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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάριο με θέμα: «Πρόγραμμα μετάβασης 

από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Ενθαρρύνοντας την υποστήριξη μαθητών από μαθητές 

στο σχολείο» 
 
 

Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ενεργειών για το πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνά-

σιο που θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

νομού από την τρέχουσα σχολική χρονιά σε σχολικές μονάδες, οργανώνεται σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, 

με θέμα: 

«Πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: 

Ενθαρρύνοντας την υποστήριξη μαθητών από μαθητές στο σχολείο» 

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν έως 30 άτομα, πρωταρχικά οι εκπαιδευτικοί από τα Γυμνάσια 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετάβασης, ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των προβλεπόμενων 

δράσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ή της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής. Για την επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα μετάβασης στα 

Δημοτικά Σχολεία, θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφο. 

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται, με την εξής 

προτεραιότητα:  

1. Εκπαιδευτικοί Γυμνασίων που θα υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ή 

της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής για το πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

2. Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων 

3. Λοιποί εκπαιδευτικοί Γυμνασίων 

4. Εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετάβασης 

5. Λοιποί εκπαιδευτικοί από Δημοτικά Σχολεία και Λύκεια 



 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδειχτεί ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα ί-

δια τα παιδιά στη διαμόρφωση ενός συνεργατικού σχολικού κλίματος. 

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 7 συνολικά ωρών και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 

κατά τις ώρες από 10 π.μ. έως 2.00 μ.μ. και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, από τις 5.00 έως τις 8.00 μ.μ., στο 

ξενοδοχείο «Φαίδων», Βαρνούντος, Φλώρινα. 

Εκπαιδευτές/τριες θα είναι οι: 

 Χριστίνα Χρηστίδου, Ψυχολόγος-Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονί-

κης 

 Άννα Πολατίδου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

 Άννα Μπαφίτη, Κοινωνιολόγος-Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού 

Σταθμού Νέων της ΔΔΕ Φλώρινας 

 Νικόλαος Ταμουτσέλης, Εικαστικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Φλώρινας  

 Ζαφειρειώ Μελισίδου, Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας 
 

Επίσης, προβλέπεται διαδικτυακή σύνδεση με την Κοινωνιολόγο, εκπαιδευτικό του 1ου ΓΕΛ Ελευσίνας, 

Δέσποινα Καραγιώργου και μαθητές/τριές της, για την παρουσίαση δράσεων. 
 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει  ενημερώσεις και βιωματικές δραστηριότητες για τα εξής θέματα: 

 Παρουσίαση του προγράμματος μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

 Αλλαγές και ανάγκες κατά την είσοδο στην εφηβεία 

 Πώς ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει ομάδες υποστήριξης μαθητών από μαθητές στο σχολείο  

 Δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής 

 Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή/τριας ομάδων 

 Η πρόσληψη του σχολικού χώρου από τα παιδιά μετά την είσοδο στο Γυμνάσιο 

 Οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος μετάβασης  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική φόρμα που βρί-

σκεται στη διεύθυνση https://goo.gl/IE3M6u, έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών το συντομότερο δυνατόν, ιδίως εκείνων που θα 

υλοποιήσουν το πρόγραμμα μετάβασης στα Γυμνάσια. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 
Η Υπεύθυνη Συμβουλευτικού 

Σταθμού Νέων Φλώρινας  
 
 
 

Άννα Μπαφίτη 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας 

 
 
 

α.α. Ευαγγελία Ζούλα 

 


