
https://pileidou.wordpress.com/ Page 1 
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Θεσσαλονίκη, 06/12/2017 
Αριθμός Πρωτ. 265 
 
 
ΠΡΟΣ 
Τις σχολικές μονάδες της 
Δ/νσης ΠΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης (μέσω της 
Δ/νσης ΠΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης) 
 
ΚΟΙΝ 
1. Περιφερειακή Διεύθυνση 

Α/θμιας& Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, 
ΠροϊστάμενοΤμ. 
Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης 

2. Δ/νση ΠΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης 

3. Β΄ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης 
4. Σχολικές/ούς Συμβούλους 

ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 

  

Θέμα: «Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα» 
 
Σχετ. Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α' 109/01-08-2017). Οργάνωση και λειτουργία 
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών, άρθρο 17. 
 
 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης σε νηπιαγωγεία και 
δημοτικά σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης να συμμετέχουν σε επιμορφωτική 
ημερίδα με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά: εντοπισμός, 
αξιολόγηση και υποστηρικτική εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του 
Τμήματος Ένταξης» που θα πραγματοποιηθεί από τις 8:30 έως τις 13:30 στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, (Κολοκοτρώνη 22, 2ος όροφος, Σταυρούπολη) σύμφωνα με 
το ακόλουθο πρόγραμμα: 
 
Τρίτη 12/12/2017, 8:30-13:30 συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την 
αλφαβητική σειρά από την Αγγελάκη Αικατερίνη έως και τον Κώττα Κυριάκο 
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Τετάρτη 13/12/2017, 8:30-13:30 συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την 
αλφαβητική σειρά από την Λαγκάνη Άννα έως και τον Χρυσάφη Απόστολο. 
 
 Η παραπάνω κατανομή σε δύο ομάδες κρίνεται αναγκαία λόγω του αριθμού 
των εκπαιδευτικών καθώς το πρόγραμμα της επιμορφωτικής ημερίδας 
περιλαμβάνει πρώτο μέρος εισαγωγής στη θεωρία των μαθησιακών δυσκολιών στα 
μαθηματικά, της αξιολόγησης και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, δεύτερο μέρος 
εργαστηριακών ασκήσεων και τρίτο μέρος επεξεργασίας διδακτικών παρεμβάσεων 
των εκπαιδευτικών. 
 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι εκπαιδευτικοί των ΤΕ θα έχουν τη δυνατότητα 
να καταθέσουν προβληματισμούς και προτάσεις αναφορικά με το θέμα αλλά και 
διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές τις οποίες έχουν εφαρμόσει. Χρήσιμο θα ήταν 
επίσης, να υπάρξει μια σχετική προετοιμασία από τους/τις εκπαιδευτικούς των 
Τμημάτων Ένταξης, που υποστηρίζουν στοχευμένα μαθητές/ήτριες με δυσκολίες 
στα μαθηματικά, παρουσίασης της δικής τους παρέμβασης ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου και της διάχυσης 
πρακτικών εκπαίδευσης. 
 Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων (νηπιαγωγείων και 
δημοτικών σχολείων) να ενημερωθούν ενυπόγραφα για το έγγραφο. 
 Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων να λάβουν μέρος στην επιμορφωτική ημερίδα σύμφωνα 
με την κατανομή σε δύο ομάδες, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα 
πρόσκληση.   
 
 
 

Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα 

 
 
 
 


