
Θζμα: «Ολοήμερη επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Φυςικήσ Αγωγήσ »  
 

Για τθν υποςτιριξθ του ζργου των εκπαιδευτικών Φυςικισ Αγωγισ κα πραγματοποιθκεί 
επιμορφωτικι θμερίδα τθν Δευτζρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρεσ 08.30΄ - 13.30΄ ςτον Αθλητικό 
Όμιλο Λζοντεσ (Μεςολογγίου, ζναντι Νοςοκομείου Παπαγεωργίου, παράπλευρα περιφερειακισ 
οδοφ, δείτε εδώ τον ΧΑΡΣΗ).  
Η επιμορφωτικι θμερίδα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ Εκπαιδευτικοφσ 
ΠΕ11 (Φυςικήσ Αγωγήσ) του ςχολείου ςασ και κα περιλαμβάνει κεωρθτικό και βιωματικό μζροσ 
ςτα παρακάτω κζματα:  

 Διδαςκαλία του Κινθτικοφ Αλφάβθτου (κεωρία και πράξθ)  

 Θζματα ςχεδιαςμοφ ςτοχευμζνων κινθτικών δραςτθριοτιτων π.χ. με ζμφαςθ ςε 
ςυναιςκθματικζσ ι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ (κεωρία και πράξθ) και  

 Θζματα προγραμματιςμοφ του μακιματοσ.  
Παρακαλοφνται οι Εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ να προςζλκουν με φόρμεσ και ακλθτικά 
παποφτςια, κόλλεσ χαρτιοφ/τετράδιο, μολφβι/ςτυλό. Επίςθσ, θ ζγκαιρθ προςζλευςθ κρίνεται 
ςθμαντικι για τθν ομαλι ροι τθσ επιμόρφωςθσ.   

Παρακαλοφνται οι  Διευκυντζσ/τριεσ και Προϊςτάμενοι/εσ των ςχολείων να ενθμερώςουν 
ζγκαιρα και ενυπόγραφα τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ11 του ςχολείου τουσ και να διευκολφνουν τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθν θμερίδα. Τπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ΠΔ79/2017 «Με 
απόφαςη του ςυντονιςτή εκπαιδευτικοφ ζργου και χωρίσ να απαιτείται άδεια άλλησ αρχήσ μπορεί 
να χρηςιμοποιηθοφν μζχρι δφο (2) εργάςιμεσ ημζρεσ το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηςη 
επιμορφωτικών ςεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά ςεμινάρια και τισ ημερίδεσ 
ςυμμετζχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί τησ περιφζρειασ ή ομάδεσ εκπαιδευτικών κατά 
ςχολεία ή τάξεισ, ςφμφωνα με την περίπτωςη ςτ΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985. 
Η μετακίνθςθ των εκπαιδευτικών κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το δθμόςιο. 
Υ.Γ. Συνιςτάται η τήρηςη μζτρων ατομικήσ προςταςίασ (χρήςη μάςκασ και αντιςηπτικό) 
 

                                                                                                        Η υντονίςτρια  
                                                                                                     Εκπαιδευτικοφ Ζργου                                                                                                                          
                                                                                                     Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  
 & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ  
(ΠΕ.Κ.Ε..) 

------ 
 

 

                            
ταυροφπολη, 18/11/2022 
 
Αρ. Πρωτ.: 2529 
 
 

Προσ: Εκπαιδευτικοφσ ΠΕ11 των 
Δημοτικών χολείων του Δήμου 
Ευόςμου-Κορδελιοφ 
(δια των Διευκυντών/τριών των 
ςχολικών μονάδων)  
 
Κοιν: 

 Περιφερειακό Δ/ντι Α/κμιασ & 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Κ. Μακεδονίασ  
κ. Μπαχαράκθ 

 Δ/ντρια Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ 
Θεςςαλονίκθσ κ. Μποφτςκου 

 

Σαχ. Δ/νςθ: Κολοκοτρώνθ 22  
 56430 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ 
Πλθροφορίεσ: αββουλίδου Χριςτίνα  
Σθλζφωνο: 2310643065 
Fax: 2310643056 
Ηλ. διεφκυνςθ: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr  
  

https://www.google.com/maps/place/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%9B%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/@40.6796463,22.9491547,15z/data=!4m6!3m5!1s0x14a837823e158d2f:0x737480e5ad5393ef!8m2!3d40.6774088!4d22.9549054!16s%2Fg%2F12hmtnqvb
mailto:2pekes@kmaked.pde.sch.gr

