
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Πειραιάς, 15-1-2019 

Α.Π.  Τ.Υ.  

 

Προς: Σχολικές μονάδες και 

Νηπιαγωγεία των Διευθύνσεων Π.Ε. 

και Δ.Ε. Πειραιά 

 

Κοιν:  

Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά 

Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά 

Τ.Ε.Θ. της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά 

Τ.Ε.Θ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά 

1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

6ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Μεθώνης 117   

Τ.Κ. – Πόλη : 18546 - Πειραιάς 

Πληροφορίες :  Γεώργιος Δ. Μπαλαμώτης  

 geobalamotis@sch.gr 

Τηλ.: 210 4133730, 2104176752  

          2104176995,  2104176798 

     Fax : 2104176752   2104176798 

Email:  6pekesat@sch.gr  

 

 

Θέμα: « Δήλωση συμμετοχής σε συνάντηση εργασίας - παιδαγωγική συνάντηση ». 

 

Καλούνται όσες και όσοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού επιθυμούν (εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πειραιά, εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και μέλη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πειραιά) να δηλώσουν συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας-παιδαγωγική συνάντηση. Οι 

συναντήσεις εργασίας - παιδαγωγικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στο 6ο Περιφερειακό Κέντρο 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής, με έδρα τον Πειραιά (2ος όροφος), σε συνεργασία με τον 

Προϊστάμενο του 1ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά (Κ.Ε.Σ.Υ.), 

κάθε Τρίτη και ώρα 12:00-15:00 ανά ομάδες οι οποίες δε θα υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 

ατόμων, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα της κατά το δυνατό περισσότερο εξατομικευμένης 

προσέγγισης στα υπό εξέταση-μελέτη θέματα (μελέτες περίπτωσης).  

6ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής, με έδρα τον Πειραιά  

Ταχ. Δ/νση : Μεθώνης 117,   Τ.Κ. : 18546,  Πειραιάς 1 

Τηλ.: 210 4133730, 2104176752 , 2104176995,  2104176798 

 Fax : 2104176752,   2104176798 

Email: 6pekesat@sch.gr 

 

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται με απλό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

6pekesat@sch.gr  

 
Στο μήνυμά σας παρακαλούμε να δηλώνετε: 

α) Το ονοματεπώνυμό σας και τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετείτε. 

β) Την ειδικότητά σας (δάσκαλος, ψυχολόγος, νηπιαγωγός, φιλόλογος, μαθηματικός κ.λπ.). 

                                                           
1 
https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82+117,+%CE%A0%CE
%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82+185+46/@37.9510542,23.6324348,17z/data=!4m5!3m4!1s0x

14a1bbc7efdbf975:0x865a855327ff54ac!8m2!3d37.9531565!4d23.6332287?hl=el&authuser=0  
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γ) Το πλαίσιο ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης  (Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη-

Συνεκπαίδευση, Ε.Δ.Ε.Α.Υ.). 

γ) Στοιχεία επικοινωνίας με τη σχολική μονάδα (τηλέφωνο και e-mail) ή, αν το επιθυμείτε, και 

προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. 

δ) Το θέμα που σας ενδιαφέρει να εξετάσουμε-μελετήσουμε στη συνάντησή μας (εξατομικευμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, προβλήματα συμπεριφοράς μαθητή/μαθήτριας, διαχείριση κρίσης και 

συγκρούσεων στις σχέσεις σχολείου και γονέων μαθητή / μαθήτριας κ.λπ.). 

  Μετά τη δήλωση συμμετοχής σας θα ειδοποιηθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη 

γραμματεία του 6ου  Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής σχετικά με τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία συμμετοχής σας σε συνάντηση εργασίας-παιδαγωγική συνάντηση. 

Οι προαναφερθείσες ομάδες εκπαιδευτικών μπορούν, με νέο μήνυμά τους στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  6pekesat@sch.gr, να δηλώνουν και νέα συμμετοχή σε νέα συνάντηση εργασίας-  

παιδαγωγική συνάντηση, αν το κρίνουν αναγκαίο. Και στην τελευταία περίπτωση ισχύει ότι, μετά τη 

νέα δήλωση συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό 

μήνυμα από τη γραμματεία του 6ου  Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής 

σχετικά με τη νέα συγκεκριμένη ημερομηνία συμμετοχής τους σε νέα συνάντηση εργασίας. 

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί:  

α) Να έχουν μαζί τους στοιχεία που κρίνουν ότι είναι σημαντικά και αναγκαία σχετικά με το 

υπό εξέταση-μελέτη θέμα που τους ενδιαφέρει (π.χ. εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 

ομαδοποίηση και πρόγραμμα τμήματος ένταξης κ.λπ.).  

β) Να έχουν μαζί τους εκτυπωμένη την επισυναπτόμενη βεβαίωση συμμετοχής στη 

συνάντηση εργασίας-παιδαγωγική συνάντηση προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν ως απόδειξη της 

συμμετοχής τους, σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται και είναι αναγκαίο.  

 Παρακαλούνται οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν 

τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης, Παράλληλης 

Στήριξης-Συνεκπαίδευσης και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους. 

 

Σύνδεσμοι – παραπομπές με υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό: 

 
 

Τμήματα Ένταξης 

http://dipe-peiraia.att.sch.gr/index.php/anartiseissxolikwnsymboulwn/eidikisagwgis/491-

orologia-programmata 

 

Παράλληλη Στήριξη - Συνεκπαίδευση 

http://dipe-peiraia.att.sch.gr/index.php/anartiseissxolikwnsymboulwn/eidikisagwgis/228-parallili-

stiriksi-eidiki-agogi 
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Παρουσιάσεις – Παιδαγωγικό υλικό - Προγράμματα 

http://dipe-peiraia.att.sch.gr/index.php/anartiseissxolikwnsymboulwn/eidikisagwgis/223-

imerides-9is-perifereias-e-a-e  

(αναρτήσεις με αριθμό 1, 2, 15, 16, 17, 18) 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

Γεώργιος Δ. Μπαλαμώτης 

 

 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού   Έργου Ειδικής 

Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
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