
 
 

Κοηάνθ, 8 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Εκδιλωςθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ για μακθτζσ 

με κζμα «Εκφοβιςμόσ; Μαηί κα βροφμε λφςθ»  

Στο πλαίςιο ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ μακθτικισ 

και εκπαιδευτικισ κοινότθτασ των ςχολικϊν μονάδων τθσ 

περιοχισ μασ πάνω ςτο κζμα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, θ 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με το ΚΜΟΠ 

– Κζντρο Κοινωνικισ Δράςθσ και Καινοτομίασ πραγματοποίθςε 

εκδιλωςθ με κζμα «Εκφοβιςμόσ; Μαηί κα βροφμε λφςθ» τθν 

Τρίτθ 7 Δεκεμβρίου 2021. Στθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν 70 

ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Τθν παρουςίαςθ του 

κζματοσ του ςχολικοφ και διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ ανζλαβαν 

θ  Δρ. Αντωνία Τορρζνσ, Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ, Δθμιουργόσ 

και Υπεφκυνθ του Προγράμματοσ Live Without Bullying, και ο κ. 

Νίκοσ Κωςτισ, Κλινικόσ Ψυχολόγοσ και Σφμβουλοσ του 

Προγράμματοσ Live Without Bullying.  

 Οι εκπρόςωποι του προγράμματοσ Live Without Bullying αναφζρκθκαν ςτο φαινόμενο του 

εκφοβιςμοφ, διαχωρίηοντάσ το από τισ ζννοιεσ του πειράγματοσ και τθσ κοροϊδίασ, ενϊ 

παρουςίαςαν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ςυμβαίνει και τισ ςυνζπειζσ του ςτα παιδιά που το 

βιϊνουν ι είναι μάρτυρεσ τζτοιων περιςτατικϊν. Ακολοφκωσ παρουςίαςαν τον τρόπο με τον οποίο 

τα άτομα που δζχονται ςχολικό εκφοβιςμό 

μποροφν να αντιδράςουν και οι παρατθρθτζσ 

φαινομζνων εκφοβιςμοφ μποροφν να τουσ 

βοθκιςουν.  Κατά το δεφτερο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ 

οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργά ςτο διαδραςτικό 

παιχνίδι “Γίνε πρεςβευτισ κατά του εκφοβιςμοφ” 

που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα 

https://livewithoutbullying.com/. Η εκδιλωςθ 

ολοκλθρϊκθκε με ςυηιτθςθ που βαςίςτθκε ςτισ 

ερωτιςεισ που τζκθκαν από τουσ μακθτζσ των 

ςχολικϊν μονάδων. Η εκδιλωςθ είναι διακζςιμθ 

ςτον ςφνδεςμο https://bit.ly/31zlEVk. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το πρόγραμμα “Live Without Bullying”, που δθμιουργικθκε από το ΚΜΟΠ – 

Κζντρο Κοινωνικισ Δράςθσ και Καινοτομίασ το 2015, είναι μια πρωτοποριακι πλατφόρμα παροχισ 

δωρεάν online ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςε μακθτζσ, γονείσ και κακθγθτζσ. Παιδιά και ενιλικεσ 

μποροφν να ενθμερωκοφν για το φαινόμενο του εκφοβιςμοφ και να λάβουν, δωρεάν και ανϊνυμα, 

υποςτιριξθ από επαγγελματίεσ ψυχολόγουσ εξειδικευμζνουσ ςε κζματα εκφοβιςμοφ.  

https://dmaked.pde.sch.gr/
https://dmaked.pde.sch.gr/
https://dmaked.pde.sch.gr/
https://www.kmop.gr/
https://www.kmop.gr/
https://livewithoutbullying.com/
https://bit.ly/31zlEVk


 
 
Ευχαριςτοφμε πολφ τισ διευκφνςεισ και το εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολικϊν μονάδων για τθν 

υποςτιριξθ τθσ εκδιλωςθσ. Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ απευκφνουμε ςτουσ μακθτζσ τθσ Γ’ Γυμναςίου 

του Γυμναςίου Κορθςοφ, του 4ου Γυμναςίου Πτολεμαΐδασ και του 2ου Γυμναςίου Φλϊρινασ για τθν 

ενεργι ςυμμετοχι και ςυνειςφορά τουσ ςτθν παρουςίαςθ του διαδραςτικοφ παιχνιδιοφ και τθ 

ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε. 

Οι εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ κα ςυνεχιςτοφν με τθν εκδιλωςθ «Εκφοβιςμόσ; Μαηί κα βροφμε λφςθ» που 

απευκφνεται ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ. Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτθ 

08.12.2021 ςτισ 18:00 - 20:00 ςτον ςφνδεςμο https://zoom.us/j/95754948339 . 

 

 

https://zoom.us/j/95754948339

