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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
Ταχ. Δ/νση

: Λ. Συγγρού 165
171 21 - Ν. Σμύρνη
Πληροφορίες : Μενδρινού Ιωάννα
Τηλέφωνο
: 2131617453
6943108517
e-mail
: dagogiygeias@gmail.com

Ν. Σμύρνη, 25-01-2019
Αρ. πρωτ.: 969

ΠΡΟΣ: 1. Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων
και Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων
της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
2. Εκπαιδευτικούς Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

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

ΘΕΜΑ: «Επανάληψη Επιμορφωτικού Εργαστηρίου Aγωγής Υγείας: “Παιδαγωγική
Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των
εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας”»
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ και Α΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων
Αγωγής Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος για την
παρακολούθηση του επιμορφωτικού εργαστηρίου με τίτλο: « Παιδαγωγική Επικοινωνία:
Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την
καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας » ( 12 Νοεμβρίου 2018) και προκειμένου για την
ικανοποίηση των υπεράριθμων αιτήσεων συμμετοχής, προβαίνουν σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), στη διοργάνωση
δύο επαναληπτικών επιμορφωτικών εργαστηρίων, στις 13 και 18 Φεβρουαρίου 2019.
Το επαναληπτικό επιμορφωτικό εργαστήριο το οποίο απευθύνεται στους
εκπαιδευτικούς Π.Ε. Δ΄ Αθήνας θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 από
τις 17.00 έως τις 20.00 (ώρα προσέλευσης: 16:45), στο 7ο Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου (Μουσαίου
12, Π. Φάληρο, χάρτης ).
Επισημαίνεται

ότι

η

παρούσα

πρόσκληση

απευθύνεται

καταρχήν

στους

εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας των οποίων η αίτηση συμμετοχής δεν
ικανοποιήθηκε λόγω υπεραριθμίας. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται να επικαιροποιήσουν το
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα ο σύνδεσμος της
οποίας θα τους κοινοποιηθεί στο e-mail που έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, έως

την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019. Η ενημέρωση οριστικοποίησης της συμμετοχής τους
θα γίνει ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.
Κατόπιν τούτου και εφόσον διαπιστωθεί διαθεσιμότητα, θα υπάρξει σχετική
ανακοίνωση για την υποβολή νέων αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση και λόγω του
βιωματικού χαρακτήρα των εργαστηρίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει
χρονοσήμανσης.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια δεν επιβαρύνει οικονομικά τις/τους ενδιαφερόμενες/ους
εκπαιδευτικούς. Στις/στους συμμετέχοντες θα επιδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Περιγραφή εργαστηρίου:
Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποικίλες επικοινωνιακές
προκλήσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Διαφωνίες με συναδέλφους,
επιπλήξεις από γονείς, συγκρούσεις που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή στην καθημερινή
σχολική ζωή επηρεάζοντας την επαγγελματική απόδοση και την προσωπική μας ηρεμία.
Επομένως, στόχος του εργαστηρίου είναι να μυήσει τους εκπαιδευτικούς σε βασικές αρχές
και χρήσιμες επικοινωνιακές πρακτικές που θα ενδυναμώσουν την επαγγελματική τους
ταυτότητα και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσα
στο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την παρουσίαση βασικών στοιχείων
επικοινωνιακής θεωρίας, επιχειρείται η βιωματική προσέγγιση του θέματος μέσα από την
αξιοποίηση τεχνικών του Θεάτρου Forum.
Συντονίστριες του εργαστηρίου:
α. Φωτεινή Εγγλέζου, Ph.D., MA, Συντονίστρια Ε.Ε. 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).
β. Ιωάννα Μενδρινού, Ph.D., MA, Υπεύθυνη Α.Υ. Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Ειδική
Γραμματέας του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).
Παρακαλούνται

οι κ.κ. Διευθύντριες/ντές

των σχολικών μονάδων

Δημοτικής

Εκπαίδευσης και οι κ.κ. Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων να διασφαλίσουν την έγκαιρη
ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών.
Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας: Ιωάννα Μενδρινού
Ο Διευθυντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
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