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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
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 ΣΧΟΛΙΚH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
5ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Ρολέν 4
Ταχ. Κώδ.     : 71305 Ηράκλειο
Πληροφορίες  : Κουτσουράκη Στέλα
Τηλέφωνο       : 2810 246405, 246400
FAX    : 2810 283239
E-mail   : skutsur@gmail.com

Θέμα: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών Β΄και Γ΄τάξης σε επιμορφωτική ημερίδα

 Καλούνται οι δάσκαλοι/ες των Β΄ και Γ΄ τάξεων των σχολείων της περιφέρειάς μας σε

επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Διαδρομές Φιλαναγνωσίας για να ανακαλύψουμε ξανά τον

κόσμο των βιβλίων». Στόχος της είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών με προγράμματα και

δραστηριότητες που μπορούν να καλλιεργήσουν δημιουργικά και ευχάριστα τη φιλαναγνωσία και η

επικαιροποίηση των γνώσεών τους ή/και η εξοικείωσή τους με εναλλακτικές τεχνικές και

προσεγγίσεις σχετικά με τρόπους και μέσα προώθησης της σχέσης των μαθητών με το βιβλίο.

Σας γνωρίζουμε ότι η ημερίδα έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπαίδευσης Κρήτης με τη με αριθμ.: 290/16-01-2014 απόφασή της και θα πραγματοποιηθεί στο

χώρο του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη, στη Μυρτιά, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014.

Οι Β΄ και Γ΄τάξεις δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα της διεξαγωγής της.

Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των Β΄ και Γ΄ τάξεων είναι υποχρεωτική. Μπορούν να

συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης που απασχολούνται αποκλειστικά στις

τάξεις αυτές.

        Παρακαλούνται οι κ.Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων:

 να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα λειτουργήσουν οι Β΄και

Γ΄τάξεις την ημέρα που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ημερίδα αναφέροντας τα ακριβή

ΠΡΟΣ:  Τους/τις κ. Διευθυντές/τριες, τους/τις
              κ. Προϊσταμένους/ες και τους/τις
              εκπαιδευτικούς των Δημοτικών
              Σχολείων της Περιφέρειας
ΚΟΙΝ:  1. κ. Προϊστάμενο Επιστημονικής -
                Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
                Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
             2. κ. Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης
                 Ν. Ηρακλείου



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 Δ/ντές να ενημερώσουν

έγκαιρα το γραφείο μας.

          Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εργασιών.

Συνημμένα: σελ.1

                          Η Σχολική Σύμβουλος

                             Στέλα Κουτσουράκη



ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ
Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

08.00-08.30: Προσέλευση-εγγραφές

08.30-09.00: Φιλαναγνωσία: Γιατί και Πώς. Πρακτικές προτάσεις
    Στέλα Κουτσουράκη, Σχ. Σύμβουλος 5ης  περιφέρειας Ν. Ηρακλείου

0099..0000--1111..0000

111ηηη οοομμμάάάδδδααα (((εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκοοοίίί ΒΒΒ΄́́τττάάάξξξηηηςςς)))

«Ψαλίδι – κόλλα – χαρτί και οι ιστορίες άνω-κάτω»-βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ρούλα Δούνη, συνεργάτιδα του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη

222ηηη οοομμμάάάδδδααα (((εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκοοοίίί ΓΓΓ ΄́́τττάάάξξξηηηςςς)))

Διαδρομές φιλαναγνωσίας: η μεταφορά μιας εμπειρίας-βιωματικό εργαστήριο

Βαγγέλης Δερμιτζάκης, δάσκαλος του Δ. Σχ. Μυρτιάς
Μαριλένα Μηλαθιανάκη, δασκάλα του Δ. Σχ. Κουνάβων

11.00-11.30: Διάλειμμα

1111..3300--1133..3300

222ηηη οοομμμάάάδδδααα (((εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκοοοίίί ΓΓΓ ΄́́τττάάάξξξηηηςςς)))

«Ψαλίδι – κόλλα – χαρτί και οι ιστορίες άνω-κάτω»-βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ρούλα Δούνη, συνεργάτιδα του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη

111ηηη οοομμμάάάδδδααα (((εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκοοοίίί ΒΒΒ΄́́τττάάάξξξηηηςςς)))

Διαδρομές φιλαναγνωσίας: η μεταφορά μιας εμπειρίας-βιωματικό εργαστήριο

Βαγγέλης Δερμιτζάκης, δάσκαλος του Δ. Σχ. Μυρτιάς
Μαριλένα Μηλαθιανάκη, δασκάλα του Δ. Σχ. Κουνάβων

13.30-14.00: Ολομέλεια-Συζήτηση


