
 

 

 
ΘΕΜΑ: Κφκλοι Δια Ηώςθσ Επιμορφωτικών εμιναρίων με τίτλο: «DanceAgainstBullying» 
  
Σο Σμιμα Πολιτιςτικών Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ Βαςιλικισ 
Μαντηουράτου, ςε ςυνεργαςία με το Χαμόγελο του Παιδιοφ, διοργανϊνει 2 κφκλουσ Δια 
Ηώςθσ Επιμορφωτικών εμιναρίων, διάρκειασ 12 διδακτικών ωρών/κφκλο, με τίτλο: 
«DanceAgainstBullying» 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Dance Against Bullying ζχει ζγκριςθ από το ΙΕΠ και 

εφαρμόηεται για πρώτθ φορά. Σο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν τάξθ: 

 από όςουσ εκπαιδευτικοφσ παρακολουκιςουν τον κφκλο των εργαςτθρίων  

 από τουσ ψυχολόγουσ του Χαμόγελου του Παιδιοφ (κατόπιν πρόςκλθςισ τουσ από το 

ςχολείο) 

Σα επιμορφωτικά εργαςτιρια  απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ ΠΕ 70 τάξεων Δ,  Ε΄ και 

τ΄ Δθμοτικοφ χολείου οι οποίοι: 

 επικυμοφν να υλοποιιςουν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικό Πρόγραμμα (αναμζνεται 

ςχετικι εγκφκλιοσ) με τθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι ι 

 ενδιαφζρονται γενικά για το κζμα 

 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ είναι οι ςυμμετζχοντεσ/-χουςεσ να: 

 μποροφν να είναι παρόντεσ/-οφςεσ και ςτισ 3 θμζρεσ του κφκλου εργαςτθρίων που 

κα επιλζξουν 

 μποροφν να είναι παρόντεσ/-οφςεσ κατά τθ διάρκεια όλων των ωρών του κφκλου 

εργαςτθρίων που κα επιλζξουν 

 φζρουν μαηί τουσ Πιςτοποιθτικό Εμβολιαςμοφ ι Βεβαίωςθ νόςθςθσ  

Σα εργαςτιρια κα είναι Δια Ηώςθσ και με ζντονθ ςωματικι ζκφραςθ και κίνθςθ. Ωσ εκ 

τοφτου δε μποροφν να γίνουν δεκτζσ ςυμμετοχζσ που δε κα τθροφν τισ προαναφερκείςεσ 

προχποκζςεισ. 
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ΠΡΟ: Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν  
ΔΠΕ Αχαΐασ 
Κοιν.:  
Χαμόγελο του Παιδιοφ 
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Ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων κα είναι πολφ περιοριςμζνοσ (12 άτομα/εργαςτιριο) και κα 

τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Θα λθφκεί υπόψθ θ ςειρά διλωςθσ επικυμίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ φόρμασ.  

 

Περιγραφι επιμορφωτικών εργαςτθρίων: 

Μζςω των ςεμιναρίων προτείνεται θ ςφςταςθ ολιγομελοφσ ομάδασ. Η ομάδα κα είναι 

ςτακερι για τισ 3 θμζρεσ που κα διαρκζςει ο κάκε κφκλοσ εργαςτθρίων. Οι ςυμμετζχοντεσ 

καQ 

 υποςτθριχκοφν προκειμζνου να εφαρμόςουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

DanceAgainstBullying (DAB)  

 παραλάβουν κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο εκπαιδευτικό υλικό για άμεςθ εφαρμογι ςτθν 

τάξθ τουσ με τουσ μακθτζσ/-τριεσ. 

 

 Τπεφκυνεσ Επιμορφώτριεσ κα είναι οι Ιωάννα Γκίκα & Ζλενα Παλοφμπθ, Ψυχολόγοι 

του Οργανιςμοφ «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ». 

Οι εκπαιδευτικοί ςτα επιμορφωτικά εργαςτιρια κα γνωρίςουν το ζργο Dance Against 

Bullying (DAB) το οποίο αποτελεί παραδοτζο Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ με εταίρουσ από 5 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ελλάδασ, θ οποία εκπροςωπείται από «Σο 

Χαμόγελο του Παιδιοφ».  

Σο πρόγραμμα ζχει ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ μίασ καινοτόμου μεκοδολογίασ 

για τθν καταπολζμθςθ του φαινομζνου του εκφοβιςμοφ, μζςω τθσ χριςθσ εργαλείων 

βαςιςμζνων ςτον χορό, τθν κίνθςθ και τισ τζχνεσ. 

κοπόσ είναι θ ενςωμάτωςθ επιςτθμονικά κακιερωμζνων πρακτικϊν με μία νζα 

προςζγγιςθ, μουςικο-κινθτικϊν εργαςτθρίων, ενϊνοντασ ζτςι εργαηόμενουσ με νζεσ και 

νζουσ ςτον αγϊνα κατά του bullying. Ο χορόσ, θ μουςικι και θ κίνθςθ ζχουν κετικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ των νζων, αποτελϊντασ ςθμαντικά εργαλεία ςτθν ενδυνάμωςθ 

και αντοχι κατά κάκε μορφισ βίασ.  

Ζτςι, κα προωκθκεί μία μεικτι μζκοδοσ, ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να βελτιϊςει και να 

εμπλουτίςει τισ δεξιότθτεσ των επαγγελματιϊν που δουλεφουν με παιδιά και να 

ενδυναμϊςει τα παιδιά, ϊςτε να αντιδράςουν ψυχολογικά και ςυναιςκθματικά ςε πικανζσ 

ςυμπεριφορζσ bullying.  

Ο χορόσ/κίνθςθ είναι ςωματικά, ψυχικά και ςυναιςκθματικά εργαλεία που εμπλζκουν τα 

παιδιά ςτα παρακάτω επίπεδα: 

- Ατομικό: κακιςτά δυνατι τθν εξερεφνθςθ και ζκφραςθ τθσ ευαιςκθςίασ μασ, 

ενιςχφοντασ τθν αυτοπεποίκθςι μασ, τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, και τθ δθμιουργικότθτά 

μασ. 

- Κοινωνικό: ςυμμετοχι ςε μία ομάδα ενιςχφοντασ τθν ικανότθτα να ςεβόμαςτε τουσ 

,άλλουσ και το πολιτιςτικό τουσ υπόβακρο, και βελτιϊνοντασ διαπροςωπικζσ και 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 

Μζςω τθσ μουςικο-κινθτικισ ζκφραςθσ αποδεικνφεται θ φπαρξθ των πολλϊν και 

διαφορετικϊν αντιλιψεων τθσ πραγματικότθτασ, οδθγϊντασ ζτςι ςτθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ.  



 

Η επιμόρφωςθ κα λάβει χϊρα ςτο 16ο Δθμοτικό χολείο Πατρών, Κ. Παλαμάσ (Οδόσ Κ. 

Παλαμά 95, Αγυιά). Ο κάκε εκπαιδευτικόσ κα επιλζξει και κα δθλώςει ΜΟΝΟ  ΖΝΑΝ 

ΚΤΚΛΟ-ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ. Οι θμερομθνίεσ και ϊρεσ του κάκε κφκλου είναι οι ακόλουκεσ: 

1οσ κφκλοσ - 1θ ομάδα: 

Δευτζρα, 18 Οκτωβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

Σρίτθ, 19 Οκτωβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

Πζμπτθ, 21 Οκτωβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

Επιςθμαίνεται ότι:  

Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ για τον 1ο κφκλο κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζχρι και τθν 

Παραςκευι 15/10/2021 μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1SuTnQuNiWkwaJyyNsa63haSzjNPP6PXLQaICZU_Nw4Y/edit  

 

2οσ κφκλοσ - 2θ ομάδα: 

Σρίτθ, 09 Νοεμβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

Σετάρτθ, 10 Νοεμβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

Πζμπτθ, 11 Νοεμβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι:  

Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ για τον 2ο κφκλο κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζχρι και τθν 

Σρίτθ 02/10/2021 μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1dP1AosQhlRbHOKo3gH-a_EFI9AU7FuiB5OoM0mWFVGQ/edit  

 

Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου, κακϊσ και θ μετακίνθςθ των 

ςυμμετεχόντων κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. τουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ 

ςτο ςεμινάριο κα δοκοφν Βεβαιώςεισ ςυμμετοχισ. 

 Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, κα τθρθκοφν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά 

τθσ διαςποράσ του SARS-CoV-2 (μάςκεσ, απολυμάνςεισ και αεριςμόσ χϊρων, επίδειξθ 

πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ ι βεβαίωςθσ νόςθςθσ). 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ emails 
οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1SuTnQuNiWkwaJyyNsa63haSzjNPP6PXLQaICZU_Nw4Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dP1AosQhlRbHOKo3gH-a_EFI9AU7FuiB5OoM0mWFVGQ/edit

