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ΚΟΙΝ: κ. Οργανωτικό Συντονιςτι
Εκπαιδευτικοφ Ζργου 4ου ΠΕΚΕΣ
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ
Εκπαίδευςθσ Αττικισ
κ.κ. Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ
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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
& ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ
Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Διεφκυνςθ Π.Ε. Δϋ Ακινασ, δια τθσ Υπεφκυνθσ Αγωγισ Υγείασ,
διοργανϊνει, βιωματικό επιμορφωτικό εργαςτιριο με κζμα:
«"Γράφοντασ ιςτορίεσ, γνωρίηοντασ τον εαυτό μασ”: Αξιοποίθςθ τθσ δθμιουργικισ γραφισ
και ανάγνωςθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ».
Το βιωματικό επιμορφωτικό εργαςτιριο κα πραγματοποιθκεί τθν Πζμπτθ, 4 Απριλίου 2019 ςτο
7ο Δθμοτικό χολείο Αργυροφπολθσ (Κωνςταντινουπόλεωσ 82, Αργυροφπολθ, χάρτθσ ) από τισ
17:00 ζωσ τισ 20:00 (ώρα προςέλευςησ: 16:45) και απευκφνεται ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ
τθσ οικείασ διεφκυνςθσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ.
Στο εργαςτιριο κα αναηθτιςουμε τρόπουσ αξιοποίθςθσ τθσ δθμιουργικισ γραφισ ςτθν τάξθ,
αλλά και τθσ φιλαναγνωςίασ, για να αναπτφξουμε τθν ενςυναίςκθςθ, τθν ικανότθτα κατανόθςθσ
των ςυναιςκθμάτων του εαυτοφ και του άλλου. Θα αναηθτιςουμε τρόπουσ να δθμιουργιςουμε
κοινότθτεσ μάκθςθσ και αλλθλοκατανόθςθσ μζςα από τα πάκθ των θρϊων που κα ηωντανζψουν
ςτο χαρτί.
Συντονίςτρια του εργαςτθρίου: Ελζνθ Σβορϊνου, Φιλόλογοσ, Συγγραφζασ, Υπεφκυνθ
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ WWF Ελλάσ.
Το εργαςτιριο προςδοκεί να ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν με διδακτικά
εργαλεία και μεκόδουσ ενεργθτικισ μάκθςθσ και δθμιουργικισ προςζγγιςθσ κεμάτων που

άπτονται του πεδίου Αγωγι Υγείασ και τα οποία αποτελοφν αντικείμενο πραγμάτευςθσ ςχετικϊν
εγκεκριμζνων προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων που υλοποιοφνται ςτα ςχολεία τθσ
οικείασ Διεφκυνςθσ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ.
Εντάςςεται δε, ςτο πλαίςιο υποςτιριξθσ και διοργάνωςθσ ενόσ Forum Ανταλλαγισ και Διάχυςθσ
Ιδεϊν με κζμα «Δθμιουργικι Ζκφραςθ και Προαγωγι τθσ ατομικισ και κοινωνικισ Τγείασ ςτο
ςχολείο», ςτο οποίο εκπαιδευτικοί ι και μικρζσ ομάδεσ μακθτϊν κα μπορζςουν να
παρουςιάςουν τα αποτελζςματα διερευνθτικϊν και δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων που
προάγουν με βιωματικό και ςυνεπϊσ ουςιαςτικό τρόπο, τθν Υγεία.
Για τθν οργάνωςθ και τον τρόπο υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτο Forum το οποίο
προγραμματίηεται να υλοποιθκεί προσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, κα υπάρξει ςχετικι
ενθμζρωςθ και πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ.
Επιςθμαίνεται ότι λόγω του βιωματικοφ χαρακτιρα του εργαςτθρίου, ο αρικμόσ των
ςυμμετεχουςϊν/όντων εκπαιδευτικϊν είναι περιοριςμζνοσ (25 εκπαιδευτικοί). Ωσ εκ τοφτου κα
τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ ςφμφωνα με τα κάτωκι κριτιρια:
α. Τθ ςυμμετοχι και υλοποίθςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ εγκεκριμζνου
Προγράμματοσ Α.Υ., κατά τθ ςχολικι χρονιά 2018-19.
β. Τθ χρονοςιμανςθ ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ.
Οι ενδιαφερόμενεσ/οι εκπαιδευτικοί παρακαλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν θλεκτρονικι φόρμα
ςτο ςφνδεςμο:
https://docs.google.com/forms/d/19DHNXYjypJwVSwjk07uXpA1P5G3ogIw_kge1_ccLa2s/edit
ζωσ και τθν Παραςκευι 29 Μαρτίου 2019. Η ενθμζρωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ κα γίνει
θλεκτρονικά ζωσ τθ Δευτζρα 1 Απριλίου 2019.
Στουσ ςυμμετζχοντεσ κα επιδοκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να επικοινωνοφν με
τθν Υπεφκυνθ Αγωγισ Υγείασ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Δϋ Ακινασ ςτα τθλ. 2131617453 και 6943108517.
Παρακαλοφνται οι κ.κ. Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων και οι Προϊςτάμενεσ των
Νθπιαγωγείων να ενθμερϊςουν ςχετικά τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Η Τπεφκυνθ Αγωγισ Τγείασ: Ιωάννα Μενδρινού
Ο Διευκυντισ Π.Ε. Δ΄ Ακινασ
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