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Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φωκίδας «Διαδροµή» 

Αλέκου Ξηρού 16, Άµφισσα – Τηλ.: 22650.23590 & 23837. 
Email: kp.fokidas@gmail.com – Ιστολόγιο: kpfokidas.wordpress.com 

 
 

Tετάρτη, 1/06/2022 

 

 
 

Θέµα: «Διαδικτυακό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Φωκίδας µε τίτλο “ΑποφορτίΖΟΥΜΕ μαζί, φωτίΖΟΥΜΕ 

διαδρομές που μας ταιριάζουν’’» 

 
 
Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Φωκίδας «Διαδροµή» και η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Φωκίδας συνδιοργανώνουν διαδικτυακό εργαστήρι εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης µε τίτλο «ΑποφορτίΖΟΥΜΕ μαζί, φωτίΖΟΥΜΕ διαδρομές που μας ταιριάζουν». 

 
Πρόκειται για ένα εργαστήρι αποφόρτισης των εκπαιδευτικών  και ενδυνάµωσης του 

επαγγελµατικού ρόλου τους, στο πλαίσιο κλεισίματος της σχολικής χρονιάς. Ο σκοπός του 

εργαστηρίου είναι  οι εκπαιδευτικοί να κάνουν το δικό τους  απολογισμό για  την εκπαιδευτική 

χρονιά που πέρασε, καθώς δίνεται η  δυνατότητα  να διερευνήσουν τυχόν προκλήσεις και να 

αναστοχαστούν πάνω στον επαγγελματικό τους ρόλο και εμπειρία. 

 
Το εργαστήρι  στοχεύει στην ενίσχυση της δικτύωσης µεταξύ των µελών της οµάδας, 

δηµιουργώντας έναν κοινό τόπο και ένα ασφαλές πεδίο επεξεργασίας (κοινών) βιωμάτων όπου θα 

µπορούν να εκφραστούν σκέψεις, προσδοκίες και ανάγκες  σχετικά µε τον επαγγελµατικό ρόλο των 

εκπαιδευτικών. 

Η μεθοδολογία θα περιλαμβάνει  στοιχεία από τη μέθοδο της  Καταξιωτικής Συστημικής 

Διερεύνησης,  ακολουθώντας  τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο εργαστήρι, είναι η χρήση υπολογιστή µε κάµερα  

και µικρόφωνο. Κατά  τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης θα χρειαστεί  να είναι 

ανοιχτές οι κάµερες, καθώς το διαδικτυακό εργαστήρι  δεν  θα έχει τη μορφή  μιας 

απλής εισήγησης αλλά θα βασίζεται στη μεταξύ μας αλληλεπίδραση και επικοινωνία.  

 
 
Η συµµετοχή στο εργαστήρι  είναι δωρεάν και η  διάρκειά του ορίζεται σε 1 απογευματινή 

συνάντηση, µέσω ψηφιακής πλατφόρµας. Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 
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Ιουνίου 2022. Η διαδικτυακή συνάντηση θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ. και  θα ολοκληρωθεί στις 

8.30 μ.μ. 

 
Ο ανώτατος αριθµός συµµετεχόντων ορίζεται από  8 έως 10  άτοµα. 

 
Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, διαδικτυακά, µε 
αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Πρόληψης 
«Διαδροµή»:kp.fokidas@gmail.com. 

Στο email αναγράφετε ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, σχολική µονάδα στην οποία υπηρετείτε και 

ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

 
 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της «Διαδροµής»: 22650.23590 & 22650.23837 

ή µέσω  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο kp.fokidas@gmail.com. 

 

 

 

 

Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης «Διαδρομή» 
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