
 
 
 
 
 

Επιστημονική Ένωση για την 
Προώθηση της Εκπαιδευτικής 

Καινοτομίας  
Καρφή 52, Τ.Κ. 41334, Λάρισα 
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                             Αρ. Πρωτ.: 12/12-02-2018 

 
ΠΡΟΣ: 

 
• Mέλη της ΕΕΠΕΚ, προσχολικής, 

Α/θμιας, Β/θμιας και στις 
ειδικότητες Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθών 
Νοσηλευτικής, Κοινωνιολογίας, 

Λογοθεραπευτές των ΕΠΑ.Λ. 
όλης της Ελλάδας 

• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ 

   
Θέμα: «Επίκαιρα θέματα στοματικής υγείας»: 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: 

Ημέρες & 
ώρες 
διεξαγωγής: 

Συνολική 
διάρκεια: 

Χώρος Υλοποίησης: Επιμορφώτρια: 

43 Επίκαιρα θέματα 
στοματικής 

υγείας 

05-03-2018 Ασύγχρονη 
μορφή σε 

πλατφόρμα 
Moodle  

50 ώρες (4 
εβδομάδες)  

 

Εξ αποστάσεως 
(Εξ ολοκλήρου) 

Νικολέττα 
Θάνου 

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

enosi). 

 

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 
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http://www.eepek.gr/
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«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 μη-
μέλη 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: 23/02/2018) 

Ενημέρωση επιλεγέντων – επιλαχόντων, κ.λπ.: Μετά τις 01/03/2018, (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 
400 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 στις κλειστού τύπου ερωτήσεις με τουλάχιστον 65% επιτυχία κατά μέσο 

όρο στις 3 πρώτες ενότητες. 

• Να υλοποιήσουν μια (τουλάχιστον) από τις πέντε δραστηριότητες που προτείνονται 

στην τελική εργασία (4η εβδομάδα). 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Δημήτρης Λιόβας). 

http://www.eepek.gr/


 

Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
 

Ο Πρόεδρος 
  
  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 
  
  

Δημήτρης Λιόβας 

  
 
 
 

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

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



43ο 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: 

«Επίκαιρα θέματα στοματικής υγείας» 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, προσχολικής, Α/θμιας, Β/θμιας και στις ειδικότητες 
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθών Νοσηλευτικής, Κοινωνιολογίας, Λογοθεραπευτές των ΕΠΑ.Λ. 
όλης της Ελλάδας, Δημόσιας και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο 
ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση θεμάτων σχετικών με τη στοματική 
υγεία. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι: 

1. Να γνωρίσουν την κλινική εικόνα, τις επιπτώσεις και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που 

εφαρμόζονται σε παιδιά με αγκυλογλωσσία. 

2. Να γνωρίσουν τις επιπλοκές από τη διάτρηση και τοποθέτηση κοσμημάτων στην 

περιστοματική και ενδοστοματική περιοχή του προσώπου καθώς και τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται για την πρόληψή τους. 

3. Να κατανοήσουν την επίδραση κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων στην στοματική υγεία των 

ανθρώπων. 

4. Να αντιληφθούν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι στα επαγγέλματα 

υγείας για την πρόληψη επιπλοκών από σύγχρονες μεθόδους διακόσμησης του προσώπου, και 

ειδικότερα της στοματικής κοιλότητας, με διάτρηση και τοποθέτηση κοσμημάτων. 

5. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας της στοματικής υγείας παρακινώντας τους 

μαθητές για την αποφυγή υιοθέτησης ακραίων μεθόδων καλλωπισμού του προσώπου τους. 

6. Να καταστούν ικανοί να ερμηνεύσουν ανισότητες στην πρόσβαση ατόμων με κοινωνικο-

οικονομικές στερήσεις στις υπηρεσίες παροχής στοματικής φροντίδας. 

7. Να καταστούν ικανοί οι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. λογοθεραπευτές, 

νοσηλευτές, βρεφονηπιοκόμοι, κοινωνιολόγοι, κ.λπ.) να συμβουλεύσουν τους μαθητές, καθώς και 

τους γονείς τους, για τις δυνατότητες παρεμβάσεων, που θα επιλύσουν προβλήματα σωστής 

άρθρωσης των παιδιών τους εξαιτίας αγκυλογλωσσίας ή ύπαρξης κοσμημάτων στην περι- και 

ενδοστοματική τους περιοχή. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Ενότητα 1η:  

Σύγχρονες τάσεις διακόσμησης προσώπου και στόματος με διάτρηση και τοποθέτηση κοσμημάτων 

(piercing). Επιπτώσεις - μέτρα προφύλαξης. 



Ενότητα 2η:  

Οι μητέρες ως ομάδα - στόχος για την προαγωγή της στοματικής υγείας των παιδιών με προβλήματα 

αγκυλογλωσσίας  

Ενότητα 3η:  

Κοινωνικο-οικονομική τάξη και στοματική υγεία. 

Ενότητα 4η:  

Τελική εργασία  

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:  Νικολέττα Θάνου 
 
   Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδεύτριας: 
 

Η κ. Νικολέττα Θάνου είναι μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 
το 1988 κλάδου ΠΕ14.02 (Οδοντίατρος). Το 2012 της επιδόθηκε και η ειδικότητα ΠΕ09 
(Οικονομολόγος), με κατεύθυνση τις Ναυτιλιακές Σπουδές. Το 1993 έλαβε το Πτυχίο 
Υγιεινολόγου (μεταπτυχιακό ετήσιας διάρκειας) από την Υγειονομική Σχολή Αθηνών 
(νυν Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και το 1998 το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην Κοινωνική Οδοντιατρική από την Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Διδάσκει από το 1994 
σε Δ.ΙΕΚ μαθήματα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας με πιστοποίηση Εκπαιδευτικής 
Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από το 2015 και 

συμμετείχε ως ειδικός επιστήμων – εξετάστρια σε επιτροπές πιστοποίησης του ΟΕΕΚ και ΕΟΠΠΕΠ στις 
ειδικότητες του Τομέα Υγείας. Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται 50 ατομικές δημοσιεύσεις σε 
ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 15 δημοσιεύσεις σε πρακτικά ημερίδων- διημερίδων και συνεδρίων 
ύστερα από αντίστοιχες ατομικές παρουσιάσεις, καθώς και συμμετοχή της σε τρεις τριμελείς συγγραφικές 
ομάδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για βιβλία του ΥΠΕΠΘ. Συμμετείχε ως μέλος σε δύο Ομάδες Σύνταξης 
Προγραμμάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σε τρία ερευνητικά προγράμματα (ΙΚΑ, 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας). Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά και έχει 
επιτυχώς τρία χρόνια σπουδών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Έχει επιμορφωθεί σε πολλά σεμινάρια 
σχετικά με θέματα υγείας, καθώς και σε θέματα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση. Έχει διοικητική εμπειρία ως Διευθύντρια ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. για πέντε 
έτη και δύο έτη ως υποδιευθύντρια ΣΕΚ (νυν Ε.Κ.). Έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων Αγωγής 
Υγείας ως εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμμετείχε ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών σε τρία 
προγράμματα σχετικά με την εφαρμογή του έργου << Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ>>, που 
υλοποιήθηκαν από το Επιμορφωτικό Κέντρο Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ενώ 
συμμετείχε σε δύο Θερινά Σχολεία, που οργανώθηκαν από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων. Από το 1994 έως το 2007 συμμετείχε σε εργαστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών φοιτητών 
Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Είναι μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. (Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης), της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) και 
Πάρεδρο μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, από το 2002 έως το 2004. Το 2005 έλαβε Τιμητική 
Διάκριση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Προαγωγής και 
Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού. (thanounik@yahoo.gr ) 
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