
                      

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-------- 

ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 Λάρισα,  17 -9-2021 
 

                      Α. Π. : 9708 

 
 

Ταχ. Δ/νση    : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   
            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Τηλέφωνο     : 2414409871, 6976552455 

E-mail                               : kchatzim@sch.gr 
 

 

ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   και  
Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων  Π.Ε. Λάρισας 

 
ΚΟΙΝ :  
- Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

Θεσσαλίας, 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Σύγκρουση και Συνύπαρξη» 

Σχετ: Το με Αρ. Πρωτ. Φ.2.1/ΜΓ/65067/Δ7/9-09-2021, έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Έγκριση 
αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

 

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε 

συνεργασία με το University of Wisconsin-Madison, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Εθνικό και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  διοργανώνουν 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο  με θέμα «Σύγκρουση και Συνύπαρξη», που θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 17:00-21:00 και 9.00-13.00 στο 4ο & 

37ο Δημ. Σχολ. (Κουμουνδούρου 17). 

Το διήμερο σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια στήριξης των εκπαιδευτικών που 

πρόκειται να υλοποιήσουν συναφές προαιρετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων και 

όλων όσοι/ες ενδιαφέρονται και θα περιλαμβάνει θεωρητικό και βιωματικό μέρος, καθώς και 

παρουσίαση καλών πρακτικών. Στηρίζεται στο εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόγραμμα 

διαχείρισης του θυμού, της απόρριψης, και κάθε άλλου αρνητικού συναισθήματος το οποίο 

προκύπτει μετά από μια μικρή ή μεγάλη τραυματική εμπειρία, με τίτλο: «Εκπαίδευση στη 

συγχώρηση». Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης είναι, να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί 

τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων, ως αποτέλεσμα της  εξειδικευμένης καθοδήγησης και 

δωρεάν εκπαίδευσής τους από ειδικούς του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison και 

καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και το 

Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών .  

mailto:kchatzim@sch.gr


Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν σχετική βεβαίωση 

παρακολούθησης. Δηλώσεις συμμετοχής ως την Πέμπτη 23/10/2021 στον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/JSA6TmqCYj9MvTs89 

Για την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων, θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα 

υγειονομικά πρωτόκολλα. Υπενθυμίζεται ότι, οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στο 

χώρο, είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν: Πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή πιστοποιητικό 

νόσησης 30 ημερών μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο ή αρνητικό αποτέλεσμα Rapid test  48 

ωρών, που θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα 

οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας) για έλεγχο ταυτοπροσωπίας (ΦΕΚ4206/12-09-

2021). 

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Δ/ντών-ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών 

μονάδων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, να ενημερωθούν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί και που 

ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο,  ώστε  να δηλώσουν συμμετοχή έγκαιρα. 

                                                                      

                                                                  Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας      

 

 

                                                                      Αικατερίνη Καραγιώργου      
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