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Καλαμάτα, 01/02/2018
Α.Π.: 633
ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
2. Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτ. και Δευτ. Εκπ. Πελοποννήσου
3. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Μεσσηνίας
5. Φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ. Νομού Μεσσηνίας
6.Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Έδρες τους_

Θέμα: Βιωματικό Εργαστήριο «αναδεικνύοντας τη θετική δύναμη της τάξης»
Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρες 17:00-19:00 θα πραγματοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο –
εργαστήριο μέχρι είκοσι (20) εκπαιδευτικών με θέμα «Αναδεικνύοντας τη θετική δύναμη της τάξης», στο
10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, με εμψυχώτρια τη βραβευμένη συγγραφέα Ελένη Σβορώνου. Το
εργαστήριο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και αποδοχής του άλλου σε όλο το εύρος
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας για
τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, το οποίο και θα διανεμηθεί στους/στις

συμμετέχοντες/ουσες.

Για τη συμμετοχή σας παρακαλείσθε να αποστείλετε άμεσα απλό μήνυμα στο lab@sch.gr με το
ονοματεπώνυμο και τη σχολική σας μονάδα. Ο πίνακας των συμμετεχόντων/ουσών θα αποσταλεί στις
σχολικές μονάδες. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και είναι η πρώτη δραστηριότητα προγράμματος με θεματική
«Ανθρώπινα Δικαιώματα: Πρόσφυγες, Ρατσισμός, Ανισότητες» το οποίο περιλαμβάνει επιμορφωτικές
δραστηριότητες και δραστηριότητες Ομάδας Εργασίας Εκπαιδευτικών σε συνεργασία με θεσμικούς
φορείς. Πληροφορίες και υλικό θα αναρτούνται στον ιστότοπο edulab.sch.gr. Επισυνάπτεται το φυλλάδιο
και η αφίσα του σεμιναρίου. Για κάθε υποστήριξη μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνα 2721361544 και
6932153845.
DIMITRIOS
OIKONOMOPOULOS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
από DIMITRIOS
OIKONOMOPOULOS
Ημερομηνία: 2018.02.01 Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
13:12:51 EET

Δάσκαλος

Εσωτερική Διανομή
1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων
2. Ομάδες Εργασίας Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης

Βιωματικό εργαστήριο

Αναδεικνύοντας τη θετική δύναμη της τάξης
9/2/2018, 17:00-19:00
αμφιθέατρο 10ου Δ. Σχ. Καλαμάτας

Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 Το προσφυγόπουλο, ο μετανάστης, ο ξένος, το παιδί με ειδικές ανάγκες, ο υπέρβαρος, ο χαζός,
ο υπερβολικά έξυπνος, ο οποιοσδήποτε Άλλος, μας φέρνει σε αμηχανία.
 Η ομάδα, η τάξη, στην περίπτωσή μας, συχνά απομονώνει τον διαφορετικό.
 Αλλά και αν δεν υπάρχει διαφορετικός, θα τον επινοήσει!
 Γιατί η συνοχή της ομάδας εξασφαλίζεται από την αντιπαράθεσή της με κάποιον άλλον.
 Ως ένα σημείο λοιπόν είναι μια φυσική διαδικασία:
 για να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας πρέπει να τον αντιπαραθέσουμε προς κάποιον άλλον.
 Αλλά από ποιο σημείο κι ύστερα αρχίζει η αντιπαλότητα, η βία, λεκτική, ψυχολογική ή
σωματική, ακόμη και το μίσος;
 Πώς μπορούμε να προλάβουμε την συσσώρευση της αρνητικής στάσης απέναντι στον κάθε
Άλλον και κάνουμε τη θετική δύναμη της ομάδας να αναδυθεί;
 Πώς μπορούμε, τελικά, να μάθουμε να ανεχόμαστε, να ακούμε ο ένας τον άλλον και να
συνεργαζόμαστε;
 Δυο ώρες παιχνίδια και δραστηριότητες για μία τάξη, ένα σχολείο και μία κοινωνία που ξέρει να
συνεργάζεται.
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί για είκοσι περίπου εκπαιδευτικούς, θα διανεμηθεί
εκπαιδευτικό υλικό και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Πληροφορίες στο

edulab.sch.gr
H Eλένη Σβορώνου σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
μετεκπαιδεύτηκε στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο του Birmingham και από το
1994 εργάζεται στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, όπου σήμερα είναι υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Γράφει βιβλία για παιδιά και νέους (έχει βραβευτεί από τη
Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά τρεις φορές ενώ πολλά βιβλία της ήταν υποψήφια για τα βραβεία του
«Διαβάζω», των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, κ.ο.κ. Συντονίζει εργαστήρια δημιουργικής γραφής και
γράφει κριτική παιδικής λογοτεχνίας στο anagnostis.gr. Έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια εκπαιδευτικών
τεχνικές οργάνωσης δραστηριοτήτων στη φύση και σε πολιτιστικούς χώρους αλλά και τρόπους επίτευξης της
«αειφορίας» στο σχολείο. Περισσότερα στο elenisvoronou.wordpress.com

