
                                                    
 

 
   
                                                                       
  
  
   
 
   
   

  
 
 

ΘΕΜΑ: Βιωματικό Εκπαιδευτικό εμινάριο Αγωγήσ Τγείασ ςτο πρόγραμμα «Κάθε 
αλλαγή μια φωτεινή αρχή» για τη μετάβαςη και ομαλή προςαρμογή ςτο 
Νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικοφ 

 

Η Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κυκλάδων δια τθσ Τπεφκυνθσ χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων ςε ςυνεργαςία με τθ Δϋ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ δια τθσ 
Τπεφκυνθσ Αγωγισ Τγείασ, ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και των 
δράςεων ενδυνάμωςθσ των εκπαιδευτικϊν προςκαλεί ςε διαδικτυακό ςεμινάριο εκπαίδευςθσ 
ςτο υλικό:  
 

«Κάθε αλλαγή μια φωτεινή αρχή!» 
Μικρζσ ηλιαχτίδεσ ενδυνάμωςησ και φροντίδασ μζςα από το… παράθυρο» 

 
υντονίςτριεσ του ςεμιναρίου είναι: 
- θ Τπεφκυνθ Αγωγισ Τγείασ Δϋ Ακινασ και δθμιουργόσ του προγράμματοσ, Ιωάννα Μενδρινοφ και 
- θ Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Κυκλάδων, Χρυςάννα Διαμαντι 
 
Περιγραφή ςεμιναρίου 
Σο ςεμινάριο αφορά ςτθν παρουςίαςθ του εγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ με τίτλο: «“Κάκε 
αλλαγι μια φωτεινι αρχι!” Μικρζσ θλιαχτίδεσ ενδυνάμωςθσ και φροντίδασ μζςα από το… 
παράκυρο» τθσ κ. Μενδρινοφ. 
Σο υλικό εκπονικθκε για τα Εργαςτήρια Δεξιοτήτων (θεματική ενότητα ΖΩ ΚΑΛΤΣΕΡΑ-ΕΤ ΖΗΝ) και 
προςφζρεται ςτθ βιβλιοκικθ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν του Ι.Ε.Π. 
Πρόκειται για ζνα δομθμζνο πρόγραμμα κοινωνικο-ςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ 
μακθτϊν/τριϊν που ςτοχεφει ςτθν ομαλι μετάβαςθ και προςαρμογι ςτο Νθπιαγωγείο και ςτθν 
Αϋ Δθμοτικοφ.  
 
Με βαςικά υλικά: 
 τα  ατομικά αποκζματα,  
 τθ ςφνδεςθ,  
 τισ επικυμίεσ και τα όνειρα των παιδιϊν,  
 τθ φανταςία (αςφαλζσ κι ελκυςτικό μυκοπλαςτικό πλαίςιο), 

               Σαχ. Δ/νςθ:   I. Ράλλθ 6           
    Σαχ. Κϊδικασ: 84100 φρο 

    Πλθροφορίεσ: Χρυςάννα Διαμαντι 
     Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  
     Σθλζφωνο:      22810-79356 
                               6947429290 
      E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr 

Ερμοφπολθ: 10/10/2022  
Αρικ. Πρωτ.: 11528 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΠΡΟ: 1. Δ/ντζσ και Δ/ντριεσ  Δθμοτικϊν χολείων 
και Προϊςτάμενεσ/ουσ Νθπιαγωγείων Δ.Π.Ε. 
Κυκλάδων 

2. Εκπαιδευτικοφσ Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ 
Δθμοςίων  και  Ιδιωτικϊν ςχολείων  Δ.Π.Ε. Κυκλάδων 
(δια των ςχολικϊν μονάδων) 

 
                                    

 

 

 

 



και εργαλεία 
 τθ δραματικι τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ  
 και ρουτίνεσ ςκζψθσ από τθν εργαλειοκικθ Project Zero του Harvard Graduate School of 

Education 
αναμζνεται θ ενίςχυςθ των μικρϊν μακθτϊν ϊςτε να αντζχουν και να διαχειρίηονται με 
ενεργθτικό τρόπο τισ «αλλαγζσ» τθσ ηωισ, και μζςα από αυτζσ να νιϊκουν περθφάνεια για τα 
επιτεφγματά τουσ, να εξελίςςονται και να προοδεφουν. 
 
Σο ςεμινάριο, λόγω του περιεχομζνου του, απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ ΠΕ60 ι ΠΕ70 και 
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων ι ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που διδάςκουν ςτο 
Νηπιαγωγείο ή/και ςτην Α΄ Δημοτικοφ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ. 
Είναι ανοιχτό και ςε όςουσ και όςεσ ενδιαφζρονται. 
 
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγήσ του ςεμιναρίου: 
Σο ςεμινάριο κα υλοποιθκεί τθ Δευτζρα 24 Οκτωβρίου 2022 κατά τισ ϊρεσ 18.00 - 21.00. 
 
Τποβολή αίτηςησ ςυμμετοχήσ 
Οι εκπαιδευτικοί και τα μζλθ του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ που 
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο ςεμινάριο καλοφνται να ςυμπληρώςουν την αίτηςη ςυμμετοχήσ 
ςτον ςφνδεςμο: 
 
https://forms.gle/5RUknTkeRzPaNmdQA   ζωσ την  Πζμπτη 20 Οκτωβρίου 
 
(ςε περίπτωςθ που θ φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του ςυνδζςμου και επικολλιςτε το ςτθ 
γραμμι διεφκυνςθσ ςτον φυλλομετρθτι ςασ).  
 
Οι οδηγίεσ ςφνδεςησ κα αποςταλοφν ςτα προςωπικά ςασ mail, αυτά που ζχετε καταχωριςει 
ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ προβλζπεται θ επίδοςθ υποςτθρικτικοφ εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ και βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ.  
 
Η παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου είναι προαιρετικι και χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για 
τουσ/τισ επιμορφοφμενουσ/εσ. 
 
Παρακαλοφνται οι Προϊςτάμενεσ των Νθπιαγωγείων και οι Διευκυντζσ/τριεσ των Δθμοτικϊν 
χολείων τθσ Διεφκυνςθσ να μεριμνιςουν για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν και των 
μελϊν του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου τουσ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε ςτα τθλζφωνα 2281079356 και 
6947429290. 
 
Η Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  
               
               Χρυςάννα Διαμαντι 
 
                                                                                            

                        
Η Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κυκλάδων 
 
 

Δρ Ειρινθ Σςαβαλά 

https://forms.gle/5RUknTkeRzPaNmdQA

