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Θεσσαλονίκη,  09/05/2016 
Αριθμός Πρωτ. 49 
 
 
ΠΡΟΣ 
Τους/τις εκπαιδευτικούς, των Τμημάτων 
Ένταξης της Προσχολικής Αγωγής, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της 10ης ΕΠ ΕΑΕ (μέσω των 
αντίστοιχων Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ) 
 
ΚΟΙΝ. 

1. Περιφερειακό Διευθυντή  Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2. Προϊστάμενο Παιδαγωγικής και 
Επιστημονικής Καθοδήγησης ΠΕ 

3. Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ 10ης ΕΠ ΕΑΕ 

Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτικές Ημερίδες ανάδειξης του 
εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται στα Τμήματα Ένταξης Προσχολικής 
Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 10ης ΕΠ ΕΑΕ». 
 
 Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, σας προσκαλώ και φέτος να 
συνεργαστούμε, προκειμένου να αναδείξουμε το εκπαιδευτικό έργο που 
πραγματοποιείται  στα Τμήματα Ένταξης της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της 10ης ΕΠ ΕΑΕ (Δυτική Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα). Σκοπός 
μας είναι να ανατροφοδοτήσουμε την προσπάθειά μας για την εκπαίδευση των 
παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και 
αναπηρία στο πλαίσιο του σχολείου, να ανταλλάξουμε γόνιμες εμπειρίες, να 
αναδείξουμε Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης αλλά και το χαρακτήρα της 
πολύπλευρης-πολυδιάστατης εκπαιδευτικής παρέμβασης που ασκούν οι 
εκπαιδευτικοί ΕΑΕ στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. 
 Στόχος μας είναι η διοργάνωση Επιμορφωτικών Ημερίδων σε κάθε νομό της 
περιφέρειάς μας, όπου, όσοι και όσες από εσάς επιθυμείτε, μπορείτε να 
παρουσιάσετε, ομαδικά ή ατομικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήσατε, 
καλές πρακτικές εκπαίδευσης που εφαρμόσατε ή άλλες παιδαγωγικές 
δραστηριότητες και δράσεις που σχεδιάσατε και πραγματοποιήσατε στη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς 2015-2016 (π.χ. προγράμματα συνεκπαίδευσης, κοινωνικής 
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αλληλεπίδρασης, ευαισθητοποίησης, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, 
εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης, οργανωμένες δραστηριότητες στο 
διάλειμμα κτλ). 
 Οι Επιμορφωτικές Ημερίδες προγραμματίζονται για τον Ιούνιο. Όσοι και 
όσες αποφασίσετε να συμμετέχετε με τη δική σας παρουσίαση μπορείτε να 
στείλετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
που υπάρχει στο έγγραφο μέχρι την Τρίτη, 24 Μαΐου. Στο μήνυμα θα 
περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμό σας, το σχολείο στο οποίο διδάσκετε και ο 
τίτλος της παρουσίασης. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποσταλούν τα αρχεία των 
παρουσιάσεων σε μορφή Word ή PowerPoint (Microsoft Office 2007) πριν τη 
διεξαγωγή της Επιμορφωτικής Ημερίδας για την οποία θα ενημερωθείτε εγκαίρως. 
Οι παρουσιάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 15 λεπτά, ώστε να υπάρχει ο 
χρόνος για τις σχετικές ερωτήσεις και τη συζήτηση των εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων. 
 Παρακαλούνται οι Προϊσταμένες και οι Διευθυντές/ύντριες των σχολικών 
μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να 
φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των Τμημάτων 
Ένταξης. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης να λάβουν γνώση 
του εγγράφου ενυπόγραφα. 
 
  

Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα  

 
 
 
 
 
 


