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Πάτρα, 23/05/2022 
Αρ. Πρωτ.: 898 
 
ΠΡΟΣ 
Εκπ/κούς Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης Αιτ/νίας, Αχαΐας,Ηλείας  
(μέσω Δ/ντών σχολικών μονάδων) 

Ταχ. Δ/νση: 
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ (Ισόγειο), Αχαϊκής 
Συμπολιτείας 20 

 ΚΟΙΝ 
● ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας 
● ΔΔΕ Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας 
● ΔΠΕ Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας 

Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες: 
 
 Ηλ. Δ/νση: 
Ιστότοπος ΠΕΚΕΣ: 

26441 – Πάτρα 
Τσακαλογιάννη Γ. 
 
pekesde@sch.gr 
https://blogs.sch.gr/pekesde/ 

    

Θέμα: Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης «Το Τραύμα της  Απομάκρυνσης 
Ανηλίκων» 

Σχετ: Υπ. αριθμ 83η/12-5-2022 Πράξη Ολομέλειας ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας 

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών-επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, σε 
συνδιοργάνωση με το Χαμόγελο του Παιδιού, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, 
διοργανώνεται Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης με θέμα: 

«Το Τραύμα της  Απομάκρυνσης Ανηλίκων» 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών συμβάλλοντας στην πρόληψη, στην 
αντιμετώπιση και στην μείωση τυχόν τραυματικών εμπειριών που μπορεί να αποκτούν τα 
παιδιά, κατά την διαδικασία, απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον και 
τοποθέτησής τους σε χώρους διαβίωσης,  στην καλύτερη ανίχνευση, ταυτοποίηση και 
αντιμετώπιση των τραυματικών εμπειριών που μπορεί να βιώνουν τα παιδιά κατά την 
διάρκεια αυτών των διαδικασιών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02/06/2022  και ώρα 18:00-20:00  

Εισηγητής θα είναι ο κ. Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος – Επιστημονικά Υπεύθυνος του 
Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και Υποψήφιος Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
/ Συμμετοχής στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3Nsjv0i 

Δυο μέρες πριν την ημερίδα θα λάβετε τα στοιχεία σύνδεσης στο e-mail σας. 

 
Συνημμένα: Πρόσκληση 
 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Δυτικής Ελλάδας 

 
Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
Πληροφορικής (ΠΕ86) 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης 
αναφορικά με «Το Τραύμα της  Απομάκρυνσης Ανηλίκων» από «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Leaving with Care-Living 
with Care» 
 
Αξιότιμες κυρίες, 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – Δυτικής Ελλάδας σε 

συνεργασία με  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε 

μέσω WEBEX στην διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης 

αναφορικά με «Το Τραύμα της  Απομάκρυνσης Ανηλίκων» στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου «Leaving with Care-Living with Care» η οποία θα υλοποιηθεί 

την Πέμπτη 02/06/2022 στις 18:00, με διάρκεια 2 ωρών.   

 

Η Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης αναφορικά με «Το Τραύμα της  

Απομάκρυνσης Ανηλίκων»  απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητες των εκ-

παιδευτικών συμβάλλοντας στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και στην μείωση 

τυχόν τραυματικών εμπειριών που μπορεί να αποκτούν τα παιδιά, κατά την δια-

δικασία, απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον και τοποθέτησής τους 

σε χώρους διαβίωσης,  στην καλύτερη ανίχνευση, ταυτοποίηση και αντιμετώπιση 

των τραυματικών εμπειριών που μπορεί να βιώνουν τα παιδιά κατά την διάρκεια 

αυτών των διαδικασιών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας. 

 

Εισηγητής θα είναι ο Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος – Επιστημονικά Υπεύθυνος 

του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης 

του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πά-

ντειου Πανεπιστημίου.  

 

👉 Για ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Εν-

διαφέροντος/Συμμετοχής σε αυτό το Link - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7hAO1kzNQWTtGnjXrUVhN0U

XSYNVUNqRcOidFACadvY9RWQ/viewform . Δυο μέρες πριν την ημερίδα θα 

λάβετε τα στοιχεία σύνδεσης στο e-mail σας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με Το Χαμόγελο του 

Παιδιού στο τηλέφωνο 11040, με την κυρία Ηρώ Λούκα, υπεύθυνη έργου.  

 

Στην διάθεση σας 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7hAO1kzNQWTtGnjXrUVhN0UXSYNVUNqRcOidFACadvY9RWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7hAO1kzNQWTtGnjXrUVhN0UXSYNVUNqRcOidFACadvY9RWQ/viewform

