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ΠΡΟΣ:

Τις σχολικές μονάδες

ΚΟΙΝ:

Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.
Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Η σχέση του σχολείου με τους γονείς: Δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίες και συνεργασίας»

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Φλώρινας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Η σχέση του σχολείου με τους
γονείς: Δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίες και συνεργασίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 5.00-7.30, στο 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας.

Πρόκειται για εργαστήριο, μέσα από το οποίο θα δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να εστιάσουν στα βασικά ζητήματα που αφορούν στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, επικεντρώνοντας το
ενδιαφέρον στην κατανόηση, εκτίμηση και εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τις σχέσεις σχολείου – οικογένειας.
Σκοπός του είναι η επεξεργασία και η βιωματική κατανόηση των πρακτικών που διευκολύνουν τον
τρόπο επικοινωνίας γονέων-εκπαιδευτικών, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού
στα συνηθέστερα προβλήματα επικοινωνίας εκπαιδευτικού – γονέα, στους τρόπους αντιμετώπισης των
προβλημάτων καθώς και σε πρακτικές που μπορούν να ξεπεραστούν, μέσα από την οπτική που στηρίζεται
στην αλληλεπίδραση, με στόχο την επιτυχή συνεργασία σχολείου-οικογένειας.
Εκπαιδεύτριες θα είναι οι:
•

Μπαφίτη Άννα, Κοινωνιολόγος - Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της ΔΔΕ Φλώρινας

•

Πάτσιου Αναστασία, Πρόεδρος του Συλλόγου Κοινωνιολόγων –Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας,
Εκπαιδευτικός

•

Καλώτα Ελευθερία Κοινωνιολόγος/ M. Ed

•

Μελισίδου Ζαφειρειώ, Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής : Έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, στην ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/66igbR
Θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών και γα την ανάρτηση της συνημμένης
αφίσας.
Η Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας

Σταθμού Νέων Φλώρινας

Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας

Άννα Μπαφίτη

Παύλος Ιωάννου

