Οδηγίες χρήσης σχετικά με την εγγραφή και παρακολούθηση των διαδικτυακών
σεμιναρίων ‘’Η Τάξη μου Χωρίς Εκφοβισμό’’.

Η εκπαίδευση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Coeus που έχει
αναπτύξει το ΚΜΟΠ. Η εγγραφή στην πλατφόρμα Coeus γίνεται δωρεάν,
ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα
livewithoutbullying.com στην ενότητα ‘’Εκπαίδευση’’.
Τα διαδικτυακά σεμινάρια (διάρκειας 20 περίπου λεπτών το κάθε ένα) παρέχονται
δωρεάν από το ΚΜΟΠ προς όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της χώρας.
Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εγγράφονται
δωρεάν στην πλατφόρμα COEUS και δηλώνουν στο φορέα το ονοματεπώνυμό τους,
την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και το σχολείο στο οποίο εργάζονται (εάν
εργάζονται σε κάποιο την περίοδο της εγγραφής τους).
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα πραγματικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και
το όνομα του σχολείου, εάν εργάζεστε σε κάποιο σχολείο), ώστε να συμπληρωθεί
σωστά η ονομαστική βεβαίωση παρακολούθησης που θα λάβετε μετά το πέρας της
εκπαίδευσης.
Ακολουθείται μια διαδοχική σειρά παρακολούθησης των επτά διαδικτυακών
σεμιναρίων (σε μορφή Video) και δεν θα είναι εφικτό να τα παρακολουθήσουν οι
εκπαιδευτικοί με όποια σειρά επιθυμούν εκείνοι. Αυτό γίνεται, διότι οι ενότητες
είναι ανεπτυγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενο της προηγούμενης να
βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της επόμενης.
Μετά το πέρας κάθε ενότητας, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε ένα πολύ σύντομο
quiz γνώσεων, με σκοπό να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο της κάθε ενότητας
έγινε απόλυτα κατανοητό. Εφόσον οι απαντήσεις σας είναι σωστές θα μπορείτε να
συνεχίζετε στην επόμενη ενότητα. Σε περίπτωση που έχετε δώσει λανθασμένη
απάντηση, θα μπορείτε να επαναλάβετε το quiz, αφού πρώτα συμβουλευτείτε το
βίντεο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια όποτε επιθυμούν οι
ίδιοι μέσα σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων. Συνιστάται αυτό να γίνεται σε ένα
ήσυχο ιδιωτικό χώρο για μεγαλύτερη συγκέντρωση και τη δυνατότητα να
κρατήσουν προσωπικές σημειώσεις, απορίες και σχόλια, εάν χρειάζεται.
Με το πέρας της εκπαίδευσης θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα πολύ σύντομο
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και στη συνέχεια θα αποκτήσετε πρόσβαση στα
ακόλουθα:
α) τις σημειώσεις της εκπαίδευσης
β) την ονομαστική βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαίδευσης
γ)ένα ένθετο με επιπλέον πληροφορίες και ασκήσεις αντιμετώπισης του σχολικού
εκφοβισμού μέσα στην τάξη.

Σας καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε πραγματικά που θα συμπλεύσουμε μαζί σας με
γνώσεις και ιδέες, έχοντας όλοι το κίνητρο να βοηθήσουμε τα παιδιά και να βελτιώσουμε
κατά το δυνατόν το κλίμα στο σχολείο μας και την καθημερινότητά μας.

