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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πύργος, 29 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 300

-------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΡΟΣ : κ.κ. Διευθυντές/ριες-Προϊσταμένους/νες

& Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων
2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΗλείαςΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έ δ ρ ε ς  τ ο υ ς

Σχολικός Σύμβουλος
2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

ΚΟΙΝ : κ. Διευθύντρια  Πρωτοβάθμιας
Ταχ. Δ/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


ΘΕΜΑ 1oν : «Πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας»
ΣΧΕΤ. : Η  με Α.Π.  Φ. 13/ΚΠ/8133/16-09-2014 έγκριση της Περιφ. Δ/νσης Π & Δ  Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Καλούνται οι δάσκαλοι και οι δασκάλες της A’ τάξης των 2/Θ Δημοτικών Σχολείων και άνω
της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας, στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα : «Βασικές
Μεθοδολογικές επισημάνσεις στη Γλώσσα της Α’ τάξης Δημοτικού» -«Δραστηριότητες εξάσκησης και
πρακτικής γνώσεων με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών» - «Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών» -
«Ομαλή μετάβαση  στο Δημοτικό: Μία πρόκληση για  συνεργασία», η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το
παρακάτω πρόγραμμα:

ΗΗ μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα //
ΏΏ ρρ αα

ΤΤ όό ππ οο ςς
ΔΔ ιι εε ξξ αα γγ ωω γγ ήή ςς

ΕΕ ππ ιι μμ οο ρρ φφ οο ύύ μμ εε νν οο ιι ΕΕ ππ ιι μμ οο ρρ φφ ωω ττ έέ ςς

Πέμπτη,
02-10-2014
08.30-13.30

5ο Δημοτικό Σχολείο
Πύργου,

Πύργος Ηλείας

Οι δάσκαλοι/ες της Α΄ τάξης 2/Θ και άνω
Δημοτικών Σχολείων της 2ης Εκπ/κής

Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας.

Χολέβας Νικόλαος, Σχολικός
Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας

Π.Ε. Ηλείας
Παπαστόικου Μαρία,

Σχολική Σύμβουλος 28ης

Περιφέρειας
Προσχολικής Αγωγής Ηλείας

Καλαντζή Βασιλική,
Εκπαιδευτικός –

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
στο ΚΕΔΔΥ Ηλείας

Ταμάμη Δέσποινα,
Εκπαιδευτικός

Οι μαθητές των τάξεων, όπου διδάσκουν οι δάσκαλοι/λες που θα συμμετέχουν στην επιμορφωτική ημερίδα, δεν θα
προσέλθουν στο σχολείο την Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2014
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ΘΕΜΑ  2oν: «Εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών  2014-2015»
ΣΧΕΤ. : Το υπ’ αρ. Φ. 17/ΚΠ/8477/23-09-2014 έγγραφο  της Περιφ. Δ/νσης Π.& Δ. Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Σας γνωρίζουμε ότι το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
συνεχίζει τη λειτουργία του με την ανανεωμένη μόνιμη έκθεση «Οι τηλεπικοινωνίες στη ζωή μας» και
2 περιοδικές εκθέσεις που θα υλοποιηθούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-2015.

Στο πλαίσιο της μόνιμης έκθεσης, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-2015, οι σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να συμμετάσχουν, όπως τις
προηγούμενες χρονιές, στις ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές  δράσεις, οι οποίες  μετά την
υλοποίησή τους για ένα μεγάλο διάστημα έχουν αξιολογηθεί και βελτιωθεί. Ειδικότερα, οι δράσεις
για το σχολικό έτος 2014-2015 είναι οι ακόλουθες:

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
«Το ταξίδι της φωνής», για το  Νηπιαγωγείο, την Α’ και Β’ Δημοτικού
«Τα μηνύματα κρύφτηκαν στο μουσείο», για το Νηπιαγωγείο, την Α’ και Β’ Δημοτικού
«Ραδιο-φωνάζοντας», για το  Νηπιαγωγείο,  την Α’ και Β’ Δημοτικού
«Ανακαλύπτοντας την αραχνοϊστόπολη», για το Νηπιαγωγείο, την Α’ και Β’ Δημοτικού
«Η επικοινωνία παλιά και σήμερα», για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού
«Ζωντανεύω το ραδιόφωνο», για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού
«Μαθαίνω πώς λειτουργεί ο τηλέγραφος», για την  Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού»
«Μαθαίνω πώς λειτουργεί το τηλέφωνο», για Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο διαδίκτυο», για Δ,΄ Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
«Μαθαίνω πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο», για Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Η είσοδος και η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις καθώς και στην μόνιμη και στις

περιοδικές εκθέσεις του ΜΕΤ είναι δωρεάν. Κάθε εκπαιδευτική δράση έχει διαφορετική διάρκεια η
οποία κυμαίνεται από 1-2 ώρες.

Για την συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας
είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με το προσωπικό του Μουσείου για να καθοριστεί η
ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης στα τηλέφωνα 2610996732, 2610969972, 2610969973. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΜΕΤ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα
https://www.facebook.com/pages/Museum-of-Science-and-Technology/109823479058588.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων
των Περιφερειών ευθύνης σας στις δράσεις του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών



Ο Σχολικός Σύμβουλος

Νικόλαος  Χολέβας


