
 
 

 

Αρ. πρωτ. Π1/88-24/2/2014 

Αθήνα, 24/2/2014 

 

                                                                           
                                                                                    ΠΡΟΣ 

1. Δ/νση Π.Ε. Φωκίδας 

2. Δ/νση Δ.Ε. Φωκίδας 

3. Δημοτικά σχολεία Φωκίδας 

4. Γυμνάσια Φωκίδας 

 

 

         ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικά σεμινάρια 

 

Η επιμόρφωση, ο εμπλουτισμός της παιδαγωγικής σκευής μας, είναι απαραίτητη 

διαδικασία που επιβάλλεται από τις συνεχείς μεταβολές των συνθηκών που 

διέπουν τη σχολική πραγματικότητα.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» πρόκειται να 

λάβουν χώρα επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης όπου με βιωματικό τρόπο θα αναπτυχθούν οι ενότητες: 

• Μαθησιακές δυσκολίες 

• Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

• Κινηματογράφος και σχολείο 

• Θεατρικό παιχνίδι και  γλωσσικός κώδικας 

• Διαχείριση συγκρούσεων 

• Σχολικός εκφοβισμός 

• Τεχνικές δραματοποίησης –ηχοποίησης κειμένων και οπτικού υλικού 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα 

• Εικόνα και γλώσσα 

• Υλικός πολιτισμός και σχολική πραγματικότητα 

• Εκπαιδευτικές διαδρομές –επαγγελματικές προοπτικές 

• Χορορυθμική 

•  Burnout: επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών  

• Μουσικοθεραπεία 

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα γίνονται σε αίθουσα του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Άμφισσας (Πανουργιά 27, Άμφισσα)  από τις 16.00 έως τις 20.00 και τα ονόματα 

των επιμορφωτών θα ανακοινωθούν εγκαίρως. Οι επιμορφωτικές αυτές 

δραστηριότητες είναι ανοικτές στον εκπαιδευτικό κόσμο της περιοχής όπου 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών 

Πρόγραμμα: Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 



διεξάγονται, ενώ στο τέλος του κύκλου των επιμορφώσεων θα χορηγηθεί βεβαίωση 

συμμετοχής. 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι οι παρακάτω: 

• Τρίτη 4/3/2014 

• Δευτέρα 7/4/2014 

• Δευτέρα 5/5/2014. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα 

προαναφερόμενα βιωματικά εργαστήρια να αποστείλουν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση romaepimorfosi@gmail.com  ή στο φαξ του Κέντρου Διαπολιτισμικής 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών 210 7277440 μέχρι την Τετάρτη 26/2/2014 

συμπληρωμένη την αίτηση που επισυνάπτεται σε αυτό το έγγραφο. 

Το λεπτομερές πρόγραμμα θα σταλεί μετά τη συλλογή των αιτήσεων των 

εκπαιδευτικών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 210 7277723. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος  του Προγράμματος 

 

Χ. Παρθένης 

Λέκτορας Παιδαγωγικής ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΙΤΗΣΗ  EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΘΕΜΑ : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:………………………………………………………………………………………. 

Γραφείο……………………………………….…………………………………………………………………. 

Διεύθυνση σχολείου……………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο ………………................FAX……………………….EMAIL……………………………….. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………….. 

Ειδικότητα:………………………………………………………………………………………………………. 

Επικοινωνία (σταθερό τηλ. και κινητό):……………………………………………………………. 

Ε-mail:………………………………………………………………………………………………………………. 

Ηλικία  (για στατιστικούς λόγους) :  

15-24………  

25-54……… 

55-64……… 

                                     

Υπηρεσιακή κατάσταση : Μόνιμος /η   ……                Αναπληρωτής /τρια  ……. 

 Ωρομίσθιος  Παν/μίου Αθηνών   ……… 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στις τακτικές επιμορφωτικές δραστηριότητες που 

διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στο 2
Ο
 Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας. 

Ημερομηνία ……………………………………………………………. 

 

Ο/Η  Εκπαιδευτικός 


