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Θέµα: «Πρόσκληση σε ηµερίδα» 

 

Σας προσκαλώ στην επιµορφωτική ηµερίδα που οργανώνει η Σχολική Σύµβουλος 

Προσχολικής Αγωγής, Μέλλου Ελένη (PhD), µε τίτλο: «Καινοτοµίες και 

∆ηµιουργικότητα στο Νηπιαγωγείο» και θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, στις 20 

Ιουνίου, στο ∆ηµαρχείο Σαρωνικού, στα Καλύβια, από τις 08:00 π.µ. µέχρι τις 14:00 

µ.µ..  

 

       Το πρόγραµµα της ηµερίδας µε τους εισηγητές και τα θέµατα είναι: 

08:00 – 08:15 Προσέλευση – Εγγραφές  

08:15 – 08:30 Εισαγωγή στα θέµατα της ηµέρας και παρουσίαση των 

εισηγητών και συγγραφέων στον τρίτο τόµο, µε τίτλο «Projects 

και ∆ηµιουργικότητα» του Βιβλίου-Βοηθήµατος για τον 

εκπαιδευτικό του νηπιαγωγείου, µε γενικό τίτλο: «Βιβλίο 

εκπαιδευτικού για το Νηπιαγωγείο», που επιµελείται η Σχολική 

Σύµβουλος Προσχ. Αγωγής, Μέλλου Ελένη (PhD). 

Παρουσίαση επίσης των υπευθύνων των καινοτόµων 

προγραµµάτων (Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας και 

Πολιτιστικών Θεµάτων) της Αν. Αττικής και της συνεργάτιδας 

του προγράµµατος «Εκπαίδευση των Παιδιών Ροµά». 

08:30 – 08:45 Εισήγηση µε θέµα: Projects και ∆ηµιουργικότητα, από την 

Μέλλου Ελένη (PhD), Σχολική Σύµβουλο Προσχ. Αγωγής.  

08:45 – 08:50  Ερωτήσεις 

Ταχ. ∆/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 

9-11 

Γέρακας 15344 

Πληροφ.: Μέλλου Ελένη 

Tηλ.: 210 3576081 

Φαξ: 

e-mail: 

210 3576072 

proagssaa@yahoo.gr  

ΠΡΟΣ: Τους εκπαιδευτικούς των δηµόσιων και 

ιδιωτικών νηπιαγωγείων της 54
ης 
Περιφέρειας 

Προσχ. Αγωγής Αν. Αττικής 

ΚΟΙΝ.: - Περιφερειακή ∆/νση Πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Αττικής 

- ∆/νση Π.Ε. Αν. Αττικής 

- ∆ιεύθυνση Σπουδών 

- Σχολ. Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής Αν. Αττικής 

- Σχολικοί Σύµβουλοι ∆ηµ. Εκπ/σης Αν. Αττικής 

- Υπ. καινοτόµων προγραµµάτων Αν. Αττικής 

- Σχολικοί Σύµβουλοι Προσχ. Αγωγής Αττικής 

- Αντιδήµαρχοι Παιδείας δήµων, Σαρωνικού, 

Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, Κρωπίας, 

Παιανίας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης 

 



08:50 – 09:05 Εισήγηση µε θέµα: Let’s play together with stories, 

(παράδειγµα βραβευµένου eTwinning πρόγραµµα), από την 

κα Φουρνάρη Μαίρη, νηπιαγωγό. 

09:05 – 09:10  Ερωτήσεις 

09:10 – 09:25 Εισήγηση µε θέµα: Προστασία από τις φυσικές καταστροφές 

στο σχολικό χώρο, µέσα από βιωµατική µάθηση, από τον κ. 

Βερβέρη Χαράλαµπο (PhD), περιβαλλοντολόγο. 

09:25 – 09:30  Ερωτήσεις 

09:30 – 09:45 Εισήγηση µε θέµα: Αξιολόγηση των καινοτόµων 

προγραµµάτων (projects), από την κα Βορύλλα Βαρβάρα 

(MEd), τ. υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Αν. Αττικής. 

09:45 – 09:50  Ερωτήσεις 

09:50 – 10:05 Εισήγηση µε θέµα: Βήµατα για τη ζωή (βιωµατικό 

πρόγραµµα ανάπτυξης δεξιοτήτων), από την κα Κουρµούση 

Νάντια (PhD, MSc, διδάσκουσα προαγωγής ψυχικής υγείας 

στα ∆ιδασκαλεία Νηπιαγωγών Αθήνας και Ιωαννίνων). 

10:05 – 10:10  Ερωτήσεις 

10:10 – 10:25  Εισήγηση µε θέµα: Εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης και 

ατοµικός φάκελος µαθητή (Portfolio), από την κα 

Μοσχοβάκη Ελένη (PhD, MEd, CPsychol), Σχολική Σύµβουλο 

Προσχ. Αγωγής και τον κ. Καψάλη Γιώργο (PhD, MEd), 

Σχολικό Σύµβουλο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. 

10:25 – 10:30  Ερωτήσεις 

10:30 – 11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ 

11:00 – 13:00 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

11:00 – 11:10   Εισήγηση µε θέµα: Γνωρίζοντας την Ευρώπη µε  

προγράµµατα Comenius, από την κα Αναγνώστου Βασιλική, 

νηπιαγωγό του 1
ου

 Νηπιαγωγείου Βούλας. 

11:10 – 11:20 Εισήγηση µε θέµα: Παραδοσιακός χορός και 

διαθεµατικότητα, από την κα Παπαγεωργίου Ματούλα, 

νηπιαγωγό του Νηπιαγωγείου Κουβαρά και τον κ. 

Κοντογιάννη Γιάννη, δάσκαλο παραδοσιακών χορών. 

11:20 – 11:30 Εισηγήσεις µε θέµατα: Η τάξη µας, ο µικρός µας κόσµος και 

Η γιορτή της µητέρας, από τις, κα Αργυρίου Αθηνά και 

Κοκορού Αγγελική, νηπιαγωγοί του 3
ου

 Νηπιαγωγείου Βάρης. 

11:30 – 11:40  Εισηγήσεις µε θέµατα: Η κυρά Μαγειρική και Μαζί και 

διαφορετικοί, φίλοι για µια ζωή, από τις, κα Αδραχτά 

Αικατερίνη και κα Παναγιώτου Κων/να, νηπιαγωγούς του 1
ου

 

Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη.     

11:40 – 11:50  Εισήγηση µε θέµα: Ιστοεξερεύνηση: Οι τέσσερις εποχές  

µέσα από τους ζωγράφους (διαδυκτιακό µάθηµα), από την κα 

Αγγέλη Ελένη, νηπιαγωγό του 3
ου

 Νηπιαγωγείου Βούλας.  

11:50 – 12:00 Εισήγηση µε θέµα: Ιστοεξερεύνηση: Τα ζώα της ζούγκλας 

(διαδυκτιακό µάθηµα), από την κα Κωστάλα Μαρία, 

νηπιαγωγό του 2
ου

 Νηπιαγωγείου Σαρωνίδας.  

12:00 – 12:10 Εισήγηση µε θέµα: Μια παλέτα γεµάτη συναισθήµατα, από 

τις, κα Λινού Παπαδηµητρακοπούλου Κατερίνα και κα 

Σιγούνη Ελένη, διευθύντρια και νηπιαγωγό αντίστοιχα, του 

ιδιωτικού νηπιαγωγείου Playland.  



12:10 – 12:20 Εισηγήσεις µε θέµατα: Φυσικά Φαινόµενα και Γιορτάζοντας 

την εθνική επέτειο της 25
ης

 Μαρτίου, µέσα από την 

παράδοση, από την κα Τσαραµιάδου Τατιάνα και κα 

Εµµανουηλίδου Αλεξάνδρα, διευθύντρια και νηπιαγωγό 

αντίστοιχα του ιδιωτικού νηπιαγωγείου, Παιδικό 

Πανεπιστήµιο.  

12:20 – 12:30 Εισήγηση µε θέµα: Ατοµικός φάκελος εργασιών του νηπίου 

(portfolio), από τις, κα Κόλια Αφροδίτη, κα Μαυρίδου Σόνια 

και κα Παπασιδέρη Κυριακή, νηπιαγωγοί του 3
ου

 

Νηπιαγωγείου Μαρκόπουλου. 

12:30 – 12:40  Εισήγηση µε θέµα: Συνεκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες στην  

εκπαίδευση-λειτουργία Τµήµατος Ένταξης στο 

νηπιαγωγείο, από τις, κα Λαζαρίνη Ακριβή, ειδική νηπιαγωγό 

του τµήµατος ένταξης και την κα Σπύρου Ελισάβετ, 

νηπιαγωγό, του 2
ου

 Νηπιαγωγείου Καλυβίων. 

12:40 – 12:50  Εισήγηση µε θέµα: Συναντήσεις αλληλοβοήθειας και  

συµβουλευτικής, από τον κ. Λαφαζάνη Γιώργο, νηπιαγωγό 

του 1
ου

 Νηπιαγωγείου Κορωπίου. 

12:50 – 13:00  Εισήγηση µε θέµα: Γιορτές στο Νηπιαγωγείο: Μια άλλη  

άποψη, από την κα Φαµέλη Κάλυ, νηπιαγωγό του 

Νηπιαγωγείου των Αγ. Αποστόλων.  

13:00 – 13:50 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ (Το πρωί µε τις εγγραφές οι 

εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν και το εργαστήριο προτίµησής τους. 

Ο αριθµός σε κάθε εργαστήριο δεν θα υπερβεί τους 25 

εκπαιδευτικούς [µόνο στο πρώτο εργαστήριο µπορεί να 

εγγραφούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αφού όµως ολοκληρωθεί 

ο κύκλος των 25 εγγραφών σε όλα τα εργαστήρια]). 

1. Εργαστήριο µε θέµα: «Ψυχόδραµα», από την κα 

Καβροχωριανού Έλενα και την κα ∆ήµου Σοφία, 

ψυχολόγους, ψυχοδραµατίστριες. 

2. Εργαστήριο µε θέµα: «∆ιαχείριση συναισθηµάτων», από 

την κα Κουρµούση Νάντια, νηπιαγωγό (PhD, MSc, 

διδάσκουσα προαγωγής ψυχικής υγείας στα ∆ιδασκαλεία 

Νηπιαγωγών Αθήνας και Ιωαννίνων). 

3. Εργαστήριο µε θέµα: «Συστηµατική παρατήρηση 

νηπίων», από την κα Μοσχοβάκη Ελένη (PhD, MEd, 

CPsychol), Σχολική Σύµβουλο Προσχ. Αγωγής. 

13:50 – 14:00  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την κα  

Φουρνάρη Μαίρη, την κα Κουρµούση Νάντια (PhD, MSc), 

την κα Μοσχοβάκη Ελένη (PhD, MEd, CPsychol), τους 

εκπαιδευτικούς που παρουσίασαν τις καινοτοµίες τους, την κα 

Καβροχωριανού Έλενα, την κα ∆ήµου Σοφία, τη 

∆ιευθύντρια Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, κα Ξυθάλη Βασιλική 

(MEd) και την Σχολική Σύµβουλο Π.Α., Μέλλου Ελένη 

(PhD). 

 

� Η παρουσία είναι υποχρεωτική (Π.∆. 200/1998) για όλους τους 

εκπαιδευτικούς της 54
ης

 Περιφέρειας Προσχ. Αγωγής Αν. Αττικής. Θα 

δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 



� Τρόποι µετάβασης στο χώρο της ηµερίδας: Βρίσκεστε στην Αττική Οδό 

µε κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο. Τελειώνοντας η Αττική Οδός, συνεχίζετε 

ευθεία, περνάτε έξω από το Μαρκόπουλο και µετά από τον Παπαπολίτη, 

ακολουθείτε πινακίδες για Καλύβια προς τα δεξιά. Μετά από ένα χιλιόµετρο 

περίπου, στην είσοδο του χωριού, θα στρίψετε αριστερά µόλις τελειώσει το 

νεκροταφείο και λίγο πριν από τον κυκλικό κόµβο. Αφού στρίψετε, το 

∆ηµαρχείο Σαρωνικού είναι στα δεξιά σας. Υπάρχει αρκετός χώρος για 

στάθµευση, µπροστά στο ∆ηµαρχείο. 

� Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία που έχουµε πάντοτε και σας εύχοµαι 

ένα ξεκούραστο και ευχάριστο ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 

 

Η Σχολική Σύµβουλος 

 

 

Ελένη Μέλλου (PhD) 

 

 
Σηµείωση: Όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται να µας το γνωστοποιήσουν για να τους δοθεί µια 

αναγνώριση, την ηµέρα της ηµερίδας. Μετά την ηµερίδα, όσοι επιθυµούν να αποχαιρετιστούµε για 

καλοκαίρι τρώγoντας (µε δικά του έξοδα ο κάθε ένας) σε µια ταβέρνα των Καλυβίων, είναι 

ευπρόσδεκτοι (για να επιτύχουµε καλύτερες τιµές, δηλώστε άµεσα συµµετοχή, ώστε να γνωρίζουµε 

ένα αρχικό αριθµό συµµετεχόντων).  

 

 

 

 

 

 

 

 


