
                                     

                                 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

 ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

4
ης 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Ταχ. ∆/νση      :  Ρολέν 4                           

Ταχ. Κώδ.       : 71305 Ηράκλειο                     

Πληροφορίες  : Σωτηρία Μαρτίνου                     

Τηλέφωνο       : 2810 246404      

FAX                : 2810 283239                 

E-mail             : grammateia@dipe.ira.sch.gr  

 

 

                            

 

 

    Ηράκλειο, 23/03/2016 

    Αρ. Πρωτ: 36 

 

 

 

   ΠΡΟΣ:  
   Τους/τις ∆ιευθυντές/ντριες, τους/τις 

   Προϊσταµένους/νες και το ∆ιδακτικό 

   Προσωπικό των ∆ηµοτικών Σχολείων 

   της 4
ης

 Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

 

   ΚΟΙΝ: 
1.  κ. Προϊστάµενο Επιστηµονικής- 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. 

Κρήτης 

2.  κ. ∆ιευθυντή Π/θµιας Εκπ/σης  

Ν. Ηρακλείου 

3. KEΣΑΝ Ηρακλείου 

    

 

                                               
                             

                                                          

ΘΕΜΑ: «∆ιεξαγωγή επιµορφωτικών ηµερίδων» 

 

    Σας προσκαλούµε στις επιµορφωτικές ηµερίδες που διοργανώνουµε σε συνεργασία µε 

το ΚΕΣΑΝ ∆ήµου Ηρακλείου, για τους ∆ιευθυντές, τους εκπαιδευτικούς των σχολείων 

της Περιφέρειάς µας και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, µε θέµα: «Η δυναµική της 

οµάδας στη διαχείριση των συγκρούσεων» σύµφωνα µε το Π.∆. 201/98 παρ. 14 και 

ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ. 2552/21-03-2016 έγκριση της Περιφερειακής ∆/νσης 

Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

Στόχος των ηµερίδων είναι η αξιοποίηση της γνώσης και της εµπειρίας, που έχουν 

αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί από την προηγούµενη εκπαίδευσή τους στη δυναµική των 

οµάδων, στο θέµα της διαχείρισης των συγκρούσεων. Επίσης, η εκπαίδευσή τους σε νέες 

δεξιότητες και τεχνικές, που αφορούν στην επίλυση των συγκρούσεων, που συµβαίνουν 

ή εν δυνάµει µπορεί να λάβουν χώρα µέσα στο σχολικό πλαίσιο. 

 

Η µεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της βιωµατικής µάθησης. Μέσω της οµάδας οι 

συµµετέχοντες εκφράζουν - µοιράζονται εµπειρίες, σκέψεις, προβληµατισµούς, 

ανησυχίες και συναισθήµατά τους, µέσα σ’ ένα κλίµα σεβασµού, αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης και ασφάλειας. Έτσι, µε την καθοδήγηση και την υποστήριξη των 



             

 
συντονιστών, οδηγούνται σε δηµιουργική σύνθεση απόψεων, µε στόχο την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων που θα τους υποστηρίζουν στο ρόλο τους.      

          Οι ηµερίδες θα πραγµατοποιηθούν ως εξής: 

• Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 στο 35
ο
 ∆. Σ. Ηρακλείου για τα ∆ηµοτικά Σχολεία: 

35
ο
 Ηρακλείου, Προφήτη Ηλία και Καρκαδιώτισσας. 

• Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 στο 36
ο
 ∆. Σ.  Ηρακλείου για τα ∆ηµοτικά Σχολεία: 

36
ο
 Ηρακλείου, 9

ο
 ∆.Σ. Ηρακλείου, Αγίου Θωµά και Τσιφούτ Καστελίου. 

• ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2016 στο 46
ο
 ∆. Σ. Ηρακλείου για τα ∆ηµοτικά Σχολεία: 

46
ο
 Ηρακλείου, Βασιλειών, Μεγάλης Βρύσης και Αγίου Σύλλα. 

• Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 στο 10
ο
 ∆. Σ. Ηρακλείου για τα ∆ηµοτικά Σχολεία: 

10
ο
 Ηρακλείου και 16

ο
 Ηρακλείου. 

• Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στο 32
ο
 ∆. Σ. Ηρακλείου για τα ∆ηµοτικά Σχολεία: 

18
ο
 Ηρακλείου και 32

ο
 Ηρακλείου. 

 

 

 Η συµµετοχή των εκπ/κών των  σχολείων της Περιφέρειάς µας και των 

ειδικοτήτων, είναι υποχρεωτική (Π.∆. 201/98 άρθρο 14, παρ. 4). 

Παρακαλούνται οι κ.κ. ∆ιευθυντές/ντριες και οι κ.κ. Προϊσταµένοι/νες των 

σχολείων: 

• Να ενηµερώσουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 

• Να ενηµερώσουν τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών µε σχετικό 

σηµείωµα, για το λόγο για τον οποίο οι µαθητές των σχολείων δε θα προσέλθουν 

στο σχολείο τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

• Να ενηµερώσουν ότι δε θα λειτουργήσει και το ολοήµερο τµήµα. 

 Τέλος, παρακαλούµε για την έγκαιρη προσέλευση στο χώρο της ηµερίδας, 

προκειµένου να τηρηθεί το πρόγραµµα και να επιτευχθούν οι επιµορφωτικοί στόχοι. 

 

        Επισυνάπτουµε το πρόγραµµα της ηµερίδας.   

 

                                                        

Η Σχολική Σύµβουλος 

 

 

 

 

Μαρτίνου Σωτηρία  



             

 

 
    

     Επιµορφωτική  Ηµερίδα 

Της Σχολικής Συµβούλου 4
ης

 Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

µε θέµα: «Η ∆υναµική της οµάδας στη διαχείριση των συγκρούσεων». 

     

Πρόγραµµα 

 

8:00 – 8:30               Υποδοχή  

 

8:30 – 8:35               Έναρξη και χαιρετισµοί  

 

                         ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 

8:35 – 8:50 α) Εισαγωγή στη θεµατική της ηµερίδας (Μαρτίνου Σωτηρία, 

∆ρ. Επιστηµών Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, 

Σχολική Σύµβουλος 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου) 

 

8:50– 9:05 β) Παρουσίαση του φορέα  ΚΕΣΑΝ-Κέντρου Πρόληψης  

 

9:05– 11:00   γ) Βιωµατικό Εργαστήριο: Επεξεργασία προσωπικών     

βιωµάτων- εµπειριών σε σχέση µε συγκρούσεις 

                         

11:00–11:15          ∆ιάλειµµα 

 

11:15– 12:30 δ) Βιωµατικό Εργαστήριο: «Η δυναµική της οµάδας στη 

διαχείριση των συγκρούσεων» Μελέτη περίπτωσης 

             

12:30-13:45              ∆ιάλειµµα 

             

13:45 – 14:00           Ερωτήσεις, Παρεµβάσεις, Συζήτηση, Κλείσιµο της ηµερίδας. 

 

 

 

 

 

Σηµείωση: Τα βιωµατικά εργαστήρια θα πραγµατοποιηθούν από την Στρατάκη Ειρήνη, 

Επιστηµονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ, Πολιτικό Επιστήµονα, MSc Πολιτική Επιστήµη & 

Κοινωνιολογία και την Περακάκη Σοφία, Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ, Κοινωνική 

Λειτουργό, Med Εκπαίδευση Ενηλίκων  

                                                                                                   

 


