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ΘΕΜΑ: «Σύγκρουση και Συνύπαρξη». Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο 

Σας ενημερώνουμε για τη διενέργεια επιμορφωτικού σεμιναρίου με εισηγήτρια την Δρ. Πέλη 

Γαλίτη, Εκπαιδευτική Σύμβουλο, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison των 

ΗΠΑ, με θέμα: «Σύγκρουση και Συνύπαρξη» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 και την 

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 17:00-20:00, στην Αίθουσα 113 κτίριο Παλαιάς 

Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, σε συνεργασία με το University of Wisconsin-Madison και το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Το διήμερο σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που 

σκοπεύουν να υλοποιήσουν συναφές Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων αλλά και όλων 

όσοι ενδιαφέρονται για τη θεματική του. Στόχος της επιμορφωτικής δράσης είναι μέσα από 

την εξειδικευμένη καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τρόπους 

διαχείρισης συγκρούσεων. 

Θα περιλαμβάνει θεωρητικό και βιωματικό μέρος, καθώς και παρουσίαση καλών 

πρακτικών. Το επιμορφωτικό σεμινάριο στηρίζεται στο εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αρ. Πρωτ. 

Φ.2.1/ΜΓ/65067/Δ7/9-09-2021) πρόγραμμα διαχείρισης του θυμού, της απόρριψης και κάθε 

άλλου αρνητικού συναισθήματος το οποίο προκύπτει μετά από μια μικρή ή μεγάλη 

τραυματική εμπειρία, με τίτλο: «Εκπαίδευση στη συγχώρηση». 

Των δύο δια ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων θα ακολουθήσουν τρεις 

καθοδηγητικές επιμορφωτικές συνεδρίες, εξ αποστάσεως, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί. 

 

Θεσ/νίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2022 

Αρ. πρωτ.: 25898 

 

Προς: 
Σχολικές μονάδες Δ.Δ.Ε.  
Δυτικής Θεσσαλονίκης   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ.& ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 

http://dide-v.thess.sch.gr/


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να το δηλώσουν 

συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

https://forms.gle/u1ATUskf3rAfRFDz9 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για τη 

συμμετοχή τους. 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

 

 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 
Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε.  

Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Δρ. Χρήστος Ν. Ρουμπίδης 

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών 
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