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ΘΕΜΑ: 40ωρο σεμινάριο με θέμα «Λειτουργικά Πρότυπα Επικοινωνίας στη 

Σχολική Κοινότητα : από την επικοινωνία με τον Μαθητή σε αυτήν με τον 

Εκπαιδευτικό-Συνάδελφο» 
  
  

       Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ 

Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Υγείας  

«Αθηνά –Πρόμαχος» του Δήμου Αθηναίων προτίθεται να υλοποιήσει 40ωρο 

σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης με θέμα «Λειτουργικά Πρότυπα 

Επικοινωνίας στη Σχολική Κοινότητα: από την επικοινωνία με τον Μαθητή σε 

αυτήν με τον Εκπαιδευτικό-Συνάδελφο». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 20 ώρες 

δια ζώσης (10 δίωρες συναντήσεις) και 20 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι εξ 

αποστάσεως ώρες θα περιλαμβάνουν συγγραφή σύντομης εργασίας σχετικής με τη 

θεματική του σεμιναρίου με την υποστήριξη των εκπαιδευτών. 

Το σεμινάριο θα έχει  την ακόλουθη ενδεικτική θεματολογία: 

 

 

1
η
 συνάντηση 

 

 

Γνωριμία – Λειτουργία ομάδας. Προσδοκίες. 

Διερεύνηση αναγκών και προσδοκιών των μελών.  

Εισαγωγή στη φιλοσοφία της πρόληψης .Τι σημαίνει «Λειτουργική 

Επικοινωνία» επί της ουσίας.  

Κοινωνικές και Ψυχολογικές παράμετροι. 

2
η
 συνάντηση 

 

 

 

Το θεσμικό πλαίσιο του σχολείου και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 

O Εκπαιδευτικός και Ο Άνθρωπος… 

Επικοινωνία – Εγώ και Επικοινωνία-Ρόλος. 

Τα θέματα που εγείρονται.  

Χαρακτηριστικά της Λειτουργικής Επικοινωνίας σε σχέση με 

δυσλειτουργικά πρότυπα. 

Εισαγωγή. 

3
η
 συνάντηση 

 

Xαρακτηριστικά  της Λειτουργικής Επικοινωνίας σε σχέση με 

δυσλειτουργικά πρότυπα .Σεμινάριο και Workshop 1 

4
η
 συνάντηση Αυθεντικότητα .Workshop  

Αθήνα :     4 /11/2015 

Αρ. Πρ:17998  

 

ΠΡΟΣ: 

τις σχολικές μονάδες της 

  Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας 
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5
η
 συνάντηση Ενσυναίσθηση .Workshop  

6
η
 συνάντηση Διαχείριση διαφορετικότητας .Workshop 1 

7
η
 συνάντηση Διαχείριση Διαφορετικότητας. Workshop 2 

 

8
η
 συνάντηση 

 

 

Θέματα Επικοινωνίας μέσα από Ψυχοπαιδαγωγικό Υλικό για 

Εκπαίδευση στην Αγωγή Υγείας. 

9
η
 συνάντηση 

 

Προς τον σχεδιασμό προγράμματος αγωγής υγείας με θέμα την 

επικοινωνία. Ανάθεση Εργασίας.  

10
η
 συνάντηση Κλείσιμο της ομάδας. Ανατροφοδότηση μελών. 

Διερεύνηση νέων αναγκών για νέο κύκλο συνεργασίας 

 

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει  την Πέμπτη  19/11/2015, θα πραγματοποιηθεί στο 

χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Λ. Βουλιαγμένης και Αίνου 1, στάση ΜΕΤΡΟ Αγ. 

Ιωάννης και ώρα 15.00-17.00. Αριθμός συμμετεχόντων μέχρι 15 άτομα. Στην 

περίπτωση περισσότερων συμμετοχών από τις απαραίτητες  θα γίνει κλήρωση. 

Η ίδια η ομάδα αποφασίζει για πιθανή συνέχεια της εκπαίδευσης σε ένα 

δεύτερο κύκλο, θέτοντας παράλληλα και θέματα που θα ήθελε να επεξεργαστεί. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στο: agygeias@dide-a-

ath.att.sch.gr μέχρι τη Δευτέρα 16/11/2015. Οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν πλήρη 

στοιχεία και τηλέφωνο επικοινωνίας. 
 

                                                                                                                       

                                                                     

                                                                                            Ο Διευθυντής 

                                                                                  της Διεύθυνσης Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας 

 

 

 

                                                                                         Λεωνίδας Μάντζος PhD, MSc, MEd 

  

mailto:agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr
mailto:agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr

