
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ A/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ  ΔΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Κ.Δ..Τ.) ΝΑΞΟΤ 

 
 
 

Νάξορ, 12/ 3 / 2021 
 

Απ. Ππωη.: 20 

   

Τασ. Δ/νζη: 
Εγγαπέρ Νάξος (Ππώην Δημ. 
Σσολείο Εγγαπών) 

Ππορ 
 Σσολικέρ Μονάδερ πεπιοσήρ 

απμοδιόηηηάρ μαρ 
 

 Γονείρ μαθηηών ζσολείων 
πεπιοσήρ απμοδιόηηηάρ μαρ 
(μέζω ηων ζσολείων) 

 
Κοινοποίηζη:  

 Πεπιθεπειακή Δ/νζη Εκπ/ζηρ 
Ν. Αιγαίος 

 

 1
ο
 ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίος 

Τασ.Κώδικαρ: 84300 - Νάξορ 
Τηλέθωνο/Fax: 22850 62335  

e-mail: kesynaxou@sch.gr 
Δ/νζη Ιζηόηοπος: http://kesynaxou.mysch.gr 

Πληποθοπίερ: Κλοςβάηορ Κωνζηανηίνορ 

 

 

 
 

ΘΔΜΑ: 
«Α΄ Κύκλορ Γιαδικηςακών ςνανηήζεων ΚΔΤ Νάξος με εκπαιδεςηικούρ και 
γονείρ» 

Το Κζντρο Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Νάξου, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθ διαρκι ανάγκθ για ςυηιτθςθ των κεμάτων διαπαιδαγϊγθςθσ με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ, κα πραγματοποιιςει τον Αϋ κφκλο διαδικτυακϊν 
ςυναντιςεων με τουσ γονείσ και εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ 
του (Νάξοσ, Πάροσ, Αμοργόσ, Ίοσ, Αντίπαροσ, Κουφονιςια, Δονοφςα, Σχοινοφςα, Ηρακλειά, 
Ανάφθ).  

Ο Αϋ κφκλοσ ζχει κζμα «Από την ζγκαιρη ανίχνευςη των εκπαιδευτικϊν – ψυχοκοινωνικϊν 
δυςκολιϊν – αναγκϊν …ςτην αξιολόγηςή τουσ από το ΚΕΣΥ» και περιλαμβάνει δφο 
διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ (Δευτζρα 22 Μαρτίου και Τετάρτθ 24 Μαρτίου 2021, ϊρα 
ζναρξθσ: 18.30ϋ). Θα ακολουκιςει και Βϋ κφκλοσ με κζμα τθν υποςτιριξθ των μακθτϊν και 
ηθτιματα που ενδεχομζνωσ τεκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ και γονείσ. 

Η δράςη απευθφνεται ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και όλουσ τουσ γονείσ, όχι μόνο 
ςτουσ γονείσ μακθτϊν με γνωμάτευςθ. 

Η ςφνδεςθ με τθν αίκουςα τθλεδιάςκεψθσ κα γίνει από τθ διεφκυνςθ: 

https://minedu-primary2.webex.com/meet/klouvatos ι μζςω του QR κϊδικα:  
 

Ο ενεργόσ ςφνδεςμοσ και ο κϊδικασ QR διατίκενται και ςτθ ςυνθμμζνθ πρόςκλθςθ. 
 

Παρακαλοφνται οι Δ/ντζσ / Προϊςτάμενοι των ςχολείων να μεριμνήςουν ϊςτε να 
προωθηθεί το παρόν μήνυμα ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ 
των μαθητϊν του ςχολείου.  
 

Επιςυνάπτονται: 
1. Αφίςα 
2. Πρόςκλθςθ  
3. Πρόγραμμα διαδικτυακϊν ςυναντιςεων 

 
 

Ο Πποϊζηάμενορ ηος Κ.Δ..Τ. Νάξος 

 
Γπ. Κλοςβάηορ Κωνζηανηίνορ 

mailto:kesynaxou@sch.gr
http://kesynaxou.mysch.gr/
https://minedu-primary2.webex.com/meet/klouvatos

		2021-03-12T10:33:19+0200
	KONSTANTINOS KLOUVATOS




