
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:              

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  09/10/2019 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ   

  
 

 
 

 
 

 

Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
Δ/νση  :  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
 

 

ΠΡΟΣ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

   Πρόσκληση σε επιμόρφωση με θέμα: «Διαδραστικές παρεμβάσεις    

ευαισθητοποίησης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πρόληψη του Εκφοβισμού»  

 

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς 

Δ/θμιας Εκπ/σης με θέμα: «Διαδραστικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και την Πρόληψη του  Εκφοβισμού».   

Το σεμινάριο, διάρκειας πέντε διδακτικών ωρών, θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 18 

Οκτωβρίου 2019, ώρες 17.00-21.00, στην Πάτρα - αίθουσα εκδηλώσεων του  6ου Γυμνασίου Πατρών 

(Δ/νση: Έλληνος Στρατιώτου & Αγίας Σοφίας).  

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει: α) θεωρητική και βιωματική προσέγγιση σε θέματα Ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης των περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού και β) παρουσίαση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού που θα δοθεί στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να το αξιοποιήσουν οι ίδιοι στη σχολική τάξη.  

Αναφέρεται στο Πρόγραμμα «Pr.E.P.E.I.» συνοδευόμενο από το Εγχειρίδιο (77 σελ.) για 

εκπαιδευτικούς, το οποίο περιγράφει και αναλύει δραστηριότητες και τρόπους ευαισθητοποίησης για 

την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας. Είναι κατάλληλο για μαθητές/τριες Γυμνασίου. 

 

Η ομάδα στόχος της επιμόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι με τη 

σειρά τους θα εκπαιδεύσουν και θα ευαισθητοποιήσουν τους/τις μαθητές/τριες σε θέματα 

παραβίασης των Δικαιωμάτων του παιδιού και ειδικότερα σε θέματα εκφοβισμού.  

Απώτερος στόχος είναι: 

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 

 
  

 

   15224 

 Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδας 
 ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
 

 ΘΕΜΑ: 

mailto:health-promotion@dide.ach.sch.gr


 

 Η προσωπική ανάπτυξη- ενίσχυση της ταυτότητας του/της εκπαιδευτικού, η ενδυνάμωση, η 

ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και της αίσθησης της αποτελεσματικότητας. 

 Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη- ενίσχυση της επίγνωσης του εκπαιδευτικού για το τι συμβαίνει σε 

κοινωνικό- διαδραστικό επίπεδο ανάμεσα στους μαθητές.  

 Η ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού. 

 Η παρουσίαση του Εκπαιδευτικού υλικού το οποίο παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς και παρουσιάζει δραστηριότητες για χρήση εντός της τάξης, που στοχεύουν να 

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα εκφοβισμού μέσα από μια σειρά 

δραστηριοτήτων.   

Από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά Προγράμματα οι μαθητές/ μαθήτριες αναμένεται: 

 να μπορούν να αναγνωρίζουν τα  φαινόμενα παραβίασης των Δικαιωμάτων του παιδιού 

 να μπορούν να προστατεύονται άμεσα σε περιπτώσεις κακοποίησης και εκφοβισμού 

 να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού που βιώνει βία 

 να αναγνωρίζουν τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας 

  

Το Πρόγραμμα «Pr.E.P.E.I.» στοχεύει στην ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών /τριών 

Γυμνασίου με την έννοια των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στην καλλιέργεια  αξιών όπως ο 

αυτοσεβασμός, ο αλληλοσεβασμός, η ακεραιότητα και ο σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα 

καθώς  και στην ευαισθητοποίησή τους στην ενδοσχολική βία και εκφοβισμό.   

Το έργο παρουσιάζει τους ήρωες του Θεάτρου Σκιών – τον Καραγκιόζη, τον Χατζηαβάτη, το 

Μορφονιό – να συμμετέχουν σε διαφορετικά σενάρια, όπου λαμβάνουν χώρα επεισόδια 

εκφοβισμού. Η αξιοποίηση ενός κλασικού ήρωα μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών (βίντεο και 

ηλεκτρονικό παιχνίδι) συνδυάζει το μοντέρνο με το παραδοσιακό, προωθώντας κοινωνικές αξίες και 

αρχές για χρήση εντός της τάξης.  

Η μεθοδολογία του έργου Pr.E.P.E.I είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να δύναται να εφαρμοστεί 

εντός της τάξης. Το Πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από εκπαιδευτικούς που έχουν 

εκπαιδευτεί στην υλοποίησή του μέσα από μια εξειδικευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση. Συνεπώς, 

οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν, δε θα χρειαστεί να δαπανήσουν επιπρόσθετες διδακτικές ώρες 

για την εφαρμογή της μεθοδολογίας στο σχολείο τους, πέραν αυτών της επιμόρφωσής τους.   

Η εκπαίδευση έχει βιωματικό χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί από την κα Φωτεινή 

Διονυσοπούλου, ψυχολόγο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς.  

 
Πρόγραμμα της Επιμόρφωσης 

17:00–17:15 Χαιρετισμός - Παρουσίαση των δράσεων του Οργανισμού  



 

17:15–17:30   Εισαγωγικές δραστηριότητες 

17:30-17:35   Ορισμός του εκφοβισμού 

17:35–17:55   Θέατρο σκιών: Οι χαρακτήρες 

17:55–18:10   Θέατρο σκιών: Φτιάξε τη δική σου φιγούρα 

18:10-18:20   Η παιδαγωγική αξία του Καραγκιόζη 

18:20- 19:00   «Είμαστε όλοι μία παρέα;» - Προβολή βίντεο & δραστηριότητα 

19:00-19:20    Διάλειμμα 

 

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και κατά 

προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν προγράμματα Αγωγής Υγείας με συναφή 

θεματολογία τη φετινή σχολική χρονιά. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να συμμετέχουν στο 

σεμινάριο παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/N9EPkZoCf6sWY6yLA 

(Σε περίπτωση που δεν ανοίγει ο σύνδεσμος μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλλησή του στη 

γραμμή διευθύνσεων) 

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις, λόγω του βιωματικού χαρακτήρα της επιμόρφωσης, είναι 

περιορισμένες. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην Επιμόρφωση είναι εθελοντική και δωρεάν. Η 

διοργάνωση και υλοποίηση του Σεμιναρίου καθώς και η μετακίνηση των συμμετεχόντων /ουσών 

εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

 

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 

 

19:20–20:00 «Η πλάκα που δεν είχε πλάκα»-  Προβολή βίντεο & δραστηριότητα 

20:00-20:40 «Είμαι μάγκας;» - Προβολή βίντεο & δραστηριότητα 

20:40- 21:00 Συζήτηση- Κλείσιμο 

20:00 Κλείσιμο Σεμιναρίου 

https://forms.gle/N9EPkZoCf6sWY6yLA
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