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ΠΡΟ:
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

 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: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ»:
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 ηηρ ππογπάμμαηορ:
Α/Α

Τίηινο:

89

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ
ΦΤΥΙΚΗ
ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ

Ζκεξνκελία
έλαξμεο:

05/04/2021

Ζκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:
Αζύγσπονη
μοπθή ζε
πλαηθόπμα

Σπλνιηθή
δηάξθεηα:

50 ώπερ (4
εβδομάδερ)

Moodle

Φώξνο
Υινπνίεζεο:

Δπηκνξθσηέο:

Δξ
αποζηάζευρ
(Δξ
ολοκλήπος)

ΒΙΚΣΧΡΙΑ
ΠΡΔΚΑΣΔ

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. 28/03/2021 (γηα ηελ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).
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Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ
Μικπήρ 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.
Ζ 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 ζύνδεζμο https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi ώζηε
να αποκηήζεηε όνομα σπήζηη και κυδικό. Καηόπηλ επηιέμηε μέθοδο πληπυμήρ ηηρ ζςνδπομήρ
ηυν 20€ θαη, αθού ολοκληπυθεί η διαδικαζία απηή, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ εγγξαθή
ζαο σο κέινο ηεο ΔΔΠΔΚ. Δάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζα πιεξώζεηε κε ηνλ
κυδικό πληπυμήρ (RF) πνπ ζα ζαο δνζεί από ην ζύζηεκά καο (δελ ρξεηάδεηαη θάπνην ΗΒΑΝ,
αλαδεηήζηε ζηηο πιεξσκέο ηελ: ΕΕΠΕΚ) νπόηε ελεξγνπνηνύληαη άκεζα ε απόδεημε θαη ε
επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην (απηό δελ ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο πνιύ κηθξέο
ηξάπεδεο όπνπ ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη ζπλήζσο ηελ επόκελε εξγάζηκε κέξα). Δάλ επηιέμεηε
πιεξσκή κε ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα, ππάξρεη πάιη άκεζε ελεξγνπνίεζε.
Αθού γίνεηε μέλη αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1).
Ζ 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/eisodosmelwn - 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: 28/03/2021
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ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖ Ζ 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 500 εθπαηδεπηηθνί –
κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε επζύλε ηεο Δπηηξνπήο Δπηκόξθσζεο
ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Ζ επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν
παπακολοςθήζει

άλλα

ΓΧΡΔΑΝ

επιμοπθυηικά

ζεμινάπια

ηηρ

ΔΔΠΔΚ

ή

έσοςν

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ, ένανηι όζυν έσοςν παπακολοςθήζει πεπιζζόηεπερ.
Ζ 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

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Διιάδα**
***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ ***
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89ο ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ μικπήρ διάπκειαρ (50 υπών)
Ζ 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
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ», 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 Ηδησηηθήο), 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 Χπρνινγίαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηεο Πξναγσγήο ηεο Χπρηθήο Υγείαο.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε
ζέκαηα παηδηθνύ ηξαύκαηνο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ζηα
παηδηά.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλλα:
1. Αναγνωρίηουν τουσ ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ ςτθ ηωι του παιδιοφ
2. Ανιχνεφουν τα ςυμπτϊματα ςτρεσ και τραφματοσ ςτο παιδί
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3. Έχουν πρόςβαςθ ςε πθγζσ, μεκόδουσ και εργαλεία που αναπτφςςουν ψυχικι ανκεκτικότθτα, είτε ωσ
άμεςθ ανταπόκριςθ ςτο τραφμα, είτε ωσ πρόλθψθ ςε μελλοντικό τραφμα
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:
1. Γηαθξίλνπλ πόηε έλα παηδί βηώλεη ηξαπκαηηθό ζηξεο
2. Πξνζεγγίζνπλ ην παηδί κε θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα δξνπλ σο θαηαιύηεο γηα ηελ πξόζβαζε
ζε βνήζεηα
3. Σρεδηάδνπλ θαη πξαγκαηνπνηνύλ απιέο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ηάμε πνπ πξνάγνπλ
ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα θαη ςπρηθή πγεία
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1. Δθηηκήζνπλ ην αληίθηππν ηξαπκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηα παηδηά
2. Δληζρύζνπλ ηελ πίζηε ησλ παηδηώλ ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα ςπρηθά ηνπο απνζέκαηα
3. Σπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
1η Ενότητα - Εβδομάδα: Τι είναι θ ψυχικι ανκεκτικότθτα. Στρεςογόνοι παράγοντεσ και μετατραυματικό ςτρεσ
ςτα παιδιά
2η Ενότητα - Εβδομάδα: Παιδικι κακοποίθςθ, Σχολικόσ εκφοβιςμόσ, Απϊλεια, Πολλαπλό τραφμα
3η Ενότητα - Εβδομάδα: Η αυτοεκτίμθςθ και οι αξίεσ ωσ προςτατευτικοί παράγοντεσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ
ςτθ νεολαία του 21ου αιϊνα.
4η Ενότητα - Εβδομάδα: Τελικι 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:
Ππεκαηέ Βικηυπία
Ζ Πξεθαηέ Βηθησξία είλαη κόληκε εθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
Χπρνιόγνο (κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο), κεηεθπαηδεπόκελε ζηε Γλσζηαθή
Χπρνζεξαπεία ζην Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ηλζηηηνύην Χπρηθήο Υγείαο (ΔΠΗΧΥ)
κε επνπηεπόκελε θιηληθή εκπεηξία ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν. Δίλαη επίζεο θάηνρνο
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κεηαπηπρηαθνύ

Πηζηνπνηεηηθνύ

ζηε

Γηεζλή

Αλζξσπηζηηθή

Χπρνθνηλσληθή

Παξέκβαζε

από

ην

Παλεπηζηήκην Αλαηνιηθνύ Λνλδίλνπ θαη θάηνρνο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζηελ Έληαμε θαη
Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μπέξκηλρακ. Δίλαη εζειόληξηα ηνπ Διιεληθνύ
Δξπζξνύ Σηαπξνύ, ελώ έρεη εξγαζηεί σο ςπρνιόγνο

ζην Child Friendly Space Κέληξνπ Φηινμελίαο

Πξνζθύγσλ ζηελ Αηηηθή κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Δξπζξνύ Σηαπξνύ- Δξπζξάο Ζκηζειήλνπ ζηελ αηρκή
ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζην 2016.Έρεη επίζεο πξνζθέξεη εζεινληηθά ζπκβνπιεπηηθή ζε θαθνπνηεκέλεο
γπλαίθεο (ζε Αγγιία θαη Διιάδα), ζε αλέξγνπο, όπσο επίζεο θαη επνπηεία ζε γξακκή ζηήξημεο γηα ην
ζρνιηθό εθθνβηζκό. Τέινο, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δεθάδεο νκηιίεο ζε όιε ηελ Διιάδα ζε εθπαηδεπηηθνύο
θαη γνλείο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνύ , ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ, πξόιεςεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηεο βίαο ζηελ εθεβεία. Δίλαη ζπγγξαθέαο πέληε
βηβιίσλ από ηηο Ηαηξηθέο Δθδόζεηο ΒΖΤΑ, κε ηίηινπο «Οδεγόο Δθπαηδεπηηθώλ θαη Γνλέσλ γηα ηελ
Αλίρλεπζε ηεο Παηδηθήο Καθνπνίεζεο», «Ζ Καθνπνίεζε ηνπ Παηδηνύ ζην Σρνιείν θαη ηελ Οηθνγέλεηα»,
«Γπλαηθεία ΔπηπρΗα: Πώο λα ειεπζεξσζείηε από κηα ζρέζε πνπ ζαο πιεγώλεη θαη λα αλαθηήζεηε ηελ
πξνζσπηθή ζαο δύλακε», «Σπδεηώληαο κε ηελ Δζσηεξηθή Μεηέξα», «Πξόγξακκα Απηνεθηίκεζεο ηνπ
Παηδηνύ, Δθπαίδεπζε Αμηώλ θαη Πξνεηνηκαζία γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Εσή».
e-mail εκπαιδεύηπιαρ: vprekate@gmail.com
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