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Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

3ης , 4ης, 6ης και 8ης Ενότητας Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου 

 

 

  Τρίπολη, 26 Φεβρουαρίου 2021  

   

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, 

Οι Συντονιστές 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 

μία ενημερωτική δράση μέσω τηλεδιάσκεψης, με την επιθυμία να συμβάλλουν και 

στο δικό σας δύσκολο, όμορφο και σημαντικό έργο. 

Η ενημερωτική δράση έχει ως θέμα «Κοντά στους γονείς: εκφοβισμός» και θα 

γίνει την Τετάρτη 03.03.2021, 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». Ακολουθεί η περίληψη της εισήγησης: 

«Μαμά, να τον χτυπήσω κι εγώ;» «Δεν αντέχω άλλο, μπαμπά, δεν θέλω να ξαναπάω 

σχολείο», δύσκολες φράσεις ειδικά όταν σχετίζονται με συμπεριφορά άλλων παιδιών 

απέναντι στο παιδί μας. Τι μπορείς να απαντήσεις; Πώς μπορείς να αντιδράσεις σε 

αυτές τις ερωτήσεις; Πώς θέτουμε όρια στα παιδιά μας; Σε όλα τα παραπάνω θα 

προσπαθήσει η ψυχολόγος να απαντήσει… 

 

Οδηγίες για να συνδεθείτε: 

- Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης: 

https://smileacademy.webex.com/smileacademy/k2/j.php?MTID=te785117af70fb7fee46

3ab48e379ad02 

 

- Session number (για επιβεβαίωση): 181 255 8301 

- Session password: fnNkMFac262 

 

- 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. 

https://smileacademy.webex.com/smileacademy/k2/j.php?MTID=te785117af70fb7fee463ab48e379ad02
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- Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολίες κατά τη σύνδεσή σας, ανατρέξτε 
στον επισυναπτόμενο οδηγό με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις και προβλήματα σύνδεσης 
Smile Academy». 
 

- 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, 

 
Οι Συντονιστές/τριες Ε.Ε.  

3ης, 4ης, 6ης και 8ης Ενότητας Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου 
 

Ελένη Παπαζήση, Αντώνης Κοκονός, Ελένη Σταυροπούλου, Ηλίας Μαρούδας 

 

 

 

                      

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. 

 

 


