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Ηράκλειο,   17/10/2019 

Αριθ. Πρωτ.  Φ2.1618  
 
Προς:   

Τις/τους κ.κ. Προϊσταμένες/ους 
και Εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων της  1ης 
Ενότητας Χανίων. 

 

 

Κοιν.:  
1. Π.Δ.Ε Κρήτης 
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  
3. Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης 

Περιφερειακής Ενότητας Xανίων 

 

 

Θέμα: ¨Πρόσκληση σε βιωματικό απογευματινό σεμινάριο – προαιρετικό-των 

Νηπιαγωγείων της 1ης Ενότητας Χανίων, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του 

Παιδιού με θέμα: «Το παπάκι Πάει…»¨ 

 

  Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

(Πράξη 20/30-09-2019) για τον ετήσιο προγραμματισμό του, σας ενημερώνουμε ότι 

η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Αγωγής διοργανώνει, σε 

συνεργασία με την κα. Μάνια Τσίλλη, Ψυχολόγο του Οργανισμού «Το Χαμόγελου 

του Παιδιού», Βιωματικό σεμινάριο με θέμα: «Το παπάκι Πάει…», κατά το οποίο, 

με βάση το κουκλοθέατρο, θα δομηθεί ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των 

μαθητών / μαθητριών νηπιαγωγείου σε σχέση με το φαινόμενο της εξαφάνισης. Τα 

παιδιά μέσα από την ιστορία ενός παπιού θα μάθουν τι πρέπει να κάνουν όταν:  

 Χάσουν το χέρι της μαμάς 

 Τα πλησιάσει κάποιος άγνωστος 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την ενίσχυση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες 

εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον 

προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που 

νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Το πρόγραμμα αφορά απόκτηση δεξιοτήτων που 

mailto:pekeskritis@sch.gr
http://www.pdekritis.gr/pekes/
mailto:mabadierit72@gmail.com


 

θα προστατεύσουν μαθητές και μαθήτριες σε συνθήκες εξαφάνισης, αλλά και θα 

μειώσουν την πιθανότητα να βρεθούν σε τέτοια συνθήκη, με έμφαση στην 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών.  

Μετά την επιμόρφωσή τους οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν εκτός από τη 

Βεβαίωση και όλο το απαραίτητο υλικό για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα εντός 

της σχολικής χρονιάς. 

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, σε μία 

τετράωρη συνάντηση,  εκτός ωραρίου εργασίας, από 17:00 έως 21:00, στην Αίθουσα 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. 

Μέγιστος αριθμός εκπαιδευτικών: 25 άτομα 

Επιμορφωτές: Μάνια Τσίλλη, ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Εάν υπάρξει ενδιαφέρον, το Πρόγραμμα θα μπορούσε να επαναλειφθεί.  

Η συμμετοχή θα είναι προαιρετική.  

Θεωρείται απαραίτητο να ενημερωθούν όλες/οι οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων 
και όσες/οι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή  στο link  
https://forms.gle/EnhoX7gpuUeDnVWK6  , μέχρι την  Παρασκευή 1/11/2019.  

 
 

           Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου 

ΠΕ60, 1ης Ενότητας Χανίων 

 

Μαρία Μπαδιεριτάκη 

  

       

  

 

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

 

https://forms.gle/EnhoX7gpuUeDnVWK6

