
       
 

 
   
                                                                       
  
  
   
 
   
   

  
 
 
 
 
 
Θζμα: Πρόςκλθςθ ςε διαδικτυακά εργαςτιρια: «Προςζχω ποφ προςζχω: Η δφναμη και η 
εφαρμογή» 
 
Η Διεφκυνςθ Π.Ε. Κυκλάδων, δια τθσ Τπευκφνου χολικϊν Δραςτθριοτιτων, ςυνδιοργανϊνει με 
τουσ .Ε.Ε. Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ, Α. Αςθμακοποφλου Π.Ε.02, Π. 
Κοταρίνου Π.Ε.03, Χ. Παπαηιςθ Π.Ε.04 Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία και Χρ. πυροποφλου 
Π.Ε.02, διαδικτυακά βιωματικά εργαςτιρια-ςεμινάρια για το καινοτόμο πρόγραμμα  «Διαχείριςη 
τησ Προςοχήσ».  
Σα εργαςτιρια-ςεμινάρια απευκφνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων και ζχουν 
τίτλο: 
 

«Προςζχω ποφ προςζχω: Η δφναμη και η εφαρμογή» 

 
Σο πρόγραμμα «Διαχείριςη τησ Προςοχήσ» Πρακτικζσ Δόμθςθσ τθσ κζψθσ, Ενίςχυςθ τθσ 
Προςοχισ ςτθν Παροφςα Εμπειρία και θ Αναδυόμενθ Δράςθ, τθσ Τ..Δ. τθσ Π.Ε. Κυκλάδων, κ. 
Χρυςάννασ Διαμαντι, εςτιάηει ςτθν καλλιζργεια τθσ ποιότθτασ τθσ ςκζψθσ, τθσ προςοχισ και τθσ 
δράςθσ του ατόμου.  
Περιζχει αςκιςεισ ατομικισ και ςυλλογικισ διερεφνθςθσ με εφαρμογζσ και αναςτοχαςμό, που 
αξιοποιοφνται ανεξάρτθτα και ςυνδυάηονται ςε γνωςτικά αντικείμενα, εργαςτιρια, ςχολικά 
προγράμματα και δράςεισ. 
 
Επιςυνάπτεται το e-book (pdf) του καινοτόμου προγράμματοσ, το οποίο επίςθσ είναι αναρτθμζνο 
ςτο link των χολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ ΔΠΕ Κυκλάδων: 
https://eclass03.sch.gr/courses/9929101103/ (δεν χρειάηεται κωδικό). 
 
 
 
 

               Σαχ. Δ/νςθ:   I. Ράλλθ 6           
     Σαχ. Κϊδικασ: 84100 φροσ 

      Πλθροφορίεσ:  
      Χρυςάννα Διαμαντι 
      Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  
     Σθλζφωνο:      22810-82226 
                               6947429290 
      FAX:                22810-79229    
      E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr 
 

Ερμοφπολθ: 07/02/2022  
Αρικ. Πρωτ.: 940 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 

ΠΡΟ: 1. Δ/ντζσ και Δ/ντριεσ  Δθμοτικϊν χολείων  

            2. Εκπαιδευτικοφσ, Δθμοςίων  και  Ιδιωτικϊν 
ςχολείων  (διαμζςου χολικϊν μονάδων) 
  

ΚΟΙΝ:  Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Ν. Αιγαίου 

            Προϊςτάμενεσ Νθπιαγωγείων 

             

 

 

 

 

https://eclass03.sch.gr/courses/9929101103/
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ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 
 

Εργαςτήριο 1ο 
 

Δευτζρα 14 Φεβρουαρίου 2022 
 

ϊρεσ 18.00-19.30  

 

 Εξοικείωςθ με το πρόγραμμα, τα βιωματικά εργαλεία του και 
τθ φιλοςοφία ςυςτθμικισ αλλαγισ,  Theory U. 

 Σα 4 Πεδία Ακρόαςθσ 

 Βιωματικό «κατευκυνόμενθσ ςυνζντευξθσ»: Ατομικι πρακτικι 
διερεφνθςθσ  που δίνει πρόςβαςθ ςε βακφτερθ κατανόθςθ του 
εαυτοφ μασ και μασ ςυνδζει με ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ. 
 

Εργαςτήριο 2ο 
 
Δευτζρα 21 Φεβρουαρίου 2022 
 

ϊρεσ 18.00-19.30 

 

 Γνωριμία - εξάςκθςθ: οι τρεισ (3) Αςκιςεισ Προςοχισ 

 Βιωματικι κατανόθςθ του τρόπου που ςυνδζονται με τθν 
κακθμερινι ηωι και των ατομικϊν και ςυςτθμικϊν δεξιοτιτων 
που καλλιεργεί. 
 

Εργαςτήριο 3ο 
 

Πζμπτη 3 Μαρτίου 2022 
 

ϊρεσ 18.00-19.30 

 

 Γνωριμία - εξάςκθςθ: Η προςοχι μασ, θ επαφι μασ με τθν 
τεχνολογία, τισ πολλαπλζσ δυνατότθτζσ μασ και τθν 
καλλιζργεια τθσ προςωπικισ μασ δφναμθσ - «Active or passive 
screen time?» 

 Βιωματικι πρακτικι ςτο πϊσ εφαρμόηουμε τισ αςκιςεισ ςτθν 
κακθμερινότθτα  

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί, για τον καλφτερο ςχεδιαςμό των εργαςτθρίων, μποροφν να 
δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι  Παραςκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 ςτον ακόλουκο θλεκτρονικό 
ςφνδεςμο:  
https://forms.gle/nHcPS9pX5S6CzHyh6 
 
Σα εργαςτιρια είναι ςχεδιαςμζνα ςυνεχόμενα και προτείνεται ςε όςουσ και όςεσ ενδιαφζρει το 
κζμα να τα παρακολουκιςουν ωσ ενότθτα, όμωσ δίνεται θ δυνατότθτα να παρακολουκθκοφν και 
ανεξάρτθτα. Θα δοκοφν Βεβαιϊςεισ υμμετοχισ. 
 
Σα διαδικτυακά εργαςτιρια κα πραγματοποιθκοφν ςτον παρακάτω ςφνδεςμο 
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou 
Ο ςφνδεςμοσ κα είναι ανοιχτόσ από 17.45 ϊςτε να ςυνδεκοφμε και να ξεκινιςουμε ακριβϊσ. 
 

Επιμορφϊτρια είναι η Χρυςάννα Διαμαντή, M.F.A., ΥΔ τησ ΔΠΕ Κυκλάδων, ςυγγραφζασ του 
καινοτόμου προγράμματοσ «Διαχείριςη τησ Προςοχήσ: Πρακτικζσ Δόμηςησ τησ κζψησ, Ενίςχυςη 
τησ Προςοχήσ ςτην Παροφςα Εμπειρία και η Αναδυόμενη Δράςη» και εκπονήτρια του 
επιμορφωτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ του Ι.Ε.Π. για τισ Δεξιότητεσ του Νου και την Καλλιζργειά 
τουσ με την μεθοδολογία τησ Ορατήσ κζψησ - Ρουτίνεσ κζψησ. 
 

 
 

 
Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 
 

Χριςτοσ Καφτθράνθσ 
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