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Β/θμιας

ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός αναφορικά µε την οργάνωση επιµορφωτικών
συναντήσεων για την υλοποίηση σχολικών προγραµµάτων.»
ΣΧΕΤ: α) Έγγραφο ∆/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν.Φωκίδας, τµήµα σχολικών
δραστηριοτήτων, υπ’ αριθµ. πρωτ. 4075/20-12-2013
β)
Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ µε υπ’ αριθµ. Πρωτ. 3508/Γ7/Μαρούσι, 13-1-2014 µε θέµα:
«Έγκριση Επιµορφωτικού Σεµιναρίου για το σχεδιασµό Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας», Απάντηση στο µε
αρ. πρωτ. 199576/Γ7/27-12-2013 εισερχόµενο έγγραφο και στο 4075/20-12-2013 (εκδ. ∆∆Ε Φωκίδας)

Σας αποστέλλουµε τον προγραµµατισµό που έχουµε σχεδιάσει αναφορικά µε την οργάνωση επιµορφωτικών
συναντήσεων για την υλοποίηση σχολικών προγραµµάτων µε τις σχολικές µονάδες του νοµού µας.
Για το Φεβρουάριο Μήνα του σχολικού έτους 2014.
Ηµέρα

Ηµεροµ.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

∆ευτέρα

3/2

µε τις σχολικές µονάδες Γυµνασίου και Λυκείου Γραβιάς.

Τρίτη

4/2

µε τις σχολικές µονάδες ΕΠΑΛ και ΣΕΚ, Άµφισσας

Τετάρτη

5/2

µε τις σχολικές µονάδες Γυµνασίου και Λυκείου Ευπαλίου.

Πέµπτη

6/2

µε τις σχολικές µονάδες Γυµνασίου και Λυκείου Γαλαξιδίου.

Πέµπτη

13/2

µε τις σχολικές µονάδες Γυµνασίου και Λυκείου Λιδωρικίου.

Παρασκ.

14/2

µε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

Τρίτη

18/2

µε το Γυµνάσιο ∆ελφών.

Τετάρτη

19/2

Γυµνάσιο Άµφισσας, ΓΕΛ Άµφισσας, Μουσικό Γυµνάσιο και Λύκειο Άµφισσας.

Πέµπτη

20/2

Γυµνάσιο και Λύκειο Ιτέας.

Οι συναντήσεις έχουν προγραµµατιστεί µετά από συνεννόηση µε τους ∆/ντές των αντίστοιχων Σχολικών
Μονάδων, ώστε να µην παρακωλύεται το πρόγραµµα διδασκαλίας.
Αρκετές συναντήσεις θα γίνουν στο ωράριο υλοποίησης σχολικών προγραµµάτων ή µετά τη λήξη του
ηµερήσιου ωρολογίου προγράµµατος.
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Οι επιµορφωτικές συναντήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14, προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων.
Οι συναντήσεις θα έχουν θέµα: το σχεδιασµό των προγραµµάτων αυτών, τη δηµιουργία οµάδων στους
µαθητές/τριες που συµµετέχουν, δηµιουργικές τεχνικές διδασκαλίας σε αυτές (π.χ. καταιγισµός ιδεών), τον
τρόπο διατύπωσης ερωτηµατολογίου και την ανεύρεση πραγµατολογικού υλικού για τη θεµατολογία των
προγραµµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό όπως αναφέρουµε και στο σχετ. έγγραφο µας µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 4075/20-12-2013, θα
συνεργαστούµε µε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.
Φωκίδας, (για τα σχολεία που υλοποιούν ανάλογο πρόγραµµα) ώστε να πραγµατοποιηθούν , µικρά
εργαστήρια βιωµατικών ασκήσεων όπως: δηµιουργία οµάδων, δυναµική της οµάδας, και συνεργατική
µάθηση.
Στο τέλος των συναντήσεων θα πραγµατοποιήσουµε από κοινού ανάλογη Ηµερίδα.
Θα δοθούν βεβαιώσεις στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν τις επιµορφωτικές συναντήσεις.

Ο ∆/ντής Εκπ/σης

Λουκάς ∆ηµητρίου
Κλ.ΠΕ-11

