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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η ενίσχυση 
της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολείο: Μέρος Α». 
 

 Σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των 
Δημοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου της 
συνημμένης κατάστασης – ένας έως δύο από κάθε σχολείο – που θα 
οριστούν ως εκπρόσωποι/ πολλαπλασιαστές, να συμμετάσχουν σε 
επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο κ. 
Μπαγιάτη Ειρήνη σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της 
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, με θέμα «Η ενίσχυση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας στο σχολείο: Μέρος Α» την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 
2017 στο 1ο ΔΣ Μοιρών και ώρα 12:00΄ - 14:00΄ με εισηγήτρια την Msc 
Ψυχολόγο - Κοινωνιολόγο Παναγιωτάκη Μαρία - Υπεύθυνη 
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν. Ηρακλείου.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος ρόλος που 
παίζει το σχολείο για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς 
οι έρευνες έχουν δείξει ότι ένα σχολείο που παρέχει τη δυνατότητα 
στους μαθητές όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά και να 
δημιουργήσουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις αποτελεί σημαντικό 
προστατευτικό παράγοντα.  

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθούν το δίωρο εργαστήριο θα 
αναλάβουν και την υποχρέωση να το υλοποιήσουν με μορφή 
μικροδιδασκαλίας για όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, 
έχοντας στη διάθεση τους το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Στη 
συνέχεια, όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα συνεργαστούν για να 

 
 

 

 

Μοίρες, 17/02/2017 
 
Αρ. Πρωτ.:  13 
 
Προς:   
 
Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους 
Προϊσταμένους / ες και   το Διδ/κό 
Προσωπικό των Δημοτικών   
Σχολείων 8ης Περιφέρειας Ν. 
Ηρακλείου  
 
Κοιν.:         

1) κ. Περιφερειακό Δ/ντή 
Π.Ε.   και Δ.Ε. Κρήτης 

2) κ. Προϊστάμενο 
Επιστημονικής-
Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης 

3) κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Ηρακλείου 

4) Συμβουλευτικός Σταθμός 
Νέων Ηρακλείου 
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εφαρμόσουν τις διδακτικές τεχνικές στην τάξη τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος θα υπάρχει κοινωνική δικτύωση μεταξύ Σχολικής 
Συμβούλου και επιμορφωμένων. 

Η  συμμετοχή των παραπάνω εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική 
(Π.Δ. 201/98 άρθρο 14, παρ. 4).  

Τα παιδιά δε θα σχολάσουν και οι κ.κ. Διευθυντές∕Διευθύντριες 
και οι Προϊστάμενοι∕νες να φροντίσουν για την απασχόλησή τους.  

Η έγκαιρη προσέλευση των εκπαιδευτικών είναι επιβεβλημένη 
προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως ο διαθέσιμος χρόνος. 

 Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
http://ebagiati.weebly.com, στην ενότητα επιμόρφωση – επικείμενα 
σεμινάρια.    
                                                      
Συνημμένα: 1 σελ. 

                               
                               Η Σχολική Σύμβουλος 

                                                       

 
 

                                  Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ebagiati.weebly.com/


 
 

Κατάσταση Δημοτικών Σχολείων 8ης Περιφέρειας  
που με πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων  

συμμετέχουν στην επιμορφωτική δράση 2016 – 2017:  
Χτίζοντας τα σχολεία ως ψυχικά ανθεκτικές κοινότητες 

 
I. Αγίων Δέκα  
II. Βαγιονιάς  
III. Βώρων  
IV. Ζαρού  
V. 2ο Μοιρών (εκκρεμεί η αποστολή του πρακτικού)  
VI. Πιτσιδίων 
VII. 2ο Τυμπακίου  
VIII. 3ο Τυμπακίου (εκκρεμεί η αποστολή του πρακτικού)  

 


