
                                                    
 

 
   
                                                                       
  
  
   
 
   
   

  
 
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο, Θήρα – Θηρασιά σχ. έτος  2017-18» 
 
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση ΠΕ Ν. Κυκλάδων, διαμέσου της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, κ. Χρυσάννας 
Διαμαντή, προγραμματίζει επίσκεψη στη Σαντορίνη, με στόχο τη γνωριμία και την ενημέρωση σε θέματα σχολικών 
δραστηριοτήτων για το σχ. Έτος 2016-17, από τη Δευτέρα 20 έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017. 

Με δεδομένο τον περιορισμένο χρόνο που μπορεί να διατεθεί κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων 
επισκέψεων και την αδυναμία επίσκεψης σε όλες τις σχολικές μονάδες της Σαντορίνη, προσκαλούμε τους/τις 
εκπαιδευτικούς σε απογευματινό βιωματικό σεμινάριο την Τρίτη 21/11/17 στο Δ.Σ. Φηρών στις 18:00 (18:00-20:30). 
 
με θέμα:  «Τα παιχνίδια ρόλων – σημαντικό εργαλείο για την παραγωγή δημιουργικού λόγου» 
 
Πρόγραμμα: 
 
Προσέλευση (17.45) 
 
18.00 – 18.30:   «Σχολικά προγράμματα; γιατί γίνονται;  ερωτήματα, προβληματισμοί και οπτικές».  
 
18.30 – 19.00: Περιγραφή εργαλείου «Τα παιχνίδια ρόλων – σημαντικό εργαλείο για την παραγωγή δημιουργικού 
λόγου»   -  Δίνεται η περιγραφή ενός πρακτικού παιδαγωγικού εργαλείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στα 
περισσότερα προγράμματα, και αναπτύσσονται τα σημεία «κλειδιά» του. 
 
19.00 -19.15:  Διάλειμμα 
 
19.15 – 20.30: Από τη θεωρία στην πράξη: βιωματικό εργαστήριο: «Τα παιχνίδια ρόλων – σημαντικό εργαλείο για 
την παραγωγή δημιουργικού λόγου» (και πώς εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες). 
 
Για την οργάνωση του εργαστηρίου, παρακαλούμε όσοι και όσες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο 
παρακάτω link, μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017: 
Google – form για τη Σαντορίνη και Θηρασιά:    https://goo.gl/forms/tlQOvDoZHxNgZGEK2 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας.  
Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Χρυσάννα Διαμαντή. 
   
  
                                                                                     

                      

Προς:    Δημοτικά σχολεία και        
              Νηπιαγωγεία Θήρας και Θηρασιάς 
 
Κοιν: 1.  Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε.  
               &  Δ.Ε. Ν. Αιγαίου 
             2. Σχολικούς Συμβούλους (μέσω 
              Π.Δ.Ε.  Κυκλάδων) 
 

 

 

               Ταχ. Δ/νση:   I. Ράλλη 6           
    Ταχ. Κώδικας: 84100 Σύρο 

    Πληροφορίες:  
    Χρυσάννα Διαμαντή 
    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  
    Τηλέφωνο:      22810-79354 
     FAX:                22810-79229    
     E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Εκπαίδευσης 

 
 
 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 

Ερμούπολη: 1-11-2017  
Αριθ. Πρωτ.:  7315 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

https://goo.gl/forms/tlQOvDoZHxNgZGEK2

