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(Κ.Ε.Σ.Υ.) Δράμας 

 

Ταχ. Δ/νση                  : Αμπελάκια,  Τ.Θ. 1076 
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Αμπελάκια, 30/09/2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ15/533 
 
 

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Σχολείων 
Πρωτοβάθμιας & Δευτ/θμιας 

Εκπαίδευσης Δράμας 
 

 
ΚΟΙΝ: 

 
- ΔΙ.Π.Ε. Δράμας 
- ΔΙ.Δ.Ε. Δράμας 
- ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ 
- ΠΔΕ ΑΜΘ 

  

  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις» 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κ.κ. Φλωρίδη Θεόδωρο και Τοζακίδη 

Ανανία συνδιοργανώνουν δύο τηλεδιασκέψεις σύμφωνα με τον ακόλουθο 

προγραμματισμό: 

1. Τετάρτη, 07/10/2020, το διάστημα 11.00’ – 13.15’ 

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης 

(ΤΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, σε εθελοντική 

βάση θα μπορούσαν να το παρακολουθήσουν και τα μέλη των ΕΔΕΑΥ (Ψυχολόγος, 

Κοινωνική Λειτουργός), καθώς και ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο που δεν 

έχει ΤΕ. 

Εισηγητές Θεματική 

κ. Τοζακίδης Ανανίας, ΣΕΕ 
Προβληματισμοί για τη λειτουργία του Σχολείου της 

Συνεκπαίδευσης. 

κ. Φλωρίδης Θεόδωρος,  

ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕ στο Σχολείο 

κ. Παπαδόπουλος Χρήστος, 

Δάσκαλος ΕΑΕ 
Παρουσίαση του ανιχνευτικού εργαλείου ΛΑΜΔΑ 

κ. Κετάνη Χρυσάνθη,  

Δασκάλα ΕΑΕ 

Παρουσίαση του ανιχνευτικού εργαλείου ΑΜΔΕ 
 

κ. Αλβανόπουλος Γεώργιος, 

Προϊστάμενος ΚΕΣΥ 

Η σημασία και η κατάρτιση του Βραχύχρονου 
Προγράμματος Εκπαίδευσης στην έγκαιρη 

παρέμβαση. 

mailto:mail@kesy.dra.sch.gr
http://kesy.dra.sch.gr/


 

 

 

2. Τετάρτη, 14/10/2020, το διάστημα 11.00’ – 13.15’ 

Απευθύνεται κυρίως στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ψυχολόγοι, 

Κοινωνικοί Λειτουργοί) των ΕΔΕΑΥ, αλλά μπορούν να το παρακολουθήσουν και 

εκπαιδευτικοί των ΤΕ εθελοντικά. 

Εισηγητές Θεματική 

κ. Φλωρίδης Θεόδωρος,  

ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ 

κ. Αλβανόπουλος Γεώργιος, 

Προϊστάμενος ΚΕΣΥ 

Η σημασία και η κατάρτιση του Βραχύχρονου 
Προγράμματος Εκπαίδευσης στην έγκαιρη 

παρέμβαση. 

κ. Λαφτσίδου Κυριακή 

Κοινωνική Λειτουργός 
Κοινωνικό Ιστορικό. Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων 

κ. Κιπριτσή Ειρήνη,  

Σχολική Ψυχολόγος  

 
Παρουσίαση του RAVEN EDU 

 

κ. Κακιλτάκη Ζηνοβία, 

Σχολική Ψυχολόγος 
Παρουσίαση του ανιχνευτικού εργαλείου 

Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής 

Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν με την πλατφόρμα Webex του 

ΠΣΔ και την αξιοποίηση του εξοπλισμού του εκάστοτε Σχολείου. Εναλλακτικά θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ίδια μέσα (π.χ. κινητά τηλέφωνα). Για την 

ενεργοποίηση  θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος σύνδεσμος την προγραμματισμένη 

ημέρα και ώρα. 

https://minedu-primary.webex.com/meet/galvanopou 

 Στόχος των επιμορφώσεων είναι η ενημέρωση και συζήτηση θεμάτων που 

σχετίζονται με τα ΤΕ, τη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ και το Βραχύχρονο Πρόγραμμα 

Παρέμβασης (ΒΠΠ). Επιπλέον θα παρουσιαστούν ανιχνευτικά εργαλεία στο πλαίσιο 

της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ και των ΤΕ. 

Η παρουσία των προσκεκλημένων θεωρείται αναγκαία προκειμένου να 

ενημερωθούν οι συνεργάτες για διαδικαστικά και επαγγελματικά ζητήματα. Μετά 

από αυτή τη συνάντηση οι φάκελοι παραπομπής μαθητών θα πρέπει να είναι 

πλήρεις ώστε να μην καθυστερεί η διαδικασία ή να ταλαιπωρούνται Εκπαιδευτικοί 

και Γονείς. 

https://minedu-primary.webex.com/meet/galvanopou


 

 

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το ΚΕΣΥ Δράμας 

παρέχει ήδη από τον προηγούμενο Μάρτιο εξ αποστάσεως συμβουλευτική 

υποστήριξη σε γονείς και μαθητές, που είτε έχουν αξιολογηθεί είτε απευθύνονται 

προς την υπηρεσία μας πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης 

υποστήριξης, ηλεκτρονικά (με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων ή e-mail) ή με 

τηλεφωνική επικοινωνία. Για το σκοπό αυτό έχει εμπλουτιστεί η ιστοσελίδα μας και 

μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτημα για υποστήριξη οποιαδήποτε ώρα 

της ημέρας ενεργοποιώντας τη Γραμμή Υποστήριξης. 

Εννοείται ότι η συμμετοχή των Διευθυντών και Διευθυντριών των Σχολείων 

σε όλες τις δράσεις μας είναι ευπρόσδεκτη και τιμητική. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και Διευθύντριες των Σχολείων να 

ενημερώσουν τους Εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στις 

τηλεδιασκέψεις. 

 
 

                                                                            Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. 
 
 
                                                                               Αλβανόπουλος Γεώργιος                                                          

http://kesy.dra.sch.gr/index.php/grammi-ypostiriksis

