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Προσ:
Εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 των Δθμοτικών
χολείων τθσ 56θσ Περιφζρειασ
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ

Kοιν:
-Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
Επιςτθμονικισ & Παιδαγωγικισ
Κακοδιγθςθσ ΠΕ ΠΔΕ Αττικισ
-Δντ/ρια ΠΕ Ανατ. Αττικισ

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών 56ησ Περιφζρειασ ΔΕ Αττικήσ
ΧΕΣ: ΠΔ 79/2017, αρκ. 17, παρ. 3
Ο χολικόσ φμβουλοσ Γενικισ Αγωγισ προςκαλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 των
ςχολείων ευκφνθσ του ςε επιμορφωτικι θμερίδα με κζμα:
«Μείωςη διδακτζασ φλησ, διδαςκαλία Θρηςκευτικών και άλλεσ καινοτομίεσ
για τη ςχολική χρονιά 2017-18»
που κα γίνει τθν Παραςκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 ςτο 3ο Δημ. Σχ. Βοφλασ (μόλικα &
Μπιηανίου 16673 Βοφλα, τθλ. 2108958201) και ώρα 8.30-13.30.
το πρώτο μζροσ ο χολικόσ φμβουλοσ κα παρουςιάςει τον προςωπικό του
απολογιςμό για τθ ςχολικι χρονιά 2016-17, κα αναφερκεί λεπτομερώσ και κατά τάξθ
ςτθ μείωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ και κα ειςθγθκεί καινοτομίεσ ςτθ ςυνεργαςία του με
τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθ ςχολικι χρονιά 2017-18. το δεφτερο μζροσ κα
παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ αρχζσ, οι κεματικζσ ενότθτεσ, οι οδθγίεσ εφαρμογισ και το
εκπαιδευτικό υλικό που αφοροφν τθ διδαςκαλία των Θρθςκευτικών ςφμφωνα με το
νζο πρόγραμμα ςπουδών του μακιματοσ.
Η θμερίδα οργανώνεται ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του χολικοφ υμβοφλου με
βάςθ το Π.Δ. 79/2017 και είναι υποχρεωτικι για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ οποίουσ
απευκφνεται. Σο πρόγραμμα τθσ θμερίδασ επιςυνάπτεται.

Ο χολικόσ φμβουλοσ

Αχιλλζασ Μανδρίκασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΟΛΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
56θσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕ ΑΣΣΙΚΗ
8-9-2017
«Μείωςη διδακτζασ φλησ, διδαςκαλία Θρηςκευτικών και άλλεσ καινοτομίεσ
για τη ςχολική χρονιά 2017-18»

8.15-8.30: Προςζλευςθ εκπαιδευτικών
8.30-9.00: Καλωςόριςμα – Ειςαγωγι
9.00-9.45: Απολογιςμόσ χολικοφ υμβοφλου για τθ ςχολικι χρονιά 2016-17 και
προτεινόμενεσ καινοτόμεσ ςυνεργαςίεσ για τθ ςχολικι χρονιά 2017-18
9.45-11.00: Αναδιάρκρωςθ, εξορκολογιςμόσ και διαχείριςθ τθσ διδακτζασ φλθσ ςτο
Δθμοτικό χολείο: οδθγίεσ ανά τάξθ και ανά μάκθμα
11.00-11.30: Διάλειμμα
11.30-13.00: Πρόγραμμα πουδών του μακιματοσ των Θρθςκευτικών, οδθγίεσ
εφαρμογισ και οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ τθσ διδακτζασ φλθσ
13.00-13.30: υηιτθςθ – Ερωτιςεισ

