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Θέμα: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Γ΄ &  Δ΄ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ  ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Α΄ΤΑΞΗΣ » 
 

 Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄) Περί ∆οµής και Λειτουργίας 
Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 17 του Π.∆. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α΄/ 1-82017), 
«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α΄). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. ε΄ του άρθρου 2 της µε αριθµ. 
Φ.353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/ 16-10-2002) Υ. Α. µε θέµα 
«Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων 
των περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, …». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της µε αριθµ. 158733/Γ∆4 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299 
5. Β΄/27-09-2018), «Ενιαίος Κανονισµός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρµοδιότητες 
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.». 

6. Τη µε αρ. 70279/ ∆1/ 03-05-2018 Εγκύκλιο της ∆/νσης Σπουδών, Προγραµµάτων & 
Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενέργειες προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού 
έργου των ∆ηµοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – προγραµµατισµός 
λειτουργίας Ολοήµερου Προγράµµατος». 

7. Το µε αρ. Φ.7/ 142557/∆1/ 04-09-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σπουδών, 
Προγραµµάτων & Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα: «Λειτουργία ∆ηµοτικών 
Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019». 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 12931/ 24-10-2018 Απόφαση, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό 
στις 9-11-2018, του Περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης Κρήτης µε θέµα: «Ανάθεση 
επιστηµονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών µονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α., σε 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης». 

9. To απόσπασμα της Πράξης  20/30-09-2019 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 
 

Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Βιδάκη Ειρήνη 
Τηλ. Γραφ.: 2810 246860, 2810246877 
Κινητό:  6973594108 
Fax: 2810222076   
Ε-mail  Γραμματείας: pekeskritis@sch.gr 
 
 

 
 mpratsini@gmail.com 

 
Ηράκλειο, 24/10/2019 
Αρ. Πρωτ.: Φ.2/1675 

 
Προς:     Τους Εκπαιδευτικούς της Α΄  τάξης 
όλων των Δημοτικών Σχολείων της Κρήτης δια 
των Διευθύνσεων Π/θμιας Εκπ/σης (Λασιθίου, 
Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων) 
 
ΚΟΙΝ.: 

1. Σ.Ε.Ε   ΠΕ 70, ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
2. Π.Δ.Ε. Κρήτης 
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καθώς και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης για την άμεση επιστημονική 
και παιδαγωγική τους υποστήριξη  κατά τη διάρκεια  του  σχολικού έτους,  χωρίς να 
παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων,  συνεχίζουμε με  τη 
διοργάνωση  προαιρετικών Επιμορφωτικών Εσπερίδων, ως εξής:  
  

Γ΄  Μέρος: 

Εργαστήριο  

«Πρώτη φορά στην Α’ τάξη: Συναισθήματα-Προκλήσεις-Ζητούμενα». 

Επιμορφώτρια:  Δρ.  Ανδρονίκη  Σπαθαράκη 

ΣΕΕ ΠΕ 70 7ης Ενότητας  ΠΕ.Κ.Ε.Σ   ΠΔΕ Κρήτης 
 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των επιμορφουμένων  σε 
ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των πολύπλευρων αναγκών των 
συμμετεχόντων (μαθητών, εκπαιδευτικών, οικογένειας) στη νέα πραγματικότητα 
που ορίζει  η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό.   

Ειδικότερα, αναμένεται:  

 Η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών κατά τη  μετάβαση από το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. 

 Η συζήτηση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και των προκλήσεων της 
μέσης παιδικής ηλικίας. 

 Η συνειδητοποίηση της ανάγκης υιοθέτησης υποστηρικτικών εκπαιδευτικών 
πρακτικών ενδυνάμωσης των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 
των μαθητών. 

 Η  ενημέρωση σε σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου 
και οικογένειας.  

 Η συζήτηση προτάσεων για τη διοργάνωση ανατροφοδοτικών συναντήσεων με 
γονείς και κηδεμόνες. 

Η επιμορφωτική εσπερίδα θα έχει τη μορφή εργαστηρίου, διάρκειας τριών  
(3) ωρών. Οι επιμορφούμενοι θα κληθούν, κυρίως, μέσα από τεχνικές  βιωματικής 
μάθησης, να συμβάλουν ενεργά στην επίτευξη των προαναφερόμενων 
επιμορφωτικών στόχων.   

 Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν 
στην Α΄ τάξη, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί όλων των 
ειδικοτήτων που διδάσκουν στη Β΄ τάξη. Η συμμετοχή είναι προαιρετική. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων, λόγω της εργαστηριακής μορφής της 
επιμορφωτικής δράσης της Γ΄ φάσης  είναι περιορισμένος, γι’ αυτό  οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να  συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα 
συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο,    μέχρι και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019:  

 
https://forms.gle/T6zq7yqf3vvgQ9FS7 

 
Σημείωση: (Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής ισχύει μόνο για το Γ΄ μέρος 

επιμόρφωσης, όχι για το Δ΄ μέρος που ακολουθεί) 

https://forms.gle/T6zq7yqf3vvgQ9FS7
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  Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων,  θα ληφθεί υπόψη η 
ημερομηνία  υποβολής της φόρμας. Οι επιλεγέντες  θα ειδοποιηθούν για τη 
συμμετοχή τους.  

 Οι Εσπερίδες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

α/α Ημερομηνία Ώρα Πόλη Τόπος Υλοποίησης 

1 04/11/2019 17:30-20:30 Χανιά Πνευματικό Κέντρο 
Χανίων 

2 12/11/2019 17:30-20:30 Ηράκλειο 30ο Δ.Σ Ηρακλείου 

3 20/11/2019 17:30-20:30 Ρέθυμνο 15ο  Δ. Σ Ρεθύμνου  

 
(Στο νομό Λασιθίου  θα πραγματοποιηθεί πρωινή ημερίδα και θα προσκληθούν οι 
εκπαιδευτικοί με άλλο τρόπο) 
 

 

Δ΄  Μέρος: 

Εμπλουτισμένη εισήγηση:  

«Βασικές μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες στην Α΄ Δημοτικού. Ο 

ρόλος των προγενέστερων γνώσεων». 

Επιμορφωτής: Δρ. Γιώργος Περικλειδάκης, τ. Προϊστάμενος 

Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης Κρήτης. 

 
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα που 

αφορούν  τη βέλτιστη  διδακτική προσέγγιση  βασικών  μαθηματικών εννοιών και 
διαδικασιών, κατά  τη  φοίτηση του παιδιού στην Α΄ Δημοτικού, με βάση τα 
επιμορφωτικά κεκτημένα του Νηπιαγωγείου  και σύμφωνα με σύγχρονα ερευνητικά 
δεδομένα της μαθητικής εκπαίδευσης.  

  Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην παρούσα εσπερίδα δεν είναι 
περιορισμένος και ως εκ τούτου δεν απαιτείται εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η 
συμμετοχή είναι προαιρετική! 

 
Οι Εσπερίδες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

α/α Ημερομηνία Ώρα Πόλη Τόπος Υλοποίησης 

1 25/11/2019 17:30-20:30 Ηράκλειο 30ο Δ.Σ Ηρακλείου 

2 26/11/2019 17:30-20:30 Χανιά  Πνευματικό Κέντρο 
Χανίων 

3 27/11/2019 17:30-20:30 Ρέθυμνο  15ο Δ.Σ Ρεθύμνου 

 
(Στο νομό Λασιθίου  θα πραγματοποιηθεί πρωινή ημερίδα και θα προσκληθούν οι 
εκπαιδευτικοί με άλλο τρόπο) 
 
 

 
 

                        ΟΙ Σ.Ε.Ε  ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ                                          Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ       ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         
ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ               ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ    ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ               ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ                      
ΠΡΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ                  ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΚΗ                               ΒΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  


