
                   1η και 2η επιμορφωτική συνάντηση 

                 για την Επικοινωνία! 
Τρίτη 11 Μαΐου 2021, ώρα 16:00-17:30 

 

 

H «ακρογωνιαία λίθος» στην ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων και στη διαχείριση των 
καθημερινών προκλήσεων είναι η αποτελεσματική, ξεκάθαρη επικοινωνία. Γιατί, όμως, 
παρόλο που η πληροφόρηση αυξάνεται έχουμε την αίσθηση ότι απομακρυνόμαστε 
περισσότερο από την καλή επικοινωνία;  
 
 

Σύνδεσμος διαδικτυακής συνάντησης: 
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fskafida 

 
 

Τι θα ακούσουμε στις συναντήσεις; 

Η επικοινωνία, είναι μια ενεργητική διαδικασία που καλλιεργείται από όλες τις πλευρές που 
συμμετέχουν σε ένα διάλογο. Οι δεξιότητες, διαδικασίες και τεχνικές για την αποτελεσματική 
επικοινωνία, μπορούν να καλλιεργηθούν με πρακτική εξάσκηση από τα άτομα και να 
εφαρμοστούν βήμα-βήμα στην επίλυση προβλημάτων. Η ανάπτυξή τους, αποτελεί εφόδιο ζωής.  

 

Τι θα κάνουμε στις συναντήσεις;  

Τα δυο σεμινάρια, συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας σε διαδραστικές παρουσιάσεις. Αναλύονται χαρακτηριστικά της καλής 
επικοινωνίας και παρουσιάζονται τεχνικές που προωθούν τους στόχους: της διερεύνησης και σε 
βάθος κατανόησης των αναγκών, της άρσης εμποδίων της επικοινωνίας και της διευκόλυνσης 
της έκφρασης, της διαχείρισης συναισθημάτων και αποκλιμάκωσης της έντασης, της 
(συνεργατικής) επίλυσης προβλημάτων και της διατήρησης αμοιβαίου κλίματος ασφάλειας κι 
εμπιστοσύνης. 
  

Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Καλαβρή, Ψυχολόγος 
 

 

Η εισηγήτρια, μας παρουσιάζει την εμπειρία της στο αντικείμενο του σεμιναρίου ως εξής: 
 
Γεννήθηκα το 1986 στη Χαλκίδα. Είμαι Ψυχολόγος, απόφοιτη Παντείου Πανεπιστημίου και αριστούχος 
απόφοιτη του ΠΜΣ Εγκληματολογίας Παντείου. Έχω μετεκπαιδευτεί σε σύγχρονα θέματα που αφορούν 
τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και τη μάθηση ανάμεσα όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε θέματα 

υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης. Από το 2008, εργάζομαι σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα και από το 2010 συνεργάζομαι με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παρέχοντας υπηρεσίες 

Ψυχολόγου και συμμετέχοντας σε ομάδες σχεδιασμού ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων. Από το 2012, έχω 
συμμετάσχει ως εισηγήτρια και μέλος οργανωτικής επιτροπής σε δεκάδες επιστημονικές εκδηλώσεις για 
θέματα εκπαίδευσης και υγείας στην Ελλάδα. 

Επίσης, είμαι συγγραφέας της διδακτικής ενότητας «Διαχείριση Κρίσεων-Δεξιότητες Επικοινωνίας» του 

Προγράμματος Επιμόρφωσης Δια βίου μάθησης και Κατάρτισης «Ειδική Εκπαίδευση: Σχεδιασμός 
Διδακτικών Παρεμβάσεων» του ΕΚΠΑ (Αθήνα 2021) και έχω συνεργαστεί στη συγγραφή του βιβλίου «Η 

Σχολική Διαμεσολάβηση: Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού», 
Αρτινοπούλου Β., (σε συνεργασία Καλαβρή Χ., Μιχαήλ Η.) 2010, Νομική Βιβλιοθήκη. 

 

Οι συναντήσεις διοργανώνονται με την ευγενική χορηγία της κ. 
Χριστίνας Καλαβρή, Ψυχολόγου (εισηγήτρια) και την υποστήριξη 
της Εταιρίας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος (e-eepe, fb) 


