
                                                                                                                          
 
 

 

 

Σύμπραξη Comenius Regio 2013-2015 

Σύμπραξη Comenius Regio 2013-2015 “Εκφοβισμός των εφήβων: Τρόποι 

πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και 

Κύπρου” 

Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου”  

Σάββατο 25 Απριλίου 2015, ώρα 9:00 – 15:00 

Πρόγραμμα Ημερίδας με θέμα:  

Επαγγελματική Εξουθένωση και Αυτοεκτίμηση του Εκπαιδευτικού:  

Οικοδομώντας τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείρισή τους 

9:00 – 9:15 Προσέλευση-Εγγραφές 

9:15 – 9:30   Αναζητώντας τις προϋποθέσεις για ένα θετικό σχολικό κλίμα 
 Αντωνία Παπατριανταφύλλου, Αθανάσιος  Ραφτόπουλος, Ευαγγελία Φρυδά 

9:30 – 10:15 Κεντρική Ομιλία: Επαγγελματική εξουθένωση του εκπαιδευτικού  
Χαράλαμπος Τσίρος, Δρ. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγός, Κοινωνιολόγος, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

10:15 -10:30 Ιχνηλατώντας τη σχολική καθημερινότητα μιας  ημέρας …  στο ΕΠΑΛ 
Ευάγγελος Αρώνης , Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 

10:30 – 10:45 Ιχνηλατώντας τη σχολική καθημερινότητα μιας  ημέρας … στο ΓΕΛ 
κ. Ηλίας Κουρκουλάκος, Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας 

10:45 – 11:00 
 

Ιχνηλατώντας τη σχολική καθημερινότητα μιας  ημέρας … στο Γυμνάσιο 
κα. Ακρίβω Κουτσιμπού, Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας  

11:00 – 11:15 
 

Ιχνηλατώντας τη σχολική καθημερινότητα μιας  ημέρας … στην Ειδική Αγωγή 
κα. Μαρία Χαϊκάλη , Διευθύντρια του ΤΕΕ Κωφών και Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής  

11:15 – 11:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση 

11:30 – 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 12:20 Διερεύνηση των προβλεπτικών παραγόντων της Επαγγελματικής εξουθένωσης: 
Αυτοδιάγνωση και αυτοδιαχείριση 
Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής, 
Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου 

12:20 – 12:40 Η Κοινωνιολογική προσέγγιση της βίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον  
Απόστολος Καραγιάννης , Κοινωνιολόγος, υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

12:40 – 13:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση 

13:00 – 15:00 Επαγγελματική Εξουθένωση και Αυτοεκτίμηση  
Βιωματικό, σε ατομικό επίπεδο, εργαστήριο με τον Χαράλαμπο Τσίρο, Δρ Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγό, Κοινωνιολόγο, Διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

15:00  Λήξη εργασιών Παραλαβή βεβαιώσεων συμμετοχής 
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Σύμπραξη Comenius Regio 2013-2015 “Εκφοβισμός των εφήβων: Τρόποι 
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Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου”  

Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας 

 κ. Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Δ.Δ.Ε Β’ Αθήνας 

 κα.  Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνη του Τμήματος Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε Β’  Αθήνας ,  
 κα. Αντωνία Παπατριανταφύλλου, Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio 2013-2015 

της Δ.Δ.Ε Β’ Αθήνας με τίτλο: «Εκφοβισμός των εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό 

περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου». 

 

 

Σύντομα βιογραφικά των Ομιλητών και περιλήψεις των εισηγήσεων των.  

 Ο Χαράλαμπος Τσίρος έχει ανώτατες σπουδές ως Παιδαγωγός (Ph.D), ως Κοινωνιολόγος 
{B.Sc.(Soc.Sc.)}, ως Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός {M.Sc. (Eng)} και ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων 
{D.I.C., M.Sc. (Eng)}.  

Το διδακτικό και επαγγελματικό του έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια θεωρούμενα από τα πρόσφατα 
προς τα αρχαιότερα.  

 Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση διδασκαλία μαθημάτων των ειδικοτήτων του, ήτοι Παιδαγωγική, 
Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Ειδική αγωγή, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή και του Λέκτορα, σύμφωνα με το 
Π.Δ.407/80, στα τμήματα α) Νοσηλευτικής και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (2005-2009) και στη βαθμίδα του Επιστημονικού συνεργάτη-Επίκουρου καθηγητή στο τμήμα 
Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας (2011-12 και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ (2013-15). 

Έχει διατελέσει διοικητικό και εκπαιδευτικό στέλεχος στην Πρωτοβάθμια (ΠΕ70) και στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (ΠΕ12 & ΠΕ10), ιδρυτής μη κρατικού εκπαιδευτηρίου (1995-2007), διευθύνων σύμβουλος  σε 
ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό ίδρυμα (1988-1995) και διοικητικό στέλεχος δημόσιου οργανισμού (1983-88).  

Είναι εκπαιδευτής των εκπαιδευτών ενηλίκων πιστοποιημένος από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης, πιστοποιημένος επιμορφωτής των εκπαιδευτικών (Π.Ι.) καθώς και εκπαιδευτής ενηλίκων σε οκτώ 
επιστημονικές ειδικότητες πιστοποιημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

  Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την στάθμιση τεσσάρων ψυχομετρικών 
εργαλείων με εφαρμογές στην εκπαίδευση και την εκπόνηση πλήθους ερευνητικών εργασιών είτε πανελλαδικής 
εμβέλειας είτε μελετών περίπτωσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού, συγκρότησης και 
συντονισμού ερευνητικών ομάδων ειδικών επιστημόνων, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή και εθνικά 
συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί στα σχετικά πρακτικά (το βιβλίο «Το Μαθησιακό Ύφος» αποτελεί τον  καρπό ενός 
τέτοιου ερευνητικού προγράμματος). 

Το συγγραφικό και επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει στην πρόσφατη περίοδο (2006-12) περισσότερες 
από 63 δημοσιεύσεις (47 ελληνόγλωσσες και 16 ξενόγλωσσες) με περισσότερες από 4500 σελίδες στην Ελληνική.  

 

Περίληψη εισήγησης και του Βιωματικού σεμιναρίου: Επαγγελματική εξουθένωση του εκπαιδευτικού 
(Απόσπασμα από το: Τσίρος Χ., Παπαπέτρου Σ. (2009). «Αυτοεκτίμηση και Επαγγελματική Εξουθένωση των 
Στελεχών της Εκπαίδευσης. Μελέτη Περίπτωσης». Στο Μαθησιακό Ύφος, Τρίπολη, Ακαδημαϊκό, 2009,σελ. 72-99 
(ISBN: 978-960-99047-0-4)) 
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Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης συνίσταται από τις παραμέτρους της συναισθηματικής 
εξάντλησης, της αίσθησης των μειωμένων επαγγελματικών επιτευγμάτων και της αποπροσωποίησης (Maslach και 
Jackson,1986).  

Το σύνδρομο  αυτό στον εκπαιδευτικό σχετίζεται με το επίπεδο της αυτοεκτίμησης του και αυτό με τη σειρά του 
με την επαγγελματική του δραστηριότητα είτε ως διδάσκων είτε ως σύμβουλος.“ Όσο καλός και αν είσαι, όσα και αν 
δίνεις στην δουλειά σου, συχνά απλά δεν πρόκειται να προσεγγίσεις τα παιδιά. Αισθάνοµαι ότι βάζεις πολύ περισσότερα 
στη δουλειά σου από όσα παίρνεις πίσω. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι πολύ καταθλιπτική.” (καθηγητής Φυσικής, 
δηµοσιευµένο στο Blase, 1982, από Van Horn at el., 1999) 

 Η αυτοεκτίμηση, δηλ. η συναισθηματική διάσταση του συστήματος του εαυτού, είτε ως προβλεπτικός 
παράγοντας είτε ως αποτέλεσμα, αποτελεί μία πολύ σημαντική παράμετρο της διαδικασίας της λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα και της μάθησης ειδικότερα. Ο  μαχόμενος εκπαιδευτικός, ο σχολικός 
σύμβουλος αλλά και το στέλεχος της διοίκησης  έχει, πολύ συχνά, να αντιμετωπίσει καταστάσεις πιεστικές προς το 
δικό του σύστημα του Εαυτού, τις οποίες εάν δε μπορέσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τότε ούτε το μαθητή  δε θα 
μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και από την πλευρά του μαθητή, η ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη έχει θετική συνάφεια με τη 
σχολική του επίδοση (Τσίρος Χ., 2007) . 

 Η αυτοεκτίμηση αποτελεί τη συναισθηματική διάσταση του συστήματος του Εαυτού, η οποία επιδέχεται 
βελτίωση (Ellis A.,1973, Τσίρος Χ., 2007). Είναι, έτσι, δυνατόν να προσεγγισθεί προληπτικά και θεραπευτικά  τόσο 
η διαδικασία της μάθησης από την πλευρά του μαθητή όσο και το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης από 
την πλευρά του εκπαιδευτικού, στόχοι οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
επιμόρφωσης-εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί τμήμα πανελλήνιας έρευνας και ομότιτλου βιωματικού σεμιναρίου.  

 

 Ο Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος στο Τμήμα Νοσηλευτικής του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπεύθυνος του Μεσογειακού Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη Δημόσια 

Υγεία και την Ποιότητα Φροντίδας (www.cut.ac.cy/medyp) το οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO9001:2008. 

Είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, διδακτορικό στην ποιότητα φροντίδας και την 
ικανοποίηση των ηλικιωμένων ασθενών και μεταδιδακτορική έρευνα στην επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων 
και τη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων στον χώρο της υγείας. Εργάστηκε ως νοσηλευτής στη Μονάδα Λοιμώξεων 
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου των Αθηνών και στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Γραφείο HIV/AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων καθώς και 
στην Συνδρομική Επιδημιολογική Επιτήρηση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». 
Είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας» της Ιατρικής Σχολής 
Θεσσαλίας.  
Περίληψη εισήγησης: Διερεύνηση των προβλεπτικών παραγόντων της Επαγγελματικής εξουθένωσης: 

Αυτοδιάγνωση και αυτοδιαχείριση. Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί μια σύγχρονη πραγματικότητα για τις 

επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε επαφή –στα πλαίσια του έργου τους- με αρκετά άτομα. Η διερεύνηση των 

προβλεπτικών παραγόντων της επαγγελματικής εξουθένωσης διευκολύνει τον εντοπισμό τους με σκοπό την 

αποτελεσματική διαχείριση τους και τη λήψη οργανωτικών και άλλων μέτρων. Η επαγγελματική εξουθένωση 



                                                                                                                          
 
 

 

 

Σύμπραξη Comenius Regio 2013-2015 

Σύμπραξη Comenius Regio 2013-2015 “Εκφοβισμός των εφήβων: Τρόποι 

πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και 

Κύπρου” 

Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου”  

επηρεάζει άμεσα και τον ατομικό βίο αλλά και την οικογενειακή πραγματικότητα. Ως εκ τούτου η έγκαιρη πρόληψη ή 

και διάγνωση αποτελούν εργαλεία για την αυτοδιαχείριση.    

 

 Ο Απόστολος Καραγιάννης έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία (1990) και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο.Έχει ασχοληθεί με την Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και έχει συμμετάσχει σε πλήθος 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων 

(ΣΕΚ) και τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την υλοποίηση διακρατικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με αντικείμενα τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη βία στο σχολικό περιβάλλον και τις πολιτικές 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.   

Περίληψη εισήγησης: Η Κοινωνιολογική προσέγγιση της βίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον  

Η Κοινωνιολογική προσέγγιση της βίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον  

Σκοπός της παρουσίασης αποτελεί το φαινόμενο της βίας στο σχολικό περιβάλλον, οι μορφές με τις οποίες 

εκδηλώνεται καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη δημιουργία και αναπαραγωγή του φαινομένου. Η βία ως 

κοινωνικό φαινόμενο συνδέεται με την ανθρώπινη συμβίωση και η ιστορικότητά της είναι άμεσα συνυφασμένη με 

το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η αναπαραγωγή των προτύπων βίας σε όλες τις μορφές της κοινωνικής μας ζωής, άρα και 

στο σχολείο, απηχούν μία ζοφερή πραγματικότητα η οποία επιτείνεται σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής 

κρίσης. Ως εκ τούτου δυσχεραίνουν τη μαθησιακή πράξη και επιφορτίζουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ο οποίος 

καλείται να διαχειριστεί μία πραγματικότητα πέρα και έξω από τον παραδοσιακό του ρόλο.  

Ο ίδιος καλείται να αποτελέσει το τελευταίο προπύργιο της θεσμικής κοινωνικοποίησης με ένα ρόλο ηγετικό, και 

συνάμα δύσκολο σε συνθήκες κοινωνικής και πολιτισμικής ετερότητας. Θα τα καταφέρει άραγε; Και αν η θεωρία της 

κοινωνικής μάθησης υποστηρίζει, ότι η βία μαθαίνεται, είναι δυνατό να μαθευτεί και το αντίθετο, η μη βία.  

Ακριβώς εδώ έγκειται ο ηγετικός ρόλος του σύγχρονου δασκάλου και η προοπτική του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος.   
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Σάββατο 25 Απριλίου 2015, ώρα 9:00 – 15:00 

Πρόγραμμα Ημερίδας με θέμα:  

Επαγγελματική Εξουθένωση και Αυτοεκτίμηση του Εκπαιδευτικού:  

Οικοδομώντας τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείρισή τους 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΚΛΑΔΟΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   

ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.ΕΒ’ ΑΘΗΝΑΣ  

ΝΑΙ  ……………. 

ΟΧΙ ……………. 

ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 20 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS REGIO  ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. 

Β' ΑΘΗΝΑΣ 

ΝΑΙ  ……………. 

ΟΧΙ ……………. 

ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ Δ.Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ 

ΝΑΙ  ……………. 

ΟΧΙ ……………. 

ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΟΔΠ ΝΑΙ  ……………. 

ΟΧΙ ……………. 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ   ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΝΑΙ  ……………. ΟΧΙ …………… 

ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΝΑΙ  ……………. ΟΧΙ ……………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

(EMAIL) 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΟ Σ.Σ.Ν 

mail@ssn-v-ath.att.sch.gr 

mailto:mail@ssn-v-ath.att.sch.gr

