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Αριθμ. Πρωτ.:   15
                                  

                 ΠΡΟΣ:   
          

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΘΕΜΑ:  4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Διαπροσωπικές σχέσεις 
και επικοινωνία των εφήβων στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία»

 Συνημμένα:  Δελτίο συμμετοχής εκπαιδευτικού

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων), 
διοργανώνει το 4ο εκπαιδευτικό σεμινάριο βιωματικού χαρακτήρα, για ομάδες εκπαιδευτικών όλων 
των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Προβλεπόμενοι τόποι υλοποίησης 
είναι η Έδεσσα, τα Γιαννιτσά και η Αριδαία. Για το σχηματισμό μίας ομάδας εκπαιδευομένων 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον 16 εκπαιδευτικοί.
Ο τίτλος του 4ου αυτού σεμιναρίου είναι «διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία των εφήβων 
στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία» και αποτελεί συνέχεια των τριών προηγούμενων, 
αλλά μπορούν να το παρακολουθήσουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν μετείχαν στις εργασίες των 
τριών προηγούμενων σεμιναρίων.

Το σεμινάριο υποστηρίζεται από το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό των αντίστοιχων φορέων:
• Υπουργείο Παιδείας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής και Οργανισμός 

κατά των Ναρκωτικών: «Στηρίζομαι στα πόδια μου».
• Υπουργείο Παιδείας και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής: «Συζητήσεις 

εφήβων-ψυχική υγεία και διαπροσωπικές σχέσεις».
• Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου: «Δραστηριότητες για την πρόληψη του 

εκφοβισμού και της βίας μεταξύ μαθητών».
• Διεθνής Ακαδημία Εκπαίδευσης της UNESCO: «Δημιουργώντας ένα ασφαλές και φιλόξενο 

σχολείο».
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: «Πρόγραμμα ένταξης παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών - διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012 σε εργάσιμες ημέρες 
και η διάρκεια του θα είναι μέχρι πέντε (5) ώρες κατά ομάδα, με έναρξη στις 4:00 το απόγευμα. Ο 
ακριβής τόπος και χρόνος θα ανακοινωθούν μετά τις 20/01/2012.
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Κωνσταντίνος Κιουρτσής, υπεύθυνος Σχολικών 
Δραστηριοτήτων και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και 
εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, να αποστείλουν συμπληρωμένο το 
επισυναπτόμενο δελτίο συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση kkiourtsis@sch.gr. 
Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία σχετικά με το σεμινάριο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω 
του email που θα δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι. 

Προθεσμία αποστολής του δελτίου συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 20/01/2012.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ – ΧΗΜΙΚΟΣ

mailto:kkiourtsis@sch.gr


ΠΡΟΣΟΧΗ !  
Να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το δελτίο συμμετοχής με email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  kkiourtsis  @  sch  .  gr  , μέχρι  Παρασκευή 20/01/2012.

Η επικοινωνία μας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για αυτό 
να δηλώσετε το email που το παρακολουθείτε συχνά, εσείς προσωπικά.

ΠΡΟΣ:  Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 
υπόψη Κωνσταντίνου Κιουρτσή, υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων

e-mail:  kkiourtsis  @  sch  .  gr  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
στο 4ο σεμινάριο Σχολικών Δραστηριοτήτων βιωματικού χαρακτήρα:  

«διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία των εφήβων 
στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία»

01 ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ

02 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕ/ΤΕ   

03 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      ΕΤΗ      _ _ _ _ _

04 ΘΕΣΗ / ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΗΜΕΡΑ

05
προσωπικό e-mail  

(δηλώστε οπωσδήποτε την
 ηλεκτρονική σας διεύθυνση)

06 τηλέφωνο επικοινωνίας 
(σταθερό ή κινητό)

07

Σημειώνω 
με τους αριθμούς 1, 2, 3 

τον τόπο προτίμησης
(1: πάρα πολύ, 2: πολύ, 

3:λίγο) 

Γιαννιτσά    _ _ _   

Έδεσσα      _ _ _   

Αριδαία       _ _ _   

ο/η  αιτών/ούσα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    _ _  / _ _  / 2012

 ---------------------------
υπογραφή
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