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Ηράκλειο, 17/01/2016 

 
Αριθμ. Πρωτ. 8 

 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Διεύθυνση : Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος 
    714 10 Ηράκλειο Κρήτης 
Πληροφορίες : Μιχάλης Βαρδαβάς 
Τηλέφωνα : 2810250793, 2810251875,     
    6946500408 (Διευθύντριας) 
Fax  : 2810251876 
Email  : mail@pek.ira.sch.gr 

ΠΡΟΣ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 
3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 
4. ΚΕΔΔΥ Κρήτης 
5. ΚΠΕ Κρήτης 
6. Πειραματικά σχολεία  
7. Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 

 
Ιστότοπος : https://sites.google.com/site/pekirakl/   

 
ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Εθελοντικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για Εκπαιδευτικούς της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κρήτης  

Το ΠΕΚ Ηρακλείου (εμβέλειας Κρήτης) προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, στη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, σε 
εκπαιδευτικούς και δομές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
(ΠΔΕ) Κρήτης, αξιοποιώντας την μέχρι τώρα τεχνογνωσία και τις υποδομές που διαθέτει, με 
σκοπό να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες διδακτικής και παιδαγωγικής σε όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

Το Συντονιστικό Συμβούλιο (ΣΣ) του ΠΕΚ Ηρακλείου προτίθεται να υποστηρίξει την 
εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα σχεδιαστούν και θα δομηθούν από 
τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες αναπτύσσονται 
τοπικά να διαχυθούν και να αξιοποιηθούν σε όλη την Κρήτη. Το συντονισμό της υλοποίησης 
των επιμορφωτικών προγραμμάτων αναλαμβάνουν το ΠΕΚ Ηρακλείου και οι Δ/νσεις Π/θμιας 
και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης. 

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν απογεύματα και Σαββατοκύριακα, στην περίοδο 
Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2017, και αποτελούν εθελοντική προσφορά προς την εκπαιδευτική 
κοινότητα της Κρήτης, με βεβαιώσεις παρακολούθησης και παροχής επιμορφωτικού έργου, 
χωρίς πρόσθετες δαπάνες για το Δημόσιο, χωρίς αμοιβές και έξοδα μετακίνησης των 
εμπλεκομένων και χωρίς άλλη απαίτηση.  

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και οι εκπαιδευτικές δομές που 
ανήκουν και εποπτεύει η ΠΔΕ Κρήτης με οποιοδήποτε θέμα θεωρούν ότι συμβάλλει στην 
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Κρήτης και μπορούν μόμοι 
τους ή με συνεργάτες, να το υλοποιήσουν, σε συνεργασία με το ΠΕΚ Ηρακλείου. Η υποβολή 
προτάσεων επιμορφωτικών προγραμμάτων και η παρακολούθησή τους είναι ανοικτή σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς και Δομές της ΠΔΕ Κρήτης, εφόσον δεν εμποδίζεται το 
εκπαιδευτικό τους έργο, τα μαθήματα και οι υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. 

Για την υποβολή και επιλογή των επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους 
εκπαιδευτικούς και φορείς, προτείνεται η παρακάτω διαδικασία: 
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 Η υποβολή προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με το γενικό πρότυπο σχεδιασμού και 

δόμησης επιμορφωτικού προγράμματος το οποίο βρίσκεται (ΕΔΩ) και στον ιστότοπο του 

ΠΕΚ Ηρακλείου, έως 29 Ιανουαρίου 2017 

 Συλλογή των υποβληθέντων προτάσεων και κοινοποίησή τους στις Διευθύνσεις Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προκειμένου οι εκπαιδευτικοί στους οποίους 

απευθύνονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον παρακολούθησης,  μέχρι 12 Φεβρουαρίου 

2017. 

 Ανακοίνωση από το ΠΕΚ Ηρακλείου και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν με βάση τον αριθμό των 

ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις υλοποίησης του κάθε 

προγράμματος, μέχρι τις  20 Φεβρουαρίου 2017 

 Έναρξη των επιμορφώσεων στις 27 Φεβρουαρίου 2017 

 
 Με τιμή 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 

Μαρία Καλαθάκη 
 Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης 
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