
 

 

 

 

Δπηζηεκνληθή Έλωζε γηα ηελ 

Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο  

Καξθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάξηζα 

Σει.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 

E-mail: info@eepek.gr 

URl: www.eepek.gr  

 

  

                                Αξ. Πξωη.: 75/26-10-2022 

 

 

ΠΡΟ: 

 Δθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ & 
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, 
Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ. ΙΔΚ, 
θ.ιπ) πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) 
Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο 

 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο 
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ – ΓΔ – ΙΔΚ, θ.ιπ. 

 
   

Θέμα: «Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ  

ΓΧΡΔΑΝ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο 50 ωξώλ ηεο 

Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).  
  

αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλωζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο (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 επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο, 

απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάηω εμ νινθιήξνπ 

από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο: 

 

Α/Α Σίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

πλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Υώξνο 

Τινπνίεζεο: 

Δπηκνξθωηέο: 

99 

Η 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΗ 

ΦΤΥΙΚΗ 

ΑΝΘΔΚΣΙΚΟ

ΣΗΣΑ ΣΑ 

ΠΑΙΓΙΑ 

21/11/22 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

50 ώξεο (4 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεωο 

(Δμ νινθιήξνπ) 

Μαξία Παληεξή 

 

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε – αλεμαξηήηωο εηδηθόηεηαο & 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ωο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ γηα ην πξόγξακκα: 20/11/22. (γηα ηελ εγγξαθή 

ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-

enosi). 

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


 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Μεγάιεο 

Γηάξθεηαο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.: 

 

1)Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη   

εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». ηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε.  

2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ 

ΔΔΠΔΚ, επηιέγνληαο από ην κελνύ: Η Έλωζε Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη 

θωδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε (εάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε απηό δελ γίλεηαη άκεζα θαη παίξλεη 

από 1 έσο 4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε), 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), ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. 
 

Εκεί, και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ έρω 

επηιεγεί λα παξαθνινπζήζω ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ 

ζην ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί). 

 

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

επιζηολή, καθώς  ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό ζύζηημα 

και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην). 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 20/11/22 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΧ ΓΧΡΔΑΝ. 

❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο 

αηηήζεηο. 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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❖ ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ νη πξώηνη 

1000 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: πξνεγνύληαη όζνη δελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη άιια ΓΧΡΔΑΝ επηκνξθωηηθά ζεκηλάξηα ηεο ΔΔΠΔΚ ή έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηηο ιηγόηεξεο ώξεο. 

 

 Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

Όιεο νη βεβαηώζεηο αλαξηώληαη ζην πξνθίι ηωλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ 

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο. 

Όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ  μεθηλνύλ θαλνληθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηνπο εκεξνκελία. 

 

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε: 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

 Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 Να παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 500 ιέμεωλ πεξίπνπ. 

 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαηωκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεωλ) ζε 1 εξγαζία 

ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

a) Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - αθήλεηα. 

                  Τπνβνιή εξγαζίαο – ζρνιίσλ ΜΔΣΑ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ γίλεηαη απνδεθηή. 

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 πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

 

***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο *** 

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


99ν ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ δηάξθεηαο 50 ωξώλ 

  

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 «Η 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ», δηάξθεηαο 50 ωξώλ.  

Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εμ 

απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο. 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.  

Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε 

δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ρνιώλ (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 αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ζηα παηδηά. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο λα 

επηκνξθσζνύλ, λα ππνζηεξηρζνύλ θαη λα εληζρύζνπλ ηηο γλώζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηόηεηέο ηνπο όζνλ 

αθνξά ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο, θαζώο θαη λα αλαδεηρηεί ν ηδηαίηεξνο 

ξόινο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πξναγσγή ηεο. Οη ζύγρξνλεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζρνιηθήο ςπρνινγίαο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή θαη ζηελ ςπρηθή επεμία ηνπ αηόκνπ. εκαληηθό ξόιν ζ’ 

απηή ηελ πξνζέγγηζε δηαδξακαηίδεη ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη.  

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 



1. Έρνπλ ζεσξεηηθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ.   

2. Καηαθηήζνπλ ηηο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο ζηα παηδηά.  

3. Γλσξίδνπλ παξεκβάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ελδπλάκσζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο 

ζηα παηδηά. 

 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. Αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο. 

2. Αλαγλσξίδνπλ θαη λα εληζρύνπλ ηνπο πξνζηαηεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο θαη 

αλζεθηηθόηεηαο ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 

3. Καηέρνπλ απνηειεζκαηηθέο δεμηόηεηεο πξναγσγήο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο. 

4. Δμαζθεζνύλ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ πξνάγνπλ 

ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα θαη επεκεξία κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο θαηαζηάζεηο θξίζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιηθό 

πιαίζην κε ηερληθέο ελδπλάκσζεο ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο θαη αλζεθηηθόηεηαο. 

2. Αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ ζρέζεσλ 

κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

3. Γηαηεξνύλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία θαηά ην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελδπλάκσζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

1ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 1ε: ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΟΡΟΤ «ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

Μνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο θαη Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο  

Αλάπηπμε ηεο Φπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο  

Μέηξεζε ηεο Φπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο  

Πξναηξεηηθή δξαζηεξηόηεηα θιεηζηνύ ηύπνπ 

 

2ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 2ε: Η ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Σν πξνθίι καζεηή πνπ έρεη αλάγθε ελίζρπζεο ηεο Φπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο  

Ο ξόινο ηνπ ελήιηθα, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλόηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο 

Η ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ν όξνο αθαδεκατθή αλζεθηηθόηεηα  



Παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ΦΑ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Σα ζρνιεία  πνπ πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα 

Πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ ΦΑ ζηα ζρνιεία 

Πξναηξεηηθή δξαζηεξηόηεηα θιεηζηνύ ηύπνπ 

 
3ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 3ε: ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΑ 
ΠΑΙΓΙΑ 
Σα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία 
Αλάγθεο παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο 
Πξναγσγή ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ζηα παηδηά ζε πεξηόδνπο θξίζεο 
Πξνάγνληαο ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα ησλ καζεηώλ 
Πξναηξεηηθή δξαζηεξηόηεηα θιεηζηνύ ηύπνπ 

 

4ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 4ε: ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
Αλάξηεζε ηειηθήο εξγαζίαο πεξίπνπ 500 ιέμεσλ 
Αλάξηεζε ζρνιίσλ, ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ, ζε 1 εξγαζία ζπλαδέιθνπ ηνπο, κε βάζε ηνπο άμνλεο: 
Πεξηερόκελν, Γνκή, Πξσηνηππία, αθήλεηα. 

 

 

Βηνγξαθηθό Δθπαηδεύηξηαο:  

 

Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη  Δθπαηδεπηέο 

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο: 

 

Μαξία Παληεξή  

 
Δίλαη πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ζηελ εηδίθεπζε ηεο Φπρηθήο Τγείαο από ην Δζληθό & 

Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ζηελ εηδίθεπζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο από ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλν. Δίλαη ππνςήθηα δηδάθησξ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κόξληνβα, 

ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ρνιηθήο Φπρνινγίαο. Δπίζεο, έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ 

ζπζηεκηθή- νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία.  Δίλαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ 

από ηνλ Δ.Ο.ΠΠ.Δ.Π θαη έρεη εξγαζηεί σο εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζε πιεζώξα 

πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη ζε δεκόζηα ΙΔΚ θαη ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο. Έρεη 

15εηή εκπεηξία ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε θαη εξγάδεηαη σο Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό 

(ΔΔΠ) ζε εηδηθό ζρνιείν ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ. ( mapanteri@sch.gr ) 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Μαξία Παληεξή   -  mapanteri@sch.gr    
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