
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:             

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  07/10/2020 

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

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

   ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

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 διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: 
«Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα: 

Προετοιμάζοντας το σχολείο να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις κρίσης» 

       
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Αγωγή Υγείας Π/θμιας Εκπ/σης  

Αχαΐας διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Διαχείριση κρίσεων 

στη σχολική κοινότητα: Προετοιμάζοντας το σχολείο να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις κρίσης».  

Το σεμινάριο,  διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών, θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως 

την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 17.00-20.00 με τη χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Cisco 

Webex.  

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος 

Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών του Οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» και συγκεκριμένα από την ψυχολόγο κα Παλούμπη Έλενα.  

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 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 στην 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. 

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 

 
  

 

 18970 

 Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδας 

 ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

 Χαμόγελο του Παιδιού 

 ΘΕΜΑ: 

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


 

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; Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα απαντήσει σε αυτά τα 

ερωτήματα, μέσα από την επεξεργασία πραγματικών περιστατικών κρίσης που έχουν πλήξει τη 

σχολική κοινότητα.  

 
Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, ενώ η συμμετοχή 

τους στην επιμόρφωση είναι εθελοντική και δωρεάν. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να 

συμμετέχουν στο σεμινάριο παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τη Δευτέρα 12 

Οκτωβρίου 2020, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/ySm2JMWwXoF8UmfHA 
  

Οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση θα λάβουν στο email που θα έχουν δηλώσει, τον 

σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης και οδηγίες σύνδεσης στο σεμινάριο.   

 

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

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

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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