
 
                                                                                                                                                                                                                                      

                        

                                                                                                             

                                                                              
 

 

 

  

 
 
 

 

    

 

 

       ΘΕΜΑ : Υλοποίηςη διαδικτυακοφ επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου ςε ςυνεργαςία με τον  
                   Οργανιςμό μη κερδοςκοπικοφ χαρακτήρα «Το Χαμόγελο του Παιδιοφ». 
                    
 

Ο Διευθυντήσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Λακωνίασ 
      

Ζχοντασ υπ’ όψιν : 
1. τθν με αρικμ. 4867/Γ2/28-08-1992 Τ.Α. (ΦΕΚ 629/τ.Βϋ/1992) με κζμα: «χολικζσ 

Δραςτθριότθτεσ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν με αρικμ. 455/Γ7/07-02-2000 
Τ.Α. (ΦΕΚ 161/τ.Βϋ/16-02-2000) με κζμα «Σροποποίθςθ τθσ 4867/Γ2/28-08-1992 
Τ.Α.» και ιςχφει  

2. τθν με αρικμ. Γ1/377/865/18-09-1992 Τ.Α. (ΦΕΚ 577/τ. Βϋ/1992) με κζμα: «χολικζσ 
Δραςτθριότθτεσ» 

3. τθν με αρικμ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ με κζμα «χεδιαςμόσ και 
Τλοποίθςθ Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων) για το ςχολικό ζτοσ 2020 - 
2021».  

4. το από 26 Μαρτίου 2020 Μνθμόνιο υνεργαςία μεταξφ του Τπουργείου Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων και του υλλόγου «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ»  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME 

 

τθν πραγματοποίθςθ, φςτερα από πρόταςθ του Τπευκφνου χολικϊν Δραςτθριοτιτων 

τθσ ΔΔΕ Λακωνίασ και ςε ςυνεργαςία με τον Οργανιςμό μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα «Σο 

Χαμόγελο του Παιδιοφ», διαδικτυακοφ επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου διάρκειασ τριών (03) 

ωρών με τίτλο «Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωςη εκπαιδευτικών». Σο 

επιμορφωτικό αυτό ςεμινάριο αναφζρεται ςτθν ζννοια τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ και 

δίνει απλζσ κατευκφνςεισ για τθν υποςτιριξθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, εςτιάηοντασ ςε ζνα 

     Σαχυδρ.Δ/νςθ  :  Διοικθτιριο  
                                    2

ο
 χλμ. Ε.Ο. πάρτθσ-Γυκείου            

Σ.Κ.                       231 00   πάρτθ 
Πλθροφορίεσ    : Δ. Βαχαβιϊλοσ    

Σ   Σθλζφωνο          :  27313 63469                                            
     Σθλεoμοιότυπο :  27313 63477                                   
     Ηλεκτρ. Σαχ.      :  politist@dide.lak.sch.gr  
     Ιςτότοποσ          :  dide.lak.sch.gr                         
    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

              
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η 
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΛΑΚΩΝΙΑ 
 
  
 

 
 

 
Σπάρτη  19 – 02 – 2021 
Αριθμ. Πρωτ. Φ.23.1/791 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
  
  



εκ των πιο βαςικϊν πυλϊνων για το χτίςιμο ενόσ ανκεκτικοφ ςχολείου: τθν υποςτιριξθ και 

ενδυνάμωςθ του ίδιο του εκπαιδευτικοφ.  

Σο ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο κα υλοποιθκεί διαδικτυακά από τθν κα Ζλενα Παλοφμπθ, 

ψυχολόγο του μθ κερδοςκοπικοφ Οργανιςμοφ «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» τθ Δευτζρα 1θ 

Μαρτίου 2021 από τισ 17:00 ζωσ τισ 20:00. Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτο ωσ άνω 

ςεμινάριο είναι προαιρετικι και για αυτό οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να δθλϊςουν 

ςυμμετοχι μζςω του ακόλουκου ςυνδζςμου: https://forms.gle/muajQNgM6nqXZWuP9 

μζχρι και τθν Πζμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021. 

Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου διαδικτυακοφ ςεμιναρίου κα 

πραγματοποιθκεί χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Τπθρεςία μασ, κακϊσ και ότι 

δεν κα διαταραχκεί θ ομαλι λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων.  

 

         

                                                                                                         Ο  Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ  

 
 
 

                                                                                                                       Δρ. Αγάπιοσ Οικονομίδθσ 
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