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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                           ------                     
           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

              ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

55
η
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 

     ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                            ------ 

 

 
                

                             

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «∆ιεξαγωγή επιµορφωτικής ηµερίδας» 
 

ΣΧΕΤ.: α) το Π.∆.  200 / 1998, άρθρο 12, παρ. 1-2 (ΦΕΚ 161 Α΄/1998)  

β) την µε αρ. πρωτ.  8488/11-09-2009 εγκύκλιο του τµήµατος Επιστηµονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π. Ε.  

γ) την µε αρ. πρωτ. Φ. 15/290/15-01-2010 έγκριση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 

 

Σας ενηµερώνουµε για τη διεξαγωγή επιµορφωτικής ηµερίδας µε τίτλο: «H Καλλιέργεια της 

Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση», που οργανώνει η Σχολική Σύµβουλος της 55
ης 

Περιφέρειας Π. Α. Αν. Αττικής, Μέλλου Ελένη (PhD), για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης 

της. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 19 / 02 / 2010, από 08:30΄ π.µ. µέχρι 14:00΄ 

µ.µ., στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ», που ανήκει στην περιοχή 

ευθύνης του Γραφείου της 55
ης

  Περιφέρειας Αν. Αττικής (Λ. Λαυρίου και Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-

6611793). 

 H περιοχή ευθύνης του Γραφείου µας περιλαµβάνει, όλα τα δηµόσια νηπιαγωγεία 

αρµοδιότητας των, 1
ου

, 4
ου

 και 11 νηπιαγωγεία του 3
ου

, Γραφείων Π. Ε. Αν. Αττικής, καθώς και τα 

ιδιωτικά νηπιαγωγεία αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης και των, 2
ου

 και 3
ου

, Γραφείων Π. Ε. Νοµ. Αν. 

Αττικής. 

 

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Λαυρίου 150 

& Ανδρίκου 4 

153 54  Γλυκά Νερά 

Πληροφ.: Μάτσου Ευθυµία   

Μερκούρη Άννα   

Tηλ./ Fax: 210 6617456 

e-mail: proagssaa@yahoo.gr  

Γλυκά Νερά, 22 – 01 – 2010 

Αρ. Πρωτ.: – 9 –  

ΠΡΟΣ: Τους Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκ-  

              παίδευσης ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών νη-  

              πιαγωγείων της 55
ης

 Εκπαιδευτικής Πε - 

              ριφέρειας Π. Α. Ανατ. Αττικής. 

      Στις έδρες τους 

ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Ατ- 

                  τικής  

  2. Προϊστάµενο Επιστηµονικής και Παιδαγω-    

                  γικής Καθοδήγησης 

   3. Σχ. Σύµβ. Π. Α., Αττικής 

  4. Σχ. Σύµβ. Ειδ. Αγωγής Β’ Αθήνας και Αν. Αττι-   

      κής 

  5. Σχ. Σύµβ. Π.Ε. Αν. Αττικής 

.    5. ∆/ντή Π. Ε. Αν. Αττικής 

              6. Προϊσταµένους 1
ου

 , 2
ου

 , 3
ου

  και 4
ου

  Γρα- 

                  φείων Π. Ε. Ανατ. Αττικής 

              7. Υπεύθυνους Καινοτόµων ∆ράσεων 

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

 

 

08:30 – 09:00 Προσέλευση – Εγγραφές - ∆ήλωση συµµετοχής σε εργαστήριο επιλογής  

09:00 – 09:30 Εισαγωγή στο θέµα της ηµερίδας από την Σχολική Σύµβουλο Π. Α., Μέλλου 

Ελένη (PhD).   

09:30 – 10:15 Εισήγηση µε θέµα: Η ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης στα παιδιά της 

Προσχολικής ηλικίας, από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, κα Τάφα Ευφηµία. 

10:15 – 10:30  Ερωτήσεις 

10:30 – 11:15 Εισήγηση µε θέµα: Γραµµατισµός στην Προσχολική και στην 

Πρωτοσχολική ηλικία: Σύγχρονες αντιλήψεις και διδακτικές προσεγγίσεις, 

από την Σχολική Σύµβουλο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ∆ρ. Κουτσουράκη 

Στέλλα. 

11:15 – 11:30  Ερωτήσεις 

11:30 – 12:00  ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ 

12:00 – 12:20 Εισήγηση µε θέµα: Καταγράφοντας και Αξιολογώντας την πρόοδο των 

µικρών παιδιών σε δεξιότητες Γραµµατισµού, από την Λέκτορα του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, κα Γουργιώτου Ευθυµία. 

12:20 – 12:30  Ερωτήσεις 

12:30 – 12:50  Εισήγηση µε θέµα: Η Γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού και η Λαϊκή 

Παράδοση, από την τ. Επίκουρο Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Κρήτης, κα 

Γκενάκου Ζωή. 

12:50 – 13:00  Ερωτήσεις 

13:00 – 13:45  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

α) Εργαστήριο µε θέµα: Καταγραφή και Αξιολόγηση της µάθησης και 

ανάπτυξης των µικρών παιδιών, από την Λέκτορα του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, κα Γουργιώτου Ευθυµία. 

β) Εργαστήριο µε θέµα: Γλώσσα και eTwinning στο Νηπιαγωγείο - 

Παράδειγµα project µέσω πλατφόρµας eTwinning, από τη νηπιαγωγό και 

υποψήφια µεταπτυχιακού, κα Φουρνάρη Μαίρη. 

γ) Εργαστήριο µε θέµα: Καλλιεργούµε τη γλώσσα επικοινωνώντας µε τους 

Ευρωπαίους φίλους µας (πρόγραµµα Comenius), από τη νηπιαγωγό και 

υποψήφια µεταπτυχιακού, κα Αναγνώστου Βασιλική  

δ) Εργαστήριο µε θέµα: «Γονείς, Συνεργάτες στην Εκπαίδευση»: 

∆ραστηριότητες καλλιέργειας της γλώσσας µε την εµπλοκή των γονέων  

(Πρόγραµµα Comenius), από τη νηπιαγωγό και υποψήφια διδακτορικού, κα 

Ναούµ Έλλη και τη νηπιαγωγό, κα Παπαµιχαήλ Γιούλη. 

ε) Εργαστήριο µε θέµα: ∆ηµιουργία µαθητικής Εφηµερίδας στο Νηπ/γείο, 

από τη νηπιαγωγό και υποψήφια µεταπτυχιακού, κα Νάκου Αλεξάνδρα. 

στ) Εργαστήριο µε θέµα: ∆ηµιουργία Λεξικού και Σχολικής Εφηµερίδας στο 

χώρο του Νηπ/γείου, από τους νηπιαγωγούς, κα Βουργουτζή Νίκη και κ. 

Πάππο Απόστολο. 

13:45 – 14:00 Ολοµέλεια: Ανακοινώσεις Συµπερασµάτων Βιωµατικών Εργαστηρίων – 

Ερωτήσεις - Γενικά Συµπεράσµατα  

 

 

Τρόποι µετάβασης στο χώρο της ηµερίδας 
 

Οι εκπαιδευτικοί που θα χρησιµοποιήσουν συγκοινωνία: 

1. Με την ευγενική προσφορά των εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ», θα υπάρχουν το πρωί τρία 

σχολικά λεωφορεία στις 08:45 π.µ. στο σταθµό του µετρό και προαστιακού, ∆ουκίσσης 

Πλακεντίας. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να έλθουν µε τη συγκοινωνία µέχρι εκεί και µετά να 

µεταφερθούν µε τα σχολικά του «Πλάτωνα» στο χώρο της ηµερίδας.  
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2. Υπάρχει επίσης και αστική συγκοινωνία (τα λεωφορεία 307 και 310) τα οποία έχουν 

αφετηρία στη ∆ουκίσσης Πλακεντίας. Συγκεκριµένα, όσοι χρησιµοποιήσουν το 307 θα 

κατεβούν στη στάση Γρηγορίου Αυξεντίου και θα περπατήσουν λίγο µέχρι το σχολείο. Όσοι 

χρησιµοποιήσουν το 310 θα κατεβούν στη στάση Πρίφτη, που είναι µετά τη γέφυρα του 

Σταυρού Αγίας Παρασκευής στη Λ. Λαυρίου, µετά την εκκλησία. Στο πρώτο φανάρι θα 

στρίψουν αριστερά στην Ελ. Βενιζέλου που οδηγεί στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ».  

3. Μετά το τέλος της ηµερίδας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει υποχρεωτικά να επιστρέψουν στο 

σταθµό ∆ουκίσσης Πλακεντίας, χρησιµοποιώντας τη συγκοινωνία, επειδή τα σχολικά θα είναι 

απασχοληµένα στη µεταφορά των µαθητών. 

  

Οι εκπαιδευτικοί που θα χρησιµοποιήσουν δικό τους µεταφορικό µέσο:  
1. Να χρησιµοποιήσουν Αττική Οδό και να βγουν στην Έξοδο 15 Λ. Μαραθώνος, µε 

κατεύθυνση προς Αθήνα. Οι οδηγοί να κρατούν τη δεξιά λουρίδα συνεχώς (και όχι τη µεσαία 

που οδηγεί στη Λ. Μεσογείων και πάει κάτω από τη γέφυρα), έτσι ώστε να στρίψουν στο 

φανάρι της Γέφυρας του Σταυρού αριστερά, στη Λ. Λαυρίου και στο πρώτο φανάρι επί της Λ. 

Λαυρίου (στα 500 µέτρα περίπου), είναι η Ελ. Βενιζέλου που οδηγεί στα Εκπαιδευτήρια «Ο 

ΠΛΑΤΩΝ».  

2. Παρακαλώ να παρκάρετε σε κοντινούς δρόµους και όχι µπροστά στο σχολείο, για να µην 

υπάρξει πρόβληµα στο σχολείο που µας φιλοξενεί. 
3. Μπορείτε να συµβουλευτείτε και το χάρτη που σας στέλνω. 

 

Συνάδελφοι 

Την ηµέρα της ηµερίδας τα νηπιαγωγεία θα είναι κλειστά και η παρουσία είναι υποχρεωτική 

(Π.∆. 200/1998) για όλους τους εκπαιδευτικούς της 55
ης

 Περ. Π. Α. Αν. Αττικής. Οι νηπιαγωγοί 

θα υπογράφουν τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους στο τέλος της 

ηµερίδας, οπότε και θα δίνεται η βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία που έχουµε πάντοτε. 

 

 

 

 

 

Η Σχολική Σύµβουλος 

                                          

 

 

                       Μέλλου Ελένη (Ph.D) 
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