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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
----------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση: Ρολέν 4
Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Βιδάκη Ειρήνη
Τηλ. Γραφ.: 2810 246860, 2810246877
Κινητό: 6973594108
Fax: 2810222076
Ε-mail Γραμματείας: pekeskritis@sch.gr

Αρ. Πρωτ.: Φ.02/141
Προς:
• Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
• Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενους/ες και
Εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων Π/θμιας
& Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (δια των Δ/νσεων)
• Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (διά των
Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των
σχολείων)
Κοιν.:
• Π.Δ.Ε. Κρήτης
• Κ.Ε.Σ.Υ. Κρήτης
• Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
Περιφέρειας Κρήτης (Πρόεδρος: Τζ.Μπιτσάκη
oesgoneonkriti@gmail.com
• Ενώσεις Γονέων Περιφέρειας Κρήτης (δια της
Ομοσπονδίας)
• Συντονιστές/στριες Εκπ/κού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ
Κρήτης

ΘΕΜΑ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ υλοποίησης ΝΕΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ
για την ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης συνεχίζοντας τις προσπάθειές του να υποστηρίξει
επιστημονικά και παιδαγωγικά εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές όλων των βαθμίδων στις
έκτακτες αυτές συνθήκες της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε, έχει σχεδιάσει Νέο
επιμορφωτικό κύκλο ενημέρωσης και ενδυνάμωσης για γονείς και εκπαιδευτικούς με τη
μορφή διαδικτυακών απογευματινών προαιρετικών σεμιναρίων (webinars).
Σκοπός των διαδικτυακών αυτών σεμιναρίων είναι η ενημέρωση, η συμβουλευτική υποστήριξη
και ενδυνάμωση των γονέων σε θέματα που σχετίζονται με την αναστολή λειτουργίας σχολείων
λόγω της πανδημίας, τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την ψυχολογική υποστήριξη
των μαθητών, την υγεία και ευεξία τους την τρέχουσα αυτή περίοδο, την ανάπτυξη και
συμπεριφορά των παιδιών μετά τον εγκλεισμό, την ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων,
τη συνεργασία με το σχολείο, κ.ά..

Οι συναντήσεις υλοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, στο σύνδεσμο

https://pekes.pdekritis.gr/parentsexae/
Οι επιμορφωτές είναι καταρτισμένοι επιστήμονες από το χώρο της ψυχικής υγείας (σχολικοί
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχίατροι, ιατροί) διαφόρων δομών με τις οποίες
συνεργαζόμαστε (ΚΕΣΥ, ΚΨΥ, ΕΔΕΑΥ. κ.α.) αλλά και επιστήμονες του ακαδημαϊκού χώρου.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων ξεκινά και πάλι αυτή τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021,
18.00 -20.00 με την επιμορφωτική συνάντηση που αφορά τη συνεργασία σχολείου και
οικογένειας.
Εισηγήτρια μας είναι η κ. Βόκα Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός στο Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων, η οποία θα
αναπτύξει το θέμα: «Η συμβολή της Οικογένειας και του Σχολείου στην κοινωνική ανάπτυξη
του παιδιού και τη σχολική επιτυχία».
Μετά την κ. Βόκα θα ακολουθήσουν νέες επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί
ήδη στο Ημερολόγιο Δράσεων Ψυχοσυναισθηματικής Υποστήριξης για Γονείς, στη σελίδα του
ΠΕΚΕΣ Κρήτης (https://pekes.pdekritis.gr/parentsexae/).
Οι επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις θα διαρκέσουν έως τα τέλη της σχολικής χρονιάς με τη
δυνατότητα επικαιροποίησης θεμάτων, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και τα δεδομένα και
προκύπτουν κάθε φορά.
Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια είναι προαιρετικά και αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων, όλης της Κρήτης.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες να προωθήσουν το έγγραφο
στους/στις εκπαιδευτικούς καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου τους.

Η Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΔΑΚΗ

