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ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικι Δράςθ για τισ Επικοινωνιακζσ Δεξιότθτεσ ςτο ςχολικό περιβάλλον» 

 

Οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν  (Γραφείo χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων) και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν (υμβουλευτικόσ τακμόσ 

Νζων ερρϊν (Ν), Κζντρο υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ ερρϊν (ΚΕΤΠ),  

διοργανϊνουν ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Πρόλθψθσ και Προαγωγισ τθσ 

Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ (ΟΑΙ), εκπαιδευτικι δράςθ για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 με 

τίτλο: 

“Καλλιεργώντασ την επικοινωνία ςτο ςχολείο” 

κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ υλοποίθςθ δράςεων ςτα ςχολεία με ςκοπό τθν 

καλλιζργεια των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

Επιδιϊκεται μζςα από το πρόγραμμα θ ανάπτυξθ κλίματοσ εποικοδομθτικισ επικοινωνίασ, 

ςυνεργατικότθτασ, καλϊν ςχζςεων ςτθν ομάδα, αποδοχισ και αξιοποίθςθσ τθσ 

διαφορετικότθτασ, ενκάρρυνςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ. Ακόμθ θ 

πρόλθψθ φαινομζνων όπωσ θ εγκατάλειψθ του ςχολείου, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και οι 

εκδθλϊςεισ βίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ 

κοινότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον, θ οποία προάγει τθ μάκθςθ και τθ διαςφνδεςθ του 

ςχολείου με τθ ηωι τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ. 

Η εκπαιδευτικι δράςθ φιλοδοξεί να προςεγγίςει το ηιτθμα τθσ βελτίωςθσ του 

κλίματοσ ςτθ ςχολικι τάξθ μζςα από τθν καλλιζργεια των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων 

των μακθτϊν, αλλά και το ηιτθμα των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν ςε 

ςχζςθ με τουσ μακθτζσ τουσ, τουσ γονείσ και τουσ ςυναδζλφουσ τουσ ςτο ςχολείο.  



Απευκφνεται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δ/Βάκμιασ Εκπ/ςθσ και οι 

εκπαιδευτικοί που κα δθλϊςουν ςυμμετοχι ςε αυτι κα υλοποιιςουν ςυγκεκριμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ και κα τουσ δοκεί υποςτθρικτικό υλικό 

μετά τθ λιξθ τθσ επιμόρφωςθσ. Η επιμόρφωςθ αυτι κα πραγματοποιθκεί εντόσ του 

Ιανουαρίου (για τον ακριβι τόπο και χρόνο κα ενθμερωκείτε ζγκαιρα) και ςε αυτι κα 

προςεγγιςτοφν βιωματικά οι τρεισ βαςικοί άξονεσ τθσ επικοινωνίασ, δθλαδι θ λεκτικι 

επικοινωνία (προφορικι και γραπτι), θ μθ λεκτικι επικοινωνία (εκφράςεισ προςϊπου, 

χειρονομίεσ, ςτάςθ ςϊματοσ, βλεμματικι επικοινωνία, άγγιγμα, φωνι, προςωπικόσ χϊροσ, 

προςωπικι εμφάνιςθ) και θ ενεργθτικι ακρόαςθ.  

Επίςθσ ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ κα πραγματοποιθκοφν ςυναντιςεισ 

ανατροφοδότθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ με το επιςτθμονικό προςωπικό του 

ΟΑΙ,  ενϊ με τθ λιξθ του προγράμματοσ κα υποβλθκεί αναλυτικόσ απολογιςμόσ.  

Οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατό να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία από 

τθν παρακολοφκθςθ αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ, είτε ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ 

τουσ, είτε ςτο πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ Προγράμματοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων, Αγωγισ 

ταδιοδρομίασ και Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων με ςχετικι κεματολογία.  

Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί  να δθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ  για ςυμμετοχι 

ςτθν εκπαιδευτικι δράςθ ςτθν παρακάτω  θλεκτρονικι φόρμα.  
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