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ΠΡΟ: 1. Δηεπζπληέο Δεκνηηθώλ
Σρνιείσλ θαη Πξντζηάκελεο
Νεπηαγσγείσλ ηεο Δηεύζπλζεο
Π.Ε. Δ΄ Αζήλαο
2. Εθπαηδεπηηθνύο ζρνιηθώλ
κνλάδσλ ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε.
Δ΄ Αζήλαο

Ταρ. Δ/λζε

ΚΟΙΝ:

θ.θ. Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο Π.Ε.
Δ΄ Αζήλαο

ΘΔΜΑ: Ηκεξίδα Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ – Βηωκαηηθό εξγαζηήξη Φηιαλαγλωζίαο:
«Αλαδεηώληαο ην ζεζαπξό ηεο δωήο καο ζηε ζρνιηθή ηάμε»
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δηεύζπλζε Π.Ε. Δ΄ Αζήλαο, δηα ηεο Υπεύζπλεο Πνιηηηζηηθώλ
Θεκάησλ, δηνξγαλώλεη εκεξίδα -βησκαηηθό εξγαζηήξη θηιαλαγλσζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
κε ζέκα:
«Αναζητώνταρ το θησαςπό τηρ ζωήρ μαρ στη σσολική τάξη»
Η εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 9 Μαξηίνπ 2018, θαηά ηηο ώξεο 16:45 20:00, ζην 6ν Γεκνηηθό ρνιείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ (Λεσθόξνο Αγίνπ Δεκεηξίνπ 186, δεο
ζηνλ ράξηε).
Έλα βησκαηηθό εξγαζηήξη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο απηνγλσζίαο θαη
ηεο λνεκαηνδόηεζεο ηεο δσήο ζηε ζρνιηθή ηάμε, κέζα από ηε θηιαλαγλσζία. Θα ηεζνύλ
ζέκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί πάλσ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο εκεξίδαο, όπσο:
Ενζυναίζθηζη: Είλαη έκθπηε; Είλαη απνηέιεζκα άζθεζεο ή κίκεζεο; Δηδάζθεηαη;
Μαζαίλεηαη; Με πνηνπο ηξόπνπο;
Αυηογνωζία: κηα «βνπηηά» ζηνλ εαπηό καο, ηηο θύξηεο αλάγθεο θαη ηα πξαγκαηηθά ηνπ
ζέισ, κέζα από ηνπο θαζξέθηεο εκώλ θαη αιιήισλ. Τη καο θάλεη αιεζηλά θαη πεξηζζόηεξν
επηπρηζκέλνπο; Πόηε ληώζνπκε γαιήλε θαη εζσηεξηθή πιήξσζε; Πόηε είκαζηε ν θαιύηεξόο
καο εαπηόο καο, ώζηε λα κπνξνύκε λα «δνύκε» πξαγκαηηθά θαη ην δηπιαλό καο θαη λα
πξνζθέξνπκε νπζηαζηηθά ζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο;
Νοημαηοδόηηζη ηης ζωής μας: είλαη ην αμηαθό καο ζύζηεκα ν ζεζαπξόο ηεο δσήο καο;
Πώο αλαγλσξίδνπκε ηη αμίδεη θαη ηη όρη; Πνηεο αμίεο, επηινγέο θαη ζηάζεηο δσήο «θνπβαιάεη» ε
πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη εζληθή καο ηαπηόηεηα ζηελ πνξεία ηεο
ζην ρσξνρξόλν; Πνηεο αμίεο, επηινγέο θαη ζηάζεηο δσήο πξνβάιιεη θαη ππνζπλείδεηα καο
επηβάιιεη ν ζύγρξνλνο, δπηηθόο ηξόπνο δσήο;
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Εκπαιδευηικοί (και γονείς): κήπσο δεηάκε ππεξβνιηθά πνιιά θαη ίζσο άρξεζηα θαη
πεξηηηά πξάγκαηα από ηνπο καζεηέο (θαη ηα παηδηά καο); Πώο εκπλένπκε θαη παξαθηλνύκε ηα
παηδηά καο λα δηαθξίλνπλ ηελ νπζία ζηε δσή ηνπο θαη λα κελ παξαπιαλώληαη από ηηο
δηάθνξεο επηηήδεηεο ζεηξήλεο θαη ηα θαληαρηεξά πεξηηπιίγκαηα;
Ειάηε ινηπόλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην ξόιν καο σο δάζθαινη - εκςπρσηέο. Ειάηε
λα αλαθαιύςνπκε καδί θαη λα πξνηείλνπκε ζηνπο καζεηέο καο ηνπο πξαγκαηηθνύο ζεζαπξνύο
ηεο δσήο καο, κε δεκηνπξγηθνύο θαη επθάληαζηνπο ηξόπνπο.
Εηζεγήηξηεο ηεο εκεξίδαο ζα είλαη νη:
 Δύε Σζηηηξίδνπ - Υξηζηνθνξίδνπ, εθπαηδεπηηθόο, ζπγγξαθέαο.
 Αλαζηαζία Κιαδεπηήξα, ςπρνιόγνο, νηθνγελεηαθή ζεξαπεύηξηα
Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί παξαθαινύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο:
- ιεπθά ραξηηά Α4,
- καξθαδόξνπο,
- κεγάια ραξηόληα θαλζόλ ρξώκαηνο ιεπθνύ θαη ώρξαο
- κπινθ ραξηηώλ γιαζέ κεγέζνπο Α4 ζε δηάθνξα ρξώκαηα
- εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά
- θόιιεο θαη ςαιηδάθηα
- κνπζηθά νξγαλάθηα
- δηάθνξα ρξσκαηηζηά παληά, καληήιηα ή εζάξπεο
Η εκεξίδα απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ ηεο Δ/λζεο Π.Ε. Δ΄
Αζήλαο θαη δελ ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Επεηδή ν αξηζκόο ζπκκεηνρήο ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ηηο
δειώζεηο ζπκκεηνρήο.
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ειεθηξνληθή
θόξκα ζην ζύλδεζκν:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Q8l-ZNigwjA68asDMqGxIE405RKta4aP8hVOWy_WA4bJg/viewform
κέρξη ηε Γεπηέξα, 5 Μαξηίνπ 2018 θαη ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ειεθηξνληθά
ηελ Τεηάξηε, 7 Μαξηίνπ 2018. Σην ηέινο ηεο εκεξίδαο ζα δνζεί βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο.
Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη νη Πξντζηακέλεο
ησλ Νεπηαγσγείσλ λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Η Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ: ηαπξνύια Πεηξνπνύινπ
Ο Διεςθςντήρ Π.Ε. Δ΄ Αθήναρ

Γεώπγιορ Κέντπορ
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