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ΠΡΟΣ
Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
ΚΟΙΝ
- Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
- Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: «Έναρξη λειτουργίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας. Χαιρετισμός προς την
εκπαιδευτική κοινότητα»

Αγαπητές και αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με τη δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης (ΦΕΚ Β΄ 4511/1510-2018) στις
15 Οκτωβρίου 2018 και την υπ. αρ. Φ.Απόφ./9368/06-11-2018 απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ανατέθηκαν
στις Συντονίστριες και στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας οι
σχολικές μονάδες επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης, άρχισε η λειτουργία του
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Στερεάς Ελλάδας.
Η αρμοδιότητα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας αφορά σε όλες τις Σχολικές Μονάδες
δημόσιες και ιδιωτικές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Η έναρξη λειτουργίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σηματοδοτεί τη μετάβαση από το θεσμό του/της
Σχολικού Συμβούλου ως μονοπρόσωπου οργάνου σε αυτόν του/της Συντονιστή/στριας
Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη των Σχολικών
Μονάδων μέσα από μια διεπιστημονική ομάδα (Σ.Ε.Ε., ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε.) και μια

νέα αντίληψη και κουλτούρα ολιστικής προσέγγισης, αλλαγής παραδείγματος,
συλλογικότητας και συνέργειας των νέων Δομών της εκπαίδευσης, με βασική επιδίωξη
τη διαμόρφωση ενός αυτόνομου και αποτελεσματικού σχολείου που θα
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μελών
της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Αποστολή των Συντονιστών/τριων Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με το
νόμο 4547/2018, είναι η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη του έργου όλων
των εκπαιδευτικών και η επιμόρφωσή τους, καθώς και η συνδρομή στον σχεδιασμό,
την υλοποίηση και την αποτίμηση του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου
των Σχολικών Μονάδων.
Επιπλέον, το ΠΕΚΕΣ έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον συντονισμό των νέων
υποστηρικτικών δομών, των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών
Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.).
Παράλληλα, κύρια αρμοδιότητα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση
επιμορφωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις προαναφερθείσες δομές
στήριξης και μέσα από ευρύτερες επιστημονικές συνεργασίες με το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς για τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου
εκπαιδευτικού έργου προς το συμφέρον των μαθητριών και μαθητών όλων των
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέσα από τη λειτουργία των νέων Δομών, παρέχεται η ευκαιρία να συνομιλήσουν και
να λειτουργήσουν οι συλλογικότητες, να διαμορφώσουν μια νέα συναντίληψη και
κουλτούρα εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, στελέχη της εκπαίδευσης, νέες
υποστηρικτικές Δομές και κοινωνικοί φορείς, ώστε η Σχολική Μονάδα να καταστεί ένα
δυναμικό εκπαιδευτικό, πνευματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο της περιοχής.
Ισχυροποιείται η παιδαγωγική αυτονομία των Συλλόγων Διδασκόντων, οι οποίοι
λειτουργώντας συλλογικά και με τη στήριξη όλων των νέων Δομών της εκπαίδευσης
(Σ.Ε.Ε., ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε.) καλούνται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και
μέσα στις ίδιες τις Σχολικές Μονάδες τα παιδαγωγικά προβλήματα και τις ανάγκες που
ανακύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία των Σχολείων. Επιπροσθέτως,
αναλαμβάνουν πλέον και σημαντικές υπευθυνότητες για τον προγραμματισμό, την
υλοποίηση και την αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων μέσα από τη διαμεσολάβηση και τις συνέργειες των νέων
Δομών της εκπαίδευσης (ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε.) μπορούν να εμπιστευθούν το
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ως ένα νέο συλλογικό και διεπιστημονικό όργανο, το οποίο καλείται να
συντονίσει και να υποστηρίξει συλλογικά, διεπιστημονικά και αποκεντρωμένα τις
προτεραιότητες, τις πρωτοβουλίες και τις καινοτόμες δράσεις που η ίδια η Σχολική

Μονάδα μέσα από την αυτόνομη λειτουργία της θέτει, προγραμματίζει και υλοποιεί
με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη.
Οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Στερεάς
Ελλάδας εργαζόμαστε συλλογικά για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις
ανάγκες των συναδέλφων εκπαιδευτικών και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Σχολικές Μονάδες και προσδοκούμε στην εποικοδομητική συνεργασία όλων σας.
Συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα, τη νέα αντίληψη και την αλλαγή παραδείγματος,
νιώθουμε την ευθύνη και το χρέος να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις
ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αισιοδοξούμε ότι θα είμαστε δίπλα σας
και θα υποστηρίζουμε αποτελεσματικά το δύσκολο και πολύπλευρο έργο σας μέσα
από συλλογικές, διεπιστημονικές και στοχευμένες παρεμβάσεις, επιμορφώσεις και
καινοτόμες δράσεις, εναρμονίζοντας τη συλλογικότητα με την ατομικότητα για την
επιτυχία του κοινού μας έργου.
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, καθημερινό μας μέλημα
αποτελεί η λειτουργία μας ως αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ζήτημα που σας
απασχολεί στο πλαίσιο του πολύπλευρου παιδαγωγικού σας έργου για μια ποιοτική
και αποτελεσματική εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
μαθητών και να συμβάλλει στην εξάλειψη των ανισοτήτων.
Η κοινή μας πορεία θα εδράζεται στις βασικές αρχές του αλληλοσεβασμού, της
συνέργειας, της αξιοποίησης της επαγγελματικής εμπειρίας κάθε συναδέλφου
εκπαιδευτικού, της διάθεσης για προσφορά και της συναίσθησης της υψηλής
εκπαιδευτικής και κοινωνικής ευθύνης όλων μας.
Με τις καλύτερες ευχές μας για Υγεία και Δύναμη ευελπιστούμε σε μια ειλικρινή και
εξαιρετική Συνεργασία.
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