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Θζμα: «Πρόςκλθςθ για τθ 1θ διαςχολικι ςυνάντθςθ εκπαιδευτικών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κλάδου ΠΕ04 ςτο
1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ςτισ 20-09-2016».

Αγαπθτοί υνάδελφοι,
Άλλθ μια ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε με αγωνίεσ ςε προςωπικό και επαγγελματικό επίπεδο για
όλουσ μασ. Εφχομαι ολόψυχα υγεία και δφναμθ ϊςτε με αιςιοδοξία και αποτελεςματικότθτα
να αντιμετωπίςουμε τισ προκλιςεισ και τισ δυςκολίεσ που ζχουμε μπροςτά μασ.
τα πλαίςια του προγραμματιςμοφ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, καλϊ τουσ εκπαιδευτικοφσ των
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του κλάδου ΠΕ04 των ςχολείων επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ ευκφνθσ μου, ςε
ενθμερωτικι ςυνάντθςθ τθν Σρίτθ 20-09-2016 και ϊρα 12:10 ζωσ 14:10 ςτο 1 ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου.
Είναι θ 1θ ςυνάντθςθ για φζτοσ και ςκοπό ζχει να κζςει τισ βάςεισ για τθν όςο το δυνατόν
καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία μασ.
Σα κζματα τθσ ςυνάντθςθσ είναι:
α) Απολογιςμόσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ που πζραςε μετά το 1ο χρόνο εφαρμογισ του νζου
ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτα ΑΕΙ-ΣΕΙ.
β) Απολογιςμόσ επιμορφωτικϊν δράςεων ςχολικοφ ζτουσ 2015-2016.
γ) Διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν ϊςτε να διαμορφωκεί το νζο πρόγραμμα
επιμορφωτικϊν δράςεων ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν.

δ) Ενθμζρωςθ για τα νζα δεδομζνα (κοινό 3ωρο ειδικοτιτων, κατάργθςθ διδακτικοφ 3ϊρου
εργαςτθριακισ απαςχόλθςθσ ΤΕΦΕ, ανακζςεισ μακθμάτων, οδθγίεσ διδαςκαλίασ, κλπ)
ε) Πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν ςτα πλαίςια απόκτθςθσ πιςτοποιθτικοφ διδακτικισ επάρκειασ
ςτ) Άλλα τρζχοντα κζματα - υηιτθςθ
Η παρουςία ςασ και ιδιαίτερα των νζων ςυναδζλφων (αποςπαςμζνων και αναπλθρωτϊν) είναι
ςθμαντικι αφοφ επιπλζον κα δοκεί θ ευκαιρία κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι
ςυνάδελφοι να ςυναντθκοφν, να γνωριςτοφν και να ανταλλάξουν απόψεισ.
Θα ακολουκιςει αντίςτοιχθ ςυνάντθςθ ςτο ΓΕΛ Μοιρϊν για τα ςχολεία τθσ περιοχισ Μεςςαράσ
ςε ϊρα και θμζρα που κα ανακοινωκεί ςφντομα.
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