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9 Φεβρουαρίου 2021 

 

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοσίων Σχολείων  

Προδημοτικής, Δημοτικής, 

Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

 

Θέμα: Διεξαγωγή διαδικτυακής Ημερίδας για τον Σχολικό Εκφοβισμό 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας 

κατά του Σχολικού Εκφοβισμού στις 6 Μαρτίου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

(Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, ΠΑ.ΒΙ.Σ.), διοργανώνει διαδικτυακή Ημερίδα το 

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021, από τις 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. 

 

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα θα αναλύσουν και θα επεξηγήσουν τον 

ορισμό της δυσάρεστης αυτής κοινωνικής συμπεριφοράς διερευνώντας ποιες πράξεις ή 

συμπεριφορές συνιστούν εκφοβισμό και ποιες όχι, τον ρόλο των παρισταμένων σε 

περιστατικά εκφοβισμού καθώς και πρακτικές παρέμβασης από τους εκπαιδευτικούς. 

Ομιλητές θα είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινoς,  Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο 

Δρ Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Τμήμα 

Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το σχέδιο του 

προγράμματος της Ημερίδας επισυνάπτεται στο Παράρτημα.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση 

συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια» (αφού προηγουμένως 

βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους). Οδηγίες για την 

πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy/
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τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

https://myprofile.pi.ac.cy . 

 

Οι εγγραφές θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την 

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος, γι’ αυτό 

διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα 

καταγραφής της δήλωσης εγγραφής. Σημειώνεται ότι στους/στις 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες για την 

παρακολούθηση του σεμιναρίου (οδηγίες, σύνδεσμος σύσκεψης κ.λπ.), με μήνυμα στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού τους στο Microsofot 365 του ΥΠΠΑΝ. 

Παράλληλα, θα εμφανιστεί το προγραμματισμένο σεμινάριο και στην εφαρμογή Teams, κάτω 

από το Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  

 

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy, ενώ για θέματα που 

αφορούν στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

pavis@cyearn.pi.ac.cy 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου 

σας.  

 

 

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου) 
Διευθύντρια 

για Γενικό Διευθυντή 
 

 

Κοιν.:  Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ 
 Δ.Μ.Γ.Ε. 
 Δ.Δ.Ε. 
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