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ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης

ΚΟΙΝ: Περιφερειακή
Εκπαίδευσης Κρήτης

Διεύθυνση

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

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο σχεδιασμό Επιμορφωτικού Προγράμματος σε
θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολικής Μονάδας για αναπληρωτές και ωρομίσθιους
εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, οι
Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ)
Ηρακλείου, προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ταχύρρυθμο, πιλοτικό, επιμορφωτικό
πρόγραμμα για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε θέματα οργάνωσης και
διοίκησης σχολικής μονάδας, συγκροτούν ομάδα εργασίας, η οποία θα αναλάβει το
σχεδιασμό, τη δόμηση και την εφαρμογή του προγράμματος για την υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική εκπαίδευση της Κρήτης.
Η θεματολογία του προγράμματος περιλαμβάνει (ενδεικτικά):
1. Βιβλία που τηρούνται στα σχολεία
2. Βασικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολείων
3. Καθηκοντολόγιο Διευθυντών και Εκπαδευτικών
4. Θέματα εφαρμογής ωρολογίου προγράμματος, ωραρίου και αδειών
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να υλοποιήσετε το Πρόγραμμα αυτό στην Περιφερειακή σας
ενότητα, για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού του, σας παρακαλούμε
Α. να μας υποδείξετε έναν εκπαιδευτικό από τη Διεύθυνσή σας ο οποίος θα συμμετάσχει
στις συζητήσεις του σχεδιασμού αυτής της επιμόρφωσης και θα αναλάβει το συντονισμό της
εφαρμογής του Προγράμαμτος
Β. Ο Διευθυντής της Β/θμιας Εκπαίδευσης μαζί με τους Προϊστάμενους Διοικητικών και
Εκπαιδευτικών Θεμάτων να συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη τηλεσύσκεψη μέσω
skype την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 στις 12.00-14.00 για την ανάλυση του θέματος του
προγράμματος και να αποτελέσουν και τους Επιμορφωτές. Ο συντονισμός της τηλεσύσκεψης
θα γίνει στη διεύθυνση skype KALATHAKI.MARIA.
Το ΠΕΚ Ηρακλείου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και υποδομή που διαθέτει, θα
αναλάβει τις συνεννοήσεις με τις 4 Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης για τον
κεντρικό σχεδιασμό και δόμηση του Προγράμματος και οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης

της Κρήτης, στη συνέχεια, θα αναλάβουν να το εφαρμόσουν τοπικά, στις πρωτεύουσες των
νομών της Κρήτης.
Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 περίπου απογευματινές ώρες, η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών θα είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και οι επιμορφωτές
θα παρέχουν εθελοντικό έργο. Η Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος θα
σταλεί από τις Διευθύνσεις στα σχολεία και οι Εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν ηλεκτρονικά την
επιθυμία παρακολούθησής του, και θα ενημερωθούν και για τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του Προγράμματος μέσω των μαίλς τους και των Ιστοσελίδων των Διευθύνσεων και του ΠΕΚ.
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