
 

 

Θζμα:  Πρόςκληςη ςε διήμερο ςεμινάριο εκπαιδευτικϊν με τίτλο: 
«Ενιςχφοντασ τη ςυναιςθηματική αυτορρφθμιςη ςτη 
ςχολική τάξη». 

 
Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ υποβάλλονται διαδικτυακά ςτον ιςτότοπο:  
https://goo.gl/forms/u2EPtc23t4bd82UH3 
 (Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ αιτιςεων: Σετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018) 
 
 

 Το Σμήμα χολικϊν Δραςτηριοτήτων τησ Διεφθυνςησ Αϋ/θμιασ Εκπαίδευςησ 
Ηρακλείου και το ΚΕΑΝ Ηρακλείου διοργανώνουν διιμερο ςεμινάριο, ςυνολικισ 
διάρκειασ 10 ωρών, με τίτλο: «Ενιςχφοντασ τη ςυναιςθηματική αυτορρφθμιςη ςτη ςχολική 
τάξη».  

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε 20 εκπαιδευτικοφσ Δημοτικϊν χολείων οι οποίοι 
εκπονοφν εγκεκριμζνο πρόγραμμα Σχολικών Δραςτθριοτιτων ςχετικό με τθ 
ςυναιςκθματικι αγωγι και κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, 
ϊρεσ 17.00-21.00 και το άββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, ϊρεσ 09.00 - 15.00, ςτο χϊρο του 
ΚΕΑΝ Ηρακλείου, Μίνωοσ 67 και Μιχαιλ Αρχαγγζλου 4οσ όροφοσ.  

Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να ζρκουν οι εκπαιδευτικοί ςε επαφι με βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ, θ εφαρμογι των οποίων κα ςυντελζςει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των 
παιδιών για επίγνωςθ και ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων και κατ’ επζκταςθ για ρφκμιςι 
τουσ, θ οποία διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν προώκθςθ του «ευ ηθν».  

Οι αιτήςεισ γίνονται αποκλειςτικά μζςα από ψηφιακή πλατφόρμα αιτιςεων ςτον 
ιςτότοπο https://goo.gl/forms/u2EPtc23t4bd82UH3. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
αιτιςεων ορίηεται θ Σετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 (κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ). Σε 
περίπτωςθ μεγάλου αρικμοφ αιτιςεων, θ δράςθ δφναται να επαναλθφκεί για 20 ακόμα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
-------------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ 
&  Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η  ΚΡΗΣΗ 

Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 

 
Ηράκλειο, 24 Ιανουαρίου 2018 
Αρ. Πρωτ.: 806 

 

Ταχ. Δ/νςθ      :  Μεταξοχωρίου 15  
Ταχ. Κώδικασ  :  713 04 Ηράκλειο 
Ταχ. Θυρίδα   :  2038. Νζο Στάδιο    
Τθλζφωνο      :  2810 529318 
Υπ. Τμιματοσ:  Στζργιοσ Χατηάκθσ 
E-mail             :  tay@dipe.ira.sch.gr  

 
Προσ 
Δημοτικά χολεία Π.Ε. Ηρακλείου 
 
Κοιν.  
Περιφερειακή Δ/νςη Εκπ/ςησ Κρήτησ 
Γραφεία χολικϊν υμβοφλων Ηρακλείου 

https://goo.gl/forms/u2EPtc23t4bd82UH3
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εκπαιδευτικοφσ ςε θμερομθνία και ώρα που κα γνωςτοποιθκοφν εγκαίρωσ, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με το προςωπικό του ΚΕΣΑΝ. 

Στουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί βεβαίωςη παρακολοφθηςησ.  

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/τριεσ – Προϊςτάμενοι/μζνεσ για τθν άμεςθ 
ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών των ςχολείων τουσ.  

 
Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου 

 

 

Δθμιτριοσ Αποςτολάκθσ 

 


