Πύργος, 08 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : 142

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛ ΑΔ ΑΣ

ΠΡΟΣ : κ.κ. Διευθυντές/ριες-Προϊσταμένους/νες
& Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων
2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηλείας

Έδρες τους
ης

2

Σχολικός Σύμβουλος
Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

ΚΟΙΝ : κ. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Ταχ. Δ/νση

:

Εθν. Αντιστάσεως 17
& Υψηλάντου

Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνα
Fax
E-mail
Web Site

:
:
:
:
:
:

271 00 ΠΥΡΓΟΣ
Νικόλαος Χολέβας
26210 - 40250
26210 - 40257
symdim-ilei2@dellad.pde.sch.gr

Εκπαίδευσης Ηλείας
Πύργος

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


ΘΕΜΑ 1ον : «Πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας»
ΣΧΕΤ. : Η με Α.Π. Φ.13/ΚΠ/6122/30-5-2016 έγκριση της Περιφ. Δ/νσης Π & Δ Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας
Καλούνται οι δάσκαλοι και οι δασκάλες των Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ – Ε’ & ΣΤ’ τάξεων των 1/Θ Δημοτικών
Σχολείων και άνω της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας, στην επιμορφωτική ημερίδα με
θέμα: «Παρουσίαση εργασιών του θεματικού δικτύου "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" – E-Twinning και Erasmus+:
Διευρύνοντας τους ορίζοντες της μαθησιακής διαδικασίας», η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το
παρακάτω πρόγραμμα:
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Χολέβας Νικόλαος, Σχολικός
Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας
Π.Ε. Ηλείας

Πέμπτη,
16/06/2016
08.30-13.30

Συνεδριακό κέντρο
Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας

Οι
Διευθυντές/τριες
–
Προϊστάμενοι-ες και δάσκαλοι/ες
των Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ - Ε’ και Στ’
τάξεων των 1/θέσιων και άνω
Δημοτικών Σχολείων της 2ης
εκπαιδευτικής περιφέρειας Ηλείας
καθώς και οι δάσκαλοι των Δημ.
Σχολείων Αλποχωρίου και Ελαιώνα

Αλεξόπουλος Δημήτριος,
Σχολικός Σύμβουλος 1ης
Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας
Mπίρμπας Θεόδωρος
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 19
Πάτρα, Ηλεία
Παπαδάκης Σπύρος
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 19
Αιτωλοακαρνανίας
Γιωτόπουλος Γεώργιος,
Πρεσβευτής του ευρωπαϊκού
προγράμματος e-Twinning
για τη Δυτ. Ελλάδα
Παπανικολάου Ευγενία
ΠΕ70 & Τουμπέκη Κατερίνα
ΠΕ06 (6ο Δημ. Σχ. Πύργου)

Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου στις μέρες μας είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, άμεσα
συνδεδεμένο με το πρόβλημα του εθισμού και κατά συνέπεια της σωστής χρήσης του και των
ορίων στις ευαίσθητες ηλικίες των μαθητών του Δημοτικού. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των
γονέων στην πρόληψη του διαδικτυακού εθισμού είναι σημαντικός.
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενοι/ες των Σχολείων να
αναρτήσουν την αφίσα και την πρόσκληση – πρόγραμμα της Ημερίδας στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου και να ενημερώσουν τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.


ΘΕΜΑ 2ον : «Σύντομη απολογιστική έκθεση Ενισχυτικής διδασκαλίας»
ΣΧΕΤ. : Άρθρο 5 του Π.Δ. 462/1991 - Ενισχυτική διδασκαλία

Στα σχολεία που εφαρμόστηκε πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί να
υποβάλουν σύντομη απολογιστική έκθεση για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών ξεχωριστά, με βασικά
χαρακτηριστικά στοιχεία το αρχικό γνωστικό επίπεδο και τα τελικά γνωστικά επιτεύγματα. Σύμφωνα
με το ανωτέρω σχετικό «O
Oι διδάσκοντες στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συνεργάζονται
συνεχώς με τους διδάσκοντες των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που
παρακολουθούν τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο τέλος του προγράμματος υποβάλλουν
στο διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά μάθημα. Oι εκθέσεις αυτές συζητούνται από τον
οικείο σύλλογo διδασκόντων κατά το γενικό απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου». Οι
απολογιστικές εκθέσεις, με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολείων, να αποσταλούν στο
γραφείο Σχολικού Συμβούλου μέχρι τις 21-06-2016 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (symdimilei2@dellad.pde.sch.gr).
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ΘΕΜΑ 3ον : «Ενημερωτικό σημείωμα εκπαιδευτικών που πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλη
σχολική μονάδα»
Είναι αναγκαίο και ιδιαίτερα χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί που δε θα βρίσκονται
στο ίδιο σχολείο το επόμενο σχολικό έτος να αφήσουν ένα σημείωμα με όσες
πληροφορίες θεωρούν χρήσιμες για τον επόμενο συνάδελφο (για τις ιδιαιτερότητες
της τάξης ή του σχολείου (1/θ, 2/θ) κατά περίπτωση, για το μαθησιακό προφίλ των
μαθητών, το γνωστικό τους επίπεδο, ενέργειες που πρέπει να γίνουν, στοιχεία
επικοινωνίας, κ.ο.κ.) προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο του. Ιδιαίτερα οι
προϊστάμενοι–ες των ολιγοθέσιων σχολείων που δε θα βρίσκονται στο ίδιο σχολείο παρακαλούνται
να αφήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιακών εγγράφων στον υπολογιστή του σχολείου.


ΘΕΜΑ 4ον : «Eφαρμογή του νέου ωρολογίου προγράμματος»
ΣΧΕΤ. : To υπ’ αρ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολείων ενόψει
της εφαρμογής του νέου ωρολογίου προγράμματος να το μελετήσουν και να μας στείλουν
ενδεχόμενες επισημάνσεις – παρατηρήσεις προκειμένου να ζητηθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Ο Σχολικός Σύμβουλος
Νικόλαος Χολέβας
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