
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη γονέων και κηδεμόνων  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ προγράμματος «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ» το οποίο 
παραμένει ενεργό, αλλά από το σπίτι, και σε συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες και τους εκπαιδευτικούς 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και το Χαμόγελο του Παιδιού, οργανώνουμε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη 
για τους γονείς και κηδεμόνες των συγκεκριμένων τμημάτων, με θέμα: «Η οικογένεια στις μέρες του 
Covid -19» και εισηγήτρια την  κ. Φωτεινή Παπαδάτου, Ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού. 
 
Θα αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται με την περίοδο που διανύουμε και επηρεάζουν άμεσα τα παιδιά 
μας, όπως: -Φροντίζοντας το γονέα για να είναι καλά και το παιδί. -Οι επιπτώσεις στα παιδιά και την 
οικογένεια. - Πώς μιλάμε στα παιδιά; 
Παρακαλούμε να προωθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο στους γονείς και κηδεμόνες των  τμημάτων των  
σχολείων σας που συμμετέχουν στο «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ» προκειμένου να διερευνήσουμε το ενδιαφέρον 
τους ώστε να προχωρήσουμε στην οργάνωση της τηλεδιάσκεψης η οποία έχει προγραμματιστεί για την 
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 στις 18:00: 

https://forms.gle/YGr6Uj5LWw5xXSb48 

Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση της φόρμας θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι την Τρίτη 12/5/2020 στις 
21:00. Αν η συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη θα προγραμματιστούν και άλλες 
τηλεδιασκέψεις.  
Ο σύνδεσμος για την αίθουσα της τηλεδιάσκεψης θα σταλεί αφού λάβουμε τις συμμετοχές των γονέων.  

 

  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 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: Mαρία Πρατσίνη, Σωτηρία Μαρτίνου 

Κινητό:  ΜΠ 6973397086  -  ΣΜ 6939319120 
Fax: 2810222076 

Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
Ε-mail προσωπ. : 

 mpratsini@gmail.com 
smartikan@gmail.com 

 
 

 

 
 

Ηράκλειο, 11/5/2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ.2/1027 

 

 
Προς:  
Σχολικές Μονάδες  
10ης  και 11ης Ενότητας ΠΕΚΕΣ Κρήτης,  
που υλοποιούν το πρόγραμμα   
“ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ”: 
(2ο ΔΣ Νεάπολης, 2ο ΔΣ Αγίου Νικολάου, 1ο ΔΣ 
Σητείας, 3ο ΔΣ Σητείας) 
 

ΚΟΙΝ.:  
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. 

Κρήτης 
2. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Λασιθίου 

Εσωτερική  Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 
 

 

Μαρία Πρατσίνη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

11ης Ενότητας Λασιθίου 

Σωτηρία Μαρτίνου 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

10ης Ενότητας 
Ηρακλείου - Λασιθίου 
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