
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής-Πολιτιστικά Θέματα 

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής 
 

Εισαγωγικό Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς 
 

«Νευρώνες δύναμης: η διαμεσολάβηση στην πρόληψη και  επίλυση 

συγκρούσεων μέσα στο σχολείο» 
 

Παρασκευή 15/2/2013, 5μμ-8.30μμ 
Στο 3

ο
 Γυμνάσιο/2

ο
 Λύκειο Γέρακα 

Δωρεάν – Θέσεις περιορισμένες 

Δηλώσεις συμμετοχής στο 2103576046 και στο didanpep@sch.gr  μέχρι 11/2/2013 στις 12μ 

 
Το εργαστήριο είναι εισαγωγικό-ενημερωτικό και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ευαισθητοποιούνται σε θέματα 

επικοινωνίας και διαχείρισης της ενδοσχολικής βίας. Σκοπό έχει την προετοιμασία ενός μεγαλυτέρου επιμορφωτικού 

σεμιναρίου 60 ωρών σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και το Πανεπιστήμιο Αθήνας.  

Η συμμετοχή σε αυτό δεν αποτελεί δέσμευση για την παρακολούθηση της μεγαλύτερης επιμόρφωσης.  

 

Το εισαγωγικό εργαστήριο: Είναι δωρεάν και θα γίνει την Παρασκευή 15/2/2013, στις 5μμ-8.30μμ   

Στο 3
ο
 Γυμνάσιο/2

ο
 Λύκειο Γέρακα (Κέας & Σερίφου, Γέρακας)  

Δηλώσεις συμμετοχής στο 2103576046 και στο didanpep@sch.gr  μέχρι 11/2/2013 στις 12μ. 

Δηλώνονται: ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολείο εργασίας την τρέχουσα χρονιά, κινητό, εμαιλ. Θα γίνει κλήρωση 

και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με sms και εμαιλ.  

 

Στοιχεία του περιεχομένου:  

 Βιωματική εκπαίδευση με στοιχεία θεωρίας (Συνθετικής Συμβουλευτικής) σε δεξιότητες επικοινωνίας και 

αυτογνωσίας - εργαλεία  για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.  

 Επιμόρφωση για την εκπαίδευση μαθητών-διαμεσολαβητών σε περιστατικά σύγκρουσης, πιθανής 

σύγκρουσης, κοινωνικής απομόνωσης. 

 Υποστήριξη για την οργάνωση και λειτουργία ομάδων διαμεσολάβησης στο σχολείο. 

 Δημιουργία δια-σχολικού δικτύου, συντονισμός και υποστήριξη σχολείων που εφαρμόζουν την 

διαμεσολάβηση. 

 Παροχή εκπαιδευτικού υλικού.  

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο (Διάρκεια 60 διδακτικών ωρών.) 

Μετά την ολοκλήρωση του εισαγωγικού-ενημερωτικού εργαστηρίου και ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής θα 

οργανωθεί το πλήρες επιμορφωτικό σεμινάριο  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθήνας ως εξής: 

Φάση Α’  Φεβρουάριος-Μάιος 2013: 36 διδακτικές ώρες σε 9 συναντήσεις που θα ολοκληρώσουν τη βασική 

εκπαίδευση. 

Φάση Β’ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013: 12 διδακτικές ώρες σε 3 συναντήσεις που θα αφορούν κυρίως την 

προετοιμασία για την οργάνωση του προγράμματος  μαθητών- διαμεσολαβητών στο σχολείο και τη συγκρότηση της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του δικτύου των σχολείων που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα. 

Φάση Γ’ Οκτώβριος 2013-Απρίλιος 2014: 12 διδακτικές ώρες σε 3 συναντήσεις, σε τακτά διαστήματα με στόχο το 

συντονισμό, την παρακολούθηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τη διαμεσολάβηση. 

Οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση του πλήρους σεμιναρίου και πιθανές τροποποιήσεις στον παραπάνω σχεδιασμό θα 

συζητηθούν και αποφασιστούν στο τέλος του εισαγωγικού εργαστηρίου.  

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΕΣ 

Γεωργία Ρουμπέα, Δρ Φυσικής Βαρβακείου Λυκείου,  Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας  

Μαρία Σφέτκου, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,  Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας,  Επιμορφωτής 

Ενηλίκων  

 

 

Οργάνωση: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής 

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: νικος γκοβας / 2103576046 / didanpep@sch.gr 
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