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Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης τη φετινή 5η σχολική χρονιά λειτουργίας του (2022-2023) στελεχώνεται από 23 Σ.Ε.Ε.
διαφόρων ειδικοτήτων και υποστηρίζεται από 8 ακόμα Σ.Ε.Ε. που έχουν ως έδρα άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Η αλλαγή, από 29 σε 23 Σ.Ε.Ε., στη στελέχωση από Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, οφείλεται σε έξι (6)
αυτοδίκαιες λύσεις της υπαλληλικής σχέσης όπως αναφέρονται στις: με αρ. πρωτ. Φ. 10.1/9631/01-07-2022
Απόφαση της Δ/νσης Δ/Θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, η οποία αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής
σχέσης με το δημόσιο του Κανέλλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 03
(Μαθηματικών), την με αρ. πρωτ. Φ. 10.1/11608/01-09-2022 Απόφαση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Ηρακλείου, η οποία αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Βλοντάκη Γεωργίου του
Σταύρου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 88.01 (Γεωπόνων) και την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της
Πουλλά Ελένης του Αντωνίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06, την με αρ. πρωτ. 11663/01-09-2022 Απόφαση
της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, η οποία αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της
Ζαμπετάκη Λήδας του Εμμανουήλ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής), της Βιδάκη Ειρήνης του
Εμμανουήλ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων) και της Κουτσουράκη Στυλιανής του Ιωάννη,
εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων).
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Έργο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (παρ.1, άρθρο 3, Ν. 4299/2018) είναι 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 δομή αυτή. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κρήτης συνδιαμόρφωσε και ενέκρινε ομόφωνα (Πράξη 18/07-10-2022) τον ετήσιο προγραμματισμό, όπως
αυτός περιγράφεται στο παρόν κείμενο.
Για το έτος 2022-2023 και μετά τις 7-10-2022, οι ΣΕΕ στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό τους και στα
έγγραφά τους, αναφέρουν τις δράσεις και ενέργειές τους γράφοντας <<...απόσπασμα απόφασης της
Ολομέλειας-Πράξη 18/07-10-2022>>.
Όραμά μας αποτελεί η ολιστική και αποτελεσματική υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων από το σύνολο
των υποστηρικτικών δομών, όπως αυτές προβλέπονται από τον Νόμο 4547/2018 και την πρόσφατη
νομοθεσία, 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.
Οι βασικοί άξονες
Ο ετήσιος προγραμματισμός του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το σχολικό έτος 2022-2023, στηρίζεται στους
άξονες που αφορούν στην 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) στον συντονισμό των υπολοίπων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών [ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. (πρώην ΚΕ.Σ.Υ.),
Κ.Ε.ΠΕ.Α.-(πρώην Κ.Π.Ε.), Ε.Κ.Φ.Ε. Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών],
γ) στην οργάνωση επιμόρφωσης περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής επιμόρφωσης, καθώς και της
επιμόρφωσης για επαγγελματική ανάπτυξη,
δ) στον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων
και Ε.Κ., και
ε) στην αποτίμηση-απολογισμό του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.
Έτσι, συνολικά ο προγραμματισμός των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για τη φετινή χρονιά θα στοχεύει στην
υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων και των άλλων δομών (α) δια ζώσης και με φυσική
παρουσία των ΣΕΕ) και (β) εξ αποστάσεως (με τηλεδιασκέψεις) για κάλυψη επιμορφωτικών αναγκών, υποστήριξη
των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου ή συντονισμό του έργου των υπολοίπων
δομών, όποτε χρειαστεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
α) Συντονισμός και υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων καθώς
και των Ε.Κ., και επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
Μέσω των Σ.Ε.Ε. το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης θα επικοινωνήσει με όλες τις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης της Περιφέρειας με σκοπό την ενημέρωση από τους Σ.Ε.Ε. για τον σχεδιασμό του προγραμματισμού
εκπαιδευτικών δράσεων-επιμορφώσεων, την καταγραφή τυχόν άλλων επιμορφωτικών αναγκών και την
ανταλλαγή ιδεών με την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές) στα θέματα που τους
απασχολούν. Στις δράσεις της νέας σχολικής χρονιάς οι ΣΕΕ θα λάβουν υπόψη τους και τους νέους θεσμούς
(Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι/Μέντορες, Ενδοσχολικοί Συντονιστές, Όμιλοι και Σύμβουλος Σχολικής Ζωής). Οι
Σ.Ε.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους θα συντονίζουν και θα υποστηρίζουν το διδακτικό και το
παιδαγωγικό έργο είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε σε συνεργασία με φορείς και με άλλες δομές υποστήριξης. Οι
Σ.Ε.Ε. θα διερευνήσουν και θα καταγράψουν, με τον προσφορότερο τρόπο, σημαντικά θέματα που
απασχολούν τις σχολικές μονάδες επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης τους, καλές πρακτικές και
πιθανές προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο
συζήτησης στην Ολομέλεια. Παρόμοια διερεύνηση ενδέχεται να γίνει από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης σε συνεργασία
με τις υπόλοιπες υποστηρικτικές δομές και άλλα στελέχη της Εκπαίδευσης.

β) Συντονισμός των υπολοίπων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Σ.Υ.), Κ.Ε.ΠΕ.Α.(πρώην Κ.Π.Ε.), Ε.Κ.Φ.Ε., Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών)
Στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με τους/τις υπεύθυνους/ες και το προσωπικό των
υπόλοιπων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Σ.Υ.), Κ.Ε.ΠΕ.Α.-(πρώην Κ.Π.Ε.), Ε.Κ.Φ.Ε.,
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) 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 για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική
αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός, για την καταπολέμηση κάθε μορφής
αποκλεισμού και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, και προτάσεων για την επέκταση της
ενισχυτικής διδασκαλίας και στο Λύκειο,
2 την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και συναντήσεων επιστημονικής καθοδήγησης από τους ΣΕΕ
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας,
3 την ενίσχυση της Αειφορίας με την εκπόνηση και υλοποίηση υποστηρικτικών, ενημερωτικών και
επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων 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,
4 τον συντονισμό και τη στήριξη των σχολικών μονάδων στη συνεργασία τους με τα Ε.Κ.Φ.Ε. και τους
Υπευθύνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την εργαστηριακή διδασκαλία των αντίστοιχων
μαθημάτων, την παροχή συμβουλών και την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες
της Π/θμιας και της Δ/θμιας Εκπαίδευσης,
5 τη συνέχιση των δράσεων για την υποστήριξη των νεοδιόριστων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
γ) Οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης κατά το τρέχον σχολικό έτος, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής και

δημιουργικής σκέψης και των λοιπών οριζόντιων δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της διαθεματικότητας και της
διεπιστημονικότητας αλλά και στην καλλιέργεια διαφόρων μορφών γραμματισμών. Στο πλαίσιο αυτό:
1 Θα υποστηρίζει και θα συμμετέχει σε προγράμματα που διοργανώνονται 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.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Προγράμματα Erasmus+:
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, με τίτλο "Inclusive open schooling through engaging and futureoriented science", ακρωνύμιο "Connect" και κωδικό "Η2020-SwafS- 2018-2020/H2020-SwafS-2019-2-twostage/872814",
 LittleBigEntrepreneurs Πρόγραμμα ΔΙΠΕ Χανίων
 SAFER: Social competences and fund
 Ετήσιο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
 Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
 Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας
 Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων
 Διαγωνισμός «Δημιουργικά Πειράματα»
 Πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης
 EDU4clima (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
 CLIMADEMY (teachers acaDEMY)
 "IMMERSE: Χαρτογράφηση της Ένταξης Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών σε Σχολεία και σε άλλα Βιωματικά
Περιβάλλοντα στην Ευρώπη"
 «Εκπαιδευτικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπ/ση»,
(έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. Αρ. Πρ. 171529/Δ2/17-12-20, με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού
προγράμματος»)
 Εκπαιδευτικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις και Διδακτικά Αντικείμενα:
Διδακτικές και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις» (έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. με την υπ’αρ. 120185/ ΓΔ4 /24-09-2021
Εγκύκλιο)
 Πρόγραμμα 1922, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
 Συμπόσιο στην Κωνσταντινούπολη

2 Θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των προγραμμάτων που εκπονεί το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω του Ι.Ε.Π. ή του
I.T.Y.E.-Διόφαντου, είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιασκέψεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Δράσεις για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές οι οποίες ήδη υλοποιούνται από την αρχή του
σχολικού έτους 2022-23, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ


Επιμορφωτικές δράσεις για τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Π/θμια και Δ/θμια
Εκπ/ση



Επιμορφωτικές δράσεις για την εισαγωγή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και για την Τράπεζα
θεμάτων και μεταβατικά προγράμματα σπουδών
Επιμορφωτικές δράσεις για την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης/διδασκαλίας στο πλαίσιο των
αλλαγών στα κριτήρια της αξιολόγησης του μαθητή στη Δ/θμια Εκπ/ση.
Επιμορφωτικές δράσεις για την αξιολόγηση των μαθητών
Δράσεις υποστήριξης για την ΕξΑΕ και συμμετοχή σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην
παιδαγωγική αξιοποίησή της (μεθοδολογία, διδακτικός σχεδιασμός, δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού)
Αξιοποίηση και ανάδειξη του εκπαιδευτικού υλικού για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική στο
Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο με σεμινάρια, ημερίδες, δειγματικές διδασκαλίες και












άλλες δράσεις εποπτευόμενων φορέων
Θα σχεδιαστεί πρόγραμμα «Πολιτικής Προστασίας από φυσικές καταστροφές» για τα σχολεία
Συνεχίζεται η συνεργασία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με το University of East Anglia
Συνεχίζεται η συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών
Συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και ενώσεις

3 Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης θα συζητήσει 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 σχεδιάσει/υλοποιήσει επιμορφώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις,
παρεμβάσεις κ.τ.λ. σχετικά με την εκπαίδευση.
4 Οι Σ.Ε.Ε. ενισχύουν και υποστηρίζουν, εντός και εκτός του εργασιακού τους ωραρίου, τους/τις
εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους (είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιασκέψεις),
διοργανώνοντας ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια, ενημερώσεις, δειγματικές διδασκαλίες
(ενδοσχολικά, διασχολικά ή σε ομάδες σχολείων), καθώς και με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε
σημαντικά επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο
(Ν. 4547/2018, Καθηκοντολόγιο και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις) (π.χ. Γλώσσα Α΄ Δημ., Εκπ/κοί ΖΕΠΤ.Υ., Εκπ/κοί Παράλληλης Στήριξης & Τ.Ε., κ.α.).
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Θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές επιμορφώσεις μεταξύ των Σ.Ε.Ε. σε θέματα που αφορούν την
επαγγελματική τους ανάπτυξη.
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Διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων -διημερίδων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Διημερίδα για το σύμβουλο καθηγητή, ΜΝΑ ΕΠΑΛ

δ) Προγραμματισμός, υλοποίηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων και Ε.Κ.
Η υποστήριξη των σχολικών μονάδων στη διαδικασία του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Υ.Α. 108906/ΓΔ4/1009-2021, ΦΕΚ 4189 Β), θα γίνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Σ.Ε.Ε. όπως αυτές προβλέπονται στο ν.

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και στην Υ.Α. 158733/ΓΔ4/27-09-2018, ΦΕΚ 4299 Β, με
θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
4547/12-06-2018, ΦΕΚ 102 Α με θέμα

και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».
ε) Αποτίμηση-Απολογισμός του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Με τη λήξη του σχολικού έτους 2022 - 2023 α) οι Σ.Ε.Ε. θα καταθέσουν τον ετήσιο ατομικό απολογισμό
τους, β) η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης θα αποτιμήσει την υλοποίηση του παρόντος προγραμματισμού και θα
υποβάλει τις σχετικές εκθέσεις προς τους αρμόδιους φορείς (Ι.Ε.Π. και Υ.ΠΑΙ.Θ).

 Ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης θα υλοποιηθεί ατομικά ή/και με συνεργασία
μεταξύ των Σ.Ε.Ε. (π.χ. ανά ειδικότητα, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, με συνεργασία Σ.Ε.Ε. Π/θμιας και
Δ/θμιας, ανά ομάδες ειδικοτήτων κλπ), σύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018.

 Ο παρών ετήσιος προγραμματισμός είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή και να συμπληρωθεί, εφόσον κριθεί
αναγκαίο από την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.

Οργανωτικά θέματα

 Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του προγραμματισμού έχουν συγκροτηθεί από προηγούμενα
έτη, με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, (ή θα συγκροτηθούν και νέες) ομάδες εργασίας
που ασχολούνται (ή θα ασχοληθούν) με σχετικά θέματα
Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Σ.Ε.Ε.
Ορίστηκαν οι ομάδες εργασίας των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, οι οποίες δύνανται να επικαιροποιηθούν ή και να
εμπλουτιστούν. Οι συμμετέχοντες Σ.Ε.Ε. σε κάθε ομάδα είναι οι εξής:
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Υπεύθυνος για το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ: Πανσεληνάς Γεώργιος, Γιασσάκη Σοφία,
Γκινούδη Αθηνά, Ζανέκα Στεργιανή, Καλαθάκη Μαρία, Καλοκύρη Βασιλεία, Καλυκάκης Δημήτριος,
Ραμουτσάκη Ιωάννα 



Ομάδα εργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση: Πανσεληνάς Γεώργιος, Καλαθάκη Μαρία,
Ραμουτσάκη Ιωάννα, Δροσουλάκης Κωνσταντίνος, Γκινούδη Αθηνά, Καλοκύρη Βασιλεία, Ζανέκα
Στεργιανή, Καλυκάκης Δημήτριος, Γιασσάκη Σοφία 



Εκπρόσωπος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο Δ.Σ. του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου: Καδιανάκη Μαρία



Εκπρόσωπος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην ομάδα Ψυχικής Υγείας της 7ης ΥΠΕΘ: Καρατάσος Νικόλαος
(Αναπληρώτριες: Ραμουτσάκη Ιωάννα, Γιγουρτάκη Μαρία, Καλαθάκη Μαρία)



3μελείς για τα 4 ΚΕΣΥ:
 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) Λασιθίου: Γιγουρτάκη Μαρία, Πλατάκη Δήμητρα(με αναπληρώτρια
την Πρατσίνη Μαρία), Γκινούδη Αθηνά (με αναπληρωτή τον Καλυκάκη Δημήτριο)
 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) Ηρακλείου: Γιγουρτάκη Μαρία, Σπαθαράκη Ανδρονίκη (με
αναπληρώτρια την κ .Φιλιππάκη Αμαλία), Καλυκάκης Δημήτριος(με αναπληρωτή τον κ.
Πανσεληνά Γεώργιο)
 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) Ρεθύμνου: Γιγουρτάκη Μαρία, Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία (με
αναπληρώτρια την κ. Καδιανάκη Μαρία), Στριλιγκάς Γεώργιος(με αναπληρωτή την κ. Ζανέκα
Στεργιανή)
 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) Χανίων: Γιγουρτάκη Μαρία, Ντούλια Αθηνά(με αναπληρώτρια την κ.
Μπαδιεριτάκη Μαρία), Ζανέκα Στεργιανή(με αναπληρώτρια την κ. Γκινούδη Αθηνά).



Ομάδα για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΕΚΕΣ
 Καδιανάκη Μαρία, Καλυκάκης Δημήτριος, Στριλιγκάς Γεώργιος



Ομάδα για το πρόγραμμα Connect, της ΠΔΕ Κρήτης
 Πανσεληνάς Γιώργος, Καλαθάκη Μαρία, Φιλιππάκη Αμαλία, Μπαγιάτη Ειρήνη, Μαρτίνου
Σωτηρία, Ντούλια Αθηνά, Καλυκάκης Δημήτριος 

Ομάδα επιμορφώσεων
Όλοι και όλες οι Σ.Ε.Ε. είναι μέλη της «ομάδας επιμορφώσεων» και δημιουργούν μικρότερες ομάδες ανάλογα
με το θέμα επιμόρφωσης




Ομάδα Επιμορφωτών των εκπαιδευτικών Π/θμιας των Τ.Υ.- ΖΕΠ
 Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Καδιανάκη Μαρία, Καρατάσος Νικόλαος, Μαρτίνου Σωτηρία, Μπαγιάτη
Ειρήνη, Ντούλια Αθηνά, Πρατσίνη Μαρία, Σπαθαράκη Ανδρονίκη.



Ομάδα Επιμορφωτών των εκπαιδευτικών Δ/θμιας των Τ.Υ. -ΖΕΠ
 Καλυκάκης Δημήτριος, Γιασσάκη Σοφία, Ραμουτσάκη Ιωάννα, Πανσεληνάς Γεώργιος

Ομάδα Ιστοσελίδας και ψηφιακού Αποθετηρίου
 Ανδρεάδου Χαρά, Γιασσάκη Σοφία, Γκινούδη Αθηνά, Καρατάσος Νικόλαος, Μαρτίνου Σωτηρία,
Ντούλια Αθηνά, Πανσεληνάς Γεώργιος, Στριλιγκάς Γεώργιος, Δροσουλάκης Κώστας, Τρικάλης Κων/νος
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Ομάδα Υποστήριξης Ψηφιακού Ημερολογίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ
 Γιασσάκη Σοφία



Ομάδα διοργάνωσης Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών:
 Γιασσάκη Σοφία



Ομάδα Υποστήριξης Κτηριακής Υποδομής
 Καρατάσος Νικόλαος, Στριλιγκάς Γεώργιος



Ομάδα για τον Ετήσιο Προγραμματισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για 2022-2023
 Όλες οι Συντονίστριες και όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 



Ομάδα για το Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού:
 Γιασσάκη Σοφία, Γκινούδη Αθηνά, Δροσουλάκης Κων/νος, Ζανέκα Στεργιανή, Καλαθάκη
Μαρία, Καλοκύρη Βασιλεία, Καλυκάκης Δημήτριος, Πανσεληνάς Γεώργιος, Στριλιγκάς
Γεώργιος.



Ομάδα εισήγησης δράσεων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
 Φιλιππάκη Αμαλία, Ραμουτσάκη Ιωάννα, Στριλιγκάς Γεώργιος, Καλυκάκης Δημήτριος,
Καλοκύρη Βασιλεία(Λιάνα), Μαρτίνου Σωτηρία, Ζανέκα Στεργιανή, Ντούλια Αθηνά.



Ομάδα εισήγησης δράσεων για τη μετάβαση σε άλλη βαθμίδα
 Ραμουτσάκη Ιωάννα, Καλυκάκης Δημήτριος, Φιλιππάκη Αμαλία, Μαρτίνου Σωτηρία,
Μπαδιεριτάκη Μαρία , Δροσουλάκης Κων/νος, Στριλιγκάς Γεώργιος, Καλοκύρη
Βασιλεία(Λιάνα), Σπαθαράκη Ανδρονίκη, Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία, Ντούλια Αθηνά,
Μπαγιάτη Ειρήνη, Πανσεληνάς Γεώργιος



Ομάδα Υποστήριξης του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
 Πανσεληνάς Γεώργιος, Πρατσίνη Μαρία



Ομάδα Υποστήριξης των Παγκρήτιων Ρητορικών Αγώνων
 Ζανέκα Στεργιανή, Καλοκύρη (Βασιλεία)Λιάνα, Ραμουτσάκη Ιωάννα, Καλαθάκη Μαρία

Με τη βοήθεια της ομάδας τεχνικής υποστήριξης (Τρικάλη Κωνσταντίνου)
α) Υποστήριξη της ιστοσελίδας που εμπεριέχει και το ψηφιακό αποθετήριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για
ανάρτηση και διάχυση των δράσεων των Σ.Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό ήδη αναρτήθηκαν τα παρακάτω:
 οι «ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης»
 Οι «ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης»
 Ανακοινώσεις των δράσεων των Σ.Ε.Ε.
 Επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις καθώς και επιστημονικό υλικό των Σ.Ε.Ε. και άλλων
επιστημονικών φορέων.
 Αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού και Θεματικά Αποθετήρια
 Ημερολόγιο Επιμορφώσεων Σ.Ε.Ε.
β) Υποστήριξη και ανανέωση του κοινού on line ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των
εβδομαδιαίων, όπως ζητήθηκε φέτος, προγραμματισμών και απολογισμών των ΣΕΕ
γ) Υποστήριξη του εσωτερικού δικτύου Η/Υ και τηλεφωνικής επικοινωνίας των γραφείων των ΣΕΕ

δ) Υποστήριξη on line ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής Ανακοινώσεων και Αναρτήσεων των
δράσεων των ΣΕΕ και του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης
ε) Ανανέωση εξοπλισμού γραφείων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με Η/Υ, πολυμηχανήματα, ασύρματο δίκτυο και
δρομολογητή
στ) Υποστήριξη των επιμορφωτικών-ενημερωτικών, διαδικτυακών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, μέσω
δημιουργίας καναλιού YouTube του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Τελικές Επισημάνσεις
Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες και της φετινής σχολικής χρονιάς, λόγω
της μη κάλυψης των θέσεων των ΣΕΕ, που συνταξιοδοτήθηκαν, με αποτέλεσμα την εμφάνιση
δυσκολιών διοικητικού περιεχομένου και την αύξηση των σχολείων παιδαγωγικής ή και
επιστημονικής ευθύνης ανά ΣΕΕ, και σε αναμονή των κρίσεων για την επιλογή νέων στελεχών
εκπαίδευσης, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης θα προσπαθήσει να υλοποιήσει το έργο του και τους στόχους του, όσο το
δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικότερα προς όφελος των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)

