Σεμινάριο εξειδικευμένης κατάρτισης
και εφαρμογής προγράμματος
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:
Βελτιώνουμε το κλίμα στην τάξη. Περνάμε καλά.
Μαθαίνουμε ευκολότερα.»

Αθήνα, Νοέμβριος 2015

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
»
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων, Δημοτικών
και Γυμνασίων
Θεματικές ενότητες - Χρονοδιάγραμμα
θεματικές ενότητες:
1. Επικοινωνία
2. Όρια και Πειθαρχία στο σχολικό πλαίσιο
3. Επίλυση Συγκρούσεων
4. Διαφορετικότητα
Αριθμός συναντήσεων
Ο αριθμός των συναντήσεων είναι 5
Α) 4 συναντήσεις για τις προαναφερόμενες θεματικές ενότητες
Β) Μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας
Ημερολόγιο παρουσιάσεων:
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται μια Τετάρτη κάθε μήνα.
Τόπος διεξαγωγής
Τα σεμινάρια θα γίνονται στα γραφεία της ΕΣΟΣΕ, Ομήρου 8, Αθήνα (κοντά στο
σταθμό μετρό Πανεπιστήμιο)
Ώρες / Διάρκεια:
Τα σεμινάρια διαρκούν 3 ώρες/τη φορά. Ώρα έναρξης 5.30μμ
Τρόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων
 Θεωρητική προσέγγιση
Πρόκειται για συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού μέρους που αφορά
στη θεματική ενότητα κάθε συνάντησης.
 Ομάδες εργασίας
Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους η ομάδα των εκπαιδευτικών
θα συμμετέχει σε:

α) βιωματικές ασκήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο της διδασκόμενης
θεματικής ενότητας, καθώς θεωρείται αναγκαίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να
επεξεργαστούν βιωματικά τα θέματα που θα πραγματευθούν με τα παιδιά.
β) εποπτείες (στήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή του
προγράμματος στο σχολείο σας) , αναφορά περιστατικών /case study
γ) παρουσίαση και επεξήγηση των δραστηριοτήτων που μπορούν να
εφαρμοστούν στην τάξη
Εφαρμογή του Προγράμματος στην τάξη
Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα
ή μέρος αυτού στην τάξη τους.
Υλικό
Στη διάρκεια των σεμιναρίων θα διατίθενται στους συμμετέχοντες, ανάλογα με
τη θεματική ενότητα άρθρα, προτεινόμενες δραστηριότητες για την τάξη, και
βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή.
Έναρξη
Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2016
Αριθμός συμμετεχόντων
Λόγω των βιωματικών ασκήσεων που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα κάθε
συνάντησης, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να είναι πάνω από 12
άτομα
Κόστος
Το κόστος για όλο το Πρόγραμμα είναι 150€ (σε δύο δόσεις), με την εγγραφή
και τον Απρίλιο του 2016
Βεβαιώσεις
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δίνονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Για τους εκπαιδευτικούς που θα εφαρμόζουν κάποιες δραστηριότητες στη τάξη
οι ώρες παρακολούθησης που θα υπολογιστούν σε σύνολο είναι 35.
Αίτηση συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά
συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα www.esose.gr

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 15.12.2015
Συντονιστές
Γεώργιος Γεωργουλέας: Σχολικός Ψυχολόγος, Υποψ. Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας
Αλεξία Μπακοπούλου: Σχολική Ψυχολόγος

