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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε συνδιοργανωμένο με το Βρετανικό Συμβούλιο
επιμορφωτικό σεμινάριο στις 27 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας και της
Θεματικής Εβδομάδας

Σας ενημερώνουμε ότι οι Σχολικές Δραστηριότητες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κοζάνης σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο διοργανώνουν επιμορφωτικό
σεμινάριο στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας και της Θεματικής Εβδομάδας. Το σεμινάριο έχει σαν
στόχο την παρουσίαση του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (με αρ. πρωτ. :
Φ.13.1/164630/Δ2/3-10-2017 του ΥΠΠΕΘ) του Βρετανικού Συμβουλίου με τίτλο: “Δεξιότητες Ζωής
ΙΙ : Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες”.
Το πρόγραμμα “Δεξιότητες Ζωής ΙΙ : Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες ” αποτελεί
μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου και έχει σχεδιαστεί με
τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώσει την κατανόηση και τις γνώσεις των νέων για την κοινωνική
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις βασικές δεξιότητες για τη
μάθηση, τη ζωή και την εργασία. Κάθε επιμέρους εργαστηριακή άσκηση καλύπτει ένα
διαφορετικό θέμα, όπως την καινοτομία, την ομαδική εργασία, την εμπιστοσύνη και οι επιμέρους
δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να αξιοποιήσουν διαφορετικές ομάδες
δεξιοτήτων όπως : α) η κριτική σκέψη και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, β) η επικοινωνία
και η συνεργασία, γ) η δημιουργικότητα και η φαντασία, δ) η έννοια του ενεργού πολίτη, ε) οι
ψηφιακές δεξιότητες και ζ) η ηγεσία. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το
πρόγραμμα επισκεφτείτε το URL : https://www.britishcouncil.gr/life-skills/about
Η επιμορφωτική αυτή συνάντηση έχει βιωματικό χαρακτήρα και παρέχει στους
επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς πληροφορίες για τη μεθοδολογία και τους στόχους του

προγράμματος καθώς και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να το υλοποιήσουν είτε μόνοι τους (με την
υποστήριξη του Βρετανικού Συμβουλίου) είτε να σχεδιάσουν περαιτέρω σχετικές δράσεις.
Εξαιτίας της εργαστηριακής-βιωματικής μορφής του ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι
περιορισμένος (έως 30 άτομα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί που
επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι 28-22017, ημέρα Τετάρτη, στο email: tmsdr@dide.koz.sch.gr.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, εκτός σχολικού ωραρίου, στην Βιβλιοθήκη του 2ου ΓΕΛ
Κοζάνης (Ανδρέου Κάλβου 1, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη) στις 27/4/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρες
17.00 – 20.30. Ο εισηγητής θα είναι ο κος Στεργίου Κωνσταντίνος από το Βρετανικό Συμβούλιο.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Ο Υπεύθυνος των Σχολικών Δραστηριοτήτων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης

H Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Π.Ε. Κοζάνης

Κουρούς Ιωάννης
ΠΕ 19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δρ Βόντσα Βασιλική
ΠΕ 02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση συμμετοχής μου στο επιμορφωτικό σεμινάριο των
Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και του
Βρετανικού Συμβουλίου, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Βιβλιοθήκη του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης στις
27/4/2018 και ώρες 17.00 – 20.30 μ.μ.
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