
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ομάδα στήριξης εκπαιδευτικών 
και διαχείρισης θεμάτων στο σχολείο»  

 
 

Το  Κέντρο Πρόληψης Ελληνικού-Αργυρούπολης οργανώνει   
Ομάδα στήρ ιξης του εκπαιδευτικού (Β ΄βάθμιας  εκπαίδευσης) στο έργο του,  

με σκοπό τον  προβληματισμό πάνω στον  ρόλο του στη σύγχρονη εποχή και  τη  βελτίωση  
της παιδαγωγικής σχέσης δασκάλου -μαθητή και  της δυναμικής της τάξης . 

 
Στόχος: 
Η στήριξη του εκπαιδευτικού στο έργο του, μέσα από την ανταλλαγή και την αναζήτηση αποτελεσματικότερων τρόπων 
επεξεργασίας και αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν στη σχολική κοινότητα. Τα θέματα συζήτησης 
φέρνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και δυσκολίες στην καθημερινή πράξη. 



 
  

 
Ενδεικτική θεματολογία: 
 Διαχείριση της τάξης και καλλιέργεια δεσμών αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 
 Επίλυση συγκρούσεων σε επίπεδο τάξης ή σχολείου 
 Βελτίωση της επικοινωνίας και ενεργητική ακρόαση 
 Ενίσχυση της δημιουργικότητας και του θετικού κλίματος στην τάξη 
 Επεξεργασία και αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων 
 Ανάγκες και δυσκολίες στους εφήβους και αντιμετώπιση  
 Προτάσεις παρεμβάσεων στην τάξη για την πρόληψη στο σχολείο 

 
Απευθύνεται  σε : 

 Διευθυντές Σχολικών μονάδων 
 Εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Λυκείων 
 Εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί για την υλοποίηση σχολικών 

           δραστηριοτήτων και προγραμμάτων 
 Ψυχολόγους που εργάζονται μέσα στις σχολικές μονάδες 
 Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων 
 Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου 

 
Πλαίσιο λειτουργίας: 
Η ομάδα θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου, με μία συνάντηση ανά 2 εβδομάδες (1-11/2  
ώρας), σε χρόνο που θα οριστεί από τους συμμετέχοντες και θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023.  
 
Μεθοδολογία: 
Η ομάδα θα είναι κλειστή μετά την δεύτερη συνεδρία και θα βασίζεται στην ελεύθερη 
ανταλλαγή και συζήτηση, αξιοποιώντας, επίσης, και τεχνικές βιωματικού χαρακτήρα. 

 
Δηλώσεις συμμετοχής: 
Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι ατομικές και απευθύνονται στη γραμματεία, τηλεφωνικά 
(καθημερινά εκτός Τετάρτης, 9:00 – 14:00, τηλ. 210 99 61 000), ή ηλεκτρονικά 
(δηλώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, kpiliotropio@gmail.com). Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. Θα ήταν αξιοποιήσιμο αν υπάρχουν τουλάχιστον δυο 
εκπαιδευτικοί ανά σχολείο. 
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 10 Οκτωβρίου 2022. 
Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

 
 

 

       Κέν τρο  Πρό λ η ψ ης  Ε λ λ ην ικ ού  Αρ γυ ρο ύ πο λ η ς  

Αγίας Βαρβάρας 36, 164 52 Αργυρούπολη, τηλ. 210 9961000,  

kpiliotropio@gmail.com, www.kpiliotropio.gr  
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