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Θέμα: Σεμινάριο για νηπιαγωγούς «Το Παπάκι Πάει…»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι προγραμματίζει, ΕΚ
ΝΕΟΥ, τη διεξαγωγή σεμιναρίου για νηπιαγωγούς στην Πάτρα και το Αίγιο σε συνεργασία
με το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Το Παπάκι Πάει…» και
πρόκειται για

ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και

δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη
προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για
κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Mε
βάση το κουκλοθέατρο, τα παιδιά μέσα από την ιστορία ενός παπιού θα μάθουν τι πρέπει να
κάνουν όταν:
•

χάσουν το χέρι της μαμάς

•

τα πλησιάσει κάποιος άγνωστος.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δίωρες επιμορφώσεις και στη συνέχεια μπορεί να
υλοποιηθεί από τους/τις νηπιαγωγούς με τους μαθητές τους, στο υπόλοιπο της τρέχουσας

σχολικής χρονιάς ή με την έναρξη της νέας. (Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε αναβληθεί τον
Οκτώβριο του 2017).
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:



Πάτρα

Στην Πάτρα θα γίνουν 2 διπλά εργαστήρια, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι εκπαιδευτικοί:
Πέμπτη 8/3/2018, 16.00 – 18.00 στο 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Μαιζώνος 26, Πάτρα)
Πέμπτη 15/3/2018, 16.00 – 18.00 στο 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Μαιζώνος 26, Πάτρα)

και

Πέμπτη 8/3/2018, 18.30 – 20.30 στο 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Μαιζώνος 26, Πάτρα)
Πέμπτη 15/3/2018, 18.30 – 20.30 στο 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Μαιζώνος 26, Πάτρα)

Η δήλωση συμμετοχής για αυτό το σεμινάριο γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι
τη Δευτέρα 5/3/2018:
https://goo.gl/forms/8rUUG0oXG0VN26mA3



Αίγιο

Δευτέρα 12/3/2018, 16.00 – 18.00 στο 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου (Δωδώνης 3, Αίγιο)
Δευτέρα 19/3/2018, 16.00 – 18.00 στο 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου (Δωδώνης 3, Αίγιο)

Η δήλωση συμμετοχής για αυτό το σεμινάριο γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι
τη Τετάρτη 7/3/2018:

https://goo.gl/forms/Dn1hyGmI1y0RJrui1

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 25 εκπαιδευτικοί. Αν η συμμετοχή
σε κάθε σεμινάριο είναι μεγαλύτερη, θα προηγηθούν όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στο

σεμινάριο που αναβλήθηκε και επιθυμούν να το παρακολουθήσουν και στις νέες ημερομηνίες
και στη συνέχεια θα συμπληρωθεί ο αριθμός με σειρά προτεραιότητας της δήλωσης. Στους
συμμετέχοντες θα σταλεί e-mail επιβεβαίωσης της συμμετοχής.
Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί
που θα δηλώσουν συμμετοχή να είναι σίγουροι για την δυνατότητα παρακολούθησης του
σεμιναρίου.
ΣΥΝ.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ ΠΑΕΙ (ΙΕΠ)
Πρόγραμμα Πάτρα Α γκρουπ
Πρόγραμμα Πάτρα Β γκρουπ
Πρόγραμμα Αίγιο

Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

