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Παραςκευή, 10/12/2021 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 

Διαδικτυακό ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Φωκίδασ 
 
 
Το Κζντρο Πρόλθψθσ Π.Ε. Φωκίδασ «Διαδρομι» και θ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φωκίδασ 

ςυνδιοργανϊνουν για 2θ χρονιά το διαδικτυακό ςεμινάριο εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με 

τίτλο «Πρόληψη κατ’ οίκον: Από το Α έωσ το Ω». 

Το ομϊνυμο εκπαιδευτικό υλικό, που κα χρθςιμοποιθκεί ςτισ ςυναντιςεισ, ζχει δθμιουργθκεί από 

το Κζντρο Πρόλθψθσ Διμου Ακθναίων «Ακθνά Υγεία» και διακζτει τθν ζγκριςθ του Ι.Ε.Π.  

Πρόκειται για ζνα αλφαβθτάρι προςωπικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ ςε 

ςυνκικεσ κρίςθσ και αβεβαιότθτασ, όπωσ οι τρζχουςεσ που επιβάλει θ πανδθμία covid 19.  

Κάκε γράμμα ςθματοδοτεί μία ζννοια. Ξεκινϊντασ από το Α με τθν ζννοια τθσ «Αποδοχισ» τθσ νζασ 

κατάςταςθσ και διατρζχοντασ τθν αλφάβθτο με βαςικζσ ζννοιεσ-κλειδιά, απαραίτθτεσ για τθν κατάλθξθ ςτο 

«Ω», ςτθν κατάκτθςθ τθσ «Ωριμότθτασ», τόςο ςε ςχζςθ με τθ γνϊςθ, αλλά κυρίωσ ςε ςχζςθ με τθν 

ψυχοςυναιςκθματικι προςαρμογι ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ. 

Κάκε ζννοια κα καλοφνται οι ςυμμετζχοντεσ, με τρόπουσ ςφντομουσ, απλοφσ και χαλαροφσ, να 

επεξεργαςτοφν:   

 νοθτικά (μζςω γραπτϊν ερεκιςμάτων), 

 βιωματικά (μζςω δραςτθριοτιτων), 

 εμπειρικά (μζςω αιςκιςεων – βλ. ακουςτικό ερζκιςμα), 

 αναςτοχαςτικά (αποτφπωςθ μζςω καταγραφισ), 

 διαλεκτικά (μοίραςμα ςτθν ομάδα). 

 

Το ςεμινάριο, πζρα από τθ ςυμβολι ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν, 

μπορεί ςε επαγγελματικό επίπεδο να αποτελζςει ερζκιςμα για τον εμπλουτιςμό τθσ εξ αποςτάςεωσ ι δια 

ηϊςθσ επικοινωνίασ με τον μακθτικό πλθκυςμό. 

Η ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο είναι δωρεάν και θ ςυνολικι διάρκειά του ορίηεται ςε 6 εβδομαδιαίεσ 

ςυναντιςεισ, μζςω ψθφιακισ πλατφόρμασ. Η διάρκεια κάκε ςυνάντθςθσ είναι 90 λεπτά, ϊρεσ 

απογευματινζσ, εκτόσ ωραρίου εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν. Το ςεμινάριο κα ξεκινιςει την Τρίτη, 18 

Ιανουαρίου 2022, ϊρα 5.30 μ.μ. και  κα ολοκλθρωκεί τθν Τρίτθ, 22 Φεβρουαρίου 2022.  

 Ο ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά ομάδα ορίηεται ςτα 8 άτομα. Σε περίπτωςθ που οι 

αιτιςεισ ςυμμετοχισ ξεπεράςουν τα 8 άτομα, υπάρχει δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ δεφτερθσ ομάδασ 

εκπαιδευτικϊν. 

Απαραίτητη προχπόθεςη για τη ςυμμετοχή ςτο ςεμινάριο είναι η χρήςη υπολογιςτή/κινητοφ με 

κάμερα και μικρόφωνο. Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών ςυναντήςεων θα χρειαςτεί να είναι 

ανοιχτζσ οι κάμερεσ.  
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Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζχρι και τθν Τετάρτθ,22 Δεκεμβρίου 2021, διαδικτυακά, με 

αποςτολι email  ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Κζντρου Πρόλθψθσ «Διαδρομι»: kpfokidas@gmail.com.  

Στο email αναγράφετε ονοματεπϊνυμο, ειδικότθτα, ςχολικι μονάδα ςτθν οποία υπθρετείτε και ζνα 

τθλζφωνο επικοινωνίασ. 

 

Θα δοθεί βεβαίωςη παρακολοφθηςησ. 

 

Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα τθσ «Διαδρομισ»: 22650.23590 & 22650.23837.  
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