
                                                                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

 

        ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ &  

        Β/ΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΗΣΗ 

        ΥΟΛΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ  

        8ες ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔ 

        ΝΟΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

        ΜΟΙΡΔ                                             

        Πιεξνθνξ.: Μπαγηάηε Εηξήλε      

        Σειέθωλν  & Φαμ :2892340350       

        Κηλ. Σει.: 6936564225 
        Email: ebagiati@gmail.com 

        Ιζηνζειίδα: http://ebagiati.weebly.com     

        Δηεύζπλζε: Δήκνο Γόξηπλαο – Σ.Κ. 70012 – Άγηνη Δέθα 

   

    
ΘΔΜΑ: «σλάληεζε εργαζίας τοιηθής σκβούιοσ 8ες  Περηθέρεηας Π.Δ.Ν. Ηραθιείοσ κε ζέκα: 

«Ελεκέρωζε – ζσδήηεζε γηα ζέκαηα λοκηθά θαη θοηλωληθής παρέκβαζες θαηά ηε δηατείρηζε προβιεκάηωλ 
ιεηηοσργίας ζτοιηθώλ κολάδωλ» 

        ύκθωλα κε ην Π.Δ. 201/98, θαινύληαη νη Δηεπζπληέο∕Δηεπζύληξηεο θαη νη Πξνϊζηάκελνη/λεο ηωλ δηζέζηωλ 

θαη άλω Δεκνηηθώλ ρνιείωλ ηεο 8εο Πεξηθέξεηαο, ζε πλάληεζε Εξγαζίαο κε ζέκα: «Ελεκέρωζε – ζσδήηεζε γηα 

ζέκαηα λοκηθά θαη θοηλωληθής παρέκβαζες θαηά ηε δηατείρηζε προβιεκάηωλ ιεηηοσργίας ζτοιηθώλ κολάδωλ», ηε 

Γεσηέρα 16/05/2016 θαη ώρα 11:00΄ - 14:00΄ ζηελ αίζοσζα Γεκοηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Γήκοσ Γόρησλας.  

Η πλάληεζε Εξγαζίαο πινπνηείηαη από ηε ρνιηθή ύκβνπιν 8εο Πεξηθέξεηαο Π.Ε. Ν. Ηξαθιείνπ Γρ. 

Μπαγηάηε Δηρήλε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ννκηθώλ Τπνζέζεωλ ηνπ Δήκνπ Γόξηπλαο κε εθπξόζωπν ηελ θ. 

Νάλζσ Γαρηβηαλάθε -  Δηθεγόξν & Ννκηθή ύκβνπιν ηνπ Δήκνπ θαη ηηο θνηλωληθέο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ 

Φαηζηνύ θαη Γόξηπλαο κε εθπξνζώπνπο αληίζηνηρα ηνλ θ. Πρίληεδε Μητάιε θαη ηελ θ. Μηζηριάθε Δηρήλε – 

πξνϊζηακέλνπο ηεο Κνηλωληθήο Τπεξεζίαο ηωλ δήκωλ.  

ηε πλάληεζε Εξγαζίαο ζα αλαιπζνύλ - ζπδεηεζνύλ: 

1. Η ζσλεργαζία ηωλ ζτοιείωλ κε ηης θοηλωληθές σπερεζίες ηωλ δήκωλ θαη ηο Τκήκα Νοκηθώλ Υποζέζεωλ 

ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλωλία θαη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο, αιιά 

θπξίωο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαη λνκηθά ηεθκεξηωκέλε αληηκεηώπηζε ζρεηηθώλ πξνβιεκάηωλ 
θαηά ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ κνλάδωλ  

2. Τρέτοληα σπερεζηαθά ζέκαηα: ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Εθπ/θνύ Έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιείνπ, ε 

αληηκεηώπηζε ηωλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ θ.ά. 

3. Επηθείκελες επηκορθωηηθές δράζεης: ζσλέτηζε ηες  θαηλνηόκνπ επηκόξθωζεο γηα ηε βειηίωζε δηδαθηηθώλ 

πξαθηηθώλ ζηα ζρνιεία ηεο 8εο Πεξηθέξεηαο κε ηε ζπγθξόηεζε θνηλόηεηαο πξαθηηθήο, ζεκαηνινγία 

ινηπώλ επηκνξθώζεωλ θ.ά.  

4. Σσδήηεζε γύρω από ηα παραπάλω ζέκαηα.  

Σα παηδηά δε ζα ζτοιάζοσλ θαη οη θ.θ. Γηεσζσληές∕Γηεσζύληρηες θαη οη θ.θ. Προϊζηάκελοη∕λες λα θροληίζοσλ 

γηα ηελ απαζτόιεζή ηοσς. 

     

 

 
 

 

 

Μνίξεο, 25/04/2016 

 

Αξ. Πξωη.: 41 

 

Προς:   
 
Σνπο θ.θ Δ/ληέο,/ληξηεο, ηνπο Πξνϊζηακέλνπο 

/εο ηωλ Δεκνηηθώλ   

ρνιείωλ 8εο Πεξηθέξεηαο Ν. Ηξαθιείνπ  
 

Κοηλ.:         

1) θ. Πεξηθεξεηαθό Δ/ληή Π.Ε.   θαη 
Δ.Ε. Κξήηεο 

2) θ. Πξνϊζηάκελν    Επηζηεκνληθήο-
Παηδαγωγηθήο Καζνδήγεζεο Π.Ε. 

Κξήηεο 

3) Σνλ θ. Δ/ληή Α/ζκηαο Εθπ/ζεο Ν. 
Ηξαθιείνπ 

4) Δήκνο Γόξηπλαο 

5) Δήκνο Φαηζηνύ 
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