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ΘΕΜΑ: Βιωματικό εργαστήριο Α.Υ.:http://dipe-a-athin.att.sch.gr «Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες¨»

Η  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας,  δια  του  Υπεύθυνου  Αγωγής
Υγείας, σε συνεργασία με τo  Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής   Υγείας    «Παλλάς  Αθηνά»   στο  πλαίσιο  της   υποστήριξης    της
σχολικής 
κοινότητας  και  των  δράσεων  ενδυνάμωσης  των  εκπαιδευτικών,  διοργανώνουν
βιωματικό  εργαστήριο  πάνω  στο  εκπαιδευτικό  υλικό
«Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες»,  για εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής:

Το  εργαστήριο  θα  πραγματοποιηθεί  το  Σάββατο  18  Φεβρουαρίου  2023,  σε  μία
εξάωρη συνάντηση  κατά  τις  ώρες  10:00-16:00  στο  χώρο του  Κέντρου  Πρόληψης,
Βίκτωρος Ουγκώ 30-  Αθήνα, 3ος όροφος, πλησίον του σταθμού Μετρό Μεταξουργείο.
Για την επιμόρφωση θα επιλεγούν μέχρι δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί.

Περιγραφή εργαστηρίου:http://dipe-a-athin.att.sch.gr 

Πρόκειται για αυτοτελές εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα
έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν βιωματικά υλικό και ασκήσεις που συμβάλλουν
στην αναγνώριση και  διαχείριση των συναισθημάτων. Επίσης,  θα γίνει  παρουσίαση
του τρόπου εφαρμογής του παραμυθιού «Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες», το
οποίο λειτουργεί  ως υλικό προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας,  απευθύνεται  σε
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης), και έχει ως στόχο
να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα συναισθήματά τους,
καθώς και να προσπαθήσουν να τα διαχειριστούν λειτουργικά. 

ΠΡΟΣ: Τα Δημοτικά Σχολεία & 

Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Έδρες τους
ΚΟΙΝ.:http://dipe-a-athin.att.sch.gr - κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης

1ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

- Κέντρο Πρόληψης ¨Παλλάς Αθηνά¨

mailto:agogiygeias@yahoo.gr
mailto:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr


                          
Συντονίστριες θα  είναι  τα  στελέχη  του  Κέντρου  Πρόληψης  Μαρουσώ  Λύκαρη  και
Μαρινάση Τσαγκαλάκη

Υποβολή αίτησης συμμετοχής:
Οι  εκπαιδευτικοί  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στο  σεμινάριο  καλούνται  να
συμπληρώσουν  την  αίτηση  συμμετοχής  στον  σύνδεσμο
https:http://dipe-a-athin.att.sch.gr//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ9IORBad4Q6pEqgv9lHA2eeouTWwrziv
0VU-umdkaA2RK5w/viewform  
έως την Τετάρτη 15  Φεβρουαρίου 2023 (σε  περίπτωση που η  φόρμα δεν ανοίγει,
αντιγράψτε το url  του συνδέσμου και  επικολλήστε το στη γραμμή διεύθυνσης στον
φυλλομετρητή  σας).  Όσοι  επιλεγούν,  θα  ενημερωθούν  ηλεκτρονικά  την  Πέμπτη  16
Φεβρουαρίου 2023.

Τα κριτήρια επιλογής των επιμορφούμενων είναι:

(α) οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν σε σχολεία του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος του
Δήμου Αθηναίων (περιοχές Πλατείας Βάθη, Κουκακίου, Εξαρχείων, Νεαπόλεως)
(β) η σειρά προτεραιότητας με βάση τη χρονοσήμανση της αίτησής τους.

Η  παρακολούθηση  του  εργαστηρίου  είναι  προαιρετική  και  χωρίς  οικονομική
επιβάρυνση για όλους/ες τους/τις επιμορφούμενους/ες.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν Υπεύθυνo Αγωγής
Υγείας της ΔΠΕ A΄ Αθήνας.

                              

Ο Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, Τριαντάφυλλος Δούκας

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

της Διεύθυνσης Π. Ε. Α΄ Αθήνας

 

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
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