - "Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού μέσω της 
πλατφόρμας e-class, για ασύγχρονη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας" 



 

 
 

6:00 μμ 
 Κοτρώνης Δημήτρης (ΠΕ70) - "Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 
διδασκαλία της Τοπικής ιστορίας" 

6:00 μμ 
 Μάρκου Μάρκος (ΠΕ01) - "E-ME: Υποστηρίζοντας τη διδασκαλία με εφαρμογές 
ασύγχρονης εκπαίδευσης" 

7:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) – "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Γιασσάκη Σοφία (ΣΕΕ_ΠΕ07) - ""Familiengeschichten - μία διδακτική πρόταση για 
εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Κλαδά-Μοσχούς Ευαγγελία (ΠΕ60) - "Δημιουργία εικονικής τάξης με παρουσιάσεις 
google" 

6:00 μμ 
 Μελεσσανάκη Μαρία (ΠΕ70) & Πατεράκη Άννα (ΠΕ86) & Μαγριπλή Φωτεινή (ΠΕ60) 
- "Αξιοποίηση μαθητικού ραδιοφώνου στην εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Ματαλλιωτάκη Ειρήνη (ΠΕ70&ΠΕ04) - "Η αξιοποίηση των προσομοιώσεων Phet 
Colorado στη διδασκαλία των Φυσικών" 

6:30 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα WEBEX" 

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 
9:30 πμ 
 Κορδία Στεφανία (ΠΕ06) - "Η διδασκαλία της Αγγλικής σε περιβάλλον ΕξΑΕ: 
Παιδαγωγικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές στο Γυμνάσιο ( και όχι μόνο….)" 

10:00 πμ 
 Χαραλαμπάκη Ειρήνη (ΠΕ70) - "Το διαδραστικό παιχνίδι και η αξιοποίηση του στην 
εκπαίδευση μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία wordwall και learning apps" 

11:00 πμ 
 Τζικούλη Αργυρία (ΠΕ70) - "Γνωρίζω & αξιοποιώ το ψηφιακό περιβάλλον Edmodo 
στην εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Χάιτα Σοφία (ΣΕΕ_ΠΕ08) - "Διδάσκοντας εικαστικά εξΑ" 

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Μπουλάκη Αρχόντω (ΣΕΕ_ΠΕ81) & Βρυσούλη Νικόλ (ΠΕ81) & Άνθη Ευαγγελία 
(ΠΕ81) - "Διδακτικά σενάρια για εκπαιδευτικούς ΠΕ81 στην εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Λημνιού Τάνια (ΠΕ60) - "Βασικές οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας e-me για το 
νηπιαγωγείο" 

6:00 μμ 



 

 
 

 Πουλλά Ελένη (ΣΕΕ_ΠΕ06) - "Project Based Learning: Fostering Holistic Development 
in EFL Distance Learning- Μάθηση μέσω projects. Ολιστική Ανάπτυξη στην 
Διδασκαλία της Αγγλικής με εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Σταυρουλάκη Αναστασία (ΠΕ79.01) & Δροσουλάκης Κωνσταντίνος (ΣΕΕ_ΠΕ79, 
ΤΕ16) - "Δημιουργία εξΑ μαθήματος μουσικής μέσα από την εφαρμογή Book 
Creator: Ηχοϊστορίες" 

6:00 μμ 
 Μαρτίνου Σωτηρία (ΣΕΕ_ΠΕ70) - "Διδακτικά σενάρια με υποστηρικτικά 
περιβάλλοντα και νέες βάσεις δεδομένων" 

6:30 μμ 
 Τσαχάκη Καλλιόπη (ΠΕ11) - "Πρόγραμμα σχολικής εξΑΕ για την Τοπική Ιστορία" 

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Μπαγιάτη Ειρήνη (ΣΕΕ_ΠΕ70) - "Δημιουργική Γραφή με e-me content & Sway" 

6:00 μμ 
 Σταυρουλάκη Αναστασία (ΠΕ79.01) & Δροσουλάκης Κωνσταντίνος (ΣΕΕ_ΠΕ79, 
ΤΕ16) - "Δημιουργία εξΑ μαθήματος μουσικής μέσα από την εφαρμογή Book 
Creator: Ηχοϊστορίες" 

6:30 μμ 
 Βιτώρου Μαριέλλα (Prof. de Fle_UOC/ΠΕ05) - "Utiliser la méthode verbotonale de 
correction phonétique pour corriger la prononciation des voyelles chez les 
apprenants de FLE en Grèce" 

8:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-me" 

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Μαντζίλα Μαρία (ΠΕ70) - "Διδακτικά σενάρια με αξιοποίηση ψηφιακών 
πόρων/Φωτόδεντρο" 

6:00 μμ 
 Πανσεληνάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ86) - Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

6:00 μμ 
 Ραμουτσάκη Ιωάννα (ΣΕΕ_ΠΕ02) & Μαρτίνου Σωτηρία (ΣΕΕ_ΠΕ70) - 
"Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Νεοελληνική Γλώσσα/Έκφραση-Έκθεση" 

6:00 μμ 
 Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος (ΠΕ04) - "Η διδακτική πρακτική της αντεστραμμένης 
τάξης" 

6:00 μμ 
 Χονδροζουμάκη Κωστούλα (ΠΕ06) & Μεταλληνού Αγγελική (ΠΕ07) - "Let’s flip our 
classroom! - Ας αναστρέψουμε την τάξη μας!" 

8:00 μμ 
 Ατσαλάκη Ξανθούλα (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Καλύβα Γεωργία (ΠΕ60) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-class" 



 

 
 

5:30 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα WEBEX" 

6:00 μμ 
 Αναστασάκης Νικόλαος (ΠΕ04) - "Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού μέσω της 
πλατφόρμας e-class, για ασύγχρονη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας" 

6:00 μμ 
 Κοτρώνης Δημήτρης (ΠΕ70) - "Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 
διδασκαλία της Τοπικής ιστορίας" 

7:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) – "Εφαρμογές - Εργαλεία για χρήση στο Webex" 

7:00 μμ 
 Σκαράκη Ιωάννα (ΠΕ70) - "ΕξΑ εκπαιδευτικό υλικό στην Ιστορία Στ' τάξης" 

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Νικολουδάκη Ελένη (ΠΕ60) - "Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Story Jumper & 
Thinklink" 

6:00 μμ 
 Παρθενιάδη Μαρία (ΠΕ06) - "Developing Teachers’ Learning Communities- 
Αναπτύσσοντας Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών " 

6:00 μμ 
 Γκινούδη Αθηνά (ΣΕΕ_ΠΕ04) - "Η αξιοποίηση των προσομοιώσεων Phet Colorado 
στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της Φυσικής" 

6:30 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86)- "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-class" 

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 
9:00 πμ 
 Κακανδρή Μαρία (ΠΕ06) - "Μοντέλο διδασκαλίας Μεικτής Μάθησης – Blended 
Learning: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και πρακτικές εφαρμογές" 

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Νάνου Όλγα (ΠΕ81) & Χαραλαμπόπουλος Διονύσης (ΠΕ81) & Μανουρά Μαρία 
(ΠΕ81) - "Διδακτικά σενάρια για εκπαιδευτικούς ΠΕ81 στην εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Μπαγιάτη Ειρήνη (ΣΕΕ_ΠΕ70) - "Δημιουργική Γραφή με e-me content & Sway" 

6:00 μμ 
 Παπακώστα Αλίκη (ΠΕ60) - "Αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος Wordwall 
στην προσχολική εκπαίδευση" 

7:00 μμ 
 Νικητάκη Πόπη (ΠΕ06) - Ψηφιακά περιβάλλοντα ed puzzle & cram" 

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Επταμηνιτάκη Λίνα (ΠΕ70) - "Ο ρόλος και το παιδαγωγικό πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού υλικού στην εξΑ Σχολική Εκπαίδευση" 

6:00 μμ 



 

 
 

 Παντελάκη Νεκταρία (ΠΕ70) - "Δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης με αξιοποίηση 
StoryJumper & Powtoon" 

8:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-me" 

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020 
6:00 μμ 
 Πανσεληνάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ86) - Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

6:00 μμ 
 Παρίσης Βασίλης (ΣΕΕ_ΠΕ82) - "Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
σεναρίων στη Σύγχρονη εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Σταματάκη Αναστασία (ΠΕ60) - "Πρακτικές προτάσεις για τη δημιουργία εξ 
αποστάσεως μαθημάτων στη νηπιακή ηλικία" 

8:00 μμ 
 Ατσαλάκη Ξανθούλα (ΠΕ86) - "Βασικές λειτουργίες πλατφόρμας e-class" 

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-class" 

6:00 μμ 
 Κοτρώνης Δημήτρης (ΠΕ70) - "Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 
διδασκαλία της Τοπικής ιστορίας" 

6:00 μμ 
 Μέμος Γεώργιος (ΠΕ01) - "Εργαστήρι ψηφιακής αξιολόγησης μιας διδακτικής 
ενότητας. Βήμα προς βήμα εξοικείωση με την εφαρμογή kahoot." 

7:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) – "Εφαρμογές - Εργαλεία για χρήση στο Webex" 

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 
5:30 μμ 
 Τριανταφυλλίδου Κυριακή (ΠΕ70) - "Το καλύτερο ταξίδι της Ευρώπης/διαθεματικό 
εξΑ υλικό για σύγχρονη & ασύγχρονη εκπαίδευση" 

6:30 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα WEBEX" 

7:00 μμ 
 Πρατσίνη Μαρία (ΣΕΕ_ΠΕ70) - "Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη 
διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας" 

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 
12:00 μμ 
 Παρίσης Βασίλης (ΣΕΕ_ΠΕ82) - "Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
σεναρίων στη Σύγχρονη εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Μπαγιάτη Ειρήνη (ΣΕΕ_ΠΕ70)- "Προσωπεία-Το θέατρο στην Αρχαία Αθήνα: 
καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης στην Ιστορία με εργαλεία εξΑΕ" 

6:00 μμ 
 Παρίσης Βασίλης (ΣΕΕ_ΠΕ82) - "Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
σεναρίων στη Σύγχρονη εξΑΕ" 



 

 
 

6:00 μμ 
 Παπακώστα Αλίκη (ΠΕ60) - "Αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος 
LearningApps στην προσχολική εκπαίδευση" 

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020 
2:30 μμ 
 Βιδάκη Ειρήνη (Ο-ΣΕΕ_ΠΕ70) – "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

6:00 μμ 
 Στριλιγκάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ01), Παναγιωτόπουλος Στέφανος (ΠΕ01), Μάρκου 
Μάρκος(ΠΕ01) - "Εξ αποστάσεως αξιολόγηση του μαθητή στα Θρησκευτικά" 

7:00 μμ 
 Τουραμπέλης Μιχάλης (ΠΕ06) - "Creating interactive lessons in a blended classroom 
context" 

8:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-me" 

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 
9:00 πμ 
 Γιγουρτάκη Μαρία (ΣΕΕ_ΕΑΕΕ) - "Η Ενταξιακή Εκπαίδευση μέσα από το Θεσμό της 
Παράλληλης Στήριξης - Σχεδιασμός του Ε.Π.Π. του μαθητή" 

11:00 πμ 
 Γιγουρτάκη Μαρία (ΣΕΕ_ΕΑΕΕ) - "Η Ενταξιακή Εκπαίδευση μέσα από το Θεσμό της 
Παράλληλης Στήριξης - Σχεδιασμός του Ε.Π.Π. του μαθητή" 

2:00 μμ 
 Γιγουρτάκη Μαρία (ΣΕΕ_ΕΑΕΕ) - "Η Ενταξιακή Εκπαίδευση μέσα από το Θεσμό της 
Παράλληλης Στήριξης - Σχεδιασμός του Ε.Π.Π. του μαθητή" 

6:00 μμ 
 Πανσεληνάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ86) - Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

6:00 μμ 
 Σπυρόπουλος Γιώργος (ΠΕ60) - "Διαδικτυακά Εργαλεία για την Εξ Αποστάσεως 
Σχολική Εκπαίδευση - Δημιουργία διαδραστικών φύλλων εργασίας" 

8:00 μμ 
 Ατσαλάκη Ξανθούλα (ΠΕ86) - "Βασικές Λειτουργίες του e-class" 

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 
9:00 πμ 
 Γιγουρτάκη Μαρία (ΣΕΕ_ΕΑΕΕ) - "Η Ενταξιακή Εκπαίδευση μέσα από το Θεσμό της 
Παράλληλης Στήριξης - Σχεδιασμός του Ε.Π.Π. του μαθητή" 

12:00 μμ 
 Παρίσης Βασίλης (ΣΕΕ_ΠΕ82) - "Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
σεναρίων στη Σύγχρονη εξΑΕ" 

2:00 μμ 
 Γιγουρτάκη Μαρία (ΣΕΕ_ΕΑΕΕ) - "Η Ενταξιακή Εκπαίδευση μέσα από το Θεσμό της 
Παράλληλης Στήριξης - Σχεδιασμός του Ε.Π.Π. του μαθητή" 

5:00 μμ 
 Χάιτα Σοφία (ΣΕΕ_ΠΕ08) - "Διδάσκοντας Εικαστικά εξ Αποστάσεως: «Teach Meet», 
εργαλεία & καλές πρακτικές» 

5:30 μμ 



 

 
 

 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα WEBEX" 

6:00 μμ 
 Επταμηνιτάκη Λίνα (ΠΕ70) - "Ο ρόλος και το παιδαγωγικό πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού υλικού στην εξΑ Σχολική Εκπαίδευση" 

6:00 μμ 
 Κοτρώνης Δημήτρης (ΠΕ70) - "Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 
διδασκαλία της Τοπικής ιστορίας" 

7:00 μμ 
 Κολοκοτρώνης Φώτης (ΠΕ86) – "Δημιουργία Διαδραστικών Βίντεο " 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 
9:30 πμ 
 Αντωνιάδου Δεσπ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Βαλσαμίδου Φωτ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Γούσιου Αντ. (ΕΕΠ 
ΠΕ70), Δουλιανάκη Γεωργ. ΠΕ 23 Ψυχ.) [Παιδαγ. Ομάδα ΚΕΣΥ Ρεθύμνου] - 
"Δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς Παράλληλης 
Διδακτικής Υποστήριξης" 

11:45 πμ 
 Αντωνιάδου Δεσπ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Βαλσαμίδου Φωτ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Γούσιου Αντ. (ΕΕΠ 
ΠΕ70), Δουλιανάκη Γεωργ. ΠΕ 23 Ψυχ.) [Παιδαγ. Ομάδα ΚΕΣΥ Ρεθύμνου] - 
"Δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς Παράλληλης 
Διδακτικής Υποστήριξης" 

2:30 μμ 
 Αντωνιάδου Δεσπ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Πετράκη Μαρ. (ΕΕΠ ΠΕ02), Δουλιανάκη Γεωργ. ΠΕ 
23 Ψυχολ.) [Παιδαγ. Ομάδα ΚΕΣΥ Ρεθύμνου] - "Δραστηριότητες διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς Παράλληλης Διδακτικής Υποστήριξης" 

6:30 μμ 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη (ΠΕ86) - "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα e-class" 

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 
9:30 πμ 
 Αντωνιάδου Δεσπ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Βαλσαμίδου Φωτ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Γούσιου Αντ. (ΕΕΠ 
ΠΕ70), Δουλιανάκη Γεωργ. ΠΕ 23 Ψυχ.) [Παιδαγ. Ομάδα ΚΕΣΥ Ρεθύμνου] - 
"Δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς Παράλληλης 
Διδακτικής Υποστήριξης" 

11:45 πμ 
 Αντωνιάδου Δεσπ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Βαλσαμίδου Φωτ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Γούσιου Αντ. (ΕΕΠ 
ΠΕ70), Δουλιανάκη Γεωργ. ΠΕ 23 Ψυχ.) [Παιδαγ. Ομάδα ΚΕΣΥ Ρεθύμνου] - 
"Δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς Παράλληλης 
Διδακτικής Υποστήριξης" 

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 
9:30 πμ 
 Αντωνιάδου Δεσπ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Βαλσαμίδου Φωτ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Γούσιου Αντ. (ΕΕΠ 
ΠΕ70), Δουλιανάκη Γεωργ. ΠΕ 23 Ψυχ.) [Παιδαγ. Ομάδα ΚΕΣΥ Ρεθύμνου] - 
"Δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς Παράλληλης 
Διδακτικής Υποστήριξης" 

11:45 πμ 



 

 
 

 Αντωνιάδου Δεσπ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Βαλσαμίδου Φωτ. (ΕΕΠ ΠΕ70), Γούσιου Αντ. (ΕΕΠ 
ΠΕ70), Δουλιανάκη Γεωργ. ΠΕ 23 Ψυχ.) [Παιδαγ. Ομάδα ΚΕΣΥ Ρεθύμνου] - 
"Δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς Παράλληλης 
Διδακτικής Υποστήριξης" 

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 Κουφού Αντώνης (ΠΕ04.02) - "Αντιμετώπιση συχνότερα εμφανιζόμενων 
προβλημάτων σε host, presenter, participants στην πλατφόρμα webex meetings" 

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 Βλοντάκης Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ88) - "ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ-
ΚΑΘΗΓΗΤΗ στα ΕΠΑΛ - πρόγραμμα ΜΝΑΕΠΑΛ" 

6:00 μμ 
 Ζανέκα Στεργιανή (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "Εφαρμογή ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με 
θέμα: "Κοινωνικές Γλωσσικές Ποικιλίες. Μια Επικοινωνιακή Προσέγγιση της 
Γλώσσας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στη 
Webex" για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου" 

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 
5:00 μμ 
 Καλοκύρη Βασιλεία (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "9η Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής: Διδάσκοντας 
'με λογισμό και μ’ όνειρο' - Έμπνευση και Δημιουργία στη διδασκαλία των 
φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, δια ζώσης και εξΑ, σχ. έτος 
2020-21" 

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 
9:00 πμ 
 Καλοκύρη Βασιλεία (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "9η Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής: Διδάσκοντας 
'με λογισμό και μ’ όνειρο' - Έμπνευση και Δημιουργία στη διδασκαλία των 
φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, δια ζώσης και εξΑ, σχ. έτος 
2020-21" 

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 Γρηγοριάδης Δημήτρης (ΠΕ06) - "Δημιουργική αξιοποίηση των Δωματίων 
συνεργασίας και του Polling της πλατφόρμας Webex" 

6:00 μμ 
 Φλουρή Μαρία (ΠΕ02) - "Ιστορία Β΄Γυμνασίου: Πρόταση σχεδίου μαθήματος μέσα 
από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές μεθόδους στα πλαίσια της ΕξΑΕ" 

7:00 μμ 
 Κανέλλος Ι. (Α/ΟΣΕΕ - ΠΕ03), Καλυκάκης Δ. (ΣΕΕ ΠΕ03), Ναρδή Έλενα (ΠΕ03, 
University of East Anglia) & Μπιζά Ειρήνη (ΠΕ03, University of East Anglia) - 
"Εργαστήρια για θέματα διδασκαλίας Μαθηματικών-MathTASK" 

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 Ζανέκα Στεργιανή (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Α΄Λύκειου. 
Εφαρμογή διδακτικών ψηφιακών σεναρίων" 

6:00 μμ 
 Καλαθάκη Μαρία (ΣΕΕ_ΠΕ04) - "Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικών Σεναρίων" 



 

 
 

7:00 μμ 
 Γιγουρτάκη Μαρία (ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης) & Γκιώσης Ιωάννης 
(ΠΕ 71) - "Επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και στον κυβερνοχώρο βάση του 
Γενικού Μοντέλου Επιθετικότητας - Ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση 
της επιθετικής συμπεριφοράς" 

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 
9:30 πμ 
 Σταυρακάκη Τένια (ΠΕ_06) - "Implementation of e-books in EFL reading instruction" 

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 Γαλανοπούλου Αγλαΐα (ΣΕΕ_ΠΕ05_Ν. Αιγαίου) & Νικολακόπουλος Δημήτρης 
(ΣΕΕ_ΠΕ05_Κρήτης) - "Εξ αποστάσεως διδασκαλία και κριτική αξιοποίηση των 
ψηφιακών εργαλείων" 

6:00 μμ 
 Φλουρή Μαρία (ΠΕ02) - "Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου: Ενότητα 3. 
Λεξιλογικές Ασκήσεις και Ασκήσεις Παραγωγής Λόγου μέσα από 
ομαδοσυνεργατικές και διερευνητικές μεθόδους στα πλαίσια της ΕξΑΕ" 

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 Γιγουρτάκη Μαρία (ΣΕΕ_ΕΑΕΕ), Πανσεληνάς Γεώργιος (ΣΕΕ_ΠΕ86), Κολοκοτρώνης 
Φώτης (ΠΕ86) - " "Δημιουργία Ιστοριών, Παιχνιδιών και Ασκήσεων, με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, με το εργαλείο 
Scratch" 

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 
6:30 μμ 
 Γαλανοπούλου Αγλαΐα (ΣΕΕ_ΠΕ05_Ν. Αιγαίου) & Νικολακόπουλος Δημήτρης 
(ΣΕΕ_ΠΕ05_Κρήτης) - "Εξ αποστάσεως διδασκαλία και κριτική αξιοποίηση των 
ψηφιακών εργαλείων" 

7:00 μμ 
 Κανέλλος Ι. (Α/ΟΣΕΕ - ΠΕ03), Καλυκάκης Δ. (ΣΕΕ ΠΕ03), Ναρδή Έλενα (ΠΕ03, 
University of East Anglia) & Μπιζά Ειρήνη (ΠΕ03, University of East Anglia) - 
"Εργαστήρια για θέματα διδασκαλίας Μαθηματικών-MathTASK" 

7:00 μμ 
 Τουραμπέλης Μιχαήλ (ΠΕ06) - "Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου με θέμα τη ζωή και 
το έργο του Vincent van Gogh" 

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 
7:00 μμ 
 Κανέλλος Ι. (Α/ΟΣΕΕ - ΠΕ03), Καλυκάκης Δ. (ΣΕΕ ΠΕ03), Ναρδή Έλενα (ΠΕ03, 
University of East Anglia) & Μπιζά Ειρήνη (ΠΕ03, University of East Anglia) - 
"Εργαστήρια για θέματα διδασκαλίας Μαθηματικών-MathTASK" 

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 Καλοκύρη Βασιλεία (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη διδακτική 
αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών 
ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά 
μαθήματα" 



 

 
 

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 
8:30 πμ 
 Γκινούδη Αθηνά (ΣΕΕ_ΠΕ04) - International Masterclasses 2021, ζωντανή μετάδοση 
στο Youtube. "Εισαγωγή στη θεωρία των στοιχειωδών σωματιδίων" 

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 Καλοκύρη Βασιλεία (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη διδακτική 
αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών 
ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά 
μαθήματα" 

7:00 μμ 
 Κανέλλος Ι. (Α/ΟΣΕΕ - ΠΕ03), Καλυκάκης Δ. (ΣΕΕ ΠΕ03), Ναρδή Έλενα (ΠΕ03, 
University of East Anglia) & Μπιζά Ειρήνη (ΠΕ03, University of East Anglia) - 
"Εργαστήρια για θέματα διδασκαλίας Μαθηματικών-MathTASK" 

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 
12:00 μμ 
 Βλοντάκης Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ88)-Πανελλαδική διαδικτυακή επιμόρφωση για τη 
δικτύωση των σχολείων στα πλαίσια των δράσεων "Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" 

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 Καλοκύρη Βασιλεία (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη διδακτική 
αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών 
ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά 
μαθήματα" 

Πέμπτη, 1 Απριλίου 
6:00 μμ 
 Καλοκύρη Βασιλεία (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη διδακτική 
αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών 
ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά 
μαθήματα" 

Πέμπτη, 15 Απριλίου 
9:00 πμ 
 10ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (Διαδικτυακό) 

Παρασκευή, 16 Απριλίου 
9:00 πμ 
 10ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (Διαδικτυακό) 

Σάββατο, 17 Απριλίου 
10:00 πμ 
 10ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (Διαδικτυακό) 

Παρασκευή, 23 Απριλίου 
12:00 μμ 
 Δροσουλάκης Κωνσταντίνος (ΣΕΕ_ΠΕ79,ΤΕ16) & Σταυρουλάκη Αναστασία (ΠΕ79.01) 
- "Δημιουργία εξΑ μαθήματος μέσα από την εφαρμογή Book Creator: εφαρμοσμένη 
τέχνη, ηχοϊστορίες κ.ά." 

Παρασκευή, 7 Μαΐου 
 1ο Συνέδριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &amp; ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 



 

 
 

 Πανελλήνιο & Διεθνές Συνέδριο "Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M 

Σάββατο, 8 Μαΐου 
 1ο Συνέδριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 Πανελλήνιο & Διεθνές Συνέδριο "Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M 

Κυριακή, 9 Μαΐου 
 1ο Συνέδριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 Πανελλήνιο & Διεθνές Συνέδριο "Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M 

Πέμπτη, 20 Μαΐου 
6:00 μμ 
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ-ΣΕΕ Π/θμιας Εκπ/σης & Κοινών Ειδικοτήτων - Εργαστήριο: 
"Webexedakia: Τηλε-μπουκίτσες Δημιουργικής Σκέψης" 

Τρίτη, 25 Μαΐου 
6:00 μμ 
 Καλοκύρη Βασιλεία (ΣΕΕ_ΠΕ02) - "Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση 
απολογισμού και ανατροφοδότησης" 

 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. 

 
Δράσεις ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. (Κ.Ε.Σ.Υ. Κρήτης, Κ.Π.Ε. Κρήτης, 

Ε.Κ.Φ.Ε. Κρήτης) 

 

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 
5:30 μμ 
 Κ.Ε.Σ.Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Επιμόρφωση ΕΔΕΑΥ 

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 
12:00 μμ 
 Η Ενταξιακή εκπαίδευση μέσα από το θεσμό των Τμημάτων Ένταξης για 
εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης 

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 1821 "Πώς (να) θυμόμαστε την Ιστορία" Ανδρονίκη Σπαθαράκη ΣΕΕ ΠΕ70 

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 
11:45 πμ 
 Κ.Ε.Σ.Υ ΧΑΝΙΩΝ: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση . "Ρωτώ και μαθαίνω για 
τα επαγγέλματα . Πανελλήνιες 2021" 

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 
11:45 πμ 
 Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων: "Πανελλήνιες 2021" - Ημερίδα για την Γ΄ Λυκείου 

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 
11:45 πμ 
 Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων: "Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Ημερίδα για τη Β΄ 
Λυκείου 

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 
11:45 πμ 
 Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων: "Ρωτώ και μαθαίνω: Επιλογή Επαγγέλματος" - Ημερίδα για την Α΄ 
Λυκείου 

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 «Τουρισμός και περιβάλλον Α' : Φυσικοί κίνδυνοι και τουρισμός. Αντιμετώπιση και 
προστασία» ΚΠΕ Κρήτης 

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 «Τουρισμός και περιβάλλον Β΄: Φυσικοί κίνδυνοι και τουρισμός. Αντιμετώπιση και 
προστασία» ΚΠΕ Κρήτης 

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 
11:45 πμ 
 Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων: "Ρωτώ & Μαθαίνω: ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ - Η διαδικασία για τη Λήψη 
Απόφασης και την επιλογή Επαγγέλματος" -Ημερίδα για τη Γ΄ Γυμνασίου 

Τρίτη, 20 Απριλίου 
9:00 πμ 
 ΚΕΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 



 

 
 

Τετάρτη, 21 Απριλίου 
9:00 πμ 
 ΚΕΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

Σάββατο, 15 Μαΐου 
6:00 μμ 
 Πανελλήνιες 2021: Οδηγίες προς ναυτιλομένους, γονείς και παιδιά, στο ταξίδι των 
πανελληνίων εξετάσεων 

Τετάρτη, 19 Μαΐου 
5:00 μμ 
 Εσπερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Κ.Ε.ΣΥ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 
6:00 μμ 
 «Εκπαιδευτικές Προτάσεις για την γεωποικιλότητα και τα Γεωπάρκα της Ευρώπης» 
Κ.Π.Ε ΚΡΗΤΗΣ 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821 

 
Δράσεις για το 1821 
 
Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 «Αξίες και στάσεις ζωής στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονύσιου 
Σολωμού–1821, Λογοτεχνία, Ιστορία και Τέχνη με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.» Ι. 
Ραμουτσάκη-Σ. Μαρτίνου 

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 «Η Κρήτη στην περίοδο της τουρκοκρατίας: Διδάσκοντας Τοπική Ιστορία μέσα από 
τις πηγές» Μαρία Πρατσίνη, ΣΕΕ ΠΕ70 11ης Ενότητας Λασιθίου 

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 "Υλοποίηση δράσεων στα Θρησκευτικά για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821" -Γ. Στριλιγκάς ΣΕΕ Θεολόγων 

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 
6:00 μμ 
 "Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση του 1821;’ - Μια σχολική δράση τοπικής 
ιστορίας", Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων των ΔΔΕ Κρήτης 

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 
5:30 μμ 
 Φιλολογικό Συνέδριο: "Ανάδειξη καλών Πρακτικών και Προτάσεων για τη 
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας 
Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών- Αφιέρωμα και στα 
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης" Ιωάννα Ραμουτσάκη, ΣΕΕ 
Φιλολόγων 

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 
5:30 μμ 
 Φιλολογικό Συνέδριο: "Ανάδειξη καλών Πρακτικών και Προτάσεων για τη 
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας 
Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών- Αφιέρωμα και στα 
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης" Ιωάννα Ραμουτσάκη, ΣΕΕ 
Φιλολόγων 

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 
5:30 μμ 
 Φιλολογικό Συνέδριο: "Ανάδειξη καλών Πρακτικών και Προτάσεων για τη 
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, στο πλαίσιο μιας Κοινότητας 
Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών- Αφιέρωμα και στα 
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης" Ιωάννα Ραμουτσάκη, ΣΕΕ 
Φιλολόγων 

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 



 

 
 

 "Εναρκτήρια εσπερίδα ενημέρωσης για τις δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, σχετικά με 
την επέτειο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 " 

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 1821: «Η επανάσταση του 1821 μέσα από πηγές της Τοπικής Ιστορίας» Ειρήνη 
Βιδάκη Οργαν. ΣΕΕ ΠΕ70 

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 1821:"Η επιστημονική σκέψη κατά τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και ο ρόλος της 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821" Στρογγυλό Τραπέζι 

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 1821 Εργαστήριο :"Έντεχνα Μαθήματα Ιστορίας" ΣΕΕ Α. Σπαθαράκη 

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 «Διαδρομές στην Επανάσταση του 1821 μέσα από την τέχνη» 

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 "Πως διδάσκουμε το 1821 στο σχολείο του 2021;" Στεργιανή Ζανέκα ΣΕΕ ΠΕ02 
Φιλολόγων 

6:00 μμ 
 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 
6:30 μμ 
 Διήμερο διαδικτυακών διαλέξεων με θέμα: Η Ρωμιοσύνη από τα χρόνια της 
τουρκοκρατίας και τη Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830), στην ελληνική 
ανεξαρτησία» ΣΕΕ Ειρ. Μπαγιάτη 

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 
10:30 πμ 
 Επιμορφωτικό εξΑΕ σεμινάριο με θέμα: «Σενάριο σύγχρονης και ασύγχρονης εξΑΕ 
διδασκαλίας για τη Ρωμιοσύνη από τα χρόνια της τουρκοκρατίας έως την 
ανεξαρτησία με τεχνολογικά εργαλεία για συνεργατική μάθηση». 

6:30 μμ 
 Διήμερο διαδικτυακών διαλέξεων με θέμα: "Η Ρωμιοσύνη από τα χρόνια της 
τουρκοκρατίας και τη Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830), στην ελληνική 
ανεξαρτησία" ΣΕΕ Ειρ. Μπαγιάτη 

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 Επιστημονική Εσπερίδα. «1821 στο πλαίσιο της Τοπικής, Εθνικής και Οικουμενικής 
Ιστορίας: Παραδείγματα και Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 
αξιοποίηση συμβατικών και διαδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων» 

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 



 

 
 

 1821 «Η συμμετοχή της Κρήτης και της Μακεδονίας στον επαναστατικό αγώνα του 
1821» ΣΕΕ Σ. Μαρτίνου 

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 
6:00 μμ 
 1821: "Ελληνική Επανάσταση του 1821 και Εκπαίδευση" Στρογγυλό Τραπέζι 

Τετάρτη, 7 Απριλίου 
7:00 μμ 
 Στιγμιότυπα και εικόνες της νεοελληνικής μαθηματικής παιδείας την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας- Ι. Κανέλλος & Δ. Καλυκάκης ΣΕΕ ΠΕ03 

Δευτέρα, 12 Απριλίου 
5:45 μμ 
 Επιστημονική Επιμορφωτική Εσπερίδα «1821, διαδραστικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα και δημιουργικές δραστηριότητες"- ΣΕΕ Ιωάννα Ραμουτσάκη 

Τρίτη, 13 Απριλίου 
6:00 μμ 
 «Γυναικεία Λογοτεχνία και 1821. "Ποιήματα Τραγικά" της Αντωνούσας 
Καμπουράκη» Β. Καλοκύρη ΣΕΕ Φιλολόγων 

Τετάρτη, 14 Απριλίου 
6:00 μμ 
 1821: "Συμβολή της Κρήτης στην Ελληνική Επανάσταση του 1821" Στρογγυλό 
Τραπέζι 

Τρίτη, 20 Απριλίου 
6:00 μμ 
 Επιστημονική-Επιμορφωτική Εσπερίδα: "Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του 
Σολωμού" Βασιλεία Καλοκύρη -ΣΕΕ Φιλολόγων 

Πέμπτη, 20 Μαΐου 
5:45 μμ 
 Επιμορφωτική- Επιστημονική Φιλολογική Εσπερίδα , Ιωαν. Ραμουτσάκη-ΣΕΕ 
Φιλολόγων 

Πέμπτη, 27 Μαΐου 
10:00 πμ 
 «Αγωνίσματα του1821" , Λήδα Ζαμπετάκη ΣΕΕ ΠΕ11 

Παρασκευή, 28 Μαΐου 
10:00 πμ 
 «Αγωνίσματα του1821" , Λήδα Ζαμπετάκη ΣΕΕ ΠΕ11 

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 
9:30 πμ 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Εορτασμού των Διακοσίων Χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 

6:00 μμ 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Εορτασμού των Διακοσίων Χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 

Τρίτη, 8 Ιουνίου 



 

 
 

10:00 πμ 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Εορτασμού των Διακοσίων Χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ  
 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Γονείς_ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Σαβ 19 Σεπ 2020 
11πμ-1μμ 
Δημήτρη Καραγιάννη: «Υπερασπίζοντας το δώρο της ζωής σε συνθήκες επιβίωσης: 
Η ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολικό πλαίσιο» 
 
Κυρ 20 Σεπ 2020 
10πμ-1μμ 
Νάντια Κουρμούση: « Στρες: Η Διαχείρισή του σε ενήλικες και παιδιά» 
 
Τετ 23 Σεπ 2020 
6μμ-8μμ 
Εμμανουήλ Παρασκάκη: :  «Οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού στο σχολικό περιβάλλον. Συχνά ερωτήματα και 
ανησυχίες.» 
Αντώνιο Παπαδάκη: «Χρήσιμες συμβουλές υγιεινής για την πρόληψη των 
λοιμώξεων στο σχολικό περιβάλλον-Οδηγίες για τον καθαρισμό και απολύμανση 
σχολικών κτιρίων.» 
 
Τρι 13 Οκτ 2020 
12-2μμ 
Λήδα Ζαμπετάκη: «Βασικά σημεία διδασκαλίας του μαθήματος σύμφωνα με τα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών» 
Ασπασία Δανιά: «Τροποποιημένο ασκησιολόγιο για την περίοδο covid-19» 
 
Πεμ 12 Νοε 2020 
12-2μμ 
Λίνα Ψούνη: «Καλλιέργεια και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από το 
μάθημα της  Φυσικής Αγωγής» 
 
Παρ 27 Νοε 2020 
Ασπασία Δανιά: «Η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών εντός και δια μέσου του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής», 
 
Τετ 2 Δεκ 2020 
6μμ-8μμ  
Πανσεληνάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ86) - Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

 
Σάβ 5 Δεκ 2020 
5:30 μμ - 7:30 μμ  
Ψυχουντάκη Μαρία : “Καραντίνα - κρίση: Απειλή ή Ευκαιρία;” 
 
Τετ 9 Δεκ 2020 
6μμ-8μμ 
Πανσεληνάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ86) - Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

 
Σάβ 12 Δεκ 2020 
5:30 μμ - 7:30 μμ 



 

 
 

Μπιτζαράκη Αικατερίνη: "Η αναπτυξιακή περίοδος της εφηβείας: Προκλήσεις και 
ευκαιρίες" 

 
Τρί 15 Δεκ 2020 
2:30 μμ - 4 μμ 
Βιδάκη Ειρήνη (Ο-ΣΕΕ_ΠΕ70) – "Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 
 
Τετ 16 Δεκ 2020 
6μμ-8μμ 
Πανσεληνάς Γιώργος (ΣΕΕ_ΠΕ86) - Γνωρίζω και αξιοποιώ την πλατφόρμα Webex" 

 
Δευ 15 Φεβ 2021 
6μμ-8μμ 
Βόκα Ελένη : "Η συμβολή της Οικογένειας και του Σχολείου στην κοινωνική ανάπτυξη 
του παιδιού και τη σχολική επιτυχία"  
   
Δευ 1 Μάρ 2021 
6μμ-8μμ 
Δρ. Στέλιος Λιναρδάκης: "Η διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση τουcovid 19" 
 

Τρί 2 Μάρ 2021 
12μμ-2μμ 
Η Ενταξιακή εκπαίδευση μέσα από το θεσμό των Τ.Ε. για εκπαιδευτικούς 
Π/θμιας εκπ/σης 
 

Δευ 8 Μάρ 2021 
6μμ-8μμ 
Φ.Παπαδάτου-Χαμόγελο του Παιδιού "Θωρακίζοντας τα παιδιά μας μέσω της 
σεξουαλικής αγωγής"  
 

Δευ 22 Μάρ 2021 
6μμ-8μμ 
Μαρία Πετράκη Έφη Μπουκουβάλα: "Οργάνωση μελέτης και στρατηγικές μάθησης" 
& "Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων και η διαχείρισή του" 
 

Πέμ 1 Απρ 2021 
6 μμ - 8:30 μμ 
"Συνεργασία οικογένειας-σχολείου: στηρίζοντας και ενδυναμώνοντας τα παιδιά και σε 
εποχές κρίσης" 
 

Παρ 2 Απρ 2021 
6:45 μμ - 8:45 μμ 
"Μαθαίνοντας στα παιδιά ότι … Στη Βία Η Σιωπή ΔΕΝ Είναι Χρυσός", Ειρήνη 
Μπαγιάτη-ΣΕΕ ΠΕ70  
 

Πέμ 8 Απρ 2021 
6μμ-9μμ 
Α. Ματσόπουλος: "Ψυχική Ανθεκτικότητα & Παρεμβάσεις στην Εκπαιδευτική 
Κοινότητα σεπεριόδους Πανδημίας" -ΣΕΕ Μ. Γιγουρτάκη- Ειρ. Βιδάκη 

 
Παρ 16 Απρ 2021 
6:45 μμ - 8:45 μμ 
Ενδο-οικογενειακή βία & επιπτώσεις της στα παιδιά, Ειρ. Μπαγιάτη ΣΕΕ ΠΕ70 
 

Δευ 19 Απρ 2021 
6 μμ - 8:30 μμ  



 

 
 

Γεώργιος Παπαπροδρόμου, Ειρήνη Μαρκουλάκη, Φωτεινή Παπαδάτου, Απόστολος 
Παρασκευάς, Μανούσος  Μανούσακας: «Διαδικτυακός εκφοβισμός: Στον απέραντο 
κόσμο του Διαδικτύου» 
 
Πέμ 22 Απρ 2021 
6:20 μμ - 9:30 μμ 
Θεοδώρα Μανιώτη,  Δέσποινα Νάθενα,  Δήμητρα Ζέρβα, Αγγελική Μπερνιδάκη, 
Μιχαήλ Πρίντεζης, Μαρία Παναγιωτάκη:  "Κακοποίηση-παραμέληση μαθητή. 
Διαχείριση ενδείξεων - Πρωτόκολλο ενεργειών - Ο ρόλος του σχολείου", 
Μ.Γιγουρτάκη ΣΕΕ ΕΑΕΕ- Ειρ. Βιδάκη ΣΕΕ ΠΕ70, Οργ. ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

 

 

 

Η Πρόεδρος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  

Δρ. Ειρήνη Βιδάκη, ΣΕΕ ΠΕ 70 

 

 


