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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΡΗΣΗ  

(ΠΕ.Κ.Ε.. ΚΡΗΣΗ) 

ΥΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018-19 

Εηζαγωγή 

 Σν ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο απνηειείηαη από 32 .Δ.Δ. όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (εθηόο ελόο .Δ.Δ. 

Ζιεθηξνληθώλ) θαη ππνζηεξίδεηαη από 6 αθόκα .Δ.Δ. πνπ έρνπλ σο έδξα άιια ΠΔ.Κ.Δ... 

 
ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

1 ΒΗΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Οξγαλσηηθή ΔΔ ΠΔ 70 

2 ΚΑΝΔΛΛΟ ΗΧΑΝΝΖ Αλαπιεξσηήο Οξγαλσηηθόο ΔΔ ΠΔ 03 

3 ΜΑΡΗΑ ΜΠΑΓΗΔΡΗΣΑΚΖ ΔΔ ΠΔ 60 

4 ΗΜΗΣΕΖ-ΓΔΛΛΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΔ ΠΔ 60 

5 ΒΡΔΣΟΤΓΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ΔΔ ΠΔ 60 

6 ΠΛΑΣΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ΔΔ ΠΔ 60 

7 ΓΡΖΓΟΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΔ ΠΔ 70 

8 ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΖ ΔΔ ΠΔ 70 

9 ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΧΣΖΡΗΑ ΔΔ ΠΔ 70 

10 ΠΑΘΑΡΑΚΖ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ ΔΔ ΠΔ 70 

11 ΑΝΓΡΔΑΓΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΔΔ ΠΔ 70 

12 ΚΑΓΗΑΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΔΔ ΠΔ 70 

13 ΝΣΟΤΛΗΑ ΑΘΖΝΑ ΔΔ ΠΔ 70 

14 ΜΠΑΓΗΑΣΖ ΔΗΡΖΝΖ ΔΔ ΠΔ 70 

15 ΠΡΑΣΗΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΔ ΠΔ 70 

16 ΚΑΡΑΣΑΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΔ ΠΔ 70 

17 ΣΡΗΛΗΓΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΔ ΠΔ 01 

18 ΚΑΛΟΚΤΡΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΔΔ ΠΔ 02 

19 ΑΜΠΔΛΑ ΗΧΑΝΝΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΔΔ ΠΔ 02 

20 ΡΑΜΟΤΣΑΚΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΔ ΠΔ 02 

21 ΚΑΛΤΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΔ ΠΔ 03 

22 ΓΚΗΝΟΤΓΖ ΑΘΖΝΑ ΔΔ ΠΔ 04.01 

23 ΚΑΛΑΘΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΔΔ ΠΔ 04.04 

24 ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΔΔ ΠΔ 05 

25 ΠΟΤΛΛΑ ΔΛΔΝΖ ΔΔ ΠΔ 06 

26 ΓΗΑΑΚΖ ΟΦΗΑ ΔΔ ΠΔ 07 

27 ΕΑΜΠΔΣΑΚΖ ΛΖΓΑ ΔΔ ΠΔ 11 

28 ΓΡΟΟΤΛΑΚΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΔΔ ΠΔ 79.01 

29 ΠΑΝΔΛΖΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΔ ΠΔ 86 

30 ΒΛΟΝΣΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΔ ΠΔ 88.01 

31 ΓΗΓΟΤΡΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ  ΔΔ ΔΑΔΔ ΠΔ 70 

32 ΦΗΛΗΠΠΑΚΖ ΑΜΑΛΗΑ  ΔΔ Δ γηα ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΠΔ 70 

ΜΔ ΔΓΡΑ ζε  ΑΛΛΟ ΠΔΚΔ 

1 ΠΑΣΟ ΥΡΖΣΟ ΔΔ   ΠΔ78 1o ΠΔΚΔ Αηηηθήο 

2 ΜΠΟΤΛΑΚΖ ΑΡΥΟΝΣΧ ΔΔ   ΠΔ81 2ν ΠΔΚΔ Αηηηθήο 

3 ΞΑΝΘΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΔΔ  ΠΔ 80 5ν ΠΔΚΔ Αηηηθήο 

4 ΦΑΡΡΑ ΛΔΜΟΝΖ ΔΔ   ΠΔ82 5ν ΠΔΚΔ Αηηηθήο 

5 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΔΔ   ΠΔ83 6ν ΠΔΚΔ Αηηηθήο 

6 ΦΑΣΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΔ   ΠΔ89 6ν ΠΔΚΔ Αηηηθήο 

7 ΥΑΨΣΑ ΟΦΗΑ ΔΔ   ΠΔ08 1ν ΠΔΚΔ Ν. Αηγαίνπ 

8 ΚΑΠΔΡΝΔΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΔΔ   ΠΔ87 2ν ΠΔΚΔ Ν. Αηγαίνπ 

9 Θεαηξηθήο Αγσγήο [δελ έρεη 

πιεξσζεί ε ζέζε] 

ΔΔ   ΠΔ 91 6ν ΠΔΚΔ Αηηηθήο 

   

ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 
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 Έξγν ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο είλαη (παξ.1, άξζξν 3, Ν.4299/2018) ε  πξναγσγή ησλ ζθνπώλ  

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νξγάλσζε πνιύπιεπξεο επηκόξθσζεο θαη ε 

παηδαγσγηθή/επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

αμηνπνηώληαο ηε δηεπηζηεκνληθή θαη ζπιινγηθή ιεηηνπξγία πνπ πξνζθέξεη ε λέα απηή δνκή. Γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ε Οινκέιεηα ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο ζπλδηακόξθσζε θαη 

ελέθξηλε νκόθσλα (Πξάμε9/9-1-2018)ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκό, όπσο απηόο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξόλ θείκελν.  

 Γηεπθξηλίδνληαηηα εμήο:  

 1) Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο δελ θαηαηέζεθε πξνο ζπδήηεζελσξίηεξα ζηελ Οινκέιεηα, 

θαζώο ππήξραλ:α) αζάθεηεο σο πξνο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, β) πιηθνηερληθέο ειιείςεηο, γ) 

θαζπζηέξεζε ζηελ πιήξε δηνηθεηηθή ζηειέρσζε ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο αιιά θαη ζηε ζπγθξόηεζε 

ησλ ππόινηπσλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ. 

 2) Καηά ηνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο, ε Οινκέιεηα 

ζπλδηακόξθσζε κεληαίνπο πξνγξακκαηηζκνύο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ νη .Δ.Δ. ζηα 

θαζήθνληά ηνπο θαη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

  

 Όξακά καο απνηειεί ε νιηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθώλ θνηλνηήησλ 

από ην ζύλνιν ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ηνλ Νόκν 4547/2018, 

κέζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Απηνλνκίαο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο, θαζώο θαη ηα 

θνηλσληθά δεδνκέλα θάζε πεξηνρήο, κε απώηεξν ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

ζην ζύλνιό ηνπ.  

 

Οη βαζηθνί άμνλεο 

 Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ΠΕ.Κ.Ε.. Κξήηεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019, 

ζηεξίδεηαη ζηνπο άμνλεο πνπ αθνξνύλ ηελ απνζηνιή ηωλ ΠΕ.Κ.Ε.. σο πεξηθεξεηαθώλ θέληξσλ 

εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη απνθέληξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, όπσο απηνίνξίδνληαη 

ζύκθσλα κεηνλ Νόκν 4547/2018: 

 

α) ζηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ δεκόζησλ θαη  ηδησηηθώλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαζώο θαη ησλ Δ.Κ., θαη ζηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγωγηθή ππνζηήξημε 

ησλεθπαηδεπηηθώλ, 

β)ζηνλ ζπληνληζκό ηωλ ππνινίπωλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ θαη ππεξεζηώλ (ΚΕ..Τ., Κ.Ε.Α., 

Ε.Κ.Φ.Ε. Τπεπζύλσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ, Ο.Φ.Α.), 

γ) ζηελ νξγάλωζε επηκόξθωζεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζαγσγηθήο επηκόξθσζεο, θαζώο θαη 

ηεο επηκόξθσζεο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, 

δ) ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ απνηίκεζε ηνπεθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ θαη Δ.Κ., 

ε) ζηελ απνηίκεζε-απνινγηζκό ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΕ.Κ.Ε.. Κξήηεο. 
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Πξνγξακκαηηζκόο δξάζεωλ 

α)πληνληζκόο θαη ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλθαζώο θαη ησλ Δ.Κ., θαηεπηζηεκνληθή θαη παηδαγωγηθή ππνζηήξημε ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 Μέζσ ησλ .Δ.Δ. ην ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο ζα επηθνηλσλήζεη κε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζθνπό ηε γλσξηκία ησλ .Δ.Δ.κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα (εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο θαη καζεηέο) θαη ηελ πξώηε πξνζέγγηζε ζηα  ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινύλ. Οη .Δ.Δ. θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζα ζπληνλίδνπλ θαη ζα 

ππνζηεξίδνπλ ην δηδαθηηθό θαη ην παηδαγσγηθό έξγν είηε νη ίδηνη πξνζσπηθά είηε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο λέεο δνκέο ππνζηήξημεο. Οη .Δ.Δ.ζα δηεξεπλήζνπλ θαη ζαθαηαγξάςνπλ,  κε ηνλ πξνζθνξόηεξν 

ηξόπν, ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο 

επζύλεο ηνπο, θαιέο πξαθηηθέο θαη πηζαλέο πξνηάζεηο γηα πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ, 

ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηελ Οινκέιεηα. Παξόκνηα δηεξεύλεζε ελδέρεηαη 

λα γίλεη από ην ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππόινηπεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη άιια 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. 

β) πληνληζκόο ηωλ ππνινίπωλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ θαη ππεξεζηώλ(ΚΕ..Τ., Κ.Ε.Α., 

Ε.Κ.Φ.Ε., Τπεπζύλωλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέωλ Σερλνινγηώλ, Ο.Φ.Α.)    

 ηηο άκεζεο πξνηεξαηόηεηέο καο είλαη ε γλσξηκία θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ηνπο/ηηο 

ππεύζπλνπο/εο θαη ην πξνζσπηθό ησλ ππνινίπσλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ θαη ππεξεζηώλ (ΚΔ..Τ., 

Κ.Δ.Α., Δ.Κ.Φ.Δ., Τπεύζπλνη Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ, Ο.Φ.Α.) ηεο Π.Γ.Δ. Κξήηεο 

θαη ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο Κξήηεοκε ηνπο εμήο βαζηθνύο ζηόρνπο: 

1. ηελ επνπηεία, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε αληηζηαζκηζηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηαή θαη άιιεο ελεκεξωηηθέο/επηκνξθωηηθέο δξάζεηογηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηλνκέλσλ όπσο ε ζρνιηθή απνηπρία, ε δηαξξνή καζεηώλ θαη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο απνθιεηζκνύ  θαη ηελ πξνώζεζε ηεο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο,  

2. ηελ ελίζρπζε ηεο Αεηθνξίαο κε ηελ εθπόλεζε θαη πινπνίεζε ππνζηεξηθηηθώλ, 

ελεκεξωηηθώλ θαη επηκνξθωηηθώλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο, κε θαηλνηόκεο κεζόδνπο, κε επηθνηλσληαθέο, ελεξγεηηθέο θαη 

αιιειεπηδξαζηηθέο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ  ηε 

βησκαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή κάζεζε θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ νιηζηηθή ζεώξεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ θαη πξνσζνύλ ηε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

3. ηνλ ζπληνληζκό θαη ηε ζηήξημε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο α) κε ηα 

Δ.Κ.Φ.Δ. θαη ηνπο Τπεπζύλνπο Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλγηα ηελ 

εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ηωλ αληίζηνηρωλ καζεκάηωλ, ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Π/ζκηαο θαη ηεο 

Γ/ζκηαοΔθπαίδεπζεο, β) κεηηο Οκάδεο Φπζηθήο Αγσγήο (Ο.Φ.Α.)γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε ζέκαηα ζρνιηθώλ αζιεηηθώλ θαη ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο 

θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 
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γ) Οξγάλωζεεπηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ θαη πξνώζεζε θαηλνηόκωλ πξνγξακκάηωλ 

 Σν ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεοθαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο,  κεηαμύ άιισλ, ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεοθαη ησλ ινηπώλ νξηδόληησλ δεμηνηήησλ, ζηελελίζρπζε ηεο 

δηαζεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηαδηαθόξσλ κνξθώλ 

γξακκαηηζκώλ. ην πιαίζην απηό: 

1. Θα ππνζηεξίμεη θαη ζα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλώλνληαη κε επζύλε ηεο 

Π.Γ.Δ. Κξήηεο ή/θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε δηαθξαηηθά ή/θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνσζνύλ ηε ζπλεξγαζία, δηεπξύλνπλ νξίδνληεο, επλννύλ ηελ αληαιιαγή ηδεώλ θαη θαιώλ 

πξαθηηθώλ θαη πξνζζέηνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα ζρνιεία λα 

επηθνηλσλνύλ θαη λα αλαπηύζζνπλ νπζηαζηηθό δηάινγν θαη δξάζεηο κε κεγάιε παηδαγσγηθή 

αμία. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

 Πξόγξακκα EUROSCOLA 2019 

 Δξεπλεηηθό Δπξσπατθό Έξγν Horizon2020- CRISS 

 Πξνγξάκκαηα Erasmus+ (Ρνκπνηηθήο ζηα δεκνηηθά, GoDigital, SEA4ALL, 

CreateSkills,Plurimobil,θιπ) 

 Παγθόζκην ρνιηθό Πξσηάζιεκα Μπάζθεη 

 Έηνο «Δξσηόθξηηνο 2019» 

 Δηήζην Μαζεηηθό Φεζηηβάι  Φεθηαθήο Γεκηνπξγίαο 

 Φεζηηβάι Ξέλσλ Γισζζώλ 

 Γηαπεξηθεξεηαθό Θεκαηηθό Γίθηπν “Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν” 

 Φεζηηβάι Ρεηνξηθήο Παηδείαο, θιπ. 

2. Θα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλεί ην Τπνπξγείν κέζσ 

ηνπ Η.Δ.Π. ή ηνπ I.T.Y.E.-Γηόθαληνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε επηκνξθώζεσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΗΔΠ: 

“Μηα Νέα Αξρή ζηα ΕΠΑ.Λ.”, 

 Αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

παηδαγωγηθή ζην Νεπηαγσγείν, ην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην κε ζεκηλάξηα, 

εκεξίδεο, δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο θαη άιιεο δξάζεηο 

 Δπηκόξθσζε γηα ηελ Εηζαγωγή ηεο Πεξηγξαθηθήο Αμηνιόγεζεο ζηελ 

Τπνρξεωηηθή Εθπαίδεπζε 

 ΔπξσπατθόΈξγνHorizon2020 -  "Open Schools for Open Societies -  OSOS"  

 Δπηκνξθώζεηο επηπέδνπ Β1 ζηηο Σ.Π.Δ. 

 Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Ξέλσλ Γισζζώλ 

–Δληαίν Πξόγξακκα πνπδώλ ησλ Ξέλσλ Γισζζώλ (ΔΠ-ΞΓ) θαη Πξνγξάκκαηα 

Δθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο ζηελ Πξώηκε Παηδηθή Ζιηθία (ΠΔΑΠ), θιπ. 

  

3. Ζ Οινκέιεηα ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο ζα ζπδεηήζεη πξνηάζεηο ησλ .Δ.Δ. ή/θαη άιισλ 

ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο ή/θαη άιισλ θνξέσλ(Α.Δ.Η., Η.Σ.Δ., Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο θιπ),πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη/πινπνηήζεη επηκνξθώζεηο, 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, δξάζεηο, παξεκβάζεηο θιπ. ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε.  

 

4. Οη .Δ.Δ.ζα εληζρύζνπλ θαη ζα ππνζηεξίμνπληνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο επζύλεο ηνπο, δηνξγαλώλνληαο εκεξίδεο, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα,  ελεκεξώζεηο, 
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δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο(ελδνζρνιηθά, δηαζρνιηθά ή ζε νκάδεο ζρνιείσλ), θαζώο θαη κε ηελ 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πάλσ ζε ζεκαληηθά επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά 

ζέκαηα, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην (Ν. 4547/2018, 

Καζεθνληνιόγην θαη ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο). 

 

5. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ εζσηεξηθέο επηκνξθώζεηο κεηαμύ ησλ .Δ.Δ. ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

δ) Πξνγξακκαηηζκόο,  πινπνίεζε θαη   απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζρνιηθώλ 

κνλάδωλ θαη Ε.Κ. 
 Με βάζε ηε αλακελόκελε Τ.Α. πνπ ζα θαζνξίζεη ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο αλαθνξάο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο απνηίκεζεο θαζώο θαη ηνλ ηύπν ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ (παξ.7, αξζ. 47, 

λ.4547/2018),νη .Δ.Δ. ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο ζα κειεηήζνπλ ηηο εθζέζεηοπξνγξακκαηηζκνπ́ θαη 

απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ ζρνιηθώλκνλάδσλ ησλ νπνίσλέρνπλ ηελ παηδαγσγηθή 

επζύλε θαη ζα δηαηππσ́ζ νπλπαξαηεξήζεηο, όπνπ θαη αλ ρξεηαζηεί,γηα πηζαλέοβειηηώζεηο, νη 

νπνίεοζα ιακβάλνληαηππόςεηόζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ηξέρνληνοζρνιηθνύ 

έηνποόζν θαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ επόκελνπζρνιηθνύ έηνποαπό ηηο 

αληίζηνηρεοζρνιηθέοκνλάδεο. Οη .Δ.Δ. ζα κειεηήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ 

ζπιιόγσλδηδαζθόλησλπξνθεηκέλνπ λα ηηο ιάβνπλππόςε ηνπο ζην δηθό ηνπο πξνγξακκαηηζκό. 

 

ε) Απνηίκεζε-Απνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΕ.Κ.Ε.. Κξήηεο 

 Με ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2018-19 α) νη .Δ.Δ. ζα θαηαζέζνπλ ηνλ εηήζην αηνκηθό 

απνινγηζκό ηνπο, β) ε Οινκέιεηα ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο ζα απνηηκήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

παξόληνο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζα ππνβάιεη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 

Οξγαλωηηθά ζέκαηα 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ ζπγθξνηεζεί (ή ζα 

ζπγθξνηεζνύλ) κε απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. νκάδεο εξγαζίαο πνπ 

αζρνινύληαη (ή ζα αζρνιεζνύλ) κε αλάινγα ζέκαηα π.ρ. εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο, πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.., δηεξεύλεζε επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ θ.ά.. 

 Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο δξάζεο ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο ζα πινπνηεζεί αηνκηθά ή/θαη κε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ .Δ.Δ. (π.ρ. αλά εηδηθόηεηα, αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο,κε 

ζπλεξγαζία .Δ.Δ.  Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο, αλά νκάδεο εηδηθνηήησλ θιπ), ζύκθσλα κε ηνλ 

Νόκν 4547/2018. 

 Ο παξώλ εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζεί ή θαη λα ζπκπιεξσζεί, 

εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν από ηελ Οινκέιεηα ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο. 

Σειηθέο Επηζεκάλζεηο 

 Καηαιήγνληαο, επηζεκαίλεηαη όηη ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο ζα 

πινπνηεζεί θαιύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα πξνο όθεινο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

εθόζνλ ε Πνιηηεία πξνρωξήζεη άκεζα:   

α) ζηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο επηκόξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ώζηε απηνί απξόζθνπηα λα παξαθνινπζνύλ ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο,  

β) ζηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο βειηηώζεηο (αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλεπηηξεπόκελσλ κεηαθηλήζεσλ, 

αύμεζε ηνπ ύςνπο ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο, κείσζε ηνπ θαηώηαηνπ ρηιηνκεηξηθνύ νξίνπ) 
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ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ .Δ.Δ., θαζώο είλαη ιηγόηεξνη ζε αξηζκό ζε ζρέζε κε ηνπο 

ρνιηθνύο πκβνύινπο θαη κε πεξηζζόηεξα ζρνιεία επζύλεο. 

γ) ζηελ  έκπξαθηε ππνζηήξημε ησλ .Δ.Δ. κε θάιπςε ηεο αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ 

γξαθείσλ  ηνπο, 

δ) ζηελ επηκόξθσζε ησλ .Δ.Δ. αλαθνξηθά κε ηνλ λέν ξόιν ηνπο ζην πιαίζην ησλ ππνζηεξηθηηθώλ 

δνκώλ,   

ε)  ζηε νξγάλσζε ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Η.Δ.Π. θαη ηνπο άιινπο θεληξηθνύο θνξείο ηνπ 

ΤΠ.Π.Δ.Θ., ώζηε ε αλαηξνθνδόηεζε λα είλαη νπζηαζηηθή.  

 


