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Ηράκλειο, 18-9-2018
Α.Π: 280
Προς τις σχολικές μονάδες Δ.Ε.
νομών Ηρακλείου και Λασιθίου
Κοιν:
1) Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Κρήτης
2) Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Δευτεροβάθμιας
3) Διευθυντή Δ/θμιας νομού
Ηρακλείου
4) Διευθυντή Δ/θμιας νομού
Λασιθίου

ΘΕΜΑ: Ένημέρωση, επισκέψεις στα σχολεία, διασχολικές συγκεντρώσεις,
Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά.
Ενημέρωση
Με υπουργική απόφαση παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την
παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται
με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη
της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. επειδή δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής.
Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ εδώ .
Η διαδικασία επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου έχει ολοκληρωθεί και
η δημοσίευση των αξιολογικών πινάκων αναμένεται στο επόμενο διάστημα.
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Από τους Σχολικούς Συμβούλους ζητήθηκε να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα
τους ,με έμφαση την επιμόρφωση, μέχρι νεωτέρας.
Επισκέψεις στα σχολεία, Διασχολικές συγκεντρώσεις
Στο πλαίσιο αυτό σκοπεύω να επισκεφτώ τα σχολεία επιστημονικής μου ευθύνης
και να πραγματοποιήσω διασχολικές συγκεντρώσεις στο Ηράκλειο, τον Άγιο
Νικόλαο και την Ιεράπετρα.
Οι επισκέψεις στα σχολεία έχουν ξεκινήσει. Το θέμα των επισκέψεων είναι η
διδασκαλία της ατομικής φυσικής, (ατομικό πρότυπο Rutherford, ατομικό πρότυπο
Bohr, τροχιακά, χημικός δεσμός) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα
των διασχολικών συγκεντρώσεων θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα.
Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ
Οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην 4η περίοδο επιμόρφωσης Β1
επιπέδου ΤΠΕ (Οκτώβριος 2018– Ιανουάριος 2019) θα γίνουν από 20 Σεπτεμβρίου.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ .
Την 4η επιμορφωτική περίοδο θα είμαι επιμορφωτής στα ΚΣΕ 3ο Δημοτικό Σητείας
(Παρασκευές, 6-9 μμ) και ΕΚ Ρεθύμνης (Δευτέρες 6-9 μμ). Αμφότερα τα
προγράμματα είναι μικτά τύπου ΙΙα ( 10 συνεδρίες από απόσταση και δύο δια
ζώσης στο ΚΣΕ).
Η επιμόρφωση από απόσταση Β1 επιπέδου ΤΠΕ είναι πολύ καλά οργανωμένη. Από
μια έρευνα που έκανα προκύπτει ότι οι συνάδελφοι προτιμούν τις επιμορφώσεις
από απόσταση. Δηλώνουν ότι μαθαίνουν ευχάριστα, ξεκούραστα, καλύτερα. Οι
εργασίες που παραδίδουν είναι καλύτερες. Οι συνάδελφοι από το Ηράκλειο
μπορούν, αν επιθυμούν , να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα από
απόσταση τύπου ΙΙa ή IIb.
Κλείνοντας θα επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι τα προσόντα μου είναι αυτά που
φαίνονται στο βιογραφικό μου . Μπορείτε να διαβάσετε το βιογραφικό μου εδώ .
Είμαι υποψήφιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου. Σε περίπτωση μη επιλογής μου
θα ζητήσω απόσπαση σε νυχτερινό σχολείο της πόλης του Ηρακλείου. Τα
προγράμματα Β1 επιπέδου στα οποία συμμετέχω ,σε κάθε περίπτωση, θα γίνουν
κανονικά.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου τους.

με εκτίμηση
Γρηγόρης Επιτροπάκης
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Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
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