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ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων». 

ΣΧΕΤ.: Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002, άρθρο 5 παρ. 2γ, απόφαση του Υπ. Παιδείας   

   

Σύμφωνα με την ανωτέρω  σχετική, προκειμένου να συντάξουμε και να υποβάλουμε στην 

Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας την ετήσια 

έκθεση για το έτος 2013, παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, συμπληρώνοντας τη φόρμα 

που επισυνάπτεται και να την αποστείλετε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι 18 Ιουνίου 2013. 

(Συνημμένο αρχείο: Entypo1) 
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ΘΕΜΑ 2ο: «Ενημερωτικό σημείωμα  εκπαιδευτικών που πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλη  

σχολική μονάδα» 

Επειδή κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών μετακινείται σε άλλη σχολική 

μονάδα, χωρίς να διατηρείται επικοινωνία με την προηγούμενη, θεωρούμε ότι στα πλαίσια της 

ενημέρωσης του νέου δασκάλου της τάξης ή του σχολείου καλό θα είναι  να συντάσσεται, με 

διακριτικότητα και χωρίς χαρακτηρισμούς, ενημερωτικό σημείωμα το οποίο θα αφορά επιμέρους 

στοιχεία της επιτευξιμότητας των μαθητών που παρουσίασαν δυσκολίες μαθησιακές ή 

συμπεριφοράς. 



  Παρακαλούμε να συμβάλλετε κι εσείς, συμμετέχοντας σε αυτήν την προσπάθεια ενημέρωσης 

και διευκόλυνσης των συναδέλφων εκπαιδευτικών.  

� 
ΘEMA 3o: «Η/Υ στην τάξη» 

Ο Η/Υ αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής διδακτικής πράξης, αφού 

σύμφωνα και με τα νέα διδακτικά πακέτα είναι πηγή άντλησης πληροφοριών και όχι μόνο.  

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τη 

Σχολική Επιτροπή και το Σύλλογο Γονέων, κατά τον προγραμματισμό του νέου σχολικού έτους, να 

φροντίσουν  κάθε τάξη ή τμήμα να διαθέτει τον Η/Υ του και ο εκπαιδευτικός της τάξης να έχει τη 

δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τον να εμπλουτίζει τη διδασκαλία του. 
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ΘEMA 4o: «Κατανομή  τάξεων και χωρισμός μαθητών κατά τμήμα» 

Υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια προγραμματισμού του νέου σχολικού έτους θα πρέπει να  

ληφθούν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘΠΑ, που αφορούν την κατανομή τάξεων και το 

χωρισμό μαθητών κατά τμήμα.  

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τμήματος να 

μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία, καθώς επίσης οι εκπαιδευτικοί να μην αναλαμβάνουν τμήματα 

που φοιτούν τα τέκνα τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του 

Συλλόγου Διδασκόντων και συγκατάθεση του Σχολικού Συμβούλου. 

Επίσης, η κατανομή των τάξεων, όπου υπάρχει η  δυνατότητα, κρίνεται παιδαγωγικά  σκόπιμο 

να γίνεται τον Ιούνιο, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να 

προετοιμάσουν το εκπαιδευτικό υλικό της επόμενης σχολικής χρονιάς.  
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ΘEMA 5o: «Βιβλιοθήκες Σχολικών Μονάδων» 

Στα πλαίσια του προγραμματισμού της επόμενης σχολικής χρονιάς θα προτείναμε στις 

Σχολικές Μονάδες σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια έτσι ώστε να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες των σχολείων με βιβλία που θα μπορούσαν 

να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο εκπαιδευτικό τους έργο. 

Στα βιβλία του δασκάλου θα βρείτε πλούσια βιβλιογραφία, που αφορά στη διδακτική των 

νέων διδακτικών πακέτων. 
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ΘEMA 6o: «Πρόληψη παιδικών ατυχημάτων στη θάλασσα» 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  Σε λίγες μέρες πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές.  Οι παραλίες κατακλύζονται από κόσμο 

που θέλει να απολαύσει τα θαλασσινά μπάνια του. Πέρα όμως από την  απόλαυση και την 

ξεγνοιασιά θα πρέπει να αναλογιστούμε και τους κινδύνους τόσο στη θάλασσα όσο και στην πισίνα, 

κυρίως όσον αφορά στα παιδιά. Προκειμένου το παιδί να απολαμβάνει με ασφάλεια τις χαρές και τα 

παιχνίδια στο νερό, θα πρέπει οι γονείς αλλά και γενικότερα οι ενήλικες που φροντίζουν το παιδί στις 

διακοπές, να είναι σε εγρήγορση και ενημερωμένοι για τους κινδύνους στο νερό αλλά και να 

υιοθετήσουν μια ασφαλή πρακτική. 

Ως εκ τούτου, σας επισυνάπτουμε έντυπο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας – Τμήμα- 

Γενικής Αστυνομίας και παρακαλούμε τους κ.κ. Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένους/νες των 

Δημοτικών Σχολείων να το εκτυπώσουν και να το αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων ή να το 

αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι γονείς και οι μαθητές. 

 (Συνημμένο αρχείο: Entypo2) 
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ΘEMA 7o: «Πρόληψη παιδικών ατυχημάτων στις αγροτικές περιοχές» 

 

Ένας μεγάλος αριθμός των σχολείων της περιφέρειάς μας, κυρίως ολιγοθέσιων,  βρίσκεται σε 

αγροτικές – ορεινές περιοχές. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών στις αγροτικές 

εργασίες είναι πολλοί και σημαντικοί. Μεγάλος αριθμός παιδιών, κάθε χρόνο, πέφτει θύμα 

ατυχημάτων, δηλητηριάσεων και ασθενειών. 

Ως εκ τούτου, σας επισυνάπτουμε έντυπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και παρακαλούμε τους κ.κ. Διευθυντές/τριες και 

Προϊσταμένους/νες των Δημοτικών Σχολείων να το διανείμουν με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) στους 

Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων ή να το αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους.  

(Συνημμένο αρχείο: Entypo3) 
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Ο Σχολικός Σύμβουλος 

 

                             Νικόλαος  Χολέβας 


