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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο, 12-1-2016
ΑΠ: 18/12-1-2016
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Προς τις Σχολικές Μονάδες Ηρακλείου Λασιθίου

Κοιν:
1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
2) Προϊστάμενο Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας
3) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου
4) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λασιθίου
5) 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου
6) 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου

Θέμα: Σεμινάριο «Αναπτυξιακές διαταραχές: Ανίχνευση, Υποστήριξη, Παρέμβαση»
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με χαρά μου διαπιστώνω ότι το σεμινάριο «Αναπτυξιακές διαταραχές: Ανίχνευση, Υποστήριξη,
Παρέμβαση» έχει ζήτηση. Με βάση τις αιτήσεις που έγιναν από χθες μέχρι σήμερα το σεμινάριο θα
γίνει στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Εννοείτε ότι το σεμινάριο θα γίνει και στην Ιεράπετρα αν
γίνουν αιτήσεις.
Στο Ηράκλειο το σεμινάριο θα γίνει στο 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου, Πέμπτες και Παρασκευές από 5 μμ
– 8 μμ .
1

2

Στον Άγιο Νικόλαο το σεμινάριο θα γίνει στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, Πέμπτες και Παρασκευές από 5 μμ – 8 μμ .
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά τη συγκρότηση των ομάδων.
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί
•

Να εφαρμόζουν εργαλεία διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών

•

Να εφαρμόζουν τον προσωποκεντρικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Ο προσωποκεντρικός σχεδιασμός αναπτύχθηκε για την ένταξη των ατόμων με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στη γενική εκπαίδευση.

•

Να διαχειρίζονται τις κρίσεις συμπεριφοράς χωρίς τιμωρία

•

Να υποστηρίζουν και να εκπαιδεύουν τους γονείς

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία στον εκπαιδευτικό της τάξης
και στη Διοίκηση του σχολείου για να πραγματοποιήσουν έρευνες δράσεις σχετικές με το θέμα του
σεμιναρίου με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων και τη βελτίωση του σχολείου.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να κάνουν
αίτηση στέλνοντας email στη διεύθυνση antonis2000@hotmail.com .
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.
Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
Γρηγόρης Επιτροπάκης
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