
 

 

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

       Θεσσαλονίκη, 08-01-2015 

       Αριθ. πρωτ. 01 

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

7
ΗΣ

 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: 

Δημοτικά Σχολεία 7
ης

 Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας και 3
ο
 ΠΠΣ Ευόσμου 

 

      ΚΟΙΝ.:   

 1.Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Δ/νση ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης 

  

 

                                

ΘΕΜΑ: « Επισκέψεις Σχολικού Συμβούλου»    

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

κατ΄ αρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, σας ενημερώνω ότι θα πραγματοποιηθούν 

επισκέψεις του Σχολικού Συμβούλου σε όλα τα σχολεία της Εκπαιδευτικής μας 

Περιφέρειας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. 

Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των 

σχολείων. Παράλληλα θα πραγματοποιείται ενδοσχολική επιμόρφωση σε όλα τα 

σχολεία με θέμα την «Αξιολόγηση των μαθητών». Εάν κάποιοι Σύλλογοι 

Διδασκόντων επιθυμούν άλλη θεματολογία ενδοσχολικής επιμόρφωσης, 

παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν το Σχολικό Σύμβουλο ηλεκτρονικά, 

τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την επίσκεψή του στο σχολείο τους. Στις 

ενδοσχολικές επιμορφώσεις θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία  

χωρίς ΕΑΕΠ (13.15-14.00) και μόνον οι εκπαιδευτικοί των Α΄,  Β΄ και Γ΄ τάξεων στα 

σχολεία με ΕΑΕΠ. 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Διευθυντές, σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Διδασκόντων, να καθορίσουν τον προσφορότερο χρόνο και τρόπο για την 

πραγματοποίηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, ώστε να προκύπτουν τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα χωρίς να διαταράσσεται ουδόλως η εύρυθμη λειτουργία του 



σχολείου. Παράλληλα, στις παραπάνω συναντήσεις θα συζητούνται και όλα τα 

θέματα που επιθυμούν οι συνάδελφοι και τα οποία τους απασχολούν.  

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν το Σχολικό Σύμβουλο  έως 20 

Ιανουαρίου  

1. Εάν το σχολείο τους θα συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα «σχολείο 

ανοιχτό στην κοινωνία-ημέρα γονέων», για το οποίο έχετε ήδη ενημερωθεί 

και το οποίο έχει εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα πραγματοποιηθεί για μία 

ημέρα στα τέλη Μαίου.  

2. Εάν, στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης της Εκπαιδευτικής μας Περιφέρειας 

προς τους μαθητές που χρήζουν μαθησιακής υποστήριξης, προτίθεται να 

συμμετάσχει το σχολείο τους, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες-

προβλεπόμενες υπηρεσιακές ενέργειες. Σημειώνεται ότι η δράση είναι 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

3. Σχετικά με την ημερομηνία πρόσκλησης των γονέων (μόνο για τα σχολεία 

που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα CLIL), προκειμένου να υπάρξει η 

ενημέρωση και συγκατάθεσή τους για την εφαρμογή των πιλοτικών 

προγραμμάτων CLIL στα Αγγλικά-Γερμανικά-Γαλλικά. 

 

Πρόγραμμα επισκέψεων: 

Τρίτη               13 /1/2015   3
ο
  Δημοτικό Σχολείο 

Τετάρτη   14/1/2015   87
ο
  Δημοτικό Σχολείο

  
 

Πέμπτη   15/1/2015   33
ο
  Δημοτικό Σχολείο  

Δευτέρα    19/1/2015  106
ο
  Δημοτικό Σχολείο    

Πέμπτη   22/1/2015   3
ο
  ΠΠΣ Ευόσμου 

Τετάρτη 28/1/2015 29
ο
  Δημοτικό Σχολείο 

Πέμπτη   29/1/2015   69
ο
  Δημοτικό Σχολείο  

Τρίτη      3/2/2015   88
ο
  Δημοτικό Σχολείο  

Πέμπτη     5/2/2015   17
ο
  Δημοτικό Σχολείο  

Τετάρτη  11/2/2015  79
ο
  Δημοτικό Σχολείο  

Πέμπτη   12/2/2015   107
ο
   Δημοτικό Σχολείο  

Τρίτη  17/2/2015 15
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Πέμπτη 19/2/2015  Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 

 



Της παρούσης, με ευθύνη των Διευθυντών, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι 

εκπαιδευτικοί των σχολείων της 7
ης

 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. 

 

     Σχολικός Σύμβουλος 

                                                                       

                                                                      Αλέξανδρος Κόπτσης  


