
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ: 

 «ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ ΒΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ» 
 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Αττικισ  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Σρόποι Πρόλθψθσ  

τθσ βίασ ςτο  ςχολείο» , θ οποία  κα πραγματοποιθκεί τθν   

Πζμπτθ 29  επτεμβρίου 2022 και ϊρεσ 18:00-21:00.  

Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ και 

ειδικισ εκπαίδευςθσ, ςε γονείσ, κθδεμόνεσ, παιδιά και εφιβουσ. Η επιμορφωτικι διαδικτυακι 

μασ εκδιλωςθ κα αναδείξει τισ πράξεισ ι τισ ςυμπεριφορζσ που ςυνιςτοφν τθν ενδοςχολικι βία, 

τουσ παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν εκδιλωςθ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, κακϊσ και τουσ 

βαςικότερουσ τρόπουσ για τθν πρόλθψθ, τθν αντιμετϊπιςθ και τον περιοριςμό ανάλογων 

περιςτατικϊν ςτο ςχολείο. Η τθλεςυνάντθςθ αποςκοπεί ςτθν ανταλλαγι προβλθματιςμϊν και 

τθν υποςτιριξθ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για κζματα τθσ ςχολικισ 

κακθμερινότθτασ. Φιλοδοξεί να αποτελζςει αφορμι αναςτοχαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ 

και να δϊςει προτάςεισ, οι οποίεσ κα προάγουν ζνα αςφαλζσ και ευχάριςτο ςχολικό 

περιβάλλον. 

Υπό αυτό το πρίςμα, ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ 

ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν 

Πζμπτθ 29 επτεμβρίου 2022 και ϊρα  18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ 

τουσ ειςθγθτζσ και τισ ειςθγιτριεσ μζχρι τθν Σρίτθ 27 επτεμβρίου 2022 και ϊρα 22:00  

επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/aqRvLLSFx9tYQPYb7 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/Hs3QUoVgPeJxbp6M7 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα 

ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ  επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ. 

Η επιμορφωτικι εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-

streaming) από το YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το 

κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο YouTube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι. 

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα τθσ επιμορφωτικισ 

εκδιλωςθσ.  

                                                
1  Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική 

εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο:  https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php  και θα  είναι 

διαθέζιμη  META από ζτεηική ανακοίνωζη ποσ θα αναρηηθεί ζηο site ηης ΠΔΕ Αηηικής (https://pdeattikis.gr). 

https://forms.gle/aqRvLLSFx9tYQPYb7
https://forms.gle/Hs3QUoVgPeJxbp6M7
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ
https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php
https://pdeattikis.gr/


      

 

 

  

 

Γεϊργιοσ Κόςυβασ 

Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 

Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ. 

Εκπρόςωποσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Εκπρόςωποσ του Ι.Ε.Π. 
Χαιρετιςμοί 

Βικτωρία Κατςιγιάννθ, Γιάννθσ  Ζξαρχοσ 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 

Φαινόμενα ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ. 

τρατθγικζσ πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ. 

Βαρβάρα Νίκα 

τ. Σχολικι Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 

τ. Εκνικι Επικεωριτρια Α/κμιου Κφκλου ςτα 

Ευρωπαϊκά Σχολεία. 

Καταςκευάηοντασ κοινωνικζσ ταυτότθτεσ. 

Οι κφτεσ του bullying ωσ διαχειριςτζσ 

μθνυμάτων. 

Αντωνία Σορρζνσ  

Διευκφντρια ΚΜΟΠ. Δθμιουργόσ και 

υπεφκυνθ δράςθσ Live Without Bullying. 

Πόςο ςθμαντικι είναι θ πρόλθψθ τθσ βίασ 

και του εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο; 

Διμθτρα Γαβριθλίδου 

ΠΕ23 Ψυχολόγοσ, 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γϋ Ακινασ. 

 Ο ρόλοσ του ψυχολόγου των ΚΕ.Δ.Α..Τ. ςτθ 

ςυμπερίλθψθ και ςτθν πρόλθψθ τθσ βίασ ςτο 

ςχολείο. 

Γιϊργοσ Μακρίδθσ  

Δ/ντισ  1ου Γενικοφ Λυκείου Κερατςινίου. 

 

Παρεμβάςεισ  μακθτϊν/μακθτριϊν  

του 1ου Γενικοφ Λυκείου Κερατςινίου. 

Η αλλαγι των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων 

και θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ ςτο ςχολείο 

μζςω επιλεγμζνων προγραμμάτων και 

δραςτθριοτιτων. 

 

 

 



 

φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων.  

 
Ειςιγθςθ: «Φαινόμενα ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ. τρατθγικζσ πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ». 

Βικτωρία Κατςιγιάννθ, Γιάννθσ Ζξαρχοσ, Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλ. ΠΕ70 του 6ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 

Θα γίνει κεωρθτικι προςζγγιςθ του φαινομζνου, αιτιολογία, μορφζσ και επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των 

μακθτϊν/τριϊν - κφματα εκδθλϊςεων ενδοςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Στθ ςυνζχεια κα γίνει αναφορά 

ςτον ρόλο του ςχολείου και των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαχείριςθ του φαινομζνου και κα 

αναπτυχκοφν ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τόςο ςε επίπεδο τάξθσ όςο και ςε επίπεδο 

ςχολείου. 

 

Ειςιγθςθ: «Καταςκευάηοντασ κοινωνικζσ ταυτότθτεσ. Οι κφτεσ του bullying ωσ διαχειριςτζσ 

μθνυμάτων». 

Βαρβάρα Νίκα, τ. Σχολική Σφμβουλοσ Α/θμιασ Εκπαίδευςησ, τ. Εθνική Επιθεωρήτρια Α/θμιου 

Κφκλου ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία. 

Η παροφςα ειςιγθςθ αποτελεί μζροσ μιασ ευρφτερθσ μελζτθσ ςτο φαινόμενο του ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ (bullying). Φζρνει ςτο φωσ τισ φωνζσ μιασ ομάδασ μακθτϊν θλικίασ 11-12 χρόνων που 

ςυςτθματικά παρενοχλοφςαν ςυμμακθτι τουσ ςτθ βάςθ ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του. 

Επιδιϊκει κριτικά να εξετάςει και να ερμθνεφςει τον τρόπο, με τον οποίο οι μακθτζσ χειρίηονται τον 

λόγο τουσ ςε γραπτζσ και προφορικζσ αφθγιςεισ ςχετικά με τθν ςυμπεριφορά τουσ. Επιπλζον, 

επιχειρεί να ςυνδζςει αυτζσ τισ αφθγιςεισ με παρεμβάςεισ που μπορεί να υιοκετιςει το ςχολείο 

για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. 

 

Ειςιγθςθ: «Πόςο ςθμαντικι είναι θ πρόλθψθ τθσ βίασ και του εκφοβιςμοφ ςτο ςχολείο;» 

 Αντωνία Σορρζνσ, Διευκφντρια ΚΜΟΠ. Δθμιουργόσ και υπεφκυνθ δράςθσ Live Without Bullying. 

 Η παρουςίαςθ κα ξεκινιςει με τθ φιλοςοφία και τα εργαλεία ςυμβουλευτικισ και εκπαίδευςθσ 

που ζχουν παραχκεί από τθ δράςθ του ΚΜΟΠ “Live Without Bullying”. Θα ακολουκιςουν οι εξισ 

κεματικζσ ενότθτεσ: α) Πρακτικζσ πρόλθψθσ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ από εκπαιδευτικοφσ: 

«Βελτιϊνω το κλίμα τθσ τάξθσ μου», β) Αντιμετωπίηοντασ τον εκφοβιςμό ςε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο, γ) Αντιμετωπίηοντασ με ςεβαςμό τουσ μακθτζσ που εκφοβίηουν και εκφοβίηονται και δ) 

Οφζλθ ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων. 

 

Ειςιγθςθ: «Ο ρόλοσ του ψυχολόγου των ΚΕ.Δ.Α..Τ. ςτθ ςυμπερίλθψθ και ςτθν πρόλθψθ τθσ βίασ 

ςτο ςχολείο». 

Διμθτρα Γαβριθλίδου,ΠΕ23 Ψυχολόγοσ, 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γϋ Ακινασ. 

Οι ψυχολόγοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Ε.Δ.Υ. επιδιϊκουν μζςα από το ζργο τουσ τθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ, τον ςεβαςμό των αναγκϊν όλων των παιδιϊν, κακϊσ και τθν ενδυνάμωςθ των 

ςχζςεων εντόσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ  ςτο πλαίςιο τθσ ςυμπεριλθπτικισ ενταξιακισ εκπαίδευςθσ. 

Οι επιδιϊξεισ αυτζσ είναι κοινζσ με το πεδίο τθσ πρόλθψθσ τθσ βίασ ςτον χϊρο του ςχολείου, ιδίωσ 

μζςα από μια κοινοτικι οπτικι. Η παρουςίαςθ κα αξιοποιιςει τόςο τισ προτάςεισ του κεςμικοφ 

πλαιςίου για το ηιτθμα, όςο και τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ που εκφράηουν τα ςχολεία προσ τουσ 

ψυχολόγουσ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Ε.Δ.Υ. 

 



 
 
Ειςιγθςθ: «Η αλλαγι των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων και θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ ςτο 

ςχολείο, μζςω επιλεγμζνων προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων». 

 Γιϊργοσ Μακρίδθσ, Δ/ντισ 1ου Γενικοφ Λυκείου Κερατςινίου. 

 Αφουγκραηόμενοι/εσ τα ςυναιςκιματα των μακθτϊν/τριϊν μασ και ερμθνεφοντασ προςεκτικά τα 

αποτελζςματα των ερευνϊν ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, μποροφμε με τισ κατάλλθλεσ 

παρεμβάςεισ να μετατρζψουμε τα αρνθτικά ςυναιςκιματα ςε κετικά; Η λειτουργία του ςχολείου 

ςτθν κατεφκυνςθ ικανοποίθςθσ των αναγκϊν και των ενδιαφερόντων των μελϊν τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων ςχετικϊν με τθ γνϊςθ, τον 

πολιτιςμό, τον ακλθτιςμό και βελτιϊνοντασ παράλλθλα τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και τθν επικοινωνία 

ςτο ςχολείο, αποτελεί ςθμαντικι πρόταςθ για τθν πρόλθψθ των φαινομζνων βίασ ςτα ςχολεία. 

Παρεμβάςεισ  μακθτϊν/μακθτριϊν  του 1ου Γενικοφ Λυκείου Κερατςινίου. 

 
 


