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ΘΕΜΑ  1o: « Χαιρετισµός - Ευχές» 

 

           Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους σας εύχοµαι ολόψυχα  προσωπική  και  

οικογενειακή  υγεία, ευτυχία και επιτυχία σε έναν από τους βασικούς στόχους που είναι η 
διευκόλυνση των µαθητών να αποφασίζουν συνειδητά για θέµατα που αφορούν τη ζωή  τους. 
Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η έγκυρη ενηµέρωση και η εκµάθηση δεξιοτήτων  
συµβάλλουν στην τροποποίηση της συµπεριφοράς των µαθητών και στη λήψη υπεύθυνων 
αποφάσεων. 

Επιθυµία αλλά και επιδίωξή µου είναι να συνεχίσω τη γνωριµία µε τον καθένα  
προσωπικά, κάτι που θα γίνει σύντοµα, µε τις παιδαγωγικές συναντήσεις και µε τις επισκέψεις 
που θα πραγµατοποιηθούν στις σχολικές µονάδες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στις 
δυσκολίες και στα προβλήµατα της καθηµερινής σχολικής ζωής, θα είµαι κοντά σας, 
συνεργάτης και συµπαραστάτης. 

Εύχοµαι σε όλους καλή και δηµιουργική σχολική χρονιά. 
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ΘΕΜΑ  2o: « Επιµορφωτική Ηµερίδα» 

ΣΧΕΤ        :  Η  µε Α.Π.  Φ.13/ΚΠ/6938/28-08-2012  έγκριση της Περιφ/κής ∆/νσης Π. & ∆.  Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας 

 

Η  ανάγκη αποτελεσµατικής προετοιµασίας του αυριανού πολίτη της Κοινωνίας της  

γνώσης, προκειµένου  να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής, καθιστούν αναγκαία την 

εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς θεωρείται ότι µπορούν να συµβάλλουν 

ουσιαστικά  στη βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και εκµάθησης, αλλά και γενικότερα 

να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα για την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την απόκτηση 

νέων γνώσεων. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι Σχολικοί Σύµβουλοι 1ης & 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Π.Ε. Ηλείας,  διοργανώνουν Επιµορφωτική Ηµερίδα την Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 στο 6ο 

∆ηµοτικό Σχολείο Πύργου (Πάροδος Αγίου Γεωργίου - Πύργος) και ώρα 08.30-13.00 µε 

θέµα:      «Χρήση βασικών κατηγοριών Εκπαιδευτικού Λογισµικού στη διδακτική πράξη». 

Θα συµµετέχουν ένας  εκπαιδευτικός µέχρι και τα 8/θέσια Σχολεία και δύο εκπαιδευτικοί από 

τα 9/θέσια σχολεία και άνω της 1ης & 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας (Κατά προτίµηση, 

εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει την επιµόρφωση β΄ επιπέδου). Η επιλογή θα 

γίνει στο πλαίσιο του Συλλόγου ∆ιδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας και οι  δηλώσεις– 

αιτήσεις συµµετοχής θα σταλούν  από τον ∆/ντή κάθε Σχολικής Μονάδας ηλεκτρονικά  στο 

Σχολικό Σύµβουλο της Περιφέρειάς του µέχρι 05-09-2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

symdim-ilei2@dellad.pde.sch.gr  

Παρακαλούµε για τις δικές ενέργειες.  

Επισυνάπτεται αίτηση συµµετοχής.  

 

 

 
                                                                                              Ο Σχολικός Σύµβουλος 

            

                                                               Νικόλαος  Χολέβας 

 

 
  


