
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαδικτυακά σεμινάρια  σε συνεργασία με το «Χαμόγελο Του Παιδιού». 

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

συνεργασία με το «Χαμόγελο Του Παιδιού», αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της σχολικής 

κοινότητας στην Πρόληψη και στην Αγωγή της Υγείας, διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια εξ 

Αποστάσεως Εκπ/σης  για εκπαιδευτικούς, διάρκειας 2,5  ωρών το καθένα.  

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και η 

αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη σχολική κοινότητα. Στην πρώτη 

επιμόρφωση θα γίνει και παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να 

υλοποιηθούν από το «Χαμόγελο Του Παιδιού», στα σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023. 

Συγκεκριμένα,τα προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι: το πρόγραμμα «RealLifeStories», το Πρόγραμμα «Pr.E.P.E.I.» για μαθητές/-

τριες από Γ’ Δημοτικού, το Πρόγραμμα «Ασφαλή όρια του Σώματος» για μαθητές/μαθήτριες 

Προσχολικής ηλικίας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα «Κοντά στους Γονείς» για 

γονείς και κηδεμόνες. 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια εξ Αποστάσεως Εκπ/σης  για εκπαιδευτικούς της Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας είναι τα εξής: 

1. Τρίτη 27/9 και ώρα: 18:00-20:30, με θέμα: «Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση 

εκπαιδευτικών», 

2. Τρίτη 11/10 και ώρα: 18:00-20:30, με θέμα: «Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα: 

Προετοιμάζοντας το σχολείο για να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις κρίσης», 

3. Τρίτη 18/10 και ώρα: 18:00-20:30, με θέμα: «Εκφοβισμός: Υποστηρίζοντας τους 

εκπαιδευτικούς», 

Λάρισα, 16/9/2022 

Αριθ.Πρωτ: 12129 

ΠΡΟΣ: 

Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   

και  Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών 

Σχολείων και Νηπιαγωγείων  Π.Ε. 

Λάρισας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

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 

 

1.Περιφερειακή Δ/νση  Εκπ/σης 

Θεσσαλίας 

2. «To Χαμόγελο Του Παιδιού» 

  

ΚΟΙΝ: 

mailto:kchatzim@sch.gr


4. Τρίτη  /11 και ώρα: 18:00-20:30, με θέμα: «Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Σχολείο και 

Οικογένεια» 

5. Τρίτη /11 και ώρα: 18:00-20:30, με θέμα: «Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιού: Ο ρόλος 

του/της εκπαιδευτικού» 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων CISCO 

Webex και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Λάρισας. Μέσω των σεμιναρίων ψυχολόγοι του οργανισμού απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς 

δίνοντάς τους βασικές συμβουλές προκειμένου να φροντίσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, ώστε να 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν και 

να μπορέσουν να φροντίσουν τις ανάγκες των μαθητών τους. Την ευθύνη υλοποίησης των 

συγκεκριμένων σεμιναρίων έχει η κ. Παΐλα Ανθή, Ψυχολόγος από το Συλλόγο «Χαμόγελο Του 

Παιδιού». 

Έχουν δοθεί οι ημερομηνίες για τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και τον 

Οκτώβριο. Για την ημερομηνία υλοποίησης, καθώς και για το περιεχόμενο των επόμενων 

σεμιναρίων θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. Το περιεχόμενο των τριών πρώτων σεμιναρίων 

έχει ως εξής: 

1. Τρίτη 27/9 και ώρα 18:00-20:30: 

 «Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών» 

Η καθημερινότητα που βιώνει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο είναι συχνά ιδιαίτερα απαιτητική, 

καθώς καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί στις πολλαπλές και πολύ-επίπεδες ανάγκες των 

παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά τη διαχείριση κρίσιμων 

ζητημάτων, από ζητήματα ενδο-σχολικών συγκρούσεων, μέχρι αλλαγές και αναταραχές που 

συμβαίνουν σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο και επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική κοινότητα, 

όπως η πρόσφατη πανδημία. Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίξουν τα παιδιά μέσα σε 

αυτές τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες; Πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι ίδιοι; Το 

σεμινάριο αυτό συζητά την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας και δίνει απλές κατευθύνσεις για 

την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, εστιάζοντας στον βασικό πυλώνα για το χτίσιμο ενός 

ανθεκτικού σχολείου: την υποστήριξη και ενδυνάμωση του ίδιου του εκπαιδευτικού.  

2. Τρίτη 11/10 και ώρα 18:00-20:30:  

«Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα: Προετοιμάζοντας το σχολείο για να ανταπεξέλθει 

σε καταστάσεις κρίσης» 

Το σχολείο στη σύγχρονη πραγματικότητα καλείται συχνά να αντιμετωπίσει κάποιας μορφής 

δυσκολία ή κρίση, από περιστατικά πένθους ή κάποιας βίαιης απώλειας, μέχρι καταστάσεις που 

αφορούν την ευρύτερη κοινωνία και αναπόφευκτα επηρεάζουν τη σχολική ζωή, όπως η πρόσφατη 



πανδημία. Γνωρίζουμε πως όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένο το σχολείο απέναντι στην κρίση, 

τόσο μικρότερες θα είναι οι απώλειες που θα βιώσουν τα παιδιά και τόσο γρηγορότερα θα 

επανέλθει το σχολείο στους ρυθμούς που είχε πριν από την έλευση της κρίσης. 

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το σχολείο για να προετοιμαστεί κατάλληλα απέναντι στο ενδεχόμενο 

μίας κρίσης; Πώς μπορεί το σχολείο να υποστηρίξει τα παιδιά, διασφαλίζοντας τη σωματική και 

ψυχική τους ασφάλεια κατά τη φάση της κρίσης; Από πού μπορεί ένα σχολείο να λάβει βοήθεια σε 

μία συνθήκη κρίσης; Αυτό το σεμινάριο θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, μέσα από την 

επεξεργασία πραγματικών περιστατικών κρίσης που έχουν πλήξει τη σχολική κοινότητα.  

3. Τρίτη 18/10 και ώρα 18:00-20:30:  

«Εκφοβισμός: Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς» 

Ένα από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που δύναται να υλοποιήσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

αφορά στη θεματική ενότητα του εκφοβισμού. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

του φαινομένου με έμφαση στους ρόλους που ενδέχεται να υιοθετήσουν τα παιδιά σε αντίστοιχα 

περιστατικά. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν, μέσω 

ερωτηματολογίου, το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο τους, καταλήγοντας στα θετικά στοιχεία 

αυτού αλλά και στα σημεία προς βελτίωση. (Αντίστοιχη δυνατότητα αξιολόγησης παρέχεται και για 

τους μαθητές κατόπιν αιτήματος της σχολικής μονάδας).  

Εν συνεχεία, ενισχύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, εδραιώνοντας 

τις γνώσεις του γύρω από τη θεματική. Παράλληλα, παρέχονται καλές πρακτικές πρόληψης και 

αντιμετώπισης του φαινομένου. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν μελέτες 

περίπτωσης μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες που καλείται ένα 

σχολείο να ακολουθήσει για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας κι 

εκφοβισμού.                                                                                              

Παρακαλούμε, αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο/α ή και όλα τα σεμινάρια, να 

συμπληρώσετε ως την Πέμπτη 22/9/2022 την ηλεκτρονική αίτηση πατώντας στο: 

https://forms.gle/EQmJKtkFRxNfpZNh6   ή να επικοινωνήσετε με την Υπεύθ. Σχολ. Δρ. Α/θμιας 

Εκπ/σης Λάρισας. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί.  

 

 

  

 

Η Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου  

https://forms.gle/EQmJKtkFRxNfpZNh6
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