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Δπιζηημονική Ένυζη για ηην
Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ
Καπθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάπιζα
Σηλ.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
URl: www.eepek.gr

ΠΡΟ:





Δκπαιδεςηικούρ όλυν ηυν
βαθμίδυν & όλυν ηυν
ειδικοηήηυν (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ,
Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ)
πος είναι (ή επιθςμούν να
γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ
ηηρ Δλλάδαρ
Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ
Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκυν – ΓΔ – ΙΔΚ

Θέκα: «ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ - ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ»:
Τποβολή αιηήζευν ΓΩΡΔΑΝ παπακολούθηζηρ καινοηόμος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ
ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ ολοκλήπος).
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπιζηημονική Ένυζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε, θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ δυπεάν επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη
ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολούθηζηρ ηος παπακάηυ εξ ολοκλήπος από
απόζηαζη επιμοπθυηικού ππογπάμμαηόρ ηεο:
Α/Α

Τίηινο:

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

82

ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ
ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ
- ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΗ
ΙΑΣΡΙΚΗ

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ

29/06/20

Ηκέξεο
& Σπλνιηθή
ώξεο
δηάξθεηα:
δηεμαγσγήο:
Αζύγσπονη
μοπθή ζε
πλαηθόπμα
Moodle

Φώξνο
Υινπνίεζεο:

100 ώπερ
(8
εβδομάδερ)

Δπηκνξθσηήο:

Δξ
αποζηάζευρ
(Δξ ολοκλήπος)

Νικολέηηα Θάνος

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ενώ για ηα μη μέλη – ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ &
βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ- δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ υρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην
καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν για ηο ππόγπαμμα, δηλ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

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

ηηο

νδεγίεο

21/06/20 (γηα ηελ
ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο
Δ.Δ.Π.Δ.Κ.:
1)Όζοι είζηε ήδη μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη
εηζάγεηε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζνδνο». Σηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υπνβνιή αίηεζεο» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα
παξαθνινπζήζεηε.
2) Όζοι ΓΔΝ είζηε ήδη μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, ππέπει ππώηα να κάνεηε ηην εγγπαθή ζαρ ζηην
ΔΔΠΔΚ,

επιλέγονηαρ

από

ηο

μενού:

Η

Ένυζη

Εγγξαθή

ή

ην

ζύλδεζκν

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε να αποκηήζεηε όνομα σπήζηη και
κυδικό. Αθού γίνεηε μέλη (Πξνϋπνζέηεη ηελ –εθ’ άπαξ- πληπυμή ηηρ ζςνδπομήρ μέλοςρ 20€:
Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε, ζα ρξεηαζηνύλ 1 έσο 4 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξώζεηε,
ώζπνπ λα θαλεί ζην ζύζηεκα όηη είζηε κέινο, ελώ αλ επηιέμεηε ρξέσζε ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο
θάξηαο, ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άμεζα.), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ
1).
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αλαίξεζε αίηεζεο».

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 21/06/20
Δνημέπυζη επιλεγένηυν: Μεηά ηιρ 26/06/2020, (μέζυ e-mail). ηην πεπίπηυζη πος
μέσπι ηην ημεπομηνία έναπξηρ δεν ζαρ έσει έπθει κάποια ενημέπυζη, παπακαλώ αναθέπεηέ ηο ζηο:

liovas@eepek.gr

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ
ΓΩΡΔΑΝ.
❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ
(μέζυ δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπυν ημημάηυν).
❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ οι ππώηοι
500 εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε
επζύλε ηεο Δπηηξνπήο Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Η επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν
παπακολοςθήζει άλλα ΓΩΡΔΑΝ επιμοπθυηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν
παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ.

Η

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

ρνξεγεί

επίζημερ

βεβαιώζειρ

επιηςσούρ

παπακολούθηζηρ

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.

ζηνπο

Όιεο

νη

βεβαηώζεηο

αναπηώνηαι

ζηο

πποθίλ

ηυν

μελών

ηηρ

ΔΔΠΔΚ

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδομάδερ μεηά ηη λήξη ηος ππογπάμμαηορ.

Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:



Να μελεηούν ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.



Να έρνπλ ενεπγή παποςζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.



Να ζςγγπάτοςν θαη λα αλαξηήζνπλ κία ηειηθή εξγαζία κεγέζνπο 500 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη λα
ηελ αναπηήζοςν ζηελ πιαηθόξκα moodle.



Να αναπηήζοςν εμπεπιζηαηυμένα ζσόλια (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
 Πεξηερόκελν,
 Γνκή,
 Πξσηνηππία,
 Σαθήλεηα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Διιάδα**
***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ ***

82ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ),
ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο
ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη
εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο
«ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ - ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ», δηάξθεηαο
100 υπών.
Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εξ
αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ. Γελ ππάξρνπλ δηα δώζεο ζπλαληήζεηο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ νη
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε
Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ.
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όλυν ηυν ειδικοηήηυν, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΣΓΔ, ζε Σηειέρε
δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο
(Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θπξίσο ηαηξνύο, λνζειεπηέο, βηνιόγνπο,
θαξκαθνπνηνύο, βηνρεκηθνύο, θνηλσληνιόγνπο, ηνπξηζηηθώλ επαγγεικάησλ, ζηαηηζηηθνιόγνπο,
πγηεηλνιόγνπο, ζπκβνύισλ δεκόζηαο πγείαο, επηδεκηνιόγνπο όιεο ηεο Διιάδαο) πνπ ηνπο ελδηαθέξεη
ε ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Γημόζιαρ Τγείαρ & ηηρ Σαξιδιυηικήρ
Ιαηπικήρ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ πιαηζίνπ
ηεο . Γημόζιαρ Τγείαρ & ηηρ Σαξιδιυηικήρ Ιαηπικήρ

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Οι επιμζρουσ ςτόχοι του προγράμματοσ είναι οι επιμορφοφμενοι:
 Να αλαθέξνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Ταμηδησηηθήο Ιαηξηθήο.
 Να νλνκαηίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε κόληκα ηαηξηθά αξρεία
ππνςήθησλ ηαμηδησηώλ.

 Να δηαηππώλνπλ ζπζηάζεηο θαη θιηληθέο νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ππνςήθηνπο
ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη πξννξηζκνύο πςεινύ θηλδύλνπ λόζεζεο.
 Να αλαθέξνπλ ηξόπνπο κεηάδνζεο θαη πξόιεςεο κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα.
 Να δηαηππώλνπλ κέηξα πξόιεςεο θαη δηαρείξηζεο κε κνιπζκαηηθώλ θηλδύλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα.
 Να γλσξίζνπλ αζζέλεηεο πνπ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ κε εκβνιηαζκό πξηλ από ην ηαμίδη
 Να δηαηππώλνπλ κέηξα πξόιεςεο θαη απηνζεξαπείαο ζε πεξηπηώζεηο δηάξξνηαο ησλ
ηαμηδησηώλ
 Να ζπκβνπιεύζνπλ ηνπο καζεηέο, θαζώο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, γηα ηελ αλαγθαηόηεηα
ηαηξηθήο αζθάιηζεο ηαμηδηνύ & ηηο δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε θαηά ηε
δηάξθεηα ηαμηδηνύ ή κεηά ηελ επηζηξνθή θάπνηνπ από επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία πεξηνρή.
 Να αλαθέξνπλ δξαζηεξηόηεηεο Δηεζλώλ Εηαηξεηώλ Ταμηδησηηθήο Ιαηξηθήο
 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηαμηδησηώλ.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Δνόηηηα 1η: Δηζαγσγή - Σθνπόο Ταμηδησηηθήο Ιαηξηθήο - Γλώζεηο θαη Δθπαίδεπζε Πξνκεζεπηώλ Υγείαο
θαη Παξόρσλ Ταμηδησηηθήο Ιαηξηθήο
Δνόηηηα 2η: Δθηίκεζε θηλδύλνπ πξηλ από ην ηαμίδη - Πεδία/Φάζκα ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ γηα ππνςήθηνπο
ηαμηδηώηεο - Παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Υγείαο ηνπ ππνςήθηνπ ηαμηδηώηε
- Ιαηξηθή αζθάιηζε ηαμηδηνύ & πξόζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ.
Δνόηηηα 3η: Παξαδείγκαηα παξέκβαζεο Ταμηδησηηθήο Ιαηξηθήο
 Μέηξα πξνθύιαμεο θαη απνθπγήο εληόκσλ πνπ κεηαδίδνπλ λνζήκαηα
 Φεκεηνπξνθύιαμε ηαμηδησηώλ ζε ρώξεο πςεινύ θηλδύλνπ πξνζβνιήο από εινλνζία
 Ταμηδηώηεο θαη κεηαδηδόκελα λνζήκαηα κέζσ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο
 Πξνθύιαμε ηαμηδησηώλ από ηνλ θίηξηλν ππξεηό
Δνόηηηα 4η:
 Πξόιεςε θαη απηνζεξαπεία ηεο δηάξξνηαο ησλ ηαμηδησηώλ
 Σεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα θαη ηαμηδηώηεο
 Κίλδπλνη ηαμηδησηώλ ζε πεξηνρέο κεγάινπ πςνκέηξνπ
 Άιινη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ζε ηαμηδηώηεο
Δνόηηηα 5η: Μέξηκλα θαη ελέξγεηεο ππνςήθησλ ηαμηδησηώλ πξηλ ην ηαμίδη - Σηνηρεία κόληκσλ αξρείσλ Σπληζηώκελνη εκβνιηαζκνί ζε ηαμηδηώηεο
Δνόηηηα 6η: Δλέξγεηεο θαη Ιαηξηθή πεξίζαιςε ηαμηδησηώλ κεηά ην ηαμίδη - Αλαγλώξηζε ζπκπησκάησλ θαη
ζεκείσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπ ηαμηδηώηεο - Ιαηξηθή πεξίζαιςε ηαμηδησηώλ κεηά ην ηαμίδη.
Δνόηηηα 7η: Γξαζηεξηόηεηεο Γηεζλώλ Δηαηξεηώλ Ταμηδησηηθήο Ιαηξηθήο (Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα)
Δνόηηηα 8η: Τειηθή εξγαζία

Βιογπαθικό Δκπαιδεύηπιαρ:
Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη Δθπαηδεπηέο
Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο:

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδεύτριας:
Η κ. Νικολζττα Θάνου είναι μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από
το 1988 κλάδου ΠΕ14.02 (Οδοντίατροσ). Το 2012 τθσ επιδόκθκε και θ ειδικότθτα ΠΕ09
(Οικονομολόγοσ), με κατεφκυνςθ τισ Ναυτιλιακζσ Σπουδζσ. Το 1993 ζλαβε το Πτυχίο
Υγιεινολόγου (μεταπτυχιακό ετιςιασ διάρκειασ) από τθν Υγειονομικι Σχολι Ακθνών
(νυν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ) και το 1998 το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ
ςτθν Κοινωνικι Οδοντιατρικι από τθν Οδοντιατρικι Σχολι ΕΚΠΑ. Διδάςκει από το 1994
ςε Δ.ΙΕΚ μακιματα του Τομζα Υγείασ – Πρόνοιασ με πιςτοποίθςθ Εκπαιδευτικισ
Επάρκειασ Εκπαιδευτών Ενθλίκων Μθ Τυπικισ Εκπαίδευςθσ από το 2015 και
ςυμμετείχε ωσ ειδικόσ επιςτιμων – εξετάςτρια ςε επιτροπζσ πιςτοποίθςθσ του ΟΕΕΚ και ΕΟΠΠΕΠ ςτισ
ειδικότθτεσ του Τομζα Υγείασ. Στο ςυγγραφικό τθσ ζργο περιλαμβάνονται 50 ατομικζσ δθμοςιεφςεισ ςε
ελλθνικά επιςτθμονικά περιοδικά, 15 δθμοςιεφςεισ ςε πρακτικά θμερίδων- διθμερίδων και ςυνεδρίων
φςτερα από αντίςτοιχεσ ατομικζσ παρουςιάςεισ, κακώσ και ςυμμετοχι τθσ ςε τρεισ τριμελείσ ςυγγραφικζσ
ομάδεσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου για βιβλία του ΥΠΕΠΘ. Συμμετείχε ωσ μζλοσ ςε δφο Ομάδεσ Σφνταξθσ
Προγραμμάτων Σπουδών του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου και ςε τρία ερευνθτικά προγράμματα (ΙΚΑ,
Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ). Γνωρίηει αγγλικά και γερμανικά και ζχει
επιτυχώσ τρία χρόνια ςπουδών ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλώςςα. Ζχει επιμορφωκεί ςε πολλά ςεμινάρια
ςχετικά με κζματα υγείασ, κακώσ και ςε κζματα Διοίκθςθσ Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων,
Τεχνικι – Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ. Ζχει διοικθτικι εμπειρία ωσ Διευκφντρια ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. για πζντε
ζτθ και δφο ζτθ ωσ υποδιευκφντρια ΣΕΚ (νυν Ε.Κ.) και ωσ Διευκφντρια ςε Δ.ΙΕΚ. Ζχει υλοποιιςει μεγάλο
αρικμό προγραμμάτων Αγωγισ Υγείασ ωσ εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςυμμετείχε ωσ
επιμορφώτρια εκπαιδευτικών ςε τρία προγράμματα ςχετικά με τθν εφαρμογι του ζργου << Δθμιουργία
Εικονικών Επιχειριςεων ςτα ΤΕΕ>>, που υλοποιικθκαν από το Επιμορφωτικό Κζντρο Σιβιτανιδείου Δθμόςιασ
Σχολισ Τεχνών και Επαγγελμάτων, ενώ ςυμμετείχε ςε δφο Θερινά Σχολεία, που οργανώκθκαν από τθ
Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνών και Επαγγελμάτων. Από το 1994 ζωσ το 2007 ςυμμετείχε ςε
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ προπτυχιακών φοιτθτών Οδοντιατρικισ Σχολισ ΕΚΠΑ. Είναι μζλοσ τθσ Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
(Επιςτθμονικι Ζνωςθ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ), τθσ Ε.Ε.Π.Ε.Κ. (Επιςτθμονικι Ζνωςθ για τθν
Προώκθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ) και Πάρεδρο μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Αντικαρκινικισ Εταιρείασ, από
το 2002 ζωσ το 2004. Το 2005 ζλαβε Τιμθτικι Διάκριςθ από τθν Ελλθνικι Οδοντιατρικι Ομοςπονδία, για τθ
ςυμμετοχι τθσ ςτο Πρόγραμμα Προαγωγισ και Καταγραφισ τθσ Στοματικισ Υγείασ του Ελλθνικοφ
Πλθκυςμοφ. (thanounik@yahoo.gr )

