
 

ΘΕΜΑ: «Βιωματικό εργαςτήριο διαχείριςησ διαπροςωπικών ςχζςεων, 

ςυναιςθημάτων και ανάπτυξησ κοινωνικών δεξιοτήτων» 

 Το Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Καβάλασ, ςτο πλαίςιο τθσ επιμορφωτικισ υποςτιριξθσ των 

εκπαιδευτικϊν για τθν υλοποίθςθ καινοτόμων προγραμμάτων, καλεί τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να ςυμμετζχουν ςε βιωματικό εργαςτιριο με κζμα τθ διαχείριςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων, ςυναιςκθμάτων και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεξιοτιτων.   

 Το εργαςτιριο κα επιχειριςει να καλφψει κζματα που αφοροφν τόςο τθν 

διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν μζςα ςτισ ομάδεσ, 

όςο και τθν ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν προςπάκειά τουσ να διατθριςουν 

τισ ιςορροπίεσ ςτθν τάξθ και να υποςτθρίξουν ςυναιςκθματικά τουσ μακθτζσ τουσ.  

 Περιγραφή: Το βιωματικό εργαςτιριο κα αποτελείται από μια ςειρά 

δραςτθριοτιτων – παιχνιδιϊν και τεχνικϊν – ςτισ οποίεσ κα ςυμμετζχουν ενεργά οι 

εκπαιδευτικοί. Οι δραςτθριότθτεσ κα είναι ςτοχευμζνεσ ςτθν ζκφραςθ, κατανόθςθ, 

ζλεγχο των ςυναιςκθμάτων κακϊσ και ςτθν ενςυναίςκθςθ.  

 Απώτεροσ ςτόχοσ του βιωματικοφ εργαςτθρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να 

μοιραςτοφν κοινζσ εμπειρίεσ και να γνωρίςουν ιδζεσ και τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα 

μποροφν να ςυνεχίςουν αυτι τθ μορφι επικοινωνίασ με τουσ μακθτζσ τουσ.  

 Θεματικζσ ενότητεσ του εργαςτηρίου 

 Γνωριμία με τθν ομάδα, κακϊσ θ εξοικείωςθ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα για τθ 

ςφςφιξθ των ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ 

 Παιχνίδια ανάπτυξθσ και ςυνοχισ τθσ ομάδασ 

 Δραςτθριότθτεσ που μειϊνουν τισ ςυνκικεσ ζνταςθσ, ανταγωνιςμοφ, ςυγκροφςεων 

 Τεχνικζσ ενίςχυςθσ τθσ αίςκθςθσ ταυτότθτασ των μακθτϊν  
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Καβάλα, 6/10/2022 
Α.Π.:Φ.23.1/6128 

ΠΡΟ: Τουσ/τισ Δ/ντζσ/ντριεσ και 
Προϊςταμζνουσ/νεσ των ςχολικϊν 
μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καβάλασ 

ΚΟΙΝ:  

http://dipe.kav.sch.gr/
paliotera%20eti/�������%20������%202019-20/���������%20����������/ypsd@dipe.kav.sch.gr


 Εμψυχωτισ εργαςτθρίου κα είναι ο Παπάηογλου Παναγιϊτθσ, Υπεφκυνοσ 

Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Π.Ε. Καβάλασ και κα πραγματοποιθκεί την Σετάρτη 19 

Οκτωβρίου 2022, 18:00 - 20:00, ςτο 16ο Δημοτικό χολείο Καβάλασ. 

 Θα δοκοφν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ. 

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παρακάτω θλεκτρονικι φόρμα: 

https://forms.gle/7sudjmn6scc8okib6  

Επιςήμανςη: Σασ επιςθμαίνουμε ότι επειδι τα εργαςτιρια είναι βιωματικά, κα 

υπάρχει ςειρά προτεραιότθτασ μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των 25 

εκπαιδευτικϊν.   
  
 Η Διευθφντρια Π.Ε. Καβάλασ 

 

Αθαναςία Γαϊτανίδου 
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