
 
 

 

 
ΘΕΜΑ: «”Σο χολείο που μασ χωράει”: Ευαιςθητοποίηςη και Ενδυνάμωςη 

Εκπαιδευτικϊν ςτην πρόληψη των διακρίςεων και του αποκλειςμοφ»  
 
Tο 4ο ΠΕΚΕ Αττικήσ (ςφμφωνα με τθν Πράξθ: 19/24-10-2019 τθσ ολομζλειασ), δια των ΣΕΕ 
παιδαγωγικισ ευκφνθσ των ςχολικϊν μονάδων του Διμου Γλυφάδασ,  η Διεφθυνςη 
Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δϋ Αθήνασ, η Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δϋ 
Αθήνασ, δια των Υπευκφνων Αγωγισ Υγείασ και το Κζντρο Πρόληψησ του Δήμου Γλυφάδασ 
(ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α.), ςτο πλαίςιο τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, υποςτιριξθσ και ενδυνάμωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν, ςυνδιοργανϊνουν εκπαιδευτικό ςεμινάριο, οκτϊ (8) τετράωρων βιωματικϊν 
εργαςτθρίων, με τίτλο:  

 
«Σο χολείο που μασ χωράει» 

 
Ο κφκλοσ των οκτϊ βιωματικϊν εργαςτθρίων του ςεμιναρίου ο οποίοσ ξεκινά τθν Πζμπτη 28 
Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρϊνεται την Πζμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, απευκφνεται ςε 
είκοςι πζντε (25) ενδιαφερόμενεσ/ουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτήτων, οι οποίεσ/οι 
υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κατά 
προτεραιότθτα, του Διμου Γλυφάδασ και ςε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ των κζςεων ςε 
εκπαιδευτικοφσ του Διμου Π. Φαλιρου.  

 
 
 
 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 

 
4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 
 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Δϋ ΑΘΗΝΑ 

 
Ταχ. Δ/νςθ     :Λ. Συγγροφ 165 
                       171 21  -  Ν. Σμφρνθ 
Πλθροφορίεσ:  
- 4

ο
 ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Βάνα Μαυραγάνθ  

                 Τθλζφωνο: 213 -1617442  
                         E-mail: 4pekes@attik.pde.sch.gr 
             Ιςτοςελίδα: https://blogs.sch.gr/4pekesat 

 
- Για τθ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Δρακοποφλου Μαρία 
                 Τθλζφωνο: 2131617347 
                         E-mail:  agyg@dide-d-ath.att.sch.gr  

 
 
 
 
 
  
             ΠΡΟ:  

 
 
 

          ΚΟΙΝ.: 
 

 

Ν. μφρνη, 08/11/2019 
Αρ. Πρωτ. :  2063 
 
 
 
 
Όλεσ τισ Σχολικζσ Μονάδεσ 
Δ.Ε. του Δήμου Γλυφάδασ & 
Δήμου Π. Φαλήρου 
 
1. Περιφερειακι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ 
Αττικισ  
2.  Δ/νςθ ΔΕ Δϋ Ακινασ 
3. Κζντρο Πρόλθψθσ Γλυφάδασ 
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Περιγραφή και τοχοθεςία του εμιναρίου 
Πρόκειται για ζνα πρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ και ενδυνάμωςθσ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ 
και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν πρόλθψθ των διακρίςεων και του αποκλειςμοφ με άξονα τθν 
ταυτότθτα, τα χαρακτθριςτικά- ζκφραςθ φφλου και τον ερωτικό / ςεξουαλικό 
προςανατολιςμό. Βαςίηεται ςε ζνα νζο παιδαγωγικό υλικό, εγκεκριμζνο από το Ι.Ε.Π., 
ςυντάκτεσ του οποίου είναι ο ΟΚΑΝΑ, δια του Τμιματοσ Εκπαίδευςισ του, του Τμιματοσ 
Σχεδιαςμοφ και του Τμιματοσ Εφαρμογϊν Πρόλθψθσ του Οργανιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με το 
Πολφχρωμο Σχολείο, τθ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ, τθν Υπεφκυνθ Αγωγισ Υγείασ τθσ 
Δ/νςθσ Π.Ε. Βϋ Ακινασ και τα Κζντρα Πρόλθψθσ Γλυφάδασ, Κθφιςιάσ και Ακινασ. 
 
Το υλικό του προγράμματοσ κατανζμεται ςε 12 βιωματικά εργαςτιρια (εν προκειμζνω κα 
αναπτυχκοφν ςε οκτϊ τετράωρεσ ςυναντιςεισ) κατά τθ διάρκεια των οποίων, οι 
ςυμμετζχουςεσ/οντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να διερευνιςουν κεματικζσ ενότθτεσ γφρω 
από τθν εικόνα εαυτοφ και τθ διαμόρφωςη ταυτότητασ, τθν κατανόθςθ τθσ ςημαςίασ των 
ςτερεοτυπικϊν αντιλήψεων, τισ επιπτϊςεισ του ςτίγματοσ ςτθν ψυχικι υγεία των 
αποκλειςμζνων, με αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ μορφζσ οικογζνειασ, ζτςι ϊςτε το ςχολείο να 
γίνει ζνασ αςφαλισ χϊροσ υποδοχισ. 
 
Η εκπαίδευςθ κα υποςτθριχτεί από τθν κα Μελίνα Χαρατςίδου, κλινικι ψυχολόγο-  
ςυςτθμικι ψυχοκεραπεφτρια και επιςτθμονικά υπεφκυνθ του Κζντρου Πρόλθψθσ 
Γλυφάδασ.         

 
 

Χϊροσ & Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ των ςυναντήςεων του ςεμιναρίου: 
 
Ο χϊροσ διεξαγωγισ τθσ εκπαίδευςθσ, είναι ο χϊροσ του Κζντρου Πρόλθψθσ Γλυφάδασ  
(Βας. Όλγασ 2, Άνω Γλυφάδα, ςτον αϋ όροφο, χάρτης).  
 
Οι ςυναντιςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε απογευματινι ϊρα και ειδικότερα κατά τισ ϊρεσ 
16:30 -20:30, πάντα θμζρα Πζμπτθ και ςτισ παρακάτω θμερομθνίεσ:    
 

1. 28/11/2019 
2. 5/12/19  
3. 12/12/19  
4.  19/12/19   
5. 9/1/2020   
6. 16/1/2020 
7. 23/1/2020 
8. 30/1/2020.  

 
Η ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο είναι προαιρετικι και χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τισ/ουσ 
ενδιαφερόμενεσ/ουσ εκπαιδευτικοφσ, προχποθζτει, παρόλα αυτά, την παρακολοφθηςη 
όλων των ςυναντήςεων. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιμόρφωςθσ κα δοκεί βεβαίωςθ 
παρακολοφκθςθσ. 

 

https://www.google.com/maps/place/%CE%92%CE%B1%CF%83.+%CE%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%82+2,+%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1+165+61/@37.8794394,23.756951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1be2660710501:0xe459cf10468e1fa5!8m2!3d37.8794394!4d23.7591397


 
 

Διαδικαςία Τποβολήσ Αιτήςεων και Επιλογήσ Εκπαιδευτικϊν 
 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτo ςεμινάριο (μόνο 
θλεκτρονικά) ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα που βρίςκεται ςτο ςφνδεςμο:  
https://docs.google.com/forms/d/11DUd2hj8PTSkNeUfTDWZJdquxPPm-

msqBhOHbWMGvqY/viewform?ts=5dc284e4&edit_requested=true , 
ζωσ την Παραςκευή 22 Νοεμβρίου 2019. 
 
(Συνιςτάται θ αντιγραφι και επικόλλθςθ του ςυνδζςμου ςτθ γραμμι διευκφνςεων του 
χρθςιμοποιοφμενου προγράμματοσ περιιγθςθσ (Internet Explorer, Mozilla, GoogleChrome, 
κ.τ.λ.). 
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