
  

  

Νάξος, 11 / 11 / 2013  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
3 η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
  

Αριθ. Πρωτ.: 233   

Ταχ. Δ/νση:   Σχολή Ουρσουλινών - 
Χώρα  Νάξου   

Τ.Κ. – Πόλη: 84300 – Νάξος 
Πληροφορίες: Κων/νος Κλουβάτος 
Τηλ.- Φαξ:  22850 24506  
E-mail:  klouvatos@sch.gr  
Ιστοχώρος: http://users.sch.gr/klouvatos   
  

ΠΡΟΣ 
Δημ. Σχολεία 3ης Περιφέρειας 

Σχολικού Συμβούλου Δημ. 
Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων 

 
Κοινοποίηση: 

1)  Περιφερειακή Διεύθυνση Π. Ε. 
& Δ. Ε. Ν. Αιγαίου 

(Τμήμα Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Α/θμιας Εκπ/σης) 
 

2) Διεύθυνση Π. Ε. Ν. Κυκλάδων 
 
Θέμα: «Παιδαγωγική – Καθοδηγητική Επίσκεψη σε Δ. Σ. της Περιφέρειας 

Ευθύνης μας» 
 
Σχετ.: Π.Δ. 201/1998, Υ.Α. 1340/2002,   Υπ. αριθμ. 225/25-10-2013 έγγραφό 
μας «Αναμόρφωση προγραμματισμού Δράσης α΄ τετραμήνου σχολ. έτους 
2013-2014».  
 
Στο πλαίσιο της δράσης μας για το α΄ τετράμηνο του 2013-2014 σας 
ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη 
του Σχολικού Συμβούλου σε Δημοτικά Σχολεία της περιφέρειας ευθύνης μας ως 
εξής: 
 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας θα 
πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους 
Γονείς - Κηδεμόνες των μαθητών του 
Σχολείου (13.30). Σκοπός της συνάντησης 
θα είναι η ενημέρωσή τους για τα εξής 
θέματα:  

 Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος 
Αναλυτικής Περιγραφικής Αξιολόγησης στην 
Ε και Στ τάξη. 

 Πλαίσιο συνεργασίας Σχολείου - Γονέων - 
Σχολικού Συμβούλου   

 Κατ' οίκον εργασίες - Μελέτη μαθημάτων  
 Διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών - 

προβλημάτων συμπεριφοράς  
 Διαχείριση ελεύθερου χρόνου μαθητών - 

Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας  
 Παιδί και υπολογιστής   
 Θέματα που θα τεθούν από τους γονείς 

13/11/2013 



 

2 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ 
 14/11/2013 

3 

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας θα 
πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους 
Γονείς - Κηδεμόνες των μαθητών του 
Σχολείου για αλληλοενημέρωση για 
παιδαγωγικά και λειτουργικά θέματα 
(13.30). 

19/11/2013 

4 
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 
 

20/11/2013 
 
 
Οι επισκέψεις στα σχολεία θα έχουν στόχο:  

(α) τη δια ζώσης επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, 
(β) την ενημέρωση για το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο, 
(γ) την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης της διδασκαλίας, υλοποίησης του 

ωρολογίου προγράμματος και προσφοράς της διδακτέας ύλης, 
(δ) τη συζήτηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε τάξης και κάθε εκπαιδευτικού και η 

αναζήτηση τρόπων επίλυσής τους, 
(ε) την παροχή οδηγιών ή υποδείξεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, 
(στ) την παρακολούθηση δραστηριοτήτων, όπως καινοτόμες δράσεις, σχέδια 

εργασίας, διδακτικά σενάρια, έρευνες δράσης, διαθεματικές δραστηριότητες ή άλλες 
επιστημονικά και παιδαγωγικά αποδεκτές πρακτικές που υλοποιούνται στη σχολική 
μονάδα. 

(ζ) την ανάπτυξη του παιδαγωγικού και συνεργατικού κλίματος.  
 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
και στην υποστήριξη των καινοτόμων δράσεων, όπου αυτή χρειάζεται. 
 
Οι κ.κ. Διευθυντές – Προϊστάμενοι των Σχολείων να ενημερώσουν όλους τους 
εκπαιδευτικούς του Σχολείου τους.  
  
 
 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων 

 
 

Κλουβάτος Κων/νος  


