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Αμπελάκια, 29/01/2019 

Αρ. Πρωτ.: Φ11/94 
 
 

ΠΡΟΣ: - Εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
(Διά των Δ/σεων των 
Σχολείων) 

- Συλλόγους Γονέων & 
Κηδεμόνων (Διά των 
Δ/σεων των Σχολείων) 

- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
Δράμας 

- Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας 

 

 
ΚΟΙΝ: 

 
- Περιφερειακή Δ/νση, ΑΜΘ 
- ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ 
- Διεύθυνση ΠΕ Δράμας 
- Διεύθυνση ΔΕ Δράμας 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση» 
Σχετ.: ΦΕΚ 5614/13-12-2018/άρθ. 10. 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, διοργανώνουμε σε συνεργασία με  το 
«Σύλλογο γονέων παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες Ν. Δράμας», μια ανοιχτή 
απογευματινή εκδήλωση με θέμα: «Κ(ι)ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ;» στην οποία προσκαλούνται 
εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές όλων των σχολείων της Δράμας. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η πληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου για τις 
αρμοδιότητες της νεοσύστατης Υπηρεσίας μας και η έγκυρη ενημέρωσή του για τις Ειδικές 
Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ), οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία όλων των 
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.  

Έχοντας ως γνώμονα αυτό, μετά από μια σύντομη παρουσίαση των αρμοδιοτήτων 
του Κ.Ε.Σ.Υ., θα προβληθεί ένα ντοκυμαντέρ για τις ΕΜΔ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
συζήτηση ώστε να προσδιοριστούν με βιωματικό τρόπο τόσο τα χαρακτηριστικά και οι 
δυσκολίες αυτών των ατόμων όσο και τα προτεινόμενα μέτρα στήριξής τους στο σχολείο 
και στο σπίτι. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα στις 04/02/2019  στη μεγάλη 
αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, από τις 18:00’ – 20.00’.  

Με την πεποίθηση ότι η έγκυρη ενημέρωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
ορθή αντιμετώπιση αυτών των μαθητών στο σχολείο και στο σπίτι, θα χαρούμε να σας 
δούμε στην πρώτη μας εκδήλωση. Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και το πρόγραμμα. 
 

                                                                      Για το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας 

 
         Αλβανόπουλος Γεώργιος                                      

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


Πρόγραμμα Εκδήλωσης με Θέμα:    
 

 «Κ(ι)ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ;» 
 

Δευτέρα, 04/02/2019 
Δημοτικό Ωδείο Δράμας, 

18:00’ – 20.00’ 
 
 
 

18:00’ - 18:15’ :   Καλωσόρισμα- Χαιρετισμοί 
 
18:15’ - 18:30’ : Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του ΚΕΣΥ   

κ. Σαββατούλα  Γεωργιάδου, Κοινωνική Λειτουργός (ΠΕ30) 
 

18:30’ - 19:10’ :  Προβολή του ντοκυμαντέρ «Μη με αποκαλείς χαζό» 
 
19:10’ - 19:45’ :  Συζήτηση για το περιεχόμενο του ντοκυμαντέρ. 

κ. Γιώργος Αλβανόπουλος, Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ 
κ. Βαΐα Μίκικη, Πρόεδρος Συλλόγου 

 
19: 45’ - 20:00’:  Αποχαιρετισμός 
 
 
 

Παρουσίαση - Συντονισμός: 
 

κ. Δούφλια Αναστασία (ΠΕ02,50) -  κ. Λαφτσίδου Κυριακή (ΠΕ30) 

 


