
 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ05 / ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ06 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Σχολική Σύμβουλος  ΠΕ05 (Γαλλικής)Αν. Μακεδονίας & Θράκης Ευφημία 

Μαυρομμάτη και η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής) της Περιφερειακής 

Ενότητας Καβάλας Δρ Ευαγγελία Γκαντίδου  (μέλη  της Περιφερειακής  

Ομάδας Δράσεων Πρόσληψης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας), 

διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την «Βιωματικές παρεμβάσεις 

για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας & 

του εκφοβισμού». Το σεμινάριο το οποίο απευθύνεται στα μέλη Ομάδων 

Δράσεων Πρόσληψης των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας θα λάβει χώρα στις 21 Απριλίου 2015 

στο Π.Ε.Κ Καβάλας (11:00 – 14:30). 

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι ακόλουθοι: 

 Να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί εκφάνσεις των φαινομένων τα σχολικής 

βίας και του εκφοβισμού. 

 Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί την αντίληψη για την κοινωνικό-

οικονομική κατάσταση των ρόλων τους. 

 Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί την ψυχολογία του θύματος και του θύτη, 

αλλά και των "παρατηρητών". 

 Να γνωρίσουν και να ενημερώσουν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές για 

φορείς στους οποίους μπορούν να απευθύνονται τα θύματα σχολικής βίας 

και εκφοβισμού. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι το εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Π/ΜΙΑΣ & Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 



11:00 – 11: 15 - Χαιρετισμός από την υπεύθυνη του Παρατηρητηρίου 

για τη Σχολική Βία & Εκφοβισμό της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ κ. Ζωή Γιούλη. 

11:15 – 12: 15 - Παρουσίαση σχετικών με τη βία στο σχολείο Video που 

έχει παράγει η ΕΕ ή και άλλοι φορείς. 

- Βιωματικό εργαστήρι – Παιχνίδι ρόλων. 

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία – Θεοδώρα Ιντζέ - υπεύθυνη 

επικοινωνίας και πληροφόρησης του Europe Direct Ξάνθης. 

12:15 – 12:30 Διάλειμμα για καφέ 

12:30 – 13:45 - Βιωματικό εργαστήρι – Παιχνίδι ρόλων 

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία – Θεοδώρα Ιντζέ - υπεύθυνη 

επικοινωνίας και πληροφόρησης του Europe Direct Ξάνθης 

13:45 – 14:30 Τηλεδιάσκεψη με την κ. Αλεξάνδρα Γκουλιάμα – φιλόλογο, 

η οποία  θα απαντήσει σε ερωτήματα των εκπαιδευτικών που 

αφορούν σε διαχείριση περιστατικών. 

 


