
 

 

Θέμα: «Κατανομή τάξεων για το σσολικό έτορ 2014-15».  

 

Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο/ληξηεο θαη νη ύιινγνη Γηδαζθόληωλ 

ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ηεο 49εο Πεξηθέξεηαο Γ.Δ. Αηηηθήο λα πξνρωξήζνπλ 

ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηελ θαηαλνκή ηωλ ηάμεωλ ηωλ ζρνιείωλ ηνπο 

δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηηο Α΄ θαη Σ΄ Σάμεηο, ώζηε ζε θάζε πεξίπηωζε, κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 10/9/14, λα έρνπλ νξηζηεί νη ππεύζπλνη 

εθπαηδεπηηθνί.  

ε ό,ηη αθνξά ζηελ Α΄ Σάμε, όπωο είλαη γλωζηό θαη από ηηο εγθπθιίνπο 

ηνπ ΤΠΑΗΘ πνπ εθδίδνληαη θάζε ρξόλν κε ζέκα ηε ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιηθώλ 

κνλάδωλ, είλαη απόιπηε αλάγθε ε έγθαηξε ζηειέρωζή ηεο κε έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ ππνδνρή ηωλ καζεηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο.  

ε ό,ηη αθνξά ζηελ Σ΄ Σάμε, ζύκθωλα κε λέα εγθύθιην πνπ καο 

θνηλνπνηήζεθε από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π.Δ. & Γ.Δ. Αηηηθήο, γηα ην ηξέρνλ 

ζρνιηθό έηνο ζρεδηάδεηαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ από ην ΤΠΑΗΘ θαη ην 

ΗΔΠ πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία ηωλ Μαζεκαηηθώλ κε ηε ρξήζε ηωλ ΣΠΔ 

θαη αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θνξεηώλ Ζ/Τ πνπ έρεη δηαηεζεί γηα ην ζθνπό 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ  ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ 

 

49
η
 ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ  

ΥΟΛΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  

Δπ. ΑΝΔΡΕΑ Ν.  ΖΕΡΓΘΩΣΗ 

 

Σαρ. δ/λζε :Δζλ. Αληηζηάζεωο 32,  

 13674, Αραξλέο 

Σειέθωλν : 210 24 65 855 

Φαμ : 210 24 61 598 

Ζι. Γ/λζε : symdim-anatt49@sch.gr 

  azergiotis@gmail.com   

Ηζηνιόγην : www.49weebly.com  

Πιεξνθνξίεο : Α. Νηθνιαθνύιε 

Ζι. Γ/λζε : simvouloi@yahoo.com  
 

  

Ασαπνέρ, 3 επτεμβπίος 2014  

Απιθμ. Ππωτ.: Φ3Α/308 

 
 
ΠΡΟ 

θ.θ. Γηεπζπληέο/ληξηεο θαη  

πιιόγνπο Γηδαζθόληωλ ηωλ  

ζρνιηθώλ κνλάδωλ 49εο  

Πεξηθέξεηαο Γ.Δ. Αηηηθήο 

 

Κοινοποίηση: 

Κ. Πξνϊζηάκελν Δπηζηεκνληθήο  

– Παηδαγωγηθήο Καζνδήγεζεο  

Π.Δ. Πεξ/θήο Γ/λζεο Αηηηθήο 
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απηό ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΑΔΠ. Οη Γηεπζπληέο/ληξηεο θαη νη ύιινγνη 

Γηδαζθόληωλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε πξόγξακκα ΔΑΔΠ ζα πξέπεη, 

επνκέλωο, λα κεξηκλήζνπλ, ώζηε θαηά ηελ θαηαλνκή ηωλ ηάμεωλ ζην ζρνιείν 

ηνπο, ηελ Σ΄ Σάμε λα αλαιάβνπλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα θαη 

ηεθκεξηωκέλα (π.ρ. Πηζηνπνίεζε Β΄ Δπηπέδνπ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε 

αμηνπνίεζεο ηωλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξω δηεπθξηλίζεηο ή πιεξνθνξίεο 

πνπ ηπρόλ ζα ρξεηαζζείηε. 

 

Ο ρνιηθόο ύκβνπινο 

 

Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο 


