
Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 
Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ

Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση

  Θεσσαλονίκη,  16-12-2011
                                                                 Αριθμ. πρωτ. 1336

                       
Προς

τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων
που συμμετέχουν στο Έργο

(Κεντρική Μακεδονία) 

Θέμα: Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στο εξ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «Πλαίσιο και στρατηγικές ενίσχυσης  
ενός κλίματος αποδοχής στην προσχολική εκπαίδευση», που θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2012.

 Πρόκειται για καινοτομική μορφή επιμόρφωσης που συνδυάζει τη δια ζώσης διδασκαλία σε 
εργαστηριακή μορφή (16 ώρες) με εφαρμογές στο περιβάλλον του σχολείου από τους 
εκπαιδευτικούς (14 ώρες). 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κριτική διερεύνηση των πρακτικών των 
νηπιαγωγών σε σχέση με τη δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής και ο εμπλουτισμός τους με 
στρατηγικές για την επιτυχή 
εξασφάλισή του. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα ενίσχυσης των θετικών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών, καθώς και οι προϋποθέσεις για την υλοποίησή του. Στο 
σεμινάριο διδάσκει η κ. Σοφία Αυγητίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει αναλάβει και το σχεδιασμό της συγκεκριμένης επιμόρφωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

       Δευτέρα  16/1  16:30-20:00 (σεμιναριακή διδασκαλία), (εφαρμογές στο σχολείο)
Δευτέρα  30/1  16:30-20:00 (σεμιναριακή διδασκαλία), (εφαρμογές στο σχολείο)
Δευτέρα  13/2  16.30-20:00 (σεμιναριακή διδασκαλία)

Επειδή το σεμινάριο έχει μορφή εργαστηρίου, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για το λόγο 
αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη συνημμένη δήλωση και να την 
αποστείλετε έως τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας: 

diapolis-drasi4@lists.ccf.auth.gr  (υπόψιν κ. Βίκης Παπαγρηγορίου, 
τηλέφωνο:2310997351)

Προσβλέποντας στην ανταπόκρισή σας,
Με εκτίμηση

Ζωή Παπαναούμ, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Συνημμένα:
- Δήλωση συμμετοχής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο εξ αποστάσεως σεμινάριο
για τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων

που συμμετέχουν στο Έργο

Τίτλος σεμιναρίου:

«Πλαίσιο και στρατηγικές ενίσχυσης ενός κλίματος αποδοχής στην προσχολική εκπαίδευση», 
Θεσσαλονίκη, 16/1, 30/1 και 13/2 2012

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………

Σχολείο: ………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνα επικοινωνίας (εργασίας / προσωπικό): …………………………

       
Ηλεκτρονική διεύθυνση (προσωπική): …………………………………………….

Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας): …………………………………………………

Υπογραφή

Ημερομηνία: ……………………………

Τόπος:…………………………………...

___________________________________________________ 
54124  Θεσσαλονίκη      τηλ. +30 2310 99 7346     τηλεομ. +30 2310 99 7351   

email: zoipapa@edlit.auth.gr
Επιστημονική υποστήριξη: Αμαλία Καραμήτρου, amaliaclass@hotmail.com
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