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ΠΡΟΣ:   
1. Διευθυντές Σχολείων 3ης& 5ης 

Ενότητας ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ  
2. Εκπαιδευτικούς 3ης& 5ης 

Ενότητας  Σχολείων ΑΜΘ 

 
ΚΟΙΝ:   

1. ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 

2. Διευθύντρια ΠΕ Δράμας 

3. ΚΕΣΥ Δράμας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Χριστουγεννιάτικες συναντήσεις ανθρώπων και κειμένων» 

 

ΣΧΕΤ:   Α.π.569/7.12-2020  «Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: Οι εκπαιδευτικοί στην εποχή   

               του  Covid-19: Συναισθηματική και Ψυχολογική διαχείριση»» του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ. 

    

       Στην ανωτέρω  σχετική «Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: Οι εκπαιδευτικοί στην εποχή του 

Covid-19: Συναισθηματική και Ψυχολογική διαχείριση» αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία και η 

ανάγκη της συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών -ως σημαντικό 

συστατικό για τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου τους -  που επιτελούν πολύ σημαντικό έργο σε 

ένα πρωτόγνωρο σύγχρονο περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ, οι Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70,  Βλαστάρης Κων/νος & Τοζακίδης Ανανίας, σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Δράμας, συνεχίζουν τη  συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς, 

διοργανώνοντας  τη διαδικτυακή δράση με θέμα: «Χριστουγεννιάτικες συναντήσεις ανθρώπων 

και κειμένων» με τον συντονισμό  και τη μουσική επένδυση των εκπαιδευτικών, Ζεμαδάνη Ιωάννη 

και Τσιπουρίδη Γεωργίου και την υποστήριξη μιας ευρύτερης ομάδας εκπαιδευτικών.  

Η τηλεδιάσκεψη θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα με σκοπό  την ενίσχυση των δεσμών 

επικοινωνίας  και την ενδυνάμωση του αισθήματος της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από τη 

δύναμη του λόγου. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το μήνυμά του μέσα 

από μια σύντομη ανάγνωση αποσπάσματος λογοτεχνικού κειμένου, με αναφορά τίτλου έργου,  

συγγραφέα ή μέσα από ένα σύντομο προσωπικό κείμενο και διάρκεια έως (2) δύο  λεπτά.  Η 

συνάντηση θα υλοποιηθεί σε προαιρετική βάση, θα είναι ανοικτή  για ενεργό συμμετοχή σε όλους 

και όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν  παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή 

μέχρι την Πέμττη,17/12/2020, στον σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1AaMM1JWu6o5g5ohroWskIfr0nUkt-LvJTA8N5sZx048/edit 

           Η  διαδικτυακή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί  είναι οι ακόλουθη: 

Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 18.30 με 20.15 «Χριστουγεννιάτικες συναντήσεις ανθρώπων και 

κειμένων». Η συνάντηση θα γίνει στον σύνδεσμο WebEx: https://minedu-

primary2.webex.com/meet/kvlastaris 
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Σε περίπτωση που υπάρχει τεχνικό πρόβλημα σύνδεσης στην πλατφόρμα, σας παραθέτουμε , 

εναλλακτικά, το σύνδεσμο: 

https://zoom.us/j/2254820672?pwd=SVdWRklzRkEwOVgyM1AvTSt6SVcyUT09 

 

 

 
       Οι Συντονιστές ΕΕ ΠΕ70 ΑΜΘ 

 
Βλαστάρης Κων/νος & Τοζακίδης Ανανίας 
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