Πύργος, 20 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 369

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛ ΑΔ ΑΣ

ΠΡΟΣ : κ.κ. Διευθυντές/ριες-Προϊσταμένους/νες
& Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων
2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηλείας

Έδρες τους
ης

2

Σχολικός Σύμβουλος
Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

ΚΟΙΝ : κ. Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας
Ταχ. Δ/νση

:

Εθν. Αντιστάσεως 17
& Υψηλάντου

Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνα
Fax
E-mail
Web Site

:
:
:
:
:
:

271 00 ΠΥΡΓΟΣ
Νικόλαος Χολέβας
26210 - 40250
26210 - 40257
symdim-ilei2@dellad.pde.sch.gr

Εκπαίδευσης Ηλείας
Πύργος

http://users.sch.gr/nicholevas/site



ΘΕΜΑ 1oν : «Πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας»
ΣΧΕΤ. : Η με Α.Π. Φ. 13/ΚΠ/9335/08-10-2014 έγκριση της Περιφ. Δ/νσης Π & Δ Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Καλούνται οι δάσκαλοι και οι δασκάλες της B’ τάξης των 2/Θ Δημοτικών Σχολείων και άνω
της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας, στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα : «Ανάπτυξη
διδακτικής πρακτικής στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά - Ανίχνευση και αντιμετώπιση μαθησιακών
δυσκολιών - Προσεγγίσεις της έννοιας του "Κοινωνικού Σχολείου" στο μάθημα της Μελέτης του
Περιβάλλοντος», η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ημερομηνία/
Ώρα

Πέμπτη,
23-10-2014
08.30-13.30

Τόπος
Διεξαγωγής

3ο Δημοτικό
Σχολείο Πύργου,
Πύργος Ηλείας

Επιμορφούμενοι

Οι δάσκαλοι/ες της Β΄ τάξης 2/Θ
και άνω Δημοτικών Σχολείων της
2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε.
Ηλείας.

Επιμορφωτές

Χολέβας Νικόλαος,
Σχολικός Σύμβουλος
2ης Περιφέρειας Π.Ε.
Ηλείας
Ρισβάς Αθανάσιος,
Σχ. Σύμβουλος 5ης
Περιφέρειας Ειδικής
Αγωγής

Οι μαθητές των τάξεων, όπου διδάσκουν οι δάσκαλοι/λες που θα συμμετέχουν στην επιμορφωτική ημερίδα,
δε θα προσέλθουν στο σχολείο την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014.
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ΘΕΜΑ 2ον: Έντυπο υποβολής προγραμμάτων ευέλικτης ζώνης
Σας αποστέλλουμε, με το συνημμένο αρχείο, το έντυπο υποβολής προγραμμάτων της
Ευέλικτης Ζώνης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους δασκάλους/ες των σχολείων και να
αποσταλεί ηλεκτρονικά στο γραφείο του Σχολικού Συμβούλου μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
2014.


ΘΕΜΑ 3ον: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία δικτύου σχολείων και νηπιαγωγείων στα
πλαίσια του προγράμματος της «Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό»
Σε συνέχεια της επιμορφωτικής ημερίδας με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης
Δημοτικού, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία δικτύου σχολείων και
νηπιαγωγείων με θέμα: « Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό», μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή στο σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014:

http://goo.gl/forms/hDqENQx5XQ
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο δίκτυο θα περιλαμβάνει συναντήσεις ανατροφοδότησης,
ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού και σύντομης παρουσίασης του έργου του δικτύου.


ΘΕΜΑ 4oν: «Εκπαιδευτικά προγράμματα στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο κάστρου
Χλεμούτσι Π.Ε. Ηλείας»
Σας ενημερώνουμε ότι η 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υλοποιεί τις ακόλουθες
εκπαιδευτικές δράσεις στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου Χλεμούτσι και στο μουσείο εντός
αυτού, όπου στεγάζεται η έκθεση «Η εποχή των Ιπποτών- Οι σταυροφόροι στο Μοριά». Ειδικότερα,
υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:
Α. Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4-8 ετών), με
στόχο να προσεγγίσουν οι μαθητές κινητικά και νοητικά τον αρχαιολογικό χώρο, να παρατηρήσουν
επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου και να τους αποδώσουν νόημα, να λειτουργήσουν στο πλαίσιο
της ομάδας και να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας κια της ανακάλυψης.
Παιχνίδι ανακάλυψης και παζλ με τίτλο «Περπατώ, περπατώ εις το κάστρο..Ιππότες και
πριγκίπισσες είστε εδώ; Ψάχνω, ψάχνω να σας βρω»!
Θεματική περιήγηση με τίτλο «Ας ανακαλύψουμε το κάστρο παίζοντας...» η οποία
συνοδεύεται είτε από ζωγραφική και ανάγνωση παραμυθιού είτε από ζωγραφική και χειροτεχνία.
Ιστορία με ήχους από το κάστρο Χλεμούτσι με τίτλο «Μία ημέρα της Ισαβέλλας στο
Χλεμούτσι».
Β. Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού), με
στόχο να προσεγγίσουν οι μαθητές τον αρχαιολογικό χώρο, να εξοικειωθούν με τη μεσαιωνική
ιστορία και με νέους όρους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην τοπική ιστορία, τους θρύλους, τα
μνημεία και τα πρόσωπα, που είναι άμεσα συνυφασμένα με το κάστρο Χλεμούτσι και τον Μεσαίωνα.
Η θεματική περιήγηση συνοδεύεται από φυλλάδιο εργασιών του μαθητή.
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Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, καθώς θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά δράση ή περιήγηση:
20-25 άτομα.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με την
υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος Ν. Ράλλη, αρχαιολόγο, στα τηλέφωνα 2623095033 και
26230 95920, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8.00-14.30.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των Σχολείων να ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή των δασκάλων στις δράσεις στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου Χλεμούτσι.



Ο Σχολικός Σύμβουλος
Νικόλαος Χολέβας
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