
                                                    
 

 
   
                                                                       
  
  
   
 
   
   

  
 
 
 
 

 

Θέμα:  «Πώς στέκομαι στις μεταβάσεις και τι δεξιότητες μου ζητιούνται;» διαδικτυακό 
βιωματικό σεμινάριο 2 εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς.  
Σχετ: Έγγραφο Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων» 
Αρ. Πρ. 48/5-3-2021 

 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, δια μέσου της 
Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων,  σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας 
Κυκλάδων», συνδιοργανώνει  σεμινάριο, αποτελούμενο από δύο διαδικτυακά εργαστήρια, για 
τις/τους εκπαιδευτικούς,  με θέμα:  
 

«Πώς στέκομαι στις μεταβάσεις και τι δεξιότητες μου ζητιούνται;» 
 
Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του ανθρώπου, τόσο του παιδιού όσο και του ενήλικα, συνοδεύεται 
από «μεταβάσεις» που αποτελούν υγιείς και απαραίτητες διαδικασίες της ζωής. Οι διαδικασίες 
αυτές αποτελούν πηγές δημιουργίας αλλά και άγχους.  
Για παράδειγμα, οι μεταβάσεις στο σχολείο, από τάξη σε τάξη, σηματοδοτούν αλλαγές. Κάποιες 
από αυτές, χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αποτελούν όχι μόνο σημαντικές αλλαγές στην 
ζωή των μαθητών και της σχολικής βαθμίδας αλλά και αναπτυξιακές αλλαγές.  
 
Δεν είναι, όμως, μόνο αυτές. Η ζωή, στο σύνολό της είναι μια σειρά διαδοχικών μεταβάσεων, 
άλλες εύκολες, άλλες δύσκολες, άλλες προβλεπόμενες, άλλες απρόβλεπτες.  
Είναι σημαντική η προετοιμασία, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των παιδιών, με την ανάδειξη 
δεξιοτήτων ζωής, που διευκολύνουν την ομαλή προσαρμογή. 
 
Το σεμινάριο (δύο εργαστήρια) εστιάζει στην προαγωγή της συλλογικής ψυχοκοινωνικής υγείας 
μέσω της ανάδειξης της σημασίας της σκέψης και της καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής και αποτελεί 
την αφετηρία μιας ευρύτερης παρέμβασης υποστήριξης της μετάβασης. 
 
 

               Ταχ. Δ/νση:   I. Ράλλη 6           
     Ταχ. Κώδικας: 84100 Σύρο 

      Πληροφορίες:  
      Χρυσάννα Διαμαντή 
      Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  
     Τηλέφωνο:      22810-79354 
      FAX:                22810-79229    
      E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr 

Ερμούπολη: 23/03/2021  
Αριθ. Πρωτ.: 2358 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΠΡΟΣ: 1. Δ/ντές και Δ/ντριες  Δημοτικών Σχολείων και 
Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων Δ.Π.Ε. Κυκλάδων  

2. Όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς, Δημοσίων  και  
Ιδιωτικών σχολείων  Δ.Π.Ε. Κυκλάδων (διαμέσου Σχολικών 
μονάδων) 

  

ΚΟΙΝ:  Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» 

               

             

 

 

 

 



Ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν: 

Πως ολοκληρώνω έναν κύκλο που τελειώνει;  

Πώς αφομοιώνω και ενσωματώνω «embodied learning» τα γεγονότα; 

Πώς ανοίγομαι στο καινούργιο που έρχεται;   

Πώς αντιμετωπίζω τις μεταβάσεις και ποιες είναι οι δεξιότητες- δυνάμεις που χρησιμοποιώ;   

Τι δώρα φέρνουν οι μεταβάσεις και πώς τα αξιοποιώ δημιουργικά;   

Πώς οι μεταβάσεις οδηγούν σε ένα δημιουργικό μεγάλωμα; 

Πώς αυτή την εμπειρία τη μεταφέρω στην τάξη; 

 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε δύο εργαστήρια τα οποία αποτελούν συνεχόμενη ενότητα.  

1ο Εργαστήριο ( Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 18.00-21.00)   

2ο Εργαστήριο ( Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 και ώρα 18.00-21.00)   

Απαραίτητη η συμμετοχή και στα δύο εργαστήρια.  

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και όλες οι ειδικότητες της  Π.Ε 

Κυκλάδων.  

Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα, break out rooms και διαδικασίες ολομέλειας, ο μέγιστος 

αριθμός στην οθόνη είναι 25 άτομα, στην πλατφόρμα zoom, οπότε σε περίπτωση μεγαλύτερου 

αριθμού συμμετοχών θα τηρηθεί η σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Χρειάζεται να έχετε υπολογιστή με κάμερα γιατί θα έχουμε ανοιχτές οθόνες για οπτική επαφή, 

συνομιλίες και παιχνίδια. 

Μετά το τέλος των εργαστηρίων θα δοθεί βεβαίωση.   

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, στο παρακάτω google-link: 
 
https://forms.gle/r2qqH8FQMyZp5WBG9 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας.  
Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Χρυσάννα Διαμαντή.                                                                                            
 
 

 
 
 
 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
 
 

Χρήστος Καφτηράνης 

https://forms.gle/r2qqH8FQMyZp5WBG9
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