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              (ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΚΡΗΤΗΣ) 
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Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής  εκπαιδευτικών:   Δ.Σ 1ου Αρκαλοχωρίου και Α’- Δ’ τάξεων  

       Δ.Σ Χουδετσίου σε ενδοσχολική ημερίδα 

  

Σχετ.:  

1. Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α΄/1-8-2017):  « Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων     

και δημοτικών σχολείων, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 23 του ν.4559/2018 

(ΦΕΚ 142 Α΄), άρθρο 17, π.1  

2. Ν. 4299/2018,Απόφαση αριθμ.158733/ΓΔ4, άρθρο 3, π.3, εδάφιο θ΄: «Ενιαίος       

Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  

   (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών      

   Εκπαιδευτικού Έργου» 

3. Την Πράξη 20/30-09-2019 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π∆Ε Κρήτης 

4. Έγκριση ΠΔΕ Κρήτης για τη διεξαγωγή τους, αρ.πρωτ.1251/ 05/02/2020 

          

     Σας καλούμε να συμμετέχετε στην επιμορφωτική ημερίδα, που προγραμματίσαμε, 

συνεκτιμώνας επιμορφωτικά αιτήματα δημοτικών σχολείων της ενότητάς μας,  σε συνεργασία με 

το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ), την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, στο 1ο ∆ημ. Σχολείο 

Αρκαλοχωρίου, από 8:00 έως 14:00, με θέμα:  

 

«Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών: 
μέθοδοι και εργαλεία». 

 

ΠΡΟΣ: 1. Τους/τις   

               Εκπαιδευτικούς του Δ.Σ 1ου Αρκαλοχωρίου 

            2. Τους Εκπαιδευτικούς των Α΄-Δ΄τάξεων          

                του Δ. Σ Χουδετσίου 

ΚΟΙΝ: 1.Τον κ. Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και     

              Δ/Θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

           2. Τον κ. Αναπληρωτή Δ/ντή Α/θμας   

               Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου 

           3.Κ.Ε.Σ.Α.Ν  Ηρακλείου 

 

 

 

.   
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 Η προαναφερόμενη ημερίδα απευθύνεται: α. σε όλους/ες τους/ τις εκπαιδευτικούς του 1ου 

∆ημ. Σχολείου Αρκαλοχωρίου (εφόσον την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης εργάζονται 

ολόκληρο το ωράριό τους στη σχολική μονάδα που καλείται για επιμόρφωση), β. στους/τις 

εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 70 των Α  , Β  , Γ   & ∆   τάξεων και στους/ις εκπαιδευτικούς 

και των άλλων ειδικοτήτων του ∆ημ. Σχολείου Χουδετσίου της 7ης Ενότητας Ηρακλείου 

(εφόσον την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης εργάζονται ολόκληρο το ωράριό τους στη 

σχολική μονάδα που καλείται για επιμόρφωση), με την προϋπόθεση ότι δε(ν) έχουν/θα έχουν 

εξαντλήσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικές ημερίδες για δύο εργάσιμες ημέρες τον 

χρόνο όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Π∆ 79/2017 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

         Σκοπός της ημερίδας είναι να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευτικοί με εναλλακτικές μορφές 

υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, η εφαρμογή των οποίων θα συντελέσει στην 

ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών για αναγνώριση,  έκφραση και ρύθμιση των συναισθημάτων 

τους και περαιτέρω στη  δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη-ομάδα 

και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον.   

Επιμέρους  στόχοι της ημερίδας,  είναι:  

Οι εκπαιδευτικοί: 

 Να υποστηρίζουν τους μαθητές τους, ώστε να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να 

εκφράζουν τα συναισθήματά τους. 

 Να υποστηρίζουν τους μαθητές τους ώστε να κατανοούν ότι όλα τα συναισθήματα είναι 

φυσιολογικά. 

 Να υποστηρίζουν τους μαθητές τους ώστε να μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες ουσιαστικής επικοινωνίας και ανάπτυξης ενός ομαλού 

συναισθηματικού κλίματος εντός της τάξης. 

 Να βελτιώσουν την ικανότητα αναστοχασμού τους πάνω στις προσωπικές τους 

συναισθηματικές αντιδράσεις. 

 Να γνωρίσουν μεθόδους και εργαλεία που προάγουν την ανάπτυξη των συναισθηματικών 

ικανοτήτων των μαθητών τους. 

 

         Η ημερίδα, που θα έχει τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου,   θα συντονιστεί από την κ. 

Σοφία Περακάκη, Κοινωνική Λειτουργό ΜΕd,  Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ - Κέντρου 

Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (σε συνεργασία με 

τον ΟΚΑΝΑ), με τη συμβολή της ΣΕΕ ΠΕ 70 7ης ενότητας και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο  πρόγραμμα.     

 

 Σας  γνωρίζουμε ότι: 

 

1. Οι μαθητές του  1ου Δ.Σ Αρκαλοχωρίου  και των Α΄-Δ΄τάξεων του Δ. Σ 

Χουδετσίου, κατά την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας και εφόσον τηρούνται οι 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής των διδασκόντων, δεν θα προσέλθουν στο 

σχολείο, αφού ο συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους 

καθήκοντα την ημέρα συμμετοχής του στην ημερίδα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να  

ενημερώσετε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών με τον πιο βέλτιστο τρόπο, 

προκειμένου  να ρυθμίσουν το πρόγραμμά τους. 

 



2. Η συμμετοχή όλων των προαναφερομένων εκπαιδευτικών κατά την ημέρα διεξαγωγής της 

ημερίδας είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου δικαιολογείται η  απουσία τους,  μόνο μετά 

από χορήγηση νόμιμης  άδειας.  

 

3. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως ο επιμορφωτικός χρόνος και λόγω του 

βιωματικού χαρακτήρα της ημερίδας, είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευση των 

συμμετεχόντων (8.00-8.10 π.μ). Ως εκ τούτου, παρακαλούνται θερμά οι Δ/ντές των  

Δ. Σ να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για την ανάγκη τήρησης του 

προγράμματος εργασιών της ημερίδας καθώς και για τις υπηρεσιακές ενέργειες σε 

περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής. 

 

 

                                                        Η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 

                                                                                    

                                                               Ανδρονίκη Π. Σπαθαράκη 
Εσωτερική διανομή:  Ειρήνη Βιδάκη 

 

 

 

 

 


