
 

                                            
             

        ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           Ηοάκλειξ, 23-10-2019                                                                                                         

           ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ                               Αο.   Ποωη: Φ.2/ 1650  

                    & ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

     ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ 

        &  Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΟ ΚΓΝΣΡΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΥΓΔΙΑΜΟΤ 

              (ΠΓ.Κ.Γ. ΚΡΗΣΗ) 

      ΤΝΣΟΝΙΣΡΓ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΤ ΓΡΓΟΤ 

              7Ηπ ΓΝΟΣΗΣΑ ΚΡΗΣΗ ΠΓ 70 

                          &    

                ΓΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΓΝΣΑΞΙΑΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΚΡΗΣΗ ΚΛΑΔΟΤ ΠΓ70 

                                                                                                                        
 
 

                                                

                                                                                                                        

Σας. Δ/μζη   :   Ρξλέμ 4                           

Σας. Κώδ.      :  71305 Ηοάκλειξ                     

Πληοξθξοίεπ  :  Αμδοξμίκη παθαοάκη         

Σηλέθτμξ       :  2810 246409, 246400                                                                                                                                                                                               

FAX               :  2810 283239                 

E-mail           : anspatharaki@gmail.com 
 

 

 

Θέμα:  Ποόζκληζη Δ/μηώμ/μηοιώμ ζε ζρμάμηηζη εογαζίαπ με θέμα: 

         «Διξίκηζη και Διαςείοιζη Ομάδαπ, ρλλξγικόηηηα, Team Building, Management»   
 

ςεη.: Ν. 4299/2018,Απόθαζη αοιθμ.158733/ΓΔ4,άοθοξ 3, π.3, εδάθιξ.ιβ΄: «Γμιαίξπ     

        Καμξμιζμόπ Λειηξρογίαπ ητμ Πεοιθεοειακώμ Κέμηοτμ Γκπαιδερηικξύ ςεδιαζμξύ  

       (ΠΓ.Κ.Γ..) και ειδικόηεοα καθήκξμηα και αομξδιόηηηεπ ητμ ρμηξμιζηώμ   

        Γκπαιδερηικξύ Έογξρ» 

 

        Καλξύμηαι ξι εμδιαθεοόμεμξι  κ. ∆/μηοιεπ  ηωμ 6/θ και άμω Δ. ηηπ 7ηπ εμόηηηαπ ΕΕ ΠΕ 

70 και κ. Δ/μηέπ/μηοιεπ ηωμ Ειδικώμ Δημξηικώμ ςξλείωμ και Ειδικώμ ςξλείωμ Δ/θμιαπ 

Εκπαίδερζηπ Ν. Ηοακλείξρ ζηξ πλαίζιξ ηξρ κύκλξρ δοάζεωμ πξρ έςει ποξγοαμμαηιζηεί και ήδη 

γμωζηξπξιηθεί ζηα ζηελέςη ηηπ εκπαίδερζηπ,  μα ζρμμεηέςξρμ ζε ζρμάμηηζη εογαζίαπ,  με θέμα: 

«Διξίκηζη και Διαςείοιζη Ομάδαπ, ρλλξγικόηηηα, Team Building, Management» και 

κεμηοικό ειζηγηηή ηξμ κ. Κροιάκξ Γ. Κώηζξγλξρ, Μηςαμικό Παοαγωγήπ & Διξίκηζηπ, MSc, PhD,  

Εμηεηαλμέμξ Πεοιθεοειακόπ  ύμβξρλξπ Σξροιζμξύ και  Ηλεκηοξμικήπ Διακρβέομηζηπ Κοήηηπ. 

 
        Η ποξαμαθεοόμεμη δοάζη θα διεναςθεί  ηημ Σεηάοηη 30 Οκητβοίξρ, ώοα 10.00- 14.00 

π.μ ζηξ 30ξ Δ. Ηοακλείξρ (Προάμθξρ 88, 71305),  ποξκειμέμξρ μα ανιξπξιηθξύμ ηα 

επιμξοθωηικά κεκηημέμα ηηπ διεναςθείζαπ ημεοίδαπ ηηπ ΕΕ ΠΕ 70 7ηπ εμόηηηαπ,  με θέμα  ηημ 

ριξθέηηζη ηξρ ζρμπεοιληπηικξύ παοαδείγμαηξπ ζηη ζςξλική κξιμόηηηα, ηόζξ ζηξ μεζξ-επίπεδξ 

 

ΠΡΟ:   1. Σξρπ/ηιπ κ. Διερθρμηέπ/ηοιεπ ηωμ         

                4/θεζίωμ και άμω Δ. 

               και Ποξϊζηαμέμξρπ/επ ηωμ  2/θεζίωμ και  

               άμω Δ.  ςξλείωμ  7Ηπ Εμόηηηαπ Κοήηηπ  

               ΕΕ ΠΕ 70 

            2. Σξρπ/ηιπ κ. Δ/μηέπ/μηοιεπ ηωμ 2/θεζίωμ  

                 και άμω Ειδικώμ ςξλείωμ Α/θμιαπ 

                (Δημξηικώμ) και  Δ/θμιαπ Εκπαίδερζηπ Ν.  

                Ηοακλείξρ 

ΚΟΙΝ: 1.  Σξμ κ. Πεοιθεοειακό Δ/μηή Α/θμιαπ και     

                Δ/θμιαπ Εκπ/ζηπ Κοήηηπ 

             2. Σξμ κ. Αμ. Δ/μηή Α/θμιαπ Εκπ/ζηπ    

                Ηοακλείξρ 
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(ζςξλική ηγεζία- παιδαγωγική ξμάδα-ξογαμωζιακή κξρληξύοα ) όζξ και ζηξ μικοξ-επίπεδξ  

(εκπαιδερηικέπ ποακηικέπ-διδακηική ποάνη).   

       Ειδικόηεοξι ζηόςξι ηηπ,  είμαι :  

- Η ενξικείτζη ητμ ζρμμεηεςόμητμ με θέμαηα ζργκοόηηζηπ και εμδρμάμτζηπ και 

διαςείοιζηπ «ξμάδαπ», όπτπ: 
  Γπικξιμτμία,  
 Γλώζζα ώμαηξπ,  
 Ποξκαηαλήσειπ,  
 Θεηικόηηηα – Γκθοάζειπ, 
 Υειοιζμόπ Αμηιοοήζετμ,  
 Αμθοώπιμξ Δρμαμικό & Λήση Απξθάζετμ,  

 

- Η «μεηαθξοά» και εδοαίτζη δενιξηήητμ εθαομξγήπ  διξικηηικώμ εογαλείτμ, πξρ έςξρμ 

ήδη αμαθεοθεί  ή θα αμαθεοθξύμ μέςοι ηημ ξλξκλήοτζη ηη δοάζηπ, ζηημ εκπαιδερηική 

ποάνη.  

- Η παοξρζίαζη και η λήση αμαηοξθξδόηηζηπ για ηιπ δοαζηηοιόηηηεπ πξρ έςξρμ 

ρλξπξιηθεί από ηξρπ ζρλλόγξρπ διδαζκόμητμ καηά ηξ ποξηγξύμεμξ δεκπεμθήμεοξ και 

αθξοξύμ ηξμ ζηοαηηγικό ζςεδιαζμό έογξρ, όπτπ ηέθηκε ζηημ εμαοκηήοια ημεοίδα ηξρ 

εμ λόγτ κύκλξρ εκπαίδερζηπ ζηελεςώμ ηηπ εμόηηηάπ μαπ.   

 

          ηημ ποξγοαμμαηιζμέμη ζρμάμηηζη εογαζίαπ, θετοείηαι εναιοεηικά ζημαμηική και η 

ζρμμεηξςή ητμ Δ/μηώμ  4/θεζίτμ και   Ποξυζηαμέμτμ  Ολιγξθεζίτμ,   εθόζξμ, όμτπ,  δεμ 

παοακτλύεηαι η εύορθμη λειηξρογία ητμ ζςξλικώμ μξμάδτμ και ρπάοςει, ζύμθτμα με ηα θε-

ζμικά ποξβλεπόμεμα για ηξμ αμώηαηξ αοιθμό μαθηηώμ αμά ημήμα,  η δρμαηόηηηα αμαπλή-

οτζήπ ηξρπ από ηξρπ ρπηοεηξύμηεπ εκπαιδερηικξύπ ηηπ ζςξλικήπ μξμάδαπ.  

        

        Παοακαλξύμε θεομά για ηημ έγκαιοη ποξζέλερζη  όλωμ ηωμ εμδιαθεοξμέμωμ, ποξκειμέμξρ 

μα ανιξπξιηθεί πλήοωπ ξ ποξβλεπόμεμξπ ςοόμξπ.   

      Παοακαλξύμε επίζηπ μα μαπ εμημεοώζεηε ηλεκηοξμικά,  μέςοι και  ηημ Σοίηη 29 

Οκητβοίξρ,  ζε πεοίπητζη  μη ζρμμεηξςήπ ζαπ.  

 

Οι   ρμηξμίζηοιεπ Γκπαιδερηικξύ Έογξρ 

 

 

                                                                            

                          Μαοία Γμμ Γιγξροηάκη   Αμδοξμίκη Π. παθαοάκη  

 

                                                              Γζτηεοική διαμξμή:  
1. κ. Γιοήμη Βιδάκη, Οογαμτηική ρμηξμίζηοια  ΠΓ.Κ.Γ. 

Κοήηηπ 


