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Θέμα: «Πρόσκληση σε σεμινάριο» 

 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 

Με αφορμή το πρόσφατο, εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό bullying που 

συγκλονίζει την χώρα μας, αισθανόμαστε την ανθρώπινη ανάγκη αλλά και την 

επιστημονική υποχρέωση να εκφράσουμε την βαθύτατη θλίψη μας για τον άδικο 

χαμό ενός ανθρώπου για τον οποίο δεν βρέθηκαν αυτιά να αφουγκραστούν τον 

πόνο του ούτε  μάτια να δουν τα βάσανά του και να ευχηθούμε,  αυτό,  να είναι το 

τελευταίο περιστατικό.  

Το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον κρίσιμο -μεταξύ άλλων- και  για την ψυχική 

ενδυνάμωση των μαθητών του και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να 

ανταπεξέρχονται τις πιέσεις και τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι, 

τόσο ενδοσχολικά όσο και εξωσχολικά.  

Η ενδυνάμωση των μαθητών μας απέναντι στις δυσκολίες της ζωής και η θετική 

προσαρμογή τους (παρά τις αντίξοες συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν),  

αποτελεί παιδαγωγικό μας στόχο. 

Η ανάπτυξη θετικών συναισθηματικών δεσμών, η δημιουργία σαφών και 

ξεκάθαρων ορίων και η εκμάθηση χρήσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργατικές 

σχέσεις, ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων με υγιή τρόπο, επικοινωνία, λήψη 

αποφάσεων, κριτική σκέψη), αποτελούν βασικούς τρόπους παρέμβασης που 



Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 

μπορούμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας για να μετριάσουμε τους 

παράγοντες κινδύνου.  

Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε τις περιβαλλοντικές εκείνες συνθήκες, που 

υποβοηθούν τη διαδικασία ανάπτυξης ψυχικής ανθεκτικότητας, όπως  η  παροχή 

στήριξης και φροντίδας (θετική αποδοχή όλων ανεξαιρέτως  των μαθητών,  χωρίς 

όρους), οι υψηλές και ρεαλιστικές προσδοκίες για την επιθυμητή συμπεριφορά, 

σαφώς προσδιορισμένες και καταγεγραμμένες και η παροχή κινήτρων για ουσιώδη 

συμμετοχή στη σχολική πραγματικότητα.  «Τα παιδιά εργάζονται πιο σκληρά και 

κάνουν πράγματα για ανθρώπους που αγαπούν κι εμπιστεύονται» (Noddings,1988). 

Μοιραζόμαστε μαζί σας, με την ευκαιρία, ένα σύντομο βίντεο με θέμα "ΟΧΙ ΣΤΟΝ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ", το οποίο απέσπασε την 1
η
  θέση στο  δεύτερο πανελλήνιο σχολικό 

διαγωνισμό, που διοργάνωσε το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το 

Βρετανικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σέβομαι τη 

Διαφορετικότητα».   Ένα πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας βασισμένο  στα 

ιδανικά και τις αξίες του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Οι μαθητές 

της Ε΄ τάξης του 6
ου

 Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού 

Θεσ/νίκης, που δημιούργησαν το βραβευμένο βίντεο, μας δείχνουν τον τρόπο  που 

τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας των 

ευκαιριών, της κοινωνικής ένταξης και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.  

Μπορείτε να το δείτε εδώ  ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=brHwQcpIONQ 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζουμε σεμινάριο με θέμα την 

«Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών» για 

τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Γενικής Παιδαγωγικής μας Ευθύνης 

και τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικότητας Φυσικής Αγωγής των σχολείων ευθύνης 

μας, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, ώρα 5-8 μμ., στο Αμφιθέατρο του 2
ου

 ΕΠΑΛ 

Ηρακλείου. Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://goo.gl/forms/Ix0xxbYabj , μέχρι και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015. 

 

 

 

 


