Αξ. Πξση.: 16 / 09-02-2021

ΠΡΟ:
Δπηζηεκνληθή Έλσζε 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

 Δθπαηδεπηηθνύο

όισλ ησλ βαζκίδσλ &
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ
είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ,
θ.ιπ.

Θέμα: «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΥΟΛΙΚΗ ΣΑΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ»: Τπνβνιή αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ
πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (500 σξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε 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 επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α

Σίηινο:

47

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ
ΥΟΛΙΚΗ ΣΑΞΗ ΚΑΙ
Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ
ΤΓΥΡΟΝΟΤ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

08/03/2021

Ηκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:

πλνιηθή
δηάξθεηα:

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

Δπηκνξθσηέο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

500 ώξεο
(20
εβδνκάδεο)

Δμ
απνζηάζεσο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Γεκαθνπνύινπ Φσηεηλή
Γθαηδάξα Θενδνζία
Ηιηνπνύινπ Μάξζα
Μνύζηνπ Όιγα
Παπαληθνιάνπ Μαξηγώ
παλόπνπινο Γεκήηξηνο
Σαρκαηδίδεο Γεκήηξηνο

Moodle

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε – αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο &
βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο σο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 28/02/2021 (γηα ηελ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

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

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ 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 Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε μέθοδο πληρωμής θαη, αθνύ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε, ζα
ρξεηαζηνύλ 1 έσο 4 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξώζεηε, ώζπνπ λα θαλεί ζην ζύζηεκα ε
απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην, ελώ αλ επηιέμεηε ρξέσζε
ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο θάξηαο, ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άκεζα.
2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ
ΔΔΠΔΚ,

επηιέγνληαο

από

ην

κελνύ:

Η

Έλσζε



Εγγραθή

ή

ηο

ζύνδεζμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθό. 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/eisodosmelwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ έρσ
επηιεγεί λα παξαθνινπζήζσ 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 γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην).

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 28/02/2021
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΗ

ΤΝΓΡΟΜΗ

κειώλ,

30€

(ε

δηαδηθαζία

πιεξσκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.
❖ Η παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε).
 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

ησλ

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 επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.
 Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.
 Να παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεσλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ 4 άμνλεο:
Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - αθήλεηα.

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 πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα**
***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ***

47ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (500 σξώλ)
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
«ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΥΟΛΙΚΗ ΣΑΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ», δηάξθεηαο 500 σξώλ.
Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο.
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 όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 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 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΣΑΞΗ
ΚΑΙ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο επηκνξθνύκελνπο, κέζα
ζε έλα πιαίζην βησκαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο, λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα δηαρείξηζεο
ζρνιηθήο ηάμεο ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώλνπλ ηηο αηηίεο πνπ
δπζρεξαίλνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, λα θαηαλννύλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά κνληέια
δηαρείξηζεο θαη λα αλαδεηθλύνπλ ην ζπκβνπιεπηηθό, θαζνδεγεηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό ξόιν ηνπ
ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ :
1. Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρνιηθή ηάμε σο νξγαλσκέλε θνηλσληθή νκάδα.

2. Να εληνπίδνπλ κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
3. Να αλαθέξνπλ ηα πιενλεθηήκαηα δηακόξθσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηάμεο.
4. Να πεξηγξάθνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο καζεηώλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνύλ
εληόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
5. Να απαξηζκνύλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, ηηο ηερληθέο πξόιεςεο θαη ηηο παξεκβάζεηο
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθόο γηα ησλ αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ.
6. Να πεξηγξάθνπλ ηξόπνπο ζπγθξόηεζεο νκάδσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
7. Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ζύλζεζεο ηεο νκάδαο ζπλνκειίθσλ.
8. Να νξίδνπλ ηξόπνπο βειηίσζεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο.
9. Να απαξηζκνύλ ηξόπνπο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζηε ζρνιηθή
ηάμε.
10. Να πξνζδηνξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ.
11. Να θαηαλνήζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηερληθέο ηεο παηδαγσγηθήο Freinet.
12. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα εξκελεύνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά.
13. Να πξνβιέπνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα ζρεδηάδνπλ ηξόπνπο επίιπζήο ηνπο.
14. Να δηαθξίλνπλ θαη λα εμεγνύλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ
ηνπο.
15. Να αλαγλσξίδνπλ ην πεξηερόκελν ησλ ζηξαηεγηθώλ δηδαζθαιίαο.
16. Να εληνπίδνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε ΔΔΑ.
17. Να επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ.
18. Να αλαθέξνπλ ζηξαηεγηθέο κε βάζε ην ζηόρν ζπκπεξηθνξάο (ζπλαηζζεκαηηθέο,
δηαθνξνπνίεζεο, ζπκπεξηθνξηθέο).
19. Να πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο.
20. Να δηαθξίλνπλ ηελ επηθνηλσλία σο ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ επηθνηλσλνύλησλ.
21. Να πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή επηθνηλσλία.
22. Να δηαθξίλνπλ δηθέο ηνπο αληίζηνηρεο εκπεηξίεο θαη πξνβιήκαηα, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
επηθνηλσλία θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, πνπ εθδειώλνληαη θαηά ηηο
αληηπαξαζέζεηο.
23. Να πξνζεγγίζνπλ θηινζνθηθά ην θαηλόκελν ηνπ ζαλάηνπ από ηελ αξραηόηεηα κέρξη
ζήκεξα.
24. Να πξνζδηνξίδνπλ ηα κνληέια δηαρείξηζεο ηνπ πέλζνπο.
25. Να αλαθαιύςνπλ ηε ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ην θαηλόκελν ηνπ ζαλάηνπ.
26. Να πξνζδηνξίδνπλ ελλνηνινγηθά ην άγρνο πνπ πξνθαιεί ε απώιεηα πξνζθηιώλ
πξνζώπσλ.
27. Να εμεγνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη έθεβνη αληηκεησπίδνπλ ην πέλζνο.
28. Να παξνπζηάδνπλ ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο πέλζνπο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.

29. Να αλαδεηθλύνπλ ηνλ παξεγνξεηηθό ξόιν ηεο ηέρλεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο.
30. Να ζπλδένπλ ηηο ζεσξίεο θηλήηξσλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
31. Να αλαγλσξίδνπλ απόςεηο εξεπλεηώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο από ηνλ
εθπαηδεπηηθό.
32. Να δηαθξίλνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ επαίλνπ θαη ηεο επηβξάβεπζεο

ζηε δηαρείξηζε ηεο

ζρνιηθήο ηάμεο.
33. Να αλαζεσξνύλ ηε κεζνδνινγία ηνπο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
34. Να

αλαγλσξίδνπλ

ην

πεξηερόκελν

ησλ

νξηζκώλ

«κεηαγλώζε»,

«ςπρόδξακα»,

«θηλεκαηνγξάθνο».
35. .

Να

γλσξίζνπλ

εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα

θαη

παξεκβάζεηο

ζε

αθαδεκατθά

πεξηβάιινληα ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε ηνπ ςπρνδξάκαηνο θαη ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπγθξνύζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
36. . Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηνπ νπηηθνύ εγξακκαηηζκνύ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε.
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε :
1. Να αληρλεύνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
2. Να ζπλδηακνξθώλνπλ κε ηνπο καζεηέο ην ζπκβόιαην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
3. Να αηηηνινγνύλ ηηο εθδεινύκελεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
4. Να εθαξκόδνπλ παηδαγσγηθέο αξρέο θαη λα πηνζεηνύλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο γηα ηελ
πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ.
5. Να πξνηείλνπλ ηξόπνπο ζύλζεζεο θαη ζπγθξόηεζεο νκάδσλ καζεηώλ.
6. Να αλαδηακνξθώλνπλ ηε ζρνιηθή αίζνπζα πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ.
7. Να θαιιηεξγνύλ ζεηηθό θιίκα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.
8. Να κεηξνύλ ην παηδαγσγηθό θιίκα κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία.
9. Nα ζρεδηάδνπλ εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζύκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ Freinet.
10. Να δηαρεηξίδνληαη

νη εθπαηδεπηηθνί ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη

λα

επηιύνπλ

απνηειεζκαηηθά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο.
11. Να εμεηάδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο, λα πεηξακαηίδνληαη κε ζεηηθέο πξαθηηθέο θαη λα δηνξζώλνπλ
ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο.
12. Να κπνξνύλ λα κεηαηξέπνπλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε ζε
επνηθνδνκεηηθή γηα ην θαιό ησλ παηδηώλ.
13. Να δείρλνπλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηε δπζθνιία ηνπ θάζε
καζεηή.
14. Να εμεγνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ γηα καζεηέο κε ΔΔΑ θαη
καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.

15. Να επηδεηθλύνπλ ζηελ πξάμε ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
16. Να ζπλνςίδνπλ ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα θάζε θαηεγνξία καζεηώλ (ΔΔΑ, πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο).
17. Να αλαθαιύςνπλ, κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ, ηερληθέο ώζηε λα βειηηώζνπλ ηηο
επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηόηεηεο.
18. Να ηξνπνπνηήζνπλ πηζαλέο δηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο, κε ηελ θαηαγξαθή ζεηηθώλ –
αξλεηηθώλ ρεηξηζκώλ.
19. Να εξκελεύζνπλ πόηε ε επηθνηλσλία ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη δύζθνιε, πώο
κπνξνύλ λα κεησζνύλ νη πηζαλόηεηεο απνηπρίαο, θαζώο θαη πώο πξέπεη λα είλαη
νξγαλσκέλα ηα κελύκαηα.
20. Να δηαρεηξίδνληαη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία.
21. Να επηιύνπλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
22. Να αιιάδνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηε κεζνδνινγία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο γηα ηε
δηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο.
23. Να ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηέρλε παξεγνξεηηθά γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο.
24. Να εθαξκόδνπλ παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο πνπ πξνθαιεί ε απώιεηα θαη ην πέλζνο.
25. Να ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο ππνζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζξήλνπ, ηνπ πέλζνπο
θαη ηνπ ζαλάηνπ.
26. Να ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
27. Να ρξεζηκνπνηνύλ θίλεηξα κάζεζεο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή.
28. . Να ζπλζέζνπλ έλα ζρέδην καζήκαηνο – δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζηηο αξρέο
ηνπ ςπρνδξάκαηνο.
29. Να ζπλζέζνπλ έλα ζρέδην καζήκαηνο – δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζηελ
παξαθνινύζεζε κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
30. Να ζπλζέζνπλ έλα ζρέδην καζήκαηνο – δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βαζηζκέλν ζηελ
νξγάλσζε ελόο γπξίζκαηνο κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
31. Να κπνξνύλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηόηεηεο.
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ :
1.

Να απνξξίπηνπλ απιντθέο εξκελείεο γηα ηελ εθδεινύκελε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
καζεηώλ.

2. Να δηεξσηώληαη ζπλερώο γηα ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ εθαξκόδνπλ.
3. Να πηνζεηνύλ ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο γηα ηελ ελίζρπζε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε.
4. Να απνδέρνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο.

5. Να είλαη ζε ζέζε ηόζν ε νηθνγέλεηα όζν θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα

ππνζηεξίδνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ηα παηδηά.
6. Να νξγαλώλνπλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπο.
7. Να αμηνπνηνύλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κε βάζε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπο.
8. Να εμεηάδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζηξαηεγηθώλ δηδαζθαιίαο

πνπ επηιέγνπλ κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο.
9. Να ζπδεηνύλ ζε επίπεδν ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ δηδαθηηθώλ

ζηξαηεγηθώλ.
10. Να εθηηκήζνπλ, όηη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξώπσλ, εθδειώλεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά

ηνπο.
11. Να δηεξσηεζνύλ γηα ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ ζπγθξνπζηαθώλ θαηαζηάζεσλ.
12. Να ζπλεξγάδνληαη, ώζηε λα απνθεύγνληαη ηα εκπόδηα ζηελ επηθνηλσλία ησλ κειώλ ελόο

νξγαληζκνύ.
13. Να ρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν θξίζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζπγθξνύζεηο ζηνλ

εξγαζηαθό ρώξν
14. Να εθηηκήζνπλ, αλ είλαη ν ζάλαηνο ζέκα «ηακπνύ», γηα ηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη ηε

ζρνιηθή θνηλόηεηα, θαη αλ απνθεύγεη ν Έιιελαο πνιίηεο θαη εθπαηδεπηηθόο ηε ζπδήηεζή ηνπ
ζέκαηνο απηνύ.
15. Να δηεξσηεζνύλ γηα ην αλ ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ, ζα πξέπεη λα ζπδεηείηαη κε ηα παηδηά πξηλ

απηά ηνλ αληηκεησπίζνπλ πξαγκαηηθά θαη αλ ζα πξέπεη ε πεξηζαλάηηα αγσγή, λα είλαη ζηε
ζεκαηνινγία ζπδήηεζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ ζρνιείνπ, σο κία από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
16. Να δηεξσηεζνύλ γηα ην αλ ε έληαμε ηνπ ζαλάηνπ, ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ

ζρνιείνπ ζα είρε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην κηθξν-πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, αλ ζα
θόξηηδαλ αξλεηηθά ηελ αηκόζθαηξα ηνπ ζρνιείνπ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζάλαην θαη ην
πέλζνο, θαη γηα ην αλ ε έληαμε ηνπ ζαλάηνπ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ ζρνιείνπ ζα
είρε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θνπιηνύξα ηνπ θαη ζηε θήκε ηνπ ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία.
17. Να ζπλεξγάδνληαη κε ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ, ώζηε λα δηακνξθσζεί από πξηλ θαη όρη όηαλ

ζπκβεί θάπνην γεγνλόο, έλα επηηπρεκέλν ζελάξην δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο ζην ζρνιείν ζε
πεξηζηαηηθό ζαλάηνπ.
18. Να ρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν έλα καζεηή πνπ πελζεί, αθνύγνληάο ηνλ θαη

ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηελ επεμεξγαζία ηεο απώιεηαο, ηελ δηακόξθσζε ηεο κειινληηθήο
ςπρνθνηλσληθήο

ηνπ

ηαπηόηεηαο

θαη

ηελ

δηαδηθαζία

πξνζαξκνγήο

ηνπ

ζηε

λέα

πξαγκαηηθόηεηα.
19. Να

είλαη ηθαλνί λα δηακνξθώζνπλ παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πξσηνγελνύο θαη

δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο, ώζηε νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ βηώζεη απώιεηα πξνζθηινύο

πξνζώπνπ, λα επεμεξγαζηνύλ ζεηηθά ηε ζηάζε ηνπο ζε κηα κειινληηθή απώιεηα θαη ζην
γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ.
20. Να αηζζάλνληαη επαξθείο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
21. Να ακθηζβεηνύλ ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ.
22. Να νξγαλώλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο αμηνπνηώληαο θίλεηξα κάζεζεο, όπσο ν έπαηλνο θαη ε

επηβξάβεπζε.
23. Να πηνζεηνύλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο.
24. Να είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ελόο ελαιιαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
25. Να απνθηήζνπλ ηε ζέξκε κεηαιακπάδεπζεο ησλ γλώζεώλ ηνπο ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο

(δηάρπζε απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία).
26. Να αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε κέζα από ηελ

απηναμηνιόγεζή ηνπο.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΔΝΟΣΗΣΔ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ
ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Γηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο Αληηκεηώπηζε
αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
(Γεκαθνπνύινπ Φσηεηλή)
1.1. Η ζρνιηθή ηάμε σο νξγαλσκέλε θνηλσληθή νκάδα
1.2. Η ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ε
ζεκαζία ηνπ ζπγθείκελνπ
1.3. Γηαηήξεζε ηζνξξνπίαο ζηελ ζρνιηθή ηάμε
1.4. Καζνξηζκόο θαη εθαξκνγή θαλόλσλ ζρνιηθή ηάμεο-Η
ζεκαζία ηνπ παηδαγσγηθνύ ζπκβνιαίνπ
1.4. Αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε
1.4.1 Καηεγνξίεο αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ
1.4.2. Αηηηνινγία αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ
1.5. Ο ξόινο ηνπ ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ
1.6. Παηδαγσγηθέο αξρέο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ
ζρνιηθήο ηάμεο
ΔΝΟΣΗΣΑ 2. Η ρνιηθή ηάμε θαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο.
(Γεκαθνπνύινπ Φσηεηλή)
2.1. Η ζρνιηθή ηάμε σο νκάδα ζπλνκειίθσλ: ηππηθή θαη άηππε
δνκή ηεο
2.2. Η ζεκαζία ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
παηδηώλ θαη εθήβσλ
2.3. Παηδαγσγηθνί ρεηξηζκνί γηα ηε βειηίσζε ηεο ηάμεο σο
νκάδαο
2.4. Η ζρνιηθή ηάμε σο νηθνζύζηεκα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ
2.5.Γεκηνπξγία θαη ηξόπνη ζύλζεζεο ησλ νκάδσλ ζηε ζρνιηθή
ηάμε
ΔΝΟΣΗΣΑ 3. Σν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο
(Γεκαθνπνύινπ Φσηεηλή)
3.1. Σν θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο

ΩΡΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕΣ

1 -2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

25 ΩΡΕΣ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕΣ

4θ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

θ

θ

θ

3.2. Σν ςπρνινγηθό θιίκα ηεο ηάμεο
3.3. Σν ςπρνινγηθό θιίκα ηεο ηάμεο
3.4. Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη
ηξόπνη ελίζρπζήο ηεο
3.5. Ο παηδαγσγηθόο αλαζρεδηαζκόο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο
3.6. Aξρέο θαη ηερληθέο ηεο παηδαγσγηθήο Freinet (εξγαζηήξην)
ΔΝΟΣΗΣΑ 4. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή
ηάμε.
(‘Οιγα Μνύζηνπ)
4.1.Σξόπνη εθδήισζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
4.2. Αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηα πξνβιήκαηα
4.3. Σερληθέο πξόιεςεο
4.4. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ
ΔΝΟΣΗΣΑ 5. πλεξγαζία ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο.
(Όιγα Μνύζηνπ)
5.1. Η γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
5.2. Οηθνγέλεηα θαη όξηα
5.3. ρέζεηο γνλέσλ – καζεηώλ – εθπαηδεπηηθώλ
ΔΝΟΣΗΣΑ 6. ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο γηα Πξνβιήκαηα
πκπεξηθνξάο (νξηδόκελα κε ην DSM-V)
(Ηιηνπνύινπ Μάξζα )
6.1. ηξαηεγηθέο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο
6.2. ηξαηεγηθέο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο
ζρνιηθέο ηάμεηο
6.3. Γξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα γηα δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο (ζρνιηθή ηάμε θαη πξναύιην)
ΔΝΟΣΗΣΑ 7. ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε
ηδηαηηεξόηεηεο (Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο)
(Ηιηνπνύινπ Μάξζα )
7.1. Πεξηερόκελν ηξαηεγηθώλ Γηδαζθαιίαο
7.2. Πξνζαξκνγέο Γηδαθηηθώλ ηξαηεγηθώλ γηα καζεηέο κε
δπζθνιίεο κάζεζεο
7.3. Γηδαθηηθή δηαθνξνπνίεζε γηα ζρνιηθέο ηάμεηο κε καζεηέο
κε δπζθνιίεο κάζεζεο
ΔΝΟΣΗΣΑ 8. Η ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο.
(Γθαηδάξα Θενδνζία)
8.1. Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο
8.2. πκπεξηθνξά θαη ζηάζεηο
8.3. Πξνβιήκαηα ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία
8.4. Γηαθσλίεο θαη ζπγθξνύζεηο
ΔΝΟΣΗΣΑ 9. Γηα κηα θαιύηεξε επηθνηλσλία.
(Γθαηδάξα Θενδνζία)
9.1. Παξαδείγκαηα
9.2. Βαζηθνί ηξόπνη γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνύζεσλ
9.3 Θεηηθνί θαη αξλεηηθνί ρεηξηζκνί
9.4. Η επαγγεικαηηθή -ζρνιηθή επηθνηλσλία
9.5. Πόηε γίλεηαη δύζθνιε
9.6 Πώο λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη πηζαλόηεηεο απνηπρίαο θαηά
ηελ απνζηνιή ελόο κελύκαηνο ζε επξύ θνηλό
9.7 Πώο πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν ην κήλπκά καο
9.8 Πώο λα ρεηξηδόκαζηε ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο
9.9. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή

25 ΩΡΕΣ

5 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕΣ

6 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕΣ

7 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕΣ

8 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

θ

θ

θ

θ

θ

25 ΩΡΕΣ

25 ΩΡΕΣ

9 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

θ

10 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

επηθνηλσλία
9.10. Δκπόδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζε έλαλ
νξγαληζκό
ΔΝΟΣΗΣΑ 10.Πξνζεγγίζεηο ηνπ ζαλάηνπ.
(παλόπνπινο Γεκήηξηνο)
10.1. Οξηζκόο, ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη πξνζεγγίζεηο.
10.2. Κνηλσληθά έζηκα, κεηαθνξέο, ζηηγκαηνπνίεζε.
10.3. Σέρλε, πνίεζε, ινγνηερλία θαη ζάλαηνο
ΔΝΟΣΗΣΑ 11. Οξηζκόο, έλλνηα θαη επίπεδα ηνπ άγρνπο-Η
απώιεηα ηεο κεηέξαο.
(παλόπνπινο Γεκήηξηνο)
11.1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβείαο, ην άγρνο ησλ εθήβσλ, ε
απώιεηα πξνζθηινύο πξνζώπνπ ζηελ εθεβηθή ειηθία.

25 ΩΡΕΣ

11 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕΣ

12θ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 12. Η ελδεδεηγκέλε ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ.
(παλόπνπινο Γεκήηξηνο)
13.1. Παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο πξόιεςεο: πεξηζαλάηηα αγσγή.

25 ΩΡΕΣ

13 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 13: Φνξείο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ
πέλζνπο ησλ παηδηώλ-Η ζπκβνιή ησλ παξακπζηώλ.
(παλόπνπινο Γεκήηξηνο)
13.1. Η «παξεγνξία» κέζσ ηεο ηέρλεο
13.2. Φνξείο ππνζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πέλζνπο.

25 ΩΡΕΣ

14 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

50 ΩΡΕΣ

15 και 16 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

25 ΩΡΕΣ

17θ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕΣ

18θ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

50 ΩΡΕΣ

19 και 20 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΔΝΟΣΗΣΑ 14. Ο έπαηλνο θαη ε επηβξάβεπζε σο θίλεηξα
ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ.
(Παπαληθνιάνπ Μαξηγώ)
14.1. Η ζπκβνιή ηνπ επαίλνπ θαη ηεο επηβξάβεπζεο ζηε
δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο
14.2.Η ζρέζε ηνπ επαίλνπ θαη ηεο επηβξάβεπζεο κε ηε
δηαρείξηζε ηεο ηάμεο
ΔΝΟΣΗΣΑ 15. Σν ςπρόδξακα σο ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο
θξίζεσλ/ζπγθξνύζεσλ. Δθπαηδεπηήο
(Γεκήηξεο Σαρκαηδίδεο)
15.1. Θεσξία: Μεηαγλώζε. Σν ςπρόδξακα
15.2. Θεσξία. Παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ
παξέκβαζεο θαη δηδαθηηθώλ κνληέισλ
15.3. Δξγαζηήξην-Πξαθηηθή. Οη εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ
ηηο δηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ηα δηθά ηνπο ζρέδηα παξέκβαζεο
ζύκθσλα κε όζα δηδάρζεθαλ (εξγαζηήξην )
ΔΝΟΣΗΣΑ 16: Ο θηλεκαηνγξάθνο σο ζηξαηεγηθή
δηαρείξηζεο θξίζεσλ/ζπγθξνύζεσλ. Δθπαηδεπηήο
(Γεκήηξεο Σαρκαηδίδεο)
16.1. Θεσξία: Πσο βιέπνπκε κία ηαηλία κέζα ζηε ζρνιηθή
ηάμε. Παξνπζίαζε δηδαθηηθώλ κνληέισλ .
16.2. Θεσξία. Πσο γπξίδνπκε κία ηαηλία κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε
16.3. Δξγαζηήξην-Πξαθηηθή. Οη εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ
ην δηθό ηνπο ζρεδηαζκό γηα πξνβνιή ή γηα γύξηζκα ηαηλίαο ζηε
ζρνιηθή ηάμε
ΔΝΟΣΗΣΑ 17: ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΠΟΤ 2.000
ΛΔΞΔΩΝ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΥΟΛΙΩΝ (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1
εξγαζία ζπλαδέιθνπ ζαο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ
άμνλεο:
Πεξηερόκελν, Γνκή, Πξσηνηππία, αθήλεηα.
ΤΝΣΟΝΙΜΟ : Γεκαθνπνύινπ Φσηεηλή

500 ΩΡΕΣ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

20 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:

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

Η Φωτεινι Δθμακοποφλου είναι εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και
Διευκφντρια Σχολικισ Μονάδασ. Υπθρετεί από το 2001 ςε ςχολεία Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Γενικό Λφκειο) του Ν. Αχαΐασ. Η ειδικότθτά τθσ είναι Νομικόσ
(κλ.ΠΕ78), απόφοιτοσ τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρϊν και κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ του Ε.Α.Π. (M.Ed) και Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν (Μ.Sc).
Ζχει δθμοςιεφςει άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά κατόπιν κρίςεωσ, ζχει
παρουςιάςει μελζτεσ και ζρευνεσ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια και ςυμμετείχε ςε
επιςτθμονικζσ ομάδεσ του Ι.Ε.Π. για τθ ςφνταξθ αναλυτικϊν προγραμμάτων ςτα μακιματα τθσ ειδικότθτάσ
τθσ. Ζχει παρακολουκιςει πλικοσ επιμορφϊςεων και ςεμιναρίων και ζχει ςυμμετάςχει ωσ επιμορφϊτρια
ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων.
Στο πεδίο των ενδιαφερόντων τθσ εμπίπτουν δράςεισ που αφοροφν ςτο κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθ
διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, ςτθ ςχολικι ψυχολογία, ςτθ ςυμβουλευτικι γονζων, ςτθν εκπαίδευςθ
ενθλίκων και ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ζχει υλοποιιςει πάνω από πενιντα καινοτόμα προγράμματα
ςε ςχολικζσ μονάδεσ που ςχετίηονται με τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τον πολιτιςμό, τθ κεατρικι
αγωγι, τθν αγωγι υγείασ και τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ. Είναι μζλοσ διαφόρων επιςτθμονικϊν ενϊςεων,
ιδρυτικό μζλοσ του ΠαιΘζΑ (κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ) και ςυμμετζχει ενεργά ςε ακτιβιςτικζσ-κοινωνικζσ
δράςεισ για τουσ οικονομικά ευάλωτουσ μακθτζσ. Email: fdimako@sch.gr

Γθαηδάξα Θενδνζία

Είναι απόφοιτοσ του Παιδαγωγικοφ τμιματοσ δθμοτικισ εκπαίδευςθσ του ΑΠΘ και
εκπαιδευτικόσ

Α/κμιασ

Εκπαίδευςθσ.

Κάτοχοσ

μεταπτυχιακοφ

Διπλϊματοσ

Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, ΕΑΠ , Τμιμα Ανκρωπιςτικϊν
ςπουδϊν κακϊσ και μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθ Διοίκθςθ
και Οργάνωςθ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων.“Master of Science in Management &
Organization of Educational Units” του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ.
Στο πεδίο των ενδιαφερόντων τθσ εμπίπτουν δράςεισ, που αφοροφν τθν εκπαιδευτικι ψυχολογία,
κζματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, αξιοποίθςθσ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν
ςτθν εκπαίδευςθ, κζματα που προάγουν τθν Εκπαίδευςθ ςτθν Ιδιότθτα του Παγκόςμιου Πολίτθ με
χριςθ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ , διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, κζματα
Διοίκθςθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων κακϊσ και διαμόρφωςθσ Ευρωπαίων πολιτϊν μζςω τθσ τζχνθσ.
Μιλά Αγγλικά , πιςτεφει ςτον εκελοντιςμό και ςτθ δια βίου μάκθςθ. Email: gkatzara@hotmail.com
Ηιηνπνύινπ Μάξζα

Η Ηλιοποφλου Μάρκα είναι Ειδικι παιδαγωγόσ/Φιλόλογοσ , εργάηεται ενεργά
με παιδιά και εφιβουσ με ΕΕΑ. Οι προπτυχιακζσ τθσ ςπουδζσ ολοκλθρϊκθκαν
με υποτροφία και βακμό άριςτα ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχοσ
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ (Πανεπιςτιμιο
Πελοποννιςου- Università di Torino), διακζτει επαγγελματικό δίπλωμα
εξειδίκευςθσ Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν & Προβλθμάτων Συμπεριφοράσ.
Διακζτει πιςτοποιθτικά επάρκειασ για τθ χοριγθςθ αξιολογθτικϊν εργαλείων
και μεκόδων παρζμβαςθσ για μακθτζσ με ΕΕΑ. Είναι πιςτοποιθμζνθ ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι
Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ, ςτθ διδακτικι μεκοδολογία Αρχαίων Ελλθνικϊν ςε παιδιά με ΕΕΑ και
ςτθ Διδακτικι τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε Αλλόγλωςςουσ. Είναι πιςτοποιθμζνθ Σφμβουλοσ
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και Εκπαιδεφτρια Ενθλίκων. Είναι ςυγγραφζασ εκπαιδευτικοφ
υλικοφ για τθ γενικι και ειδικι αγωγι (εκδόςεισ www.my-book.gr). Ζχει δθμοςιεφςει άρκρα τθσ ςε
επιςτθμονικά περιοδικά και ζχει παρουςιάςει μελζτεσ και ζρευνεσ τθσ ςε ςυνζδρια και ςεμινάρια.
Email: misparth@hotmail.gr
Mνύζηνπ Όιγα

Η Όλγα Μοφςτου είναι μόνιμθ εκπαιδευτικόσ Γερμανικισ Γλϊςςασ ςτθν Α/κμια
Εκπαίδευςθ του Ν.Καρδίτςασ. Ζχει ολοκλθρϊςει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ

«Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ» και είναι φοιτιτρια Ψυχολογίασ ςτο Marconi University (Bachelor In
Psychological Sciences And Techniques). Ζχει εξειδικευτεί ςτθ Σχολικι Ψυχολογία με το Vellum Diploma
και είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ εξειδίκευςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ από το Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ. Κατζχει διδακτικι επάρκεια Ελλθνικϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ
ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ εκτόσ Ελλάδασ από το πρόγραμμα Διαδρομζσ του Κζντρου Ελλθνικισ
Γλϊςςασ. Ζχει επιμορφωκεί και εξειδικευτεί ςε κζματα Ψυχολογίασ και Συμβουλευτικισ (Παν/μιο
Αιγαίου), Ειδικισ αγωγισ, Οικογενειακισ κεραπείασ, Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ,
Σχολικισ βίασ, Συμβουλευτικισ γονζων και εκπαιδευτικϊν (Παν/μιο Αιγαίου), Αντιμετϊπιςθσ
προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ (Παν/μιο Πειραιϊσ). Ζχει ςυμμετάςχει ςε ςυνζδρια ωσ ειςθγθτισ και
κριτισ εργαςιϊν κακϊσ και ςε προεδρεία. Είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικϊν υπολογιςτϊν Α και Β επιπζδου
και ζχει παρακολουκιςει πλικοσ πολφμθνων και πολφωρων ςεμιναρίων ςε διάφορουσ τομείσ. Email:
olgamoustou@gmail.com
παλόπνπινο Γεκήηξηνο

Ο

Δθμιτριοσ

Σπανόπουλοσ,

είναι

εκπαιδευτικόσ

Δευτεροβάκμιασ

εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Φυςικισ αγωγισ. Ζχει δθμοςιεφςει ζνα(1) άρκρο,
ςε ζγκριτο επιςτθμονικό περιοδικό και ζχει ςυμμετάςχει με μία(1)
προφορικι ανακοίνωςθ, ςε επιςτθμονικό ςυνζδριο. Ζχει πολυετι διδακτικι
εμπειρία και κθτεία ςε κζςεισ ευκφνθσ, ςε ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ. Είναι κάτοχοσ πτυχίου Φυςικισ Αγωγισ (Ε.Κ.Π.Α.) και
μεταπτυχιακοφ ςτθ Διοίκθςθ και Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν Μονάδων, του
Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου Ελλάδοσ. Εmail: gimnastis@yahoo.com
Tαρκαηδίδεο Γεκήηξηνο
Ο Δθμιτρθσ Ταχματηίδθσ γεννικθκε ςτθ Βζροια το 1973. Σποφδαςε Κλαςικι
Φιλολογία ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και είναι διδάκτωρ του Παιδαγωγικοφ
Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ
ςτον κλάδο τθσ Γνωςτικισ - Αναπτυξιακισ ψυχολογίασ με ειδίκευςθ ςτουσ
μθχανιςμοφσ εκτελεςτικοφ ελζγχου, επίγνωςθσ και γνωςτικισ ανάπτυξθσ των
παιδιϊν θλικίασ 9 - 15 ετϊν. Είναι κάτοχοσ ενόσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτισ Σπουδζσ τθσ Εκπαίδευςθσ
με ειδίκευςθ ςτθ διδαςκαλία των αρχαίων ελλθνικϊν και λατινικϊν ςτθν ανοιχτι και εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ. Είναι, επίςθσ, κάτοχοσ δεφτερου μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθν Διοίκθςθ Πολιτιςμικϊν
Μονάδων με ειδίκευςθ ςτθν χάραξθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ των κεατρικϊν οργανιςμϊν. Τζλοσ,
ζχει μεταπτυχιακοφ τφπου ειδίκευςθ ςτο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Kings College του Λονδίνου ενϊ

παράλλθλα διακζτει τον τίτλο QTS (Qualified Teacher Status) από το Ηνωμζνο Βαςίλειο. Από το 2017
ςπουδάηει ςτο Τμιμα Κινθματογράφου τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ φςτερα από επιτυχία του ςτισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ του τμιματοσ. Ζχει
παρουςιάςει πλικοσ ειςθγιςεων ςε διεκνι ςυνζδρια και ζχει δθμοςιεφςει άρκρα ποικίλθσ
επιςτθμονικισ κεματολογίασ ςε περιοδικά με κριτζσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Τα ερευνθτικά
του ενδιαφζροντα περιςτρζφονται γφρω από τουσ μθχανιςμοφσ πρόςλθψθσ και ανάπτυξθσ τθσ
γνϊςθσ

των

παιδιϊν

μζςα

από

τυπικζσ

και

άτυπεσ

διαδικαςίεσ

μάκθςθσ.

Δmail:

tahmatzidis@gmail.com
Παπαληθνιάνπ Μαξηγώ
Η Παπαληθνιάνπ Μαξηγώ

είλαη εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο, Γαζθάια θαη

ππεξεηεί από ην 1990 ζε Διιεληθά Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Διιάδαο, ηεο Κύπξνπ (19961998) θαη ηνπ Βειγίνπ (2005-2008).Δίλαη ζπγγξαθέαο 3 βηβιίσλ (έλα από απηά απνηειεί
νκαδηθή ζπγγξαθή) θαη πάλσ από 6 άξζξσλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. Η θύξηα ζπγγξαθηθή ηεο ελαζρόιεζε αθνξά ζηε Γηαπνιηηηζκηθή
Δθπαίδεπζε. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Παηδαγσγηθνύ (Γ.Π.Θ.), Μεηαπηπρηαθνύ Δηδίθεπζεο
κε ηίηιν «ηειέρε Δθπαίδεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» (Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ,Γ.Π.Θ.), Μεηαπηπρηαθνύ Δηδίθεπζεο κε ηίηιν «πνπδέο ζηνλ Παξεπμείλην Υώξν» (Σκήκα
Γιώζζαο Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείλησλ Υσξώλ, Γ. Π. Θ) θαη Γηπιώκαηνο Γηδαζθαιείνπ
«Θεόδσξνο Κάζηαλνο» (Γ.Π.Θ.) ( papmary@sch.gr )

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Γεκαθνπνύινπ Φσηεηλή, Email: fdimako@sch.gr

