
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:             

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  13/05/2022 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

   ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 
  

 
 

 
 

 
 

 

Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
Δ/νση  :  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
 

 

ΠΡΟΣ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

               Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο – εργαστήριο  (World Café): 

«Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων στο Σύγχρονο σχολείο – 

 Προαγωγή της Ψυχικής και Συναισθηματικής Υγείας: Στρατηγικές και Δεξιότητες» 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ERASMUS+ 2020-1-EL01-KA101-078438, σε συνεργασία 

με το 1ο ΓΕΛ Πατρών, το Εσπερινό ΓΕΛ Πατρών, το ΓΕΛ Ρίου, το ΓΕΛ Παραλίας, το 6ο ΕΠΑΛ Πατρών, 

το Γυμνάσιο Ακράτας και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Πατρών, διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο - 

εργαστήριο εκπαιδευτικών με θέμα: «Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων στο Σύγχρονο 

σχολείο – Προαγωγή της Ψυχικής και Συναισθηματικής Υγείας: Στρατηγικές και Δεξιότητες». 

Η επιμόρφωση, διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, θα υλοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαΐου 

2022, στις 09.00 -12.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΓΕΛ Πατρών (Ανθούπολη). 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι  η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ενίσχυση της ψυχικής και 

συναισθηματικής υγείας στο σχολείο, η πρόληψη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

συγκρούσεων, η βελτίωση του κλίματος των σχολικών μονάδων και η εναρμόνησή τους με 

Ευρωπαϊκές πρακτικές. 

Ειδικότεροι στόχοι είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη μεθοδολογία του World Café,  

μιας μεθόδου διεξαγωγής βιωματικού εργαστηρίου σε ομάδες εργασίας, που συνιστά καινοτόμο 

προσέγγιση ανάδειξης και συγκέντρωσης της συλλογικής γνώσης μέσα από διαδικασίες 

ενεργητικής ακρόασης και ουσιαστικού διαλόγου. Επιπλέον, η ανάδειξη της ολιστικής φιλοσοφίας 

του World  Cafe, ως δημιουργικής διαδικασίας για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, του διαλόγου 

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 
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και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών για τη δημιουργία ζωντανής συζήτησης και δράσης με 

θεματική την πρόληψη της σχολικής βίας και τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο. 

 

Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο: Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

όλων των ειδικοτήτων, ενώ η συμμετοχή τους στην επιμόρφωση είναι εθελοντική και δωρεάν. Οι 

εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να συμμετέχουν στο σεμινάριο παρακαλούνται να δηλώσουν τη 

συμμετοχή τους μέχρι την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/WRxhtBRWwNY7B92e7 
 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην Επιμόρφωση είναι εθελοντική 

και δωρεάν. Η διοργάνωση και υλοποίηση του Σεμιναρίου γίνεται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του Σεμιναρίου θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα για την αποφυγή διασποράς του COVID-19. 

 

Συν. 1. Συνοπτικός Οδηγός Αναφοράς για τη φιλοξενία ενός World Café 
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