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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2013-2015 

Κατά την διάρκεια των  σχολικών χρόνων 2013-2015 αλλά και στο πρώτο συμβούλιο για την χρονιά 

2015-2016 προσπάθησα να περάσω στη ατζέντα συζήτησης τα περισσότερα από τα θέματα 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα που μου ζητήθηκαν από τους εκπροσώπους των τάξεων. Συνολικά έγιναν 

7+1 εκπαιδευτικά συμβούλια. 

Αναφορικά και ενδεικτικά μου περιήλθαν τα παρακάτω - παραθέτω δε και κάποιες από τις εκτιμήσεις 

μου  

 Η αντιμετώπιση των παιδιών και ενημέρωση των γονέων  σε περίπτωση ατυχήματος στο 

σχολείο. Ο ρόλος του δασκάλου και της infirmary. 

 Η πλημμελής καθαριότητα των τουαλετών του δημοτικού. ( μη εκπαιδευτικού χαρακτήρα) 

 Αδικαιολόγητες απουσίες μαθητών για μη ιατρικούς λόγους 

 Αποσπάσεις δασκάλων: αντικατάσταση με τοπικό προσωπικό  

 Ταμτάο: Εκτιμάται πολύ από τους άλλους αντιπροσώπους γλωσσικών τμημάτων άρα 

παραμένει.  

 Την εισδοχή ελληνικών χαρακτήρων στο πρόγραμμα της βιβλιοθήκης για έρευνα και χρήση 

των υπολογιστών στα Ελληνικά.  

 ICT και πληκτρολόγια: Σύντομα θα διατίθενται πληκτρολόγια σε όλες τις γλώσσες του 

σχολείου και μελλοντικά προβλέπεται η αύξηση χρήσης των Tablets. 

 Το SMS ( School Management System) ένα εργαλείο πληροφορικής που θα δίνει διάφορες 

πληροφορίες (έλεγχο, απουσίες, πρόγραμμα, καθηγητές κτλ. ) στους γονείς: Είναι υπό εξέλιξη 

και δεν έγινε γνωστό το πότε εκτιμάται η δημόσια χρήση του. 

 Αποτελέσματα από τις 4 ερωτήσεις που τέθηκαν σε όλους τους γονείς το Νοέμβριο του 2013:  

Και στις 4 ερωτήσεις οι απαντήσεις κατά πλειοψηφία από καλό μέχρι πολύ καλό.  Για να 

θυμηθείτε οι ερωτήσεις  αφορούσαν την ποιότητα της ιστοσελίδας του σχολείου, την 

πολιτική/ποιότητα  επικοινωνίας του σχολείου αλλά και αυτή των  δάσκαλων  των τάξεων με 

τους γονείς. 

 Εκπαιδευτική υποστήριξη αδυνάτων παιδιών : Θέμα υπό εξέλιξη και εφαρμογή με 

συγκεκριμένες guide lines στο άμεσο μέλλον. 

 Επιπρόσθετη πληροφορία στον ιστόχωρο του σχολείου: Κάποιες επιπλέον πληροφορίες θα 

προστεθούν στον ιστόχωρο πχ  όλα τα συμβούλια του σχολείου και η περιγραφή τους να 

αναρτιέται στον ιστόχωρο. Θα ειδοποιηθείτε που ακριβώς θα ψάχνετε μόλις λάβω το πράσινο 

φως. 

 Συζητήθηκε και η εκδρομή της P5 με δεύτερη γλώσσα Γαλλικά. Εφέτος θα γίνει κατά την 

παράδοση. Το 2014-2015 μόλις θα είναι γνωστό το ημερολόγιο/ατζέντα σκέπτονται να 

αλλάξουν το μέρος.  

 Η ατζέντα των μαθητών: Φαίνεται να παραμένει σαν εργαλείο επικοινωνίας  

 Ευρωπαϊκές ώρες: Καινούργια πρωτοβουλία με πολύ καλές πρώτες ενδείξεις. 

 Ιδέες των γονέων σχετικά με σεμινάρια επάνω σε θέματα ασφάλειας: Υπό εξέλιξη γίνονται 

ήδη κάποια στη 1η – 3η και 5η Δημοτικού από την τοπική  αστυνομία μπορούν να γίνουν και 

παραπάνω αν χρειαστεί 

 Σχολικές εκδρομές  

 Έλεγχοι – Απουσίες  

 Χρήση τουαλέτας στην ώρα διδασκαλίας και διαλείμματος,  όποτε χρειάζεται. 

 Πολιτική σχολείου για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  

 Πολιτική επαίνων  
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 Bullying  

 Coding: μελετάται η εφαρμογή του πειραματικά μέσα στο 2016 

 Πισίνα P3: Αναφέρθηκα εκτενώς και πρόσφατα αμέσως μετά το τελευταίο ΕΣ.  

 Εκδρομές και προβλήματα: Επίσης  

Τα αποτελέσματα σας τα γνωστοποιούσα όσο πιο γρήγορα μπορούσα αρχικά με τις δικές μου 

εκτιμήσεις και μετέπειτα με τα επίσημα πρακτικά όταν αυτά μου γινόντουσαν γνωστά από την 

Διεύθυνση του σχολείου.     

Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να φάνηκα αντάξιος της εμπιστοσύνης σας και σας ευχαριστώ βαθειά 

για αυτό.  

 

                                                                                                                    Αχιλλέας Στάλιος 

 

 

 


