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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα Δημοκρατικό Σχολείο για όλους» (1849)
Σχετ.: Α.Π. 60935/Η1/18-4-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ.Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπσης/Δ/νση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων/Τμ. Διεθνών Σχέσεων.
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης διεξάγει έρευνα με τίτλο
«Δημοκρατικό Σχολείο για όλους», στο πλαίσιο της νέας τριετούς εκπαιδευτικής εκστρατείας που
πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland, με τίτλο «Μιλώντας ελεύθερα,
Μαθαίνοντας με ασφάλεια».
Η εκστρατεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δέσμευσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές στη σχολική
ζωή και την κουλτούρα των σχολικών μονάδων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα
διεξαχθεί με την εμπλοκή εκτεταμένου αριθμού δρώντων της εκπαίδευσης και θα παρέχει την ευκαιρία
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχολικές δραστηριότητες και
πρωτοβουλίες που προωθούν τον ανοιχτό, χωρίς αποκλεισμούς διάλογο σε ασφαλή περιβάλλοντα
μάθησης.
Σκοπός της εκστρατείας είναι να εντοπίσει και να κοινοποιήσει καλές πρακτικές από όλες τις χώρες
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, προβάλλοντας εμπνευσμένα παραδείγματα του έργου που
πραγματοποιείται καθημερινά από επαγγελματίες της εκπαίδευσης, μαθητές και γονείς για την
δημιουργία ενός δημοκρατικού, χωρίς αποκλεισμούς σχολικού περιβάλλοντος.
Η έρευνα «Δημοκρατικό Σχολείο για όλους» αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής φάσης της
εκστρατείας και καλεί τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση φορείς (διευθυντές/τριες,
υποδιευθυντές/τριες και εκπαιδευτικούς) να μοιραστούν α) τις εμπειρίες και τις απόψεις τους για ένα
δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον (πρώτο μέρος της έρευνας) και β) καλές πρακτικές για ένα
δημοκρατικό σχολείο (δεύτερο μέρος της έρευνας).
Με βάση τις απαντήσεις:
 μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα συγκεκριμενοποιήσει περαιτέρω τόσο τα κριτήρια για τη
δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου, όσο και τα κεντρικά θέματα που θα αναδειχθούν από
την εκστρατεία.
 μια επιλογή από καλές πρακτικές για ένα δημοκρατικό σχολείο θα αναδειχθεί κατά το
Εναρκτήριο Συνέδριο της εκστρατείας, που θα πραγματοποιηθεί στο Όσλο το Νοέμβριο του
2018. Εκπρόσωποι μερικών από αυτά τα σχολεία θα προσκληθούν στο συνέδριο για να
παρουσιάσουν την καλή πρακτική τους.
Για να συμμετάσχουν στην έρευνα οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να ακολουθήσουν
τους συνδέσμους που αναφέρονται παρακάτω.
Για το 1ο μέρος της έρευνας: https://www.surveymonkey.com/r/CTSYCNB
Για το 2ο μέρος της έρευνας: https://www.surveymonkey.com/r/CNQFVSR
Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

Σελίδα 1 από 3

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στην έρευνα έχει οριστεί η 6η Μαΐου 2018.
Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο e-mail: education@coe.int.
Θέμα 2ο: «Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες» (1850)
Σχετ.: Α.Π. Γ3α/Γ.Π.οικ.27115/3-4-2018/Υπουργείο Υγείας/Γ.Δ.Υπηρεσιών Υγείας/Δ/νση Ψυχικής
Υγείας/Τμήμα Α΄
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, και επειδή προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία από το Ελληνικό
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, σας αποστέλλουμε συνημμένα πίνακα (αρχείο excel) με τις
μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση
μαθησιακών δυσκολιών.
Θέμα 3ο: « Έγκριση συμμετοχής σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «2nd Survey of
Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education»(1439)
Σχετ.: Φ.15/49445/61315/Δ1/18-4-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δνση Σπουδών/Τμ.Α΄ (επισυνάπτεται)
Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα το ανωτέρω σχετικό που αφορά στην έγκριση της διεξαγωγής της
έρευνας με τίτλο «2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in
Education», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απευθύνεται σε μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, κατά τη σχολική
χρονιά 2017-18.
Θέμα 4ο: «Εγγραφές μαθητών»
Σχετ.: ΠΔ 79/2017
Από την 1η έως 20η Μαΐου πραγματοποιούνται οι εγγραφές των μαθητών για το Σχολικό έτος 2018-2019. Για τις
εγγραφές ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΠΔ 79/2017.
Συγκεκριμένα:
 Στο άρθρο 6 για τα Νηπιαγωγεία
 Στο άρθρο 7 για τα Δημοτικά Σχολεία.

--Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.

Συνημμένα: (2)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/
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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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