
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε διαδικτυακι επιμόρφωςθ με τίτλο: «Ψυχικι ανκεκτικότθτα και ενδυνάμωςθ 
εκπαιδευτικϊν» 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ, δια μζςου τθσ υπεφκυνθσ Β. Μαντηουράτου, 
διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με το Χαμόγελο του Παιδιοφ, το Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ 
Ελλάδασ και Πελοποννιςου τθσ ΟΜΕΡ και τισ .Ε.Ε. Π.Ε. 60 του Π.Ε.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ τθσ 
Π.Δ.Ε.Δ.Ε. διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ, διάρκειασ 4 διδακτικϊν ωρϊν, 
με τίτλο: «Ψυχικι ανκεκτικότθτα και ενδυνάμωςθ εκπαιδευτικϊν». Η ειςιγθςθ κα 
πραγματοποιθκεί από τθν Ζλενα Παλοφμπθ, Ψυχολόγο, (MS). Σο διαδικτυακό ςεμινάριο κα 
υλοποιθκεί τθν Παραςκευι, 26 Φεβρουαρίου 2021, ϊρα 6:00μ.μ– 9:00μ.μ., (ϊρα ςφνδεςθσ: 
5:40μ.μ.) μζςω του ςυνδζςμου 
τθλεδιάςκεψθσ: https://smileacademy.webex.com/smileacademy/j.php?MTID=m0998511cc58bfe44d
d4a67bf1422248b 

Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων (Π.Ε.60, Π.Ε.70 και των 
κοινϊν ειδικοτιτων) που υλοποιοφν τθ φετινι χρονιά πολιτιςτικά προγράμματα ςφμφωνα με τουσ 
κεματικοφσ άξονεσ: «ςφγχρονα κοινωνικά ηθτιματα», «κοινωνικι ςυμβίωςθ» και «προβλιματα 
πλθκυςμϊν/μακθτϊν, γονζων και εκπαιδευτικϊν» αλλά και ςε όςουσ ενδιαφζρονται ευρφτερα για 
το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 

κοπόσ του ςεμιναρίου είναι θ ανάδειξθ τρόπων υποςτιριξθσ τόςο των παιδιϊν -από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ - ςτισ δφςκολεσ και απαιτθτικζσ ςυνκικεσ που ηοφμε, όςο και των ίδιων των 
εκπαιδευτικϊν. Σο ςεμινάριο αυτό ςυηθτά τθν ζννοια τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ και δίνει απλζσ 
κατευκφνςεισ για τθν υποςτιριξθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, εςτιάηοντασ ςτον βαςικό πυλϊνα για το 

χτίςιμο ενόσ ανκεκτικοφ ςχολείου: τθν υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ του ίδιου του εκπαιδευτικοφ.. 
Πιο ςυγκεκριμζνα, το χρονοδιάγραμμα του ςεμιναρίου είναι το ακόλουκο:  

18:00- 18:15 Καλωςόριςμα & Χαιρετιςμοί από τουσ διοργανωτζσ τθσ επιμόρφωςθσ 
18:15 -18:25  Γνωριμία με το Χαμόγελο του Παιδιοφ 
18:25- 18:45 Σι είναι Ψυχικι Ανκεκτικότθτα και Γιατί τθ Χρειαηόμαςτε; 
18:45-19:15 Πϊσ Καλλιεργείτε θ Ψυχικι Ανκεκτικότθτα; 
19:15-19:30 Δραςτθριότθτα 1- Τποςτθρικτικό Δίκτυο 
19:30- 19:45 Η Φροντίδα του Εαυτοφ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Εϋ- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

Yπεφκυνθ          : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 16/02/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ3/06/1920 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
Koιν.: 

1. Χαμόγελο του Παιδιοφ 
2. Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτ. 

Ελλάδασ και Πελοποννιςου τθσ 
ΟΜΕΡ 

3. ΠΕΚΕ Δυτικισ Ελλάδασ 
4. Ζλενα Παλοφμπθ, Ψυχολόγο, Εκνικό 

Κζντρο για τισ Εξαφανίςεισ και τα 
Παιδιά Θφματα Εκμετάλλευςθσ 

 

https://smileacademy.webex.com/smileacademy/j.php?MTID=m0998511cc58bfe44dd4a67bf1422248b
https://smileacademy.webex.com/smileacademy/j.php?MTID=m0998511cc58bfe44dd4a67bf1422248b
https://smileacademy.webex.com/smileacademy/j.php?MTID=m0998511cc58bfe44dd4a67bf1422248b
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19:45-19:55 Δραςτθριότθτα 2 
19:55- 20:10  Διάλλειμα 
20:10- 20:30 Βοθκθτικζσ κζψεισ- Δραςτθριότθτα 3 
20:30 -20:50 Ψυχικι Ανκεκτικότθτα ςτα Παιδιά-Δραςτθριότθτα 4 
20:50-21:00 υηιτθςθ- Λιξθ  

Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ 

https://docs.google.com/forms/d/1fq3uLt852yDfeSKxgxNwarjVH8WeOWQ40_IHcN_itZQ/edit μζχρι 

και τθν Πζμπτθ, 28 Φεβρουαρίου 2021. 

Παρακαλοφμε διαβάςτε με προςοχι τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ ςφνδεςθσ:  

Για να ςυνδεκείτε ςτθν πλατφόρμα, παρακαλοφμε ακολουκιςτε τα βιματα που περιγράφονται 

ςτον επιςυναπτόμενο οδθγό με τίτλο «Οδθγίεσ ςφνδεςθσ_Smile Academy». 

θμαντικι ςθμείωςθ: Ο οδθγόσ είναι προςαρμοςμζνοσ για τθ ςυμμετοχι μεγάλου πλικουσ 

ςυμμετεχόντων. ασ παρακαλοφμε να ακολουκιςετε τα βιματα του επιςυναπτόμενου οδθγοφ, 

ακόμθ κι εάν ςτο παρελκόν ζχετε ξαναςυνδεκεί ςε πλατφόρμεσ Webex με κάποιον άλλον τρόπο. 

ε περίπτωςθ που ςυναντιςετε δυςκολίεσ κατά τθ ςφνδεςι ςασ: Ανατρζξτε ςτον επιςυναπτόμενο 

οδθγό με τίτλο «υχνζσ ερωτιςεισ και προβλιματα ςφνδεςθσ_Smile Academy» ι καλζςτε τθν 

Κυρία Θανοποφλου Δωροκζα ςτο 698 563 5584 

Μθν ξεχάςετε να ςυνδεκείτε 20 λεπτά πριν από τθν αναμενόμενθ ϊρα ζναρξθσ τθσ 

Σθλεδιάςκεψθσ για να προλάβουμε να ςασ βοθκιςουμε να ςυνδεκείτε, ςτθν περίπτωςθ που 

αντιμετωπίςετε τεχνικά προβλιματα.  

Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου, κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. τουσ 

ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ. 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

 με προϊκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fq3uLt852yDfeSKxgxNwarjVH8WeOWQ40_IHcN_itZQ/edit

