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Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει 
Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα 
και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης» 

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος 

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ελένη Ανδρέου, η οποία έχει 
και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του «Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής 
Συμβουλευτικής» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.  

 

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διορισμένους, αδιόριστους, ωρομίσθιους και αναπληρωτές) και σε 
φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς)  Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας, 
ΦΠΨ, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
καθώς και Επιστημών Υγείας και Νομικών Επιστημών των ΑΕΙ. Απευθύνεται, επίσης, σε πτυχιούχους 
και φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) «καθηγητικών σχολών» (φιλολόγους, 
μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, κ.λπ.) ή άλλων Τμημάτων που έχουν παιδαγωγική επάρκεια 
(ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ) και πτυχιούχους και φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς)  των 
Τμημάτων Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας,  Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, 
Βρεφονηπιοκομίας, Δημόσιας Υγιεινής και γενικά των Τμημάτων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας των ΤΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων Τμημάτων της Αλλοδαπής. Τέλος, 
δυνατότητα υποβολής αίτησης θα δοθεί και σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 
έχουν σχέση με τη σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση ή τις δομές υγείας και πρόνοιας και 
επιθυμούν να εξοικειωθούν με το εν λόγω αντικείμενο. Κριτήρια επιλογής για την αποδοχή των 
αιτούντων θα είναι το βιογραφικό σημείωμα των αιτούντων και η πρότερη εμπειρία τους, ενώ θα 
τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).  
 

 

Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι  100 ώρες (6 εβδομάδες).  Θα πραγματοποιείται σε 
ετήσια βάση από το Μάρτιο έως το Μάιο (έναρξη τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου)  και όλα τα 
μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά.  

 

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος 

Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας διεξάγεται διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο 
χώρο. Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα διατίθεται βαθμιαία, ανά διδακτική ενότητα.  

 

Σκοπός του Προγράμματος 

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: Σύγχρονα 
ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης» είναι η παροχή 
εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα που αφορούν την επιθετικότητα παιδιών και εφήβων, 
το σχολικό εκφοβισμό και τη βία που εκδηλώνεται σε νεαρές ηλικίες. Πρόκειται για 
επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί με τη μεθοδολογία της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ενδιαφερόμενους να επωφεληθούν. Στους ειδικότερους στόχους του 
συγκεκριμένου προγράμματος εντάσσονται η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις 
έννοιες που αφορούν τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, την αξιολόγησή 
τους, τα χαρακτηριστικά δραστών και θυμάτων, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της 
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ενδοσχολικής βίας και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, την προστασία ομάδων υψηλού 
κινδύνου (π.χ., αλλοδαποί μαθητές, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανάγκες) 
και ο σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας γενικά και των προβλημάτων 
εκφοβισμού/θυματοποίησης ειδικότερα.   
Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής: 

1. Επιθετικότητα και θυματοποίηση στο σχολείο: Βασικές έννοιες, θεωρίες, 
επιπτώσεις και χαρακτηριστικά εμπλεκόμενων μαθητών (1η εβδομάδα) 

2. Σχολικός εκφοβισμός μειονοτικών ομάδων και μαθητών με ειδικές ανάγκες (2η 
εβδομάδα) 

3. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Χαρακτηριστικά, επιπτώσεις και η σχέση του με την 
ενδοσχολική βία (3η εβδομάδα)  

4. Αντιμετώπιση – Πρόληψη – Παρεμβάσεις (4η εβδομάδα) 
5. Εκπόνηση Τελικής Εργασίας (5η και 6η εβδομάδα) 

 
 

 

Επιλογή καταρτιζομένων 

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα επιλεγούν με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα και θα 
τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) 

 

Διδάσκοντες 

Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες, με ειδίκευση σε θέματα 
Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και την αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων για την προώθηση της ψυχικής υγείας στο 
σχολείο.  

 

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης 

Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη 

Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο ««Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: 
Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης»  

 

Κόστος συμμετοχής 

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 280€. 
Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις των 140 € (η 1η δόση με την εγγραφή και η 2η 
δόση στην 4η εβδομάδα της περιόδου του προγράμματος).  

    

Καταβολή διδάκτρων 

 Οι δόσεις των διδάκτρων θα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον λογαριασμό της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

Αριθμός λογαριασμού 310-00-2002-020935  

IBAN GR6401403100310002002020935 

Κωδικός έργου ………. 

 
 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο  Κωδικός έργου 
καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Κ.Ε.Κ. αυτοπροσώπως ή 
ταχυδρομικά (Γραμματεία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος) από τη Δευτέρα  23/2/2015 
έως και την Παρασκευή 20/03/2015, τα παρακάτω  δικαιολογητικά: 
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1 Αίτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία τύπου ταυτότητας  
(διαθέσιμη στη διεύθυνση  www.kek.uth.gr) 

2 Απλή φωτοτυπία ταυτότητας 

3 Αποδεικτικό Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)   

4 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

 

 

Πληροφορίες 

 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις  

1 xroussi@uth.gr και elandr@uth.gr  ή στα τηλέφωνα 2421074892 και 6982771566 
(Δευτέρα έως  Παρασκευή 9:00-14:00) 

2 Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, 
τηλ.: 2421006367,  fax: 2421006487,   e-mail: kek@uth.gr 
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