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ΘΔΜΑ: «σνάνηηζη εργαζίας τολικής σμβούλοσ 8
ης 

 Περιθέρειας Π.Δ.Ν. Ηρακλείοσ με θέμα: 

«Προγρακκαηηζκός εθπαηδεσηηθού έργοσ. Ελεκέρωζε – ζσδήηεζε γηα Υπερεζηαθά ζέκαηα θαη 

δηατείρηζε προβιεκάηωλ ιεηηοσργίας ζτοιηθώλ κολάδωλ» 

              ύκθωλα κε ην Π.Δ. 201/98, θαινύληαη νη Δηεπζπληέο∕Δηεπζύληξηεο θαη νη Πξνϊζηάκελνη/λεο 

ηωλ δηζέζηωλ θαη άλω Δεκνηηθώλ ρνιείωλ ηεο 8
εο

 Πεξηθέξεηαο, ζε πλάληεζε Εξγαζίαο κε ζέκα: 

«Προγρακκαηηζκός εθπαηδεσηηθού έργοσ. Ελεκέρωζε – ζσδήηεζε γηα Υπερεζηαθά ζέκαηα θαη δηατείρηζε 

προβιεκάηωλ ιεηηοσργίας ζτοιηθώλ κολάδωλ», ηην Πέμπηη 29/10/2015 και ώρα 12:00΄ - 14:00΄ ζηην 

αίθοσζα Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Γόρησνας. 

ηε πλάληεζε Εξγαζίαο ζα αλαιπζνύλ - ζπδεηεζνύλ: 

1. Τρέτοληα σπερεζηαθά ζέκαηα: ε πνξεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη  πινπνίεζεο ηνπ Εθπ/θνύ 

Έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιείνπ, 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. Επηθείκελες επηκορθωηηθές δράζεης: ζσλέτηζε ηες  θαηλνηόκνπ επηκόξθωζεο θαη ηεο 

πινπνίεζεο δξάζεωλ κε ηε ζηήξημε θαη ην ζπληνληζκό ηεο ρνιηθήο πκβνύινπ γηα ηε 

βειηίωζε δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζηα ζρνιεία ηεο 8
εο

 Πεξηθέξεηαο, ζπγθξόηεζε θνηλόηεηαο 

πξαθηηθήο, ζεκαηνινγία ινηπώλ επηκνξθώζεωλ, αλάγθεο ζε επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

θ.ά.  

3. Σσδήηεζε γύρω από ηα παραπάλω ζέκαηα.  

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

θρονηίζοσν για ηην απαζτόληζή ηοσς. 

     

 

 
 

 

 

Μνίξεο, 11/10/2015 

 

Αξ. Πξωη.: 39 

 

Προς:   
 

Σνπο θ.θ Δ/ληέο,/ληξηεο, ηνπο 

Πξνϊζηακέλνπο /εο ηωλ Δεκνηηθώλ   

ρνιείωλ 8
εο

 Πεξηθέξεηαο Ν. 

Ηξαθιείνπ  

 

Κοιν.:         

1) θ. Πεξηθεξεηαθό Δ/ληή Π.Ε.   

θαη Δ.Ε. Κξήηεο 

2) θ. Πξνϊζηάκελν    

Επηζηεκνληθήο-

Παηδαγωγηθήο 

Καζνδήγεζεο Π.Ε. Κξήηεο 

3) Σνλ θ. Δ/ληή Α/ζκηαο 

Εθπ/ζεο Ν. Ηξαθιείνπ 

4) Δήκνο Γόξηπλαο 
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 
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