
 

 

Θέμα: Επιμορφωτική συνάντηση με τη Στεργιανή Γκιαούρη, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Σχολικής ψυχολογίας ΠΤΔΕ, ΠΔΜ 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  

Στην καρδιά της επιδημιολογικής κρίσης, αυτή η στιγμή του ανοίγματος των σχολείων 

προσφέρει την ευκαιρία να συν-δημιουργήσουμε μεταμορφωτικές μαθησιακές εμπειρίες 

που ενδυναμώνουν τις κοινωνικές, συναισθηματικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες, οι 

οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός σχολείου που νοιάζεται, φροντίζει και 

δημιουργεί ένα ασφαλές, υποστηρικτικό, και δίκαιο περιβάλλον μάθησης για όλους και 

όλες. 

Για το λόγο αυτό σε συνέχεια των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεργατικών 

δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, οι συντονιστές Παιδαγωγικής Ευθύνης 

Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου και Νικόλαος Ποζουκίδης συνδιοργανώνουν επιμορφωτική 

τηλεσυνάντηση συνεργασίας με την Παναγιώτα Κοταρίνου ΠΕ03 και τη Χριστίνα 

Παπαζήση Εκπ/σης για την Αειφορία του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, τον Δημήτρη Αργύρη 

του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και τον Χαράλαμπο Κουκουλάκη Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 του 1ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: 

«Επανένωση, ανανέωση και ανάπτυξη: Κοινωνική και συναισθηματική 

μάθηση ως ‘οδικός χάρτης’ για το άνοιγμα του σχολείου» 
 

                           
 
    
      
 
 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Κοζάνη  02-02-2021 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 28 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 

1. Σχολικές Μονάδες Γενικής 
Παιδαγωγικής Ευθύνης της 
Σ.Ε.Ε. Ζ. Μπαλαμπανίδου 
 

2. Σχολικές Μονάδες Γενικής 
Παιδαγωγικής Ευθύνης του 
Σ.Ε.Ε. Ν. Ποζουκίδη 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 5  
Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες: 

501 00 Κοζάνη 
Ζαφείρα 
Μπαλαμπανίδου 

 

Τηλέφωνο: 24610 24756 – 
6937108879 

 

E-mail: pekesdm@sch.gr 

balabazaf@gmail.com 

 

   
   
 



Εισηγήτρια: Στεργιανή Γκιαούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής 

ψυχολογίας ΠΤΔΕ, ΠΔΜ 

Βασικοί άξονες συζήτησης είναι: 

• Αξιοποίηση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης για την προώθηση 

της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των μελών της σχολικής κοινότητας 

• Σχέσεις και μεταβάσεις σε συνθήκες διακινδύνευσης 

• Σύνδεση, ενεργητική ακρόαση με ενσυναίσθηση και υποστήριξη προσώπων 

με τραυματικές εμπειρίες 

• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο αναστοχασμό τους για τον 

επανασχεδιασμό της διδασκαλίας σε δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα 

• Συνεργασία με οικογένειες και ειδικούς  

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/2/2021 και ώρα  

5.30-7.00.  

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι:  

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou 

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της συνάντησης παρακαλούμε συμπληρώστε τη 

φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω  σύνδεσμο: 

http://bit.ly/2O1cXMO 

Οι Συντονιστές  Εκπαιδευτικού Έργου  

Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου (ΠΕ03) 

Νικόλαος Ποζουκίδης (ΠΕ06) 

 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou
http://bit.ly/2O1cXMO

