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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΕ.Κ.Ε.. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Αγαπηςέπ και αγαπηςξί ρσμάδελτξι,
Με ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ Πεοιτεοειακξύ Κέμςοξσ Δκπαιδεσςικξύ
υεδιαρμξύ (ΠΔ.Κ.Δ..) Δσςικήπ Δλλάδαπ, απεσθύμξσμε ρε όλα ςα μέλη ςηπ
εκπαιδεσςικήπ κξιμόςηςαπ εγκάοδιξσπ υαιοεςιρμξύπ και εσυέπ για σγεία,
επαγγελμαςική αμάπςσνη, δημιξσογία και καςανίχρη.
Σξ ΠΔ.Κ.Δ.. Δσςικήπ Δλλάδαπ έυει χπ απξρςξλή ςξμ εκπαιδεσςικό ρυεδιαρμό,
ςημ παοακξλξύθηρη, ςξμ ρσμςξμιρμό και ςη ρςήοινη ςξσ εκπαιδεσςικξύ έογξσ
ςχμ δημόριχμ και ιδιχςικώμ υξλικώμ Μξμάδχμ (.Μ.), καθώπ και ςχμ
Δογαρςηοιακώμ Κέμςοχμ (Δ.Κ.). Αμαλαμβάμει, επίρηπ, ςξμ ρσμςξμιρμό ςχμ
μέχμ δξμώμ σπξρςήοινηπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ έογξσ, ςχμ Κέμςοχμ
Δκπαιδεσςικήπ και σμβξσλεσςικήπ Τπξρςήοινηπ (Κ.Δ..Τ.), ςχμ Κέμςοχμ
Δκπαίδεσρηπ για ςημ Αειτξοία (Κ.Δ.Α.) και ςχμ Δογαρςηοιακώμ Κέμςοχμ
Υσρικώμ Δπιρςημώμ (Δ.Κ.Υ.Δ.) ςηπ Πεοιτεοειακήπ Διεύθσμρηπ Ποχςξβάθμιαπ
και Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ Δσςικήπ Δλλάδαπ. Αμάμερα ρςιπ κύοιεπ
αομξδιόςηςεπ ςξσ ΠΔ.ΚΔ.. είμαι και η επιρςημξμική και παιδαγχγική
σπξρςήοινη ςχμ εκπαιδεσςικώμ ςηπ δημόριαπ και ςηπ ιδιχςικήπ εκπαίδεσρηπ,
αλλά και η ξογάμχρη επιμξοτχςικώμ ποξγοαμμάςχμ ρε ρσμεογαρία με ςιπ
ποξαματεοθείρεπ δξμέπ ρςήοινηπ και με ςξ Ιμρςιςξύςξ Δκπαιδεσςικήπ Πξλιςικήπ
(Ι.Δ.Π.). Δπιπλέξμ, έυει ςημ αομξδιόςηςα ςηπ σπξρςήοινηπ ςχμ ρυξλικώμ
μξμάδχμ ρςιπ Πεοιτεοειακέπ Δμόςηςεπ Αυαΐαπ, Ηλείαπ και Αιςχλξακαομαμίαπ,
καςά ςη διαδικαρία ποξγοαμμαςιρμξύ, σλξπξίηρηπ και απξςίμηρηπ ςξσ
εκπαιδεσςικξύ ςξσπ έογξσ.
Η έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ μέξσ θερμξύ ρημαςξδξςεί ςη βξύληρη ςηπ πξλιςείαπ
μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ οαγδαίεπ ξικξμξμικέπ και κξιμχμικέπ αλλαγέπ πξσ
ρσμςελξύμςαι ςα ςελεσςαία υοόμια ρςη υώοα μαπ και ξι ξπξίεπ επηοεάζξσμ
άμερα και ςξμ εσαίρθηςξ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Ποξπ ασςήμ ςημ καςεύθσμρη,
επιυειοείςαι, με ρσρςημαςικό και ξογαμχμέμξ ςοόπξ, η αμαδιάοθοχρη ςηπ
επιρςημξμικήπ και παιδαγχγικήπ σπξρςήοινηπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ και ςχμ
ρυξλικώμ μξμάδχμ, με κεμςοική επιδίχνη ςη διαμόοτχρη εμόπ ρύγυοξμξσ
ρυξλείξσ ςξ ξπξίξ θα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ εκπαιδεσςικέπ και φσυξκξιμχμικέπ
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αμάγκεπ ςχμ μελώμ ςηπ ρυξλικήπ κξιμόςηςαπ.

Σξ ΠΔ.Κ.Δ.. Δσςικήπ Δλλάδαπ, για ςημ σλξπξίηρη ςηπ απξρςξλήπ ςξσ,
επιδιώκει εσούςεοεπ ρσμεογαρίεπ με ςα ιδούμαςα Σοιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ
πξσ δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρςημ Πεοιτέοεια Δσςικήπ Δλλάδαπ, με ςιπ Διεσθύμρειπ
Δκπαίδεσρηπ ςχμ ςοιώμ Πεοιτεοειακώμ Δμξςήςχμ Δσςικήπ Δλλάδαπ, και
αρταλώπ με ςξσπ δύξ βαθμξύπ ςηπ Σξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ. Δπιπλέξμ,
ποξρβλέπει ρε ποξςάρειπ ρσμεογαρίαπ με τξοείπ και ρσλλόγξσπ ςηπ ςξπικήπ
κξιμχμίαπ πξσ δύμαμςαι μα ρσμειρτέοξσμ ρςημ ποξαγχγή ςξσ ρκξπξύ και ςχμ
ρςόυχμ ςξσ.
Κλείμξμςαπ, ραπ εμημεοώμξσμε όςι καςά ςημ εμαοκςήοια πεοίξδξ λειςξσογίαπ
ςξσ ςξ ΠΔ.ΚΔ.. Δσςικήπ Δλλάδαπ ρςεγάζεςαι ποξρχοιμά ρςξμ υώοξ ςξσ ποώημ
Πεοιτεοειακξύ Δπιμξοτχςικξύ Κέμςοξσ (Π.Δ.Κ.) Πάςοαπ. Σξ ΠΔ.Κ.Δ. Δσςικήπ
Δλλάδαπ είμαι ςξ μεγαλύςεοξ ςηπ υώοαπ, με ραοάμςα ςοειπ (43) σμςξμιρςέπ
Δκπαιδεσςικξύ Έογξσ (.Δ.Δ.), εκ ςχμ ξπξίχμ ξι ςοιάμςα πέμςε (35) έυξσμ έδοα
ςημ Πάςοα. Έυει ρςημ πεοιξυή εσθύμηπ ςξσ ςημ επξπςεία ςξσ επιρςημξμικξύ και
παιδαγχγικξύ έογξσ για πεοιρρόςεοεπ από 1.135 ρυξλικέπ μξμάδεπ, 12.150
εκπαιδεσςικξύπ και 90.000 μαθηςέπ.
Για ςξ ιρςξοικό, ςη δξμή ςξσ ΠΔΚΔ, ςξσπ σμςξμιρςέπ Δκπαιδεσςικξύ Έογξσ
(.Δ.Δ.) πξσ ςξ ρςελευώμξσμ (βιογραφικά, αναθέσεις επιστημονικής και
παιδαγωγικής ευθύνης, στοιχεία επικοινωνίας), ςξμ ρυεδιαρμό και ςιπ δοάρειπ
ςξσ μπξοείςε μα εμημεοώμερςε από ςξ ιρςξλόγιξ ςξσ ξογαμιρμξύ
(https://blogs.sch.gr/pekesde/) και μα επικξιμχμείςε μέρχ ςξσ ηλεκςοξμικξύ
ςαυσδοξμείξσ (email: pekesde@sch.gr).

Για το ΠΕ.ΚΕ.. Δυτικής Ελλάδας
Ο Οργαμωτικός υμτομιστής ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικής Ελλάδας
Δρ. πυρίδωμ Παπαδάκης
Σσνηονιζηής Εκπαιδεσηικού Έργοσ Πληροθορικής (ΠΕ86)
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