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Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, 

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου με ευθύνη στα Δημοτικά Σχολεία που φοιτούν τα 

παιδιά σας, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες τους από 

τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διοργανώνουν για γονείς-κηδεμόνες, απογευματινή 

ενημερωτική δράση μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα: 

  

«Κοντά στους γονείς: ενδοσχολική βία και εκφοβισμός» 
 

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04.03.2021, ώρα 18:00-19:30, μέσω της 

πλατφόρμας Webex. 

Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η κα. Κατερίνα Στεφανή, Ψυχολόγος από τον οργανισμό «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού».  

 

Οδηγίες για να συνδεθείτε: 

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης:  
https://smileacademy.webex.com/smileacademy/k2/j.php?MTID=t4d6745f042b162d9987e69edc97b5cf2 

     Session number: 181 063 1096 

     Session password: caAT58abe5g 

 

 

- Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα που 

περιγράφονται στον επισυναπτόμενο οδηγό με τίτλο «Οδηγίες σύνδεσης 

Smile Academy». 

 

- Σημαντική σημείωση: Ο οδηγός είναι προσαρμοσμένος για τη συμμετοχή μεγάλου 

πλήθους συμμετεχόντων. Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα βήματα του 

επισυναπτόμενου οδηγού, ακόμη κι εάν στο παρελθόν έχετε ξανασυνδεθεί σε 

πλατφόρμες Webex με κάποιον άλλον τρόπο. 
 

- Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολίες κατά τη σύνδεσή σας, ανατρέξτε 
στον επισυναπτόμενο οδηγό με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις και προβλήματα 
σύνδεσης_Smile Academy». 
 

https://smileacademy.webex.com/smileacademy/k2/j.php?MTID=t4d6745f042b162d9987e69edc97b5cf2


- Μην ξεχάσετε να συνδεθείτε τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την αναμενόμενη ώρα 

έναρξης της τηλεδιάσκεψης, για να προλάβουμε να σας βοηθήσουμε να συνδεθείτε, 

στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα. 
                                                       

 

 

Με εκτίμηση, 

 

          Η Συντονίστρια Ε. Ε.                                                     Η Συντονίστρια Ε. Ε.                       

           1ης Ενότητας Δ. Σχολείων                                               2ης Ενότητας Δ. Σχολείων                 

           ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου                                                ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου                

 

 

                Αικατερίνη Γκίνη                                                           Ζαχαρούλα Καραβά                           

 

 

     

Η εισήγηση  περιλαμβάνει τις ενότητες:  

−  Μελέτη περίπτωσης-Συζήτηση  

−  Ορισμός εκφοβισμού  

−  Χαρακτηριστικά παιδιού που εκφοβίζει  

−  Χαρακτηριστικά παιδιού που εκφοβίζεται  

−  Το παιδί που παρατηρεί  

−  Ο ρόλος του γονέα  

−  Η σημασία των ορίων  

−  Κατευθύνσεις  

−  Τι κάνει ο γονέας όταν το παιδί του εκφοβίζει/εκφοβίζεται/είναι παρατηρητής 

 


