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Τους εκπαιδευτικούς Δημ.
Σχολείων Δονούσας,
Σχοινούσας, Κουφονησίων,
Ηρακλειάς, Σικίνου,
Φολεγάνδρου, Ανάφης και
Θηρασίας
Κοινοποίηση:
1) Περιφερειακή Διεύθυνση Π. Ε.
& Δ. Ε. Ν. Αιγαίου
2) Τμήμα Επιστημονικής &
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Α/θμιας Εκπ/σης
3) Διεύθυνση Π. Ε. Ν. Κυκλάδων
Σύλλογο Εκπ/κών Α/θμιας
Εκπ/σης Θήρας

Θέμα: «Παιδαγωγική – Ενημερωτική Τηλεδιάσκεψη με εκπαιδευτικούς
απομακρυσμένων σχολείων»
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής μας δράσης και σύμφωνα με τον ετήσιο
προγραμματισμό μας και τον προγραμματισμό μας για το Α΄τετράμηνο του σχολ.
Έτους 2013-14, καλούμε τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων
Δονούσας, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων, Ανάφης, Θηρασίας, Σικίνου
και Φολεγάνδρου σε δίωρη καθοδηγητική - επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη, τη
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, ώρα 18.00΄ ακριβώς, μέσω του
λογισμικού OOVOO, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του
σχολείου, από την περυσινή χρονιά. Όσοι δεν το έχετε εγκαταστήσει, θα σας
παρακαλέσω και πάλι να το εγκαταστήσετε και να ελέγξετε τις κάμερες,
μικρόφωνα, ακουστικά σας, προκειμένου να έχουμε δίωρη τηλεδιάσκεψη.
Τη Δευτέρα το πρωί θα επικοινωνήσουμε με ένα - ένα τα σχολεία για να
δοκιμάσουμε τη σύνδεσή μας. Το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17.45, να είμαστε
όλοι οι συνάδελφοι μπροστά στον υπολογιστή μας για την τελική "πρόβα"
επικοινωνίας.
Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν αφορούν στον προγραμματισμό του
εκπαιδευτικού μας έργου για το 2013-14. Ειδικότερα ως προς τους
προϊσταμένους των σχολείων αφορούν στα εξής:
(α) Οργάνωση-λειτουργία των σχολικών μονάδων (οργάνωση εργαστηρίου,
βιβλιοθήκης, αξιοποίηση των ΤΠΕ, εγκατάσταση και διδακτική αξιοποίηση
διαδραστικών συστημάτων, κ.ο.κ.), (β) διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος

στη Σχολική Μονάδα, (γ) θέματα διαχείρισης εκπαιδευτικού προσωπικού μαθητών, (δ) πορεία υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, (ε) διαδικασίες και
πορεία υλοποίησης υποστηρικτικών προγράμματων (Ενισχυτική Διδασκαλία,
Τμήματα Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Λειτουργία Ολοήμερου), (στ)
παιδαγωγική αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες - διαχείριση
προβλημάτων συμπεριφοράς, (ζ) συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας, (η)
υποστήριξη καινοτόμων δράσεων, πρωτοβουλίες ανοίγματος του σχολείου στην
κοινωνία, (θ) απαιτούμενες αναπροσαρμογές στο πλαίσιο του νέου σχολείου, (ι)
θέματα που θα προταθούν από τους διευθυντές – προϊσταμένους των σχολείων.
Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν με το σύνολο των εκπαιδευτικών είναι:
1. Πλαίσιο συνεργασίας Σχολ. Συμβούλου – Εκπαιδευτικών
2. Θέματα προγραμματισμού δράσης
3. Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές
4. Διαχείριση μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων –
Διαφοροποίηση διδασκαλίας – κατ΄ οίκον εργασίες κ.ο.κ.
Επισημαίνεται ότι η παρουσία στις απογευματινές συναντήσεις είναι
προαιρετικές, μέχρι όμως να γίνει εφικτή η δια ζώσης επικοινωνία μας, είναι
απαραίτητο να συζητήσουμε τα παραπάνω θέματα με τον προτεινόμενο τρόπο.
Παρακαλώ για την ενημέρωση και συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του
σχολείου.

Ο Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων

Κλουβάτος Κων/νος

