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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση συμμετοχής Συλλόγων Διδασκόντων σε κύκλους επιμορφωτικών 

σεμιναρίων Αγωγής Υγείας για την αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης 

(Appreciative Inquiry)  στην σχολική κοινότητα.  

 

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, μέσω της  Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας,  προτίθεται να διοργανώσει 

σε συνεργασία με το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, κύκλους 

επιμορφωτικών σεμιναρίων διάρκειας 12ωρών για Συλλόγους Διδασκόντων με θέμα την 

αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry)  στην 

σχολική κοινότητα. 

  
Στόχος των σεμιναρίων είναι  η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ατομικό και συλλογικό 

επίπεδο , η δημιουργία   πεδίων διαλόγου, η συνάντηση και η σύνδεση των 

συμμετεχόντων  μέσα σε ένα πλαίσιο συνομιλιών που διευκολύνει την δημιουργία 

δεσμών και την  εστίαση στα αποθέματα, στις ικανότητες, στην κουλτούρα και στα 

αξιακά πλαίσια των  σχολικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα προσκαλεί τους/τις  

συμμετέχοντες/-ουσες να μοιραστούν τις ιδέες τους, τις ανάγκες τους και τους 

οραματισμούς τους για ένα σχολείο που να ενισχύει την συμμετοχικότητα, τη 

δημιουργικότητα και τις αξίες.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι από κάθε Σύλλογο Διδασκόντων να συμμετέχουν 

τουλάχιστον  5 εκπαιδευτικοί με ιδανική τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να 

είναι  επιμορφωμένοι σε υλικά Πρόληψης και να έχουν συμμετάσχει σε βιωματικά 

εργαστήρια Αγωγής Υγείας. Σε περίπτωση που υπάρχουν Σύλλογοι Διδασκόντων που 
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επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά δεν είναι επιμορφωμένοι υπάρχει η δυνατότητα 

διοργάνωσης αρχικά,  σεμιναρίου σε υλικό πρόληψης.  

 

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής 

της Υγείας με τίτλο: «Το σχολείο ως χώρος μνήμης, παράδοσης, δημιουργίας και 

οραμάτων» , μια πρόσκληση /πρόκληση που θα συνδιαμορφώσουμε με τους/τις 

συμμετέχοντες/-ουσες  στα επιμορφωτικά σεμινάρια. 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος της  Εκπαιδευτικής δράσης είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ, κος  Ηλίας Γκότσης. 

 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων  που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 

ηλεκτρονική φόρμα στο σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevscNnf8TZ7C-Ad-77sW4Vv4xkexP14Qn7qrEPfiVCl-U4Fg/viewform 

  Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών  είναι προαιρετική. 
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