
  

  

Νάξος, 23 / 09 / 2014  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.: 96  

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://klouvatos.mysch.gr    
  

ΠΡΟΣ 
Τους Εκπ/κούς ΠΕ70 των Δημοτικών 

Σχολείων Θήρας 
 

Κοινοποίηση 
Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου 

 
Προϊσταμένη Επιστημονικής & 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. 
Αιγαίου 

 
Θέμα: «Πρόγραμμα δράσης Σχολικού Συμβούλου στη Θήρα. 
 
Σχετ.: Π.Δ. 201/1998, Υ.Α. 1340/2002, υπ. αριθμ. 93/15-9-2014 έγγραφό μας 

«Προγραμματισμός Δράσης Α΄ τετραμήνου 2014-2015». 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Σας ενημερώνουμε για (α) το πρόγραμμα παιδαγωγικών – καθοδηγητικών 

επισκέψεων στα Δημ. Σχολεία της Θήρας, (β) των απογευματινών επιμορφωτικών 
συναντήσεων με τους δασκάλους κάθε τάξης ξεχωριστά με θέμα: «Σχεδιασμός 
διδακτικών διαδικασιών – Διαχείριση διδακτέας ύλης» (θα διεξαχθούν στο Δημοτικό 
Σχολείο Μεσαριάς – Βόθωνα) και (γ) την απογευματινή συνάντηση με τους γονείς – 
κηδεμόνες των μαθητών όλων των Δημ. Σχολείων Θήρας.  

 
Α. Παιδαγωγικές – καθοδηγητικές επισκέψεις 
 
Το πρόγραμμα παιδαγωγικών – καθοδηγητικών επισκέψεων στα Δ. Σ. Θήρας είναι: 

Ημ/νία Τόπος  Συνοπτική περιγραφή εργασιών 

30/09/2014 
Ακρωτήρι - 
Εμπορείο 

Θήρας 

1) Παιδαγωγ. - καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Ακρωτηρίου 2) 
Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Εμπορείου  

01/10/2014 

Πύργος - 
Μεγαλοχώρι – 

Επισκοπή 
Γωνιάς 

1) Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Πύργου – 
Μεγαλοχωρίου 
2)  Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Επισκοπής 
Γωνιάς 

02/10/2014 
Μεσαριά – 
Βόθωνας - 

Καρτεράδος 

1) Παιδαγωγ. - καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Μεσαριάς - 
Βόθωνα 
2)  Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Καρτεράδου 

03/10/2014 Φηρά - Οία 1) Παιδαγωγ. - καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Φηρών 
2)  Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Οίας 



Γενικοί στόχοι των επισκέψεών μας θα είναι:  
 

(α) Η δια ζώσης επικοινωνία με όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας ευθύνης, 
(β) Η ενημέρωση για το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο,  
(γ) Η παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης της διδασκαλίας, υλοποίησης του ωρολογίου 

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

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

σενάρια, έρευνες δράσης, διαθεματικές δραστηριότητες ή άλλες επιστημονικά και 
παιδαγωγικά αποδεκτές πρακτικές που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες, 

(ζ) Η παρακολούθηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου. 
 

Στο πλαίσιο των επισκέψεων θα πραγματοποιείται και σύσκεψη με το σύλλογο 
διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του 
παιδαγωγικού και συνεργατικού κλίματος. Ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη επίσκεψη 
θα δοθεί στις Α΄ τάξεις και στους μαθητές του Σχολείου που παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες.  

 
Β. Απογευματινές επιμορφωτικές συναντήσεις 
 
Στο πλαίσιο των απογευματινών εργαστηριακών συναντήσεων με θέμα: 

«Σχεδιασμός διδακτικών διαδικασιών – Διαχείριση διδακτέας ύλης» θα εξεταστούν 
οι δυνατότητες προσαρμογών της διδακτέας ύλης, η αξιοποίηση πρόσθετου διδακτικού 
υλικού, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των διδακτικών επισκέψεων. Θα συζητηθούν επίσης 
ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις και τρόποι διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας. Η προσέγγιση των θεμάτων θα γίνει υπό το πρίσμα και του θεσμού της 
«Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών» (Π.Δ. 152/2013). Θα διεξαχθούν οι παρακάτω 
συναντήσεις: 

 

α/α Ομάδα-στόχος συνάντησης Τόπος Χρόνος Αριθμός μελών 
ομάδας 

1 Δάσκαλοι – δασκάλες Α΄ 
τάξης Δημ. Σχολείων Θήρας 

Δευτέρα, 29/9/2014 
ώρα 17.30 – 19.30 

14 εκπαιδευτικοί 
ΠΕ70  

2 Δάσκαλοι – δασκάλες Β΄ 
τάξης Δημ. Σχολείων Θήρας 

Δευτέρα, 29/9/2014 
ώρα 19.30 – 21.30 

14 εκπαιδευτικοί  
ΠΕ70 

3 
Δάσκαλοι – δασκάλες Γ-Δ΄ 

τάξεων  Δημ. Σχολείων 
Θήρας 

Τρίτη, 30/9/2014 
ώρα 18.00 – 20.00 

22 εκπαιδευτικοί  
ΠΕ70 

4  Δάσκαλοι – δασκάλες Ε-Στ΄ 
τάξης Δημ. Σχολείων Θήρας 

Δημοτικό 
Σχολείο 

Μεσαριάς – 
Βόθωνα 
Θήρας 

Πέμπτη, 2/10/2014 
ώρα 18.00 – 20.00 

22 εκπαιδευτικοί  
ΠΕ70 

 
Οι εκπαιδευτικοί του Δημ. Σχολείου Ακρωτηρίου θα επιλέξουν συνάντηση ή 

συναντήσεις ανάλογα με τις τάξεις που διδάσκουν. 
 
Γ. Απογευματινή συνάντηση με γονείς – κηδεμόνες 
 
Θα πραγματοποιηθεί η παρακάτω ανοιχτή συνάντηση: 

α/α Ομάδα-στόχος συνάντησης Τόπος Χρόνος Αριθμός μελών 
ομάδας 

5 Γονείς – κηδεμόνες μαθητών 
Δημ. Σχολείων Θήρας 

Μπελώνειο 
Πολιτιστικό 

Ίδρυμα (Φηρά) 

Τετάρτη, 1/10/2014 
ώρα 18.00 – 20.00 

Όλοι οι γονείς – 
κηδεμόνες 

μαθητών Δημ. 
Σχολείων Θήρας 



 

Τα θέματα που θα συζητηθούν, όπως έχουν διαμορφωθεί από προηγούμενες 
συναντήσεις, είναι: 

 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   
 Σχολικός εκφοβισμός 

 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων και γονέων, αντίστοιχα.   
 
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις απογευματινές συναντήσεις είναι 

προαιρετική, ωστόσο θεωρείται αυτονόητη η χρησιμότητά τους στην άσκηση του 
παιδαγωγικού - διδακτικού έργου. 
 
 
 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων 

 
 
 

Κλουβάτος Κων/νος  


