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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΤΗΣ 7
ΗΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 

18.00 - 20.30 στο 107
ο
 Δημοτικό Σχολείο (Νεμέας 1) θα πραγματοποιηθεί 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για όλους/ες τους/τις 

εκπαιδευτικούς (και Διευθυντές/τριες και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) των σχολείων 

της 7
ης

 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. 

Η συνάντηση αυτή έχει ως στόχο να εγκαινιάσει το πιλοτικό πρόγραμμα 

«Πρόληψη – Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας» που θα εφαρμοστεί το σχολικό 

έτος 2013-14 σε όλα τα σχολεία της 7
ης

 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. Η «Πρόληψη 

και η Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας» γίνεται σε συνεργασία μεταξύ της 7
ης

 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και της Ομάδας Δράσης 6.2 των 

Προγραμμάτων Ψυχολογικής Υποστήριξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, με επιστημονική ευθύνη της ομάδας έργου και της αναπλ. 

καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ κας Μπίμπου. 

Οι στόχοι της πρόσκλησης αφορούν: 

α) την παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος 

β) τις βασικές αρχές της συνεργασίας των Προγραμμάτων Ψυχολογικής 

Υποστήριξης με τα σχολεία και 

γ) παραδείγματα από τον τρόπο δουλειάς που αφορούν την βία στο σχολείο. 

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση θα συζητήσουμε τον τρόπο ανάπτυξης του 

δικτύου συντονιστών, τον τρόπο συνεργασίας σχολείου-ομάδας έργου-Σχολικού 

Συμβούλου, τον χώρο και τον τρόπο ανάπτυξης του προγράμματος, καθώς και τις 

διεργασίες πρόληψης και παρέμβασης. Η συνεργασία αυτή πλαισιώνεται από ομάδα 

εθελοντών ψυχολόγων και τελειόφοιτων εκπαιδευτικών, με συγκεκριμένους ρόλους. 

Παρακαλείστε να συμβάλετε με την παρουσία σας στην οργάνωση και επιτυχία 

του προγράμματος, το οποίο αποτελεί αναγκαιότητα για την πρόληψη/αντιμετώπιση 
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προβλημάτων συμπεριφοράς και βίας στα σχολεία μας και πάγιο αίτημα των 

εκπαιδευτικών, εν γένει, και ειδικότερα των εκπαιδευτικών της 7
ης

 Περιφέρειας. 

Η παρουσία σας στην παραπάνω συνάντηση είναι προαιρετική. 

 

Με την ελπίδα ότι θα τα πούμε από κοντά 

 

Α. Κόπτσης, Σχολικός Σύμβουλος 7
ης

 Εκπ. Περιφέρειας 

Ι. Μπίμπου, Επιστ. Υπεύθυνη ΠΨΥ - αναπ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

Σ. Βερβερίδου, Ψυχολόγος - Ομάδα έργου ΠΨΥ-ΑΠΘ 

Κ. Λιανού, Ψυχολόγος - Ομάδα έργου ΠΨΥ-ΑΠΘ 

Π. Χατζηλάμπου, Ψυχολόγος - Ομάδα έργου ΠΨΥ-ΑΠΘ) 

 


