
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΤΗΣ 7
ΗΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

Αγαπητές/οι μέλη των ΔΣ των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, 

σας ενημερώνουμε ότι στην 7
ης

 Εκπαιδευτική Περιφέρεια, στη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς 2013-14, οργανώνεται το πιλοτικό πρόγραμμα "Πρόληψη – 

Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας» σε συνεργασία της 7
ης

 Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με την Ομάδα 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). 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων σε 

θέματα πρόληψης και παρέμβασης στις περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας. Η 

συνεργασία αυτή πλαισιώνεται από μια ομάδα εθελοντών ψυχολόγων και 

τελειόφοιτων εκπαιδευτικών, με συγκεκριμένους ρόλους, και θα επιδιώξουμε να 

υλοποιηθεί σε όλα τα σχολεία της Εκπαιδευτικής μας Περιφέρειας. 

Στην προσπάθεια αυτή θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα της 

συμμετοχής σας ως γονείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα ΔΣ όλων των 

Συλλόγων Γονέων των σχολείων της 7
ης

 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας (3
ο
, 15

ο
, 17

ο
, 

29
ο
, 33

ο
, 69

ο
, 79

ο
, 87

ο
, 88

ο
, 106

ο
, 107

ο
) να παραβρεθούν σε:  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 

και ώρα 18.00-20.30 στο 107
ο
 Δημοτικό Σχολείο (Νεμέας 1). 

Οι στόχοι της πρόσκλησης αφορούν: 

α) την παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος 

β) παραδείγματα από τον τρόπο δουλειάς που αφορούν την βία στο σχολείο και 

το ρόλο των οικογενειών και 

γ) τους τρόπους θετικής συνεργασίας των σχολείων με τις οικογένειες των 

μαθητών τους. 

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη τη συνεργασία μας μαζί σας. 

Θα σας παρακαλούσαμε, λοιπόν, να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να 



ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και να συμβάλετε στην επιτυχημένη οργάνωση και 

διεξαγωγή του.  

 

Ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά 

Με εκτίμηση 

 

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 

 

Στοιχεία επικοινωνίας Ομάδας έργου ΠΨΥ-ΑΠΘ: Τετάρτη, 09:00 – 13:00, τηλ. 2310 995030 

 

 

 


