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ΚΟΙΝ.
Δ/νση ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ
Τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του ΕΕΠ και
του ΕΒΠ, των Τμημάτων Ένταξης, της
Παράλληλης Στήριξης και των ΣΜΕΑΕ,
η
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής
Θεσσαλονίκης (μέσω της Δ/νσης ΠΕ Δυτικής
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θεσσαλονίκης)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτική Ημερίδα».
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας προσκαλώ να συνεργαστούμε και
πάλι στο πλαίσιο μίας επιμορφωτικής 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 στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Σκοπός της συνάντησής μας, όπως κάθε χρόνο, είναι να επισημάνουμε το
χαρακτήρα της πολύπλευρης και πολυδιάστατης εκπαιδευτικής παρέμβασης που
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στο Τμήμα Ένταξης, στην Παράλληλη Στήριξη και στις
ΣΜΕΑΕ. Επιπλέον, στοχεύουμε στην ανατροφοδότηση της προσπάθειάς σας να
υπηρετήσετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών σας, στην ανταλλαγή
γόνιμων εμπειριών και στην προβολή Καλών Πρακτικών Εκπαίδευσης στο πλαίσιο
της τάξης και του σχολικού περιβάλλοντος.
Η επιμορφωτική ημερίδα σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο με
θέμα «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης και Υποστήριξης μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή
και Αναπηρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη 2017-2018». Όσοι και όσες από εσάς
επιθυμείτε, μπορείτε να παρουσιάσετε, ομαδικά ή ατομικά, το εκπαιδευτικό
https://pileidou.wordpress.com/

πρόγραμμα που εφαρμόσατε, πρακτικές εκπαίδευσης ή άλλες παιδαγωγικές
δραστηριότητες και δράσεις της φετινής σχολικής χρονιάς (προγράμματα
συνεκπαίδευσης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ευαισθητοποίησης, εξατομικευμένης
παρέμβασης, οργανωμένες δραστηριότητες στο διάλειμμα κτλ) και να δηλώσετε
ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί έως και την
Κυριακή 3 Ιουνίου.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W7jz1e2aLS8JE0Krr_qKGoru0maP7fbaajL
IhpERSP8/edit#gid=0
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 10 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,
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 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 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.
H Σχολική Σύμβουλος Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πηλείδου Κωνσταντίνα
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