Γέξαθαο, 07-05-2018
Αξ. Πξση.: 66

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
----ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ
& Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΑΣΣΙΚΗ
----ΓΡΑΦΔΙΟ ΥΟΛΙΚΗ
ΤΜΒΟΤΛΟΤ 55ηρ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟ: 1) Τα Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά
Νεπηαγσγεία ησλ Γήκσλ Γηνλύζνπ θαη
Ωξσπνύ,
2) ηα Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά
Νεπηαγσγεία Βαξπκπόκπεο θαη 1νπ, 2νπ,
3νπ Θξαθνκαθεδόλσλ ηνπ Γήκνπ
Αραξλώλ θαη
3) ην Νεπηαγσγείν Βαξλάβα ηνπ Γήκνπ
Μαξαζώλα.

Σασ. Γ/νζη : Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 9-11
Γέξαθαο 153 44
Πληποθοπίερ: Γ.Κνξαζίδε
Σηλέθωνο: 210 3576081
Φαξ :
210 3576072

E-mail:

ΚΟΙΝ. :


symnip55@sch.gr



ΘΔΜΑ:

«Ππόζκληζη

επιμοπθωηικό

εκδήλωζηρ

επγαζηήπιο

με

Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή
Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Αηηηθήο
Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο
Δπηζηεκνληθήο θαη
Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο
Γηεπζύληξηα Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο
Αηηηθήο

ενδιαθέπονηορ

θέμα:

για

«Εικονοβιβλίο

ζςμμεηοσή
και

ζε

δημιοσργικές

δραζηηριόηηηες ζηο νηπιαγωγείο.»
σεη. : Π.Γ 79 Άπθπο 17
Σαο

ελεκεξώλνπκε

επηκνξθσηηθό

εξγαζηήξην

όηη,
κε

πξνγξακκαηίδνπκε
ζέκα:

πξναηξεηηθό

«Εικονοβιβλίο

και

ελδνζρνιηθό
δημιοσργικές

δραζηηριόηηηες ζηο νηπιαγωγείο.»
κοπόρ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε αληαιιαγή απόςεσλ θαη δεκηνπξγηθώλ ηδεώλ
γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εηθνλνβηβιίσλ ζηηο ηάμεηο ησλ κηθξώλ παηδηώλ, κε ζηόρν ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο επηλόεζεο θαη ηεο έθθξαζεο, ηεο παηγληώδνπο κάζεζεο θαη ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο έκπλεπζεο θαη ηεο θαληαζίαο, ηνπ ζηνραζκνύ θαη ηνπ
αλαζηνραζκνύ.

Τν εξγαζηήξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέμπηη 17 Μαΐοσ 2018, ώρες: 6 μ.μ.
– 8.30 μ.μ..ζην ρώξν ηνπ 2οσ Δημοηικού Στολείοσ Αγ. Σηεθάνοσ (Τξαπεδνύληνο θαη
Ληβεξώλ,

Αγ.

Σηέθαλνο,

ηει.

210-8140228,

ράξηεο:

https://goo.gl/maps/8SsfdiyEFyS2).
Η ππεύζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζπγγξαθέαο, ρνξνγξάθνο θαη λεπηαγσγόο Med,
Μαξηιέλα Καββαδά, αμηνπνηώληαο θείκελν, εηθόλεο θαη κνπζηθή ζα εκςπρώζεη κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ κηα ζεηξά "αλνηρηώλ" βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
απηνζρεδηαζκνύ, κνπζηθνθηλεηηθήο, ρνξνζεαηξηθήο θαη εηθαζηηθήο έθθξαζεο.
Μπνξείηε λα δειώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία ζαο
ζηελ

ειεθηξνληθή

θόξκα

πνπ

ζα

βξείηε

παηώληαο

ηνλ

ζύλδεζκν:

https://docs.google.com/forms/d/1xDggHa30gyrlkEDhyofJuytb24Kl_QqlymU7dSwA
fys/edit έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 11 Μαΐνπ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζα εηδνπνηεζείηε
ηελ Γεπηέξα 14 Μαΐνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζαο θαζώο
επίζεο θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο όπνπ ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή
αλαθνίλσζε.
Η Σρνιηθή Σύκβνπινο

Σαιαγηάλλε Μαξία

