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ΘΔΜΑ: «Δπιμοπθυηικέρ δπάζειρ με ηην έναπξη ηηρ νέαρ ζσολικήρ σπονιάρ» 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα ήζεια λα επρεζώ ζε όινπο ζαο πγεία, 

δύλακε, απνθαζηζηηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζην εθπαηδεπηηθό-δηδαθηηθό ζαο 

έξγν θαη απηή ηε ζρνιηθή ρξνληά. Με θνηλή πξνζπάζεηα θαη δπλακηθή ζα 

θαηαθέξνπκε λα αληαπνθξηζνύκε θαη πάιη ζηνπο ζηόρνπο καο, πνπ είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε αζθαιέο, πγηέο θαη δεκηνπξγηθό πεξηβάιινλ ζηηο ηάμεηο καο θαη λα 

εθαξκόζνπκε πξαθηηθέο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηάμεο καο, 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηωλ καζεηώλ καο. Καη βέβαηα ζηόρνο είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ θαη 

γνλέωλ πνπ ζα πνιιαπιαζηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δνπιεηάο καο. 

Σηελ πξνζπάζεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

Πεξηθέξεηάο καο θαη ηνπ νξζνύ πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο-ελεκεξώζεηο θαη επηκνξθωηηθέο 

εκεξίδεο, όπωο πεξηγξάθνληαη παξαθάηω: 



1. Σπίηη 2 επηεμβπίος 2014:  

08.30-10.30 Δπίζκετη ζηα Δκπαιδεςηήπια Μανηοςλίδη: ςνάνηηζη με ηο 

ύλλογο Γιδαζκόνηυν κε ζθνπό ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο λέαο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θαη ην ζπληνληζκό δξάζεωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ. 

11.00-14.00 ςνάνηηζη Γιεςθςνηών ζην 29
ο
 Γημοηικό σολείο. 

Σθνπόο ηεο ζπλάληεζεο είλαη λα πξνγξακκαηηζηνύλ νη δξάζεηο ηεο λέαο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θαη λα ιεθζεί θάζε πξόζθνξν κέζν γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία όιωλ ηωλ 

ζρνιείωλ ηεο Eθπαηδεπηηθήο καο Πεξηθέξεηαο. Επίζεο ζα ηεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα 

ηωλ δξάζεωλ θαη ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ ζρνιηθώλ 

κνλάδωλ. Θα πξνγξακκαηηζηεί αθόκε ε πινπνίεζε ηωλ λέωλ πηινηηθώλ 

πξνγξακκάηωλ πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά ζηελ εθπαηδεπηηθή καο 

Πεξηθέξεηα. Η παποςζία όλυν ηυν Γιεςθςνηών είναι ςποσπευηική. 

 

2. Σεηάπηη 3 επηεμβπίος 2014 

Δπίζκετη ζηα ζσολεία: 

08.30-10.00 106
ν
 Δεκνηηθό Σρνιείν 

10.15-12.00   29
ν
 Δεκνηηθό Σρνιείν 

12.15-14.00   33
ν
 Δεκνηηθό Σρνιείν 

 

3. Πέμπηη 4 επηεμβπίος 

Δπίζκετη ζηα ζσολεία: 

08.30-10.15   3
ν
 -17

ν
  Δεκνηηθά Σρνιεία 

10.30-12.00         79ν Δεκνηηθό Σρνιείν 

12.15-14.00       107ν Δεκνηηθό Σρνιείν 

 

4. Παπαζκεςή 5 επηεμβπίος 2014 

Δπίζκετη ζηα ζσολεία: 

08.30-10.15  15
ν
- 69ν Δεκνηηθό Σρνιείν 

10.30-12.00         87ν Δεκνηηθό Σρνιείν 

12.15-14.00         88ν Δεκνηηθό Σρνιείν 

Σηηο παξαπάλω εκεξνκελίεο θαη ώξεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη  ζπλαληήζεηο ηνπ 

Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ κε ηνπο Σπιιόγνπο Δηδαζθόληωλ ηωλ παξαπάλω 

ζρνιείωλ. Θα πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα λέα 

πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ζηελ 7
ε
 Eθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα 



ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά, ζα δίδνληαη νδεγίεο γηα ην ζπληνληζκό ηωλ δξάζεωλ-

δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ ζρνιείωλ θαη ζα ππνδεηρζεί ν ηξόπνο πινπνίεζήο ηνπο, 

κε ζηόρν λα επηηεπρζεί ε εύξπζκε ιεηηνπξγία όιωλ ηωλ ζρνιείωλ ηεο 

Εθπαηδεπηηθήο καο Πεξηθέξεηαο. Παξάιιεια ζα ππάξμεη ζπδήηεζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

ηιρ παπαπάνυ ζςνανηήζειρ η παποςζία όλυν ηυν εκπαιδεςηικών είναι 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ 

5. Γεςηέπα 8 επηεμβπίος 2014 

09.00-12.00 Σπλάληεζε εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ 70 ηωλ ηάμεωλ Γ΄ και Γ΄ και 

εκπαιδεςηικών Αγγλικών ηυν ζσολείυν 3
ο
 ΠΠ Δςόζμος, 15

ο
, 17

ο
, 69

ο
, 

79
ο
, 87

ο
 και 106ο, ζηνπο νπνίνπο ζα δνζνύλ νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο Αγγιηθώλ CLIL ζηελ 7
ε
 Eθπαηδεπηηθή  

Πεξηθέξεηα.  

12.00-14.00 Σπλάληεζε εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ 70 ηωλ ηάμεωλ Δ΄ και Σ΄ και 

εκπαιδεςηικών Γεπμανικών ηυν ζσολείυν 3
ο
, 29

ο
, 87

ο
, 88

ο
, Δκπαιδεςηήπια 

Μανηοςλίδη και 3
ο
 ΠΠ Δςόζμος, ζηνπο νπνίνπο ζα δνζνύλ νδεγίεο θαη 

θαηεπζύλζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο Γεξκαληθώλ 

ζηελ 7
ε
 Eθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα. 

Οη ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηο 88
ο
 Γημοηικό ζσολείο 

6. Σπίηη 9 επηεμβπίος 2014 

09.00-11.00 Σπλάληεζε εκπαιδεςηικών Α΄ ηάξηρ όιωλ ηωλ ζρνιείωλ ηεο 7
εο

 

Εθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο. 

11.00-14.00 Σπλάληεζε ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηωλ 

ηάμεωλ Γ΄, Γ΄, Δ΄ και Σ΄ ηυν ζσολείυν 3
ο
-15

ο
 -29

ο
-87

ο
- 106

ο
, ζηα νπνία ζα 

εθαξκνζηεί ην λέν πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ καζήκαηνο ηωλ Θξεζθεπηηθώλ. 

Οη ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηο 15ο Γημοηικό ζσολείο 

7. Πέμπηη 11 επηεμβπίος 2014  

Αγηαζκόο θαη ζπλάληεζε κε ην ύλλογο Γιδαζκόνηυν ηος 3
ος

 ΠΠ 

Δςόζμος. 

Για ηυν Γιεςθςνηών, να λάβοςν γνώζη ηηρ παπούζηρ, όλοι οι 

εκπαιδεςηικοί. 

 

Ο Σρνιηθόο Σύκβνπινο 

                                                                       

                                                                  Αιέμαλδξνο Κόπηζεο  


