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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, ΗΔΚ, θιπ.) πνπ
είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΗΔΚ,
θ.ιπ.

Θέμα: «ΘΔΜΑΣΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Δπηδεκηνινγία, Πξώηεο Βνήζεηεο, Τγηεηλή,
Πξόιεςε, Δξγνλνκία»: Τπνβνιή αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ
πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (400 σξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
αο ελεκεξψλνπκε φηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζχιινγνο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί
εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνχο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ
πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζχλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α

Σίηινο:

49

ΘΔΜΑΣΑ ΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:
Δπηδεκηνινγία,
Πξώηεο Βνήζεηεο,
Τγηεηλή, Πξόιεςε,
Δξγνλνκία

Ζκεξνκελία
έλαξμεο:

22/03/2021

Ζκέξεο &
ψξεο
δηεμαγσγήο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

πλνιηθή
δηάξθεηα:

400 ώξεο
(16
εβδνκάδεο)

Moodle

Υψξνο
Τινπνίεζεο:

Δπηκνξθσηέο:

ΜΠΑΣΖ ΑΝΝΑ
ΕΧΖ ΜΠΗΣΧΡΖ
ΚΧΝ/ΝΑ ΝΗΚΟΤ
ΑΠΑΗΑ-ΑΘΖΝΑ
ΒΟΛΑΚΑΚΖ
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΑΠΠΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ
ΛΔΤΘΔΡΟΤΓΖ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ
ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Δμ
απνζηάζεσο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Αίηεζε παξαθνινχζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 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. 14/03/2021 (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 θαηλνηφκσλ επηκνξθσηηθψλ 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 απφ ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηφπηλ επηιέμηε κέζνδν πιεξσκήο θαη, αθνύ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία απηή, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ηξαπεδηθή
θαηάζεζε ζα πιεξψζεηε κε ηνλ θσδηθό πιεξσκήο (RF) πνπ ζα ζαο δνζεί απφ ην ζχζηεκά καο
(δελ ρξεηάδεηαη θάπνην ΗΒΑΝ, αλαδεηήζηε ζηηο πιεξσκέο ηελ: ΕΕΠΕΚ) νπφηε ελεξγνπνηνχληαη άκεζα
ε απφδεημε θαη ε επηβεβαίσζε φηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην (απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο
πνιχ κηθξέο ηξάπεδεο φπνπ ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη ζπλήζσο ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα). Δάλ
επηιέμεηε πιεξσκή κε ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα, ππάξρεη πάιη άκεζε ελεξγνπνίεζε.
2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ
ΔΔΠΔΚ,

επηιέγνληαο

από

ην

κελνύ:

Ζ

Έλσζε



Εγγραθή

ή

ηο

ζύνδεζμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε, 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 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: 14/03/2021
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ:

❖ Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΗ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ζην πξφγξακκα ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΧΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΖ

ΤΝΓΡΟΜΖ

κειώλ,

30€

(ε

δηαδηθαζία

πιεξσκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνχλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.
❖ Ζ παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε).
 Ζ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο
επηκνξθνχκελνπο, κεηά απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Όιεο

νη

βεβαηψζεηο

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 παξαθνινχζεζε 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 παξαδψζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεσλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξφκελνη ζηνπο παξαθάησ 4 άμνλεο:
Πεξηερφκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - αθήλεηα.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθψλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληφβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκφξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλψλνληαη δηαξθώο, ζε φιε ηελ Διιάδα**
***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ***

49ν ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (400 σξώλ)
Ζ Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ),
ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζηνρεχνληαο δηαξθψο
ζηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη
εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ΘΔΜΑΣΑ
ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Δπηδεκηνινγία, Πξώηεο Βνήζεηεο, Τγηεηλή, Πξόιεςε,
Δξγνλνκία», δηάξθεηαο 400 σξώλ.
Σν πξφγξακκα απηφ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ
νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε
Δπηηπρνχο Παξαθνινχζεζεο απφ ηελ ΔΔΠΔΚ.
Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκφζηαο θαη Ηδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε
δνκψλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνχρνπο φισλ ησλ ρνιψλ (Θεηηθψλ,
Αλζξσπηζηηθψλ, Παηδαγσγηθψλ, Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θ.ιπ.), θαζψο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε
άιινπο (Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρφιεζε κε ην
επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ ΘΔΜΑΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, όπσο απηά ηεο
Δπηδεκηνινγίαο, ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ, ηεο Τγηεηλήο, ηεο Πξόιεςεο, θαη ηεο Δξγνλνκίαο.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
θνπφο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ επηκνξθνύκελσλ κε
ζέκαηα πγείαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο.

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
1. Οξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ ελλνηώλ.
2. Γλσξίδνπλ θαλόλεο πγηεηλήο.
3. Αλαγλσξίδνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ρξήδνπλ παξέκβαζε.
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:

1. Δθαξκόζνπλ ζσζηέο ηερληθέο ζώκαηνο.
2. Παξέρνπλ πξώηεο βνήζεηεο.
3. πκβάιιεη ζηελ πξόιεςε ησλ ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ.
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
1. Αθνινπζήζνπλ έλαλ πην πγηεηλό ηξόπν δσήο.
2. Τηνζεηήζνπλ κία ζηάζε ππεπζπλόηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ εκβνιηαζκό.
3. εβαζηνύλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηηο εππαζείο νκάδεο.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΔΝΟΣΖΣΔ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ

ΧΡΔ

ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50
ΧΡΔ

2
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ
(ΜΠΑΣΖ ΑΝΝΑ)
1.1 Ζ Ηζηνξία θαη ην πιαίζην ηεο επηδεκηνινγίαο
●
●
●
●
●
●

Δηζαγσγή
Οξηζκφο
Σα ζεκέιηα ηεο επηδεκηνινγίαο
Ηζηνξηθή Βάζε ηεο Δπηδεκηνινγίαο
Πξφζθαηεο εθαξκνγέο ηεο επηδεκηνινγίαο
πκπεξάζκαηα

1.2 Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο Δπηδεκηνινγίαο
●
●

Δθαξκνγέο γηα ηελ Δθηίκεζε ηεο Καηάζηαζεο Τγείαο ησλ Πιεζπζκψλ θαη ηελ
Παξνρή Τπεξεζηψλ Τγείαο.
Δθαξκνγέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ αηηηνινγία ηεο λφζνπ

1.3 Μέηξα Ννζεξφηεηαο θαη Θλεζηκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
Δπηδεκηνινγία.
●
●
●
●
●

Οξηζκνί ηεο Αξίζκεζεο, ηεο Αλαινγίαο, ηνπ Πειίθνπ θαη ηνπ Γείθηε
Ο θίλδπλνο ηνπ δείθηε
Ζ δηαζχλδεζε κεηαμχ επηπνιαζκνχ θαη επίπησζεο
Οη εθαξκνγέο ησλ δεδνκέλσλ επίπησζεο
Γείθηεο

1.4 Πεξηγξαθηθή επηδεκηνινγία: Άηνκν, Σφπνο, Υξφλνο
●
●
●
●

Δηζαγσγή
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξφλνπ

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΣΖΝ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ
(ΕΧΖ ΜΠΗΣΧΡΖ)
2.1 Δηζαγσγή ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο (νξηζκφο-ζθνπφο-ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ πνπ
παξέρνπλ Πξψηεο Βνήζεηεο)
2.2 Οξγαλψλνληαο ην ζσζηφ θαξκαθείν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ
2.3 Παξέρνληαο Πξψηεο Βνήζεηεο
●
●
●
●
●
●
●

Απψιεηα αηζζήζεσλ
Ππξεηηθνί παζκνί
Γήγκαηα εληφκσλ θαη δψσλ
Δπηιεςία
Γειεηεξηάζεηο
Αληηκεησπίδνληαο ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αηκνξξαγία
Ρηλνξξαγία

50
ΧΡΔ

2
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50
ΧΡΔ

2
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50
ΧΡΔ

2
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50
ΧΡΔ

2
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

2.4 Παξέρνληαο Πξψηεο Βνήζεηεο
●
●
●
●

●
●

Πληγκφο-Πληγκνλή. Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγφλεζε θαη ρεηξηζκφο Heimlich
Δγθαχκαηα Βαζκνί εγθαπκάησλ θαη ηξφπνη δηάθξηζήο ηνπο
αθραξψδεο Γηαβήηεο
Καθψζεηο ζθειεηνχ (Γηάζηξεκκα – Δμάξζξεκα ή εμάξζξσζε – Κάηαγκα –
Καηαλφεζε ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ θαθψζεσλ
ζθειεηνχ – Κάηαγκα Ππέινπ - Κάηαγκα θξαλίνπ – ζπκπηψκαηα θαη
αληηκεηψπηζε.
Θεξκνπιεμία
Ζιεθηξνπιεμία

2.5 Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ Παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ
ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Ζ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ
ΤΓΗΔΗΝΖ Δ ΠΑΝΓΖΜΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΖΛΗΚΗΔ
(ΑΠΑΗΑ – ΑΘΖΝΑ ΒΟΛΑΚΑΚΖ & ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΝΗΚΟΤ)
3.1 Σερληθέο πιπζίκαηνο ρεξηψλ
3.2 Σερληθέο ρξήζεο αληηζεπηηθνχ δηαιχκαηνο
3.3 Καζαξηζκφο επηθαλεηψλ
3.4 Αλαπλεπζηηθή πγηεηλή
ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ - ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΟΠΛΟ ΣΖΝ ΦΑΡΔΣΡΑ ΜΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΘΔΝΔΗΧΝ
(Κσλζηαληηλα ληθνπ & ΑΠΑΗΑ- ΑΘΖΝΑ ΒΟΛΑΚΑΚΖ)
4.1 Τπνρξεσηηθνί εκβνιηαζκνί
4.2 Δκβνιηαζκφο γηα ηελ επνρηθή γξίπε
4.3 Δκβφιηα ηαμηδησηψλ
4.4 Δκβφιηα θαηά ηνπ λένπ θνξνλντνχ SARS-CoV-2
ΔΝΟΣΖΣΑ 5:ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΞΑΡΣΖΣΗΚΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ
(ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΑΠΠΑ)
5.1 Δμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
●

Δμαξηεηηθέο πκπεξηθνξέο / Θεσξεηηθφ πιαίζην – Αηηηνινγία

●

Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία / Καηάζηαζε ζηνλ θφζκν θαη ηελ Διιάδα

5.2 Εεηήκαηα πξφιεςεο
●

Πξφιεςε εμαξηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιείν

●

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ .

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: «Καηλνηόκεο δξάζεηο ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε ησλ
κπνζθειεηηθώλ παζήζεσλ θαη ηελ καζεηνθεληξηθή αιιεινεθκάζεζε ησλ
πξώησλ βνεζεηώλ»
«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΧ ΚΑΗ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΧ»
(ΘΔΟΓΧΡΟ ΛΔΤΘΔΡΟΤΓΖ)
6.1 Υξήζε ηνπ ζψκαηνο θαη ελεξγή κάζεζε», «ρνιηθή ηζάληα-ρξήζε θαη δηαρείξηζε
●
●

●
●
●

Ζ ζσζηή ρξήζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε αιιεινεπίδξαζή ηεο ζηε κάζεζε. σζηή
ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο ζην ζρνιείν.
Σν θάζηζκα ζην ζρνιείν ζηε ζεκεξηλή επνρή. Ζ αλαηνκία ηνπ θαζίζκαηνο απφ
ηελ Αζιεηηαηξηθή πιεπξά. Οη επηβαξχλζεηο ηνπ θαζίζκαηνο. Γπλακηθφ θάζηζκα.
Πιενλεθηήκαηα ηνπ δπλακηθνχ θαζίζκαηνο. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιχσξνπ θαζίζκαηνο.
Δλεξγή κάζεζε θαη θηλνχκελν θάζηζκα. Μαζαίλσ κε ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο.
Παξαδείγκαηα θαη πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε νξγάλσζε ελεξγήο κάζεζεο. Ζ
ηάμε ηεο θηλεηηθήο έλλνηαο θαη ηεο ραξάο. Οη αξρέο ελφο δπλακηθνχ θαζίζκαηνο.
Αζθεζηνιφγην δξαζηεξηνπνίεζεο-ελδπλάκσζεο ζψκαηνο (απρέλα θηι) ζηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
Δηδηθφ αζθεζηνιφγην γηα ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο ζηελ θαξέθια ηνπ
ζρνιείνπ.

6.2 Ζ βαξηά ζρνιηθή ηζάληα. σζηή ρξήζε θαη δηαρείξηζε
●
●
●
●
●

ρεηηθά κε ην βάξνο ηεο ηζάληαο, επηπηψζεηο, θξηηήξηα αγνξά ζάθαο,
εθπαίδεπζε αλχςσζεο βάξνπο, θαηάιιειν ζξαλίν, αζθήζεηο ζηελ θαξέθια.
Σζάληα/ΚΣΔΟ.
Πξφηαζε κεηαθνξάο ζρνιηθήο ηζάληαο κε θσηνγξαθίεο θαη ζθίηζα γηα ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο.
Δθκάζεζε ζσζηήο ρξήζεο θαη ειέγρνπ θαηάιιειεο ηζάληαο ησλ καζεηψλ
Μηθξφ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ ηζάληα «Schoolbag fitnesstest»

6.3 Αιιεινεθκάζεζε Πξψησλ Βνεζεηψλ» Αμηνιφγεζε-θχιια θξηηεξίσλ
1ν κέξνο:
●
●
●
●
●

Πεξηγξαθή πξφηδεθη Πξψησλ Βνεζεηψλ
Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αιιεινεθκάζεζε πξψησλ βνεζεηψλ
Πξαθηηθφ κέξνο Πξψησλ Βνεζεηψλ. Πνχ, πφηε, πφζν, πψο, γηαηί
Δηδηθφηεηεο: Δηθαζηηθά, Θεαηξνιφγνο, Πιεξνθνξηθή, Μνπζηθή, Αγγιηθψλ,
Γεξκαληθψλ, Γάζθαινο ηάμεο
Πξψηεο βνήζεηεο γηα ηνπο πφλνπο ζηε κέζε.
2ν κέξνο:

●
●
●
●

Μαζήκαηα ζε word (ζρεδηαζκφο-πινπνίεζε)
Βίληεν:βιέπσ θαη εθηειψ. Δθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε
Φχιια θξηηεξίσλ (ζρεκαηηζκφο)
Αμηνιφγεζε. Δξγαζίεο. Θεαηξηθά

50
ΧΡΔ

2
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

ΔΝΟΣΖΣΑ 7: Γηαδηθηπαθόο Δζηζκόο
(ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ)

50
ΧΡΔ

2
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50
ΧΡΔ

2
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

400
ΧΡΔ

16

7.1 Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «Δζηζκφο ζην Γηαδίθηπν» - Δίδε
Γηαδηθηπαθνχ Δζηζκνχ
7.2 Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ: Δξεπλεηηθά δεδνκέλα
●
●

Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα
Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν

7.3 Οκάδεο πην επηξξεπείο ζηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν
7.4 εκάδηα εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν
7.5 Αίηηα εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν
7.6 Γηάγλσζε ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν
7.7 Δξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν
●

Δξγαιείν κέηξεζεο ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν γηα ηνπο Έιιελεο εθήβνπο

7.8 Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν
●
●
●
●
●
●

Πξνζεγγίζεηο
Ζ Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία
Φνξείο αληηκεηψπηζεο ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν
Ο ξφινο ησλ γνλέσλ
Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Ο ξφινο ησλ εηδηθψλ

ΔΝΟΣΖΣΑ 8: ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
α) ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 2.000 ΛΔΞΔΩΝ
β) ΑΝΑΡΣΖΖ ΥΟΛΗΩΝ (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία ζπλαδέιθνπ ζαο,
αλαθεξφκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
Πεξηερφκελν, Γνκή, Πξσηνηππία, αθήλεηα.
+ ΤΝΣΟΝΗΜΟ (ΜΠΑΣΖ

ΑΝΝΑ)
ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ:

ΔΒΓΟΜΑΓΔ

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:
Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη Δθπαηδεπηέο
Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο:
Μπαηζή Άλλα
Απφθνηηε ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο
ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεξεάο Διιάδαο. Δίλαη εθπαηδεπηηθφο
ζην

Γ.Η.Δ.Κ

εηδηθφηεηαο

Ννζειεπηηθήο.

Κάηνρνο

εθπαηδεπηηθήο

επάξθεηαο,

πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, εγγεγξακκέλε ζην
Μεηξψν

Δθπαηδεπηψλ

ηνπ

Σερλνινγηθνχ

Δθπαηδεπηηθνχ

Ηδξχκαηνο

ηεξεάο

Διιάδαο/ΔΛΚΔ. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζηελ “Δηδηθή Αγσγή θαη εθπαίδεπζε” απφ ην Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεχηξηα ζηελ “Αλίρλεπζε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ” απφ ηνλ
ΔΛ.ΚΔ.ΓΗ.Μ

πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην κε ζέκα ηελ

“Παηδνςπρνινγία” ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ
θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.). Γηαζέηεη εμεηδίθεπζε ζηε
ρνιηθή Ννζειεπηηθή απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Mail: batsianna@gmail.com
Εσή Μπηηζώξε
Ζ θα Εσή Μπηηζψξε είλαη Πηπρηνχρνο ηεο ρνιήο Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο ηνπ
ηκήκαηνο

Ννζειεπηηθήο Αζελψλ, θαζψο θαη

θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ζηελ

Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο. Δπίζεο θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ σο Δζσηεξηθφο
Δπηζεσξεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο - ISO: 9001:2008. Απφ ην 2008
είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Advanced Trauma Life Support (ATLS) θαη απφ ην 2010
είλαη

Δθαπηδεχηξηα BLS/AED πηζηνπνηεκέλε απφ ην

ERC. Δίλαη θάηνρνο

πηζηνπνηεηηθνχ επηκφξθσζεο ζηελ Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγφλεζε θαη ζηηο
Πξψηεο Βνήζεηεο απφ ην ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ. Έρεη 14 δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πάλσ απφ 60 ζπλέδξηα κε βξαβεία θαη επαίλνπο γηα ην ζπγγξαθηθφ ηεο
έξγν. Έρεη νξγαλψζεη θαη ζπληνλήζεη ζεκηλάξηα θαη θιηληθά θξνληηζηήξηα ζρεηηθά κε ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο
θαη ηελ Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγφλεζε. Έρεη πνιπεηή εκπεηξεία ζηηο ΜΔΘ, θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα
αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
Mail: mzeta4481@yahoo.gr
Κσλζηαληίλα ΝίθνπΖ Κσλζηαληίλα Νίθνπ εξγάδεηαη σο λνζνθνκεηαθή θαξκαθνπνηφο ζην ΓΝΝΘΑ «Ζ
σηεξία» απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2003. Δίλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δίλαη ελεξγφ κέινο ζε Παλεπξσπατθέο θαη Παλειιήληεο ελψζεηο Φαξκαθνπνηψλ
θαζψο θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Κέληξνπ Management Ννζνθνκείσλ. Δίλαη ππεχζπλε θαξκαθνπνηφο γηα ηελ
δηαρείξηζε θαξκάθσλ θαη Τπεχζπλε Πνηφηεηαο ζην ISO 9001 απφ ην 2010 έσο ζήκεξα. Δίλαη επίζεο κέινο
ηεο ΟΔΚΟΥΑ. Έρεη δηαηειέζεη επηζηεκνληθή επηηξνπή ζε αξθεηά ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα. Έρεη
δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη πιεζψξα επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ ζε δηεζλή θαη
παλειιήληα ζπλέδξηα. Έρεη πάξεη ππνηξνθίεο ηνπ ΗΚΤ, ηνπ ΤΠΔΠΘ (πξφγξακκα ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ) θαη ηνπ
ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο θαη κεηαπηπρηαθήο ηεο δηαηξηβήο, θαζψο θαη γηα
κεηεθπαηδεχζεηο ζην εμσηεξηθφ (πξνγξάκκαηα ERASMUS) θαη ζην εζσηεξηθφ (θνηλσθειέο ίδξπκα
Αιέμαλδξνο . Ωλάζεο). Δίλαη πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεχηξηα Δλειίθσλ θαη δηδάζθεη ζε Γεκφζηα ΗΔΚ απφ ην
2013 σο ζήκεξα (2000 ψξεο). Έρεη δηαηειέζεη ππεχζπλε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηελ δηακφξθσζε
πξνηάζεσλ γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ΓΗΔΚ ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Φαξκαθείνπ ηνπ ηνκέα Τγείαο
θαη Πξφλνηαο θαη ζπκκεηείρε θαη ζηελ ζπληαθηηθή νκάδα. Δπίζεο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ επηζηεκνληθή νκάδα
ζχληαμεο ησλ Θεκάησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δηδηθφηεηαο Η.Δ.Κ.
"ΒΟΖΘΟ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ". Mail: dinanikou@gmail.com

Αζπαζία - Αζελά Βνιαθάθε
H Βνιαθάθε Αζπαζία-Αζελά εξγάδεηαη σο λνζνθνκεηαθφο θαξκαθνπνηφο ζην
Παλαξθαδηθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Σξίπνιεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017. Δίλαη
ζπληνλίζηξηα ηεο Δπηηξνπήο θαξκάθσλ, ηεο Ο.Δ.Κ.Ο.Υ.Α θαη κέινο ησλ
επηηξνπψλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαη ζεξαπεπηηθψλ
πξσηφθνιισλ ζην λνζνθνκείν πνπ εξγάδεηαη. Καηά ηα έηε 2015-2017 ήηαλ κέινο
ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη πξφεδξνο ηεο
«Δπηηξνπήο Ραδηνθαξκάθσλ». Δξγάζηεθε σο επηθνπξηθή θαξκαθνπνηφο ζην
Ννζνθνκείν

ΓΝΝΘΑ

«Ζ

σηεξία»,

κεηαμχ

2011-2012, αιιά θαη σο κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ζην ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο
θαηά ηα έηε 2014-2015. Απφ ην 2013 κέρξη ην 2017 ππνζηήξημε νηθεηνζειψο ην
αιιειέγγπν θαξκαθείν Πεηξαηά. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Φαξκαθεπηηθήο απφ ην
Παλεπηζηήκην ηεο Μεζζήλεο ηεο Ηηαιίαο θαη θαηέρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ
Δ.Κ.Π.Α. Μέξνο ηεο δηαηξηβήο ηεο γηα ηε κειέηε ηνπ θαηαζηαιηηθνχ γνληδίνπ p21 / waf1 ζηνλ θαξθίλν
δηεμήρζε ζην ηκήκα γελεηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο βηνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Marie Curie ζην Παξίζη. Απφ ην
2015 δηδάζεη ζηα ΓΗΔΚ θαη απφ ην 2018 είλαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ.
Mail: aspasiathina@gmail.com
Διεπζεξία Παππά
Ζ Διεπζεξία Παππά είλαη Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο θαη ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα
εξγάδεηαη ζην Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
ΚΔΘΔΑ ΟΞΤΓΟΝΟ ζηελ Πάηξα. Ζ εκπεηξία ηεο ζην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ είλαη
κεγάιε θαη ζπλνδεχεηαη ηφζν απφ βησκαηηθή εκπεηξία φζν θαη απφ ζεσξεηηθή
εμεηδίθεπζε κε ηελ παξαθνινχζεζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο
εμαξηήζεηο.

Έρεη

νινθιεξψζεη

ην

Μεηαπηπρηαθφ

Πξφγξακκα

πνπδψλ

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην θαη είλαη ππνςήθηα
δηδάθησξ ζην Σκήκα ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Σα ελδηαθέξνληά ηεο θηλνχληαη γχξσ απφ ην θνκκάηη ηεο
πξφιεςεο ηεο εθδήισζεο εμαξηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο σο εξγαδφκελε γηα πνιιά ρξφληα ζην
ρψξν ηεο ζεξαπείαο θαηαλνεί απφιπηα ην ξφιν πνπ έρεη ε πξφιεςε ζην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο νπζηψλ ή
ηεο εκθάληζεο άιισλ επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ ζηηο λεαξέο ειηθίεο.
Mail: pappael@yahoo.gr
Θεόδσξνο Λεπζεξνύδεο
Δίλαη θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο κε δηεηείο ζπνπδέο αζιεηηαηξηθήο θαη παηδαγσγηθψλ
επηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Φξαλθθνχξηεο, ζπγγξαθέαο 4 βηβιίσλ θαη ελφο
εγρεηξηδίνπ

πνδνζθαίξνπ.

Δπηκνξθσηήο

Α/ζκηαο

θαη

Β/ζκηαο

Δθπαίδεπζεο.

Γεκνζίεπζε ην 2ν βηβιίν ηνπ (448 ζειίδεο) κε ζέκα: «Ζκεξήζηα καζήκαηα Φπζηθήο
Αγσγήο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν». Σν βηβιίν δηαθξίζεθε απφ επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη

αξηηφηεηα, δηφηη εληάρηεθε ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηεο Φιψξηλαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζην ΔΦΑΑ εξξψλ. Οη Γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ ηκήκαηνο
170/28-02-2005 θαη 181/08-02-2006 απνθάζηζαλ ηελ έγθξηζε δηαλνκήο ζηνπο θνηηεηέο γηα ηξία
αθαδεκατθά έηε θαη ραξαθηήξηζαλ ην παξαπάλσ βηβιίν σο δηδαθηηθφ, δηφηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
Τ.Α. Β3/1402/84. Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηκνξθσηή έρεη θάλεη εηζεγήζεηο (ζεσξία θαη ππνδεηγκαηηθέο
δηδαζθαιίεο) δηάξθεηαο 150 σξψλ. Ζ ζπλνιηθή αλαγλσξίζηκε ππεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 29 έηε.
Τπφ ηε κνξθή ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο δνχιεςε θαη επηκφξθσζε λενδηφξηζηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο
θαη δαζθάινπο, ηελ πξφιεςε ησλ πφλσλ ηεο κέζεο ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή ζάθα, ζηα ζρνιεία (Γεκνηηθά
θαη Γπκλάζηα): ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, Βέξνηαο, Καηεξίλεο, Έδεζζαο, Κηιθίο θαη
εξξψλ κε ηελ επίβιεςε θαη ζπλεξγαζία επηά ρνιηθψλ πκβνχισλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη ρνιηθψλ
πκβνχισλ δαζθάισλ.
Mail: lefthero60@gmail.com
Αιεμάλδξα Γηακαληνπνύινπ
Ζ Αιεμάλδξα Γηακαληνπνχινπ είλαη εθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
εηδηθφηεηαο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (ΠΔ05). Δίλαη επίζεο πηπρηνχρνο
Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ (ΠΔ40) απφ ην ΔΑΠ θαη θάηνρνο ηξηψλ
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, δχν απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ ζηελ Οξγάλσζε –
Γηνίθεζε

Δθπαίδεπζεο

θαη

Γηνίθεζε

Δθπαηδεπηηθψλ

Μνλάδσλ

θαη

ζηε

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο ή Ξέλεο
Γιψζζαο θαη ελφο απφ ην ΔΑΠ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Δίλαη θάηνρνο ηνπ
Δηήζηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δηδίθεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ (Π.Δ..Τ.Π.) ηεο
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Δίλαη ππνςήθηα δηδάθησξ ζην Π.Σ.Π.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Έρεη ζπκκεηάζρεη σο
επηκνξθψηξηα ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΔΚ Παηξψλ θαη ηνπ ΗΓΔΚΔ. θαη σο 407/80 ζηηο «Πξαθηηθέο Αζθήζεηο
ζην ρνιείν» ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Παξάιιεια, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
Παηξψλ σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο. Καηά ηελ πεξίνδν 2015-2018 ήηαλ δηεπζχληξηα ηνπ Γεκφζηνπ Η.Δ.Κ.
Γπηηθήο Αραΐαο ελψ απφ ην 2018 κέρξη ζήκεξα εξγάδεηαη σο πληνλίζηξηα Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΔΠ)
Αλδξαβίδαο – Κπιιήλεο.
Mail : alexadiama@gmail.com

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Μπαηζή Άλλα - batsianna@gmail.com

