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κ.Καθηγητές-τριες κλ.ΠΕ13 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Ημερήσια και Εσπερινά
(Μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας)
ΚΟΙΝ.κ Προϊστάμενο Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: «Οδηγίες για το μάθημα της ‘Πολιτικής Παιδείας’ της Α΄ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,
Β΄ΓΕΛ & τις ‘Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών’ Β΄ΓΕΛ- Μάθημα Προσανατολισμού»
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι καλή σχολική χρονιά με υγεία,
δύναμη και δημιουργικότητα.
Όπως γνωρίζετε από τη νέα σχολική χρονιά, τα αντικείμενα που διδάσκουμε σε συνανάθεση με τους
συναδέλφους ΠΕ09, ΠΕ10 είναι : η ‘Πολιτική Παιδεία’ στην Α΄ ΓΕΛ και Α΄ ΕΠΑΛ
‘Πολιτική Παδεία΄στη Β΄ ΓΕΛ και οι ‘ Βασικές Αρχές
Κοινωνικών Επιστημών’ στη Β΄ ΓΕΛ , μάθημα προσανατολισμού στην κατεύθυνση Ανθρωπιστικών
Σπουδών.
Κατόπιν πρόσφατης επικοινωνίας με τον κο Μάραντο από το ΙΕΠ, σας κάνω γνωστό πως τα τρία
βιβλία των ανωτέρω μαθημάτων θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο κόμβο του ΙΕΠ από την
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014.
Τα δε βιβλία σε έντυπη μορφή σύμφωνα πάντα με την ενημέρωσή μου από το ΙΕΠ, θα φτάσουν στα
σχολεία σε ένα μήνα. Θα ήταν διδακτικά χρήσιμο, αν είχατε τη δυνατότητα με την συνδρομή των κ.κ
διευθυντών /τριών των σχολικών μονάδων σας, να διατεθεί για ορισμένες ώρες η αίθουσα της
Πληροφορικής για τα μαθήματά μας.
Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε τα ΑΠΣ για τους
σκοπούς, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των μαθημάτων: Πολιτικής Παιδείας της
Α΄ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο ΦΕΚ 932/14-4-2014 και για την Πολιτική Παιδεία της Β΄ τάξης ΓΕΛ
και τις ΄Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών΄ της Β΄ τάξης –μάθημα Προσανατολισμού στο
ΦΕΚ 934/14-4-2014.
Αγαπητές συναδέλφισσες , αγαπητοί συνάδελφοι , διδακτικά και παιδαγωγικά αναγκαίο είναι να
προγραμματίσετε τη διδασκαλία σας έτσι ώστε να δώσετε τη δυνατότητα επαναλήψεων στους
μαθητές σας για καλύτερη εμπέδωση.
Καλή σχολική χρονιά και Καλή δύναμη στο έργο σας.
Με εκτίμηση
Ειρήνη Παπαδάκη Σχολική Σύμβουλος ΠΕ13
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