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Σχολικές μονάδες ΔΔΕ Φλώρινας

- Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας
- Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.
- Περιφερειακή Συντονίστρια
ΚΟΙΝ:

Δράσεων κατά της Σχολικής Βίας
και του Εκφοβισμού
- ΕΛΜΕ Φλώρινας
- Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βιωματικό εργαστήριο με θέμα
«Σχήματα υποστήριξης ομοτίμων: Σχολική διαμεσολάβηση»
Με αφορμή την επικείμενη Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του
Εκφοβισμού και στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβασης από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο «Προχωρώ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να καταθέσουν
αίτηση για τη συμμετοχή τους σε βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Σχήματα
υποστήριξης ομοτίμων: Σχολική διαμεσολάβηση», το οποίο διοργανώνεται σε
συνεργασία με την ΕΛΜΕ Φλώρινας και τον Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Δυτικής Μακεδονίας.
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Μαρτίου, κατά τις ώρες
10.00-14.00, στο ξενοδοχείο «Φαίδων», Βαρνούντος, Φλώρινα.
Εκπαιδεύτρια θα είναι η κ. Αγγελική Γιαννάτου, υπεύθυνη για την πρώτη
ομάδα διαμεσολάβησης που λειτούργησε σε δημόσιο σχολείο στη χώρα, από το 2005.
Σύντομα βιογραφικά στοιχεία της παρατίθενται στο τέλος του εγγράφου.
Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα του εργαστηρίου, στις δραστηριότητες
μπορούν να συμμετάσχουν έως 30 εκπαιδευόμενοι. Εάν οι αιτήσεις που θα
υποβληθούν είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις, δίνεται επίσης η
δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων ως παρατηρητών/τριών. Κριτήριο
προτεραιότητας θα είναι η ιδιότητα των αιτούντων/ουσών και, κατόπιν, ο χρόνος
υποβολής της αίτησης. Ως προς την ιδιότητα, θα προταχθούν οι εξής:

1.
2.
3.

Εκπαιδευτικοί-συντονιστές και συντονίστριες του προγράμματος «Προχωρώ»
και Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων όπου αυτό εφαρμόζεται
Διευθυντές/ντριες και μέλη ΟΔΠ των σχολικών μονάδων
Λοιποί/ές ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί

Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται στην ψηφιακή φόρμα που βρίσκεται στη
διεύθυνση https://goo.gl/nWZ9hs, έως την Τρίτη 1 Μαρτίου.

Σύντομα βιογραφικά στοιχεία για την εκπαιδεύτρια
Η κ. Αγγελική Γιαννάτου υπήρξε Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου
Ασπροπύργου Αττικής, στο οποίο από το 2005 ήταν υπεύθυνη για το πρώτο
πρόγραμμα διαμεσολάβησης που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα σε δημόσιο σχολείο.
Εξακολουθεί να υποστηρίζει την ομάδα Ομότιμων Διαμεσολαβητών του σχολείου
μέχρι σήμερα.
Η ομάδα της έχει βραβευτεί για την προσφορά της από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και από το
Υπουργείο Παιδείας.
Το συγγραφικό-επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει συμμετοχή σε
συλλογικούς τόμους για τη συμβουλευτική ομηλίκων και τη διαμεσολάβηση, καθώς
και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Είναι εκπαιδευμένη Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών και συντονίζει
Ομάδες Αυτογνωσίας και Ομάδες Εκπαιδευτικών.
Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια ή επιμορφώτρια για θέματα
διαμεσολάβησης σε πλήθος επιμορφωτικών δράσεων, μετά από πρόσκληση
αναγνωρισμένων φορέων.

Η Υπεύθυνη Συμβουλευτικού
Σταθμού Νέων Φλώρινας

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας

Άννα Μπαφίτη

Παύλος Ιωάννου

