
1 από 3 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν για παρουςίαςθ των πνευματικϊν ζργων τουσ ςε 
Εςπερίδα Αειφορίασ και για διλωςθ παρακολοφκθςθσ τθσ Εςπερίδασ 
 

1. ΦΕΚ 4299/27-9-2018/τ. B (2)  Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Περιφερειακϊν Κζντρων 
Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε..) και ειδικότερα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των 
υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου, άρκρο 3, παρ. 3ιςτ & παρ. 4β 

2. Απόφαςθ με αρ. πρωτ. 24175/24-10-2018 τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΠΕ & ΔΕ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ: «Ανάκεςθ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ ευκφνθσ ςχολικϊν μονάδων ςε 
υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 3ου  ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΠΕ & ΔΕ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ» 

3. Σο με αρ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ: «χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ 
προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων (Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, 
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων) για το ςχολικό ζτοσ 2019-20», παρ. 2.4.2.Γ. 

4. Σο ζγγραφο του Ο.Π.Ι. με αρ. πρωτ. 40491/16-12-2019  
5. Σα e-mail των φορζων .Ε.Κ.Π. (11/1/20), ΕΝΩ.Τ.Π.(11/1/20),  .Ε.Π.Ε. Πιερίασ (12/1/20),  

Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίασ (15/1/20) ωσ απάντθςθ ςτθν πρόςκλθςι μασ τθσ 23θσ & 27θσ/12/2019.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

3
ο
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΠΕ.Κ.Ε..) 

 

 

 

                

       Βζροια 16 Ιανουαρίου 2020 

       Αρ  Πρωτ.: 63 

 Λ. τρατοφ 72, Βζροια 59131 
3pekes@kmaked.pde.sch.gr 
τθλ.: 23313.53.657 
 
Πλθροφορίεσ: Ακανάςιοσ Χαρίςθσ, 
.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία 
τθλ.:6974738716 
e-mail: chath13@gmail.com 

ΠΡΟ:  
1. χολικζσ μονάδεσ Επιςτθμονικισ Ευκφνθσ  .Ε.Ε. Α. 

Χαρίςθ (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια, 
ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ.  -όλων των τφπων) των Περιφερειακϊν 
Ενοτιτων Ημακίασ, Πιερίασ, Πζλλασ  
(υπόψθ εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςε  
Προγράμματα Αειφορίασ ι είναι μζλθ παιδαγωγικϊν 
ομάδων ςε Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων  
2019-20) 

2. Κ.Π.Ε. Αν. Ολφμπου 
3. Κ.Π.Ε. Νάουςασ 
4. Κ.Π.Ε. Ζδεςςασ-Γιαννιτςϊν 

 
ΚΟΙΝ:  

1. Π.Δ.Ε.  Κεντρικισ Μακεδονίασ 
2. Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ημακίασ, Πιερίασ, Πζλλασ-
Τπεφκυνεσ/ουσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  

3. Οργανιςμό  Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ (Ο.Π.Ι.)  
4. Ζνωςθ υγγραφζων Πιερίασ (ΕΝΩ.Τ.Π.) 
5. φλλογοσ Εικαςτικϊν Καλλιτεχνϊν Πιερίασ(.Ε.Κ.Π.) 
6. .Ε.Π.Ε. Πιερίασ 
7. Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίασ 
8. Ο.Π.Π.Α.Π.  Διμου Κατερίνθσ  
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Αγαπθτζσ/τοί ςυναδζλφιςςεσ/οι, 
 

ςτα πλαίςια τθσ επιςτθμονικισ ευκφνθσ του .Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία και τθσ 
υποςτιριξθσ των Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων, για τθ διαςφάλιςθ υψθλισ 
ποιότθτασ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν/τριϊν ςε κζματα και του Πολιτιςμοφ, ςασ 
ενθμερϊνουμε ότι προγραμματίηουμε τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικισ/επιμορφωτικισ 
Εςπερίδασ Αειφορίασ με κζμα «Ο/θ εκπαιδευτικόσ ωσ δθμιουργόσ», ςτθν Κατερίνθ-
«Εκάβθ», τθ Δευτζρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ϊρεσ 17.00-21.30,  ςε ςυνεργαςία με τον 
Οργανιςμό Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ (Ο.Π.Ι.) (Ολομζλεια 3ου ΠΕ.Κ.Ε.. 25θ/12-12-2019).  

H Εςπερίδα ςυνδζεται με τουσ ςτόχουσ τθσ Αειφορίασ 4: Ποιοτικι εκπαίδευςθ, 8: 
Αξιοπρεπισ εργαςία και οικονομικι ανάπτυξθ και φυςικά 17: υνεργαςία για τουσ 
ςτόχουσ. Αρχικό ςτόχο ζχουμε τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ. τοχεφουμε όμωσ να αναδειχτεί και ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ωσ 
δθμιουργϊν, ςυγγραφζων, εικαςτικϊν, μουςικϊν, χορογράφων, ςκθνοκετϊν, δθμιουργϊν 
οπτικοακουςτικϊν ζργων, λογιςμικϊν, βάςεων δεδομζνων  κλπ. και να γίνει ανταλλαγι 
καλϊν  δθμιουργικϊν πρακτικϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι με το οποίο 
θ εκπαίδευςθ αλλθλεπιδρά. Ζτςι το πρόγραμμα τθσ Εςπερίδασ ζχει δφο ενότθτεσ: 

 
Εςπερίδα «Ο/θ εκπαιδευτικόσ ωσ δθμιουργόσ» 
 
1θ Ενότθτα:: Επιμορφωτικό ςεμινάριο  «Πνευματικι Ιδιοκτθςία και υγγενικά Δικαιϊματα: 
Εφαρμογι ςτθν εκπαίδευςθ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ» από τον Οργανιςμό Πνευματικισ 
Ιδιοκτθςίασ (Ο.Π.Ι.) (επιςυνάπτεται το περιεχόμενο του ςεμιναρίου).  
 
2θ Ενότθτα: Ο/θ εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει το πνευματικό/καλλιτεχνικό του ζργο 
 

Για το ςκοπό αυτό προςκαλοφμε εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων και δομϊν τθσ 
επιςτθμονικισ μασ αρμοδιότθτασ (βλ. αποδζκτεσ του εγγράφου) που είναι ςυγγραφείσ, 
εικαςτικοί, καλλιτζχνεσ, μουςικοί και γενικά δθμιουργοί να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον εάν 
επικυμοφν να παρουςιάςουν το πνευματικό ζργο που εκπόνθςαν, είτε ςτα πλαίςια 
προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων είτε ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ, 
επιςτθμονικισ, καλλιτεχνικισ και γενικότερα τθσ πολιτιςτικισ και κοινωνικισ τουσ δράςθσ.  

Η διλωςθ ενδιαφζροντοσ μπορεί να γίνει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα μζχρι τισ 
27/1/2020:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgpBGsSGhugegWu_J5_nC1fQ3XqEd1

ULIEJgYE6KPQ2_cemA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 
Παράλλθλα, προςκαλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται να 

παρακολουκιςουν τθν Εςπερίδα να το δθλϊςουν ςτθν ίδια φόρμα. Θα χορθγθκοφν 
βεβαιϊςεισ τόςο για το επιμορφωτικό ςεμινάριο του Ο.Π.Ι. όςο και για τθν Εςπερίδα. 

Ανάλογα με το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν, κα γίνουν ομαδοποιιςεισ των 
παρουςιάςεων και με υποςτιριξθ ΣΠΕ, ενϊ κα διοργανωκεί ζκκεςθ των πνευματικϊν 
ζργων των εκπαιδευτικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, ςε διαςφνδεςθ με ςχζδιο 
δράςθσ για τισ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ των ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ του .Ε.Ε. 
Αειφορίασ. Για το ςκοπό αυτό ζχει ςυςτακεί αρχικι Επιςτθμονικι/Καλλιτεχνικι Επιτροπι 
αποτελοφμενθ από:  
 
Ακανάςιοσ Χαρίςθσ, .Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgpBGsSGhugegWu_J5_nC1fQ3XqEd1ULIEJgYE6KPQ2_cemA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgpBGsSGhugegWu_J5_nC1fQ3XqEd1ULIEJgYE6KPQ2_cemA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Ευαγγελία Μποφτςκου, .Ε.Ε. ΠΕ70 (Δαςκάλων) 
Βικτωρία Μπεκιροποφλου, Τπεφκυνθ Λειτουργίασ Κ.Π.Ε. Αν. Ολφμπου 
Μαρία τάκθ, Μζλοσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ Κ.Π.Ε. Αν. Ολφμπου 
Άγγελοσ Αγγελίδθσ, Εκπαιδευτικόσ Β/βάκμιασ - Πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ υγγραφζων Πιερίασ   
Ευγενία Κορτςάρθ, υγγραφζασ - Γ. Γραμματζασ τθσ Ζνωςθσ υγγραφζων Πιερίασ   
Λίνα Γιαμοφηθ, Πρόεδροσ υλλόγου Εικαςτικϊν Καλλιτεχνϊν Πιερίασ 
Καλλιόπθ Γιαμοφηθ, Γραμματζασ υλλόγου Εικαςτικϊν Καλλιτεχνϊν Πιερίασ 
Αλζξανδροσ Ραπουτίκασ, Αντιπρόεδροσ υλλόγου Εικαςτικϊν Καλλιτεχνϊν Πιερίασ 

 
Αποδζχτθκαν τθν πρόςκλθςι μασ να ςυμβάλλουν ςτθν προςπάκεια ωσ 

ςυνδιοργανωτζσ θ .Ε.Ε. ΠΕ70 (Δαςκάλων) κ. Ευαγγελία Μποφτςκου, θ Ζνωςθ υγγραφζων 
Πιερίασ, ο φλλογοσ Εικαςτικϊν Καλλιτεχνϊν Πιερίασ, ο φλλογοσ Εκπαιδευτικϊν 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (.Ε.Π.Ε.) Πιερίασ και θ Ζνωςθ Λειτουργϊν Μζςθσ 
Εκπαίδευςθσ (Ε.Λ.Μ.Ε.) Πιερίασ, προκειμζνου να επιτευχκοφν ςε βζλτιςτο βακμό οι ςκοποί 
και οι ςτόχοι τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία και να ενδυναμωκοφν οι ςχζςεισ του 
ςχολείου με το κοινωνικό και πολιτιςτικό περιβάλλον, και ο Ο.Π.Π.Α.Π. του Διμου 
Κατερίνθσ (παραχϊρθςθ αικουςϊν).  

 
Θα ακολουκιςει ενθμζρωςθ για το τελικό πρόγραμμα.  
Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν για τθν Εςπερίδα  οι εκπαιδευτικοί, ενυπόγραφα 

και με αποςτολι ςτα e-mail.  
 

 
Με τιμι 

 

Ο .Ε.Ε.  Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Κλάδου Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία 

 

 

Ακανάςιοσ Χαρίςθσ 

 

 

Επιςυναπτόμενο 1: *2129β+_*2019-12-18+_Ειςερχ.Χαρίςθσ_ΟΠΙ_εμινάριο 

 

 

Εςωτερικι διανομι: 
 

1. Οργανωτικό .Ε.Ε.  3ου ΠΕ.Κ.Ε.. κ.  Ν. Γραίκο  
2. .Ε.Ε. ΠΕ70 κ. Ευαγγελία Μποφτςκου 
3. Φ. Αρχείου  

 

 


