
 
 

Κοζάνη, 10 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για 

εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα «Εκφοβισμός; Μαζί θα βρούμε λύση»  

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής 

κοινότητας 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 πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Εκφοβισμός; 

Μαζί θα βρούμε λύση» την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021. Την 

παρουσίαση του θέματος του σχολικού και διαδικτυακού 

εκφοβισμού ανέλαβαν η  Δρ. Αντωνία Τορρένς, Εκπαιδευτική 

Ψυχολόγος, Δημιουργός και Υπεύθυνη του Προγράμματος Live 

Without Bullying, και ο κ. Νίκος Κωστής, Κλινικός Ψυχολόγος και 

Σύμβουλος του Προγράμματος Live Without Bullying.  

 Οι εκπρόσωποι του προγράμματος Live Without Bullying 

αναφέρθηκαν στο φαινόμενο του εκφοβισμού, διαχωρίζοντάς το από τις έννοιες του πειράγματος 

και της κοροϊδίας, ενώ παρουσίασαν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει και τις συνέπειές του 

στα παιδιά που το βιώνουν ή είναι μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Ακολούθως παρουσίασαν τους 

τρόπους με τους οποίους γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των 

παιδιών, να βελτιώσουν τη διεκδικητικότητά τους και να αποτελέσουν υγιή πρότυπα για αυτά.  Κατά 

το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι του 

προγράμματος Live Without Bullying επικεντρώθηκαν στο 

θέμα της αποτελεσματικής επικοινωνίας και επίλυσης 

προβλημάτων καθώς και σε ζητήματα σχετικά με τη 

συνεργασία των γονέων με το σχολείο.  Η εκδήλωση 

ολοκληρώθηκε με συζήτηση που βασίστηκε στις ερωτήσεις 

που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες. Η εκδήλωση είναι 

διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://bit.ly/31QpEB6. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Live Without Bullying, που δημιουργήθηκε από το ΚΜΟΠ – 

Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας το 2015, είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα παροχής 

δωρεάν online συμβουλευτικής υποστήριξης σε μαθητές, γονείς και καθηγητές. Παιδιά και ενήλικες 

μπορούν να ενημερωθούν για το φαινόμενο του εκφοβισμού και να λάβουν, δωρεάν και ανώνυμα, 

υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχολόγους εξειδικευμένους σε θέματα εκφοβισμού.  

Η εκδήλωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων πάνω στο θέμα του εκφοβισμού. Την 

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη εκδήλωση με μαθητές από τις σχολικές 

μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 70 

σχολικές μονάδες και περίπου 4.500 μαθητές έγιναν πρεσβευτές κατά του bullying. Παράλληλα, η 

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο T-

Games. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
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Καινοτομίας, έχει ως στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών που μπορούν οι εκπαιδευτικοί 

να χρησιμοποιήσουν στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Περισσότερες 

πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα προϊόντα του μπορείτε να βρείτε 

https://www.facebook.com/TGamesproject/. 
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