
 

 

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

       Θεσσαλονίκη, 31-01-2017 

       Αριθ. πρωτ. 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.           

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

7ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

 

Ταχ. Δ/νση: Χάλκης 8,  Τ.Θ.:Δ.5019 T.K. 

57001 Θεσ/νικη  

Πληροφορίες    : Κόπτσης Αλέξανδρος                              

Τηλέφωνο        : 2310 365079  

Τηλεομοιότυπο : 2310 365072  

Email    : ss-a-thmias@kmaked.pde.sch.gr                              

 

      ΠΡΟΣ:   

Όλα τα σχολεία της 7ης Εκπ/κής 

Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και 3ο ΠΣ 

Ευόσμου 

 

      ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Διεύθυνση ΠΕ Αν. Θεσ/νίκης 

  

 

 

ΘΕΜΑ: «Δειγματικές Διδασκαλίες»   

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Σας αποστέλλω πρόγραμμα δειγματικών διδασκαλιών και τους εισηγητές: 

 

Πέμπτη 16/2/2017 για τους δασκάλους των ΣΤ΄ τάξεων-Γλώσσα 

    στο 3ο ΔΣ- κ. Μανώλης  Τυρέλης  

Πέμπτη  02/3/2017 για τους δασκάλους των Γ΄ τάξεων-Ιστορία 

    στο 3ο ΔΣ- κα Κωνσταντίνα Σαμαρά 

Πέμπτη  09/3/2017 για τους δασκάλους των Δ΄ τάξεων-Παραγωγή ΓΛ 

    στο 106ο ΔΣ- κ. Δημήτρης Λειβαδιώτης 

Παρασκευή 17/3/2017 για τους δασκάλους των Α΄ τάξεων-Παραμύθι 

    στο 3ο ΔΣ- κα Μάρθα Πατλάκουτσα 

Τρίτη  28/3/2017 για τους δασκάλους των Β΄ τάξεων-Μελέτη Περ/ντος 

    στο 33ο ΔΣ- κ. Γιώργος Γιανννούλας 

 

Οι Δειγματικές Διδασκαλίες θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 12.00-14.00.  

Από 12.00-13.15 θα πραγματοποιείται διδασκαλία σε μαθητές και 

παρακολούθηση μόνο από τους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων τάξεων όλης της 



7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και από 13.15-14.00 θα ακολουθεί συζήτηση μεταξύ 

των εκπαιδευτικών επί της διδασκαλίας. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των τάξεων που θα παρακολουθούν τις 

δειγματικές διδασκαλίες να βρίσκονται στο σχολείο που θα πραγματοποιείται η κάθε 

δειγματική στις 12.00 ακριβώς. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παραπάνω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με 

ιδιαίτερη προθυμία  και καλή διάθεση ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση του 

Σχολικού Συμβούλου, αλλά και όλους όσοι επιθυμούσαν-δέχτηκαν να παρουσιάσουν 

δειγματική διδασκαλία, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε δυνατότητα, σ΄ αυτή τουλάχιστον 

τη φάση, λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικών αλλά και της 

έλλειψης χρόνου. 

Η ανταπόκριση αυτή αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που 

παράγεται από τους συναδέλφους της Περιφέρειάς μας, καθώς και της ουσιαστικής 

και συστηματικής παιδαγωγικής δράσης-πρακτικής που επιτελείται στην 

Εκπαιδευτική μας Περιφέρεια.  

Σας ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική συνεργασία 

Πάντα στη διάθεσή σας 

 

 

 

     Σχολικός Σύμβουλος 

                                                                       

                                                                      Αλέξανδρος Κόπτσης  


