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Θέμα: Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, με τίτλο «Ψυχική 
ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών», σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του 
παιδιού», Τρίτη 09/02/2021, ώρες 17.00-19.00  
 
 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του παιδιού» προτίθεται 

να διοργανώσει και να υλοποιήσει, επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο, με θέμα:  

 

‘‘Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών’’ 
 

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στο έργο 

τους. 

Περιγραφή: 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. 

  Εισηγήτρια: Ιωάννα Χαρδαλούπα, Ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του παιδιού» 
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Το σεμινάριο έχει εργαστηριακό χαρακτήρα, με βιωματικές δραστηριότητες και θα 

υλοποιηθεί την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 (ώρες: 17.00 έως 19.00). Στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί σχετική βεβαίωση. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες  τους/τις εκπαιδευτικούς Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας. 

 

 
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική 

αίτηση συμμετοχής στο σύνδεσμο     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerPT4UI-p9U_aircUxvInxHz9T3uq6KjwX0_PaOcxv6Er4fg/viewform 

                                   έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου  στις 14:00.  

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν με e-mail, τον απαραίτητο 

σύνδεσμο για την συμμετοχή τους στην  πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex. 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία). 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν το 

Σύλλογο Διδασκόντων/σκουσών. 

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Βαρβάρα Πετρίδου 

 

 

Ο Διευθυντής  της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας  

 
Ιωάννης Κ. Ψαχούλας 

Καθηγητής Πληροφορικής & Μαθηματικών 

Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ 
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