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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

       
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &  

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 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) (ΦΕΚ 1527 Β΄/2006) 

 

         Σας ενηµερώνουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί επιµορφωτική ηµερίδα την Τετάρτη, 

17/06/2009, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών (213 2072300), από 08:00΄ π.µ. µέ-

χρι 14:30΄ µ.µ, µε τίτλο: «Project, Μέθοδος Ανάπτυξης ∆ηµιουργικότητας στο Νηπιαγωγεί-

ο». Θα παρουσιασθούν οι εργασίες πολλών νηπιαγωγών. 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 ∆ιεύθυν-

σης και των, 2
ου

 και 3
ου

, Γραφείων Π. Ε. Νοµ. Αν. Αττικής.  

Το πρόγραµµα του σεµιναρίου µε τους εισηγητές και τα θέµατα: 

 

08:00 – 08:15  Προσέλευση – Εγγραφές 

08:15 – 08:30  Εισαγωγή στο θέµα της ηµερίδας, από τη Σχολική Σύµβουλο Π. Α.,  

    Μέλλου Ελένη (PhD).                                      

08:30 – 08:45 «Ολυµπιακή Παιδεία», παρουσιάζει η κα Τσαραµιάδου Τατιάνα, 

νηπιαγωγός του Ιδ. Νηπιαγωγείου Παιδικό Πανεπιστήµιο.  

08:45 – 09:00 «Υγιεινή ∆ιατροφή», παρουσιάζει η κα Μουσκάτ Νατάσα, νηπιαγω-

γός του Ιδ. Νηπιαγωγείου Playland. 

09:00 – 09:15            «Από την Αρκτική… στην Ανταρτική», παρουσιάζουν η κα Φιλιπ- 

Ταχ. ∆/νση: Κλεισθένους 100 

15344 Γέρακας 

Πληροφ.: Μάτσου Ευθυµία  

Τηλ. &  Fax: 210 6617456 

e-mail: proagssaa@yahoo.gr   

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. ∆/ντή Π. Ε. Αν. Αττικής. 

              5. Προϊσταµένους 1
ου

 , 2
ου

 , 3
ου

  και 4
ου

  Γρα- 

      φείων Π. Ε. Ανατ. Αττικής.  

  6. Υπ. Καινοτόµων Προγραµµάτων Αν. Αττικής 

              7. Νοµάρχη Αν. Αττικής 

  8. ∆ήµαρχο Αχαρνών.    

   9. Αντιδήµαρχο Παιδείας ∆ήµου Αχαρνών. 
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ποπούλου Μαριάννα, η κα Χαριζοπούλου Μαίρη και η κα Μονάντε-

ρου Κατερίνα, νηπιαγωγοί του Ιδ. Νηπιαγωγείου, Γείτονα.  

09:15 – 09:30  «Το κουτί µε τα τέσσερα µυστικά» (Μαθαίνω να παρατηρώ τη 

Φύση και την Τέχνη), εισήγηση από τα στελέχη της Εκπαιδευτικής 

Τηλεόρασης, κα Μαντουβάλου Σοφία (MA), συγγραφέα-

εκπαιδευτική τεχνολόγο και κα Πάτση Ευαγγελία (Λίλα), καθηγήτρια 

Αισθητικής Αγωγής 

09:30 – 09:45  «Όλος ο κόσµος µια αγκαλιά χωράει όλα τα παιδιά», παρουσιά-

ζουν, η κα Σαλιά Μαγδαληνή και η κα Τσιώκου Ελένη, νηπιαγωγοί  

του 14
ου

  Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

09:45 – 10:00  «Mε όχηµα τη φαντασία και το Μάρκο ξεναγό, τέχνη κάνω στο  

σχολειό», παρουσιάζουν, η κα Πάχτα Σοφία, η κα Μουσαβερέ Κων-

σταντινιά και η κα Μαραγκού Κωνσταντίνα, νηπιαγωγοί  του 1
ου

 Νη-

πιαγωγείου Νέας Μάκρης. 

10:00 – 10:15  «∆ιαπολιτισµική προσέγγιση των Ηπείρων», παρουσιάζει, η κα 

Παντελούκου Ελευθερία, νηπιαγωγός Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου.  

      10:15 – 10:30  «Μειώνω, ξαναχρησιµοποιώ και ανακυκλώνω ό,τι περνάει απ’ το 

χέρι µου», παρουσιάζουν, η κα Τοτόµη Βασιλική και η κα Τουρκα-

ντώνη Αναστασία, νηπιαγωγοί του Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου.  

10:30 – 10:45 «Αριθµοπαιχνίδια», παρουσιάζουν, η κα Λαζαρίδου Βούλα και η κα 

Μιχαλοπούλου Χριστίνα, νηπιαγωγοί του 2
ου

 Νηπιαγωγείου Αυλώνα.  

10:45 – 11:00 «Ενηµέρωση για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλε-

κτρονική αδελφοποίηση και τη συνεργασία σχολείων 

(eTwinning)», εισήγηση από την κα Κατσιφαράκη Γεωργία (Msc), 

µέλος της Ελληνικής υπηρεσίας υποστήριξης της δράσης eTwinning.  

11:00 – 11:15 «∆ραστηριότητες από βραβευµένα eTwinning projects», παρου-

σιάζει η κα Φουρνάρη Μαίρη, νηπιαγωγός του 1
ου

 Νηπιαγωγείου 

Ηρακλείου.  
11:15 – 11:30  Ερωτήσεις. 

11:30 – 12:00  ∆ιάλειµµα – Καφές - Σάντουϊτς  

12:00 – 12:15 «Ο ρόλος της διατροφής στην παιδική ηλικία», εισήγηση από τους 

γιατρούς, ∆ρ. Ιφιγένεια Κώστογλου – Αθανασίου και ∆ρ. Παναγιώτη 

Αθανασίου. 

12:15 – 12:30 «Ενηµέρωση για τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας», εισήγηση από 

τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας Αν. Αττικής, ∆ρ. Αντώνη Χριστό-

δουλο και ∆ρ. Κατερίνα Μίχου. 

12:30 – 12:45 «Τρώω υγιεινά, µεγαλώνω σωστά, γιατί η καλή ∆ιατροφή είναι 

νόστιµη και θρεπτική», παρουσιάζουν, η κα Γατσογιάννη Άντα, η 

κα Μυλωνά Ειρήνη και η κα Μαρινάκη ∆ανάη-Ζωή, νηπιαγωγοί του 

2
ου

 Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης. 

12:45 – 13:00 «Κυκλοφορώ στο Περιβάλλον», παρουσιάζουν, η κα Αβλάµη Κων-

σταντίνα και η κα Τζιότζου Παναγιώτα, νηπιαγωγοί του 2
ου

 Νηπια-

γωγείου Αχαρνών.  

13:00 – 13:15 «Ελιά – Λιοτρίβι – Παράδοση – Μεσογειακή ∆ιατροφή», παρου-

σιάζει η κα Περλεπέ Ευθυµία, νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου Βαρ-

νάβα.  
13:15 – 13:30  «Μειώνω, ξαναχρησιµοποιώ και ανακυκλώνω ό,τι περνάει απ’ το 

χέρι µου», παρουσιάζει η κα Γέροντα Μαριλένα, νηπιαγωγός του 

Νηπιαγωγείου Βαρνάβα.   

13:30 – 13:45  «ΒιοΜαρουλάκηδες – ΣυµβατοΚολοκυθάκηδες», παρουσιάζουν, η 
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κα Μπουρµπουδάκη Ελευθερία και η κα Τσινταράκη Βικτώρια, νη-

πιαγωγοί του 1
ου

 Νηπιαγωγείου Μαραθώνα.     

13:45 – 14:00 «Υγιεινή ∆ιατροφή», παρουσιάζει η κα Ασπιώτη Ειρήνη, νηπιαγω-

γός  του Νηπιαγωγείου Αφιδνών.  

14:00 – 14:15 «Από το σιτάρι στο ψωµί…», παρουσιάζει ο κ. Σπυρόπουλος Γιώρ-

γος, νηπιαγωγός του 23
ου

 Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

     14:15 – 14:30  Ερωτήσεις – Συµπεράσµατα  ηµερίδας - Κλείσιµο.  

 

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί δηµοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων να παρευρί-

σκονται. Οι γιατροί θα σας δώσουν, έντυπο για πρώτες βοήθειες, όπως σας είχαν υποσχε-

θεί στο προηγούµενο σεµινάριο, καθώς επίσης και έντυπο για τη διατροφή στην παιδική 

ηλικία. Η εκπαιδευτική τηλεόραση θα σας προσφέρει ένα CD για να µάθουν τα παιδιά να 

παρατηρούν τη φύση και την τέχνη. 

 Σας πληροφορούµε ότι τα τηλέφωνα του γραφείου µας έχουν διακοπεί λόγω µετα-

φοράς µας σε νέο κτίριο. Μέχρι να µετακοµίσουµε τελικά θα επικοινωνείτε µαζί µας µε το 

τηλέφωνο της ∆ιεύθυνσης που είναι: 210-6049521 ή 210-6049522, ή διαφορετικά επικοι-

νωνήστε ηλεκτρονικά. Χρησιµοποιείστε επίσης το ΦΑΞ των Συµβούλων Π. Ε., µε αριθµό: 

210-6048146, χρησιµοποιώντας φυσικά το όνοµά µου. 

Ζητώ συγνώµη για την ταλαιπωρία που προκαλεί αυτή η µετακόµιση σε όλους, σας 

ευχαριστώ για την καλή συνεργασία που είχαµε όλη τη χρονιά και σας εύχοµαι ένα ξε-

κούραστο ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 

 

 

 

 

Η Σχολική Σύµβουλος 

                                          

 

 

                        Μέλλου Ελένη (Ph.D) 

Πιστό Αντίγραφο 

Γέρακας, 03 – 06 – 2009  

 

 

Μάτσου Ευθυµία 


