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ΘΕΜΑ: FORUM ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΡΟ)ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”, Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου
Τετάρτη 5 & Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, δια της
Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, διοργανώνει, Forum Ανταλλαγής Ιδεών και Διάχυσης Δημιουργικών
Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Προ)Αγωγής της Υγείας στο Σχολείο.
Κατά τη διάρκεια του Forum, εκπαιδευτικοί ή και μικρές ομάδες μαθητών θα έχουν τη
δυνατότητα παρουσίασης διερευνητικών πρακτικών και αναστοχαστικών έργων δημιουργικής
έκφρασης και γραφής, τα οποία προέκυψαν κατά την υλοποίηση Προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων (Προ)Αγωγής της ατομικής και κοινωνικής Υγείας, το σχολικό έτος 2018-19.
Ανάδειξης ειδικότερα, καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και μαθητικές δημιουργίες που
συντείνουν στην ευαισθητοποίηση, στον προβληματισμό, στην πρόληψη, στην ενδυνάμωση, στην
υιοθέτηση υγιεινών και βιώσιμων προτύπων και συμπεριφορών από τους μαθητές και στη
γενικότερη ανάπτυξη κουλτούρας υγείας σε όλη στη σχολική κοινότητα.
Η προβολή των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και έργων των μαθητών (ποιήματος,
τραγουδιού, παραμυθικής ιστορίας, κόμικς, μηνύματος, αφίσας, ταινίας, θεατρικού δρώμενου,
happening, παραστατικής αφήγησης ή ανάγνωσης), θα πραγματοποιηθεί με ανακοινώσεις,
προβολές (φωτογραφικού υλικού, βίντεο, άλλου οπτικο-ακουστικού υλικού) ή και ζωντανές,
μικρής διάρκειας, παρουσιάσεις (αναλόγιο, αφήγηση, θεατρικό δρώμενο, happening, κ.λπ.) από
αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών (1 έως 6 ατόμων), συζήτηση (στρογγυλό τραπέζι).
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ειδικούς επιστήμονες, κυρίως συγγραφείς παιδικής
λογοτεχνίας ή άλλους δημιουργούς το καλλιτεχνικό έργο των οποίων επιβεβαιώνει τη διττή
υπόσταση της τέχνης ως ψυχοθεραπευτικό / ψυχ-αγωγικό και μορφωτικό / παιδευτικό μέσο.
Το Forum θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στην αίθουσα
Θεάτρου “Μελίνα Μερκούρη” στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου (Λ. Αγίου Δημητρίου 55, χάρτης)

σε απογευματινές ώρες οι οποίες θα ανακοινωθούν μαζί με το ακριβές πρόγραμμα της
εκδήλωσης σε επόμενη ανακοίνωση, κατόπιν της οριστικοποίησης των συμμετοχών.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε όλους τους
εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και τους μαθητές τους.
Ο διατιθέμενος χρόνος για κάθε παρουσίαση θα καθοριστεί αναφορικά με το εύρος των
συμμετοχών. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι προαιρετική. Με την ολοκλήρωση του Forum, θα
επιδοθούν Βεβαίωση και Έπαινος συμμετοχής στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές,
αντίστοιχα.
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες/οι, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Forum με ανακοινώσεις
ή παρουσιάσεις έργων δημιουργικής έκφρασης και γραφής, παρακαλούνται να συμπληρώσουν
την ηλεκτρονική φόρμα στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1mXw_p-8TnJyQflx2nFRub__SElS41t_-hx0UVya6eQ4/edit
έως και την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής για κάθε διαφορετικό
πρόγραμμα/παρουσίαση, ανεξάρτητα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος περισσότερων
εκπαιδευτικών/μαθητικών ομάδων (με άλλο θέμα) από την ίδια σχολική μονάδα.
Ο αριθμός των συμμετεχουσών/όντων εκπαιδευτικών και μαθητών θα καθοριστεί με κριτήρια
όπως: - εμπρόθεσμη εκδήλωση ενδιαφέροντος,
- υλοποίηση προγράμματος Α.Υ. κατά το τρέχον σχολικό έτος,
- θεματική και μεθοδολογική ποικιλομορφία,
- εγκυρότητα και πρωτοτυπία.
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις ή προγραμματισμό υποστηρικτικών δράσεων
στα σχολεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή
ηλεκτρονικά με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενες των
Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν έγκαιρα και ενυπόγραφα, όλους τους εκπαιδευτικούς των
σχολικών τους μονάδων.
Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας: Ιωάννα Μενδρινού
Ο Διευθυντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
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