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Αγαπεηέο/-νί ζπλάδειθνη, 

Σην πιαίζην ηεο αλάδεημεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόζηε-

θαλ ή εθαξκόδνληαη ζε Νεπηαγσγεία ηεο Χίνπ θαη ζην πιαίζην ηεο πξνώζεζεο ηεο δηα-

ζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζύκπξαμεο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνγξακκαηίδεηαη ην 

θζηλόπσξν ε δηνξγάλσζε δηαζρνιηθώλ ελεκεξσηηθώλ/επηκνξθσηηθώλ ζπλαληήζεσλ κε 

ζέκα 

«Ανάδειξη και Διάσςζη Καλών Ππακηικών ζε Νηπιαγωγεία ηηρ Χίος.» 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε αλάδεημε, ε δηάρπζε θαη ε ηεθκεξίσζε θαιώλ 

παηδαγσγηθώλ, δηδαθηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ έρεηε πινπνηήζεη ζηελ θα-

ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη νη νπνίεο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ 

πξναγσγή ηνπ έξγνπ ησλ Νεπηαγσγείσλ. Σηόρνο ησλ ζπλαληήζεσλ είλαη ε θαηαγξαθή 

θαη ε πξνβνιή ησλ πξαθηηθώλ απηώλ ζε όια ηα κέιε ηεο επξύηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνη-

λόηεηαο. 

Δλδεηθηηθά πεδία ζηα νπνία κπνξνύλ λα εζηηάζνπλ νη παξνπζηάζεηο είλαη ηα αθόινπζα: 

Α. Σρνιηθή ηάμε. 

 Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ Αλαιπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ. 

 Σρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη απνηειεζκαηηθή δηάρπζε δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ (ζρέδηα εξγαζίαο, δηδαθηηθό ζελάξην θ.ά.) κε ηελ αμηνπνίε-

ζε ελεξγεηηθώλ, ζπλεξγαηηθώλ θαη βησκαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ (ζπλεξγαηη-

θή κηθξν-νκάδα, παηρλίδη ξόισλ, θαηαηγηζκόο ηδεώλ θ.ά.). 

Β. Σρνιηθή δσή. 

 Πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ζεηηθνύ ςπρνινγηθνύ θιίκαηνο θαη ζπλεξγαηηθώλ δηαπξν-

ζσπηθώλ ζρέζεσλ. 

 Πξόιεςε, δηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 
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 Γηαζρνιηθέο ζπλεξγαζίεο ζε ηνπηθό, εζληθό ή Δπξσπατθό επίπεδν. 

Γ. Σρνιηθή κνλάδα. 

 Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Σρέζεηο Σρνιείνπ - νηθνγέλεηαο (ελεκέξσζε, επηκόξθσζε θαη ζπλεξγαζία κε Σπιιό-

γνπο Γνλέσλ θ.ά.). 

 Άλνηγκα ηνπ Σρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνύο θνξείο θαη δεκνζη-

νπνίεζε θαιώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ( ηζηνζειίδα, ηζηνιόγην, ξαδηνθσληθέο εθ-

πνκπέο, δηαθξίζεηο ζε δηαγσληζκνύο θ.ά.). 

Όπνηεο/-νη ζπλάδειθνη επηζπκνύλ ζην πιαίζην απηώλ ησλ δηαζρνιηθώλ ελεκεξσηη-

θώλ/επηκνξθσηηθώλ ζπλαληήζεσλ λα παξνπζηάζνπλ κηα θαιή πξαθηηθή παξαθαινύ-

ληαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη ηηο 21 Ιοσνίοσ 2016 (ηειεθσληθά ή κε ειεθηξνληθό 

κήλπκα).  
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