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Constantine Grapsas <studio.grapsas2@gmail.com>

Εκπαίδευση Συντονιστών νο 7 

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ <ren@otenet.gr> 26 Οκτωβρίου 2021 - 10:04 π.μ.
Απάντηση-Προς: ren@otenet.gr
Προς: studio.grapsas@gmail.com

Αγαπημένα Αδέλφια στην Εκπαίδευση Συντονιστών νο 7

 

Εύχομαι να είστε πολύ καλά.

 

H νέα σελίδα σας για την ενότητα με τα μαθήματα 5 έως 8 είναι εδώ

https://www.armonikizoi.com/el/2021/ekpsyn02

Η πρώτη σελίδα με μαθήματα 1 έως 4 είναι εδώ

. https://www.armonikizoi.com/el/2021/ekpsyn01

 

 

Ονόματα και email

Θα βρείτε παρακάτω την λίστα των ατόμων που παρακολουθούν την εκπαίδευση των συντονιστών. Αν χρειάζεται
κάποια διόρθωση ενημερώστε με. Μπορείτε να κάνετε ενεργητική ακρόαση μεταξύ σας και να σημειώσετε τις απορίες
και δυσκολίες για τις συζητήσουμε στο μάθημα.

 

Γραπτές εργασίες

Σχετικά με τις γραπτές εργασίες μην έχετε άγχος – όλα θα γίνουν.

 

1. Για τώρα κάνετε δυο αναλύσεις με τα τετράγωνα και στείλτε τις στον Συντονιστή που ελέγχει τις εργασίες σας.

H φόρμα για τα Τετράγωνα για ανάλυση είναι εδώ. https://www.armonikizoi.com/el/2014/tet

 

2. Μετά συμπληρώστε σταδιακά τις ερωτήσεις στο μεγάλο ερωτηματολόγιο εδώ:

(Κατεβάστε και τυπώστε το αχρείο για ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ και να το έχετε μπροστά σας στις επόμενες
συναντήσεις. (επιλέξτε word ‘η και pdf)

https://www.armonikizoi.com/download/eap  pdf

https://www.armonikizoi.com/download/eaw   word

Δεν χρειάζεται να το στείλετε αυτό στον Συντονιστή, αλλά θα μοιραστείτε (όσο νιώθετε άνετα)  τις απαντήσεις σας
προφορικά στην διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ σας. 

 

============

Αν θέλετε, δοκιμάστε να μπείτε στην σελίδα facebook για την ομάδα αυτή εδώ

https://www.facebook.com/groups/274654914415691
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Παρακαλώ να μελετήσετε τις οδηγίες εδώ.

 

Σελίδες να διαβάσουμε  

2. Για την 1/11/21 Το Κεφάλαιο 6

Μερικοί δεν έχουν στείλει  ακόμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το όνομα του συντονιστή του πρώτου χρόνου όπου συμμετέχετε.

2. Το όνομα του συντονιστή που να κοιτάξει τις γραπτές εργασίες σας.

 

Βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα στις 6 μ.μ. στο ΖΟΟΜ στην παρακάτω διεύθυνση.

https://zoom.us/j/7552962003?pwd=K0piTXQ2VFdLTXNUNFk0aThGcUdUUT09

Meeting ID: 755 296 2003  Passcode: AZ

Ξεκινάω ακριβώς στις 6:00 μ.μ.

 

Παρακαλώ να είστε ήδη μέσα στο ΖΟΟΜ με την κάμερα και μικρόφωνο κλειστά.

 

Όταν μπαίνετε ανοίξτε το chat και στείλτε ένα message σε μένα με το όνομα σας, ώστε να γνωρίσω ότι είστε
παρόν.

 

Παρακαλώ να μελετήσετε το κάθε βίντεο πριν από την συνάντηση μας κάθε Δευτέρα.

 

Δείτε την πρώτη συνάντηση εδώ  https://youtu.be/GeEJWjfBhWY

Δείτε την δεύτερη συνάντηση εδώ   https://youtu.be/czAzvKwpxs4

Δείτε την τρίτη συνάντηση εδώ     https://youtu.be/PB0sjQ-cnx0

Δείτε την τέταρτη συνάντηση εδώ  https://youtu.be/1vZf0qLyl8o

 

Τώρα που αλλάζει ο μήνας, με την ησυχία σας, οι προσφορές σας μπορούν να γίνουν εδώ
https://www.armonikizoi.com/el/2020/pros_sem_aytognosias_int

 

Αν θέλετε να βοηθήσετε με τις απομαγνητοφωνήσεις των μαθημάτων, στείλτε μου ενα email στο ren@otenet.gr
με το τίτλο απομαγνητοφώνηση

 

Να είστε πάντα καλά

Ηλίας

 

 

Εδώ είναι τα ονόματα και μέσων επικοινωνίας
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BENNETT TATIANA England bennett2013@outlook.com

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6944342546 mantonia@dent.uoa.gr

ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6972459022 kalliopigalani@gmail.com

Γιρβαλάκη Νεκταρία 6936022238 nektariagirvalaki@gmail.com

Γραψας Κωνσταντινος 6937066045 studio.grapsas@gmail.com

ΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΦΩΤΙΟΥ Λαμπρινή 6974385703 lambrdask@hotmail.com

Εΐενμπεργκερ Φρανς 6942555323 Fmlykourinos@gmail.com

ΖΑΧΑΡΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6943180004
katerina.zacharioudaki@yahoo.
com

ΗΛΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 6937307084 irene_iliaki@hotmail.com

Κατσιγιαννάκη Έλλη 6947181825 elli.katsigiannaki@gmail.com

ΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6946411304 toothklis@yahoo.gr

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ 6951005405 marokoliopoulou@gmail.com

ΚΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 6976973814 krali.elena@gmail.com

ΚΩΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6977903484 kotakidoumaria@yahoo.gr

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6945496688 yannislev@yahoo.gr

ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 6980708008 livsof@yahoo.gr>

ΛΟΥΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 6977336395 loussihealing2@gmail.com

Μακρυμίχαλου Κατερίνα 6977912798 katerinamac2002@yahoo.gr

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6934264149 despoina1@hotmail.com

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΙΚΥ 6973685774 fmourat@sch.gr

ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΣΟΦΙΑ 6945133007 sophiabat@hotmail.gr

ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 6907145374 aretijohn@gmail.com
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ΜΠΟΥΛΙΓΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6947805469 tasobouli@gmail.com

ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 6979982365 maril1nikole2@gmail.com

ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 6980320003 str_nickoz@live.com

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 6978003981 merpapado@yahoo.gr

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6974700313 c.papacharalampous@yahoo.gr

ΠΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6972451843 gpotsis1212@gmail.com

ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ pouliouma6@gmail.com

ΣΠΗΛΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 6945445083 argspiliotou@gmail.com

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6971575970 marymarysta@gmail.com

Στεφανίδη Εριφύλη
6985

089342 eri.sairam@gmail.com

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6972099449 stefanidou.vasiliki@gmail.com

ΣΤΟΑΝΤΖΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 6939521675 antigonistoan@gmail.com

ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 6937149844 nanatzav@yahoo.gr>

Τσίτση Δέσποινα 6978895404 despina@decodesign.gr

Φαρμάκη Καλλισθένη 6938377836 kallistheni.farmaki@gmail.com

ΦΟΥΝΤΟΥΚΑ ΑΝΘΗ 6937244117 afountouka@sch.gr

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 6980940720 lalema9@yahoo.gr

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6974188074 inxa98567@gmail.com

ΧΩΡΑΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 6979359839 chormaria@gmail.com
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Αρμονική Ζωή, Γρίβα 23, 15233, Χαλάνδρι , Greece

You may unsubscribe or change your contact details at any time.
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