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 ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό ςεμινάριο Πολιτιςτικών κεμάτων 

«Βιβλιοκεραπεία και διαχείριςθ ςυναιςκιματοσ» 

  

ασ ενθμερώνουμε ότι θ  Διεφκυνςθ Π.Ε. Β΄ Ακινασ και θ Διεφκυνςθ Π.Ε.  

Ανατολικισ Αττικισ, δια των Τπευκφνων Πολιτιςτικών Θεμάτων,  διοργανώνουν, ςε 

ςυνεργαςία με το  Κδρυμα Εικαςτικών Σεχνών και Μουςικισ Β. & Μ. Θεοχαράκθ,  

επιμορφωτικό ςεμινάριο με κζμα:  

                  «Βιβλιοκεραπεία και διαχείριςθ ςυναιςκιματοσ» 

Σο επιμορφωτικό ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τθν  Πζμπτθ 12 Μαρτίου 

2020 κατά τισ ώρεσ 4:30-7:30 μ.μ.  ςτο αμφικζατρο του Ιδρφματοσ Εικαςτικών 

Σεχνών και Μουςικισ Β. & Μ. Θεοχαράκθ (Βαςιλίςςθσ οφίασ 9 & Μζρλιν 1, 

χάρτθσ: https://goo.gl/maps/57WG4QAuqxVZHc656 , πλθςίον ςτακμοφ μετρό 

φνταγμα).  

            το εμινάριο, κα ςυηθτθκοφν τρόποι με τουσ οποίουσ μποροφμε να 

αξιοποιιςουμε το λογοτεχνικό βιβλίο για τθν προςωπικι ανάπτυξθ και βελτίωςθ 

των μακθτών ςτθν τάξθ, κακώσ και για τθ δφναμθ του βιβλίου ςτο να προςφζρει 

ςτα παιδιά ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ που κα τα βοθκιςουν να αντιμετωπίςουν 

τισ κακθμερινζσ προ(ς)κλιςεισ τθσ ηωισ. Θα δοκοφν φφλλα εργαςίασ και υλικό για 

τθν πραγματοποίθςθ προγραμμάτων καλλιζργειασ ςυναιςκθματικών δεξιοτιτων 

που μποροφν να γίνουν ςε μικρό χρονικό διάςτθμα και μζςα ςτθν τάξθ. 

            
ΠΡΟ :  :   κ.κ. Δ/ντεσ, Πρ/μζνεσ & 

Εκπαιδευτικοφσ Δθμόςιων και Ιδιωτικών 

Δθμοτικών χολείων και Νθπιαγωγείων  

τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Β΄ Ακινασ 

ΚΟΙΝ: κ.κ. υντονιςτζσ/ιςτριεσ 2 ου ΠΕΚΕ 

 

 

 

http://politistikabathinas.blogspot.gr/
https://goo.gl/maps/57WG4QAuqxVZHc656


 Ειςθγιτρια του εμιναρίου είναι θ κα Λίηα Βάρβογλθ (MA, Ph.D.), 

Ψυχολόγοσ- Ψυχοκεραπεφτρια, υγγραφζασ παιδικών βιβλίων, Επιςτθμονικι 

ςυνεργάτθσ Ιατρικισ χολισ Παν/μίου Ακθνών και Harvard University. 

 Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν παρακαλοφνται να 

ςυμπλθρώςουν τθν θλεκτρονικι φόρμα ςτον παρακάτω ςφνδεςμο μζχρι τθ 

Δευτζρα 9 Μαρτίου 2020 .   

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_kw3C-

1YgA1Zb5TMbHMwnbDmU_aAM5uzUjDiJOCK4vE-AzQ/viewform 

               Η ςυμμετοχι ςτο επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι και χωρίσ 

καμία οικονομικι επιβάρυνςθ. Επιςθμαίνεται  ότι ο αρικμόσ των 

ςυμμετεχόντων/ουςών από κάκε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ κα είναι περιοριςμζνοσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν 
να επικοινωνοφν με τθν Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων Ελζνθ Κατςοφφθ ςτο 693 
6398486.  
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