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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Πύργος,  01  Σεπτεµβρίου  2014 

  Αριθ. Πρωτ. : 260 

   

-------    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΠΡΟΣ : 

κ.κ. ∆ιευθυντές/ριες-Προϊσταµένους/νες  
& Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων   
2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηλείας ∆ΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ    

   Έ δ ρ ε ς  τ ο υ ς  

Σχολικός Σύµβουλος     

2
ης

  Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας     

   ΚΟΙΝ : κ. ∆ιευθύντρια  Πρωτοβάθµιας 

Ταχ. ∆/νση : Εθν. Αντιστάσεως 17  

& Υψηλάντου  
   Εκπαίδευσης Ηλείας 

     Π ύ ρ γ ο ς  

Ταχ.Κώδικας : 271 00 ΠΥΡΓΟΣ    

Πληροφορίες : Νικόλαος Χολέβας    

Τηλέφωνα : 26210-40250 

 
   

Fax : 26210 - 40257    

E-mail : symdim-ilei2@dellad.pde.sch.gr   

Web Site : http://users.sch.gr/nicholevas/site 
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ΘΕΜΑ  1
o
: « Χαιρετισµός - Ευχές» 

 

           Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η νέα σχολική χρονιά εύχοµαι να είναι για όλους  δηµιουργική, ευχάριστη και 

αποτελεσµατική σε προσωπικούς και επαγγελµατικούς στόχους. Γνωρίζοντας τη µεγάλη 

σηµασία που έχει για τον καθένα µας και ιδιαίτερα για τους µαθητές, η εµπλοκή και επαφή µε 

τις ανθρώπινες δηµιουργίες, γνωρίζοντας ότι ο  κύριος στόχος µας  δεν πρέπει να είναι η 

µετάδοση και µόνο της γνώσης, αλλά η διαµόρφωση, η καλλιέργεια της ψυχής και η σωστή 

διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου, θα πρέπει να στοχεύουµε και φέτος σε µεγαλύτερη 

συµµετοχή σχολικών µονάδων, εκπαιδευτικών και µαθητών στη διαδικασία υλοποίησης 

θεσµοθετηµένων εκπαιδευτικών καινοτοµιών. Έτσι όλοι οι µαθητές θα ευαισθητοποιηθούν σε 

θέµατα που αφορούν την υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισµό  και σε επιµέρους τοµείς τους, 

έτσι ώστε µέσα από τη γνώση και τη συµµετοχή σε δράσεις να διεκδικήσουν ένα καλύτερο 

αύριο. 

 Ο Σχολικός Σύµβουλος θα είναι και φέτος κοντά στους συναδέλφους, θα τους 

παροτρύνει και θα τους ενθαρρύνει να υλοποιήσουν και να συµµετέχουν σε καινοτόµα 

προγράµµατα, θα πραγµατοποιήσει ηµερίδες, συγκεντρώσεις και σεµινάρια και θα τους 

διευκολύνει για την επίλυση πρακτικών ζητηµάτων.  

            Με τις σκέψεις αυτές εύχοµαι σε όλους τους  εκπαιδευτικούς υγεία και δύναµη για τη 

νέα χρονιά.    
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ΘΕΜΑ  2
o
:  «Προτάσεις για το ξεκίνηµα της σχολικής χρονιάς» 

 

• Παίρνουµε πληροφορίες για τους νέους µας µαθητές από τον περυσινό δάσκαλο, από 

τους φακέλους τους, από περιγραφές, τόσο για τις µαθησιακές όσο και για τις 

συµπεριφορικές τους ιδιότητες, καθώς και για τα σχεσιοδυναµικά δεδοµένα της τάξης. 

• Ξεκινάµε την πρώτη µας συνάντηση σε κύκλο χωρίς να υπάρχουν ενδιάµεσα θρανία, 

µε παρουσίαση του εαυτού µέσω του άλλου και µε δραστηριότητες συγκρότησης 

οµάδων (ολοµέλεια - αυτοπαρουσίαση δασκάλου, δυάδες, τετράδες, ολοµέλεια). 

∆ηµιουργούµε οµάδες µε κριτήριο την επιλογή του λιγότερου οικείου και την 

οικοδόµηση σχέσεων µε βάση το µοίρασµα θετικών εµπειριών (µοιραστείτε ευχάριστες 

στιγµές από το καλοκαίρι). Στόχος των οµάδων είναι η δηµιουργία κανόνων. 

• Καθορίζουµε ή συν-καθορίζουµε µε τους µαθητές ανάλογα µε την ηλικία τους, τους 

κανόνες λειτουργίας της τάξης και τις συνέπειες της µη τήρησής τους. 

Επιχειρηµατολογούµε για την ανάγκη των κανόνων µε βάση τα αγαπηµένα τους 

παιχνίδια και στηριζόµαστε στο εµπειρικό και βιωµατικό τους υπόβαθρο. Οργανώνουµε 

παιχνίδια (παιχνίδι ρόλων) ή δραστηριότητες. 

• Αξιολογούµε τις σχέσεις µέσω ενός κοινωνιογράµµατος της τάξης για να δούµε τις 

σχέσεις και τις προτιµήσεις. 

• Οι κανόνες διδάσκονται, γράφονται και αναρτώνται στην τάξη. Είναι διατυπωµένοι 

θετικά γιατί αυτή η µορφή προτρέπει: «συγκεντρώνοµαι σε αυτά που γράφω» αντί «µη 

µιλάτε µεταξύ σας», ή «πετάω τα σκουπίδια στον κάδο» αντί «δεν λερώνουµε». 

• Ο/Η δάσκαλος/α χρησιµοποιεί ένα σύστηµα υπενθύµισης κανόνων (ανάρτηση στον 

τοίχο µε χρωµατισµούς κτλ), ενώ µπορεί και είναι καλό να συµφωνήσουν σε κάποιες 

συµβολικού χαρακτήρα νύξεις. 

• ∆ιαµόρφωση υλικού χώρου και εξασφάλιση εξοπλισµού ανάλογα µε τις πληροφορίες 

που πήραµε (γωνιά χαλάρωσης, γωνιά υπολογιστή κτλ). 

• Στις ενηµερωτικές συναντήσεις µε τους γονείς να υπενθυµίζουµε και το ρόλο του 

παιχνιδιού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. 
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ΘΕΜΑ  3
o
:  : «Πραγµατοποίηση επιµορφωτικής – παιδαγωγικής συνάντησης» 

ΣΧΕΤ.:  Η  µε Α.Π.   Φ.13/ΚΠ/6996/26-08-2014 έγκριση της Περιφ. ∆/νσης Π & ∆  Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας 

 

 Καλούνται οι δάσκαλοι και οι δασκάλες  των ∆ηµοτικών Σχολείων της 2ης 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας στις επιµορφωτικές –παιδαγωγικές συναντήσεις µε 

θέµατα :  

• Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου  

• Στρατηγικές διδασκαλίας - Βασικές μεθοδολογικές επισημάνσεις  

• Το Κοινωνιόγραμμα, ως μέθοδος περιγραφής και αξιολόγησης των αλλη- 

λεπιδράσεων των μελών μιας ομάδας 

 

 όπως φαίνεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα: 
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                                                                                             Ο Σχολικός Σύµβουλος 

 

                                                                             Νικόλαος  Χολέβας 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ 

Τετάρτη, 

03/09/2014 

10.00–12.00 

Οι δάσκαλοι που θα διδάξουν στις Α’ & 

Β’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων της 

2
ης

 Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας.  

 

5
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Πύργου,  

Πύργος Ηλείας 

Χολέβας Νικόλαος, 

Σχολικός Σύμβουλος 

2
ης

 Περιφέρειας Π.Ε. 

Ηλείας 

Πέμπτη, 

04/09/2014 

10.00–12.00 

Οι δάσκαλοι που θα διδάξουν στις Γ’ & 

Δ’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων της 

2
ης

 Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας.  

 

4
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Πύργου,  

Πύργος Ηλείας 

Χολέβας Νικόλαος, 

Σχολικός Σύμβουλος 

2
ης

 Περιφέρειας Π.Ε. 

Ηλείας 

Παρασκευή, 

05/09/2014 

10.00–12.00 

Οι δάσκαλοι που θα διδάξουν στις Ε’ & 

ΣΤ’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων της 

2
ης

 Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας.  

 

3
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Πύργου,  

Πύργος Ηλείας 

Χολέβας Νικόλαος, 

Σχολικός Σύμβουλος 

2
ης

 Περιφέρειας Π.Ε. 

Ηλείας 


