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ΠΡΟ:
Δπιζηημονική Ένωζη για ηην
Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ
Καπθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάπιζα
Σηλ.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
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Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων
βαθμίδων & όλων ηων
ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ,
Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ)
πος είναι (ή επιθςμούν να
γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ
ηηρ Δλλάδαρ και διεθνώρ

Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκων


Θέμα: «Η ςζηημική ςμβοςλεςηική ζηην Δκπαίδεςζη»: Τποβολή αιηήζεων παπακολούθηζηρ
ΓΩΡΔΑΝ καινοηόμος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ
ολοκλήπος).
Σαρ ενημεπώνοςμε όηι η Δπιζηημονική Ένωζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύλλογορ μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα, πος εκπποζωπεί
εκπαιδεςηικούρ και ζηελέση ηηρ εκπαίδεςζηρ όλων ηων βαθμίδων, επιζηήμονερ, επεςνηηέρ και
ειδικούρ πος έσοςν ωρ κοινό ενδιαθέπον ηο ζσεδιαζμό, ηην ςλοποίηζη, ηην αξιολόγηζη και ηην
πποώθηζη, καινοηόμων δπάζεων και ππακηικών ζηην Ππωηοβάθμια και ηη Γεςηεποβάθμια
Δκπαίδεςζη, ζηο πλαίζιο ηων δωπεάν επιμοπθωηικών δπάζεων ππορ ηα μέλη ηηρ, απεςθύνει
ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων παπακολούθηζηρ ηος παπακάηω ΓΩΡΔΑΝ & εξ ολοκλήπος
από απόζηαζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηηρ, ππορ Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων βαθμίδων &
όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΣΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ.) πος είναι (ή επιθςμούν
να γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ, και διεθνώρ:
Α/Α
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Δπιμοπθωηήρ:

Γεωπγία
Κωζηοπούλος

Αίηηζη παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων ηηρ έσοςν δικαίωμα να
ςποβάλλοςν όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ,

ενώ για ηα μη μέλη (Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων

βαθμίδων & όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, θοιηηηέρ
κ.λπ.)) δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ ωρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην καηαληκηική
ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων για ηο ππόγπαμμα (για ηην εγγπαθή ζηην Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
ακολοςθήζηε ηιρ οδηγίερ ηηρ ιζηοζελίδαρ: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

Για ηην ςποβολή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ.,
επιζκεθθείηε ηο ζύνδεζμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

και επιλέξηε ηο

«Υποβολή» πος βπίζκεηαι δίπλα ζηο ζεμινάπιο πος ζαρ ενδιαθέπει. Όζοι είζηε ήδη μέλη ηηρ
ΔΔΠΔΚ, ειζάγεηε ηο όνομα χρήζηη και ηον κωδικό ηηρ ΔΔΠΔΚ και επιλέξηε «Είζοδος». (Σα μημέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,

ώζηε να

αποκηήζοςν όνομα σπήζηη και κωδικό). Αθού μπείηε ζηο πληποθοπιακό ζύζηημα ηηρ ΔΔΠΔΚ,
απκεί να επιλέξεηε ηο «Υποβολή αίηηζης» πος βπίζκεηαι δεξιά από ηο ζεμινάπιο πος επιθςμείηε να
παπακολοςθήζεηε. Η αίηηζή ζαρ μποπεί να αναιπεθεί οποηεδήποηε, επιλέγονηαρ ηο: «Αναίρεζη
αίηηζης».

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ: 20/01/2019)
Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 25/01/2019, (μέζω e-mail)
❖ Η ζςμμεηοσή ηων επιμοπθούμενων ζηο ππόγπαμμα είναι ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ.
❖ Θα καηαβληθεί πποζπάθεια να ικανοποιηθούν όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ
(μέζω δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπων ημημάηων).
❖ Σε πεπίπηωζη αδςναμίαρ ικανοποίηζηρ όλων ηων αιηήζεων, θα επιλεγούν 300
εκπαιδεςηικοί – μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ πος θα ςποβάλλοςν αίηηζη ηλεκηπονικά, με εςθύνη
ηηρ Δπιηποπήρ Δπιμόπθωζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Η επιλογή ηων επιμοπθούμενων γίνεηαι ωρ εξήρ: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν
παπακολοςθήζει

άλλα

παπακολοςθήζει

ηιρ

επιμοπθωηικά
λιγόηεπερ

ζεμινάπια

ώπερ.

ε

ηηρ

ΔΔΠΔΚ

πεπίπηωζη

ή

ίζων

έσοςν
ωπών

παπακολούθηζηρ, ιζσύει πποηεπαιόηηηα βάζη ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηηρ
αίηηζηρ.

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. σοπηγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηοςρ
επιμοπθούμενοςρ, μεηά από ηην επιηςσή παπακολούθηζη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ.
Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη:
Πποκειμένος η παπακολούθηζη να θεωπείηαι επιηςσήρ, οι εκπαιδεςηικοί οθείλοςν:


Να μελεηούν ηο επιμοπθωηικό ςλικό ηηρ κάθε εβδομάδαρ.



Να απανηούν ζηιρ κλειζηού ηύπος επωηήζειρ με ηοςλάσιζηον 65% επιηςσία (καηά μέζο
όπο ζηιρ 6 ππώηερ εβδομάδερ).



Να ςλοποιήζοςν μια από ηιρ ηπείρ δπαζηηπιόηηηερ πος πποηείνονηαι ζηην ηελική
επγαζία (7η εβδομάδα), και να ζσολιάζοςν μια επγαζία ενόρ ζςναδέλθος ηοςρ.

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ – διεςκπινήζειρ εγγπαθών:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γημήηπηρ Λιόβαρ).
Για ηην Δπιηποπή Δπιμόπθωζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα ππογπάμμαηα θα ανακοινώνονηαι διαπκώρ, ζε όλη ηην Δλλάδα**

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ***

57ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζηο πλαίζιο επιμόπθωζηρ ηων μελών ηηρ, όλων ηων βαθμίδων, όλων ηων ειδικοηήηων,
πποεκηείνει ηιρ εκπαιδεςηικέρ - επιμοπθωηικέρ ηηρ δπαζηηπιόηηηερ, ςλοποιώνηαρ επιμοπθωηικό
ζεμινάπιο με θέμα:
«Η Συςτημική Συμβουλευτική ςτην Εκπαίδευςη»
Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε εκπαιδεςηικούρ όλων ηων βαθμίδων & όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ,
Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θοιηηηέρ, κ.λπ.) πος είναι (ή επιθςμούν να γίνοςν) Mέλη ηηρ
ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ ή ηος εξωηεπικού, καθώρ και ζε οποιοδήποηε άλλο πος ενδιαθέπεηαι για
θέμαηα ζσεηικά με ηην ςζηημική ςμβοςλεςηική ζηην Δκπαίδεςζη.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σκοπόσ τησ επιμόρφωςησ

είναι η γνϊςη των αρχϊν τησ Συςτημικήσ Συμβουλευτικήσ Προςζγγιςησ από

τουσ εκπαιδευτικοφσ προκειμζνου η Συςτημική Σκζψη να εμπνεφςει τη ςυμβουλευτική διάςταςη τησ
παιδαγωγικήσ τουσ πράξησ.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Εβδομάδα 1η: Ειζαγφγή ζηη Σσζηημική προζέγγιζη και ζκέυη. Ο εκπαιδεσηικός φς Σύμβοσλος
Εβδομάδα 2η: Η ζσζηημική Θεφρία
Εβδομάδα 3η: Σσζηημικές Προζεγγίζεις - Βowen
Εβδομάδα 4η: Μονηέλα Σσζηημικής Προζέγγιζης
Εβδομάδα 5η: Η οικογένεια φς ζύζηημα
Εβδομάδα 6η: Η ζσζηημική ζσμβοσλεσηική ζηο ζτολείο
Εβδομάδα 7η: Τελική εργαζία και ζτολιαζμός μιας άλλης εργαζίας.

Δπιζηημονικά ςπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ: Γεωπγία Κωζηοπούλος

Σύνηομο Βιογραθικό Εκπαιδεύηριας:
Η Γεωργία Κωςτοποφλου, ΠΕ01, MSc, είναι εκπαιδευτικόσ ςτη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευςη, με Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προςανατολιςμό, εκπαίδευςη ςτην Οικογενειακή Θεραπεία Συςτημικήσ Προςζγγιςησ,
ειδίκευςη ςτισ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και ςτα Προβλήματα Λόγου και Ομιλίασ, ςτη
Διαπολιτιςμική Εκπαίδευςη, ςτην Οργάνωςη και Διοίκηςη τησ Εκπαίδευςησ, ςτην Ψυχική Υγεία και ςτην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη. Με πλήθοσ επιμορφϊςεων ςε θζματα Ψυχικήσ Υγείασ, Συμβουλευτικήσ και
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ. Εκπαιδεφτρια Σχολϊν Γονζων, επιμορφϊτρια του ΥΠΕΠΘ, του Π.Ι. και
του ΙΕΠ. Οργανϊτρια και ειςηγήτρια Διημερίδων, Ημερίδων και επιμορφωτικϊν βιωματικϊν ςεμιναρίων ςε

θζματα Συμβουλευτικήσ και Ε. Π. Συγγραφζασ βιβλίων Συμβουλευτικήσ και Ε.Π., επιμελήτρια e-books, με
δημοςιεφςεισ

άρθρων

ςε

επιςτημονικά

περιοδικά.

Τα

τελευταία

18 χρόνια

δομζσ Συμβουλευτικήσ και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ τησ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ (ΚΕ.ΣΥ.Π.).
( kostogeo@yahoo.gr ).

υπηρετεί ςε

