
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 
Δ/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Μπαγιάτη Ειρήνη 
Τηλ. γραμματείας: 2810 - 246400 
Faxγραμματείας: 2810222076  
Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
Ε-mail προσωπ.: ebagiati8@gmail.com& 
Κινητό: 6936564225 

  
Ηράκλειο, 25/05/2021 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1429 
 
ΠΡΟΣ: 
 
Τους/τις κ.κ. Διευθυντές/ντριες 
Προϊσταμένους/νες &  το διδακτικό 
προσωπικό των δημοτικών σχολείων  
της 8ης Ενότητας(ΠΕ70) Ηρακλείου 
 
Κοιν.:         

• κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   
και Δ.Ε. Κρήτης 

• κ. Δ/ντή Π/θμιαςΕκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου 

 

 

Θέμα: Επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα: «Μετάβαση στις τάξεις και τα θρανία 
στη μετά-κορονοϊό εποχή: Οι Εκπαιδευτικοί ρωτούν ένα Σχολικό Ψυχολόγο» 

 

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τα σχολεία της 8ης 

Ενότητας Ηρακλείου αρμοδιότητας της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 

ΠΕ70 κ. Μπαγιάτη Ειρήνης, να συμμετέχουν σε επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα: 

«Μετάβαση στις τάξεις και τα θρανία στη μετά-κορονοϊό εποχή: Οι Εκπαιδευτικοί 

ρωτούν ένα Σχολικό Ψυχολόγο», τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 στις 19:00΄ – 20:30΄.  

Στην εσπερίδα θα μιλήσει ο κ. Αναστάσιος Ματσόπουλος, Ph.D. Σχολικός 

Ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ΗΠΑ & Ελλάδα, πρώην Καθηγητής 

Fairleigh Dickinson University, USA &  Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο 

κ. Ματσόπουλος θα κάνει μια σύντομη εισήγηση και κατόπιν θα απαντήσει στις 

ερωτήσεις που θα τεθούν από το κοινό. Η εκδήλωση θα έχει διαλογική μορφή. 

Στόχος της εσπερίδας είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της 8ης 

Ενότητας Ηρακλείου για την παροχή ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής 

υποστήριξης των μαθητών λόγω της μακράς εξέλιξης της πανδημίας Covid-19, η 

οποία θεωρείται σημαντική προκειμένου οι μαθητές να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και συνεπώς να 

προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες, σύμφωνα με το με αρ. 

πρωτ. 44310/ΓΔ4/16-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και με τις οδηγίες 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

Στη σύγχρονη επικοινωνία μας θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα 

CiscoWebexMeetings και το σύνδεσμο (link): https://minedu-

primary.webex.com/meet/eimpag . Καλό είναι να μπαίνετε (JoinMeeting) στην 

ηλεκτρονική αίθουσα συνδιάσκεψης 10 λεπτά πριν την έναρξη της ενημερωτικής 

συνάντησης, ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τυχόν προβλήματα σύνδεσης. 

mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:ebagiati8@gmail.com
https://minedu-primary.webex.com/meet/eimpag
https://minedu-primary.webex.com/meet/eimpag


Συστήνουμε να δώσετε ένα όνομα με το οποίο θα είστε αναγνωρίσιμοι μέσα στην 

αίθουσα.          

Παρακαλώ να λάβει γνώση το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας. 

 

 
 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 


