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ΠΡΟΣ:

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Δράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από
το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο» (1089)
Σχετ.: ΑΠ 1122/2-3-2018/ΠΔΕ Β. Αιγαίου
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό, που αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την
ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και από το Δημοτικό
Σχολείο στο Γυμνάσιο.
Θέμα 2ο: «2018: Έτος Μαθηματικών» (1066)
Σχετ.: Φ.25/34102/ΓΔ4/28-2-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών/Τμ.Α.
Σας επισυνάπτουμε το ανωτέρω σχετικό σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιείται ότι «Με την υπ’ αρ.
πρωτ. 6338/Δ2/16-01-2018 (ΑΔΑ: 6Τ8Ξ4653ΠΣ-ΜΙ3) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων ανακηρύχτηκε το έτος 2018 ως «Έτος Μαθηματικών». Σκοπός της ανακήρυξης είναι
αφενός να προβληθεί και να αναδειχθεί η σημασία των Μαθηματικών και ο ρόλος τους στη δημιουργία
και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού και αφετέρου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών
για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους…».
Θέμα 3ο: «Έγκριση πρακτικής άσκησης»(1091)
Σχετ.: ΑΠ 33568/Δ3/28-2-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών/Τμ Α
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η πρακτική άσκηση των
επιμορφούμενων: Αφρικιάν Μαρτσέλλας στο ΤΕ του 11ου Γυμνασίου Νίκαιας «Γιάννης Ρίτσος»,
Γιακαλή Ελεάνας στο ΤΕ των Εκπαιδευτηρίων Αγίας Παρασκευής Λέσβου, Θεοφυλακτίδου Ελένης στο
ΤΕ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας, Παλαιοδήμου Σταυρούλας στο Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αχαρνών, Παπαδοπούλου Σοφίας στο ΤΕ του 13ου Δημοτικού
σχολείου Λάρισας και Τσούρου Νίκης στο ΤΕ του 1ου Γυμνασίου Νέας Μηχανιώνας για σύνολο 50
ωρών έκαστη από εγκρίσεως έως τέλος σχολικού έτους 2017-2018 στα πλαίσια του ετησίου
προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με τίτλο: «Επιμόρφωση και
Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί με την υποχρέωση να τηρηθεί το απόρρητο των
προσωπικών δεδομένων σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων με τη
Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με τις εξής προϋπoθέσεις:

Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

Σελίδα 1 από 4

Η πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων θα πραγματοποιηθεί με την υποχρέωση να τηρηθεί το
απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και με τις εξής προϋπoθέσεις:
1. Πριν από τις επισκέψεις των επιμορφούμενων θα πραγματοποιείται ενημέρωση και απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών Π.Ε και Δ.Ε., των οικείων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, των
Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των Συλλόγων Διδασκόντων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή
λειτουργία των Σχολικών Μονάδων.
2. Οι επιμορφούμενες θα συνοδεύονται από τον υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση καθηγητή τους,
εφόσον αυτό είναι εφικτό, ο οποίος θα καταθέσει έγγραφο στον Διευθυντή του Σχολείου που θα
αναγράφεται το όνομα των επιμορφούμενων που παίρνουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση.
3. Οι επιμορφούμενες θα έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα.
4. Δε θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια και δε θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους μαθητές
που παρακολουθούν το ειδικό σχολείο ή συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και
μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση της
διδασκαλίας.
5. Οι γονείς των μαθητών θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση, από το Διευθυντή του σχολείου
και θα προσκομίζουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωσή σχετικά με τη συναίνεσή τους.
6. Δεν θα διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Θέμα 4ο: « Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού» (1093)
Σχετ.: ΑΠ 33165/Δ2/27-2-2018/ΥΠΠΕΘ/Γεν.Δ/νση Σπουδών/Τμ.Γ και Α
Με το ανωτέρω σχετικό, μας γνωστοποιείται ότι απαντώντας στο με αρ. πρωτ.Φ.23/6161/30-6-2017
έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Σερρών, που αφορά σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικού υλικού και μετά τη
γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/2017 του Δ.Σ) σάς γνωρίζουμε ότι:
Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ο Αριστοτέλης πάει σχολείο», το οποίο έχει δημιουργηθεί από την
Π/θμια Εκπ/ση Σερρών σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Σερρών, υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco με την επιστημονική επίβλεψη της κ. Τερέζας
Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Ομότιμης καθηγήτριας του Α.Π.Θ. και Αντεπιστέλλοντος Μέλους της
Ακαδημίας Αθηνών και του κ. Ιάκωβου Μιχαηλίδη, επίκουρου καθηγητή του Α.Π.Θ., κρίνεται
εκπαιδευτικά κατάλληλο. Ως εκ τούτου, μπορεί να αξιοποιηθεί ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
για εκπαιδευτικούς και μαθητές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης (Γυμνασίου) κατά το σχολικό έτος 20172018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
http://aristotelis.dipeserron.gr/
Θέμα 5ο: «Χορήγηση άδειας εισόδου σε σχολικές μονάδες» (1213)
Σχετ.: ΑΠ Φ11/20039/Δ2/6-2-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών Τμ.Γ
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η είσοδος των μελών του
Σωματείου Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» και των συνεργατών τους σε
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας,
κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, προκειμένου να πραγματοποιήσουν Εκστρατείες
Προληπτικής Ιατρικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστηρίζουμε τη Ζωή».
Το ανωτέρω Πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και
με την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και
Γυμνασίου των ακόλουθων περιοχών: Θράκης, Σύμης, Νισύρου, Τήλου, Ικαρίας, Φούρνων, Λειψών,
Μυτιλήνης, Κάσου, Αστυπάλαιας, Ψαρών, Άγιου Ευστράτιου και Ανατολικής Αττικής.
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Το Πρόγραμμα είναι προαιρετικό και δωρεάν για τους μαθητές/τριες και θα πραγματοποιηθεί, χωρίς
να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, μετά από συνεννόηση και με ευθύνη των
Διευθυντών/-ντριών των σχολικών μονάδων (για την ημερομηνία επίσκεψης στη σχολική μονάδα θα
προηγηθεί ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης), ενώ για τη συμμετοχή των
μαθητών/τριών σε αυτό απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Κατά τη διάρκεια
του εν λόγω Προγράμματος, οι Ιατροί που διενεργούν την κλινική εξέταση παρακαλούνται όπως
καταγράφουν ενυπόγραφα τα στοιχεία και τα ευρήματα μόνο στα βιβλιάρια υγείας των μαθητών, αλλά
και να ενημερώνουν υπεύθυνα τους γονείς των μαθητών/τριών για πιθανά προβλήματα υγείας,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων τους.
Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, το οποίο
αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων. Τέλος, η συνεργασία με τους
Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κρίνεται απαραίτητη.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων να διευκολύνουν την υλοποίηση του εν λόγω
Προγράμματος.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω Σωματείο (Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά») έχει
υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και με την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας
και Θράκης και ως εκ τούτου παύει να ισχύει το με αρ. πρωτ. Φ13.1/8574/Δ2/18-1-2018 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Θέμα 6ο: «Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης» (1142)
Σχετ.: ΑΠ Φ20/ΕΑ/37702/Δ1/5-3-2018/ ΥΠΠΕΘ/Γεν.Δ/νση Σπουδών/Τμ.Β
Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, την Υπουργική απόφαση με τίτλο «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών
Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων» ΦΕΚ 688 Β/28-2-2018.
«Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας παρακαλείται όπως αποστείλει την παρούσα στις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των εκπαιδευτικών του σχολείου του, με σκοπό την έγκαιρη
ενημέρωση τους».
Θέμα 7ο: «Απαγόρευση καπνίσματος – Εφαρμογή Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας» (1205)
Σχετ.: ΑΠ ΔΔΥ οικ.:588 ΣΧΕΤ.434/13.02.2018/02/03/2018/Περ.Β.Αιγαίου/Γ.Δ/νση Υγείας
Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, το ανωτέρω σχετικό που αφορά στην απαγόρευση καπνίσματος –
Εφαρμογή Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.
--Παρακαλούνται οι Εκπαιδευτικοί, όταν υποβάλλουν αίτημα στην υπηρεσία μας για την έκδοση
πιστοποιητικού ή υπηρεσιακής βεβαίωσης να αναγράφουν στο αίτημά τους, τηλέφωνα
επικοινωνίας (προσωπικά, εργασίας) καθώς και τον τρόπο που επιθυμούν να παραλάβουν τη
βεβαίωσή τους (π.χ αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, με fax κλπ).
Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.

Συνημμένα: (4)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
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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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