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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΠΡΟΣ : 

κ.κ. ∆ιευθυντές/ριες-Προϊσταµένους/νες  
& Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων   
2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηλείας ∆ΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ    

   Έ δ ρ ε ς  τ ο υ ς  

Σχολικός Σύµβουλος     

2
ης

  Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας     

   ΚΟΙΝ : κ. ∆ιευθύντρια  Πρωτοβάθµιας 

Ταχ. ∆/νση : Εθν. Αντιστάσεως 17  

& Υψηλάντου  
   Εκπαίδευσης Ηλείας 

     Π ύ ρ γ ο ς  

Ταχ.Κώδικας : 271 00 ΠΥΡΓΟΣ    

Πληροφορίες : Νικόλαος Χολέβας    

Τηλέφωνα : 26210-28629 & 20376 

 
   

Fax : 26210 - 81269    

E-mail : symdim-ilei2@dellad.pde.sch.gr   

Web Site : http://users.sch.gr/nicholevas/site 
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ΘΕΜΑ  1
o
: « Χαιρετισµός - Ευχές» 

 

           Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θέλω να εκφράσω τις ευχές µου για µία καλή, 

ευχάριστη, δηµιουργική, γεµάτη υγεία και επιτυχίες σχολική χρονιά. Επίσης θα ήθελα να σας 

ευχηθώ καλή δύναµη στο δύσκολο και πολύπλευρο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό σας έργο. 

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η έγκυρη ενηµέρωση και η εκµάθηση δεξιοτήτων  

συµβάλλουν στην τροποποίηση της συµπεριφοράς των µαθητών και στη λήψη υπεύθυνων 

αποφάσεων. 

Η δηµιουργία στην τάξη ενός κλίµατος που ευνοεί τη µάθηση, δείχνοντας κατανόηση 

και θετική αναγνώριση στους µαθητές, θα πρέπει να αποτελεί βασική µας προτεραιότητα. 

Είναι σηµαντικό να δώσετε έµφαση στην αξιοποίηση βιωµατικών εκπαιδευτικών µεθόδων 

ενεργητικής συµµετοχής, που βοηθούν στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης του µαθητή και στην 

ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών του δεξιοτήτων.  

Εύχοµαι σε όλους καλή και δηµιουργική σχολική χρονιά. 
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ΘΕΜΑ  2
o
:  : «Πραγµατοποίηση επιµορφωτικής – παιδαγωγικής συνάντησης» 

ΣΧΕΤ.:  Η  µε Α.Π.   Φ.13/ΚΠ/5973/ 29-8-2013  έγκριση της Περιφ. ∆/νσης Π & ∆  Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας 

 

Η  ανάγκη αξιοποίησης βιωµατικών συµµετοχικών τεχνικών µάθησης στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα βοηθά στην ενίσχυση της προσωπικότητας του µαθητή και  

διευκολύνει τη µάθηση, όπως καταδεικνύεται και από τα σύγχρονα επιστηµονικά ερευνητικά 

δεδοµένα.  

Ως εκ τούτου, ο Σχολικός Σύµβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας,  

διοργανώνει βιωµατικό σεµινάριο την Πέµπτη 5 Σεπτεµβρίου 2013 στο 5
ο
 ∆ηµοτικό 

Σχολείο Πύργου (Πάροδος Λαµπετίου - Πύργος) και ώρα 10.00-12.00 µε θέµα: 

   

 

 

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

τα 9/θέσια σχολεία και άνω της 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας. 

Η επιλογή των εκπαιδευτικών, που θα συµµετέχουν στο σεµινάριο, θα γίνει στο 

πλαίσιο του Συλλόγου ∆ιδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας. 

Οι ∆ιευθυντές/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  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ο Σχολικός Σύµβουλος 

 

                                                                             Νικόλαος  Χολέβας 

 


