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ΠΡΟ: Δθμοτικά χολεία
Δ/νςθσ Π.Ε. Αν. Αττικισ

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή βιωματικοφ ςεμιναρίου εκπαίδευςησ ςτο υλικό πρόληψησ
επιθετικότητασ για μαθητζσ Δημοτικοφ ‘Το ςπίτι των παιδιϊν’ »
χετ.: το υπ’ αρ. 127/5-2-2018

ασ ενθμερϊνουμε για τθ διεξαγωγι βιωματικοφ ςεμιναρίου εκπαίδευςθσ ςτο
υλικό πρόλθψθσ επικετικότθτασ για μακθτζσ Δθμοτικοφ ‘Σο ςπίτι των παιδιϊν’ , το
οποίο ςυνδιοργανϊνει θ Δ/νςθ Π.Ε. Αν. Αττικισ με το Κζντρο Πρόλθψθσ ΔΙΕΞΟΔΟ.
Σο ςεμινάριο που κα υλοποιιςουν τα επιςτθμονικά ςτελζχθ του Κζντρου Πρόλθψθσ
κα ζχει ςυνολικι διάρκεια 11 ωρϊν και κα περιλαμβάνει τισ 3 παρακάτω
περιγραφόμενεσ 3 δίωρεσ ςυναντιςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και μία πεντάωρθ
ςυνάντθςθ με προςομοιϊςεισ από το υλικό.
1θ υνάντθςθ

2θ υνάντθςθ

3θ υνάντθςθ
4θ υνάντθςθ

Γνωριμία, χολικι
επικετικότθτα ,
ςχολικόσ εκφοβιςμόσ
Προλθπτικζσ
παρεμβάςεισ των
εκπαιδευτικϊν, ο ρόλοσ
του εκπαιδευτικοφ
Παρουςίαςθ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ:
«Σο ςπίτι των παιδιϊν»
Επεξεργαςία υλικοφ:
Ομάδεσ Εργαςίασ

21 Φεβρουαρίου
2018
Σετάρτθ

18.00-20.00

28 Φεβρουαρίου
2018
Σετάρτθ

18.00-20.00

7 Μαρτίου 2018
Σετάρτθ

18.00-20.00

9 Μαρτίου 2018
Παραςκευι

9.00-14.00

Σο εμινάριο κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο του Κζντρου Πρόλθψθσ, Πλατεία Αγ.
Νικολάου 3 , 2οσ όροφοσ, Αχαρνζσ. Σο Πρόγραμμα εντάςςεται ςτθν γενικότερθ
φιλοςοφία ςυγκρότθςθσ ομάδασ, οι ςυναντιςεισ είναι αλλθλζνδετεσ μεταξφ τουσ,
γι’ αυτό το λόγο θ παρουςία των Εκπαιδευτικϊν κρίνεται απαραίτθτθ ςε όλεσ τισ
ςυναντιςεισ. Δεν υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ ανάλογα με τθν κεματολογία.
Σο εμινάριο ςτθρίηεται ςε βιωματικζσ μεκόδουσ-ενεργθτικι μάκθςθ, γεγονόσ που
οριοκετεί τον μζγιςτο αρικμό ςυμμετεχόντων ςε 15-18 άτομα. Γι’ αυτό τον λόγο κα
τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των δθλϊςεων
ςυμμετοχισ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ δηλϊςεων ςτισ 16
Φεβρουαρίου 2018, ςτην ηλ. διεφθυνςη τησ υπ. Αγωγήσ Υγείασ health.ed@dipeanatol.att.sch.gr

το τζλοσ του εμιναρίου κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ υμμετοχισ

Η Διευθφντρια
Διεφθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
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