
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
(ΠΕ.Κ.Ε..) ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

----- 

  
Πάτρα, 15 / 3 / 2019 
Α/Α: 14 

Σαχ. Δ/νςη: 
Κτίριο 3

ου
 Δημοτικοφ χολείου Παραλίασ 

(2
οσ

 όροφοσ), Εργατικζσ Κατοικίεσ Παραλίασ 
  

Σ.Κ. – Πόλη: 26333 – Παραλία Πατρϊν 
Πληροφορίεσ: Λεβεντάκησ Χ. ΕΕ ΠΕ11 
Σηλ.: 
Fax: 

6977770287 
2610527193 

Ηλ. Δ/νςη: xleventakis@sch.gr Κοιν: Οργανωτικό υντονιςτή ΠΕΚΕ 
Δυτικήσ Ελλάδασ Ιςτολόγιο ΠΕΚΕ: https://blogs.sch.gr/pekesde/ 

 
 
 
 
 
Θζμα: «Πρόςκληςη ςε επιμορφωτική ςυνάντηςη του υντονιςτή Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
ΠΕ11 του ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ, Λεβεντάκη Χαράλαμπου» 
 
Ζχοντασ υπόψη: 
 

1) την υπ. αρ. 13852/Ε3/30.01.2019 απόφαςη του ΤΠΠΕΘ με θζμα «Ζγκριςη … δ) υλοποίηςησ Δ’ Κφκλου 
Επιμόρφωςησ από τουσ ΕΕ προσ τα ςτελζχη των ςχολείων παιδαγωγικήσ ευθφνησ τουσ 
(Προϊςταμζνουσ των Νηπιαγωγείων, Διευθυντζσ ή/και Τποδιευθυντζσ ςχολικϊν μονάδων τησ 
υποχρεωτικήσ εκπ/ςησ ή/και εκπ/κοφσ τησ υποχρεωτικήσ εκπ/ςησ ςε περιπτϊςεισ είτε ζλλειψησ των 
ανωτζρω είτε αδυναμίασ τουσ να ςυμμετζχουν)». 

2) τισ διατάξεισ των παρ. 2 & 3 άρ. 4 και παρ. 1 άρ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) με 
θζμα «Αναδιοργάνωςη των δομϊν υποςτήριξησ τησ π/θμιασ και δ/θμιασ εκπ/ςησ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

3) τισ διατάξεισ των παρ. 1 άρ. 1, παρ. 3 άρ. 2 και παρ. 3 & 4 άρ. 4 τησ υπ. αρ. 158733/ΓΔ4/24.09.2018 
(ΦΕΚ 2499/27.09.2018 τ. Β’) Τ.Α. με θζμα «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των ΠΕΚΕ και ειδικότερα 
καθήκοντα και αρμοδιότητεσ των ΕΕ». 

4) τισ διατάξεισ των παρ. 1 άρ. 19, παρ. 2 άρ. 27, παρ. 1 άρ. 30, παρ. 5, 6 & 23 άρ. 36 και παρ. 10 άρ. 39 
τησ υπ. αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002 τ. Β’) Τ.Α. όπωσ 
τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. Φ.353.1/10/58660/Δ1/26.04.2013 (ΦΕΚ 1186/15.05.2013 τ. Β’) Τ.Α. 
με θζμα «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των 
περιφερειακϊν υπηρεςιϊν π/θμιασ και δ/θμιασ εκπ/ςησ, των δ/ντϊν και υποδ/ντϊν των ςχολ. 
μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

5) τισ διατάξεισ τησ παρ. 2 άρ. 59 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007 τ. Α’) με θζμα «Κφρωςη του 
Κϊδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικϊν Διοικητικϊν Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

6) τισ διατάξεισ τησ περ. ιγ’ άρ. 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α’) με θζμα «Πανεπιςτήμιο 
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιςτήμιο και άλλεσ διατάξεισ». 

7) τισ διατάξεισ τησ περ. ςτ’ παρ. 1 άρ. 55 του Ν. 1566/1985 με θζμα «Δομή και λειτουργία τησ 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 

8) τισ διατάξεισ τησ υπ. αρ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β’) Τ.Α. με θζμα 
«Κατανομή των θζςεων ΕΕ ςτα ΠΕΚΕ κατά κλάδο και ανάθεςη επιςτημονικήσ ευθφνησ». 

9) την υπ. αρ. Φ.32.1/10841/25.09.2018 απόφαςη τησ ΠΔΠΔΕ Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Σοποθζτηςη 
υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτο ΠΕΚΕ Δυτικήσ Ελλάδασ». 

10) την υπ. αρ. Φ.63/12890/02.11.2018 απόφαςη τησ ΠΔΠΔΕ Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ανάθεςη 
Επιςτημονικήσ και Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ χολικϊν Μονάδων, Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ, Ε.Κ. και 
Κ.Ε.Α. ςτουσ ΕΕ του ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ». 

11) την υπ. αρ. 13/27-2-2019 πράξη τησ Ολομζλειασ του ΠΕΚΕ Δυτικήσ Ελλάδασ. 

 

 ΠΡΟ: Διευθυντζσ χολικών Μονάδων:  

 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΤΡΓΟΤ ΗΛΕΙΑ, 

 2ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΤΡΓΟΤ ΗΛΕΙΑ, 

 3ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΤΡΓΟΤ ΗΛΕΙΑ, 

 4ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΤΡΓΟΤ ΗΛΕΙΑ, 

 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΗΝΕΙΑ, 

 ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΠΙΣΑΛΙΟΤ, 

 ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΤ ΗΛΕΙΑ, 

             (μζςω του ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ) 
 

Κοιν.:   
 Οργανωτικό υντονιςτή του ΠΕ.Κ.Ε..  

                Δυτικήσ Ελλάδασ 

 Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ηλείασ 
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https://blogs.sch.gr/pekesde/
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Με τη ςχετική απόφαςη (1) του ΤΠΠΕΘ ζχει εγκριθεί η υλοποίηςη του Δ’ Κφκλου 
Επιμόρφωςησ από τουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου προσ τα ςτελζχη των ςχολείων 
παιδαγωγικήσ ευθφνησ τουσ ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ 1 τησ Πράξησ «Παρεμβάςεισ 
επιμόρφωςησ για την ενίςχυςη των ςχολικών δομών του εκπαιδευτικοφ ςυςτήματοσ» με 
κωδικό ΟΠ (MIS) 5004204. 

Η επιμόρφωςη διάρκειασ τεςςάρων (4) ωρϊν αφορά το τελικό αναμορφωμζνο 
πλαίςιο τησ περιγραφικήσ αξιολόγηςησ με βάςη τα πορίςματα τησ πιλοτικήσ εφαρμογήσ.   

Μετά την ολοκλήρωςη του Δ’ Κφκλου Επιμόρφωςησ, τα τελζχη/Εκπαιδευτικοί που 
επιμορφϊθηκαν καλοφνται να ενημερϊςουν το φλλογο Διδαςκόντων τησ ςχολικήσ τουσ 
μονάδασ ςυντάςςοντασ ςχετικό Πρακτικό το οποίο θα παραμείνει ςτη ςχολική μονάδα. 

 
Σο πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι: 
 

Θεματική: α) Περιγραφική Αξιολόγηςη &  
                    β) Νζεσ Δομζσ Υποςτήριξησ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου και  ο ρόλοσ των Σ.Ε.Ε. 
 

ΗΗ μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   

//   ΏΏ ρρ αα   
ΣΣ όό ππ οο σσ   

ΔΔ ιι εε ξξ αα γγ ωω γγ ήή σσ   
ΕΕ ππ ιι μμ οο ρρ φφ οο φφ μμ εε νν οο ιι   ΕΕ ππ ιι μμ οο ρρ φφ ωω ττ ζζ σσ   

Σετάρτη 
27 - 03 - 2019 
08:15 - 12:30 

 

1ο Γυμνάςιο 
Πφργου Ηλείασ 
(Γυμναςιάρχου 

Δοφκα 20, 
Πφργοσ, τηλ. 
2621022909) 

Δ/ντζσ των Γυμναςίων 

Ηλείασ, 17ησ Ενότητασ 

χολικϊν Μονάδων τησ 

Π.Δ.Ε. Δυτικήσ Ελλάδασ 

(όπωσ ο πίνακασ 

αποδεκτών) 

υντονιςτζσ 
Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου: 
Λεβεντάκησ, 

Γεωργακοποφλου, 
Σεμιτζκοσ, 

Ηηςιμόπουλοσ. 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ώρα  Θεματική  

 
  Αϋ ΜΕΡΟ 

 
  08:15 – 11:30 

«Η Περιγραφική Αξιολόγηςη: 
Πιλοτική Εφαρμογή, Αποτίμηςη, Διάχυςη αποτελεςμάτων, 

Εργαλεία και Τεχνικζσ» 

11:30 – 11:45 Διάλειμμα 

Βϋ ΜΕΡΟ 
 

11:45 – 12:30 

«Νζεσ Δομζσ Υποςτήριξησ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
και ο ρόλοσ των Σ.Ε.Ε.» 

 

 

Οι Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ οφείλουν να διευκολφνουν τουσ επιμορφοφμενουσ, 
απαλλάςςοντάσ τουσ από τα υπηρεςιακά καθήκοντά τουσ τισ ςυγκεκριμζνεσ ημερομηνίεσ 
και ϊρεσ που θα υλοποιηθεί η επιμόρφωςη. 

 
 Ο υντονιςτήσ Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου ΠΕ11 

 
       Δρ. Λεβεντάκησ Χαράλαμποσ 

 


