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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Απαλλαγή από εφημερία» (653)
Σχετ.: ΑΠ 21442/Δ3/7-2-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών/Δ/νση Ειδ.Αγωγής/Τμ.Α΄
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σχετικά με την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας στα δημοτικά
σχολεία της χώρας μας, στα οποία έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ με βάση την υπ΄Αριθμ. 17812/Γ6/07-02-2014
(ΦΕΚ315/12-02-2014 τ.Β) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ότι:
Άρθρο 2
Νόμιμη Σύσταση− Πρωτόκολλο Συνεργασίας
«3. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για
το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε
εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους
στην ΕΔΕΑΥ.»
Επιπλέον στο άρθρο 12 του ΠΔ 79/2017, (ΦΕΚ 109Α) ορίζεται ότι:
Άρθρο 12
Εφημερία
«4. Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8
του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο
Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι
συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του
εκπαιδευτικού.»
Σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε ως μέλος της ΕΔΕΑΥ, δεν
απαλλάσσεται από τις εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα του, παρά μόνο
αν παρεμποδίζεται το έργο του στην ΕΔΕΑΥ και μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου
Διδασκόντων και του Διευθυντή /ντριας της σχολικής μονάδας.
Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η απαλλαγή από την υποχρέωση των
εφημεριών των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης.
Θέμα 2ο: «Έγκριση αιτήματος Κέντρου Κοινότητας Λέσβου» (654)
Σχετ.: Φ.14Α/ΓΛ/6816/19798/Δ1/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών/Τμ.Γ.
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίνεται η άδεια εισόδου των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας
Λέσβου του κ. Καλογρίδη Ευριπίδη (ΠΕ Διαμεσολαβητών) και του κ. Κούβαρη Δημήτριο-Μαρίνου (ΠΕ
Παιδαγωγών) σε σχολεία Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου κατά το σχολικό έτος 2017-2018 με
στόχο την πραγματοποίηση δράσεων σχετικών με τον πληθυσμό Ρομά με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/
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Α) Να προηγείται συνεννόηση με τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και
Β) Να λαμβάνει χώρα ενημέρωση και συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
Η παραπάνω έγκριση προσεχώς θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα http://dspope.ypepth.sch.gr.
Θέμα 3ο: «Πρακτική άσκηση σπουδαστών»(744)
Σχετ.: ΑΠ 20897/Δ2/7-2-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018 στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών εγκρίνεται για την παρακολούθηση μαθημάτων και για την
πραγματοποίηση ατομικών διδασκαλιών (2 ώρες) και θα πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του
Διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων. Ο προγραμματισμός των επισκέψεων των σπουδαστών θα
γίνει έτσι, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν μαζί τη φοιτητική τους ταυτότητα και να καταθέσουν στον
Διευθυντή του σχολείου έγγραφο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπου θα αναγράφεται το όνομά τους.

Θέμα 4ο: «Χάρτα Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Γαλλικού
Ινστιτούτου στην Ελλάδα» (893)
Σχετ.: ΑΠ 28138/ΓΔ4/20-2-2018/Γεν.Δ/νση Σπουδών
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, τη Χάρτα Συνεργασίας
μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα
(Institut Français de Grèce), η οποία αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας
και τον σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων για την ανάδειξη και την ενίσχυση των σχέσεων των δύο
πολιτισμών.
Θέμα 5ο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» (892)
Σχετ.: ΑΠ 28141/Δ2/20-2-2018/Γεν.Δ/νση Σπουδών/Τμ.Α
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό σας γνωστοποιούμε ότι τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών
(Ε.Κ.Φ.Ε.) Λακωνίας, Σερρών, Πιερίας, Κω και Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Υπεύθυνων Ε.Κ.Φ.Ε.
(ΠΑΝΕΚΦΕ) διοργανώνουν στις 20 Μαρτίου 2018 δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για
τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης».
Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης με την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις της κάθε ομάδας θα
πραγματοποιηθούν στην αυλή του σχολείου τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών (http://www.astro.noa.gr/gr/eratosthenes).
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/jrwWaU
Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με τους συντονιστές της δράσης είναι:
ekfeeratosthenes@gmail.com .Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν
σχετικά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων τους.
Η με αρ. πρωτ. 120036/Δ2/14-07-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καταργείται.

Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/
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Θέμα 6ο: «3η ανακοίνωση: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εισηγήσεων-προτάσεων
και αλλαγή στον τρόπο κατάθεσης προτάσεων». (891)
Σχετ.: ΑΠ 3557/20-2-2018/ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ομάδα έργου του
Ευρωπαϊκού της Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Managing the refugee and migrant flows through
the development of educational and vocational frames for children and adults», Xenios Zeus,
διοργανώνει Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:
«Σχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις»
4, 5 & 6 Μαΐου 2018, στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εισηγήσεων-προτάσεων:
26 Μαρτίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anoixtosxoleiokmaked@gmail.com
Αλλαγή στον τρόπο κατάθεσης προτάσεων:
Οι εργασίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα κριθούν με δύο τρόπους:
(α) Με την κατάθεση πλήρους κειμένου (πλήρης ανάπτυξη)
(β) Με τη συμπλήρωση και αποστολή φόρμας περίληψης. Στην περίπτωση αυτή, το πλήρες κείμενο
πρέπει να κατατεθεί έως την ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου.
Οδηγίες μορφοποίησης των κειμένων και φόρμες κατάθεσης περιλήψεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu
Οι προτάσεις εισηγήσεων και βιωματικών εργαστηρίων, είτε πρόκειται για πλήρες κείμενο είτε
πρόκειται για περίληψη, θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peerreviewing), και για να
γίνουν δεκτές για παρουσίαση και στη συνέχεια για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN)
θα πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από τα δύο μέλη της επιτροπής κριτών για τη σημασία,
ποιότητα και πρωτοτυπία τους. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία
(εισήγηση ή εργαστηριακή παρουσίαση) ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των
κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους/στις συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η
αποδοχή ή μη της εργασίας, είτε η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι
προτεινόμενες αλλαγές.
Οι Θεματικές Ενότητες είναι:
Σχολική βία και εκφοβισμός (ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση)
Ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού – Αποτυπώματα της κρίσης στο σχολείο
(σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή, ευάλωτες ομάδες)
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
Παιδαγωγική της συμπερίληψης
Παιδαγωγική της σχολικής τάξης (σχολικό κλίμα, διαχείριση της τάξης, συναισθηματική νοημοσύνη,
ανάπτυξη γραμματισμών).
Επικοινωνία
E-mail Συνεδρίου: anoixtosxoleiokmaked@gmail.com
Ιστοχώρος: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu
Πληροφορίες: Χρύσα Πρασσά, τηλ. 2310 474855
Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/
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Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.
Συνημμένα: (1)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
2. Νηπιαγωγεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Β.Αιγαίου
2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
3. ΚΕΔΔΥ Λέσβου
4. ΚΕΔΔΥ Λήμνου
5.ΠΕΚ Μυτιλήνης
6.ΚΠΕ Ευεργέτουλα
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