ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
5ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 29-09-2015
Αρ. Πρωτ: 90

ΠΡΟΣ: Τον κ. Διευθυντή και τους/τις
εκπαιδευτικούς του 37ου Δημ. Σχ.
Ηρακλείου
ΚΟΙΝ: 1. κ. Προϊστάμενο Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
2. κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Ηρακλείου

Ταχ. Δ/νση : Ρολέν 4
Ταχ. Κώδ.
: 71305 Ηράκλειο
Πληροφορίες : Κουτσουράκη Στέλα
Τηλέφωνο
: 2810 246405, 246400
FAX
: 2810 283239
E-mail
: skutsur@gmail.com
URL
: http://sites.google.com/site/stkoutsouraki
ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του 37ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:
«Γονεϊκή εμπλοκή και γονεϊκή παρεμβατικότητα» και στόχο την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας.
Η ημερίδα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της δημιουργίας ενός σχολείου πρόληψης.
Έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με τη με
αριθμ.: 6765/29-9-2015 απόφασή της. Θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του 37ου Δημ. Σχ.
Ηρακλείου την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015.
Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.
Παρακαλείται ο Δ/ντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας:
 να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα λειτουργήσει το
σχολείο την ημέρα που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ημερίδα αναφέροντας τα ακριβή
στοιχεία

της

επιμορφωτικής

δράσης

(χρόνος,

θέμα,

φορέας,

υποχρεωτικότητα

παρακολούθησης) και να το υπενθυμίσουν προφορικά την παραμονή υλοποίησης της
ημερίδας
 να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευση (8.00-8.15 π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την
τήρηση του προγράμματος και την επίτευξη των επιμορφωτικών στόχων.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής εκπαιδευτικού παρακαλούμε να ενημερωθεί έγκαιρα
το γραφείο μας.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εργασιών.
Συνημμένα: σελ.1
Η Σχολική Σύμβουλος

Στέλα Κουτσουράκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΓΟΝΕΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χρόνος: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015
Χώρος: 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Επιμορφωτής: Κώστας Μανωλτζάς-Εκπαιδευτικός του 37ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου

8.00- 8.15: Προσέλευση συμμετεχόντων
8.15 - 8.30: Εισαγωγή στην προβληματική της ημερίδας
8.30 – 10.30: Εργαστήριο: “Προκαλώντας ομόκεντρα κύματα αλλαγής στη σχέση σχολείου και
οικογένειας. Γονεϊκή εμπλοκή και γονεϊκή παρεμβατικότητα”

10.30 - 10.50: Δ ι ά λ ε ι μ μ α
10.50 - 12.30: Εμπλουτισμένη εισήγηση: “Τo μοντέλο συνεργασίας σχολείου και οικογένειας της
Joyce Epstein”

12.30 - 12.50: Δ ι ά λ ε ι μ μ α
12.50 - 13.30: Εμπλουτισμένη εισήγηση: “Προσκαλώ την εμπλοκή, προκαλώ την
παρεμβατικότητα: Ένα παράδειγμα συνεργασίας με
γονείς, στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας”.
13.30 - 14.00: Επίλογος – Συμπεράσματα – Συζήτηση

