
    ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
Γέρακας, 02-07-2012 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αρ. Πρωτ. – 100  - 

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                           ------                     
           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

              ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

54
η
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 

       ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                            ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέµα: «Πρόσκληση σε ηµερίδα» 

 

Σας προσκαλώ στην επιµορφωτική ηµερίδα που οργανώνει η Σχολική Σύµβουλος 

Προσχολικής Αγωγής, Μέλλου Ελένη (PhD), µε τίτλο: «Γνωστικά Αντικείµενα στο 

Νηπιαγωγείο – Aξιολόγηση» και θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, στις 5 

Σεπτεµβρίου, 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 στο 2o ΜΕΡΟΣ του πρώτου τόµου 

(τελικά, για οικονοµικούς λόγους, ο δεύτερος τόµος έγινε το 2o 

ΜΕΡΟΣ του πρώτου τόµου), µε τίτλο «Γνωστικά Αντικείµενα - 

Αξιολόγηση». Ο γενικός τίτλος του βιβλίου είναι: «Βιβλίο 

εκπαιδευτικού για το Νηπιαγωγείο, Θεωρία και Πράξη» και 

επιµελείται η Σχολική Σύµβουλος Προσχ. Αγωγής, Μέλλου 

Ελένη (PhD). Παρουσίαση επίσης των υπευθύνων των 

καινοτόµων προγραµµάτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεµάτων) της Αν. Αττικής. 

08:30 – 08:45 Εισήγηση µε θέµα: Θεατρικό παιχνίδι και δηµιουργικότητα, 

από την Μέλλου Ελένη (PhD), Σχολική Σύµβουλο 

Προσχολικής 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 

- Προϊστάµενος Επιστηµονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

- ∆/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 

- ∆ήµαρχοι και Αντιδήµαρχοι Παιδείας δήµων, 

Σαρωνικού, Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, 

Κρωπίας, Παιανίας και Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγµένης 



08:50 – 09:10 Εισήγηση µε θέµα: Η µουσικοκινητική αγωγή στο 

νηπιαγωγείο, από την κα Αγαλιανού Ολυµπία (PhD), 

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και χορού, µουσικοπαιδαγωγό. 

09:10 – 09:15  Ερωτήσεις 

09:15 – 09:35 Εισήγηση µε θέµα: Μουσειακή εκπαίδευση: 

Ριψοκινδυνεύοντας την περιπέτεια, από την κα Κάντζου 

Νίκη (MEd), νηπιαγωγό, υποψήφια ∆ιδάκτωρ. 

09:35 – 09:40  Ερωτήσεις 

09:40 – 10:00 Εισήγηση µε θέµα: Πρακτικές γραµµατισµού στο 

νηπιαγωγείο, από τον κ. Στελλάκη Νεκτάριο, επίκουρο 

καθηγητή Πανεπιστηµίου Πάτρας, ΤΕΕΑΠΗ. 

10:00 – 10:05  Ερωτήσεις 

10:05 – 10:25   Εισήγηση µε θέµα: Προτεινόµενες δραστηριότητες µε  

πινακάκια, γραφήµατα και έννοιες της Στατιστικής στο 

νηπιαγωγείο, από την κα Παγγέ Τζένη, καθηγήτρια 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (προβολή από απόσταση). 

10:25 – 10:30  Ερωτήσεις 

10:30 – 10:50 Εισήγηση µε θέµα: Φυσικές Επιστήµες µέσω αφήγησης, από 

την κα Βαρσάµου Άννα, νηπιαγωγό, υποψήφια ∆ιδάκτωρ. 

10:50 – 10:55  Ερωτήσεις  

10:55 – 11:15 Εισήγηση µε θέµα: Η ενίσχυση της διδασκαλίας και της 

µάθησης µέσα από την αξιολόγηση, από την κα Γουργιώτου 

Ευθυµία, επίκουρο καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

11:15 – 11:20 Ερωτήσεις 

  

11:20 – 11:50   ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ 

  

11:50 – 12:50 και 12:50 - 13:50    

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Τα ίδια 

εργαστήρια θα λάβουν χώρα επαναληπτικά, ώστε να έχει την 

ευκαιρία ο κάθε εκπαιδευτικός να παρακολουθήσει δύο 

εργαστήρια). Το πρωϊ στις εγγραφές, ο κάθε εκπαιδευτικός θα 

δηλώσει δύο εργαστήρια της προτίµησής του και ο αριθµός 

των εκπαιδευτικών δεν θα υπερβαίνει τους 20-25 σε κάθε 

εργαστήριο. Τα εργαστήρια θα γίνουν στο 1
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο 

Καλυβίων, που βρίσκεται πολύ κοντά στο ∆ηµαρχείο.  

1. Εργαστήριο µε θέµα: «Πρακτικές γραµµατισµού –  

∆ανειστική Βιβλιοθήκη», από τον κ. Στελλάκη Νεκτάριο, 

επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ.  

2. Εργαστήριο µε θέµα: Φάκελος αξιολόγησης νηπίου 

(portfolio), από την κα Γουργιώτου Ευθυµία, επίκουρο 

καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

3. Εργαστήριο µε θέµα: «Μουσική και κίνηση στην 

προσχολική αγωγή», από την κα Αγαλιανού Ολυµπία (PhD), 

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Χορού, µουσικοπαιδαγωγό. 

4. Εργαστήριο µε θέµα: «Μουσειακή Αγωγή: Τα αγάλµατα 

... είναι στο µουσείο», από την κα Κάντζου Νίκη (MEd), 

νηπιαγωγό και υποψήφια ∆ιδάκτορα.  



5. Εργαστήριο µε θέµα: «Όταν οι Φυσικές Επιστήµες 

εµπνέουν ιστορίες...», από την κα Βαρσάµου Άννα (MEd), 

νηπιαγωγό και υποψήφια ∆ιδάκτορα.  

6. Εργαστήριο µε θέµα: «Χρόνος και ώρα: Χθες και 

σήµερα», από τον κ. Παναγάκο Ιωάννη (PhD), Σχολικό 

Σύµβουλο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και την κα Στουπάκη 

Ελευθερία, νηπιαγωγό. 

7. Εργαστήριο µε θέµατα: «α. ΩΚΕΑΝΟΣ: Η Γεωγραφία στο 

Νηπιαγωγείο, β. ΕΓΓΛΕΖΟΥΛΗΣ Ο ΤΑΞΙ∆ΕΥΤΗΣ: Η 

ξένη γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, και γ. ΕΦΤΑΠΟΥΣ Ο 

ΧΤΑΠΟ∆ΑΚΗΣ: Animation στο Νηπιαγωγείο», από την κα 

Τσίρµπα Παναγιώτα, νηπιαγωγό. 

8. Εργαστήριο µε θέµα: «Λαογραφία – Ένα έθιµο το µήνα», 

από την κα Πολίτου Ελένη, νηπιαγωγό. 

 9. Εργαστήριο µε θέµα: «∆ηµιουργία µαθητικής εφηµερίδας 

στο Νηπιαγωγείο», από την κα Νάκου Αλεξάνδρα (MEd), 

νηπιαγωγό.  

 10. Εργαστήριο µε θέµα: «∆ηµιουργία λεξικού και 

µαθητικής εφηµερίδας στο Νηπιαγωγείο», από τον κ. Πάππο 

Απόστολο και την κα Βουργουντζή Νίκη, νηπιαγωγούς. 

  

13:50 – 14:00  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

� 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. 

� Τα νέα του Βιβλίου: Τελικά, για οικονοµικούς λόγους το Βιβλίο-Βοήθηµα 

έγινε από τρίτοµο, δίτοµο και κάποια κείµενα αποσύρθηκαν από την έντυπη 

µορφή και θα διακινηθούν στο διαδίκτυο. Θα σας ανακοινωθεί σύντοµα ο 

τρόπος διακίνησης. Κάνω µεγάλες προσπάθειες ώστε να είναι έτοιµο το 

έντυπο δίτοµο «Βιβλίο εκπαιδευτικού για το Νηπιαγωγείο, Θεωρία και 

Πράξη», το οποίο επιµελούµαι, την ηµέρα της ηµερίδας. Τα έσοδα από τις 

πωλήσεις του βιβλίου (η τιµή του πρώτου τόµου είναι 40 ευρώ και του 

δεύτερου 20 ευρώ) θα διατεθούν στον εθελοντικό οργανισµό για τα παιδιά 

«Το Χαµόγελο του Παιδιού», που πρέπει άµεσα να βοηθηθεί οικονοµικά. Τα 

δωρεάν βιβλία που έχω υποσχεθεί στα νηπιαγωγεία της Ανατολικής Αττικής 

και στους συνεργάτες µου θα δοθούν µε την επόµενη έκδοση που θα γίνει 

αµέσως µετά. Η πρόσκληση χορηγίας για την επανέκδοση του βιβλίου είναι 

ανοικτή. 

� Έχω συννενοηθεί µε την ταβέρνα του κ. Μουρούζη (Κιούρκα) στα Καλύβια 

για να πάµε για φαγητό µετά από την ηµερίδα. Έχω κανονίσει ώστε η τιµή να 

είναι κατά άτοµο 10 ευρώ, εκτός από τα ποτά. Θα είναι καλό να γιορτάσουµε 



όλοι µαζί την πρώτη εµφάνιση του βιβλίου µας, να βρεθούµε κοντά και να 

ευχηθούµε για µια νέα σχολική χρονιά. 

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

έχουµε µία ακόµη δηµιουργική χρονιά. 

 

Η Σχολική Σύµβουλος 

 

 

Ελένη Μέλλου (PhD) 


