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                                                   20 Φεβρουαρίου 2020  

 
Διευθυντές/τριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης  
 
 
Θέμα: Έναρξη εξ αποστάσεως Προαιρετικού Σεμιναρίου του Παρατηρητηρίου για τη 

Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για την πρόληψη της σχολικής βίας και των 
συγκρούσεων στο σχολείο 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Εγκυκλίου (Αρ.Φακ. Π.Ι.12.10.03, ημερ. 

22/10/2019), σας ενημερώνουμε για την έναρξη του Προαιρετικού Σεμιναρίου «Κτίζοντας 

ειρηνικές τάξεις ως μέτρο πρόληψης της σχολικής βίας και των συγκρούσεων» που 

διοργανώνει το Παρατηρητήριο για τη Βία (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) και το οποίο θα προσφερθεί με τη 

μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σκοπός του 

Σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να επιμορφωθούν σε θέματα που 

αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρούσεων και να εφαρμόσουν στην τάξη 

τους τεχνικές και δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία μιας ειρηνικής τάξης. Τα 

θέματα αυτά περιλαμβάνουν σειρά ενοτήτων, στις οποίες θα καλύπτονται στοιχεία θεωρίας 

και πρακτικών εφαρμογών που αποτελούν τις βασικές αρχές μιας ειρηνικής τάξης, όπως 

(Ανάπτυξη Συνεργασίας και Ομαδικότητας, Αποτελεσματική Επικοινωνία, Στρατηγικές και 

Δεξιότητες Διαχείρισης Συγκρούσεων, Διαχείριση Συναισθημάτων, Αποδοχή της 

Διαφορετικότητας).  

 

Για τους σκοπούς του Σεμιναρίου θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(Moodle) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου 

είναι 17 Μαρτίου 2020 και η διάρκεια είναι τέσσερις (4) εβδομάδες, με συνολική διάρκεια 

δεκαέξι (16) ωρών. Η εκπαίδευση θα γίνει μόνο εξ αποστάσεως και θα περιλαμβάνει 

τέσσερις (4) διαδικτυακές συναντήσεις (τηλεδιασκέψεις) και ατομικές εργασίες. Οι εξ 

αποστάσεως συναντήσεις (τηλεδιασκέψεις) θα πραγματοποιούνται ημέρα Τρίτη, σε 

απογευματινό χρόνο από τις 18:00-19:30. Εισηγήτρια στο Σεμινάριο θα είναι η δρ Νίκη 

Νικολαΐδου, Λειτουργός ΠΑ.ΒΙ.Σ., η οποία θα έχει την ευθύνη να δίνει διευκρινίσεις και να 

επιλύει απορίες των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων 

αλλά και μέσω μηνυμάτων στην πλατφόρμα.   
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Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο Σεμινάριο καλούνται να εργαστούν σε όλες τις 

θεματικές του Σεμιναρίου, μέσω των τηλεδιασκέψεων, αλλά και ποικίλων δραστηριοτήτων 

και μέσων, όπως ενημέρωση από αρθρογραφία και παρουσιάσεις, δραστηριότητες (τύπου 

quiz), συζητήσεις στο φόρουμ και εφαρμογή πρακτικών στην τάξη. Στο τέλος του Σεμιναρίου, 

ο/η κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα αναμένεται να αποστείλει ηλεκτρονικά ένα σχέδιο 

διδασκαλίας, βάσει των θεματικών του Σεμιναρίου. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που θα 

συμπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο Σεμινάριο, θα λάβουν Πιστοποιητικό 

παρακολούθησης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα πρέπει να υποβάλουν 

δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Προαιρετικά Σεμινάρια», από τις 20 

Φεβρουαρίου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020. Διευκρινίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο Σεμινάριο θα είναι 20 άτομα και θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. Για τη 

διαδικασία δήλωσης της συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση 

των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των 

χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης 

των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 

5/12/2018. Οι εκπαιδευτικοί που θα εγκριθούν για συμμετοχή θα ενημερωθούν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την είσοδό τους στην εν λόγω πλατφόρμα.  

 

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22402487 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nicolaidou.n@cyearn.pi.ac.cy 

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις ενέργειές σας για ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών του σχολείου σας. 

  
 
 
 

 
 

      
(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου) 

Διευθύντρια 
για Γενικό Διευθυντή 

 
 
 
Κοιν. Αν. Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης 
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