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Θέμα: Εκπαιδευτική παρέμβαση–δειγματική διδασκαλία και επιμορφωτική
συνάντηση για εκπαιδευτικούς σε θέματα σχολικού/ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι,
Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού και ειδικότερα ηλεκτρονικού
εκφοβισμού, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής συνεργασίας μου με το σχολείο
παιδαγωγικής ευθύνης μου 4Ο ΓΕΛ Ηρακλείου, προγραμματίζεται η ακόλουθη
εκπαιδευτική παρέμβαση-επιμορφωτική δράση
την Πέμπτη 7-2-2019, στο 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου σε τμήμα της Β΄ τάξης (Β1).
❑ Ώρες 4η-6η (10.55-13.25): τρίωρη εκπαιδευτική παρέμβαση στην τάξη για
μαθητές/τριες - επιμορφωτική δειγματική διδασκαλία για εκπαιδευτικούς
(Εμψύχωση-συντονισμός: Σ.Ε.Ε. Β. Καλοκύρη),
❑ Ώρα 7η (13.25-14.10) ωριαία επιμορφωτική συνάντηση-αναστοχασμός
διδασκαλίας με τους/τις συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (καλές πρακτικές,
υλικό και εφαρμογές στο πλαίσιο των μαθημάτων).
Την επιμορφωτική δράση (τρίωρη διδασκαλία-εκπαιδευτική παρέμβαση και ωριαία
επιμορφωτική συνάντηση) μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί του 4ου
ΓΕΛ Ηρακλείου, εκπαιδευτικοί των άλλων Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου
παιδαγωγικής ευθύνης μου και Φιλόλογοι σχολείων επιστημονικής
αρμοδιότητάς μου, εφόσον δεν παρακωλύονται τα καθήκοντά τους στο σχολείο
τους.
(Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην παραπάνω
επιμορφωτική συνάντηση είναι προαιρετική και γίνεται χωρίς δαπάνη για το
Δημόσιο.)

Η συμμετοχή είναι δυνατή και χωρίς τη δήλωση στη φόρμα συμμετοχής, αλλά για
λειτουργικούς λόγους, παρακαλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον ακόλουθο
σύνδεσμο.
δήλωση συμμετοχής στη δειγματική διδασκαλία-εκπαιδευτική παρέμβαση 7-2-19

Με τιμή,
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων
Βασιλεία Καλοκύρη
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