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Προς  τους λειτουργούς   Π.Ι. 
 

Θέμα: Επιμόρφωση προσωπικού Π.Ι στα πλαίσια των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και 
Σεμιναρίων για Γονείς 2014 -2015. 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνω ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά θα δοθεί εκ 
μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδιαίτερη έμφαση στον θεσμό των Σεμιναρίων σε σχολική 
βάση. Ο θεσμός αυτός  θεωρείται πολύ σημαντικός, λόγω του ότι ανταποκρίνεται άμεσα στις 
ανάγκες της σχολικής μονάδας, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης, καθώς 
και στην εφαρμογή διαφόρων δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του έργου 
του εκπαιδευτικού.  
 
Ως εκ τούτου, διοργανώνεται  βιωματικό σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού του Π.Ι., 
διάρκειας 12 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλείων υποστήριξης της 
επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο και τη δημιουργία ενός σώματος 
υποστηρικτών στο Π.Ι. με κοινή βάση και πλαίσιο δράσης. Το θέμα του σεμιναρίου είναι 
"Προϋποθέσεις, διαδικασίες και εργαλεία υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης σε 
σχολική βάση μέσω έρευνας-δράσης". Το σεμινάριο  αυτό αποτελεί την πρώτη  από μια σειρά 
δράσεων εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα στήριξης της σχολικής μονάδας.  Εισηγήτρια 
στο επιμορφωτικό τριήμερο θα είναι η Δρ Σοφία Αυγητίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.     
 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα Π213, σε τρεις μέρες, σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρόγραμμα: τη Δευτέρα 15/9/2014, ώρες 8:00 – 15:00, την Τρίτη 16/9/2014, ώρες 8:00 – 11:00 και 
την Τετάρτη, 17/9/2014, ώρες 8.00 - 10.00. 
 
Η συμμετοχή όλων των λειτουργών του Π.Ι., σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου κρίνεται 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την επίτευξη του στόχου της συστηματικής υποστήριξης της επαγγελματικής 
μάθησης των εκπαιδευτικών. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δρα Μαρία Ηρακλέους, εκ των 
συντονιστών του Προγράμματος Επιμόρφωσης σε Σχολική Βάση.  
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