
 

 

 

 

 

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  

 

  

                             Απ. Ππυη.: 69 / 23-11-2020    

 

 

ΠΡΟ: 

 Δκπαιδεςηικούρ όλυν ηυν βαθμίδυν & 
όλυν ηυν ειδικοηήηυν (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, 
Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ, ΙΔΚ, κλπ.) πος 
είναι (ή  επιθςμούν να γίνοςν) Mέλη ηηρ 
ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ 

 Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ 
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκυν – ΓΔ – ΙΔΚ, 

κ.λπ. 
 

   

Θέμα: «ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ»: Τποβολή αιηήζευν 

ΓΧΡΔΑΝ 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 επιμοπθυηικών δπάζευν ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη 

ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολούθηζηρ ηος παπακάηυ εξ ολοκλήπος από 

απόζηαζη επιμοπθυηικού ππογπάμμαηόρ ηεο: 

 

Α/Α Τίηινο: Ηκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

85 
ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ 

ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 
21/12/2020 

Αζύγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθόπμα 

Moodle 

50 ώπερ (4 

εβδομάδερ) 

 

Δξ 

αποζηάζευρ 

(Δξ 

ολοκλήπος) 

Όλγα Μούζηος 

 

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. 13/12/2020 (γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  

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

 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi


Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 

Μεγάληρ Γιάπκειαρ 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 όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μικπήρ Γιάπκειαρ πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε, θαη ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε.  

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

2) Όζοι ΓΔΝ είζηε ήδη μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, ππέπει ππώηα να κάνεηε ηην εγγπαθή ζαρ ζηην 

ΔΔΠΔΚ, επιλέγονηαρ από ηο μενού: Η Ένυζη  Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi ώζηε να αποκηήζεηε όνομα σπήζηη και 

κυδικό. Καηόπηλ επηιέμηε κέζνδν πιεξσκήο (εάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ρξήζε σπευζηικήρ ή 

πιζηυηικήρ θάξηαο ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άκεζα, ελώ αλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε απηό 

δελ γίλεηαη άκεζα, θαη παίξλεη από 1 έσο 4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε),  θαη, αθνύ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Αθού γίνεηε μέλη 

αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1). 

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην 

πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-

melwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 
 

Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εμινάπια μικπήρ διάπκειαρ πος έσυ επιλεγεί 

να παπακολοςθήζυ θα βπίζκεηαι ο ζσεηικόρ ζύνδεζμορ Οδηγίερ ειζόδος ζηο 

ζεμινάπιο (δίπλα ζηο εκάζηοηε ζεμινάπιο πος έσεηε επιλεγεί).  

 

ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική 

επιζηολή γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδηγίερ ειζόδος ζηο ζεμινάπιο). 

 

 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 13/12/2020 

  

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
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ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΧ ΓΧΡΔΑΝ. 

❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο. 

❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ νη πξώηνη 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 ΓΧΡΔΑΝ επιμοπθυηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ. 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

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 εκάζηοηε 
ππογπάμμαηορ. 

Όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔΠΔΚ μεθηλνύλ θαλνληθά, ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηνπο 

εκεξνκελία έλαξμεο. Πιεξνθνξίεο: 6932078466 – info@eepek.gr 

 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 ζην «Φόξνπκ ππνβνιήο ηειηθήο εξγαζίαο & ζρνιηαζκνύ κηαο άιιεο». 

 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 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ *** 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
http://www.eepek.gr/


85ο ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ μικπήρ διάπκειαρ (50 υπών) 

  

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 

«ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ», δηάξθεηαο 50 υπών.  

Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζηρ. 

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), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν 

επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Δθπαηδεπηηθήο θαη Σρνιηθήο Χπρνινγίαο. 

 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξόιεςε θαη ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο 

ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Δίλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε νηθνγέλεηαο – ζρνιείνπ θαη λα πεηύρνπλ ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή επηθνηλσλία. 

2. Πξνβιέςνπλ πηζαλέο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα ηηο επηιύζνπλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό 

ηξόπν. 

 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 



1. Αλαγλσξίδνπλ θαη επηιύνπλ ηηο όπνηεο δηαθνξέο θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ γνλέσλ – παηδηώλ, γνλέσλ 

– εθπαηδεπηηθώλ θαη παηδηώλ – εθπαηδεπηηθώλ. 

2. Πεηπραίλνπλ απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο δηαρείξηζεο ησλ δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ ζην ζρνιηθό 

πιαίζην. 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Σπλεξγάδνληαη, λα δηθαηνινγνύλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο πεξηπηώζεηο καζεηώλ κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

2. Αηζζάλνληαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηόζν σο γνλείο όζν θαη σο εθπαηδεπηηθνί θαη 

λα ηα ελζαξξύλνπλ. 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

1η Δνόηηηα - Δβδομάδα 1η: Συμβουλευτικζσ παρεμβάςεισ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

1.1. Ο ρόλοσ τησ ςυναιςθηματικήσ νοημοςφνησ ςτη ςχολική κοινότητα. 

1.2. Σχολική επικοινωνιακή ςυμβουλευτική: ο ρόλοσ τησ επικοινωνίασ και οι τεχνικζσ βελτίωςήσ τησ ςτο 

ςχολικό πλαίςιο. 

1.3. Ο ρόλοσ του ςχολικοφ ψυχολόγου. 

2η Δνόηηηα - Δβδομάδα 2η: Προβλήματα ςυμπεριφοράσ. 

2.1. Διαχείριςη ςυγκροφςεων ςτο ςχολείο. 

2.2. Σχολική βία: Μορφζσ, ςυνζπειεσ και μζτρα πρόληψησ. 

2.3. Διαμορφϊνοντασ θετικά περιβάλλοντα μάθηςησ. 

 

3η Δνόηηηα - Δβδομάδα 3η: Η υποςτήριξη τησ οικογζνειασ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

3.1. Σφνδεςη ςχολείου - οικογζνειασ 

3.2.  Επικοινωνία μαθητϊν – γονζων – εκπαιδευτικϊν 

3.3.  Ο ρόλοσ τησ ςφγχρονησ οικογζνειασ ςτη ςημερινή ςχολική πραγματικότητα 

 
4η Δνόηηηα - Δβδομάδα 4η: Τελική εργαςία 

 

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: 

 

 

 



Μούζηος Όλγα 

 

Δπηθνηλσλία: olgamoustou@gmail.com  

 

Η Όλγα Μοφςτου είναι μόνιμη εκπαιδευτικόσ Γερμανικήσ Γλϊςςασ ςτην 

Α/θμια Εκπαίδευςη του Ν.Καρδίτςασ. Ζχει ολοκληρϊςει το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα του ΕΑΠ «Σπουδζσ ςτην Εκπαίδευςη», με εξειδίκευςη ςτην 

Εκπαίδευςη Ενηλίκων και την Εξ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη και είναι 

φοιτήτρια Ψυχολογίασ ςτο Marconi University (Bachelor In Psychological 

Sciences And Techniques). Ζχει εξειδικευτεί ςτη Σχολική Ψυχολογία με το 

Vellum Diploma και είναι κάτοχοσ πιςτοποιητικοφ εξειδίκευςησ ςτην 

Εκπαίδευςη Ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ από το 

Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ. Κατζχει διδακτική επάρκεια Ελληνικϊν ςτη διδαςκαλία τησ 

ελληνικήσ ωσ ξζνησ γλϊςςασ εκτόσ Ελλάδασ από το πρόγραμμα Διαδρομζσ του Κζντρου 

Ελληνικήσ Γλϊςςασ. Ζχει επιμορφωθεί και εξειδικευτεί ςε θζματα Ψυχολογίασ και 

Συμβουλευτικήσ (Παν/μιο Αιγαίου), Ειδικήσ αγωγήσ, Οικογενειακήσ θεραπείασ, Οργάνωςησ 

και Διοίκηςησ τησ Εκπαίδευςησ, Σχολικήσ βίασ, Συμβουλευτικήσ γονζων και εκπαιδευτικϊν 

(Παν/μιο Αιγαίου), Αντιμετϊπιςησ προβλημάτων ςυμπεριφοράσ (Παν/μιο Πειραιϊσ). Ζχει 

ςυμμετάςχει ςε ςυνζδρια ωσ ειςηγητήσ και κριτήσ εργαςιϊν καθϊσ και ςε προεδρεία. Είναι 

κάτοχοσ πιςτοποιητικϊν υπολογιςτϊν Α και Β επιπζδου και ζχει παρακολουθήςει πλήθοσ 

πολφμηνων και πολφωρων ςεμιναρίων ςε διάφορουσ τομείσ. 
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