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Η νεοσυσταθείσα θεματική Αντιπεριφέρεια Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Απασχόλησης κατά τον πρώτο χρόνο δράσης της κινήθηκε σύμφωνα με τους άξονες 

προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρωπίνου 

δυναμικού με στόχο την κοινωνική συνοχή, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση, η καλλιέργεια της δια βίου μάθησης, η ανάπτυξη και βελτίωση όλων των 

βαθμίδων της εκπαίδευσης. 

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τους παραπάνω άξονες, η πολιτική που υλοποιήθηκε, 

έθεσε ως προτεραιότητες: 

 

1. Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε θέματα που δεν 

επηρεάζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

2. Ανάδειξη της Δια Βίου Μάθησης σε μοχλό κοινωνικής και οικονομικής 

ανάπτυξης και σύνδεσή της με την ενεργή συμμετοχή πολιτών στην κοινωνία. 

3. Υλοποίηση πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. 

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων οι σημαντικότεροι σχεδιασμοί και 

δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2015 συμπεριλάμβαναν: 

 

Συνέδρια – Ηµερίδες 

 

 

� Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικής Συνδιάσκεψης Σχολικής Ηγεσίας με θέμα 

«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ», (Ανώγεια, Ιανουάριος 2015). 

 

� Συνδιοργάνωση της 1
ης

 (28/2-01/03/2015) & 2
ης

 (27-28/02/2016) Διημερίδας για τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα Χανιά. Σχεδιασμός – συνδιοργάνωση 1
ης

 Διημερίδας 

Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Ηράκλειο (09-10/04/2016). Οι 

εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται στους γονείς, εκπαιδευτικούς, συμβούλους 

επαγγελματικού προσανατολισμού και κυρίως στους μαθητές/ τριες των περιφερειακών 

ενοτήτων Χανίων και Ηρακλείου αντίστοιχα και έχουν στόχο την έγκυρη ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων σε θέματα επαγγελματικών διεξόδων και ανάδειξης εναλλακτικών 

επαγγελματικών επιλογών. Συμμετέχουν το σύνολο των επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, 

επιστημονικών και ερευνητικών φορέων σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥΠ, τις Ομοσπονδίες 

Γονέων και τους οικείους Δήμους.   

 

� Συνδιοργάνωση με τα παραρτήματα Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας, την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης και το Δήμο Ανωγείων 

της 1
ης

 Ημερίδας Μαθηματικών Κρήτης με θέμα: «Μηδείς Αγεωμέτρητος Εισίτω» 

(Ανώγεια, 17-18/04/2015).  
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� Συνδιοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Το 

Σύγχρονο Σχολείο μέσα από το πρίσμα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: 

από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική», με το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών και την υποστήριξη των Δήμων Ηρακλείου και Μινώα Πεδιάδος. 

(24-26/04/2015). 

 

� Συνδιοργάνωση με το Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Χανίων και την 

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Ελεύθερο 

Λογισμικό – Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην Εκπαίδευση. Η ωριμότητα, το πλήθος και η 

ποιότητα των δράσεων ανοικτών τεχνολογιών που είδαμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική ευκαιρία για μια 

ριζοσπαστική, ουσιαστική και σύμφωνη με τις ανάγκες των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών στροφή του εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες προς την 

κατεύθυνση των ανοιχτών τεχνολογιών.  (8 – 10/05/2015).  

 

� Συνδιοργάνωση με το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, το e-

επιστημονικό περιοδικό: “Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα”,  τη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δια 

Βίου Μάθησης  με με τίτλο: «Κρήτη – Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Δια 

Βίου Μάθηση – Εκπαίδευση Ενηλίκων – κοινοτική ενδυνάμωση και στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών». Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη του επιστημονικού πεδίου της 

‘Εκπαίδευσης Ενηλίκων’ ως πεδίο ‘Συνεργατικού Σχεδιασμού’ και ‘Δημοκρατικού Διαλόγου’ 

και ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Φορέων μιας τοπικής Κοινότητας με στόχο τη Συνοχή 

και την Ανάπτυξή της (Κοινοτική Ενδυνάμωση) σε επίπεδο Κοινωνίας των Πολιτών. (Χανιά, 

12 – 14/06/2015).    

 

� Συνδιοργάνωση με το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και με τη 

συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης του 

Επιστημονικού συμποσίου με θέμα: «Η Κρήτη από τη σκοπιά της ιστορίας των γυναικών 

και της σχέσης των δύο φύλων: Οθωμανική Περίοδος και Κρητική Πολιτεία» (ΚΑΜ, Χανιά, 

05/09/2015) 

 

� Συνδιοργάνωση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα «Μεσόγειος – Ίσαλος Γραμμή» με 

την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/ση Κρήτης, τους Σχολικών Συμβούλους Καθηγητών Φυσικών 

Επιστημών Δυτικής Κρήτης, Μηχανικών Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας  Κέντρο 

Φυσικής Πλάσματος και Laser, ΤΕΙ Κρήτης, Θεολογική Σχολή Χάλκης, Σύλλογος Φυσικών 

Κρήτης. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών συνεργασιών των 

Ελληνόφωνων της Μεσογείου, Κρήτης, Κύπρου, του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης 

κ.α. σε ζητήματα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης για την πρόοδο στη Διδακτική 

των Φυσικών Επιστημών, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις σχολικές κοινότητες και 

τοπικές κοινωνίες (Χανιά, 4-8/10/2015) 

 

� Συνδιοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Από τη 

Θεωρία στην Πράξη με τη διάχυση καλών επιμορφωτικών πρακτικών των Σχολικών 

Συμβούλων Κρήτης» με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης. Σκοπός της 
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επιστημονικής ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές μάθησης που διέπουν 

την Εκπαίδευση Ενηλίκων και έχουν σημαντική συμβολή στην Επιμόρφωση των 

Εκπαιδευτικών. Σχολικοί Σύμβουλοι Κρήτης με τις εισηγήσεις τους ανέδειξαν καλές 

επιμορφωτικές πρακτικές που υλοποιήθηκαν με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (Ηράκλειο, 20/11/2015) 

 

� Συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, 

και τον ερευνητή Αγαιακών γραφών Μηνά Τσικριτσή, 12/ωρο σεμινάριο με θέμα: «Αρχαία 

Τεχνολογία και Μινωική γραφή», στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιήθηκε ο εκπαιδευτικός 

φάκελος «Στα ίχνη της Γραφής» του ΥΠΠΟ. (Ηράκλειο,16,18,23,25/11/2015)   

 

� Συνδιοργάνωση Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Mediterranean 

Sea Connects Us: Advancing Education with Local Communities – Collaborators in the past, 

Partners in the future» με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/ση Κρήτης και Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και Φορείς. Καθηγητές, στελέχη και ερευνητές της Πρωτοβάθμιας, 

Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών projects για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία, με 

έμφαση στη συμμετοχή, τη διεπιστημονικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία, στο 

πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρα Ανάπτυξη και σύμφωνα με τις στρατηγικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, 9-13/12/20015) 

 

� Παρακολούθηση υλοποίησης του Διεθνή Διαγωνισμού  για τη μεταφορά μαθητών 

για τα έτη 2014-2017 και επίλυση τυχόν προβλημάτων που εγκύπτουν  στην μεταφορά 

μαθητών. 

 

� Συνδιοργάνωση 10ήμερου δράσεων αφιερωμένων στην Πρόληψη των Τροχαίων 

ατυχημάτων  με τίτλο: «Οδηγώ – Κινούμαι με ασφάλεια – αγαπώ την Ζωή». Στο πλαίσιο 

των δράσεων αυτών πραγματοποιούνται ομιλίες και διαλέξεις για τους μαθητές όλων των 

σχολικών μονάδων της Π.Ε. Χανίων  με στόχο την πρόληψη και ευαισθητοποίηση τους στο 

καυτό πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων (3 – 20/11/2015).  

 

� Συνδιοργάνωση με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης προβολής κινηματογραφικών 

ταινιών για τους μαθητές όλων των σχολείων της Π.Ε. Χανίων στο πλαίσιο του 

προγράμματος Cineμαθήματα και Cine Ιστορίες. Στην δράση αυτή οι μαθητές των 

Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινίες με 

στόχο να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και την ολόπλευρη ανάπτυξη τους (28/10-

6/11/2015). 

 

� Συνδιοργάνωση Κύκλου Εργαστηρίων Κινηματογράφου για Εκπαιδευτικούς Χανίων 

σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης με τίτλο cine-Μαθήματα. Στo πλαίσιοo 

της δράσης  παρήχθησαν το 2015 – μεταξύ άλλων – και τρεις ταινίες από σχολεία των 

Χανίων οι οποίες και συμμετείχαν στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 

& στην 15η camera zizanio. Μια από αυτές – η ταινία ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ του 5ου 

Γυμνασίου Χανίων- απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορίας της. 
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∆ράσεις Απασχόλησης 

 

 

� Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων για εξαρτημένη εργασία, για εποχική 

απασχόληση, για αλιεργάτες και για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης  που χορηγούνται 

σε πολίτες  τρίτων  χωρών ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Υποβολή της 

σχετικής πρότασης ως απάντηση σε αίτημα του Υπουργείου Εργασίας έγγραφο έπειτα από  

σύσκεψη υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειαρχή Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Απασχόλησης με την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Κρήτης -Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 

Λειτουργίας- Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τους εργοδοτικούς φορείς  και την 

Δ/νση Κοινωνικής  Επιθεώρησης Κρήτης, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού, τα Επιμελητήρια Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, την Πανελλήνια 

Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, τους Συλλόγους Μέσης και 

Παράκτιας Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης, τα Εργατικά Κέντρα Ηρακλείου, Λασιθίου, 

Ρεθύμνου, Χανίων. Το υπουργείο ενέκρινε αποδεχόμενο τα αιτήματα  των φορέων και της 

Περιφέρειας για αναμόρφωση και συμπλήρωση της πρότασης για την μετάκληση    

εργαζομένων. 

 

� Εξέταση  ενστάσεων εργοδοτών  για επιβολή προστίμου στην περίπτωση  της 

εκπρόθεσμης υποβολής αναγγελίας πρόσληψης (ΥΑ 5072/6/25.2.2013) και εκδόσεις 

αποφάσεων επί των προσφυγών 

 

� Εισήγηση σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Μαθητεία και Γραφεία 

Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ με την αγορά εργασίας: Ευκαιρίες και 

Οφέλη για Επιχειρήσεις και Νέους» Ηράκλειο, 24/11/20015 

 

 

Εισηγήσεις – Προτάσεις 

 

 

� Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 Call 

ICT-20-2015 “Technologies for better human learning and teaching” με τίτλο: «Future 

Designers: A smart learning environment for introducting nurturing and supporting creative 

thinking of primary school children through design».  Εταίροι:  FOUNDATION FOR 

RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS Greece, TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

Netherlands, AARHUS UNIVERSITET Denmark, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Denmark, 

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cyprus, STICHTING HOGESCHOOL VAN ARNHEM 

ENNIJMEGEN HAN Netherlands, Blink Educatie Netherlands, Skool BV Netherlands, 

ENGINO.NET LTD Cyprus. 

 

� Επιστολή προς Πρόεδρο ΤΕΙ Κρήτης από κοινού με την Αντιπεριφερειάρχη 

Ενέργειας & Βιομηχανίας κας Βιργινίας Μανασάκη για δημιουργία νέων προπτυχιακών και 
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μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις ειδικότητες που συνδέονται με την διαχείριση και 

αξιοποίηση ορυκτών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

� Επιτυχής υποβολή υποψηφιότητας από κοινού με τα παραρτήματα Ηρακλείου, 

Λασιθίου και Χανίων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τη διεξαγωγή του 33
ου

 

πανελλήνιου συνεδρίου της Ε.Μ.Ε. στα Χανιά. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Κρήτη για 

πρώτη φορά. 

 

� Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης με 

θέμα: «The promotion and enhancement of an effective school leadership towards 

advanced learning and equity» στο 6ο Συνέδριο του European  Policy  Network  on  School 

 Leadership (EPNoSL) «Peer  Learning  Activity  (PLA):  School  Leadership  Policy 

 Developments:  The  Way  Forward  to  Support  Inclusive  Education  in  Europe» (28-

29/05/2015) 

 

� Συμμετοχή και ενημερωτική εισήγηση στην Ημερίδα για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του διακρατικού σχεδίου με τίτλο: «Το Ψυχόδραμα ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo Da 

Vinci από το ΚΕΚΑΠΕΡ της Περιφέρειας Κρήτης (Ρέθυμνο, 17/09/2015) 

 

� Συμμετοχή σε πάνελ με θέμα «Destination branding & Travel Journalism 

#CreteTrove» στο πλαίσιο δράσεων υποδοχής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Επικοινωνία & νέα Δημοσιογραφία» 

(Ηράκλειο, 03/10/20015) 

 

� Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης με 

θέμα: «Η ψηφιακή τεχνολογία στη Σχολική Εκπαίδευση της Κρήτης, δυνατότητες και 

προοπτικές» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Τηλεσυνεργασίας στην Εκπαίδευση της 

Δυτικής Κρήτης.  Βάμος Χανίων, 18/11/2015 

 

� Συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.)και 

αλληλογραφία με τα συναρμόδια υπουργεία και την αρμόδια εθνική υπηρεσία 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με σκοπό την αναγνώριση των πτυχίων Master of Science – 120 ECTS και 

Μaster – 60 ECTS που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών 

Σπουδών (CIHEAM), μέσω του οργάνου του, Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου 

Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), ως ισότιμων με τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα μεταπτυχιακά διπλώματα πρώτου Κύκλου. Οι συντονισμένες 

αυτές ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση του αιτήματος, το οποίο για χρόνια 

αποτελούσε ζητούμενο της επιστημονικής κοινότητας της Κρήτης. 
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Λοιπές δράσεις  

 

 

� Συντονισμός της Ομάδα Εργασίας για τη διεξαγωγή του 1
ου

 Μαραθώνιου Κρήτης 

2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

 

� Υποδοχή Φοιτητών του Πανεπιστημίου Drexel της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ που 

παρακολούθησαν το βιωματικό μάθημα «Κρητικός Πολιτισμός» και υποδοχή μαθητών από 

το Λύκειο «ATHENE» του Λουξεμβούργου στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικού 

προγράμματος που προωθεί τον πολιτισμό, «κτίζει» γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των 

μαθητών από διαφορετικά κράτη, και καταπολεμά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

 

� Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Στελεχών της Εκπαίδευσης της Κρήτης 

και της υπολοίπου Ελλάδας με θέμα «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ» 

(Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 9-25 Μαρτίου 2015) 

 

� Συνδιοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου: «Η ιστορία της Κρήτης σε 

ΚΟΜΙΞ» (24/06/2015) 

 

� Ενημερωτική συνάντηση και σχεδιασμός δράσεων για θέματα παιδείας στην έδρα 

της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου με τους τοπικούς φορείς εκπαίδευσης (Αντιπεριφερειάρχη 

Υγείας, Δ/ντες εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους, Ενώσεις Γονέων & Κηδεμόνων) 

10/12/2015 

 

 

∆ράσεις σε εξέλιξη 

 

 

� Σχεδιασμός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εκμάθησης κλασσικής 

μουσικής σε νέους της Περιφέρειας Κρήτης και παράλληλη σύνθεση της 1
ης

 Συμφωνικής 

Ορχήστρας Νέων Περιφέρειας Κρήτης. Ο σχεδιασμός αποτελεί προσομοίωση του 

παγκοσμίως εγνωσμένο, για το θετικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, 

πρόγραμμα EL SYSTEMA, η υλοποίηση του οποίου προβλέπει τη δωρεάν διδασκαλία 

κλασσικών μουσικών οργάνων και κλασσικής μουσικής ως μέσο εμπλουτισμού και 

αναβάθμισης του πολιτισμικού και κοινωνικού αποθέματος της Περιφέρειας Κρήτης. Για 

τις ανάγκες του σχεδιασμού προσκλήθηκε η συντονίστρια αντίστοιχων ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών Sara Illana, ο διακεκριμένος μουσικός και  Δ/ντης Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

Μύρωνας Μιχαηλίδης, ο αρχιμουσικός Μίλτος Λογιάδης.  
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� Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Πανεπιστημίου Κρήτης– Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Κέντρο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης για την Έρευνα 

«Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία». Το έργο βρίσκεται στην 

διαδικασία υλοποίησης και έχουν παραδοθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής τα 

παραδοτέα της Α΄ φάσης σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση. 

 

 

� Εισαγωγή του μαθήματος της τοπικής κρητικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη δημιουργία και χρήση κατάλληλου βιωματικού, 

διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος της δράσης είναι να εφοδιάσει τους μαθητές 

με τις απαραίτητες γνώσεις τοπικής ιστορίας με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και 

παιδαγωγικών μεθόδων, ώστε, να καλυφθεί το διαπιστωμένο έλλειμμα του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος στο κρίσιμο αυτό γνωστικό πεδίο. Στη δράση εμπλέκονται το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω της Περιφερειακής Δ/νσης 

Εκπ/σης Κρήτης, οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι, τα Ιστορικά Αρχεία Κρήτης, το Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Έρευνας και το Πανεπιστημίο Κρήτης. 

 

� Εισαγωγή μαθήματος σκακιού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός 

προβλέπει την διδασκαλία του μαθήματος του σκακιού στους μαθητές/ τριες της α’ και β’ 

Δημοτικού στο σύνολο των σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης.  Κατά την υλοποίηση της 

δράσης αυτής προβλέπεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που 

θα τους καθιστά ικανούς να διδάξουν το μάθημα του σκακιού στο πλαίσιο της Ευέλικτης 

Ζώνης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται σχετική δαπάνη για την 

προμήθεια πιστοποιημένου υλικού (πλήρης σειρά εγχειριδίων, σκακιέρες),  από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με την Σκακιστική 

Ένωση Θεσσαλονίκης η οποία έχει αποδεχθεί τον συντονιστικό της ρόλο και  έχει 

παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα για την έκδοση της σειράς βιβλίων «Ο Ζατρίκης 

στο σκακιστικό δάσος». Η Περιφέρεια Κρήτης με την πρωτοβουλία αυτή εναρμονίζεται με 

τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για καθιέρωση του σκακιού στα εκπαιδευτικά 

συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την αριθμ. ΚΠ63859/Γ./25.04.2014 Εγκύκλιο 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 

 

� Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος για τη δωρεάν διδασκαλία της «μητρικής 

γλώσσας» σε παιδιά παλιννοστούντων, προσφύγων και μεταναστών σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Ρωσόφωνων Χανίων και την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου 

Χανίων. Με συντονισμό της Περιφέρειας παραχωρήθηκε ο χώρος διδασκαλίας, τέθηκε το 

πλαίσιο  διδασκαλίας των μαθημάτων της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού, 

διασφαλίστηκε ο δωρεάν και εθελοντικός χαρακτήρας του προγράμματος και λοιπά 

λειτουργικά θέματα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται έως σήμερα με  συμμετοχή των 

επωφελούμενων ξεπερνά τον αρχικό προγραμματισμό καταδεικνύοντας την ανάγκη 

συνέχισης και επέκτασης του προγράμματος σε άλλες περιοχές και περισσότερες ομάδες 

παλιννοστούντων, προσφύγων και μεταναστών.    

 

� Συνδιοργάνωση με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων και το Δήμο Χερσονήσου 
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κύκλου σεμιναρίων με τίτλο: «Ενδυναμώνοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του Διευθυντή για 

μια αποτελεσματική ηγεσία». Τα σεμινάρια απευθύνονται στους/στις Διευθυντές/τριες 

των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, στοχεύουν στην ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση τους σε θέματα που άπτονται του παιδαγωγικού τους ρόλου και 

απαντούν σε εκφρασμένες ανάγκες διαχείρισης ζητημάτων της σύγχρονης σχολικής 

πραγματικότητας και συμπεριλαμβάνουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. 

 

 

 

 

Με εκτίµηση, 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΗΜΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ 

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & 

Απασχόλησης Περιφέρειας Κρήτης. 

 


