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Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και ο Συμβουλευτικός Σταθμός 

Νέων, ως συνέχεια των Σεμιναρίων τα οποία διεξήχθησαν το προηγούμενο σχολικό έτος με 

θέμα την διαχείριση φαινομένων βίας στο σχολείο, οργανώνουν μία νέα σειρά Σεμιναρίων, 

απευθυνόμενα σε Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολείων αλλά και εκπαιδευτικούς όλων των 

ειδικοτήτων, με θέμα την διαχείριση ζητημάτων διαπροσωπικής συμπεριφοράς στην 

σχολική τάξη. Στα Σεμινάρια αυτά θα αναλυθούν ζητήματα διαπροσωπικής επικοινωνίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων αλλά και μεταξύ 

εκπαιδευτικών. Οι περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν στα Σεμινάρια έχουν απευθυνθεί 

ως αιτήματα προς διαχείριση στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων από Διευθυντές Σχολείων 

την τρέχουσα σχολική χρονιά. Αναφέρονται αφ’ ενός μεν σε συνήθη περιστατικά της 

καθημερινής σχολικής ζωής, τα οποία δυσχεραίνουν το επικοινωνιακό κλίμα της τάξης, αφ’ 

ετέρου δε και σε πλέον δυσλειτουργικά περιστατικά, τα οποία απαιτούν έναν ευρύτερο και 

πολύπλευρο σχεδιασμό για την αντιμετώπισή τους.  

 

Θα διεξαχθούν επτά συνολικά Σεμινάρια, στα οποία θα συμμετάσχουν 

διαμορφωμένες ομάδες των είκοσι ατόμων. Ο αριθμός των ομάδων θα καθορισθεί από των 

αριθμό των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα των 

επιμορφωτών. Τα Σεμινάρια είναι βιωματικού χαρακτήρα, στην λογική λειτουργίας της 

ομάδας, και ως εκ τούτου η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επιλεγούν για την 

ένταξή τους σε κάθε ομάδα, είναι υποχρεωτική για το σύνολο των Σεμιναρίων. Πέρα από το 

περιεχόμενο των Σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την επαρκή καθοδήγηση ως προς 

την εξοικείωση με την λειτουργία της ομάδας, και ως εκ τούτου θα είναι σε θέση και οι ίδιοι 

να κατευθύνουν μία ανάλογη διαδικασία με τους μαθητές τους εντός της τάξης τους για 

σχετικά ζητήματα. Στο τέλος των Σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

 

 

 

 

Σχολικές Μονάδες Αχαΐας 

 
 

23
 

10413 



Συγκεκριμένα:  

 

1. Για την Α και Δ Αχαΐας: Τα Σεμινάρια θα διεξαχθούν στο 1
ο
 Λύκειο Πατρών, τις εξής 

ημερομηνίες (Τετάρτη απόγευμα, ώρα 17.30-20.00): 24 Οκτωβρίου 2012, 14 Νοεμβρίου 

2012, 5 Δεκεμβρίου 2012, 16 Ιανουαρίου 2013, 6 Φεβρουαρίου 2013, 6 Μαρτίου 2013, 10 

Απριλίου 2013. 

2. Για την Β Αχαΐας: Τα  Σεμινάρια θα διεξαχθούν στο ΕΠΑΛ Αιγίου, τις εξής ημερομηνίες 

(Τετάρτη απόγευμα, ώρα 18.00-20.30): 31 Οκτωβρίου 2012, 21 Νοεμβρίου 2012, 12 

Δεκεμβρίου 2012, 30 Ιανουαρίου 2013, 27 Φεβρουαρίου 2013, 20 Μαρτίου 2013, 24 

Απριλίου 2013. 

3. Για την Γ Αχαΐας: Τα  Σεμινάρια θα διεξαχθούν στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων. Οι 

ημερομηνίες και ο αριθμός των Σεμιναρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.   

 

Παράλληλα με τα Σεμινάρια έχει προγραμματισθεί και μία σειρά μηνιαίων 
Ανοικτών Διαλέξεων, με θέμα Έφηβος, Σχολείο, Οικογένεια, υπό τον συντονισμό του 

Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, με προσκεκλημένους ψυχολόγους, ψυχιάτρους, 

ψυχαναλυτές και πανεπιστημιακούς. Το πρόγραμμα και η θεματολογία των διαλέξεων θα 

ανακοινωθεί προσεχώς.    

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 

συμμετοχή στις ομάδες των Σεμιναρίων συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση έως την 
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012, αφ’ ου προηγουμένως ενημερωθούν ενυπόγραφα από τους 
Διευθυντές των Σχολείων για την διεξαγωγή τους   
 

 
 

                                  

 

 

 
 

                                                            

 
Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας 

 
 
 

Ευγενία Πιερρή 
 

 


