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Αγαπεηέο θαη Αγαπεηνί Σπλάδειθνη 

Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Κέληξνπ Εθπαηδεπηηθνύ 

Σρεδηαζκνύ (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Ηπείξνπ, απεπζύλνπκε ζε όια ηα κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο εγθάξδηνπο ραηξεηηζκνύο θαη επρέο γηα πγεία, 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, δεκηνπξγία θαη θαηαμίσζε. 

Σηελ απνζηνιή ηνπ ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείξνπ  είλαη ν εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο, ε 

παξαθνινύζεζε, ν ζπληνληζκόο θαη ε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ 

δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θαζώο θαη ησλ Ε.Κ., ν 

ζπληνληζκόο ησλ Κ.Ε.Σ.Υ., ησλ Κ.Ε.Α., θαη ησλ Ε.Κ.Φ.Ε. ηεο πεξηνρήο 

αξκνδηόηεηάο ηνπ, ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεκόζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νξγάλσζε ηεο 

επηκόξθσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζαγσγηθήο, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

θαζώο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν.   

Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζεζκνύ ζεκαηνδνηεί ηελ βνύιεζε ηεο 

πνιηηείαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο 

πνπ ζπληεινύληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ 

επαίζζεην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, επηρεηξείηαη, κε 

ζπζηεκαηηθό ηξόπν, ε αλαδηάξζξσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, κε θεληξηθή 

επηδίσμε ηε δηακόξθσζε ελόο ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ ην νπνίν ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο ησλ κειώλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 

Με ην λέν ζεζκό επηδηώθεηαη λα αλαπηπρζεί κηα αιιειεπηδξαζηηθή (δπλακηθή) 

ζρέζε κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο (ΠΕ.ΚΕ.Σ) & ζε επίπεδν Δηεύζπλζεο Εθπαίδεπζεο (Κ.Ε.Σ.Υ. & 

Κ.Ε.Α), θαη νη εθπαηδεπηηθνί, αληί λα απεπζύλνληαη ζηνλ έλα θαη κνλαδηθό 

Σρνιηθό Σύκβνπιν, αηηνύληαη ζην εμήο ππνζηήξημε από ηηο δηεπηζηεκνληθέο 



νκάδεο πνπ πιαηζηώλνπλ ηηο ελ ιόγσ δνκέο θαη εθείλεο αληαπνθξίλνληαη, 

πξνάγνληαο παξάιιεια ηηο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηνλ πεξηθεξεηαθό θαη θεληξηθό ζρεδηαζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Μεηαβηβάδεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν ε επζύλε ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο από ην έλα πξόζσπν ζε κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο θνηλόηεηα ζύλζεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαζώο θαη 

ζύλδεζεο επηζηεκνληθώλ πεδίσλ, κε επηδησθόκελν απνηέιεζκα ηελ επξεία 

δηεξεύλεζε ελόο πξνβιήκαηνο θαη ηε δηαηύπσζε πνιιώλ ελαιιαθηηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, ώζηε κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή εγθπξόηεηα λα επηιέγεηαη ε 

θαηάιιειε θάζε θνξά απάληεζε, πξνζαξκνζκέλε ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Τν ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείξνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, επηδηώθεη 

επξύηεξεο ζπλεξγαζίεο κε ηα ηδξύκαηα Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ θαη αζθαιώο κε ηνπο δύν 

βαζκνύο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Επηπιένλ, πξνζβιέπεη ζε πξνηάζεηο 

ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη ζπιιόγνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ δύλαληαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξναγσγή ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ. 

Κιείλνληαο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζηεγαδόκαζηε επί ηεο νδνύ Φηιηθήο 

Εηαηξείαο 15Α & Λνπθή Αθξίηα  Ισάλληλα Τ.Κ.45444. Σην ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείξνπ 

ππεξεηνύλ 33 Σπληνληζηέο Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ (Σ.Ε.Ε), από ηνπο νπνίνπο 

νη 22 έρνπλ έδξα ηα Ισάλληλα θαη έρεη ηελ επνπηεία ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη 

παηδαγσγηθνύ έξγνπ ζε 598 ζρνιηθέο κνλάδεο, 6072 εθπαηδεπηηθνύο θαη 

41775 καζεηέο. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε δνκή ηνπ ΠΕ.ΚΕ.Σ., ηνπο ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνύ 

Έξγνπ (Σ.Ε.Ε.)  πνπ ην ζηειερώλνπλ, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε από ην ηζηνιόγην  https://blogs.sch.gr/pekesipeir/ 

ηνπ νξγαληζκνύ θαη λα επηθνηλσλείηε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ  

pekes@ipeir.pde.sch.gr 
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Γηα ην ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείξνπ 

Ο Οξγαλσηηθόο Σπληνληζηήο Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ 
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