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Θέμα: Επιμορφωτικό δια ζώσης Σεμινάριο της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, για την παρουσίαση του 
έργου DAB, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του παιδιού», Τρίτη  02/11/2021, ώρες 16.00-
21.00  
 
 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει και να υλοποιήσει 

επιμορφωτικό δια ζώσης  σεμινάριο, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του παιδιού», την 

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 16.00-21.00, στο 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου (Λεωφόρος 

Κηφισίας 213)  https://tinyurl.com/4ycm5dja 

Στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου (που είναι επί της Λεωφόρου Κηφισίας), 

υπάρχει εσωτερικό parking. 

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στο έργο 

τους. 

Περιγραφή: Το έργο «DAB» (Dance Against Bullying) έχει ως πρωταρχικό στόχο την 

καταπολέμηση του φαινομένου του bullying, μέσω της χρήσης εργαλείων βασισμένων στον 

χορό, την κίνηση και τη μουσική.  

https://www.hamogelo.gr/gr/el/collaborations/ergo-ldquodab-dance-against-bullyingrdquo/ 

  

Σκοπός του είναι η ενσωμάτωση επιστημονικά καθιερωμένων πρακτικών με μία νέα 

προσέγγιση μουσικο-κινητικών εργαστηρίων, ενώνοντας έτσι εκπαιδευτικούς με νέες και 

νέους μαθήτριες και μαθητές, στον αγώνα κατά του bullying (εκφοβισμού). Ο χορός, η 

μουσική και η κίνηση έχουν θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των νέων, αποτελώντας 

σημαντικά εργαλεία στην ενδυνάμωση και αντοχή κατά κάθε μορφής βίας.  

 Έτσι, χρησιμοποιείται μία μεικτή μέθοδος, σχεδιασμένη ώστε να βελτιώσει και να 

εμπλουτίσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών που δουλεύουν με νέους με σκοπό να τους 

παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια ενδυνάμωσης των νέων-μαθητών/τριών με τους/τις 

οποίους/ες εργάζονται. Απώτερος σκοπός είναι το να καταφέρουν οι νέοι/ες – αφού θα 

έχουν εκπαιδευτεί  - να αντιδράσουν ψυχολογικά και συναισθηματικά σε πιθανές 

συμπεριφορές bullying.  

mailto:grpere@dide-v-ath.att.sch.gr
https://tinyurl.com/4ycm5dja


  

Ο χορός και η κίνηση είναι σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά εργαλεία που 

εμπλέκουν τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τους/τις μαθητές/μαθήτριες στα 

παρακάτω επίπεδα: 

-          Ατομικό: καθιστά δυνατή την εξερεύνηση και έκφραση της ευαισθησίας μας, 

ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή μας, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργικότητά 

μας. 

-          Κοινωνικό: συμμετοχή σε μία ομάδα, ενισχύοντας την ικανότητα να σεβόμαστε 

τους άλλους και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο και βελτιώνοντας διαπροσωπικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 Σε ό,τι αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς και εκεί τα οφέλη μπορούν να είναι πολλαπλά. Η 

ικανότητα συντονισμού μίας ομάδας μέσα από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης καθώς και 

της βίωσης συναισθημάτων μέσα από τη δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου αποδοχής, 

αποτελούν από μόνα τους μία έντονα βιωματική εμπειρία. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί έχουν 

την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και σε ό,τι αφορά τα πρακτικά χαρακτηριστικά του 

συντονισμού και της πλαισίωσης μίας ομάδας παιδιών. 

 Επιπροσθέτως, μέσω της μουσικο-κινητικής έκφρασης αποδεικνύεται η ύπαρξη των 

πολλών και διαφορετικών αντιλήψεων της πραγματικότητας, καλλιεργείται η 

ενσυναίσθηση, ενισχύεται η ομαδικότητα, οδηγώντας έτσι στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας και τελικά στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. 

 Το πρόγραμμα «DAB» αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκού προγράμματος.  Έχει υλοποιηθεί 

στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Στην 5ωρη 

επιμόρφωση που ολοκληρώνεται σε μια συνάντηση, υλοποιούνται 5 εργαστήρια 

(workshops) με βιωματικές δραστηριότητες. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων οι 

εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να  μπαίνουν στους ρόλους που υιοθετούν τα 

παιδιά στο φαινόμενο του εκφοβισμού. 

 Για τη συμμετοχή τους οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέλθουν με αθλητική 

περιβολή. Παρακαλούνται επίσης να έχουν μαζί τους ή το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού 

τους, ή να έχουν Rapid Test 48ώρου (απαραίτητο το ένα από τα δυο), μια και το 

σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε σχολικό χώρο. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας στον 

εσωτερικό χώρο, είναι υποχρεωτική.  

    Εισηγήτριες/Εμψυχώτριες/Συντονίστριες Σεμιναρίου: Ιωάννα Γκίκα & Ιωάννα 
Χαρδαλούπα, Ψυχολόγοι από τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του παιδιού» 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Τρίτη  02/09/2021, ώρες 16.00-21.00. Στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί σχετική βεβαίωση. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25 εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, με 

προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες πρόκειται να υλοποιήσουν ή υλοποίησαν 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα προηγούμενα χρόνια ή Προγράμματα 

Σχολικών Δραστηριοτήτων γενικότερα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική 

αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου  στις 14:00, στον σύνδεσμο     

https://tinyurl.com/y2zxxfod


 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen0mJurXs2Yna423RPnXC8q5X274ygeN7feZipenFqosZCww/viewform 

                               

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν,  θα λάβουν με e-mail, την επιβεβαίωση για την 

συμμετοχή τους στο σεμινάριο. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη 

αλληλογραφία). 

 Όσοι και όσες δεν λάβουν σχετική ενημέρωση, ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (θα είναι στη λίστα των αναπληρωματικών και θα ειδοποιηθούν σε 

περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής  τακτικού/ής συμμετέχοντα/ουσας).  

Επιπλέον, όσοι δεν απαντήσουν με αποδοχή της συμμετοχής τους στο e-mail που θα 

λάβουν, δεν θα γίνουν δεκτοί την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου, (λόγω του μικρού 

αριθμού των συμμετεχόντων για να μην χαθούν θέσεις, θα έχουν αντικατασταθεί από τη 

λίστα των αναπληρωματικών) 

Παρακαλούμε τους/τις  Διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τον 

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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