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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ 
       ΕΚΠ/Η ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

       2 o  Π Ε. Κ . Ε.    ΝΟΣ ΙΟ Τ ΑΙΓΑΙΟ Τ  

       Σθλ .  :   22413 64849 
                 6974064521 
      Emai l  :  pkaperneka@sch.gr  
 

Πλθροφ :  Παναγιϊτα Καπερνζκα  
              .Ε.Ε.  ΠΕ87  
                  Τγείασ Πρόνοιασ και Ευεξίασ 

                  Ν. Αιγαίου και Κριτθσ 

                    

 

      
 
 
 
Θζμα :   Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ  χολικϊν Μονάδων Παιδαγωγικισ μου Ευκφνθσ  
               και των ΕΠΑ.Λ Δωδεκανιςου με γονείσ και κθδεμόνεσ. 
 
Αγαπητζσ/οί  ςυνάδελφοι, 
 
Μετά από πρωτοβουλία τησ  .Ε.Ε. Παναγιϊτασ  Καπερνζκα, Τγείασ, Πρόνοιασ,  Ευεξίασ Ν. 
Αιγαίου και Κρήτησ  και ςε ςυνεργαςία  με τα Κζντρα Πρόληψησ  και Προαγωγήσ τησ 
Ψυχοκοινωνικήσ Τγείασ «ΔΙΟΔΟ» ςτη Ρόδο  και “ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ’’ ςτην Κω, ςασ 
γνωςτοποιοφμε τθν  ζναρξθ κοινϊν δράςεων, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ του 
διαφλου επικοινωνίασ ςχολείου-οικογζνειασ . 
 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ ιδιαίτερεσ ςυνθήκεσ πανδημίασ που βιϊνουμε όλοι κι επιδιϊκοντασ 
να εκκινήςουμε ξανά  τη ςυνεργαςία μασ (μετά την πρϊτη πρόςκληςη τον Οκτϊβριο 2020), η 
νζα μασ πρόταςη αφορά ςε διαδικτυακζσ ςυναντήςεισ  με γονείσ και κηδεμόνεσ, τα παιδιά 
των οποίων φοιτοφν ςτισ  χ. Μονάδεσ Παιδαγωγικήσ  Ευθφνησ τησ ανωτζρω .Ε.Ε., αλλά και 
κατ’ επζκταςη ςε όλα τα ΕΠΑ.Λ τησ Δωδεκανήςου. 
Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι και εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου. 
 
Οι ςυναντήςεισ θα πραγματοποιοφνται ςε 15ήμερη ςυχνότητα, μζχρι τζλοσ Απριλίου, 
αξιοποιϊντασ την πλατφόρμα Ζoom, ζπειτα από δήλωςη ςυμμετοχήσ των ενδιαφερομζνων 
γονζων και κηδεμόνων ςτα Κζντρα Πρόληψησ  «ΔΙΟΔΟ» ςτη Ρόδο  και “ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ’’ ςτην 
Κω. 
 

Αρ. πρωτ: 17 
Ημερομθνία: 19/1/2021 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ΠΡΟ:  
χ. Μονάδεσ Παιδαγωγικήσ  

μου ευθφνησ και  
ΕΠΑ.Λ Δωδεκανήςου 

 
                        ΚΟΙΝ: 
  1.    Αν. Οργανωτική .Ε.Ε 
        2ου ΠΕ.Κ.Ε. Ν. Αιγαίου 
          Φατςζα Αδαμαντία      
  2.     Οργανωτική .Ε.Ε  
          1ου ΠΕ.Κ.Ε.  Ν.Αιγαίου 
          Σςαβαλά Ειρήνη 
  3.     Οργανωτική .Ε.Ε 
           ΠΕ.Κ.Ε.  Κρήτησ 
           Βιδάκη Ειρήνη 
  4.     Δ/νςη Δ.Ε Εκπ/ςησ    
          Δωδεκανήςου 
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Η πρϊτθ διαδικτυακι ςυνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ  3 Φεβρουαρίου 2021 
Ώρα 18:00-20:00. 
 
τισ ςυναντήςεισ αυτζσ θα αξιοποιηθεί παράλληλα  και υλικό από ταινίεσ μικροφ μήκουσ με 
την υποςτήριξη τησ πλατφόρμασ Edushorts. 
 
 Οι διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ αφοροφν ςτισ  παρακάτω κεματικζσ:   
 

 1.Χτίηοντασ γζφυρεσ επικοινωνίασ με τουσ εφιβουσ, διευκολφνουμε το ταξίδι  
προσ τθν ενθλικίωςθ (τεχνικζσ επικοινωνίασ). 
 

 2.Ανάγκεσ γονιϊν και εφιβων (χαρακτθριςτικά τθσ εφθβείασ). 
 

 3.Πρζπει να κζτουμε όρια ςτα παιδιά μασ και πϊσ; 
 

 4. Ενιςχφοντασ τθν αυτοεκτίμθςθ γονζων και παιδιϊν. 
 

 5.Επικοινωνία και διαδίκτυο. Οφζλθ και κίνδυνοι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. 
 

 6. Πρόλθψθ τθσ χριςθσ ουςιϊν & εξαρτθτικϊν ςυμπεριφορϊν. 
 

 
 
Όςοι γονείσ και κηδεμόνεσ μαθητϊν  ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν  ςτισ  ενδιαφζρουςεσ 
αυτζσ δράςεισ , παρακαλϊ να επικοινωνιςουν  μζχρι και τισ 29 Ιανουαρίου 2021 με τα 
Κζντρα Πρόληψησ «Δίοδοσ» και “Ιπποκράτησ» ςτζλνοντασ mail  με το Όνομά τουσ, κινητό 
τηλζφωνο και μια διεφθυνςη mail, ςτισ  παρακάτω ηλεκτρονικζσ διευθφνςεισ : 
 
diod187@otenet.gr  και  kentroprolipsis.kos@gmail.com 

 
ή καλϊντασ απευθείασ ςτα τηλζφωνα :  
2241033857 για δήλωςη ςυμμετοχήσ ςτη «Δίοδο» 
22420 24728 για δήλωςη ςυμμετοχήσ ςτo «Ιπποκράτησ». 
 
Ακολοφθωσ θα αποςταλεί ςτο mail που δήλωςαν ο ςφνδεςμοσ για την ςυμμετοχή ςτη δράςη. 

                                                                                       

                                                                                          Με τιμή 

                                                                                               ΕΕ ΠΕ 87  
                                                                                     Παναγιϊτα Καπερνζκα 
                                                                     1ο, 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.  Ν. Αιγαίου και ΠΕ.Κ.Ε. Κρήτη                            
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