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ΠΡΟΣ: Τους κκ. Διευθυντές/Προϊσταμένους
και τους/τις εκπαιδευτικούς των Δημ.
Σχ. Αγιών Παρασκιών, Κουνάβων,
Μυρτιάς, Σκαλανίου, 11ου, 13ου
και 42ου Ηρακλείου
ΚΟΙΝ: 1. κ. Προϊστάμενο Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
2. κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών σε διασχολική επιμορφωτική ημερίδα
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των Δημ. Σχ. Αγιών Παρασκιών, Κουνάβων, Μυρτιάς,
Σκαλανίου, 11ου, 13ου και 42ου Ηρακλείου σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Από τη
μοναχικότητα του “Εγώ” στο γονιμοποιό κύκλο του “Εμείς” στη σχολική μονάδα. Προκλήσεις
και Δυσκολίες για την ανάπτυξη αποδοτικής οργανωσιακής κουλτούρας» και στόχους:
•

Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες την αναγκαιότητα ύπαρξης και καλής λειτουργίας της
ομάδας στο σχολικό πλαίσιο όπως και το ρόλο της ομάδας και της ομαδικότητας για την
αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας επίλυσης προβλήματος

•

Να γνωρίσουν εργαλεία διοίκησης και να κατανοήσουν τη συμβολή τους στη δημιουργία
οργανωσιακής κουλτούρας στη σχολική μονάδα, δηλαδή στην υιοθέτηση «κοινής
γλώσσας» για τον ορισμό και την αντιμετώπιση καθημερινών ή κρίσιμων ζητημάτων
λειτουργίας της.
Η ημερίδα έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κρήτης με τη με αριθμ.: 707/25-01-2018 απόφασή της. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Αρχανών-Αστερουσίων, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018.
Τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα της διεξαγωγής της ημερίδας.
Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των δυο σχολείων είναι υποχρεωτική.
Παρακαλούνται οι κ.Δ/ντές των σχολικών μονάδων:

να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα λειτουργήσουν
τα σχολεία την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας, αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία της
επιμορφωτικής δράσης (χρόνος, θέμα, φορέας, υποχρεωτικότητα παρακολούθησης) και
να το υπενθυμίσουν προφορικά την παραμονή υλοποίησης της ημερίδας
να επισημάνουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό την αναγκαιότητα της έγκαιρης
προσέλευσής του (8.00-8.30 π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την τήρηση του
προγράμματος και την επίτευξη των επιμορφωτικών στόχων.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής εκπαιδευτικού παρακαλούνται οι κ.Δ/ντές να
ενημερώσουν έγκαιρα το γραφείο μας.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των ημερίδων.

Συνημμένα: σελ.1

Η Σχολική Σύμβουλος

Στέλα Κουτσουράκη

«Από τη μοναχικότητα του “Εγώ” στο γονιμοποιό κύκλο του “Εμείς”
στη σχολική μονάδα.
Προκλήσεις και δυσκολίες για την ανάπτυξη αποδοτικής οργανωσιακής κουλτούρας».

Επιμορφωτές:
• Κώτσογλου Γ. Κυριάκος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κρήτης
• Κουτσουράκη Στέλα, Σχ. Σύμβουλος 5ης περιφέρειας
• Σπαθαράκη Ανδρονίκη Σχ. Σύμβουλος 9ης περιφέρειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.00-8.30:
8.30-9.00:

Προσέλευση-εγγραφές
Εισαγωγή-Γνωριμία
1η ενότητα: Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της ομάδας

9.00-9.30:

Ομάδα-Ομαδικότητα 1ο μέρος
(εμπλουτισμένη εισήγηση)

9.30-10.00:

Βιωματική άσκηση: το προσθετικό αποτέλεσμα των Ομάδων

10.00-10.30:

Ομάδα-Ομαδικότητα 2ο μέρος
(εμπλουτισμένη εισήγηση)
Διάλειμμα 10.30-11.00

11.00-11.30:

Βιωματική άσκηση: Χαρακτηριστικά καλής και κακής ομάδας

11.30-12.00:

Τα Χαρακτηριστικά των Ομάδων-Η αποτελεσματική Ομάδα
(εμπλουτισμένη εισήγηση)
Διάλειμμα 12.00-12.15
2η ενότητα: Συστηματική λήψη απόφασης στην ομάδα

12.15-12.30:

Στοχοθεσία, λειτουργίες και βασικός κύκλος της διοίκησης
(εμπλουτισμένη εισήγηση)

12.30-13.00:

Συστηματική Λήψη Αποφάσεων & Ομάδες
(εμπλουτισμένη εισήγηση)

13.00-13.45:

Εργασία σε ομάδες: Μελέτη περίπτωσης-Λήψη απόφασης και επίλυση
προβλήματος

13.45-14.00:

Αναστοχασμός-Κλείσιμο

