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Θέμα : Hμερίδα «Η “μετάβαση” από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό»          
             

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 3116/28-06-2019 εγγράφου της Φιλεκπαιδευτικής  
Εταιρείας (αριθμ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 106642/Ν1/2-7-2019), σας ενημερώνουμε ότι τα  
Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Η “μετάβαση” από το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό», με ελεύθερη συμμετοχή για τους εκπαιδευτικούς δημοσίων 
και ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης.   

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού το Σάββατο 7 
Δεκεμβρίου 2019.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του θέματος και μέσω 
των ομιλιών και των εργαστηρίων να γίνουν προτάσεις τόσο σε επίπεδο ψυχολογίας όσο 
και σε επίπεδο διδακτικής, ώστε η «μετάβαση» αυτή να είναι ομαλή και να έχει χαρακτήρα 
συνεχή.

Στόχοι της Ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί:
α. μέσα από τις εισηγήσεις των κεντρικών ομιλητών να γνωρίσουν τις βαθύτερες όψεις του 
θέματος της «μετάβασης» στον τομέα της ψυχολογίας όσο και στον τομέα της διδακτικής. 
β. να συμμετάσχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις που αφορούν στο 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, ώστε να αναδειχθεί η ανάγκη σύνδεσης 
των προγραμμάτων σπουδών και η ρεαλιστική εφαρμογή τους στη σχολική 
πραγματικότητα. 

Παρακαλούνται  οι  Διευθυντές  των  Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
της χώρας να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων 
πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης για τη δυνατότητα παρακολούθησης της 
Ημερίδας και συμμετοχής στα Εργαστήρια κατόπιν δηλώσεώς τους.    
                                                                                                              Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                                                              
Εσωτερική διανομή:              
Αυτοτελής   Διεύθυνση                                                                                                 ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
Ιδιωτικής  Εκπαίδευσης
Τμήμα  Α΄,  Ιδιωτικών  Σχολείων 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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