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Ανακοινοποίηση στο ορθό αναφορικά με την 
ημερομηνία της πραγματοποίησης της 
ημερίδας  
Θεσσαλονίκη, 23/05/2018 
Αριθμός Πρωτ. 37 
 
 
ΠΡΟΣ 
Τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του ΕΕΠ και 
του ΕΒΠ, των Τμημάτων Ένταξης, της 
Παράλληλης Στήριξης και των ΣΜΕΑΕ, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Πέλλας (μέσω των 
αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπαίδευσης) 
 
ΚΟΙΝ. 
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας& 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Περιφερειακό Διευθυντή  

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας& 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Προϊστάμενο Τμ. 
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης  

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας& 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Προϊσταμένη Τμ. 
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

 
 

 
 
Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Ημερίδα Καλών Πρακτικών Εκπαίδευσης». 
 
 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας προσκαλώ να συνεργαστούμε και 
πάλι στο πλαίσιο μίας ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς, προκειμένου να αναδείξουμε μέσα από καλές πρακτικές εκπαίδευσης τις 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που εσείς σχεδιάζετε και υλοποιείτε στις δομές 
συνεκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης/Παράλληλη Στήριξη) και στις ΣΜΕΑΕ της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πέλλας.  
 Σκοπός της συνάντησής μας είναι να επισημάνουμε  το χαρακτήρα της 
πολύπλευρης και πολυδιάστατης εκπαιδευτικής παρέμβασης που εφαρμόζουν οι 
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εκπαιδευτικοί στο Τμήμα Ένταξης, στην Παράλληλη Στήριξη και στις ΣΜΕΑΕ. 
Επιπλέον, στοχεύουμε στην ανατροφοδότηση της προσπάθειάς σας να υπηρετήσετε 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητριών/τών σας, στην ανταλλαγή γόνιμων 
εμπειριών και στην προβολή Καλών Πρακτικών Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τάξης 
και του σχολικού περιβάλλοντος. 
 Η ημερίδα σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου στην 
αίθουσα Πληροφόρησης Νέων του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών από τις 9 έως 
τις 13:00 με θέμα «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης και Υποστήριξης μαθητών/ριών 
με ΕΕΑ ή και Αναπηρία για το έτος 2017-2018». Όσοι και όσες επιθυμείτε, μπορείτε 
να παρουσιάσετε, ομαδικά ή ατομικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
εφαρμόσατε, πρακτικές εκπαίδευσης ή άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και 
δράσεις της φετινής σχολικής χρονιάς, όπως προγράμματα συνεκπαίδευσης, 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ευαισθητοποίησης, εξατομικευμένης παρέμβασης, 
οργανωμένες δραστηριότητες στο διάλειμμα κ.ά. Επιθυμητό είναι τα 
προγράμματα συνεκπαίδευσης να παρουσιαστούν από κοινού με τους/τις 
εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Οι παρουσιάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
10 λεπτά, ώστε να υπάρχει ο χρόνος για τις σχετικές ερωτήσεις και τη συζήτηση των 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 
 Οι δηλώσεις των συμμετοχών σας πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 
10/06/2018 με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
της 10ης ΕΠ ΕΑΕ10thregioncentralmac@gmail.com. Στο μήνυμά σας θα υπάρχει ως 
θέμα «Συμμετοχή στην ημερίδα καλών πρακτικών Πέλλας» και θα αναφέρονται τα 
ονόματα των εισηγητών/ητριών, η ειδικότητά τους, το σχολείο υπηρέτησης και το 
θέμα της παρουσίασης. 
 Τέλος, σας προτείνω να αναζητήσετε στο ιστολόγιο της 10ης ΕΠ ΕΑΕ, 
https://pileidou.wordpress.com/ τις παρουσιάσεις των επιμορφωτικών ημερίδων 
των προηγουμένων ετών (2014, 2015, 2016, 2017) καθώς αποτελούν πολύ 
αξιόλογες εργασίες εκπαιδευτικών της τάξης αλλά και σημείο αναφοράς για το 
εκπαιδευτικό έργο που συντελείται καθημερινά στις δομές συνεκπαίδευσης και τις 
ΣΜΕΑΕ. 
 Παρακαλούνται οι Προϊσταμένες και οι Διευθυντές/ύντριες των σχολικών 
μονάδων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών 
και των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ που διδάσκουν στα Τμήματα Ένταξης, στην 
Παράλληλη Στήριξη και στις ΣΜΕΑΕ. 

  
Η Σχολική Σύμβουλος 

 Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 

Πηλείδου Κωνσταντίνα  
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