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ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτικζσ ςυναντήςεισ εκπαιδευτικών ςε ςυνεργαςία με τη Διεφθυνςη Ψυχικήσ 
Τγείασ και Κοινωνικήσ Πρόνοιασ- Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ- Κακοποίηςη» 
ΧΕΣ:      Πράξη Ολομζλειασ 4

ου
 ΠΕΚΕ Νο 4/25-02-2021 

 
Αγαπθτζσ/ οί ςυνάδελφοι/ ιςςεσ, 

Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν του 4
ου

 ΠΕΚΕ Αττικισ ςε ςυνεργαςία με τθ  

Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ- Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ,  με θζμα:   

Κακοποίηςη - παραμζληςη των παιδιών: Το παιδί θύμα ενδο-οικογενειακήσ βίασ όπωσ μπορεί να 

εμφανιςτεί ςτο ςχολικό πλαίςιο 

υνεχίηονται και ολοκλθρϊνονται με τουσ Διμουσ Αλίμου, Γλυφάδασ και Ελλθνικό - Αργυροφπολθσ 

ωσ εξισ: 

 Σρίτη, 20 Απριλίου 2021 και ϊρεσ 6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ..  

Εκπαιδευτικοί που τα ςχολεία τουσ ανικουν ςτουσ Διμουσ Αλίμου και Γλυφάδασ με 

ομιλιτρια/ ςυντονίςτρια τθν κ. Αγγελικι κουμπουρδι, Κοινωνικι Λειτουργό. 

                φνδεςμοσ:  https://minedu-primary2.webex.com/meet/efchristo 

 Σετάρτη, 21 Απριλίου και ϊρεσ 6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ..  

Εκπαιδευτικοί που τα ςχολεία τουσ ανικουν ςτον Διμο Ελληνικοφ - Αργυροφπολησ με 

ομιλιτρια/ ςυντονίςτρια τθν κ. Μεταξία ταυριανάκθ, Κοινωνικι Λειτουργό. 

               φνδεςμοσ:  https://minedu-primary2.webex.com/meet/efchristo 

Λίγα λόγια για το περιεχόμενο των ςυναντήςεων: Οι εκπαιδευτικοί κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ενθμερωκοφν για τισ μορφζσ βίασ κατά των παιδιϊν και τθν ζκταςθ του φαινομζνου  αυτοφ ςτθν 

Ελλάδα και Διεκνϊσ. Ειδικότεροι ςτόχοι: (α) να κατακτιςουν κάποιεσ βαςικζσ δεξιότθτεσ αναφορικά 

με τθν ανίχνευςθ και τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν αποκάλυψθσ κακοποίθςθσ/ παραμζλθςθσ από 

τουσ/ τισ μακθτζσ/ τριεσ, (β) να ςυηθτιςουν και να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τουσ παράγοντεσ, 
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που δυςκολεφουν τα παιδιά να αποκαλφψουν τθν κακοποίθςι τουσ κακϊσ και με ποιον τρόπο 

μποροφν να βοθκιςουν μακθτζσ/ τριεσ και γονείσ, (γ) να γνωρίςουν το νομικό πλαίςιο που διζπει 

ζνα περιςτατικό κακοποίθςθσ κακϊσ και τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ 

αποκάλυψθσ. 

Αυτζσ κα είναι και οι τελευταίεσ ςυναντήςεισ, που διοργανώνει το 4
ο
 ΠΕΚΕ Αττικήσ, με θζμα την 

Κακοποίηςη/ Παραμζληςη των παιδιών. Επομζνωσ, αν υπάρχουν ςυνάδελφοι/ ιςςεσ από άλλουσ 

Διμουσ, που για κάποιον λόγο δεν το παρακολοφκθςαν και το επικυμοφν, μποροφν να το κάνουν 

τϊρα, ςτισ νζεσ θμερομθνίεσ. 

 

Ο Οργανωτικόσ υντονιςτισ                                                                                          Η Οργανωτικι Ομάδα 

του 4
ου

 ΠΕΚΕ Αττικισ 

  

Νικόλαοσ Καμήλοσ                                                                                             Σρ. Νικολοφδη, ΕΕ ΠΕ60  

  Α. Μουταβελισ, ΕΕ ΕΑ & ΕΕ 

                                                                                                                         Α. Ζουγανζλθ, ΕΕ ΠΕ70 

                                                                                                                                 Ι. Καμποφρμαλθ, ΕΕ ΠΕ70 

                                                                                                                                Χ. Παπαδόπουλοσ, ΕΕ ΠΕ70 

                                                                                                                                Ε. Χριςτοποφλου, ΕΕ ΠΕ70 

 


