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          ΠΡΟΣ :  Τα Δημόσια και Ιδιωτικά  

                        Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης    

                        Π.Ε.  Β΄ Αθήνας                      

         

           ΚΟΙΝ.  1ο ΚΕΣΥ Β΄Αθήνας 

                      2ο ΚΕΣΥ Β΄Αθήνας               

            

               

 

      ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση στην ενημερωτική συνάντηση/ομιλία  για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Η Πυξίδα του Εαυτού Μου: Πρόγραμμα Κοινωνικής και   Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο»  

του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 

 

 

 Σας  ενημερώνουμε  ότι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού διοργανώνει  ενημερωτική συνάντηση με  

εισαγωγική ομιλία για την κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στην τάξη και το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα "Η Πυξίδα του Εαυτού Μου»,  για  εκπαιδευτικούς  των Γ' - Στ'  τάξεων  Δημοτικών  

Σχολείων της  Αττικής  και σχολικούς ψυχολόγους. 

 

Σκοπός της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στο σχολείο είναι η ενδυνάμωση των 

παιδιών μέσα από την εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής,  που αναπτύσσουν μια συνειδητή 

στάση ζωής για μεγαλύτερη ευεξία και ψυχική ισορροπία. Χρησιμοποιούνται τεχνικές που 

αναπτύσσουν τη συγκέντρωση της προσοχής, τη συναισθηματική ρύθμιση, την επίγνωση, τη 

συναισθηματική και κοινωνική ανθεκτικότητα, την ενσυναίσθηση και τη χαλάρωση μέσα από 

ευχάριστες και σύντομες δραστηριότητες στην τάξη.  

 

Η ενημερωτική συνάντηση/ομιλία  θα πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες  

17.30-19.30, στο Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής, Φιλαδελφείας και Σολομωνίδου, 



Καισαριανή (πίσω από το γήπεδο της Νήαρ Ηστ, Λεωφ. 224 από τον Ευαγγελισμό 8η ή 9η στάση 

Καισαριανής),  τηλ.: 210-7233872. 

 

Ο αριθμός συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών  ορίζεται σε 35-40  άτομα (συνολικά από τις Διευθύνσεις 

Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, περίπου 8-10 άτομα ανά Δ/νση Εκπαίδευσης). 

Όσοι/ όσες  από τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες  ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν  το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα "Η Πυξίδα του Εαυτού Μου" στην τάξη,  θα μπορέσουν στη συνέχεια να συμμετέχουν  στο 

12ωρο σεμινάριο που προγραμματίζεται από  το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού  για  τον  Ιανουάριο του 

2020. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Πυξίδα του Εαυτού Μου» είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ για την 

σχολική χρονιά 2019-2020, σύμφωνα με το με αριθ. Γ1γ/ΓΦ3. 3,13,18Ζ ΦΑΥ4,6(2019) /Γ.Π.οικ. 

76747/1-11-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

 

Πληροφορίες για την ενημερωτική συνάντηση: 

Ηλέκτρα Μπάδα , Πολιτισμική Ανθρωπολόγος, Ph.D.,–Υπεύθυνη Προγράμματος «Η Πυξίδα του Εαυτού 

Μου» , Τηλ. 210 -7233872. 

 

Όσοι /-ες εκπαιδευτικοί και σχολικοί ψυχολόγοι, που υπηρετούν σε σχολεία της Δ/νσής μας, 

επιθυμούν  να παρακολουθήσουν  την εισαγωγική ομιλία,  προσκαλούνται να εκδηλώσουν  το 

ενδιαφέρον συμμετοχής τους, επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Δ/νσής μας,  στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση siafev@yahoo.gr,  γράφοντας στο μέιλ το ονοματεπώνυμό τους, την ειδικότητά 

τους, το σχολείο που υπηρετούν, την τάξη και το τμήμα τους και το τηλ. επικοινωνίας  έως την 

Παρασκευή  29  Νοεμβρίου 2019. 

Ο αριθμός συμμετεχόντων ατόμων  για την  Διεύθυνση μας  ορίζεται σε 8-10 άτομα και θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών  και των σχολικών ψυχολόγων είναι προαιρετική. 

 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΡ. ΑΝΔΡΩΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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