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ΘΔΜΑ: «σνάνηηζη εργαζίας τολικής σμβούλοσ 8
ης 

 Περιθέρειας Π.Δ.Ν. Ηρακλείοσ με θέμα: 

Ενημέρωση – σσζήτηση για τρέτοσσες εγκσκλίοσς και Υπηρεσιακά θέματα»  

              ύκθωλα κε ην Π.Γ. 201/98, θαινύληαη νη Γηεπζπληέο∕Γηεπζύληξηεο θαη νη Πξνϊζηάκελνη/λεο 

ηωλ δηζέζηωλ θαη άλω Γεκνηηθώλ ρνιείωλ ηεο 8
εο

 Πεξηθέξεηαο, ζε πλάληεζε Δξγαζίαο κε ζέκα: 

«Ενημέρωση – σσζήτηση για τρέτοσσες εγκσκλίοσς και Υπηρεσιακά θέματα», ηην Σεηάρηη 

19/11/2014 και ώρα 12:00΄ - 14:00΄ ζηην αίθοσζα Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Γόρησνας. 

ηε πλάληεζε Δξγαζίαο ζα αλαιπζνύλ - ζπδεηεζνύλ: 

1. Τρέτονηα σπηρεζιακά θέμαηα: ε πνξεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη  πινπνίεζεο ηνπ Δθπ/θνύ 

Έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιείνπ, portofolio, ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ε αληηκεηώπηζε ηωλ 

καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ θαζώο θαη ε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνηλωληθνύο θνξείο θαη νξγαλώζεηο ηωλ ζρνιείωλ ζην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλωλία θαη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο, ην Οινήκεξν 

ζρνιείν θ.ά.. 

2. Επικείμενες επιμορθωηικές δράζεις: ζσνέτιζη ηης  θαηλνηόκνπ επηκόξθωζεο θαη ηεο 

πινπνίεζεο δξάζεωλ κε ηε ζηήξημε θαη ην ζπληνληζκό ηεο ρνιηθήο πκβνύινπ γηα ηελ: α) 

Βειηίωζε δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ β) Βειηίωζε ζρνιηθνύ θιίκαηνο – δηαρείξηζε ζπγθξνύζεωλ 

ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε ηα ζρνιεία ηεο 8
εο

 Πεξηθέξεηαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ πξναηξεηηθά 

λα ζπγθξνηνύλ θνηλόηεηα πξαθηηθήο, ζεκαηνινγία ινηπώλ επηκνξθώζεωλ, αλάγθεο ζε 

επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θ.ά.  

3. Σσζήηηζη γύρω από ηα παραπάνω θέμαηα.  

Σα παιδιά δε θα ζτολάζοσν και οι κ.κ. Γιεσθσνηές∕Γιεσθύνηριες και οι κ.κ. Προϊζηάμενοι∕νες να 

θρονηίζοσν για ηην απαζτόληζή ηοσς. 

                          

 

 
 

 

 

Μνίξεο, 14/11/2014 

 

Αξ. Πξωη.: 95 

 

Προς:   
 

Σνπο θ.θ Γ/ληέο,/ληξηεο, ηνπο 

Πξνϊζηακέλνπο /εο ηωλ Γεκνηηθώλ   

ρνιείωλ 8
εο

 Πεξηθέξεηαο Ν. 

Ηξαθιείνπ  

 

Κοιν.:         

1) θ. Πεξηθεξεηαθό Γ/ληή Π.Δ.   

θαη Γ.Δ. Κξήηεο 

2) θ. Πξνϊζηάκελν    

Δπηζηεκνληθήο-

Παηδαγωγηθήο 

Καζνδήγεζεο Π.Δ. Κξήηεο 

3) Σνλ θ. Γ/ληή Α/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Ν. Ηξαθιείνπ 
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