
                      

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

-------- 
ΠΕΡ.  Δ/ΝΗ Π & Δ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 

 Λάριςα,  17-9-2019 
 

 Α. Π. : 7340 

 
Σαχ. Δ/νςθ    : Διμθτρασ Σςάτςου 2 & Φαρςάλων 
                            Σ.Κ.    41335 Λάριςα 
Πλθροφορίεσ : Χατηθμίχου Κωνςταντίνα   
            Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων 
Σθλζφωνο     : 2410533610 
FAX                 : 2410 252324 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

ΠΡΟ:  

Δ/ντζσ-τριεσ, Προϊςτάμενουσ/νεσ   και  
Εκπαιδευτικοφσ  Δθμοτικϊν χολείων και 
Νθπιαγωγείων  Π.Ε. Λάριςασ 

ΚΟΙΝ :  

1. Περιφερειακι Δ/νςθ  Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ 

2. Π.Ε.Κ.Ε.. Θεςςαλίασ  
3. «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» 

 

 

 
Θζμα: «Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςε Βιωματικά Επιμορφωτικά ςεμινάρια» 

       
Η Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων, ςε ςυνεργαςία 

με  το Περιφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (Π.Ε.Κ.Ε..) τθσ ΠΔΕ Θεςςαλίασ δια τθσ 

υντονίςτριασ Αειφορίασ Θεςςαλίασ και με τθν κ. Ελιςςάβετ Γεωργίου Ψυχολόγο του Κζντρου Άμεςθσ 

Κοινωνικισ Επζμβαςθσ Θεςςαλίασ του «Χαμόγελου του Παιδιοφ», διοργανϊνουν Βιωματικά 

ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ με κζματα: Α. «Το παπάκι Πάει…», ςε ςχζςθ με το φαινόμενο τθσ 

εξαφάνιςθσ των παιδιϊν και Β. «Pr.E.P.E.I.» με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν/-ριϊν 

Δθμοτικϊν και  Γυμναςίων για τθν ενδοςχολικι βία και εκφοβιςμό, ςτισ 9,10/10/2019 ςτθν Αίκουςα 

Εκδθλϊςεων (νζο κτίριο) του 2ου Δημ. χολείου Λάριςασ (Ηπείρου 34).  

υγκεκριμζνα: 

Α. «Το παπάκι Πάει…», Σετάρτθ 9/10/2019, 5-9 μ.μ κατά το οποίο, με βάςθ το κουκλοκζατρο, κα 

δομθκεί ζνα πρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν / μακθτριϊν νθπιαγωγείου και των πρϊτων 

τάξεων του Δθμοτικοφ χολείου ςε ςχζςθ με το φαινόμενο τησ εξαφάνιςησ. Σα παιδιά μζςα από τθν 

ιςτορία ενόσ παπιοφ κα μάκουν τι πρζπει να κάνουν όταν: α)Χάςουν το χζρι τθσ μαμάσ και β)Σα 

πλθςιάςει κάποιοσ άγνωςτοσ. 

Αφορά νηπιαγωγοφσ και εκπαιδευτικοφσ Αϋ,Βϋ, τάξεων του Δημοτικοφ. 

 

Β. «Pr.E.P.E.I.», Πζμπτθ 10/10/2019, 5-9 μ.μ. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ 

μακθτϊν/-ριϊν Δθμοτικϊν και  Γυμναςίων για τθν ενδοςχολική βία και εκφοβιςμό. Tο Πρόγραμμα 

παρουςιάηει τουσ ιρωεσ του Θζατρου κιϊν – τον Καραγκιόηθ, τον Χατηθαβάτθ, το Μορφονιό – να 

ςυμμετζχουν ςε διαφορετικά ςενάρια, όπου λαμβάνουν χϊρα επειςόδια εκφοβιςμοφ. Η αξιοποίθςθ 

ενόσ κλαςικοφ ιρωα μζςα από τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν (βίντεο και θλεκτρονικό παιχνίδι) 

ςυνδυάηει το μοντζρνο με το παραδοςιακό, προωκϊντασ κοινωνικζσ αξίεσ και αρχζσ για χριςθ εντόσ 

τθσ τάξθσ. Η κεματολογία τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν κα είναι: α) βιωματικι και κεωρθτικι 

ςε κζματα ανάπτυξθσ τθσ ικανότθτασ διαχείριςθσ περιςτατικϊν ςχολικοφ εκφοβιςμοφ με ςτόχο τθν 

αποφυγι τθσ ςχολικισ διαρροισ, β) προετοιμαςία και εφαρμογι των βίντεο. 

Η υλοποίθςθ του Προγράμματοσ αφορά εκπαιδευτικοφσ Γϋ ζωσ τϋ τάξεων Δημοτικοφ. 



 

Μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν: 25 άτομα (ςε περίπτωςθ πολλϊν ςυμμετοχϊν κα γίνουν δφο 

τμιματα).  

Μπορείτε να δθλϊςετε θλεκτρονικά ωσ την Παραςκευή 27/9/2019 ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:  
https://forms.gle/CJMga75SnkizSHVj9 
                        

Η ςυμμετοχή είναι προαιρετική.   

 

Άξονεσ εμιναρίων: 

«Η αξία τησ πρόληψησ μζςα από ζνα πρόγραμμα Αγωγήσ Τγείασ ςτην τάξη μου», Κων/να 

Χατηθμίχου, Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Δ.Π.Ε. Λάριςασ  

Παρουςίαςθ των προγραμμάτων «Το παπάκι Πάει…» και «Pr.E.P.E.I.» από τθν κ. Ελιςςάβετ 

Γεωργίου ψυχολόγο «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» 

 

Παρακαλοφμε να ειδοποιθκοφν οι εκπαιδευτικοί. 

Εάν υπάρξει ενδιαφζρον, τα Προγράμματα κα επαναλθφκοφν.  

 

 

            

                                                                         

                                                                     Η Αναπληρϊτρια Διευθφντρια 
 
 

 
                                                                                     Παπαδοποφλου οφία                                                                                           

https://forms.gle/CJMga75SnkizSHVj9

