
ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του προγράμματος:  
«Μετάβαση από το  Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο» 
Σχετ.: α) το με α.π. 718/13-6-19 έγγραφο μας «Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για το 

Πρόγραμμα Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» 
              β) το με α.π. 558/2-5-19 έγγραφό μας   «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

συμμετοχή των σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Πρόγραμμα Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο 
Δημοτικό Σχολείο» 

 

    Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας ενημερώνουμε, ότι η ομάδα έργου του 
Προγράμματος  Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. 
Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού και 
αλλαγές στην κατανομή των τμημάτων, επαναλαμβάνει την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά. Υπενθυμίζεται, ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική και αφορά εκπαιδευτικούς όλων 
των κλάδων (νηπιαγωγών, δασκάλων, ειδικοτήτων).  
   Σκοπός είναι να επιβεβαιωθεί το αρχικά δηλωμένο ενδιαφέρον αλλά και να δοθεί η 
ευκαιρία για νέες συμμετοχές. Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα διαμορφώσει την 
τελική εικόνα των συμμετοχών, οι οποίες θα καταστούν δεσμευτικές για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, ώστε να διευκολύνεται ο συντονισμός της δράσης, η υποστήριξη και η 
υλοποίηση του σχεδιασμού κατά περίπτωση. Οι επόμενες ενέργειες θα προγραμματιστούν 
με βάση τις ανάγκες των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων. Η υλοποίηση του εκάστοτε 
προγράμματος θα υποστηριχθεί, επιπλέον, από τον/τη Συντονιστή/-τρια επιστημονικής και 
παιδαγωγικής ευθύνης.  
   Στη φάση αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε διερευνήσει, διαπιστώσει και 
αποφασίσει -κατ’ αρχάς- για τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων σχολείων και 
μεταξύ συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι/-ες θα αποτελούν την ομάδα σχεδιασμού 
και υλοποίησης προγράμματος μετάβασης και θα εκπροσωπούνται από ένα μέλος της 
επιλογής τους, ως ενδιάμεσο πρόσωπο επικοινωνίας οργανωτικά θέματα.   
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    Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται 
στον παρακάτω σύνδεσμο, μόνο από την/τον εκπρόσωπο της ομάδας, μέχρι τη Δευτέρα 
30-9-19. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerBFqKd1c4t73trqrupqsq9G_Rz14Qyya5nIxbV
XuP07nktg/viewform  
   Με ευθύνη των Διευθυντών/-τριών και των Προϊσταμένων, παρακαλούμε να λάβουν 
γνώση οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων. 
 
 
 
                                                                           Η ομάδα έργου Σ.Ε.Ε. 
                                                                          Ο. Βασιλειάδου (ΠΕ11), 
                                                                          Κ. Βέλκου (ΠΕ60), 
                                                                          Ε. Ιωαννίδου (Ε.Α. ΠΕ70), 
                                                                          Ε. Κάρτσακα (ΠΕ08), 
                                                                          Μ. Κουμανάκου (ΠΕ91) 
                                                                          Γ. Δελημπανίδου (ΠΕ06)  
                                                                          Ζ. Κολλιπέτρη (ΠΕ60),   
                                                                          Α. Μποταΐτη (ΠΕ60) 
                                                                          Γ. Μπότσας (Ε.Α.Ε.ΠΕ70),  
                                                                          Σ. Τζελέπη (ΠΕ86), 
                                                                          Ε. Τοκμακίδου (ΠΕ70) 
                                                                           Ι. Τρικαλλιώτης (ΠΕ70) 
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