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ΠΡΟ:  

 
 

ΚΟΙΝ.: 

 
Ν. μφρνη,  20.10.2022 
Αρ. Πρωτ. : 11712 
 
 
Όλα τα Δημοτικά Σχολεία 
τησ Διεφθυνςησ (Ιδιωτικά & 
Δημόςια) 
 
4ο ΠΕΚΕΣ Αττικήσ 
1

ο
 ΚΕΔΑΣΥ 

2
ο
 ΚΕΔΑΣΥ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Βιωματικό Διαδικτυακό εμινάριο ςτο πρόγραμμα  
« “Αλφαβητάρι Οικονομικών”: Ενεργόσ Πολίτησ – Ανάπτυξη & Τλοποίηςη 
υλλογικών Δράςεων» 

 

Η Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δ΄ Αθήνασ ςε ςυνεργαςία με τη Διεφθυνςη Δ.Ε. Δ΄ 
Αθήνασ, δια των Υπευθφνων Αγωγήσ Υγείασ και Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ και τισ 
Διευθφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Κυκλάδων, δια των Υπευθφνων Σχολικών Δραςτηριοτήτων, ςτο 
πλαίςιο τησ υποςτήριξησ τησ ςχολικήσ κοινότητασ και των δράςεων ενδυνάμωςησ των 
εκπαιδευτικών, προςκαλεί ςε διαδικτυακό ςεμινάριο εκπαίδευςησ ςτο υλικό:  
 

« “Αλφαβητάρι Οικονομικών”: 
 Ενεργόσ Πολίτησ – Ανάπτυξη & Τλοποίηςη υλλογικών Δράςεων» 

 
 
Ειζηγηηέρ ηος ζεμιναπίος: 

Κσλζηαληίλνο Σηεξγίνπ: Εξωηεπικόρ ζςνεπγάηηρ ηηρ ActionAid για ηο ππόγπαμμα Αλθαβηηάπι 

Οικονομικών ωρ ειδικόρ Οικονομικήρ Εκπαίδεςζηρ.  

Χξπζνύια Σηακαηνύθνπ: Σςνηονίζηπια Εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων ζηην ActionAid / 

Σςνηονίζηπια ηος ππογπάμμαηορ «Αλθαβηηάπι Οικονομικών» 

 

Πεπιγπαθή ζεμιναπίος 

Τν ζεκηλάξην αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ηίηιν: 

«Αιθαβεηάξη Οηθνλνκηθώλ». Τν πιηθό πξνζθέξεηαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Η.Δ.Π.  

Πξόθεηηαη γηα έλα δνκεκέλν πξόγξακκα ην νπνίν πινπνηείηαη γηα 3ε ζρνιηθή ρξνληά θαη 

απεπζύλεηαη ζηελ Δ’ θαη Ση’ Γεκνηηθνύ θαη ζην Γπκλάζην. Απαξηίδεηαη από έλα εγρεηξίδην 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό θαη έλα ηεηξάδην κε θύιια εξγαζίαο γηα ην καζεηή 

θαη ηε καζήηξηα, μερσξηζηό γηα θάζε βαζκίδα. Πεξηιακβάλεη:  
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• Γξαζηεξηόηεηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ελδπλάκσζεο (Αλαθάιπςε δεμηνηήησλ & Πξνζσπηθή 

αλάπηπμε) 

• Γξαζηεξηόηεηεο πνπ εηζάγνπλ ηνπο καζεηέο ζηαδηαθά ζηελ θαηαλόεζε βαζηθώλ νηθνλνκηθώλ 

ελλνηώλ.  

• Βήκαηα γηα ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε δξάζεσλ κέζα από νκαδηθή ζπλεξγαζία.  

• Ηδέεο θαη εξγαιεία γηα ην πώο κπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ νη λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή.  

• Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα.  
 

Χπόνορ και ηόπορ διεξαγωγήρ ηος ζεμιναπίος: 

Τν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί  δηαδηθηπαθά ηε Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, 18:00-20:30 θαη   

απεπζύλεηαη ζε όινπο/εο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηα κέιε ηνπ εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ θαη 

βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ επζύλεο ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ. 

Απαιτείται προεγγραφή. 

 
Υποβολή αίτησης συμμετοχής 
Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα κέιε ηνπ εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ 

επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεκηλάξην θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ειεθηξνληθή  

θόξκα ζπκκεηνρήο ζην ζύλδεζκν: https://forms.gle/DpeR6mzfwHc6iCAKA , έσο θαη ηελ 

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022. 

(ζε πεπίπηωζη πος η θόπμα δεν ανοίγει, ανηιγπάψηε ηο url ηος ζςνδέζμος και επικολλήζηε ηο   

ζηη γπαμμή διεύθςνζηρ ζηον θςλλομεηπηηή ζαο). 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο ζα εηδνπνηεζνύλ γηα ηνλ ειεθηξνληθό ζύλδεζκν πξόζβαζεο ζηελ  

πιαηθόξκα δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ (ΕΟΟΜ), κέζσ ηνπ e-mail πνπ έρνπλ δειώζεη ζηε 

θόξκα ζπκκεηνρήο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνβιέπεηαη ε επίδνζε ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ θαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο. Ζ παξαθνινύζεζε είλαη 

πξναηξεηηθή, εθηόο δηδαθηηθνύ σξαξίνπ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  

 
Παρακαλοφνται οι Προϊςτάμενεσ των Νηπιαγωγείων και οι Διευθυντζσ/τριεσ των Δημοτικών 
Σχολείων τησ Διεφθυνςησ να μεριμνήςουν για την ζγκαιρη ενημζρωςη των εκπαιδευτικών και 
των μελών του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ ή βοηθητικοφ προςωπικοφ του ςχολείου τουσ. 
Η Τπεφθυνη Αγωγήσ Τγείασ: Ιωάννα Μενδρινοφ 

Ο Υπεφθυνοσ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ: Νίκοσ Στεφανόπουλοσ 

 

 Η Αναπληρώτρια Διευθφντρια  

Π.Ε. Δ΄ Αθήνασ 

 

Γεωργία αγιά 

Συνημμένο:  

1. Αφίςα του ςεμιναρίου 

https://forms.gle/DpeR6mzfwHc6iCAKA
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