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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    Πύργος, 30  Μαΐου 2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   Αριθ. Πρωτ. : 107 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    

                        -------    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ : Τα Δημοτικά Σχολεία 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    της 2
ης

 Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας 

   Έ δ ρ ε ς  τ ο υ ς  

Σχολικός Σύμβουλος     

2
ης

  Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας    

   ΚΟΙΝ : Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

     Εκπαίδευσης Ηλείας 

Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως  17    Π ύ ρ γ ο ς  

  & Υψηλάντου        

Ταχ.Κώδικας : 271 00 ΠΥΡΓΟΣ    

Πληροφορίες : Xολέβας Νικόλαος     

Τηλέφωνο : 26210-28629     

E-mail : grss1p@dipe.ilei.sch.gr 

 
   

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

 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : «Σύνταξη ετήσιας έκθεσης» 

Σχετ.:  Το υπ’ αριθ. Φ.13/ΚΠ/4589/28-05-2011 έγγραφο  της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Π. & ∆. Εκπαίδευσης 

∆υτ. Ελλάδας 

Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό έγγραφο  σας παρακαλούµε να µας υποβάλετε µέχρι 

12 Ιουνίου 2012 την ετήσια έκθεσή σας σε ηλεκτρονική µορφή. Η έκθεση θα έχει την 

τυποποιηµένη µορφή του εντύπου που σας επισυνάπτουµε.  
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ΘΕΜΑ 2
ο
: «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 µαθησιακές δυσκολίες 

ή προβλήµατα συµπεριφοράς. 

 Παρακαλούµε να συµβάλλετε κι εσείς, συµµετέχοντας σ’ αυτήν την προσπάθεια 

ενηµέρωσης και διευκόλυνσης των συναδέλφων εκπαιδευτικών.  
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ΘEMA 3
o
: «O 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 ∆ιευθυντές 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 4
o
: «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 ΥΠΕΠΘ, 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 ∆ιδασκόντων 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 5
o
: «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 6
o
: «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 που ελλοχεύουν τα µπάνια 

τόσο στην 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 

ο κάθε ενήλικας που φροντίζει το παιδί στις διακοπές, να είναι σε εγρήγορση και ενηµερωµένοι 

για τους κινδύνους στο νερό αλλά και να υιοθετήσουν µια ασφαλή πρακτική στο νερό. 

Ως εκ τούτου, σας επισυνάπτουµε έντυπο της ∆ιεύθυνσης Λιµενικής Αστυνοµίας – 

Τµήµα- Γενικής Αστυνοµίας, και παρακαλούµε τους κ.κ. ∆ιευθυντές/τριες και Προϊσταµένους/νες 

των ∆ηµοτικών 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.  

 

Καλό καλοκαίρι, χαρούµενες και ευχάριστες διακοπές! 

 

 

 

    Ο Σχολικός Σύμβουλος  

                                2
ης

 Περιφέρειας Ηλείας 

 

              Χολέβας Νικόλαος 

 


