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Προς: σχολεία νομού

Κοιν.: Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 
            Ν. Εύβοιας

Θέμα: Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Διαχείριση εφηβικών συμπερι-

φορών στο σχολικό πλαίσιο»

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (ΣΣΝ) της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

Εύβοιας σε  συνεργασία με  το  Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχο-

κοινωνικής Υγείας Ν. Εύβοιας  διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με  θέμα

«Διαχείριση εφηβικών συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο»

Στην καθημερινή πρακτική ο εκπαιδευτικός έρχεται συχνά αντιμέτωπος με εφηβικές συ-

μπεριφορές που διαταράσσουν τη σχέση του με τους μαθητές, καταστρέφουν το μαθησιακό κλίμα

και αποδιοργανώνουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση

τέτοιων συμπεριφορών μέσα στη σχολική τάξη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του

κλίματος του σχολείου, στη διαχείριση των συγκρούσεων και στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων και

συμπεριφορών. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με

βιωματικό τρόπο σε τεχνικές που συμβάλλουν στη διαχείριση της σχολικής τάξης. 

Επιμέρους θέματα του σεμιναρίου είναι τρόποι παιδαγωγικής προσέγγισης των εφήβων μα-

θητών μέσα στη σχολική τάξη, η ενίσχυση των ευεργετικών συμπεριφορών και  της αυτοεκτίμησης

των εφήβων, η  βελτίωση της επικοινωνιακής σχέσης με το μαθητή  και  η ενδυνάμωση του εκπαι-

δευτικού στο ρόλο του.  Το σεμινάριο, διάρκειας 10 ωρών,  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα

Τεχνολογίας του 3ου Γυμνασίου Χαλκίδας,  Προαστείου  26,  στη Χαλκίδα,  σύμφωνα με το

πρόγραμμα που ακολουθεί:

 



Πέμπτη  2/11/2017, 18.00-20.00

 Πέμπτη  9/11/2017, 18.00-20.00

   Πέμπτη 16/11/2017, 18.00-20.00

     Πέμπτη   23/11/2017, 18.00-20.00

    Πέμπτη  30/11/2017, 18.00-20.00

Η παρακολούθηση είναι χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι παρα-

καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν ηλεκτρο-

νικά στο  email του ΣΣΝ  mail@ssn.eyv.sch.gr  μέχρι την Πέμπτη 26/10/2017. Ο αριθμός των

συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους  εικοσιπέντε και θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους

και όσες δεν έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα σεμινάρια του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτή-

σεων ή άλλο βιωματικό σεμινάριο διαχείρισης σχολικής τάξης. Στο τέλος του σεμιναρίου θα δο-

θούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

                                                                                

                                                                             Ο Διευθυντής

                                                                            

                                                                               Δημήτριος Κ. Κυριτσόπουλος    
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