
     ΘΕΜΑ: «Eπιμορφωτικό σεμινάριο του Οργανισμού ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ διάρκειας τριών 

(3)  ωρών με τίτλο: Κακοποίηση - Παραμέληση Παιδιού: Ο Ρόλος της/του Εκπαιδευτικού» 

H Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Οργανισμό 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και με την υποστήριξη των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού 

διοργανώνουν «Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Κακοποίηση - Παραμέληση Παιδιού: Ο Ρόλος 

της/του Εκπαιδευτικού», την Παρασκευή  2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00-20:00, με εισηγήτρια 

την Φωτεινή Παπαδάτου, Ψυχολόγο στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το Σεμινάριο θα 

πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Οδ. Ελύτης του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Α. & Μ. 

Καλοκαιρινού (Μ. Αγκαράθου 9). 

Σύντομη περιγραφή σεμιναρίου 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη θα κακοποιηθούν 

ή παρενοχληθούν σεξουαλικά κάποια στιγμή μέχρι την ηλικία των δέκα οκτώ ετών. Στην Ελλάδα 

αντίστοιχα, ένα στα έξι παιδιά θα πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της παιδικής 

του ηλικίας. Από αυτά τα περιστατικά, ελάχιστα θα γίνουν γνωστά στις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, 

πρόνοιας και δικαιοσύνης. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι 

εκπαιδευτικοί για τις διαφορετικές μορφές κακοποίησης αλλά και για τους μύθους και τις αλήθειες 

γύρω από το φαινόμενο. Πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τα παιδιά απέναντι στον κίνδυνο της 

κακοποίησης; Ποιές είναι οι ενδείξεις και πώς θα πρέπει να διαχειριστώ την περίπτωση που ένα παιδί 

μού μιλήσει για τη βία που έχει δεχθεί; 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Η Φωτεινή Παπαδάτου είναι απόφοιτη ψυχολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα 

ταυτότητας φύλου και μετεκπαίδευση στη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων 

και ενηλίκων. Έχει εργαστεί σε δομές ψυχικής υγείας (κινητή μονάδα Λασιθίου, Κοινωνική Υπηρεσία 
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   Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 Υπεύθυνη        : Ζαχαράτου Αγγελική 

 Ταχ. Δ/νση      :  Μονοφατσίου 8 

 Ταχ. Κώδικας  : 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 Τηλ                   : 2810-333778 / 6971899843 

 E-mail              : sxoldra@dide.ira.sch.gr/zacharatou@sch.gr 

 Site                   : http://dide.ira.sch.gr/sxoldra.mysch.gr 

 

Πληροφορίες  : Ελένη Κοντουδάκη 

Τηλ.                : 2810-333768 

 

        

       Hράκλειο, 21/11/2022……  

       Αρ. Πρωτ.: Φ.23/17962 

Αρ. Πρωτ.: ……………… 

  

       Προς:  όλα τα σχολεία Δημόσια & 

Ιδιωτικά Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 

 

 

       Κοιν: 

 Περιφ/κή Δ/νση Π/θμιας και 

         Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

 ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 ΕΛΜΕ και ΕΛΤΕ Ηρακλείου 

 ΚΠΕ Αρχανών  

 Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας  

 

                        

http://sxoldra.mysch.gr/


Δήμου Μαλεβιζίου, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας) και στη Δια Βίου Εκπαίδευση 

Ενηλίκων (Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. 

Από το 2017 εργάζεται στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 

και Ιατρικής Επέμβασης στο Ηράκλειο παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά και 

στις οικογένειές τους, συμμετέχοντας σε δράσεις για την προστασία των παιδιών σε κίνδυνο και την 

προάσπιση των δικαιωμάτων τους και υλοποιώντας προγράμματα πρόληψης σε σχολικές μονάδες της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παράλληλα με δράσεις ευαισθητοποίησης στην 

ευρύτερη κοινότητα.  

Για την καλύτερη διοργάνωση του σεμιναρίου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι 

εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στο https://forms.gle/db8e8W4s65wiCyyT8 έως 

την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.  Όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές. Στις/στους συμμετέχουσες/οντες 

θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 2810-333778/6971899843 (Α. Ζαχαράτου) και 2810-

333768 (Ε. Κοντουδάκη). 

 

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ριες για την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων 

τους. 

 

 

 

 

          Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων                                   Ο Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου    

                                      

                           

 

    

        Αγγελική Ζαχαράτου                                                                  Ιωάννης  Καραγιαννίδης                                       

 

 

https://forms.gle/db8e8W4s65wiCyyT8

