
Ολοκλήρωση  Παιδαγωγικής - Ενημερωτικής συνάντησης 

εκπαιδευτικών ΠΕ80 μηνός Φεβρουαρίου 2020 

Σε συνέχεια των επιμορφωτικών συναντήσεων που ξεκίνησαν κατά το μήνα 
Νοέμβριο του τρέχοντος σχολικού έτους, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το μήνα 
Φεβρουάριο οι παιδαγωγικές-επιστημονικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών του 
κλάδου ΠΕ80 - Οικονομίας, καθώς και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 78, οι 
οποίοι διδάσκουν το μάθημα «Οικονομία» στη Γ΄ Λυκείου με θέμα: «Αρχές 
Οικονομικής Θεωρίας: Διάκριση της Μικροοικονομίας και της Μακροοικονομίας - 
ΑΕΠ».  
 
Το πρόγραμμα των συναντήσεων κατά το μήνα Φεβρουάριο παρακολούθησαν οι 
εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε.  Εύβοιας, ως εξής: 
 

 Δευτέρα 03-02-2020 στο ΓΕΛ Ιστιαίας κατά τις ώρες από 08:30 έως 10:30, οι 

συνάδελφοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ80, και ΠΕ 78, οι οποίοι/ες διδάσκουν σε Σ.Μ. 

της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας, στο Βόρειο τμήμα της. 

 

 Την Τρίτη 04-02-2020 στο 5ο ΓΕΛ Χαλκίδας, κατά τις ώρες 08:30 έως 10:30, 

οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ80 και ΠΕ 78, οι οποίοι/ες 

διδάσκουν σε Σ.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων και των  περιοχών που γειτνιάζουν 

στο Δήμο της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας. 

 

 Την Τρίτη 04-02-2020 στο Γυμνάσιο Αλιβερίου, κατά τις ώρες 11:30 έως 

13:30, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ80 και ΠΕ 78, οι οποίοι/ες 

διδάσκουν σε Σ.Μ. του Νότιου τμήματος της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας. 

Ο κύκλος των συναντήσεων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της 
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 80  - Οικονομίας του ΠΕΚΕΣ Στερεάς 
Ελλάδας Κακαλέ Αννούλας, σύμφωνα με την υπ΄αρ.  πρωτ. 139/31-01-2020 ΠΕΚΕΣ 
Στερεάς Ελλάδας, το Ν. 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14.06.2018, τ. Α΄) - Π.Δ. 79/2017, 
άρθρο 17παρ.1, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4559/2018, άρθρο 23, παρ. 1γ -Ν. 
1566, άρθρο 28 1γ, αρθ.55 παρ.1 & Πράξη 20/12-9-2019 Ολομέλεια ΠΕΚΕΣ Στερεάς 
Ελλάδας. Ακολούθησε υλικό σε ό,τι αφορά τα παιδαγωγικά και επιστημονικά 
θέματα που συζητήθηκαν. 
 
Από τη μεριά της η Σ.Ε.Ε. ΠΕ 80 - Οικονομίας του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας, κ. 
Αννούλα Κακαλέ,  ευχαριστεί θερμά τις διευθύνσεις των Σ.Μ. που φιλοξένησαν τις 
εν λόγω συναντήσεις, τους διευθυντές Σ.Μ.  που διευκόλυναν τους/τις 
συναδέλφους εκπαιδευτικούς καθώς και τους/τις ίδιους/ες συμμετέχοντες/ουσες 
για την εποικοδομητική συνεργασία.  
 



 
 


