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Πάτρα,11/2/2022 

Αρ. Πρωτ.: 9 

 

 ΠΡΟΣ: 

1.Μέλη Περ/κού Συμβουλίου Δυτ Ελλάδος και 

Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ 

2.Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας   

3.Σχολικές Μονάδες ΔΙΠΕ Αχαΐας  

4.Σχολικές Μονάδες ΔΙΠΕ Αιτ/νίας & Ηλείας (μέσω των 

οικείων Διευθύνσεων) 

5.Σχολικές Μονάδες ΔΙΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, 

Λακωνίας & Μεσσηνίας (μέσω των οικείων Διευθύνσεων) 

ΚΟΙΝ: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & Δ.Ε. Δυτ Ελλάδος  

2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ Ελλάδος 

3. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν/μίου Πατρών 

4.Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & Δ.Ε. Πελοποννήσου 

5. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου 

 

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Περιφερειακού Συμβουλίου, 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ σας εύχεται να έχετε μια 

καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Φέτος η προσπάθειά μας θα είναι να είμαστε κοντά σας με κάθε 

εφικτό τρόπο ώστε, παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό 

προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αναζητήσεις και τις προσδοκίες σας για ενημέρωση, επιμόρφωση 

και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζουμε να εξακολουθήσετε να παίρνετε γνώση, ενέργεια και 

έμπνευση από τις δράσεις μας.  

Λόγω των ειδικών οδηγιών και συστάσεων που δίδονται στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του Covid-19, οι εισηγήσεις και τα εργαστήριά μας θα ακολουθήσουν και φέτος τη σύγχρονη 

εξ αποστάσεως μορφή άτυπης εκπαίδευσης και θα γίνονται διαδικτυακά. Για κάθε επιμορφωτική δράση 

υπάρχει μια ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής την οποία χρειάζεται να συμπληρώνετε πάντοτε (έως την 

ημερομηνία λήξης των δηλώσεων) προκειμένου να λάβετε: 

1.την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας στην εισήγηση 

2.τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο μέσω του οποίου θα συνδεθείτε 

 Προτείνεται η σύνδεσή σας κατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών δράσεων να είναι από σταθερό 

υπολογιστή με ενσύρματο δίκτυο προς αποφυγή τεχνικών προβλημάτων. Η ώρα έναρξης και λήξης κάθε 

εισήγησης θα τηρείται με ακρίβεια.  

Με την ευκαιρία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ευελπιστούμε οι συνάδελφοι και φίλοι της 

ΟΜΕΡ που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των ΔΙ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αργολίδας, 

Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας & Μεσσηνίας να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις διαδικτυακές μας 

επιμορφωτικές δράσεις. Στις επιμορφωτικές δράσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας 
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και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι προαναφερθείσες γεωγραφικές 

περιοχές.  

Για νέες εγγραφές αλλά και ανανεώσεις αυτών θα χρειαστεί να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 

6949901543 (Γιαννοπούλου Άννα, ώρες επικοινωνίας μόνο καθημερινές (10.00π.μ.-11.00π.μ. και 

5:00μ.μ.–7:00μ.μ.) προκειμένου να λάβετε τις απαραίτητες οδηγίες. Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε 

μπορείτε να στέλνετε e-mail στο omep.patras@gmail.com  

Πληροφορίες ειδικά για τις δράσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ιστολόγιο 

http://omepatra.blogspot.gr/. Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις της ΟΜΕΡ στο 

δικτυακό τόπο www.omep.gr. Επιπλέον, από την ίδια διεύθυνση έχετε πρόσβαση στο περιοδικό της 

ΟΜΕΡ σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο των τευχών του περιοδικού της ΟΜΕΡ, σε επιστημονικά 

συγγράμματα, που απευθύνονται και αφορούν τον/την εκπαιδευτικό της πράξης, καθώς και στα πρακτικά 

των συνεδρίων που οργανώνονται από την ΟΜΕΡ. Για πρόσβαση στο Περιοδικό της ΟΜΕΡ, υποβολές 

εργασιών κ.τ.λ. αξιοποιήστε το σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep  

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Επιτροπή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής 

Εκπαίδευσης - OMEP Ελλάδος, θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ. Πρόκειται για το 74ο 

Παγκόσμιο Συνέδριο της OMEP, που θα διεξαχθεί από 13 έως 15 Ιουλίου 2022 στην Αθήνα. Ο τίτλος 

του Συνεδρίου είναι: «Early Childhood Education in the 21th century: new perspectives and 

dilemmas». Η ιστοσελίδα συνεδρίου για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες είναι: 

https://www.omep2021.org 

Για πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της OMEP μπορείτε να 

επισκέπτεστε επίσης τις εξής ιστοσελίδες: 

https://www.facebook.com/WorldOMEP 

AFEA Travel & Congress Services: https://www.facebook.com/afeameetings 

OMEP Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ Ελλάδας και Πελοποννήσου: https://www.facebook.com/OMEP-

Περιφερειακό-Συμβούλιο-Δυτ-Ελλάδας-και-Πελοποννήσου-205503366460905 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι και φέτος είναι μια χρονιά που δεν μπορέσαμε να βρεθούμε δια 

ζώσης με τα μέλη και τους φίλους του  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου 

της ΟΜΕΡ για την καθιερωμένη κοπή της πίτας. Αντ’ αυτού διαθέσαμε κάποιο χρηματικό ποσό ώστε να 

συμβάλουμε στο πολύτιμο έργο του Συλλόγου για την Εκπαίδευση - Επαγγελματική Κατάρτιση και 

Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ». Ευχαριστούμε την πρόεδρο και τα μέλη 

του ΔΣ του συλλόγου για τη συνεργασία στο όλο εγχείρημα και τους ευχόμαστε να έχουν δύναμη στο 

δύσκολο έργο τους. 

 Οι εκδηλώσεις για την τρέχουσα σχολική χρονιά έως τον  Ιούνιο 2022 είναι οι εξής: 

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Σάββατο, 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022: «Δραστηριότητες 

τόνωσης και χαλάρωσης στο χώρο του σχολείου για μικρούς και μεγάλους!»  

mailto:omep.patras@gmail.com
http://omepatra.blogspot.gr/
http://www.omep.gr/
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep
https://www.omep2021.org/
https://www.facebook.com/WorldOMEP
https://www.facebook.com/afeameetings
https://www.facebook.com/OMEP-Περιφερειακό-Συμβούλιο-Δυτ-Ελλάδας-και-Πελοποννήσου-205503366460905
https://www.facebook.com/OMEP-Περιφερειακό-Συμβούλιο-Δυτ-Ελλάδας-και-Πελοποννήσου-205503366460905


 

Τηλέφωνα  επ ι κο ι νωνίας :  6932173878  (Β .Μαντζουράτου)  &  69 74392854  (Ν.Σταθοπούλου )  
Δικτυακός τόπος:  h t tp :/ /omepa tra .b l ogspo t . com/ E-ma i l :omep.pa t ras@gmai l . com 

3 

 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιήσει η Τρισεύγενη Ροδίου, MSc. Καθ. Φυσικής Αγωγής ΤΕΦΑΑ 

Αθηνών. Στην εισήγηση οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν δραστηριότητες τις οποίες 

δύναται να αξιοποιηθούν με τους μαθητές είτε στη δια ζώσης, είτε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οι 

δραστηριότητες διαχωρίζονται σε εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας. Η χρήση των δραστηριοτήτων, 

στο σύνολό τους, γίνεται προκειμένου οι μαθητές να τονώνονται με ολιγόλεπτα διαλείμματα κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή να χαλαρώνουν, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. 

Η εισήγηση θα αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν οι δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως δραστηριότητες για τα παιδιά, στο δεύτερο μέρος ασκήσεις Kids Yoga, ενώ στο τρίτο και 

τελευταίο μέρος ασκήσεις χαλάρωσης μέσης και αυχένα για εκπαιδευτικούς.  

Ώρες διεξαγωγής: 10:00π.μ.-12:00μ.μ. Παρακαλούμε δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή έως 17 

Φεβρουαρίου 2022, στην ηλεκτρονική φόρμα: 

 https://docs.google.com/forms/d/1PiTfig4G4ccwMzjy3XnCOkH2BQaA6J4RERx4ZoQk1pE/edit  

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων (45), προηγούνται τα τακτοποιημένα οικονομικώς μέλη. 

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται απαραίτητα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα και κατόπιν θα 

λάβουν  στο e-mail που θα δηλώσουν την επιβεβαίωση συμμετοχής, καθώς και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

σύνδεσης στην πλατφόρμα. Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 6932173878 

(Βασιλική Μαντζουράτου, ώρες επικοινωνίας μόνο καθημερινές 5:30μ.μ.-7:30μ.μ.). 

 

 

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕIΣΗΓΗΣΗ,  Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022: «Δημιουργία ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού για το νηπιαγωγείο με την εφαρμογή e-me content της Ψηφιακής 

Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me »  

Την εισήγηση θα πραγματοποιήσει η Ιώ Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60-μέλος της ομάδας 

ανάπτυξης και υποστήριξης υπηρεσιών του Ψηφιακού Σχολείου.  

Η εισήγηση θα περιλαμβάνει μια παρουσίαση της εφαρμογής e-me content της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρμας e-me και θα αφορά στη διαδικασία δημιουργίας μαθησιακών αντικειμένων και στις 

δυνατότητες ενσωμάτωσης και χρήσης των αντικειμένων εντός και εκτός της e-me. Θα παρουσιαστούν 

ενδεικτικοί τύποι αντικειμένων και θα προταθούν καλές πρακτικές αξιοποίησης των αντικειμένων e-

me content στην Προσχολική Εκπαίδευση και πρώτη σχολική ηλικία. Η εφαρμογή που θα παρουσιαστεί 

μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό υλικό. Η 

διαδικτυακή εισήγηση οργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.  

Ώρες διεξαγωγής: 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Παρακαλούμε δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή έως 21 Μαρτίου 

2022, στην ηλεκτρονική φόρμα: 

https://docs.google.com/forms/d/1KtNER-VZZsjzGQxRV2M8eYeRtYCigylQHsWrRRAuEaU/edit 

Κατόπιν, στο e-mail που θα δηλώσετε, θα λάβετε την επιβεβαίωση συμμετοχής σας, καθώς και τον 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο σύνδεσης στην πλατφόρμα.   

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 6949901543 (Άννα Γιαννοπούλου, ώρες 

επικοινωνίας μόνο καθημερινές 5:00μ.μ.–7:00μ.μ.)  

https://docs.google.com/forms/d/1PiTfig4G4ccwMzjy3XnCOkH2BQaA6J4RERx4ZoQk1pE/edit
https://www.eeme.gr/eeme/renew-subscription.html
https://docs.google.com/forms/d/1KtNER-VZZsjzGQxRV2M8eYeRtYCigylQHsWrRRAuEaU/edit
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• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕIΣΗΓΗΣΗ, Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022: «Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

Προσχολικής Εκπαίδευσης: Βασικά χαρακτηριστικά και κριτήρια ποιότητας»  

Την εισήγηση θα πραγματοποιήσει η Ευθυμία Πεντέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών 

της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης εκπονήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης ανάγκης για τον αναπροσανατολισμό της 

εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους αναδυόμενους στόχους και τις εκτιμώμενες απαιτήσεις της κοινωνίας του 

μέλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικές συνθήκες και τις επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο 

των επιστημών της εκπαίδευσης. Στην παρούσα εισήγηση αναφέρονται οι βασικές παράμετροι που 

καθοδήγησαν τη φιλοσοφία και τις αρχές του και αποτελούν σημαντικά κριτήρια ποιότητας. Δίνεται 

έμφαση στην ανάδειξη των καινοτόμων στοιχείων που εισάγει αναδεικνύοντας παράλληλα τις συνδέσεις 

με τα προηγούμενα προγράμματα και τις μετατοπίσεις που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 

φυσιογνωμίας και της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Η εισήγηση οργανώνεται σε συνεργασία με τις 

ΣΕΕ ΠΕ60, κ.κ. Χαρούλα Κουζέλη, Ελένη Νικολακοπούλου και Έλενα Κοΐδου, του ΠΕΚΕΣ 

Δυτικής Ελλάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ&ΔΕ Δυτικής Ελλάδας. 

Ώρες διεξαγωγής: 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Παρακαλούμε δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή έως 4 Απριλίου 

2022, στην ηλεκτρονική φόρμα:  

https://docs.google.com/forms/d/1s8c1ADUHfA6Cg8T2e_YOGyFQoFT6bSDjCr6UMHRrdDM/edit 

Κατόπιν, θα λάβετε στο e-mail που θα δηλώσετε την επιβεβαίωση συμμετοχής σας, καθώς και τον 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο σύνδεσης στην πλατφόρμα.   

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 6932173878 (Βασιλική Μαντζουράτου, 

ώρες επικοινωνίας μόνο καθημερινές 5:00μ.μ.–7:00μ.μ.)  

 

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕIΣΗΓΗΣΗ, Τετάρτη, 04 Μαΐου 2022: «Το παιχνίδι και η φαντασία ως μέσα 

μάθησης και διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση »  

Την εισήγηση θα πραγματοποιήσει η Γλυκερία Φραγκιαδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν εμπειρικά παραδείγματα και πρακτικές προτάσεις 

για την προσέγγιση εννοιών και φαινομένων από τον φυσικό και τεχνικό κόσμο στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής καθημερινότητας του νηπιαγωγείου. Έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση του παιχνιδιού και 

της φαντασίας των παιδιών κατά την ενασχόληση με τις φυσικές επιστήμες στις μικρές ηλικίες.  

Ώρες διεξαγωγής: 5:30μ.μ.-7:30μ.μ. Παρακαλούμε δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή έως 18 Απριλίου 

2022, στην ηλεκτρονική φόρμα: 

https://docs.google.com/forms/d/1QbpoiUyqoqWScQ76VsfDqekpyuEiZl6DVRBW2AOJ8Sk/edit 

 Κατόπιν, θα λάβετε στο e-mail που θα δηλώσετε την επιβεβαίωση συμμετοχής σας, καθώς και τον 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο σύνδεσης στην πλατφόρμα.   

https://docs.google.com/forms/d/1s8c1ADUHfA6Cg8T2e_YOGyFQoFT6bSDjCr6UMHRrdDM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QbpoiUyqoqWScQ76VsfDqekpyuEiZl6DVRBW2AOJ8Sk/edit
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Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 6942898795 (Ειρήνη  Χειμώνα, ώρες 

επικοινωνίας μόνο καθημερινές 5:00μ.μ.–7:00μ.μ.)  

 

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕIΣΗΓΗΣΗ, Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022: «Η διασύνδεση μεταξύ οικογένειας-

νηπιαγωγείου ως πρακτική προώθησης της προσχολικής ένταξης για παιδιά με αναπηρία»  

Την εισήγηση θα πραγματοποιήσουν οι κ.κ. Αριστέα Φύσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 

Πανεπιστήμιο Πατρών και Χριστίνα Ρούσση, Επίκουρη Καθηγήτρια  Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ώρες διεξαγωγής: 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. 

Λεπτομέρειες για την εισήγηση θα σταλούν τον Απρίλιο. Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνείτε στο 

τηλέφωνο: 6949901543 (Άννα Γιαννοπούλου, ώρες επικοινωνίας μόνο καθημερινές 5:00μ.μ.–7:00μ.μ.)   

Παρακαλούμε δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή έως 09 Μαΐου 2022, στην ηλεκτρονική φόρμα: 

 https://docs.google.com/forms/d/1VW5kWst82He_6qlexYMDBVRSCIWVv0He91_AtIaRfbs/edit 

Κατόπιν, θα λάβετε στο e-mail που θα δηλώσετε την επιβεβαίωση συμμετοχής σας, καθώς και τον 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο σύνδεσης στην πλατφόρμα.   

Πέρα από τις προαναφερθείσες προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ για το σχολικό έτος 2021-2022, μπορείτε να συμμετέχετε 

στις δράσεις οι οποίες προτείνονται, οργανώνονται ή/και υποστηρίζονται από την Παγκόσμια ΟΜΕΡ. 

Πληροφορίες & υποστήριξη για τη συμμετοχή σας στις παγκόσμιες δράσεις: Άννα Γιαννοπούλου 

6949901543 (ώρες επικοινωνίας μόνο καθημερινές 5.00μ.μ. – 7.00μ.μ.) 

https://docs.google.com/forms/d/1VW5kWst82He_6qlexYMDBVRSCIWVv0He91_AtIaRfbs/edit
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Περιληπτικά οι δράσεις αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

«Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία» 

ESD World Project Education for Sustainable Development in Early Childhood  
Οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη τα έτη 2015-2030 (SDG) περιλαμβάνουν δύο 

εξαιρετικά σημαντικές δηλώσεις σχετικά με το πεδίο 

της προσχολικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και 

φροντίδας. Ο Στόχος 4 δηλώνει ότι μέχρι το 2030 όλες 

οι Πολιτείες – Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

• όλα τα κορίτσια κι αγόρια θα έχουν πρόσβαση 

στην ποιοτική προσχολική ανάπτυξη, φροντίδα 

και προσχολική εκπαίδευση, ώστε να είναι 

έτοιμα για τη σχολική εκπαίδευση  

• όλοι οι μαθητές θα αποκτήσουν τη γνώση και τις 

ικανότητες που χρειάζονται, για να προωθήσουν 

την αειφόρο ανάπτυξη, περιλαμβάνοντας, 

μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης για την 

αειφόρο ανάπτυξη και βιώσιμους τρόπους ζωής, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 

φύλων, την προώθηση μιας κουλτούρας 

ειρηνικής κι όχι βίαιης, την παγκόσμια ιθαγένεια 

και την εκτίμηση της πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας και της συμβολής του 

πολιτισμού στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Με αυτά τα κριτικά αποτελέσματα  στο μυαλό, είναι 

επιτακτική ανάγκη για τον καθένα στον τομέα της 

προσχολικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και φροντίδας να 

αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επίγνωση και 

επιδεξιότητα της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη κατά τα νεότερα χρόνια. 

Γι αυτό το σκοπό, η ΟΜΕΡ, Παγκόσμια Οργάνωση 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, μοιράζεται με χαρά την 

Τράπεζα Πόρων στην Προσχολική Εκπαίδευση και 

Φροντίδα για την Αειφορία. Η Τράπεζα Πόρων είναι 

μια «διαδικασία εν εξελίξει», που ελπίζουμε να είναι 

χρήσιμη σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, 

εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, γονείς και άλλους που 

μοιράζονται την επιθυμία μας να διδάξουν σε μικρά 

παιδιά για την αειφορία και να επενδύσουν στις 
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ικανότητες μικρών παιδιών να συνεισφέρουν σε υγιή 

περιβάλλοντα, βιώσιμες οικονομίες και δίκαιες 

κοινωνίες 

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_0

1_01 

 

«Παιχνίδι και Ανθεκτικότητα» 

Play and Resilience Project 

Η ανθεκτικότητα (δύναμη ψυχής) είναι η ικανότητα του καθενός να 

ανταποκρίνεται καλά αντιμετωπίζοντας σημαντικές πηγές στρες και να 

ανακύπτει από αποτυχίες. Για το παιδί ανθεκτικότητα σημαίνει να είναι 

ικανό να χειρίζεται καταστάσεις αποτελεσματικά, να έχει πίστη στις δικές 

του ικανότητες, να συνδέεται με στενούς δεσμούς με την οικογένεια, τους 

φίλους, το σχολείο, να κατανοεί τη σημασία της προσωπικής 

συνεισφοράς, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το στρες και να ελέγχει 

τα αποτελέσματα των αποφάσεων του (Ginsburg & Jablow, 2015). Η 

OMEP καλεί τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν αντίστοιχες 

συμπεριφορές, ικανότητες και δεξιότητες στους μαθητές, αναζητά και 

αναδεικνύει παγκοσμίως καλές πρακτικές σχετικές με την ανθεκτικότητα.  

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_02_01 

 

 

«Πλύσιμο από την αρχή» 

Wash from the Start 

Η πρωτοβουλία αφορά στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την 

ανάπτυξη πρακτικών και δεξιοτήτων επαρκούς πλυσίματος των 

χεριών στο νηπιαγωγείο και σωστής διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων. Η πρωτοβουλία μπορεί να συνδυαστεί με τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος Χεριών. Μπορείτε να βρείτε 

ορισμένες προτάσεις-κλειδιά για την ανάπτυξη σχετικών 

δραστηριοτήτων στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_03_01 
 

 

 

 

http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_01_01
http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_01_01
http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_02_01
http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_03_01
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Στα εργαστήρια συμμετέχει περιορισμένος αριθμός ατόμων και επομένως είναι υποχρεωτική η 

δήλωση συμμετοχής. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη (πρώτα τα οικονομικώς τακτοποιημένα και έπειτα τα 

υπόλοιπα) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ και, εφόσον 

υπάρχουν κενές θέσεις, μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη. Για ορισμένα εργαστήρια υπάρχει 

οικονομική συμμετοχή ανάλογα με τις απαιτήσεις της οργάνωσης ή τα έξοδα υλοποίησης. Σε αυτήν την 

περίπτωση, προβλέπεται έκπτωση για τα μέλη.  

Η δήλωση συμμετοχής για όλες τις διαδικτυακές εισηγήσεις και εργαστήρια θα πραγματοποιείται 

στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής την οποία χρειάζεται να συμπληρώνετε πάντοτε (έως την ημερομηνία 

λήξης των δηλώσεων) προκειμένου να λάβετε την επιβεβαίωση της συμμετοχής, τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

μέσω του οποίου θα παρακολουθείτε τη δράση και φυσικά τη βεβαίωση συμμετοχής (για τα τακτοποιημένα 

οικονομικώς μέλη μας) κατόπιν παρακολούθησης της δράσης. 

Για νέες εγγραφές, αλλά και ανανεώσεις αυτών, θα χρειαστεί να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 

6949901543 - Άννα Γιαννοπούλου (ώρες επικοινωνίας μόνο καθημερινές (10.00π.μ.- 11.00π.μ. και  

5:00μ.μ. – 7:00μ.μ.) προκειμένου να λάβετε τις απαραίτητες οδηγίες. 

 

 

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο  

 

Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου της ΟΜΕΡ 


