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Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Ευχές
2. Βιωματικό

Σεμινάριο

Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών

από την Κίνηση

«ΠΡΟΤΑΣΗ»

Ο καινούριος χρόνος ας φέρει στις ψυχές όλων μας
αγάπη, χαρά και διάθεση για προσφορά στον
συνάνθρωπό μας.
Καλές γιορτές!

Θέμα 2ο: «Βιωματικό

Σεμινάριο

Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών από την Κίνηση

‘ΠΡΟΤΑΣΗ’»
Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» για έναν άλλο τρόπο ζωής, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής
Υγείας της Π.Ε. Αχαΐας προγραμματίζει την υλοποίηση Βιωματικού Σεμιναρίου εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών με θέμα: «Εισαγωγή στην αξιοποίηση και εφαρμογή των εκφραστικών μέσων
και βιωματικών τεχνικών, ως διαδικασία πρόληψης για την εμψύχωση και την ψυχική υγεία
των παιδιών».
Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» δραστηριοποιείται από το 1988 στην Πάτρα στον τομέα της
πρόληψης

των

εξαρτήσεων, την

ψυχική

υγεία, τα

ανθρώπινα

δικαιώματα και

τη

διαπολιτισμικότητα. Τη φετινή σχολική χρονιά υλοποιεί το έργο «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» (ΠΡΟτείνω γιατί
ΝΟΙΑζομαι), το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόκειται
ουσιαστικά για συνέχεια του προγράμματος «ΠΛΟΥΤΟΣ» (Παιδαγωγική Λειτουργία Ομάδων
ένα Υποδειγματικό Ταξίδι στην Ουσιαστική Συνύπαρξη) που υλοποιήθηκε από τον 0κτώβριο
2014 μέχρι τον Απρίλιο 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»,
του οποίου τον γενικό συντονισμό στην Ελλάδα είχε το Ίδρυμα Μποδοσάκη και
χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το ΕΕΑ Grants (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).
Το Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΝΟΙΑ» (ΠΡΟ-τείνω γιατί ΝΟΙΑ-ζομαι), στοχεύοντας στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών στον
παιδαγωγικό και συμβουλευτικό τους ρόλο καθώς και στην εξοικείωση με τα νέα μεθοδολογικά
εργαλεία της συμμετοχικής και βιωματικής μάθησης, με απώτερο σκοπό την πρόληψη των
σύγχρονων απειλών όπως η ανασφάλεια, η απομόνωση, η παθητικότητα, η φτώχεια, η βία, οι
εξαρτήσεις, ο ρατσισμός.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από 16 Ιανουαρίου 2017 έως 20 Φεβρουαρίου 2017, σε έξι
τρίωρες συναντήσεις, κάθε Δευτέρα 5.00-8.00 μ.μ. στους χώρους του φορέα (Σαρανταπόρου 20,
Πάτρα). Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ημέρες: 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2 και 20/2/2017.
Επιμορφωτές –εμψυχωτές στο Σεμινάριο θα είναι στελέχη του φορέα, επαγγελματίες και
εθελοντές, ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Σεμινάριο μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένο το
σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται, μέχρι την Τετάρτη 11
Ιανουαρίου 2017 με fax: 2610-451790 ή με e-mail: protasi@pat.forthnet.gr
Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των 25 ατόμων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
με βάση την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος.

Συν.: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

