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      ΠΡΟΣ 

1. Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας (μέσω Διευθύνσεων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας)  

 

 
 

    
 
 

ΘΕΜΑ: Εκδηλώσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα 

«Εκφοβισμός; Μαζί θα βρούμε λύση» 

 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας των 
σχολικών μονάδων της περιοχής μας καθώς και των γονέων πάνω στο θέμα του σχολικού 
εκφοβισμού, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας 
διοργανώνουν τις παρακάτω εκδηλώσεις με θέμα «Εκφοβισμός; Μαζί θα βρούμε λύση»: 

 
1. Τρίτη, 07.12.2021, 10:00 - 12:00 με μαθητές. 

Τα σχολεία που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο 

συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/tP92iXHcnkCWqQhu5 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσα από το κανάλι στο youtube των Πόλων Εκπαι-

δευτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://bit.ly/3fNDZDj 

2. Την Τετάρτη, 08.12.2021, 18:00 - 20:00 με εκπαιδευτικούς και γονείς 

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης θα γίνει στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://zoom.us/j/95754948339 

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών και 

γονέων πάνω στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού, των αιτίων και αποτελεσμάτων του καθώς και 

του τρόπου με τον οποίο όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου 

αυτού. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, θα παρουσιαστεί επίσης το διαδραστικό εκπαιδευτικό 

παιχνίδι "Γίνε και εσύ Πρεσβευτής κατά του Εκφοβισμού", εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας 

και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού 

εκφοβισμού και την καλλιέργεια του σεβασμού για τη διαφορετικότητα, της αλληλεγγύης και της 

αυτοεκτίμησης για κάθε άνθρωπο.  
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Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

του σχολικού εκφοβισμού. Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμμετέχει ως 

εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 «T-Games» με θέμα τη χρήση εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.  

Δεδομένης της σημασίας του φαινομένου του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού σας 

παρακαλούμε να ενθαρρύνετε την παρακολούθηση της εκδήλωσης από όσο το δυνατόν 

περισσότερους μαθητές. Επίσης, παρακαλείστε να προωθήσετε το ηλεκτρονικό μήνυμα μαζί με το 

σχετικό υλικό (αφίσα, πρόσκληση, πληροφορίες προγράμματος, ατζέντα) στους εκπαιδευτικούς, 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των σχολικών μονάδων σας.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 

      ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΔΙΡΗΣ 
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