
 
  

 

 Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Διεφκυνςθ Π.Ε. Πειραιά, διά τθσ Υπεφκυνθσ Αγωγισ Υγείασ, ςε 

ςυνεργαςία με τον Σφλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιοφ», διοργανϊνει ενημζρωςη ςτουσ 

γονείσ/κηδεμόνεσ των ςχολείων τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Πειραιά με θζμα «Ψυχική ανθεκτικότητα και 

ενδυνάμωςη» 

Ο νζοσ κορωνοϊόσ μασ ζχει φζρει αντιμζτωπουσ με μια νζα πραγματικότθτα και βιϊνουμε 

πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ ζχουν επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ και ενδζχεται να επιβαρφνουν τθν 

ψυχολογικι μασ κατάςταςθ. Οι άνκρωποι προςαρμόηονται ςε νζεσ καταςτάςεισ εν μζρει χάρθ ςτθν 

ανκεκτικότθτα και ηθτοφμενο πλζον είναι καλλιεργιςουμε τθν ψυχικι μασ ανκεκτικότθτα 

ενδυναμϊνοντασ τον εαυτό μασ. Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομιλίασ ψυχολόγοι του οργανιςμοφ 

απευκφνονται ςε γονείσ δίνοντάσ τουσ βαςικζσ ςυμβουλζσ προκειμζνου να φροντίςουν οι ίδιοι τον εαυτό 

τουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και να μπορζςουν να φροντίςουν τισ 

ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ. 

 Το ςεμινάριο, διάρκειασ μιάμιςθσ ϊρασ, κα διεξαχκεί εξ αποςτάςεωσ τθν Σετάρτη  7 Απριλίου 

2021 από 17:30 ζωσ 19:00 και απευκφνεται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των ςχολείων τθσ 

Διεφκυνςθσ Π.Ε. Πειραιά. Επιμορφϊτρια του ςεμιναρίου είναι θ Ψυχολόγοσ από «Το Χαμόγελο του 

Παιδιοφ» κα Ιωάννα Χαρδαλοφπα.  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο ςεμινάριο καλοφνται να 

ςυμπλθρϊςουν τθ φόρμα προεγγραφισ ςτον ςφνδεςμο :  

https://docs.google.com/forms/d/1FXVzNXCL8TNRThzs6getJpW-F547pz8CPGtRQzqoq5g   

 (ςε περίπτωςθ που θ φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του ςυνδζςμου και επικολλιςτε το ςτθ 

γραμμι διεφκυνςθσ ςτον φυλλομετρθτι ςασ), ζωσ και τθν Δευτζρα 5/4/2021 ϊςτε να λάβουν εγκαίρωσ 
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Πειραιάσ, 26-3-2021 

Αρ. Πρωτ. Π.Ε. 4433 

 
ΠΡΟ:  

1) Διευθφντριεσ/ντζσ των Δημοτικών χολείων 
 και Προιςτάμενεσ/ουσ Νηπιαγωγείων τησ            

        Διεφθυνςησ Π.Ε. Πειραιά 
 

ΚΟΙΝ: 
1) κ.κ. υντονίςτριεσ/ςτζσ  
Εκπαιδευτικοφ  Ζργου 6

ου
 ΠΕΚΕ Αττικήσ 

 
 

ΘΕΜΑ :  
Πρόςκληςη γονζων και κηδεμόνων για ςυμμετοχή ςε  ενημζρωςη με θζμα:  
« Κοντά τουσ Γονείσ: Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωςη» 

https://docs.google.com/forms/d/1FXVzNXCL8TNRThzs6getJpW-F547pz8CPGtRQzqoq5g
http://dipe-peiraia.att.sch.gr/


τον ςφνδεςμο κακϊσ και ςτοιχεία για τθ διαδικτυακι τουσ ςφνδεςθ ςτθν πλατφόρμα webex ςτο e-mail 

που κα ζχουν δθλϊςει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα προεγγραφισ.  

 Παρακαλοφνται οι κ.κ. Προϊςτάμενεσ/οι των Νθπιαγωγείων και οι κ.κ. Διευκφντριεσ/ζσ των 

Δθμοτικϊν Σχολείων να μεριμνιςουν για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ, με κάκε πρόςφορο μζςο, όλων των 

γονζων και κθδεμόνων του ςχολείου τουσ. 

  Η Τπεφθυνη Αγωγήσ Τγείασ: Μαρία Καμπζρη 

 

 

  
                                                                                                            Ο Διευθυντήσ 
                                                                                     Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πειραιά  
 
 
                                                                                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΑΝΟΠΟΤΛΟ 
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