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Τηλεομοιότυπο : 2310 365072  
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      ΠΡΟΣ:   

 Όλα τα Δημοτικά Σχολεία της 7ης 

Εκπ/κής Περιφέρειας  Θεσσαλονίκης και 

3ο ΠΣ Ευόσμου 

  

      ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Διεύθυνση ΠΕ Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων στην 7η Εκπαιδευτική 

Περιφέρεια Θεσσαλονίκης »   

 

Αγαπητοί συνάδελφοι καλή σας χρονιά με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα. 

Σας ενημερώνω πως, μετά την καθυστέρηση έναρξης μαθημάτων, οι νέες ημερομηνίες 

επισκέψεων στα σχολεία που δεν επισκέφτηκα κατά τη δεύτερη φάση επισκέψεων-ενδοσχολικών 

επιμορφώσεων, με βάση το με αριθμ. Πρωτ. 84/8-12-2016 έγγραφο, διαμορφώνονται ως εξής:  

Τετάρτη    18/1/2016   79ο Δημοτικό Σχολείο 

Πέμπτη    19/1/2016  106ο Δημοτικό Σχολείο 

Τρίτη        24/1/2016 107ο Δημοτικό Σχολείο 

Τετάρτη    25/1/2016  Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 

Τετάρτη    01/2/2016  3ο ΠΣ Ευόσμου 

Άμεσα θα σας αποσταλεί το πρόγραμμα της τρίτης φάσης επισκέψεων και ενδοσχολικών 

επιμορφώσεων για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις, καθώς και ένα πρόγραμμα δειγματικών διδασκαλιών με 

μαθητές ανά τάξη. 

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω πως η εφαρμογή των πιλοτικών προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται κατά τη φετινή σχολική χρονιά στην Εκπαιδευτική μας Περιφέρεια είναι: 



Α.    Ενισχυτική Διδασκαλία-ΛΑΜΔΑ με το με Αρ. Πρωτ. Φ15/1362/219520/Δ1/22-12-16 

έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Β. Εφαρμογή Προγράμματος Θρησκευτικών και διενέργεια έρευνας με το με Αρ. Πρωτ. 

Φ15/1443/219515/Δ1/22-12-16 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Γ.     Ημέρα Project με το με Αρ. Πρωτ. Φ15/1378/214200/Δ1/14-12-16 έγγραφο του Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Για τα πιλοτικά προγράμματα θα ήθελα να σας ενημερώσω τα εξής: 

Α. Όσον αφορά στην ενισχυτική διδασκαλία, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και άμεσα θα 

υπάρξουν συναντήσεις Σχολικού Συμβούλου-Εκπαιδευτικού Ενισχυτικής διδασκαλίας-Ειδικού 

παιδαγωγού από τα ΚΕΔΥ, με σκοπό την ασφαλέστερη και εποικοδομητικότερη προσφορά ενίσχυσης 

στους μαθητές που βρίσκονται στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με όσα 

προγραμματίστηκαν και αποφασίστηκαν στη συνάντηση όλων των φορέων. 

Β. Όσον αφορά στο πρόγραμμα του μαθήματος Θρησκευτικών και στην έρευνα επί αυτού, θα 

παρακαλούσα να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ τάξης να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το 

πρόγραμμα με βάση τα Σχέδια Εργασίας που τους έχουν αποσταλεί και τις υποδείξεις που έχουν λάβει 

κατά την προηγούμενη συνάντησή μας. Άμεσα θα υπάρξει νέα συνάντηση με τους συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς για περαιτέρω επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος. 

Γ. Όσον αφορά στην ημέρα Project, σας ενημερώνω πως σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο: 

 Η ημέρα που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα θα αποφασιστεί από κοινού με τους 

Συλλόγους Διδασκόντων (προτείνονται οι ημερομηνίες 17 ή 24 Μαΐου) και θα είναι 

κοινή για όλα τα σχολεία. 

 Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα με σύμφωνη γνώμη εκπαιδευτικών και 

γονέων, ενώ το πρωί δεν θα γίνει μάθημα. 

 Για την εφαρμογή του προγράμματος θα υπάρξει συνεργασία Σχολικού Συμβούλου- 

Συλλόγου Διδασκόντων –Συλλόγου Γονέων και κοινωνικών φορέων ώστε το σχολείο να 

ανοίξει στην κοινωνία. 

 Θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι σε κάθε σχολείο.  

 Κάθε σχολείο μπορεί να παρουσιάσει όποιες δράσεις επιθυμεί (θέατρο, μουσική, 

εργασίες Project, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ερευνητικές δράσεις, μικροδιδασκαλίες, 

προσομοιώσεις κλπ). 

 Όλες οι δραστηριότητες θα εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα υπηρετούν 

διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του προγράμματος Σπουδών. 



 Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες επιμορφωτικές συναντήσεις του 

Σχολικού Συμβούλου με Διευθυντές και Συλλόγους Διδασκόντων κάθε σχολικής 

μονάδας. Στις συναντήσεις θα δοθεί από το Σχολικό Σύμβουλο κάθε πληροφορία και 

διευκρίνιση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί, τη διαδικασία, για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων. 

 Ευνόητο είναι πως στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί συστηματική 

αποτίμηση της εφαρμογής και αξιολόγησή της. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου  

τους, σχετικά με τις παραπάνω δράσεις και δραστηριότητες. 

 

 

 

     Σχολικός Σύμβουλος 

                                                                       

                                                                      Αλέξανδρος Κόπτσης  


