
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:              

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  01/12/2020 

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: 

    «Ενισχύοντας το Σχολικό Κλίμα - Υποστηρίζοντας τους Εκπαιδευτικούς» 

 
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: «Ενισχύοντας το 

Σχολικό Κλίμα - Υποστηρίζοντας τους Εκπαιδευτικούς». 

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

Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00-21.00 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 σεμινάριο αφορά στη θεματική ενότητα του εκφοβισμού. Αρχικά, 

παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης, πραγματικό περιστατικό της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής 

για τα Παιδιά SOS 1056.  

Από τη μελέτη αυτή αναδεικνύεται το θεωρητικό υπόβαθρο του φαινομένου της ενδοσχολικής 

βίας και εκφοβισμού με έμφαση στους ρόλους που ενδέχεται να υιοθετήσουν τα παιδιά σε 

αντίστοιχα περιστατικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών, καθώς επίσης οι συνέπειες και 

τρόποι διαχείρισής του.  

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 
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 Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδας 

 ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

 Χαμόγελο του Παιδιού 

 ΘΕΜΑ: 

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


 

Εν συνεχεία, ενισχύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, 

εδραιώνοντας τις γνώσεις του γύρω από τη θεματική, ενώ παράλληλα, παρέχονται καλές 

πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται οι 

απαραίτητες διαδικασίες που καλείται ένα σχολείο να ακολουθήσει για την αποτελεσματική 

διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. 

 

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 07 

Δεκεμβρίου 2020, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/BHswAanWPWNUBdCX7 

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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