
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:              

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  16/06/2022 

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 
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Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε συνάντηση εργασίας  

για την ολοκλήρωση του προγράμματος:  

«Μεταμόρφωση του τραύματος μέσα από την Αγωγή της Συγχώρησης» 

 
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε 

συνεργασία με την Δρ. Πέλη Γαλίτη, Εκπαιδευτική Σύμβουλο, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του 

Wisconsin-Madison των ΗΠΑ, διοργανώνει συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος με θέμα: «Μεταμόρφωση του τραύματος μέσα από την Αγωγή 

της Συγχώρησης». 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, ώρα 18:30-20:00, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΓΕΛ Πατρών (Ανθούπολη). Η πρόσκληση απευθύνεται στους/στις 

εκπαιδευτικούς του παρακάτω πίνακα, οι οποίοι συμμετείχαν στο  επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος στα 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και θα δοθούν οι βεβαιώσεις στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1.  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ  ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

2.  ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  ΠΕ 30 EΔΥ 2ο ΕΙΔΙΚΟ Ν.ΠΑΤΡΩΝ 

3.  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ11 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΧΑΪΑΣ 

4.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 01 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

5.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  ΠΕ87.03 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 

6.  ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 
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7.  ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΡΙΟΛΟΥ 

8.  ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΏΝ 

9.  ΚΟΛΛΥΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ02 ΕΝΕΕΓΥΛ ΠΑΤΡΩΝ 

10.  ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ70 ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

11.  ΚΟΥΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ 01 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

12.  ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΠΕ11 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

13.  ΜΑΡΚΕΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ23 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ Κ. ΑΧΑΪΑΣ 

14.  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

15.  ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ03 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

16.  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 10ο ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ 

17.  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 9ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 

18.  ΝΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

19.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

20.  ΡΗΓΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ02.50 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

21.  ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ 02 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

22.  ΣΜΠΟΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

23.  ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ84 2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 

24.  ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΖΩΗ ΠΕ04.04 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

25.  ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΠΠΑ 

26.  ΤΖΙΑΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ  ΠΕ02 ΔΙΕΚ ΑΙΓΙΟΥ 

27.  ΤΖΙΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ 02.50 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΧΑΪΑΣ 

28.  ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ70 29 ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ 

29.  ΦΩΤΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΥ 

30.  ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΩΝ 

 

Η «Μεταμόρφωση του τραύματος μέσα από την Αγωγή της Συγχώρησης» αποτελεί ένα  

καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα, που εφαρμόζεται παγκοσμίως από παιδαγωγούς, και 

έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Μadison στις Η.Π.Α. και το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαχείρισης του θυμού, 

της απόρριψης, και κάθε άλλου αρνητικού συναισθήματος το οποίο προκύπτει μετά από μια 

μικρή ή μεγάλη τραυματική εμπειρία, με τίτλο: «Εκπαίδευση στη συγχώρηση». Το πρόγραμμα και 

έχει εξασφαλίσει την υπ΄ αριθμ. Φ.2.1/ΜΓ/65067/110963/Δ7 Έγκριση από το Υπουργείο 

Παιδείας.   

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison ερεύνησε την 

αποτελεσματικότητα της «Εκπαίδευσης στη Συγχώρηση» σχεδιάζοντας πειραματικές ομάδες και 

ομάδες ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τάξεις που είχαν δεχτεί εκπαίδευση στη 

συγχώρηση μείωσαν  στατιστικά σημαντικά τον θυμό τους και την ψυχολογική κατάθλιψη σε 

σχέση με τις ομάδες που δεν είχαν εκπαιδευτεί στη συγχώρηση.  



 

Ο θυμός στη σχολική κοινότητα θεωρείται μείζον πρόβλημα παγκοσμίως. To πρόγραμμα 

αυτό αποτελεί μια εναλλακτική και πρωτοποριακή προσέγγιση στη διαχείριση θυμού, στην 

αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών, της απόρριψης από την ομάδα, του 

άγχους, της κατάθλιψης, του σχολικού εκφοβισμού, της "θυματοποίησης" και της μοναξιάς που 

πολλοί μαθητές βιώνουν τόσο μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και εκτός. Έρευνες των 

τελευταίων 25 ετών, αποδεικνύουν ότι η "Πρακτική της Συγχώρησης" στα σχολεία  προωθεί τη 

συναισθηματική υγεία των μαθητών και βελτιώνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Εκπαιδευτικοί 

που εφάρμοσαν το πρόγραμμα παρατήρησαν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

μείωσαν το θυμό που ένιωθαν, τόνωσαν την αυτοεκτίμησή τους, αύξησαν τη συνεργασία μεταξύ 

τους και βελτίωσαν την επίδοσή τους στα μαθήματα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως 

έγιναν καλύτεροι δάσκαλοι και καθηγητές και πως οι τάξεις τους λειτούργησαν καλύτερα ως 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης στη συγχώρηση. 

Η «Εκπαίδευση στη Συγχώρηση" είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση και παρέμβαση 

διαχείρισης θυμού, με πολυετείς έρευνες παγκοσμίως, δωρεάν εκπαίδευση στους 

εκπαιδευτικούς  από ειδικούς του Πανεπιστημίου του Wisconsin των ΗΠΑ και με πλούσιο υλικό 

καθοδήγησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. 

Το πρόγραμμα «Αγωγή στη Συγχώρηση» έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές 

να καλλιεργήσουν υγιείς σχέσεις συνεργασίας με τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς τους, βασισμένες στην αποδοχή και τον σεβασμό της έμφυτης αξίας του κάθε 

ανθρώπου. Επιπλέον τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν να διαχειρίζονται την αδικία και την 

απόρριψη, και να ελαττώσουν τα τοξικά συναισθήματα του θυμού προς αυτούς που τους 

πλήγωσαν ή τους αδίκησαν, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους συμφιλίωσης και ειρήνης  στις 

μελλοντικές γενιές.  

Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι: 

 Να κατανοήσουν και να βιώσουν οι μαθητές βασικές έννοιες όπως έμφυτη αξία, 

κουράγιο, καλοσύνη, δικαιοσύνη, μέτρο και ισορροπία, κοινή λογική, ως θεμελιώδεις αξίες της 

πρακτικής της συγχώρησης. 

 Να ανακαλύψουν οι μαθητές τον καλό τους εαυτό και τα δυνατά τους σημεία, τα 

οποία  μπορούν να αξιοποιήσουν στις σχέσεις τους με τους άλλους. 

 Να μειώσουν τον θυμό που νιώθουν απέναντι σε πρόσωπα τα οποία τους πλήγωσαν. 

 Να μάθουν να διαχειρίζονται την αδικία και την απόρριψη. 

 Να μάθουν να διαχειρίζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα. 

 Να εξοικειωθούν με τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων. 

 Να αυξήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, τόσο σε επίπεδο σχολικής τάξης, όσο και 

στις εκτός σχολείου συναναστροφές τους. 



 

 Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων, ως αποτέλεσμα 

της  εξειδικευμένης καθοδήγησης και δωρεάν εκπαίδευσής τους από ειδικούς του Πανεπιστημίου 

του Wisconsin-Madison στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Το Πρόγραμμα τη φετινή σχολική χρονιά υποστηρίχτηκε από την ευγενή χορηγία του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσω του Greek Diaspora Fellowship Program με τίτλο «Trauma 

Transformation through Forgiveness Education.  

  

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
                
  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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