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ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο μ ε  θ έ μ α :  «Διαχείριση Πένθους 

στο Σχολείο (Θεωρία και Πράξη) & Υποστηρικτική δράση Αγωγής Υγείας 

για τον πόλεμο» 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε  Γ’ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, 

Πειραιά  και Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, διοργανώνουν διαδικτυακό 

επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:  

 

«Διαχείριση Πένθους στο Σχολείο (Θεωρία και Πράξη) 

& παρουσίαση Υποστηρικτικής Δράσης Αγωγής Υγείας για τον πόλεμο  

με τίτλο “Ειρήνη ξανά!”» 

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 κατά τις ώρες 17:00 - 20:00 και 

απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων ευθύνης της Διεύθυνσης, με ελεύθερη 

πρόσβαση. Απαιτείται προεγγραφή. 

Σκοπός του είναι η προσέγγιση των εννοιών του πένθους και του θρήνου, με έμφαση στη 

διαφορετική αντίληψη και αντίδραση ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών. Θα 

διευκρινιστεί ο ιδιαίτερος ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαχείριση του πένθους και θα 

προταθούν γενικά πλαίσια παρέμβασης στο σχολείο, παραθέτοντας παραδείγματα από τη 

βιβλιογραφία. 

Λαμβάνοντας υπόψη και  τις συστάσεις του ΥΠΑΙΘ (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου της 02/03/2022) 

για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα γίνει 

σχετική αναφορά στη διαχείριση της απώλειας και του πένθους από τον πόλεμο, ενώ θα 

παρουσιαστεί εκπαιδευτικό υλικό και δράση Αγωγής Υγείας, η οποία απευθύνεται σε μαθητές 

Αθήνα,  8-3-2022 
Αρ. Πρωτ.: 5489 

ΠΡΟΣ: Σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ 

Αθήνας 

Έδρες τους 

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης 

1ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και μπορεί να υλοποιηθεί προαιρετικά στην τάξη, σε 

επίπεδο πρόληψης αλλά και διαχείρισης δυσάρεστων συναισθημάτων. Μέσω αυτής, 

προσεγγίζεται συγχρόνως, με παιδαγωγική ευαισθησία το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης 

ευαισθητοποιώντας τη σχολική κοινότητα και θέτοντας τις βάσεις καλλιέργειας κουλτούρας 

αλληλοβοήθειας κι αλληλεγγύης, και κυρίως, καθολικών και πανανθρώπινων αξιών που μας 

συνδέουν ευεργετικά, όπως και στο παρελθόν, σε κάθε εμπόλεμη, προσφυγική ή άλλη κρίση. 

Εισηγήτριες του σεμιναρίου   

- Η Dipl. Psych. Ντέπη Ρίζου, Κλινική Ψυχολόγος. Απόφοιτος Γερμανικής Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), 

Κλινικής Ψυχολογίας (FU Berlin). Πιστοποιημένη EuroPsy Ψυχολόγος (Clinical & Health 

Psychology), Ψυχοθεραπεύτρια (Βραχεία Δυναμική Ψυχοθεραπεία).  Eκπαίδευση στη θεραπεία 

τραύματος EMDR, μετεκπαίδευση στη θεραπεία ζεύγους και οικογενείας (EICP). Μέλος 

Συλλόγου Γερμανών Ψυχολόγων (BDP), μέλος Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Προσφέρει 

τις υπηρεσίες της ως Διευθύντρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην εταιρία «Ψυχολογία 

Τέχνη» και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πρόγραμμα «Θεραπεία μέσω Τέχνης & 

Βιωματικές Ασκήσεις». 

- Η PhD Ιωάννα Μενδρινού, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δ΄ Αθήνας και εκπονήτρια του 

υποστηρικτικού υλικού της δράσης «Ειρήνη ξανά! Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και 

φροντίδας από τον … πόλεμο» 

 

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως ακολούθως: 

 

17.00-17.10 Έναρξη-Χαιρετισμός-καλωσόρισμα Νίκη Σκουτέρη Υπεύθυνη 

Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Γ΄ 

Αθήνας 

Υπεύθυνες/ος Αγωγής 

Υγείας Πειραιά, Α’ Αθήνας, 

Δ΄ Αθήνας και Δυτικής 

Αττικής 

17:10-18:20 Διαχείριση Πένθους στο Σχολείο 

(Θεωρία και Πράξη) 

Ντέπη Ρίζου, Κλινική 

Ψυχολόγος  

18:20-18:50 Διάλογος-Ερωτήσεις-Διευκρινίσεις Συντονισμός συζήτησης 

Υπεύθυνες/ος Αγωγής 

Υγείας 

18.50-19:00 Διάλειμμα  



19:00-19.20 Παρουσίαση του υποστηρικτικού 

εκπαιδευτικού υλικού και της δράσης 

Α.Υ. για τον πόλεμο «Ειρήνη ξανά! 

Μικρές ηλιαχτίδες υποστήριξης και 

φροντίδας για τον …πόλεμο»  

Ιωάννα Μενδρινού, 

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας 

ΔΠΕ Δ΄ Αθήνας 

19:20-20:00 Διάλογος-Ερωτήσεις-Διευκρινίσεις Συντονισμός Υπεύθυνες/ος 

Αγωγής Υγείας 

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά στην Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής:  

https://docs.google.com/forms/d/15vjLJ8vTLOE4hZJ1V2D0bxtZ9tP9m2SkpBMhZvtVJ5I/edit 

έως και την  Πέμπτη 10/03/2022 και ώρα 18:00 (σε περίπτωση που η φόρμα δεν ανοίγει, 

αντιγράψτε το url του συνδέσμου και επικολλήστε το στη γραμμή διεύθυνσης στον 

φυλλομετρητή σας). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν για τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο πρόσβασης στην 

πλατφόρμα (WEBEX) διεξαγωγής του σεμιναρίου, μέσω του e-mail που έχουν δηλώσει στη 

φόρμα συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 10/03/2022 και ώρα 11:00 το πρωί.  

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες. Μετά το τέλος του σεμιναρίου προβλέπεται η επίδοση βεβαιώσεων και 

υποστηρικτικού υλικού. 

 
 

 
Ο Υπεύθυνος  Αγωγής Υγείας, Τριαντάφυλλος Δούκας 
 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 Π.Ε.  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
 

       ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
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