Ηράκλειο, 18/04/2019
Αρ. Πρωτ.: Φ2/812
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση: Ρολέν 4 - Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο
Πληροφορίες: Μπαγιάτη Ειρήνη
Τηλ. : 2810 246860
Fax: 2810222076
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr
Ε-mail προσωπ. : ebagiati@gmail.com

Προς:
Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους
Προϊσταμένους /ες των Δημοτικών
Σχολείων 8ης Ενότητας Ηρακλείου του
συνημμένου πίνακα
Κοιν.:
1)
κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.
και Δ.Ε. Κρήτης
3)
Τον κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Ηρακλείου

Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: Διαχείριση συγκρούσεων και
παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον»
Προσκαλούμε σε επιμορφωτική ημερίδα σε συνεργασία με το Παιδικό Χωριό SOS
Κρήτης, τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Ενότητας Ηρακλείου του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης του συνημμένου πίνακα, με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων και
παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον», ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα
που προέκυψαν από τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, η οποία
πραγματοποιήθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.
Ειδικότερα, θα διασαφηνιστεί ο όρος σύγκρουση ως μέρος της καθημερινής ζωής και
αναπόφευκτο μέρος των ανθρώπινων σχέσεων που κατ’ επέκταση αποτελεί ένα φυσιολογικό
κοµµάτι της ενδοσχολικής ζωής. Παρόλα αυτά, η σύγκρουση ως διαδικασία δημιουργεί στο
µυαλό των περισσότερων ανθρώπων αρνητικούς συνειρμούς, αφού οι περισσότεροι από
εμάς τη συνδέουμε με αρνητικές έννοιες. Σε μία σύγκρουση, αντίθετες δυνάμεις
αναμετριούνται σε περιβάλλον έντασης και δυσπιστίας, έχοντας ως κορύφωση τη νίκη της
μιας πλευράς έναντι της άλλης. Αυτές οι διαμάχες - αντιπαραθέσεις επηρεάζουν το
περιβάλλον και τη δομή των σχέσεων των μελών της σχολικής μονάδας. Όταν όμως η
σύγκρουση τύχει σωστού χειρισμού μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για επίτευξη
συμφωνίας. Είναι λοιπόν επιτακτικό οι εκπαιδευτικοί να λάβουν επιμόρφωση προκειμένου
η σύγκρουση να αποτελεί μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, αφού η διαδικασία μέσα
από την οποία θα φτάσουμε σε συμφωνία βοηθά τον καθένα από εμάς να αναπτύξει

δεξιότητες και τρόπο σκέψης, ο οποίος επιζητά την ειρηνική επίλυση των διαφορών με τρόπο
που να διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.
Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στο 1ο ΔΣ
Μοιρών από τις 8:00 – 14:00, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, καθώς και σύμφωνα
με το απόσπασμα της απόφασης της Πράξης 1/09-01-2019, της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της
Π.Δ.Ε Κρήτης που αφορούσε τον ετήσιο προγραμματισμό του, αλλά και με την αριθ. πρωτ.
4928 /15.04.2019 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.
Τα Δημοτικά Σχολεία του συνημμένου πίνακα δε θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα
διεξαγωγής της επιμορφωτικής ημερίδας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν
στα Δημοτικά Σχολεία του συνημμένου πίνακα είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ. 1, του
άρθρου 17), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-Δ/ντριες των σχολείων του συνημμένου πίνακα:
•

να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα
λειτουργήσουν τα σχολεία την ημέρα που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην
ημερίδα αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία της επιμορφωτικής δράσης (χρόνος, θέμα,
φορέας, υποχρεωτικότητα παρακολούθησης) και να το υπενθυμίσουν προφορικά
την παραμονή υλοποίησης της ημερίδας

•

να επισημάνουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό την αναγκαιότητα της έγκαιρης
προσέλευσής του (8.00 π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την τήρηση του
προγράμματος και την επίτευξη των επιμορφωτικών στόχων.

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της ημερίδας και τον πίνακα δημοτικών σχολείων που αφορά
η παρούσα πρόσκληση.
Συνημμένα: σελ. 2

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Επιμορφωτική Ημερίδα τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στο 1ο ΔΣ Μοιρών
Διοργάνωση Μπαγιάτη Ειρήνη – ΣΕΕ 8ης Ενότητας Ηρακλείου σε συνεργασία με το
Παιδικό χωριό SOS ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΜΑ: «Διαχείριση συγκρούσεων και παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολικό
περιβάλλον»
Επιμορφούμενοι: Εκπαιδευτικοί Δ.Σ. του συνημμένου πίνακα της 8ης Ενότητας
Ηρακλείου
Ώρα

Θέμα

8:00 - 8:30

Εισηγήτρια
Προσέλευση - Εγγραφές

Προσέγγιση

Διάρκεια
30΄

Μπαγιάτη Ειρήνη
8:30 – 8:45

Εισαγωγή στη θεματική της
ημερίδας

8:45 -9:00

Εισαγωγικά στοιχεία Χαιρετισμός

9:00 – 9:15

Ορισμός της σύγκρουσηςκατηγορίες σύγκρουσηςτεχνικές διαχείρισης
σύγκρουσης- συνέπειες
σύγκρουσης

9:15 – 9:30

Διαχείριση συναισθημάτων
& αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά παιδικής και
προεφηβικής ηλικίας που
σχετίζονται με τις
συγκρούσεις και τις
παραβατικές συμπεριφορές

ης

ΣΕΕ 8 Ενότητας Ηρακλείου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Παπαδάκης Πέτρος
Δ/ντης Παιδικού Χωριού
SOS Κρήτης

Εμπλουτισμένη
15 ‘
εισήγηση

Εμπλουτισμένη
15΄
εισήγηση

Βοριζανάκης Αντρέας
Κοινωνικός Λειτουργός

Εμπλουτισμένη
15΄
εισήγηση

Παπαϊωσήφ Μιρέλλα –
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος

Εμπλουτισμένη
15΄
εισήγηση

9:30-10:00

Διάλειμμα

10:0011:00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ –
Βιωματικές Ασκήσεις για τους
συμμετέχοντες με σκοπό τον
εντοπισμό συμπεριφορών και
τεχνικών διαχείρισης του
Θυμού

11:00 –
12:00

ROLE PLAYING σε σενάρια που
αφορούν τις εξής 3 θεματικές –
στόχος η δραματοποίηση 3
καταστάσεων Win – Win, WinLose, Lose-Win (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
vs ΜΑΘΗΤΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ vs
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ και
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ vs ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

12:00 12:30

Παπαϊωσήφ Μιρέλλα –
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος

Παπαϊωσήφ Μιρέλλα –
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος

30΄

Βιωματικό
εργαστήριο –
εργασία σε
ομάδες

Βιωματικό
εργαστήριο –
εργασία σε
ομάδες

Διάλειμμα
ROLE PLAYING σε σενάρια που
αφορούν τις εξής 2 θεματικές –
στόχος η δραματοποίηση 3
καταστάσεων Win – Win, WinLose, Lose-Win (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
vs ΓΟΝΙΟΣ και ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)

12:30 –
13:30

13:3014:00

Παπαϊωσήφ Μιρέλλα –
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος

Ερωτήσεις – Συζήτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ Δημοτικών Σχολείων 8ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ
ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ
ΒΟΡΙΖΙΩΝ
ΒΩΡΩΝ
ΓΕΡΓΕΡΗΣ
ΚΑΜΑΡΩΝ
3ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

60΄

60΄

30΄

Βιωματικό
εργαστήριο –
εργασία σε
ομάδες

60΄

30’

