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ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή χολή Επιμόρφωςησ καθηκόντων γραμματείασ ςτην 
Καλαθοςφαίριςη  
                                                (Αρ. πράξης 17/29-10-2020  2

ου
 ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας) 

 
 
Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 
ε ςυνζχεια τθσ επιμόρφωςθσ που υλοποιικθκε τθν προθγοφμενθ ςχολικι περίοδο, για τα 
κακικοντα των μελών τθσ γραμματείασ ςτα ςχολικά πρωτακλιματα, κα υλοποιθκεί  
διαδικτυακι ςχολι επιμόρφωςθσ κακθκόντων γραμματείασ κριτών ςτθν καλακοςφαίριςθ. 
Θα υλοποιθκοφν 3 δίωρεσ τθλεςυναντιςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτισ 11, 18 και 25 Νοεμβρίου 
2020 και ώρεσ 17.00΄-19.00΄. Θα γίνει αναλυτικι εκμάκθςθ: α) κακθκόντων ςθμειωτι, 
ςυμπλιρωςθσ του φφλλου αγώνα, β) κακθκόντων του χρονομζτρθ και του  χειριςτι των 24 
δευτερολζπτων και γ) των ςθμάτων των διαιτθτών ςτθν επικοινωνία τουσ με τθ 
γραμματεία.  
τόχοσ τθσ ςχολισ είναι θ επαγγελματικι ανάπτυξθ και θ αναβάκμιςθ/επικαιροποίθςθ των 
δεξιοτιτων των Εκπαιδευτικών Φυςικισ Αγωγισ (ΕΦΑ) τόςο για προςωπικι χριςθ (εκτόσ 
υπθρεςίασ) αλλά βεβαίωσ και για τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων ςχολικοφ 
ακλθτιςμοφ και πανελλινιων πρωτακλθμάτων τθσ Διεφκυνςισ μασ. Θα διδάξουν οι κ. κ. 
Γκιουηζλθσ Γεώργιοσ, Σςακίρθσ Γεώργιοσ και Κοφλιασ Γεώργιοσ του υνδζςμου Κριτών 
Καλακοςφαίριςθσ Θεςςαλονίκθσ.  
υνάδελφοι, θ προςωρινι αναςτολι διεξαγωγισ ςχολικών ακλθτικών δραςτθριοτιτων δεν 
πρζπει να ςτακεί εμπόδιο ςτθν αναβάκμιςθ των επαγγελματικών δεξιοτιτων μασ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα λάβουν βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ θ οποία και κα αποτελεί 
κριτιριο για τθ ςτελζχωςθ των μελών τθσ γραμματείασ ςτουσ ςχολικοφσ αγώνεσ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

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

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ  
(ΠΕ.Κ.Ε..) 

------ 

 
 

                          
ταυροφπολη,   27-10-2020 
Αρ. Πρωτ.:  1425 

 
ΠΡΟ: Εκπαιδευτικοφσ Φυς. Αγωγήσ  
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ, ΓΤΜΝΑΙΩΝ, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και 
ΕΕΕΕΚ  Δυτικήσ Θεςςαλονίκησ       

  (διά των κ. Διευκυντριών/κ. Διευκυντών    
  των ςχολικών μονάδων)  
 ΚΟΙΝ: 
Περιφερειακό Διευκυντι Α/κμιασ &     
                Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Κεντρικισ   
                 Μακεδονίασ κ. Κόπτςθ  
Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ Β/κμιασ   Δυτ.  
                 Θεςςαλονίκθσ κ. Κεχαΐδου 
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Α/κμιασ Δυτ.      
                Θεςςαλονίκθσ κ. Φροςφνθ 

Σαχ. Δ/νςθ: Κολοκοτρώνθ 22   
 56430 ταυροφπολθ 
Πλθροφορίεσ: αββουλίδου Χριςτίνα  
Σθλζφωνο: 2310643065 
Fax: 2310643056 
Ηλ. διεφκυνςθ: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
Ιςτοςελίδα: www.kmaked.gr/2pekes 
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Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικτυακι ςχολι επιμόρφωςθσ μπορείτε να κάνετε ζωσ 
Παραςκευι 6 Νοεμβρίου ώρα 15.00 ςτον παρακάτω ςφνδεςμο  
https://forms.gle/oEkjXznqhYwwemf26    

    
 

                                                                Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11                                               

                                                                                                                             
Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου 

https://forms.gle/oEkjXznqhYwwemf26

