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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
: Λ. Συγγρού 165
171 21 - Ν. Σμύρνη
Πληροφορίες : Μενδρινού Ιωάννα
Τηλέφωνο
: 2131617453
6943108517
e-mail
: dagogiygeias@gmail.com

Ν. Σμύρνη, 05-12-2018
Αρ. πρωτ.: 15496
ΠΡΟΣ: 1. Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων
της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Ταχ. Δ/νση

2. Εκπαιδευτικούς Δημόσιων και
Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

ΚΟΙΝ: κ. Οργανωτικό Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου 4ου ΠΕΚΕΣ
Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Αττικής
κ.κ. Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου 4ου ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
κοικωνικοσυναισθηματικής μάθησης (Social Emotional Learning)
για εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας ΠΕ06»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Αγωγής
Υγείας και σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 Αγγλικής 4ου ΠΕΚΕΣ
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, διοργανώνει
ενημερωτική συνάντηση και παρουσίαση προγράμματος μεικτής επιμόρφωσης για
εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας ΠΕ06 με θέμα:
«Ανάπτυξη Κοινωνικών και Ατομικών Δεξιοτήτων με παράλληλη εκμάθηση
της αγγλικής γλώσσας».
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών της Αγωγής,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και την επιστημονική του επιμέλεια έχει ο Καθηγητής Αγωγής
Υγείας, κ. Βασίλειος Κούτρας.
Η παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, από τις
17.30 έως τις 19.30 (ώρα προσέλευσης: 17:15), στο 11ο Δ.Σ. Αργυρούπολης (Ηλεκτρουπόλεως 1,
Αργυρούπολη, χάρτης ) και απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06-Αγγλικής
της οικείας Διεύθυνσης που διδάσκουν στην Στ΄ τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Περιγραφή προγράμματος:
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης και προαγωγής ψυχικής υγείας και παράλληλης
διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Περιλαμβάνει τρεις (3) δια ζώσης ομαδικές
επιμορφωτικές συναντήσεις, εφαρμογή στην τάξη ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας καθώς
επίσης και υποστήριξη δια ζώσης και εξ' αποστάσεως.
Η θεματολογία του επιμορφωτικού προγράμματος περιλαμβάνει:


Διαδικασία θέσπισης κανόνων στην τάξη



Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών



Ανάπτυξη δεξιοτήτων γνωριμίας και φιλίας των μαθητών



Αντίληψη και αποδοχή διαφορετικής οπτικής



Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων (λύπη, φόβος, θυμός, απογοήτευση) από
τους μαθητές



Καλλιέργεια ενσυναίσθησης στους μαθητές



Διαχείριση στρες των μαθητών



Ταυτόχρονη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων



Ανάπτυξη κοινωνιογλωσσικής ικανότητας των μαθητών

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από:
την κ. Νάντια Κουρμούση (PhD Προαγωγή Υγείας Π.Σ.Ν. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, MSc Έλεγχος
του Στρες, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., MSc Εφαρμοσμένης Δημόσιας Υγείας του Ε.Σ.Δ.Υ.) και
την κ. Βέρα Βορύλλα (Ph.D candidate, M.Ed in TESOL).
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν και θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του
επιμορφωτικού προγράμματος, θα λάβουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, το
υποστηρικτικό υλικό και βεβαίωση επιμόρφωσης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, 100
διδακτικών ωρών από το ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ενημερωτική συνάντηση παρουσίασης του εν λόγω προγράμματος Αγωγής Υγείας
απευθύνεται

χωρίς

κανέναν

περιορισμό,

σε

όλες/ους

τις/τους

ενδιαφερόμενες/ους

εκπαιδευτικούς ΠΕ06-Αγγλικής οι οποίες/οι θα δηλώσουν συμμετοχή.
Στις/ους συμμετέχουσες/οντες θα επιδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική
φόρμα

στο

σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1VDDEvgxU-

hsT1GHp5Z2EEc1jxeJUQSXd9pD0DWJ-vd0/edit
έως και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018. Όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές. Σε περίπτωση
αδυναμίας προσέλευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη οργάνωση της
εκδήλωσης.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθύντριες/ντές των σχολικών μονάδων Δημοτικής Εκπαίδευσης να
μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών ΠΕ06-Αγγλικής.
Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας: Ιωάννα Μενδρινού

Ο Διευθυντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ

