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Σέρρες, 23/11/2020  

Αριθμ. Πρωτ. :  412 
 

 

 
       Προς:  

Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών 

Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών 

 

Κοιν:  

 

1. ΔΠΕ Σερρών 

2. ΔΔΕ Σερρών 

3. ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, 

4. Φ. Αρχείου 

     
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό εργαστήριο 

συναισθηματικής ενδυνάμωσης 

 

Σχετ.: Πράξη: 5η/4-11-2020 του 4
ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 Το 4
ο
 Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής 

Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ» διοργανώνουν 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαστήριο με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

στην κρίσιμη και απαιτητική περίοδο που διανύουμε. 

Το εργαστήριο με τίτλο: 

«Εκπαιδευτικά μονοπάτια σε αβέβαιους καιρούς:  

συνδετικά υλικά και ενδυναμωτικά βήματα» 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών και θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 στις 18.00 μέσω της 

ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings. 

Σήμερα, που η επικοινωνία δυσχεραίνεται μέσα από τις μάσκες και την απόσταση, 

θεωρούμε ότι η εκπαίδευση σε νέες αρχές και δεξιότητες επικοινωνίας καθώς και στη 

διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητική. Η «αναστάτωση» 

που βιώνουμε όλοι και όλες μας λόγω της πανδημίας έχει ως αποτέλεσμα να ανακινεί 



ποικίλα συναισθήματα (φόβος, άγχος, αγανάκτηση, θυμός κ.ά.), τα οποία επηρεάζουν 

συνήθως αρνητικά τη συμπεριφορά μας. Η αναγνώριση αυτών και ο σωστός τρόπος 

διαχείρισής τους είναι εξαιρετικά σημαντικός, τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ήρεμου 

κλίματος στην τάξη και στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών.  

Επιδιωκόμενοι στόχοι του εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευτικοί: 

 να αναγνωρίσουν, να αναδείξουν τις ικανότητες, δεξιότητες, αξίες και αρχές 

που διαθέτουν και να τις αξιοποιήσουν στις νέες συνθήκες εκπαίδευσης  

 να ενδυναμωθούν και να ενδυναμώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες 

τους 

 να αναπτύξουν ουσιαστική επικοινωνία με τους μαθητές και τις μαθήτριες 

τους και να ενισχύσουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους 

 να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν, να αποδέχονται και να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματα τους.  

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο υποστηρίζεται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, με υπεύθυνη την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου για την Αειφορία κ. Λιάνα Στυλιανού. Υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού εργαστηρίου 

εκ μέρους του Κέντρου Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ» είναι η κ. Φανή Καραγκιόζη, 

Ψυχοπαιδαγωγός και ο κ. Χρήστος Κρυωνάς, Κοινωνικός Λειτουργός. 

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν,  παρακαλούμε να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους 

στη φόρμα: https://forms.gle/4kqj1Z2pBQ7pQbMC6  μέχρι την Δευτέρα 30/11/2020.  

Επειδή ο αριθμός συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικό εργαστήριο είναι περιορισμένος, θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία/ώρα δήλωσης συμμετοχής.  

Στη συνέχεια, το link της τηλεδιάσκεψης θα αποσταλεί μόνο στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες.  

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στο επιμορφωτικό σεμινάριο θα χορηγηθεί βεβαίωση 

παρακολούθησης. 

 

Ο Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής 

 του 4
ου

 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Σαρηβασιλείου Χαράλαμπος 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 




