ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Θεσσαλονίκη, 05/06/2018
Αριθμός Πρωτ. 48
ΠΡΟΣ
Τις/τους εκπαιδευτικούς της Παράλληλης
Στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης της 10ης
ΕΠ ΕΑΕ (διαμέσου των Σχολικών Μονάδων
ΔΙΠΕ & ΔΙΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας,
Πιερίας, Πέλλας, Φλώρινας και των
αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης)

Πληροφορίες: Πηλείδου Κωνσταντίνα
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22,
Ταχ. Κωδικ: 56430 Σταυρούπολη
Τηλέφωνο: 2310643065/ 6978088592
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
10thregioncentralmac@gmail.com
Ιστολόγιο:
http://pileidou.wordpress.com

Θέμα: «Περιγραφική έκθεση μαθητών/τριών σε Παράλληλη Στήριξη, ετήσια έκθεση
λειτουργίας του Τμήματος Ένταξης»
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την
περιγραφική έκθεση αξιολόγησης μαθητή/ήτριας για τις/τους εκπαιδευτικούς της
Παράλληλης Στήριξης και της Ετήσιας Έκθεσης του Τμήματος Ένταξης για τις/τους
εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης.
Η περιγραφική έκθεση συντάσσεται και κατατίθεται από τις/τους
εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/ήτριας
στη σχολική μονάδα ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο σχεδιασμού και οργάνωσης
της μελλοντικής εκπαιδευτικής παρέμβασης. Επιπροσθέτως, στον ατομικό φάκελο
του/της μαθητή/ήτριας είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και λοιπά έντυπα
καταγραφών (κλείδες παρατήρησης, ημερολόγιο), προγραμμάτων, αξιολογήσεων κτλ
που χρησιμοποίησε ο/η εκπαιδευτικός στη διάρκεια της χρονιάς. Η περιγραφική έκθεση
αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη ΣΣ ΕΑΕ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
10thregioncentralmac@gmail.com. Παρακαλούμε, ως όνομα αρχείου να δοθεί η
ονομασία του σχολείου από όπου προέρχεται η έκθεση κι αν υπάρχουν παραπάνω από
μία εκθέσεις από το ίδιο σχολείο, τότε να δίνεται ο αντίστοιχος αριθμός (π.χ. 4ο ΔΣ
Σταυρούπολης 1, 4ο ΔΣ Σταυρούπολης 2, κτλ). Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης συμπληρώνουν από κοινού ένα έντυπο για τον/την μαθητή/ήτρια.
Επισημαίνουμε επίσης ότι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική είναι και η
συμμετοχή των εκπαιδευτικών της τάξης φοίτησης στη διαμόρφωση της περιγραφικής
έκθεσης.
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Η ετήσια έκθεση του Τμήματος Ένταξης, κατατίθεται σε έντυπο από τις/τους
εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης στη σχολική μονάδα και αποστέλλεται μόνο
ηλεκτρονικά στη ΣΣ ΕΑΕ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
10thregioncentralmac@gmail.com. Παρακαλούμε, ως όνομα αρχείου να δοθεί η
ονομασία της σχολικής μονάδας όπου λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης (π.χ. 1ο Γυμνάσιο
Κατερίνης, 1ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά κτλ).
Σας ενημερώνουμε ότι η περιγραφική έκθεση αξιολόγησης και η ετήσια έκθεση
του Τμήματος Ένταξης κατατίθενται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες μέχρι την
Παρασκευή 15/06/2018. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν τα έντυπα αν
υπάρχει ανάγκη να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν πεδία.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενες/Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές/Διευθύντριες
των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν εγκαίρως τις/τους εκπαιδευτικούς για το
περιεχόμενο του εγγράφου.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Συνημμένα
1. Περιγραφική Έκθεση νηπίου σε Παράλληλη Στήριξη
2. Περιγραφική Έκθεση μαθητή/ήτριας σε Παράλληλη Στήριξη Δημοτικής
Εκπαίδευσης.
3. Περιγραφική Έκθεση μαθητή/ήτριας σε Παράλληλη Στήριξη Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
4. Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Τμήματος Ένταξης.

Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνα Πηλείδου
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