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ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

Χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία 

κοινωνικής δικτύωσης σε συνδυασμό 

με τεχνικές ομότιμης μάθησης και 

πληθοπορισμό για την αντιμετώπιση 

του σχολικού εκφοβισμού από τις 

σχολικές κοινότητες. 

Δελτίο Τύπου 
 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές ως μέσο ενίσχυσης της καινοτομίας των εκπαιδευτικών», που 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  16 Ιουνίου 2017 στην Παπαχαραλάμπειο 

Αίθουσα Ναυπάκτου. 

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο 7ης Περιφέρειας 

Π.Ε. Αιτ/νιας με την συνεργασία των Δημοτικών Σχολείων Αντιρρίου, 1
ου

 & 4
ου

  

Ναυπάκτου έθεσε ως στόχο την παρουσίαση και διάχυση παιδαγωγικών, διδακτικών 

πρακτικών και καινοτόμων δράσεων που οι εκπαιδευτικοί είχαν σχεδιάσει και 

υλοποιήσει με ατομική πρωτοβουλία,  συνεργατικά ή στο πλαίσιο τοπικών ή 

διαπεριφερειακών θεματικών δικτύων στην καθημερινή σχολική ζωή και οι οποίες 

είχαν θετικά αποτελέσματα στη σχολική ζωή και μάθηση των παιδιών και τη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας, ώστε αυτές να αποτελέσουν 

πηγή διάχυσης ιδεών και ανατροφοδότησης της εργασίας όλων. 

 Οι «εκπαιδευτικές πρακτικές» που παρουσιάστηκαν αναφέρονταν σε 

διάφορες θεματικές περιοχές, όπως στην «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», «Εφαρμογή 

Διδακτικών σεναρίων δημιουργικής γραφής», στην «εδραίωση πολιτικής ενάντια 

στον εκφοβισμό» και σε άλλες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών.  

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε εισηγήσεις των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στο Β΄ έτος τοπικού σχολικού Θεματικού Δικτύου «Εδραίωση 

Πολιτικής ενάντια στον εκφοβισμό» που υλοποιήθηκε με την συμμετοχή των 1
ου

, 

5
ου

, 7
ου

 Δημ. Σχ. Ναυπάκτου, Δημ. Σχ. Αντιρρίου & Ιδιωτικού Δημ. Σχ. 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ», στο πλαίσιο επέκτασης του έργου 

Erasmus+SONETBULL του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την συμμετοχή 

και πέντε σχολικών μονάδων της 9
ης

 Περιφέρειας Αιτ/νίας. 

Ομιλήτρια και συντονίστρια στη συζήτηση ήταν η Δρ Κατερίνα 

Νικολακοπούλου, Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Αιτ/νιας – μέλος ΠΟΔΠ 

της Δυτικής Ελλάδας, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Εθνική 

Συντονίστρια των εκπαιδευόμενων του Erasmus+SONETBULL, ψυχολόγος ΕΑΠ, 

Msc Ιφιγένεια Σωτηροπούλου, η οποία στο σύντομο χαιρετισμό της μετέφερε στο 

εκπαιδευτικό κοινό της εκδήλωσης τους χαιρετισμούς του επιστημονικού υπεύθυνου 

του προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΑΠ, Δρ Αχιλλέα Καμμέα. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και καινοτόμες εργασίες παρουσίασαν ακολούθως οι 



εκπαιδευτικοί Πολυδώρου Βασιλική, Τσώλου Βασιλική (ΠΕ70) & 

Σταυρογιαννοπούλου Ευθυμία (ΠΕ32), 1
ου

  Δημ.  Σχ. Ναυπάκτου, Σύψα Ιωάννα 

(ΠΕ70), 7
ου 

  Ναυπάκτου,  Σιούντας Δημήτριος (ΠΕ 32),  Δημ. Σχ. Αντιρρίου, 

Αποστολόπουλος Σταύρος, Χήρα  Αικατερίνη (ΠΕ70) & Τσιγάνη Χριστίνα (ΠΕ06) 

Δημ. Σχ. Λυγιά,  Τσιλιγιάννη Σταυρούλα (ΠΕ70), Ιδιωτικό Δημ. Σχ. 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ».  

Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας περιλάμβανε εισηγήσεις των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στο  Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

στο πλαίσιο της συνεργασίας των Περιφερειακές Διευθύνσεις Κεντρικής 

Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για το θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», 

όπως και άλλες ατομικές καινοτόμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Εδώ είχαμε την 

ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις καινοτόμες δράσεις των μαθητών του Δ. Σχ. 

Ξηροπήγαδου στο European School Radio με την καθοδήγησης του δασκάλου τους, 

Σωτηρόπουλου Αντώνιου (ΠΕ70), όπως επίσης των Πεννιά Αικατερίνης (ΠΕ70), 1
ου

 

Δάφνης & Ασπρούλια Μαρίας (ΠΕ70), 3
ου

 Ναυπάκτου. 

Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος εβδομήντα πέντε (75) Διευθυντές/ντριες, εκπαιδευτικοί  

(ΠΕ 70) καθώς  και άλλων ειδικοτήτων των Σχολικών μονάδων της 7
ης

 Περιφέρειας 

Αιτ/νίας. 

Φωτογραφίες από την Ημερίδα 

1. Η κα Ιφιγένεια Σωτηροπούλου απευθύνει χαιρετισμό, ως μέλος της 

επιστημονικής ομάδας του Σχολικού Δικτύου «Εδραίωση Πολιτικής ενάντια 

στον εκφοβισμό» 

2. Ο  Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ/κών και Δ/ντής του Δημ. Σχ. Αντιρρίου επιδίδει 

την βεβαίωση συμμετοχής στο Διαπεριφερειακό Δίκτυο στον κ. Σωτηρόπουλο. 

                        



 

3. Η κα Σωτηροπούλου και ο κ. Φούντας, Δ/ντής του 1
ου

 Ναυπάκτου απονέμουν τα 

πιστοποιητικά 35 ωρών επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς – κα. Τσιλιγιάννη- που 

συμμετείχαν στο Δίκτυο «Εδραίωση Πολιτικής ενάντια στον εκφοβισμό» 

 

 

4. Διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων παρακολούθησαν με 

ενδιαφέρον και προσοχή την Ημερίδα ανάδειξης και διάχυσης των καινοτόμων 

εργασιών των εκπαιδευτικών 


