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Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ (μζςω των
οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ).
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AMALIA
KOLOVOU
Ημερομηνία: 2021.04.08 14:45:35 EEST

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςτθν ενθμερωτικι διαδικτυακι ςυνάντθςθ τθσ ΠΔΕ Αττικισ, με κζμα:
«Κακοποίθςθ και παραμζλθςθ ανθλίκων: Ο ρόλοσ του ςχολείου».

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, ςε
ςυνεργαςία με τα ΠΕΚΕ Αττικισ και τα ΚΕΤ Αττικισ ςασ προςκαλοφν ςτθν επιμορφωτικι
διαδικτυακι ςυνάντθςθ με κζμα:
«Κακοποίηςη και παρ αμέληςη ανηλίκων: Ο ρόλοσ του ςχ ολε ίου» ,
θ οποί α κ α πραγματοποιθκεί ςε ςυνκικεσ ηωντανισ μετάδοςθσ ςτο Yout ube τθ ν
Σετάρτθ 14 Απρ ιλίου και ώρεσ 1 8:00-20: 30.
Η επιμορφωτικι εκδιλωςθ απευκφνεται ςτα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και
ςτουσ γονείσ των μακθτών και μακθτριών και αποςκοπεί να ςυνειςφζρει ςτθν αναγνώριςθ, τθ
διαχείριςθ και αντιμετώπιςθ περιςτατικών κακοποίθςθσ και παραμζλθςθσ παιδιών και εφιβων.
ασ ενθμερώνουμε ότι ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ
ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ και να υποβάλετε
ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ και τισ ειςθγιτριεσ μζχρι τθ Δευτζρα 12 Απριλίου και
ώρα 10:00 π.μ επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο:
https://forms.gle/vyVd9N6Y9LMBqCxd7

Σα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ και ομιλιτριεσ.
Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ
παρακολοφκθςθσ, κα πρζπει να επιβεβαιώςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ :
https://forms.gle/VnWyxwexXRmMcwHdA
χρθςιμοποιώντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα
ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ.
Για να παρακολουκιςετε τθν επιμορφωτικι εκδιλωςθ ηωντανά, δεν ζχετε παρά να επιλζξετε
το κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο Youtube.:
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ

Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι.
.
υνθμμζνα : Σο πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ.

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ
Εκπαίδευςθσ Αττικισ

Δρ Γεώργιοσ Κόςυβασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗ Η
«Κακοποίηςη και παραμέληςη ανηλίκων: Ο ρόλοσ τ ου ςχολείου»
Το πρόγραμμα ηης ενημερωηικής εκδήλωζης είναι ηο ακόλοσθο:
Σετάρτθ 14 Απριλίο υ 2021 ( 18: 00-20:30).

Γεώργιοσ Κόςυβασ
Περιφερειακόσ Διευκυντισ
Εκπαίδευςθσ Αττικισ.

Θεοδώρα – Ντορζττα Αςτζρθ
Προϊςταμζνθ Εκπαιδευτικισ
Καινοτομίασ & Ενταξιακισ
Εκπαίδευςθσ ΙΕΠ.

Όλγα Θεμελι
Αναπλ. Κακθγιτρια
Εγκλθματολογικισ Ψυχολογίασ,
Πανεπιςτιμιο Κριτθσ.

Μαρία Παναγιωτάκθ
Ψυχολόγοσ – Κοινωνιολόγοσ,
Εκπαιδευτικόσ.

Πζτροσ Χρυςοςτομίδθσ
Προϊςτάμενοσ Κ.Ε..Τ. Δυτικισ
Αττικισ.

Χαράλαμποσ Παπαδόπουλοσ
.Ε.Ε. 4ου ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ.

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ.

Χαιρετιςμόσ.

Παρουςίαςθ του «Οδθγοφ για τθν αναγνώριςθ
και τθ διαχείριςθ περιςτατικών κακοποίθςθσ
και παραμζλθςθσ από τον/τθν εκπαιδευτικό»:
Η αναγνώριςθ περιςτατικών κακοποίθςθσ
μακθτών.

Παρουςίαςθ του «Οδθγοφ για τθν αναγνώριςθ
και τθ διαχείριςθ περιςτατικών κακοποίθςθσ
και παραμζλθςθσ από τον/τθν εκπαιδευτικό»:
Η διαχείριςθ περιςτατικών κακοποίθςθσ
μακθτών.
Κ.ΕΤ ςτθν Aναγνώριςθ και Τποςτιριξθ τθσ
ευαλωτότθτασ Παιδιοφ και Οικογζνειασ.

Μιλώντασ με τα παιδιά για τθ ςεξουαλικι
παρενόχλθςθ-κακοποίθςθ.

