
 
 

 
 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ ςε επιμορφωτικό διαδικτυακό ςεμινάριο με κζμα: Κακοποίθςθ – Παραμζλθςθ 

του παιδιοφ: ο ρόλοσ του ςχολείου ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου.» 

 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αχαΐασ, δια μζςου τθσ υπεφκυνθσ Β. 

Μαντηουράτου ςε ςυνεργαςία με το Περιφερειακό υμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ και 

Πελοποννιςου τθσ ΟΜΕΡ διοργανϊνει επιμορφωτικό διαδικτυακό ςεμινάριο διάρκειασ τριϊν (3) 

διδακτικϊν ωρϊν με κζμα: «Κακοποίθςθ – Παραμζλθςθ του παιδιοφ: ο ρόλοσ του ςχολείου ςτθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου».  

Σο ςεμινάριο απευκφνεται  ςε εκπαιδευτικοφσ Π.Ε. όλων των ειδικοτιτων που: 

 υλοποιοφν Πολιτιςτικό Πρόγραμμα για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 ςτα πλαίςια των 

Θεματικϊν αξόνων των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων: Ανκρϊπινα δικαιϊματα - 

Δικαιϊματα του παιδιοφ, φγχρονα κοινωνικά ηθτιματα, Εκπαίδευςθ ςτο ςεβαςμό του 

άλλου και τθν υπεράςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, Κοινωνικι ςυμβίωςθ 

 ι ενδιαφζρονται γενικότερα να επιμορφωκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο (χωρίσ να 

υλοποιοφν Π.Π.) 

τόχοσ του ςεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να ενθμερωκοφν για τισ μορφζσ βίασ κατά των 

παιδιϊν μικρισ θλικίασ, τθν ζκταςθ και τθ ςυχνότθτα του φαινομζνου αυτοφ ςτθν Ελλάδα και 

Διεκνϊσ, κακϊσ προτείνονται και τρόποι διαχείριςθσ του φαινομζνου από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ. 

Ειδικότερα, κα επιχειρθκεί οι εκπαιδευτικοί να : 

Α. κατακτιςουν κάποιεσ βαςικζσ δεξιότθτεσ αναφορικά με τθν ανίχνευςθ και τθν αντιμετϊπιςθ 

περιςτατικϊν αποκάλυψθσ κακοποίθςθσ παραμζλθςθσ από τουσ μακθτζσ. 

Β. ςυηθτθςοφν και να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τουσ παράγοντεσ, που δυςκολεφουν τα 

παιδιά να αποκαλφψουν τθν κακοποίθςθ κακϊσ και με ποιον τρόπο οι εκπαιδευτικοί μποροφν 

να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ. 

Γ. γνωρίςουν το νομικό πλαίςιο που διζπει ζνα περιςτατικό κακοποίθςθσ κακϊσ και τισ νομικζσ 

υποχρεϊςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ αποκάλυψθσ 

Σο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τθ Δεφτερα, 12 Απριλίου 2021 και ϊρεσ: 6:00μ.μ.-8:30μ.μ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Εϋ- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

Yπεφκυνθ          : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 05/04/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ3/09/3540 
 

ΠΡΟ: Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ: 
1. Δθμοτικϊν χολείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2. Νθπιαγωγείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
ΚΟΙΝ.: 
1. Ινςτιτοφτο Τγείασ του παιδιοφ, Διεφκυνςθ 

Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ 
2. Π Δυτ Ελλάδοσ και Πελοποννιςου τθσ ΟΜΕΡ 
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Πιο ςυγκεκριμζνα, το περιεχόμενο κα περιλαμβάνει:  

1.Βία και Σφποι Κακοποίθςθσ παραμζλθςθσ παιδιοφ (Επιδθμιολογικά ςτοιχεία) 

2.Ενδοοικογενειακι βία κατά των παιδιϊν και αναγνϊριςθ των παιδιϊν κυμάτων ςτο 

ςχολικό πλαίςιο: (i. παρουςίαςθ βαςικϊν μορφϊν κακοποίθςθσ – παραμζλθςθσ παιδιοφ και 

ii.ενδείξεισ κακοποίθςθσ ςε παιδιά μικρισ θλικίασ: ωματικισ, Ψυχολογικισ, εξουαλικισ, 

Παραμζλθςθσ) 

3.Διαχείριςθ περιςτατικϊν είτε υπόνοιασ είτε αποκάλυψθσ κακοποίθςθσ παραμζλθςθσ 

παιδιϊν από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ (i. υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο και ii. τι μποροφν και τι 

δεν μποροφν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί) 

Ειςθγθτζσ κα είναι ο κ. Γεϊργιοσ Νικολαΐδθσ, Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Ψυχικισ Τγείασ και 

Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ, Ψυχίατροσ και θ κ. Μαρία Ψαρράκου, 

Ψυχολόγοσ 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλοφνται να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα: 

https://docs.google.com/forms/d/1b3Fu_QcnT39tky-QZ0DoHIQjAIEfnKaRp3YWHJVg7Kw/edit   

μζχρι και 10/04/2021.  

 Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου, κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. 

τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ. 

 

 

 

                                                                                                   Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                                                                                              ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

 με προϊκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail οι εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτον πίνακα. 
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