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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο  Αγωγής  Υγείας «Εκπαιδευτικός  στην  τάξη  ξανά:
Ενδυναμώνοντας τον εαυτό μου και τον ρόλο μου».

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
εκπαιδευτικό  σεμινάριο  με  τίτλο:http://dipe-a-athin.att.sch.gr  «Εκπαιδευτικός  στην  τάξη  ξανά:
Ενδυναμώνοντας τον εαυτό μου και τον ρόλο μου». 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής:

Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν τη  Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, ώρες 17:00-19:00
και  θα συνεχίζονται  ανά δεκαπέντε  ημέρες  κατά τις  ίδιες  ώρες,  ημέρα Δευτέρα
καθόλη τη σχολική χρονιά, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Βίκτωρος Ουγκώ 30-
Αθήνα, πλησίον του σταθμού Μετρό Μεταξουργείο.  Στο σεμινάριο  θα επιλεγούν
μέχρι δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί.

Περιγραφή σεμιναρίου:

Το  σεμινάριο  αφορά  σε  εκπαιδευτικούς,  διαρκεί  όλη  τη  σχολική  χρονιά  και
περιλαμβάνει  μια  δίωρη  απογευματινή  συνάντηση  της  ομάδας  ανά
δεκαπενθήμερο.  Σκοπός  του  προγράμματος  είναι  η  ενδυνάμωση του  εαυτού,  η
ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού στην μετά- covid εποχή και η
πρόληψη της  επαγγελματικής εξουθένωσης.  Κατά τη  διάρκεια των συναντήσεων
προσφέρεται  υποστήριξη,  γίνεται  επεξεργασία  και  εμβάθυνση  θεμάτων
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επικοινωνίας,  σχέσεων  και  διαχείρισης,  αλλαγών,  καθώς  και  ανταλλαγή  καλών
πρακτικών  αξιοποιώντας  τη  συνολική  εμπειρία  της  ομάδας.  Το  πρόγραμμα
βασίζεται  στη  μέθοδο  της  εποπτείας  ομότιμων  και  προϋποθέτει  την  ενεργητική
συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOKQBCv2L880Lot4zg3hEEu3iKUM
SA0pmvn3sjt_vmPN5CJA/viewform έως  την  Πέμπτη  3  Νοεμβρίου 2022 (σε
περίπτωση  που  η  φόρμα  δεν  ανοίγει,  αντιγράψτε  το  url  του  συνδέσμου  και
επικολλήστε το στη γραμμή διεύθυνσης στον φυλλομετρητή σας). 

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  σεμιναρίου  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 Π. Ε. Α΄ Αθήνας
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