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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πύργος, 02 Noεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. : 214

-------
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 - παιδαγωγικής ημερίδας»
ΣΧΕΤ : Η  με Α.Π.  Φ.13/ΚΠ/9273/23-10-2015έγκριση της Περιφ. Δ/νσης Π & Δ  Εκπ/σης Δυτ. 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 ημερίδα των αναπληρωτών δασκάλων των 2/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της 1ης &

2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας, την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015, με θέμα:

«Ενημέρωση των αναπληρωτών δασκάλων σε παιδαγωγικά και

διδακτικά θέματα – Διαχείριση της σχολικής τάξης»

Τα θέματα που θα προσεγγιστούν στη διάρκεια της ημερίδας είναι: Οι παιδαγωγικές

πρακτικές του δασκάλου στο σύγχρονο σχολείο, η διαχείριση της σχολικής τάξης, η αντιμετώπιση

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

«Φωτόδεντρο» – Τα διαδραστικά βιβλία και η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών στη

διδασκαλία των μαθημάτων, η αξιοποίηση ευέλικτης ζώνης στην εφαρμογή προγραμμάτων Σχολικών

Δραστηριοτήτων.



2

*Σημαντικές παρατηρήσεις:
 Στα 2/Θ Δημοτικά Σχολεία που υπηρετούν δύο αναπληρωτές δάσκαλοι, θα συμμετέχει στην ημερίδα ο

ένας από τους δύο. (Οι μαθητές των τάξεων στις οποίες διδάσκει ο αναπληρωτής δάσκαλος, που θα

συμμετέχει στην ημερίδα, δεν θα προσέλθουν στο σχολείο την Παρασκευή 6/11/2015. Ο προϊστάμενος/η

του σχολείου να ενημερώσει τους γονείς των μαθητών έγκαιρα και έγκυρα)

 Στα 3/Θ Δημοτικά Σχολεία που υπηρετούν τρεις αναπληρωτές δάσκαλοι, θα συμμετέχουν στην ημερίδα

οι δυο από τους τρεις. (Οι μαθητές των τάξεων στις οποίες διδάσκουν οι αναπληρωτές δάσκαλοι, που θα

συμμετέχουν στην ημερίδα, δεν θα προσέλθουν στο σχολείο την Παρασκευή 6/11/2015. Ο

προϊστάμενος/η του σχολείου να ενημερώσει τους γονείς των μαθητών έγκαιρα και έγκυρα)

 Στα 4/Θ και άνω Δημοτικά Σχολεία θα συμμετέχουν στην ημερίδα όλοι οι αναπληρωτές δάσκαλοι. (Οι

μαθητές των τάξεων στις οποίες διδάσκουν οι αναπληρωτές δάσκαλοι, που θα συμμετέχουν στην ημερίδα,

δεν θα προσέλθουν στο σχολείο την Παρασκευή 6/11/2015. Ο Διευθυντής/τρια του σχολείου να

ενημερώσει τους γονείς των μαθητών έγκαιρα και έγκυρα)

 Οι αναπληρωτές δάσκαλοι που υπηρετούν στο Ολοήμερο τμήμα του Σχολείου δεν θα συμμετέχουν στην

ημερίδα

 Οι αναπληρωτές δάσκαλοι της παράλληλης στήριξης θα συμμετέχουν στην ημερίδα, μόνο με την
προϋπόθεση, ότι θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της τάξης και η ασφάλεια των μαθητών με

παράλληλη στήριξη

ΘΕΜΑ 2oν : «Βιβλία με ρόδες»

Τα βιβλία σε ρόδες είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που φέρνει, μικρές, κινητές θεματικές

και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων. Φθάνουν

στο σχολείο μέσα σε ένα σάκο με ρόδες, ώστε να μεταφέρονται εύκολα και περιέχουν 25 βιβλία που
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Παρασκευή,
06-11-2015

08:15 – 13:30

5ο Δημοτικό
Σχολείο
Πύργου

Όλοι* οι αναπληρωτές
δάσκαλοι/ες των

Δημοτικών Σχολείων της
1ης & 2ης Περιφέρειας

Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ηλείας

Αλεξόπουλος Δημήτριος
Σχολικός Σύμβουλος

1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ηλείας

Χολέβας Νικόλαος
Σχολικός Σύμβουλος

2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ηλείας

Ρισβάς Αθανάσιος
Σχολικός Σύμβουλος

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ηλιοπούλου Ευγενία
Εκπαιδευτικός ΠΕ(70), Αν. Υπεύθυνη

Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ηλείας
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καλύπτουν τρία επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας. Παραμένουν στην τάξη επί τέσσερεις εβδομάδες,

ώστε να υπάρχει χρόνος για δανεισμό και παράλληλες δράσεις.  Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στο σάκο και στην Ιστοσελίδα

http://www.vivliaserodes.gr/ υπάρχουν προτάσεις επεξεργασίας των βιβλίων.

Στην Ιστοσελίδα http://www.vivliaserodes.gr/ μπορείτε να βρείτε τις θεματικές και τα βιβλία

που περιέχουν.

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Νικόλαος  Χολέβας


