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 Δ/νςθ  Α/κμιασ  Εκπαίδευςθσ Κζρκυρασ 
Υπόψθ  
 Υπεφκυνθσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Κζρκυρασ 
κ. Σωτθρία Γεωργοτά 
 
Κοινοποίθςθ:  
Σχολεία Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Κζρκυρασ  
 

                                                                                     
Θζμα: Δράςη ενίςχυςησ τησ αυτοεκτίμηςησ των παιδιών. 
 

Αγαπθτοί εκπαιδευτικοί, 

           Θεωρϊντασ ιδιαίτερα ευαίςκθτθ αυτι τθν περίοδο επιςτροφισ ςτθν κακθμερινότθτα 

για όλουσ μασ αλλά κυρίωσ για τουσ μακθτζσ και κζλοντασ να ςυμβάλλουμε ςτθν προςπάκεια 

του ςχολείου για τθν καλφτερθ προςαρμογι των παιδιϊν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, τθν ψυχολογικι 

τουσ ενίςχυςθ και τθν ολοκλιρωςθ του ςχολικοφ ζτουσ με όςο το δυνατόν καλφτερο τρόπο, 

ςασ προςκαλοφμε ςε μια δράςη ενίςχυςησ τησ αυτοεκτίμηςησ των παιδιών με την 

αξιοποίηςη τησ αφήγηςησ παραμυθιοφ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να προβάλλουν ςτουσ 

μακθτζσ τθσ τάξθσ τουσ το video με το παραμφθι «Η δφναμή μου» τθσ εκπαιδευτικοφ κ. 

Κωνςταντίνασ Αρμενιάκου και ςτθ ςυνζχεια να προςκαλζςουν τουσ μακθτζσ α) να 

αποτυπϊςουν τα ςυναιςκιματά τουσ με μια ηωγραφιά, β) να ςυηθτιςουν, εςτιάηοντασ ςε:  

- Τι μασ βοθκά να αναγνωρίςουμε τισ δυνάμεισ μασ;  

- Ροια είναι τα δικά μου δυνατά ςθμεία (θ δφναμι μου); 

Πςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν, μποροφν να ςτείλουν ςτο e-mail του Κζντρου Ρρόλθψθσ ότι 

κεωροφν χριςιμο ωσ ανατροφοδότθςθ από τθν εμπειρία των μακθτϊν (ςχόλια, 

παρατθριςεισ, ηωγραφιζσ, ςυλλογικι αφίςα με τα δυνατά τουσ ςθμεία κ.α.) 

 

Η δράςθ διοργανϊνεται με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα κατά των Ναρκωτικών, 26η 

Ιουνίου, ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο «ΣΤΗΙΞΗ» και τθν εκελοντικι ςυμμετοχι τθσ κ. 

Κωνςταντίνασ Αρμενιάκου που επιμελικθκε το video, βαςιςμζνο ςτο ομϊνυμο βιβλίο τθσ 

(εκδόςεισ Μεταίχμιο) και κα υλοποιθκεί ςε θμζρα και ϊρα που κα επιλζξουν οι 
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εκπαιδευτικοί, από τθν Τρίτθ 16/6/2020 ζωσ και τθν Ρζμπτθ 25/6/2020 (θμζρα καταλθκτικι 

και για το υλικό ανατροφοδότθςθσ, που κα ςτείλουν, εφόςον το επικυμοφν).   

Πςοι εκπαιδευτικοί ενδιαφζρονται, παρακαλοφνται να δηλώςουν ςυμμετοχή ςτο e-

mail: dimopker@otenet.gr ι ςτο τθλζφωνο 2661041111 του Κζντρου Ρρόλθψθσ ζωσ τη 

Δευτζρα 15/6/2020, ϊςτε να τουσ αποςταλεί το video. 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία και παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ. 

 

 

Με εκτίμθςθ 

Η Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ 

 

 

 

                                                                        Τςελζντθ Αννζτα 
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