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ΘΕΜΑ 1o: « Χαιρετισμός - Ευχές»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2015-16 εύχομαι ολόψυχα να έχετε υγεία,

πνευματική ευεξία και κουράγιο για να φέρετε σε πέρας με επιτυχία το απαιτητικό εκπαιδευτικό
σας έργο.

Ο κατάλληλος σχεδιασμός και ο έγκαιρος προγραμματισμός όλων των δράσεων και
των ενεργειών των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας, θα πρέπει να έχουν ως βασικούς
στόχους την ισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων, αλλά και τη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος που θα διευκολύνει τη μάθηση
και θα προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Θεωρούμε δεδομένη και κοινή την πεποίθηση ότι και αυτή τη σχολική χρονιά η
συνεργασία μας, η δημιουργικότητα, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η επιτυχής διαχείριση των
εκπαιδευτικών ζητημάτων θα αποτελέσουν το πλαίσιο αναφοράς, με στόχο την αναβάθμιση
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο δημόσιο σχολείο.
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ΘΕΜΑ  2o:  : «Πραγματοποίηση επιμορφωτικής – παιδαγωγικής συνάντησης»
ΣΧΕΤ.: Η  με Α.Π.   Φ.13/ΚΠ/6650/31-08-2015 έγκριση της Περιφ. Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Στην εποχή μας το σχολείο αναλαμβάνει όλο και περισσότερες ευθύνες
κοινωνικοποίησης των παιδιών, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς λόγω βασικών αλλαγών που
επέρχονται στους άλλους φορείς κοινωνικοποίησης.

Το σχολείο, για να παραμείνει ζωντανός και δημιουργικός θεσμός στα πλαίσια της
διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας, πρέπει συνεχώς να μετασχηματίζει σε διδακτικές
προσεγγίσεις τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και τις δημιουργικές ανάγκες και
απαιτήσεις της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα να βελτιώνει τις πρακτικές του και
να αναζητεί εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας.

Ως εκ τούτου, ο Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας,
διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 στο 5ο Δημοτικό
Σχολείο Πύργου (Πάροδος Λαμπετίου - Πύργος) και ώρα 9.30-12.30 με θέμα:

Θα συμμετέχουν δύο εκπαιδευτικοί από κάθε 6/θέσιο και άνω Δημοτικό Σχολείο και
ένας εκπαιδευτικός από τα υπόλοιπα σχολεία (1/θ μέχρι και 5/θέσια)  της 2ης Εκπ/κής
Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών, που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο, θα γίνει στο
πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας.

Οι Διευθυντές/τριες των σχολείων να αποστείλουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών που
θα συμμετέχουν στο σεμινάριο, με σύντομο μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: symdim-
ilei2@dellad.pde.sch.gr .

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών να συνοδεύονται από το προσωπικό τους e-mail, έτσι
ώστε να δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας των επιμορφωτών και των εκπαιδευτικών μέσω του
συνεργατικού εργαλείου Wiki, για τη διατύπωση αποριών – προβληματισμών, γενικά
ανατροφοδότησης και ανάρτησης υλικού.

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Νικόλαος  Χολέβας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

Τετάρτη,
09/09/2015
9.30–12.30

Δύο εκπαιδευτικοί από κάθε 6/θέσιο
και άνω Δημοτικό Σχολείο και ένας
εκπαιδευτικός από τα υπόλοιπα
σχολεία (1/θ μέχρι και 5/θέσια)  της 2ης

Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας.

5ο Δημοτικό
Σχολείο Πύργου,
Πύργος Ηλείας

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

Ηλείας
Λαμπροπούλου

Αθηνά
Εκπαιδευτικός

(ΠΕ70)

«(α) Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2015-16», (β) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία για
το καθημερινό μάθημα και τις συνθετικές εργασίες: Η δυναμική της μαθητικής ομάδας – Δημιουργία

συνεργατικής ομάδας – Τεχνικές και Σχήματα Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας»


