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Τους Γονείς και Κηδεµόνες των 

σχολικών µονάδων ευθύνης µας 

 

 
Θέµα: «∆ιεξαγωγή  Επιµορφωτικών Ηµερίδων Εκπαιδευτικών των Σχολείων της 29ης 

Περιφέρειας ∆Ε Αττικής»  

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεµόνες, 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στην προοπτική ενός σχολείου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.  

Όπως θα σας ενηµερώσουν οι κ.κ. ∆ιευθυντές / ∆ιευθύντριες των σχολείων και οι δάσκαλοι / 

δασκάλες των παιδιών σας, κατά το Β΄ τρίµηνο θα διεξαχθούν στην Περιφέρειά µας 

επιµορφωτικές ηµερίδες σε εργάσιµη ώρα (08.15-14.00) και σε διαφορετική ηµεροµηνία για 

κάθε σχολείο µε θέµα: «∆ιαχείριση και Αντιµετώπιση Παιδαγωγικών και ∆ιδακτικών 

Ζητηµάτων στο Σχολείο». Για την ηµεροµηνία διεξαγωγής της επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά σας, θα ενηµερωθείτε από  τη διεύθυνση 

του σχολείου.  

Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην επιµορφωτική ηµερίδα είναι υποχρεωτική. Για το σκοπό 

αυτό έχει δοθεί άδεια από την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Αττικής. Αυτό σηµαίνει πως δεν θα γίνουν µαθήµατα επειδή την ηµέρα αυτή οι 

εκπαιδευτικοί θα εργαστούν ως επιµορφούµενοι. Οι επιµορφωτικές δράσεις µε τους 

εκπαιδευτικούς αφορούν τη στήριξη του έργου τους και τη βελτίωση της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης των παιδιών, σηµαντικό, όπως σίγουρα κι εσείς καταλαβαίνετε, στοιχείο για την 

αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, θέλω να σας ενηµερώσω ότι είµαι στη διάθεσή σας για συνεργασία ώστε να 

προσπαθήσουµε, µαζί, να εµπλουτίσουµε και να διευρύνουµε τις δραστηριότητες επικοινωνίας 

και διαλόγου. 

Εύχοµαι κάθε προκοπή σ’ εσάς και τα παιδιά σας. 

                                                              Ο Σχολικός Σύµβουλος 

                                                                                  


