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ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "Ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση. Η αρμοδιότητα του

σχολείου και οι προβλεπόμενες ενέργειες." 

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 3873/06-06-2022 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του

επιμορφωτικού σεμιναρίου  "Ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση. Η αρμοδιότητα του σχολείου

και οι προβλεπόμενες ενέργειες."  που συνδιοργανώνεται, την  Πέμπτη 16/06/2022 και ώρα 18:00 -

21:00, από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ) Καλαμάτας, την ΠΔΕ Πελοποννήσου, το ΠΕΚΕΣ

Πελοποννήσου  και  τις  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  Πελοποννήσου,  θα  γίνει  μέσω  της  πλατφόρμας

WebexMeetings στον σύνδεσμο https  ://  minedu  -  secondary  2.  webex  .  com  /  meet  /  ggeorgiop  . 

Σκοπός του σεμιναρίου, όπως ήδη γνωρίζετε,  είναι η ενημέρωση των Διευθυντών/ντριών και των

Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων της ΠΔΕ Πελοποννήσου για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει

να προβεί μια Σ.Μ. όταν διαπιστωθεί κάποιο θέμα ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης μέλους της

σχολικής κοινότητας.

Υπενθυμίζουμε  ότι  για  λόγους  χωρητικότητας  στην  πλατφόρμα  θα  μπορεί  να  συνδεθεί  ο/η

Διευθυντής/ντρια,  Προϊστάμενος/η  από  κάθε  Σ.Μ.  ή  ένας  εκπρόσωπός  τους  ο/η  οποίος/α  θα

ενημερώσει  τον  Σύλλογο Διδασκόντων  σε  ειδική  συνεδρίαση  που  θα  πραγματοποιηθεί  εντός  του

τρέχοντος διδακτικού έτους.

Επιπλέον,  το  σεμινάριο  θα  μπορεί  να  το  παρακολουθήσει  οποιοσδήποτε  ενδιαφερόμενος  μέσω

YouTube στο σύνδεσμο https  ://  youtu  .  be  /  d  __  UMct  72  FE  , ο οποίος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα

της ΠΔΕ Πελοποννήσου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
----

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τρίπολη, 14/06/2022
Αρ. Πρωτ.:  4007

ΠΡΟΣ:  κ.κ.  Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες 
             Σχολικών Μονάδων ΠΔΕ Πελοποννήσου
             (Δια των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης)

ΚΟΙΝ.: 1)Υ.ΠΑΙ.Θ.    
             Γενικό Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης  
             και Ειδικής Αγωγής κ. ΑλέξανδροΚόπτση

2) Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας
3) ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου
4) Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΔΕ Πελοποννήσου

                                                                          Έδρες τους

https://youtu.be/d__UMct72FE
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ggeorgiop
http://pelop.pde.sch.gr/
mailto:mail@pelop.pde.sch.gr


Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

 18:00-18:10       Χαιρετισμοί

 18:10-19:40       Εισηγήσεις 

o Θεσμικά και  νομικά ζητήματα για την ενδοοικογενειακή βία και  κακοποίηση παιδιών. Η

αρμοδιότητα του σχολείου με εισηγήτρια την κα Πολυξένη Τσούλη, Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Καλαμάτας.

o Αναγνώριση  και  διαχείριση  περιστατικών  κακοποίησης  στο  σχολικό  περιβάλλον  με

εισηγήτρια την κα Ιωάννα Μάντζιου, Κοινωνική λειτουργό του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού,

MSc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.

 19:40-21:00      Απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας

και στα ερωτήματα που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Το πρόγραμμα και τις ερωτήσεις θα συντονίσουν η κα Αγγελική Ρουμελιώτου, Επιμελήτρια Ανηλίκων,

Γενική Γραμματέας ΕΠΑ Καλαμάτας και η κα Αθανασία Χρονοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού

Έργου Κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.

Την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης έχουν αναλάβει οι κ.κ.:

  Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελ/σου.

 Αντώνιος Κοκκονός, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελ/σου.

 Ιωάννης Μιχαλόπουλος, Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ19.

Σε περίπτωση που υπάρξουν δυσκολίες σύνδεσης ή παρακολούθησης του σεμιναρίου, μπορείτε να

απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 6948074362 ή 2721082884.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
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