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Επιστημονική Ένωση για την
Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας
Καρφή 52, Τ.Κ. 41334, Λάρισα
Τηλ.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
URl: www.eepek.gr

ΠΡΟΣ:
Εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων – όλων των
ειδικοτήτων – όλης της Ελλάδας
• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ
• Μέλη της ΕΕΠΕΚ
•

Θέμα: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ: ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
ΥΓΕΙΑΣ»: Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος
της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από απόσταση (εξ ολοκλήρου).
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί
εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και
ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την
προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω εξ ολοκλήρου από
απόσταση επιμορφωτικού προγράμματός της:
Α/
Α

Τίτλος:

Ημερομηνία
έναρξης:

35

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ:
ΕΝΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
ΥΓΕΙΑΣ

15-01-2018

Ημέρες & ώρες Συνολική
διεξαγωγής:
διάρκεια:
Ασύγχρονη
μορφή σε
πλατφόρμα
Moodle

50 ώρες (4
εβδομάδες)

Χώρος Υλοποίησης:

Επιμορφώτρια:

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

Δρ. Νίκη
Σύρου

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας &
βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην
Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας:
enosi).

http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-

Για την υποβολή αίτησης παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.,
επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

και επιλέξτε το

«Υποβολή» που βρίσκεται δίπλα στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει. Όσοι είστε ήδη μέλη της
ΕΕΠΕΚ, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ΕΕΠΕΚ και επιλέξτε «Είσοδος». (Τα μημέλη πρέπει πρώτα να κάνουν την εγγραφή τους, επιλέγοντας: «Εγγραφή»,

ώστε να

αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό). Αφού μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΠΕΚ,
αρκεί να επιλέξετε το «Υποβολή αίτησης» που βρίσκεται δεξιά από το σεμινάριο που επιθυμείτε να
παρακολουθήσετε. Η αίτησή σας μπορεί να αναιρεθεί οποτεδήποτε, επιλέγοντας το: «Αναίρεση
αίτησης».
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 31/12/2017)
Ενημέρωση επιλεγέντων – επιλαχόντων, κ.λπ.: Μετά τις 10/01//2018, (μέσω e-mail)
❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
❖ Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες αιτήσεις
(μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων).
❖ Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, θα επιλεγούν οι πρώτοι
200 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με
ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
❖ Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται ως εξής: προηγούνται όσοι δεν έχουν
παρακολουθήσει

άλλα

επιμορφωτικά

σεμινάρια

της

ΕΕΠΕΚ

ή

έχουν

παρακολουθήσει τις λιγότερες ώρες.

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους
επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:
Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
•

Να μελετούν το επιμορφωτικό υλικό της κάθε εβδομάδας.

•

Να απαντούν κάθε εβδομάδα στις ερωτήσεις κλειστού τύπου με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον
65% (μέσος όρος όλων των εβδομάδων).

•

Να συγγράψουν και να αναρτήσουν μία τελική εργασία μεγέθους 500- 1000 περίπου λέξεων και
να την αναρτήσουν στην πλατφόρμα moodle.

•

Να σχολιάσουν στην πλατφόρμα moodle τουλάχιστον 1 τελική εργασία ενός συνεκπαιδευομένου τους.

Υ.Γ.: Στους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς θα δοθεί προς συμπλήρωση (προαιρετικά) ένα ερωτηματολόγιο της
επιμορφώτριας, που αφορά στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή, τόσο πριν, όσο και μετά την ολοκλήρωση
της επιμόρφωσης.
Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο, προαιρετικό, και σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει τις γνώσεις,
τις στάσεις και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής,
που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον (εγκαταστάσεις-εξοπλισμός), σε δύο φάσεις, πριν και μετά το
επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τα δεδομένα θα εμφανίζονται χωρίς κάποιο αναγνωριστικό στοιχείο και θα
χρησιμοποιηθούν τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και για τη βελτίωση του ερωτηματολογίου αλλά και του
περιεχομένου της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:
www.eepek.gr & 6932078466 (Δ. Λιόβας).
Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα**

***Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του επιμορφωτικού προγράμματος ***

35ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ., στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και
όλων των βαθμίδων, προεκτείνει τις εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές της δραστηριότητες υλοποιώντας
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ: ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Προσχολικής, Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), πτυχιούχους Σχολών Θετικών, Ανθρωπιστικών,
Παιδαγωγικών και Κοινωνικών επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Ιατρικών & Παραϊατρικών
ειδικοτήτων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται για θέματα ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ.
Στόχοι του προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού
προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του φυσικού σχολικού περιβάλλοντος (κτιριακές
εγκαταστάσεις-εξοπλισμός), ώστε να μπορούν να αναλάβουν δράσεις με τους μαθητές για τη
βελτίωση της ποιότητας του σχολικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου
για την υγεία και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας.
Σύντομη περιγραφή:
Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί ανάγκη αλλά και
προϋπόθεση, ώστε το σχολείο να υφίσταται ως θεμελιώδες σημείο αναφοράς για τη ζωή, τη μάθηση
και την εργασία. Το φυσικό περιβάλλον του σχολείου μπορεί να επηρεάσει την υγεία τόσο των
μαθητών όσο και του προσωπικού. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας χρειάζονται ένα ασφαλές
και υγιεινό περιβάλλον μάθησης, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης και συντήρησης
και για τους οποίους λαμβάνεται μέριμνα για την καθαριότητα και την υγιεινή.
Ο εντοπισμός και η καταγραφή των επικίνδυνων σημείων για ατυχήματα και μεταδοτικά νοσήματα
αποτελούν το αρχικό στάδιο επίτευξης ενός ασφαλούς και υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος. Για να
επιτευχθεί αυτό, προτείνεται η συστηματική διερεύνηση και καταγραφή - στην αρχή, κατά τη διάρκεια
και στο τέλος της σχολικής χρονιάς- με καταλόγους ελέγχου των παραγόντων κινδύνου στο φυσικό
σχολικό περιβάλλον για ατυχήματα και μεταδοτικά νοσήματα, προκειμένου να λαμβάνονται εγκαίρως
μέτρα για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψή τους σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Απαιτείται
δηλαδή η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, οικογενειών και μελών της ευρύτερης
κοινότητας στο πλαίσιο των από κοινού προσπαθειών τους.
Θεματικές ενότητες:
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες
Ενότητα 1η: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ενότητα 2η: ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ
Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ενότητα 4η: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος: Δρ. Νίκη Σύρου

Βιογραφικό Εκπαιδεύτριας

Η Δρ. Νίκη Σύρου είναι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) με την
ειδικότητα της Σχολικής Νοσηλεύτριας (ΠΕ25), με πολυετή διδακτική
εμπειρία σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) και για τρία περίπου σχολικά έτη υπηρετεί ως Προϊσταμένη σε
ολιγοθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Είναι κάτοχος πτυχίου
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Δημόσια
Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (αριστούχος) και
Διδακτορικού Διπλώματος στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ
(αριστούχος), αναφορικά με την «Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση
προγράμματος τροποποίησης των παραγόντων κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια στα σχολεία».
Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια σε αρκετά προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία. Επίσης έχει
συμμετάσχει ως συγγραφέας εργασιών σε αρκετά συνέδρια και ημερίδες και ως εισηγήτρια σε αρκετά
επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών για τη σχολική ασφάλεια και υγιεινή. Η συγγραφική της
ενασχόληση αφορά σε δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και στη δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή, εγκεκριμένου το 2016 από το ΙΕΠ και το
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την παιδαγωγική του καταλληλότητα. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό, τα σχολικά έτη
2016-17 και 2017-18, απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω των Διευθύνσεων Α΄-Βάθμιας και Β΄-Βάθμιας
Εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας, προκειμένου να εφαρμοστεί (προαιρετικά) από εκπαιδευτικούς
και μαθητές στο πλαίσιο είτε ενός προγράμματος αγωγής υγείας είτε μιας βιωματικής δράσης ή μιας
ερευνητικής εργασίας. Τέλος, είναι αξιολογήτρια επιστημονικών άρθρων στο Περιοδικό Νοσηλεία και
Έρευνα. (nikisir@gmail.com )

