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Θεσσαλονίκη,  08/05/2016 
Αριθμός Πρωτ. 82 
 
 
ΠΡΟΣ 
Τους/τις εκπαιδευτικούς, των Τμημάτων 
Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης 
Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης (μέσω 
της Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης) 
 
ΚΟΙΝ. 

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

2. Προϊστάμενο Παιδαγωγικής και 
Επιστημονικής Καθοδήγησης ΠΕ 

3. Διευθυντή Εκπαίδευσης ΠΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης. 

4. Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

5. Β’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης 
6. Σχολικές/ούς Συμβούλους ΠΑ και ΠΕ 

Δυτικής Θεσσαλονίκης (μέσω του 
Γραφείου Σχολικών Συμβούλων ΠΕ 
Δυτικής Θεσσαλονίκης). 

 
Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτική Ημερίδα». 
 
 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, για τέταρτη χρονιά φέτος σας 
προσκαλώ να συνεργαστούμε και πάλι στο πλαίσιο μίας επιμορφωτικής ημερίδας, 
προκειμένου να αναδείξουμε μέσα από καλές πρακτικές εκπαίδευσης τις 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που εσείς σχεδιάζετε και υλοποιείτε στις δομές 
συνεκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης/Παράλληλη Στήριξη) των σχολικών μονάδων της 
Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 
στοχεύοντας στην αποτελεσματική υπηρέτηση των ΕΕΑ των μαθητών/ριών σας.  
 Σκοπός της συνάντησής μας, όπως κάθε χρόνο, είναι να 
ανατροφοδοτήσουμε την προσπάθειά σας, να ανταλλάξουμε γόνιμες εμπειρίες, να 
προβάλλουμε τις Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης αλλά και το χαρακτήρα της 
πολύπλευρης και πολυδιάστατης εκπαιδευτικής παρέμβασης στο Τμήμα Ένταξης 
και στην Παράλληλη Στήριξη, να συναντηθούμε για να συζητήσουμε θέματα που 
σχετίζονται με την εκπαιδευτική καθημερινότητα. 
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 Η επιμορφωτική ημερίδα σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο με 
θέμα «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης και Υποστήριξης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και 
Αναπηρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη 2016-2017». Όσοι και όσες από εσάς 
επιθυμείτε, μπορείτε να παρουσιάσετε, ομαδικά ή ατομικά, το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που εφαρμόσατε, πρακτικές εκπαίδευσης ή άλλες παιδαγωγικές 
δραστηριότητες και δράσεις της φετινής σχολικής χρονιάς (προγράμματα 
συνεκπαίδευσης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ευαισθητοποίησης, σχολικών 
δραστηριοτήτων, εξατομικευμένης παρέμβασης, οργανωμένες δραστηριότητες στο 
διάλειμμα κτλ) και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθεί έως την Τετάρτη στις 
31/05/3017 10thregioncentralmac@gmail.com. Στο μήνυμα θα περιλαμβάνονται το 
ονοματεπώνυμό σας, το σχολείο στο οποίο διδάσκετε και ο τίτλος της παρουσίασης. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να στείλετε 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 15-20 λεπτά, ώστε να υπάρχει ο χρόνος για τις σχετικές 
ερωτήσεις και τη συζήτηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 
 Τέλος, σας προτείνω να αναζητήσετε στο ιστολόγιο της 10ης ΕΠ ΕΑΕ, στο 
σύνδεσμο που παρατίθεται στη συνέχεια, τις παρουσιάσεις των επιμορφωτικών 
ημερίδων των προηγουμένων ετών (2014, 2015, 2016) καθώς αποτελούν πολύ 
αξιόλογες εργασίες εκπαιδευτικών της τάξης και είναι ένα σημείο αναφοράς για το 
εκπαιδευτικό έργο που συντελείται καθημερινά στις δομές συνεκπαίδευσης. 
https://pileidou.wordpress.com/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%89%cf%
84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82/ 

 Παρακαλούνται οι Προϊσταμένες και οι Διευθυντές/ύντριες των σχολικών 
μονάδων Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την 
έγκαιρη και ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών. 
  

Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα  
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