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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πύργος, 17 Ιανουαρίου 2017

Αριθ. Πρωτ. : 6

-------
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΠΡΟΣ : Τους/τις Διευθυντές/ριες των

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δημοτικών Σχολείων  της 2ης

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

Έ δ ρ ε ς τ ο υ ς
Σχολικός Σύμβουλος

2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 17
& Υψηλάντου ΚΟΙΝ : κ. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας

Ταχ.Κώδικας : 271 00 ΠΥΡΓΟΣ Εκπαίδευσης Ηλείας
Πληροφορίες : Χολέβας Νικόλαος Π ύ ρ γ ο
Τηλέφωνα : 26210-40250
Fax : 26210-40257
E-mail : symdim-ilei2@dellad.pde.sch.gr

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



ΘΕΜΑ 1ον: «Πραγματοποίηση παιδαγωγικής – επιμορφωτικής συνάντησης»

ΣΧΕΤ. : Η με Α.Π. Φ.13/ΚΠ/303/13-01-17 έγκριση της Περιφ. Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Στο πλαίσιο της  υλοποίησης των στόχων του εκπαιδευτικού μας έργου και της συνεργασίας μεταξύ
των Σχολικών Συμβούλων και των εκπαιδευτικών των περιφερειών μας, οργανώνεται επιμορφωτική
συνάντηση των δασκάλων που διδάσκουν στην Δ’ τάξη Δημοτικού των 2/θ και άνω Δημοτικών
Σχολείων της 1ης & 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας, την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, με θέμα:
«Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος», σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

Πέμπτη,
19/01/2017
12.00–14.00

Οι δάσκαλοι/ες της Δ΄ τάξης των 2/θ
και άνω Δημοτικών Σχολείων 1ης & 2ης

Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας,
καθώς και οι δάσκαλοι/ες της Δ΄ τάξης
των Δημοτικών Σχολείων:
Αλποχωρίου, Ελαιώνα, Αμπελώνα,
Καρδαμά, Μυρτιάς και Πράσινου της
3ης Εκπ/κής Περιφέρειας Ηλείας.

5ο Δημοτικό
Σχολείο Πύργου,
Πύργος Ηλείας

Αλεξόπουλος
Δημήτριος,

Σχολικός Σύμβουλος
1ης Περιφέρειας Π.Ε.

Ηλείας
Χολέβας Νικόλαος,
Σχολικός Σύμβουλος
2ης Περιφέρειας Π.Ε.

Ηλείας
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ΘΕΜΑ 2ον: «Πραγματοποίηση παιδαγωγικής – επιμορφωτικής συνάντησης»

ΣΧΕΤ. : Η με Α.Π. Φ.13/ΚΠ/303/13-01-17 έγκριση της Περιφ. Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Στο πλαίσιο της  υλοποίησης των στόχων του εκπαιδευτικού μας έργου και της συνεργασίας
μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων και των εκπαιδευτικών των περιφερειών μας, οργανώνεται
επιμορφωτική συνάντηση των δασκάλων της 1ης – 2ης Περιφέρειας που συμμετέχουν στο δίκτυο
σχολείων με θέμα: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017, με θέμα:
«Θεματικό Δίκτυο- Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Γ΄ έτος λειτουργίας: Σκοποί, στόχοι, δραστηριότητες,
δράσεις», σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

Σημαντικές παρατηρήσεις:
 Στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Χειμαδιού, θα συμμετέχει στην επιμορφωτική συνάντηση ο ένας από τους

δύο εκπαιδευτικούς.

 Στα 4/Θ και άνω Δημοτικά Σχολεία, θα συμμετέχουν στην επιμορφωτική συνάντηση:
 Στα σχολεία που είναι στο δίκτυο με 2 εκπαιδευτικούς, ο ένας από τους δύο, εκτός της

περίπτωσης που η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου επιτρέπει και τη συμμετοχή των δύο.

 Στα σχολεία που είναι στο δίκτυο με 3 εκπαιδευτικούς, οι δύο από τους τρεις, εκτός της

περίπτωσης που η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου επιτρέπει τη συμμετοχή και των τριών.

 Στα σχολεία που είναι στο δίκτυο με 5 εκπαιδευτικούς, οι δύο από τους πέντε, εκτός της

περίπτωσης που η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου επιτρέπει τη συμμετοχή περισσοτέρων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

Τρίτη,
24/01/2017
12.00-14.00

Οι δάσκαλοι/λες των Δημ.
Σχολείων: 2ο Δημ. Σχ. Πύργου –
Αγίου Γεωργίου – Αρχαίας
Ολυμπίας – Καρδαμά –
Πανόπουλου – Σκουροχωρίου –
Χαβαρίου – Χειμαδιού οι οποίοι
συμμετέχουν στο δίκτυο,

σύμφωνα με το Παράρτημα ٭
που ακολουθεί.

Γραφείο Σχολικών
Συμβούλων 1ης &

2ης Περιφ. Π.Ε.
Ηλείας, Πύργος

Χολέβας Νικόλαος,
Σχολικός Σύμβουλος 2ης

Περιφέρειας  Π.Ε.
Ηλείας

Αλεξόπουλος
Δημήτριος,

Σχολικός Σύμβουλος 1ης

Περιφέρειας Π.Ε.
Ηλείας

Θεοδωροπούλου
Βασιλική, Ψυχολόγος,

«Το Χαμόγελο του
Παιδιού»

Λιακοπούλου
Αικατερίνη,

Κοινωνική Λειτουργός,
«Το Χαμόγελο του

Παιδιού»
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ΘΕΜΑ 3ον: Μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Σας ενημερώνουμε ότι για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα:

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 Με μια ψηφίδα οδηγό…

Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με την τέχνη του ψηφιδωτού. Τα παιδιά, σαν μικροί
αρχαιολόγοι, αναζητούν το ψηφιδωτό με τους μουσικούς και αθλητικούς αγώνες, το «διαβάζουν»,
γνωρίζουν τα υλικά της κατασκευής του και τη χρήση του και δημιουργούν το δικό τους ψηφιδωτό.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (5-8 ετών), έχει
διάρκεια 90 λεπτά (9:00-10:30 και 11:00-12:30) και θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη.
Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Αλεξία Μπαρδάκη, εκπαιδευτικός-
μουσειοπαιδαγωγός.
Δηλώσεις συμμετοχής στις 11, 12 και 13 Ιανουαρίου 2017.
Τηλέφωνο: 2610275070 (εσωτ. 129, Αλεξία Μπαρδάκη). Ώρες: 9:00-14:00

 Ψηφίδες και ψηφιδωτά…
Το πρόγραμμα έχει στόχο να γνωρίσει στα παιδιά τον πλούτο των ψηφιδωτών που έχουν
αποκαλυφθεί με τις ανασκαφές στην περιοχή των Πατρών αλλά και να έρθουν σε επαφή με την τέχνη
του ψηφιδωτού γενικότερα. Μέσα από ένα παιχνίδι ανακάλυψης τα παιδιά γνωρίζουν τα ψηφιδωτά
της πόλης τους και τα υλικά της κατασκευής τους, «διαβάζουν» τις παραστάσεις τους και
δημιουργούν το δικό τους ψηφιδωτό.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (9-12 ετών), έχει  διάρκεια δύο ώρες (9:00-11:00
και 11:00-13:00) και θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη.
Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Αλεξία Μπαρδάκη, εκπαιδευτικός-
μουσειοπαιδαγωγός.
Δηλώσεις συμμετοχής στις 11, 12 και 13 Ιανουαρίου 2017.
Τηλέφωνο: 2610275070 (εσωτ. 129, Αλεξία Μπαρδάκη). Ώρες: 9:00-14:00

 Περπατώ περπατώ στο μουσείο όταν τα ζώα είναι εδώ!
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών με τον χώρο του μουσείου και στη γνωριμία
τους με βασικά είδη εκθεμάτων όπως αγγεία, αγάλματα και ψηφιδωτά. Τα παιδιά ανακαλύπτουν ζώα
και πουλιά που αποτυπώνονται στα εκθέματα του Μουσείου και ζωντανεύουν μια αρχαία γιορτή
προς τιμήν της θεάς Άρτεμης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (5-8 ετών), έχει
διάρκεια 90 λεπτά (9:00-10:30 και 11:00-12:30) και θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη.
Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Αλεξία Μπαρδάκη, εκπαιδευτικός-
μουσειοπαιδαγωγός.
Δηλώσεις συμμετοχής στις 11, 12 και 13 Ιανουαρίου  2017.
Τηλέφωνο: 2610275070 (εσωτ. 129, Αλεξία Μπαρδάκη). Ώρες: 9:00-14:00

 Το ημερολόγιο ενός Συντηρητή
Το πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει του μαθητές να ανακαλύψουν την πορεία των ευρημάτων από
την ανασκαφή μέχρι την έκθεσή τους. Ξεκινώντας από το εργαστήριο κεραμικού-γυαλιού του
Μουσείου, τα παιδιά θα γνωρίσουν τα βασικά στάδια της συντήρησης, αναλαμβάνοντας τα ίδια τον
ρόλο του συντηρητή. Στη συνέχεια θα αναζητήσουν στις προθήκες του Μουσείου επιλεγμένα
αντικείμενα και θα ακούσουν από τους αρχαιολόγους την ιστορία που έχει να διηγηθεί το καθένα.
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Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε΄- ΣΤ΄ τάξη) και έχει διάρκεια 2,5 ώρες. Ώρες
διεξαγωγής: 9.00-11.30.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος είναι:
Ιανουάριος: Παρασκευή 20/1/2017.
Φεβρουάριος: Παρασκευή 3/2 και 17/2/2017.
Υπεύθυνοι σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Νίκη Ζαχαροπούλου, συντηρήτρια,
Μιχάλης Γκαζής, Κωνσταντίνα Ακτύπη και Κωνσταντίνα Σούρα, αρχαιολόγοι.
Δηλώσεις συμμετοχής στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2017
Τηλέφωνο: 2610275070 (εσωτ. 127 ή 137, Μιχάλης Γκαζής ή Κων/να Ακτύπη).
Ώρες: 9:00-14:00
Σημείωση: Οι μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς. Στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 μαθητές.

 Ένα αρχαίο άγαλμα διηγείται την ιστορία του
Το αρχαίο άγαλμα του Ερμή, που ήρθε πρόσφατα στο φως, «διηγείται» την ιστορία της αποκάλυψής
του και τη διαδρομή του από μια γειτονιά της Άνω Πόλης της Πάτρας έως τη φύλαξή του στα
«άδυτα» του Μουσείου. Με οδηγό τον Ερμή τα παιδιά ανακαλύπτουν τα κρυμμένα σύμβολα και τις
ιδιότητες του στα αντικείμενα του Μουσείου και γνωρίζουν τον  πιο «ανθρώπινο» θεό των αρχαίων
Ελλήνων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Δ΄- ΣΤ΄ τάξης) και έχει διάρκεια δύο ώρες. Ώρες
διεξαγωγής: 10.00-12.00.
Η ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος είναι:
Ιανουάριος: Πέμπτη 19/1 και 26/1/2017.
Φεβρουάριος: Πέμπτη 2/2, 9/2, 16/2 και  23/2/2017.
Υπεύθυνες σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Άρτεμις Μανιάκη, αρχαιολόγος και
Αλεξία Μπαρδάκη, εκπαιδευτικός-μουσειοπαιδαγωγός.
Δηλώσεις συμμετοχής από 11, 12, 13 και 16 Ιανουαρίου 2017.
Τηλέφωνο: 2610275070 (εσωτ. 128, Άρτεμις Μανιάκη). Ώρες: 9:00-14:00

 Ένα  ποντικάκι στο Μουσείο
Ένα ποντικάκι στο μουσείο ανακαλύπτει τη γεύση της γνώσης! Οι μικροί μας μαθητές, μέσα από μια
διαδραστική αφήγηση παραμυθιού, εμπνευσμένου από τα εκθέματα του μουσείου, μαθαίνουν
πολύτιμες πληροφορίες και ακολουθούν τα ίχνη ενός απρόσμενου επισκέπτη στις αίθουσες του
Μουσείου.
Το  πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης και Α΄ - Β΄  Δημοτικού, έχει
διάρκεια 90 λεπτά και θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη.
Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -11:00  ή 11:00-13:00.
Υπεύθυνοι σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος Γεωργία Μανωλοπούλου, φιλόλογος-
μουσειολόγος και Θανάσης Θεμελής, ζωγράφος.
Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής: 11/1/ 2017.
Τηλέφωνο:: 2613616178 (Γεωργία Μανωλοπούλου). Ώρες: 7:30-15:30.

 Ανθρώπινη Αλυσίδα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφωμένο για ειδικές ομάδες κοινού, κατόπιν συνεννοήσεως. Πήλινα
ειδώλια εμπνευσμένα από τις συλλογές του μουσείου, θα δημιουργήσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα
ζωής και αλληλεγγύης μέσα από θεματικές ξεναγήσεις και δημιουργικά εργαστήρια.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα και η διάρκειά του είναι 90
λεπτά. Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -11:00  ή 11:00-13:00.
Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Γεωργία Μανωλοπούλου, φιλόλογος-
μουσειολόγος.
Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής: 11/1/ 2017.
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Τηλέφωνο: 2613616178 (Γεωργία Μανωλοπούλου). Ώρες: 7:30-15:30.

 Θεοί και ήρωες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην αρχαία ελληνική μυθολογία
μέσα από τα επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου που βρίσκονται στις αίθουσες του Ιδιωτικού και
Δημόσιου Βίου και απεικονίζονται θεοί και ήρωες της μυθολογίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με
τη συμμετοχή των παιδιών στο δημοφιλές επιδαπέδιο κλασικό «φιδάκι», όπου χωρίζονται σε
τέσσερις ομάδες. Σκοπός της κάθε ομάδας είναι να φτάσει πρώτη στον τερματισμό. Προκειμένου να
συμβεί αυτό οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη μυθολογία και
τα εκθέματα του μουσείου. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα απαντήσει στις ερωτήσεις και θα
φτάσει πρώτη στον τερματισμό.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές  Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού και η διάρκειά του είναι δύο ώρες.
Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Λίλα Κουτσουμπελίτη, αρχαιολόγος.
Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής.
Τηλέφωνο:2613616176 (Λίλα Κουτσουμπελίτη). Ώρες: 8:00-15.00

 Τα παιδία παίζει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
Το πρώτο στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει την παρουσίαση των εκθεμάτων του Ιδιωτικού
Βίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και ιδιαίτερα την προθήκη με τις καθημερινές ασχολίες,
στην οποία εκτίθενται τα παιχνίδια της αρχαιότητας. Στη συνέχεια τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν, μέσω παρουσίασης (powerpoint), για τα ατομικά και ομαδικά παιχνίδια εκείνης της
εποχής. Η παρουσίαση περιλαμβάνει απεικονίσεις παιχνιδιών, ερμηνεία αυτών και κάποιες απλές
ερωτήσεις που τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν. Στο τελευταίο στάδιο τα παιδιά χωρίζονται σε
ομάδες και φτιάχνουν παζλ, στα οποία απεικονίζονται τα αρχαία παιχνίδια του Αρχαιολογικού
Μουσείου Πατρών. Νικήτρια είναι η ομάδα που ολοκληρώνει πρώτη το παζλ και αναγνωρίζει ποιο
παιχνίδι απεικονίζεται στο δικό της παζλ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Δημοτικού-ΣΤ΄ Δημοτικού και η διάρκειά του είναι δύο
ώρες.
Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Λίλα Κουτσουμπελίτη, αρχαιολόγος.
Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής.
Τηλέφωνο:2613616176 (Λίλα Κουτσουμπελίτη). Ώρες: 8:00-15:00.

ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ
 Γνωριμία με το Κάστρο της Πάτρας

Το πρόγραμμα είναι μια εκπαιδευτική περιήγηση στο Κάστρο Πατρών και έχει στόχο να φέρει τα
παιδιά σε επαφή με ένα σημαντικό μνημείο της πόλης τους, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με την
ιστορία του τόπου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε΄- ΣΤ΄ τάξης), έχει διάρκεια δύο ώρες (9:00-
11:00 και 11:00-13:00).
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος είναι:
Ιανουάριος:  Τετάρτη 18/1 και 25/1/2017.
Φεβρουάριος: Τετάρτη 1/2, 8/2, 15/2 και  22/2/2017.
Υπεύθυνη προγράμματος: Ειρήνη Μαγκανιώτη, αρχαιολόγος.
Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής.
Τηλέφωνο: 2610275070 (εσωτ. 124, Ειρήνη Μαγκανιώτη). Ώρες: 9:00-14:00
Σημείωση: Σε περίπτωση κακοκαιρίας το πρόγραμμα θα αναβάλλεται για νέα ημερομηνία κατόπιν
συνεννόησης.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να επικοινωνούν με

τον υπεύθυνο του κάθε προγράμματος κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται αναλυτικά
παραπάνω.
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 Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε σχολική ομάδα που παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα.

 Τα παιδιά θα πρέπει να φορούν καρτελάκια με το μικρό τους όνομα γραμμένο με κεφαλαία
ευδιάκριτα γράμματα.

 Τα παιδιά είναι απαραίτητο να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια τόσο για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα στο μουσείο όσο και γι’ αυτά στους αρχαιολογικούς χώρους.

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας  προσφέρονται δωρεάν.

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Χολέβας Νικόλαος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ٭
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1 Διαμαντόπουλος Διονύσιος 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
2 Ζελεχοβίτης Ευστάθιος 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
3 Σταματελάτου Νικολέτα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4 Κόρδας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
5 Ρωμανός Άγγελος ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
6 Σουλελές Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ
7 Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ
8 Παπαηλιού Βασιλική ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ
9 Παναγιωτοπούλου Βασιλική ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ

10 Δημάκου Γεωργία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ
- Ρωμανός Άγγελος ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

11 Βαρβαρέσου Αικατερίνη ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
12 Λάσκαρης Παναγιώτης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ
13 Σταυλιώτη Γεωργία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ
- Ρωμανός Άγγελος ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ

14 Καμέτα Αθανασία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ
15 Χατζή Αθανασία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ


