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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Σάμου, υλοποίησαν επιμορφωτική ημερίδα, με θέμα «Ενδοσχολική Βία», την Πέμπτη 12
Ιουνίου 2014, 9:00 π.μ. -13:00 μ.μ, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
Η ημερίδα διεξήχθη με εξαιρετική επιτυχία, καθώς το ζήτημα της επιμόρφωσης στελεχών και
λειτουργών της εκπαίδευσης πάνω σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης φαινομένων βίας και
εκφοβισμού αποτελεί πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας του Βορείου Αιγαίου αλλά και
βασική στρατηγική προτεραιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Την επιμορφωτική δράση τίμησαν με την παρουσία τους ο αιρετός Αντιπεριφερειάρχης Σάμου,
ο Αστυνομικός Διευθυντής Σάμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ επιστημονικές παρεμβάσεις
και εισηγήσεις έκαναν τα παρακάτω στελέχη της εκπαίδευσης:
 Παπαδανιήλ Μαρία, Περ/κή Δ/ντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου.
 Βεντήρης Πάρης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.
 Χριστόπουλος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου.
 Διακογεωργίου Αρχοντούλα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σάμου.
 Μακρή Ελένη, Ειδική Παιδαγωγός-Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σάμου
Κύρια ομάδα επιμορφούμενων ήταν οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων
Σάμου, καθώς και τα μέλη των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ) που έχουν συσταθεί στις εν λόγω
σχολικές μονάδες, οι οποίοι στήριξαν τη δράση με υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης, συμμετοχής και
προσωπικού ενδιαφέροντος.
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Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ανέδειξε πολλές γνωστές αλλά και αθέατες πλευρές του
φαινομένου, μεταξύ των οποίων και την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και των
γονέων, το βαρύνοντα ρόλο της στενής συνεργασίας σχολείου, οικογένειας, εμπλεκόμενων φορέων και
ειδικών επιστημόνων, καθώς και τις προοπτικές λήψης δράσης. Δύο πολύ σημαντικές παράμετροι οι
οποίες αναπτύχθηκαν ήταν αυτή του σχολικού εκφοβισμού που βιώνουν οι μαθητές με ιδιαίτερες
ικανότητες και μαθησιακές ανάγκες τους οποίους ο σχολικός περίγυρος συχνά αποξενώνει, όπως και η
αναζήτηση συμβουλευτικής καθοδήγησης από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες, μία διέξοδο την
οποία η κάθε σχολική και τοπική κοινωνία οφείλει να ενεργοποιήσει. Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την
προβολή ενδεικτικού οπτικοακουστικού υλικού το οποίο ήταν προϊόν έμπνευσης των ίδιων των
μαθητών του Γυμνασίου Πυθαγορείου και αποτελεί μία ατράνταχτη απόδειξη των δυνατοτήτων που
εμπεριέχει η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η αλληλοδιδακτική προσέγγιση.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
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