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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 

 

 

Τρίτη, 08/03/2022 
 
 

Θέµα: «Διαδικτυακό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Φωκίδας µε τίτλο “Η επαγγελµατική µου διαδροµή µέσα από 

την ψηφιακή αφήγηση’’» 

 
Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Φωκίδας «Διαδροµή» και η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Φωκίδας συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεµινάριο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης µε τίτλο «Η επαγγελµατική µου διαδροµή µέσα από την ψηφιακή αφήγηση». 

 
Πρόκειται για ένα σεµινάριο ενδυνάµωσης του επαγγελµατικού ρόλου των εκπαιδευτικών µέσα 
από τη δηµιουργία και το µοίρασµα ψηφιακών αφηγήσεων. Ο σκοπός του σεµιναρίου είναι η 
ανασκόπηση της επαγγελµατικής διαδροµής των εκπαιδευτικών έως σήµερα, διερευνώντας 
αποθέµατα, αξίες και δεξιότητες που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της 
επαγγελµατικής τους πορείας. 

 
Το σεµινάριο, πέρα από τη συµβολή στην προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάµωση των 
εκπαιδευτικών, δίνει τη δυνατότητα στο να ενισχυθεί η δικτύωση µεταξύ των µελών της οµάδας, 
δηµιουργώντας έναν κοινό τόπο και ένα ασφαλές πεδίο επεξεργασίας των ψηφιακών αφηγήσεων 
όπου θα µπορούν να εκφραστούν σκέψεις, προσδοκίες και ανάγκες σχετικά µε τον επαγγελµατικό 
ρόλο τους. 

 
Παράλληλα, το σεμινάριο θα βοηθήσει τις/τους συμμετέχουσες/οντες να αποκτήσουν δεξιότητες 
για τη δηµιουργία ψηφιακής αφήγησης, ανακαλύπτοντας τη χαρά της δηµιουργίας, καλλιεργώντας 
τη δηµιουργικότητα και αναπτύσσοντας τις ικανότητες που διαθέτουν. 

 
Το διαδικτυακό σεµινάριο θα ακολουθεί τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της 
µετασχηµατιστικής µάθησης και έχει σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως µε την 
παράλληλη αξιοποίηση σύγχρονων και ασύγχρονων µέσων. 



2  

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

και µικρόφωνο. Κατά  τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων  θα χρειαστεί  να 

είναι ανοιχτές οι κάµερες. 

 
Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογικού χαρακτήρα παρά µόνο οι  βασικές  
γνώσεις χρήσης υπολογιστή  και διαδικτύου. Το πρόγραµµα που θα χρησιµοποιηθεί για 
την ψηφιακή αποτύπωση των αφηγήσεων θα είναι το power point ή οποιοδήποτε άλλο 
εξυπηρετεί  τις/τους εκπαιδευτικούς . 

 
Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι δωρεάν και η συνολική διάρκειά του ορίζεται σε 5 εβδοµαδιαίες 
συναντήσεις, µέσω ψηφιακής πλατφόρµας. Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι 2 απογευµατινές 

ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών. Το σεµινάριο θα ξεκινήσει την Τρίτη, 22 

Μαρτίου 2022, ώρα 5.30 µ.µ. και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 19 Απριλίου 2022. 
 
Ο ανώτατος αριθµός συµµετεχόντων ορίζεται από  8 έως 10  άτοµα. 

 
 

Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέχρι και την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 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. 


