
  

  

Νάξος,  14 / 05 / 2014  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
3 η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
  

Αριθ. Πρωτ.: 52  

Ταχ. Δ/νση:   Σχολή Ουρσουλινών - 
Χώρα  Νάξου   

Τ.Κ. – Πόλη: 84300 – Νάξος 
Πληροφορίες: Κων/νος Κλουβάτος 
Τηλ.- Φαξ:  22850 24506  
E-mail:  klouvatos@sch.gr  
Ιστοχώρος: http://klouvatos.mysch.gr   
  

ΠΡΟΣ 
 

 Δημ. Σχολεία 3ης Περιφέρειας 
Σχολικού Συμβούλου Δημ. 

Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων 
 

Κοινοποίηση: 
 
1)  Περιφερειακή Διεύθυνση Π. Ε. 

& Δ. Ε. Ν. Αιγαίου  
(Τμήμα Επιστημονικής & 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας Εκπ/σης) 

 
Θέμα: «Παρουσίαση Σχολικών Δραστηριοτήτων – διάχυση καλών 

πρακτικών». 
 
 
     

Ευρισκόμενοι στο στάδιο της προετοιμασίας για τη λήξη του σχολικού 
έτους και της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
(Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης), αισθάνομαι την ανάγκη να σας συγχαρώ για την ένθερμη και 
καθολική υποστήριξη των δράσεων αυτών. Είναι βέβαιο ότι η δραστηριοποίησή 
σας αυτή στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα και στη συνειδητοποίηση της 
παιδαγωγικής χρησιμότητας των δράσεων αυτών.  

Όλες αυτές οι ποικιλόμορφες πρωτότυπες, ενδιαφέρουσες και χρήσιμες 
δράσεις που υλοποιήθηκαν και φέτος, οι καλές διδακτικές, ερευνητικές και 
καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόστηκαν είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν στην 
εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, 
προγραμματίζεται και φέτος η διοργάνωση τοπικών (ανά νησί) εκδηλώσεων - 
ημερίδων «Διάχυσης των Καλών Πρακτικών». 

Καλούνται τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί, σε προαιρετική βάση, να 
παρουσιάσουν εν συντομία τις σχολικές δραστηριότητες (προγράμματα Αγωγής 
Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικά προγράμματα), διδακτικές 
πρακτικές, ερευνητικές δράσεις και γενικότερα τις πρωτότυπες και καινοτόμες 
δράσεις ή μέρος από αυτές που υλοποίησαν στο σχολείο ή στην τάξη τους, είτε 
με ψηφιακή παρουσίαση υλικού είτε με έκθεση έντυπου ή άλλου υλικού στο χώρο 
της εκδήλωσης είτε, κατά προτίμηση, με παρουσίαση της δράσης από τους 
μαθητές της τάξης. Κάθε παρουσίαση θα είναι ολιγόλεπτη (5-10 λεπτά) και εν 
συντομία θα περιλαμβάνει το μεθοδολογικό πλαίσιο της δράσης (στόχους, 
επιμέρους δράσεις, σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αποτελέσματα).   



  
 
 
 
 
 
  
 

Για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μία ημερίδα στη 
Νάξο και μία στη Θήρα στο διάστημα από 16 – 20 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις αυτές 
προτείνεται να είναι ανοιχτές στην τοπική κοινωνία. Στα υπόλοιπα νησιά, οι 
εκδηλώσεις αυτές μπορούν να συμπίπτουν με τη γιορτή της λήξης και να γίνουν 
από κοινού με το νηπιαγωγείο του νησιού. Για την καλύτερη οργάνωση των 
εκδηλώσεων και την κατάρτιση του προγράμματος να μας αποσταλεί μέχρι 30 
Μαΐου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

(α) κατάσταση εκπαιδευτικών που προτείνει ο Σύλλογος 
Διδασκόντων να παρουσιάσουν δράσεις,  

(β) τον τίτλο του θέματος 
(γ) τη μορφή της παρουσίασης (π.χ.  παρουσίαση της δράσης από 

τους μαθητές της τάξης, ψηφιακή παρουσίαση, έκθεση έντυπου ή άλλου 
υλικού στο χώρο της εκδήλωσης, κ.ο.κ.) και  

(δ) προτεινόμενο χρόνο παρουσίασης (όχι περισσότερο από 10 
λεπτά για κάθε δράση).  

Τέλος, για την αφίσα των Ημερίδων μπορείτε να μας αποστείλετε ψηφιακό 
υλικό από εικαστικά έργα μαθητών σας. 

Παρακαλώ για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου. 
  

Συνημμένα: Πίνακας παρουσίασης δράσεων σχολείου 

 
 
 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων 

 
 

Κλουβάτος Κων/νος  


