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ΠΡΟ:
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

 Δθπαηδεπηηθνύο

όιωλ ηωλ βαζκίδωλ &
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ
είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ – ΓΔ – ΙΔΚ,
θ.ιπ.

Θέμα: «ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ, ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΓΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΔ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ
επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (450 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:

Ζκεξνκελία
έλαξμεο:

115

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ
ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ,
ΦΤΥΙΚΗ
ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΓΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΔ

18/04/2022

Ζκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:

πλνιηθή
δηάξθεηα:

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

450 ώξεο
18
εβδνκάδεο)

Δμ
απνζηάζεωο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Moodle

Δπηκνξθσηέο:

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΟΤ
ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΝΑ ΜΑΘΙΟΤΓΑΚΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤ
ΟΛΓΑ ΜΟΤΣΟΤ
ΒΙΚΣΧΡΙΑ ΠΡΔΚΑΣΔ

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, δει. 10/04/2022 (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-melwnθαη
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

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).
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 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 γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην).

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 10/04/2022

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖ Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ

ΠΛΗΡΧΜΗ

ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΧΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΗ

ΤΝΓΡΟΜΗ

κειώλ,

30€

(ε

δηαδηθαζία

πιεξωκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.
❖ Ζ παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε).
 Ζ 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 2.000 ιέμεωλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαηωκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεωλ) 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 επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο ***

115ν ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (450 ωξώλ)
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
«ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ, ΦΤΥΙΚΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΓΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΔ», δηάξθεηαο 450 ωξώλ.
Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο 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 Ηδησηηθήο), 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.), εηδηθό εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό,
λεπηαγσγνύο, ςπρνιόγνπο, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, εηδηθό βνεζεηηθό πξνζσπηθό,
θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο (Άλεξγνπο ή/θαη πξνπηπρηαθνύο/κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν ησλ
ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ, ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΓΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΔ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σν παξόλ επηκνξθσηηθό πξόγξακκα επηδηώθεη κηα ζεηηθή ςπρνινγηθή παξέκβαζε ζην ζρνιείν κε
ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ ελδπλάκσζε νιόθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πξνζσπηθνύ θαη ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ γεληθήο
δπζθνξίαο, άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, εληζρύεη ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
θαη ηελ αηζηνδνμία θαηαδεηθλύνληαο ηα πηζαλά νθέιε ησλ ζεηηθώλ ςπρνινγηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ
βαζίδνληαη ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ ζρνιείνπ θαη
επηζεκαίλνπλ ηελ θξίζηκε αλάγθε λα θαηαζηεί ε εθπαίδεπζε γηα ηελ επεκεξία αλαπόζπαζην κέξνο
ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
Δλώ ε παξνρή ςπρνθνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθέξεηαη ηαθηηθά ζε έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ αλζξσπηζηηθή αληαπόθξηζε ζηελ εθπαίδεπζε, ππάξρεη κηα έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο πνπ
αλαθέξεηαη αθξηβώο ζε ηη ζπλίζηαληαη απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη πόζν απνηειεζκαηηθά είλαη.

Τπάξρεη, σζηόζν, επξεία αλαγλώξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο παξνρήο ςπρνθνηλσληθώλ παξεκβάζεσλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ ηξαπκαηηζκνύ ζηελ επεκεξία θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ
παηδηώλ, ησλ λέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζε θαηάζιηςε, ληξνπή,
απόζπξζε ή επηζεηηθόηεηα. Μηα ςπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε απνκαθξύλεηαη από ηελ εζηίαζε ζε
κεκνλσκέλεο θιηληθά βαζηζκέλεο δηαγλώζεηο ζηελ εζηίαζε ζε νιηζηηθά θαη επξείαο βάζεο πξνιεπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη αλαπηύζζνληαο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζε
νιόθιεξε ηελ πξνζβεβιεκέλε νκάδα. Απηό νδεγεί ζε βειηηώζεηο ζηα γεληθά ζπκπηώκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο κεηαμύ εθείλσλ κε ή ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο θαη κπνξεί έηζη λα
κεηώζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό απηώλ πνπ απαηηνύλ εηδηθή παξέκβαζε. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθό λα
εθαξκνζηνύλ ςπρνθνηλσληθά πξνγξάκκαηα κέζσ κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο, νινθιεξσκέλεο θαη
πνιπηνκεαθήο πξνζέγγηζεο

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων - ικανοηήηων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ:







Να Γλσξίζνπλ ηηο κνξθέο ησλ ζπγθξνύζεσλ σο πξνηάζεηο κεηαηξνπήο ηνπο ζε επθαηξίεο πςειήο
απνδνηηθόηεηαο.
Να γλσξίζνπλ κέζα από κία άιιε νπηηθή ζθνπηά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξεζε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη ησλ καζεηώλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο
Να απνζαθεληζηνύλ νη όξνη άγρνο, ζηξεο, θξίζεηο παληθνύ, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απηνεθηίκεζε
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
Να γλσξίζνπλ ηo πξόγξακκα Biophilia.
Να αλαθέξνπλ κε βεβαηόηεηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ eft θαη παξαδείγκαηα απηώλ, θαζώο θαη λα
γλσξίδνπλ ηηο αθνινπζίεο θαη ηηο βαζηθέο ηερληθέο

Β. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ:



Να δηακνξθώλνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο σο παξαγόληεο θαιήο ηζνξξνπίαο θαη
πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο



Να απνδέρνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη όιεο ηηο θαηαζηάζεηο εξγαζηαθνύ άγρνπο κε ηερληθέο
ελδπλάκσζεο



Να πάψουν να αιζθάνονηαι οι ζυνάδελθοι ανήμποποι ιόγσ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ ή λνεηηθνύ
(παγώκαηνο) freeze σο αληίδξαζεο ζην ζύγρξνλν θαηαηγηζκό θαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη λα
διδάξουν με ηο παπάδειγμά ηουο ην απηό ζηνπο καζεηέο ηνπο, αμηνπνηώληαο ηερληθέο ραιάξσζεο
θαη “μεθιεηδώκαηνο” από παιαηόηεξεο λόξκεο ακθνηέξσλ.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΩΡΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

450 ΩΡΕ

18 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Η Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε ΕηζαγσγήΘεσξεηηθό Πιαίζην
– Απνζαθήληζε όξσλ
Η Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε Η Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε
ΕθπαηδεπηηθώλΘεσξεηηθό πιαίζην Ιζηνξηθή ΑλαδξνκήΜνληέια
Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζεο Εθπαηδεπηηθώλ
Αρβανιτιδου Μαριάνθη
ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Η Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε Παξάγνληεο , ζπκπηώκαηα,
επηπηώζεηο θαη παξεκβάζεηο πξόιεςεο θαη ζεξαπείαοΚαιέο Πξαθηηθέο
Σηξεο θαη θξίζεηο Παληθνύ ζηνλ εθπαηδεπηηθό θιάδνΓεληθή ζεώξεζε –
Απνζαθήληζε όξσλ
Αρβανιτίδου Μαριάνθη
ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ςπρνθνηλσληθνη θηλδπλνη θαη αγρνο ν ζεζκνο ηνπ «ζπκβνπινπ
θαζεγεηε- mentoring»
Μαθιουδάκη Άννα
ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Δάζθαινο –Burn out – Παλδεκία
Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ΜαζεηώλΟξηζκνί θαη αηηίεο πξνβιεκάησλ
ζπκπεξηθνξάο Τερληθέο Πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο Ο ξόινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ
Αρβανιτίδου Μαριάνθη
ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EFT
Φιλλιποποποφλου Κωνςταντίνα
ΕΝΟΣΗΣΑ 6: Δκπλένληαο ηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά
ηνπο κέζα από ηε κνπζηθή θαη ηελ επηζηήκε – Biophilia

Γεωργίου Γιάννησ
ΕΝΟΣΗΣΑ

7:

“ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ”
Μοφςτου Πλγα
ΕΝΟΣΗΣΑ 8: Ψυχική ανθεκτικότητα ςε ενήλικεσ και παιδιά
Ρρεκάτε Βικτώρια
ΕΝΟΣΗΣΑ 9: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
α) ΑΝΑΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΕΙΡΟΥ 2.000 ΛΕΞΕΩΝ
β) ΑΝΑΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία
ςυναδζλφου ςασ, αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ:
Ρεριεχόμενο, Δομή, Ρρωτοτυπία, Σαφήνεια.
+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Αρβανιτίδου Μαριάνθη)

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

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:

Αξβαληηίδνπ Μαξηάλζε
Δίλαη πηπρηνύρνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο), ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγία( ΓΠΘ) θαη θάηνρνο
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηε Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ (ΑΣΔΗΘ).
Έρεη, επίζεο, ηίηιν ζπνπδώλ ζηε Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή θαη Δκπνξηθέο
Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο( ΔΛΚΔΠΑ) κε θαηάξηηζε πκβνύισλ ζηα Βαιθάληα. Έρεη
παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαη θύθινπο καζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ Παηδαγσγηθή θαη
ςπρνινγία, ηε Γηδαζθαιία παξακπζηώλ θαη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, δηδαζθαιία
Μαζεκαηηθώλ θαη Ηζηνξίαο, Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε θα. Παξαθνινπζεί ηνπο
θύθινπο καζεκάησλ ζην SchoolEducationGetaway θαη European Schoolnet Academy
θαη ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+. Δίλαη επηκνξθώηξηα
SchoolEducationGetaway, πξέζβεηξα WROHELLAS (ξνκπνηηθή) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ρνδόπεο θαη πξέζβεηξα
ηνπ SaferwaterSports Θξάθεο. Έρεη βξαβεπηεί κε 17 εζληθέο θαη επξσπαηθέο εηηθέηεο πνηόηεηαο γηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα πνπ πινπνίεζε. Δπίζεο, έρεη ιάβεη ην 1ν βξαβείν από ηελ Αθαδεκία ηνπ SafewaterSports. Έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε ζπλέδξηα (σο εηζεγήηξηα) ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθό κε αληηθείκελν ηελ Καηλνηνκία ζηελ
Δθπαίδεπζε θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Έρεη αξζξνγξαθήζεη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (ειιεληθά θαη μέλα)
θαζώο θαη ζην δηαδίθηπν κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, ηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία, θαη
Γηδαθηηθή. Έρεη, επίζεο, δεκνζηεύζεη έλα βηβιίν, ην νπνίν δηαηίζεηαη ςεθηαθά από ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη
αθνξά ηελ Γηδαζθαιία ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Δίλαη θάηνρνο πηπρίσλ Αγγιηθώλ
(Proficiency – Michigan θαη Cambridge), κηιάεη Ηηαιηθά θαη Σνπξθηθά. Δπίζεο, δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ
(ECDL θαη ΣΠΔ Α' Δπηπέδνπ). Τπεξεηεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Έρεη ιάβεη ην Βξαβείν Γηαθεθξηκέλνπ κέινπο ηεο ΔΔΠΚ, 1Ο Βξαβείν Safewatersports γηα εθπόλεζε
πξσηόηππνπ έξγνπ κε ηνπο καζεηέο ηεο.
Σν 2019 βξαβεύηεθε κε Σηκεηηθή Γηάθξηζε θαη Έπαηλν από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ γηα ηηο πξσηνπόξεο
κεζόδνπο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκόδεη θαζώο θαη γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη γηα ηελ γεληθή πξόνδν ησλ
καζεηώλ ηεο. ( marvanit@sch.gr )
Άλλα Μαζηνπδάθε
Ζ Αλλα Μαζηνπδάθε είλαη Πηπρηνύρνο Αηζζεηηθήο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Αξρηθά
ζπνύδαζε Αηζζεηηθή θαη Κνζκεηνινγία ζην Λνλδίλν ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Έρεη
απνθηήζεη Μεηαπηπρηαθό κε ηίηιν: Msc Οξγάλσζε, Γηνίθεζε & Θεξαπεπηηθέο
Πξαθηηθέο Μνλάδσλ Δπεμίαο θαη SPA ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Ηδξύκαηνο
ηεο Θεζζαινλίθεο. Καηέρεη ηίηιν Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ηεο
Α.Π.ΑΗ.ΣΔ. θαζώο θαη ηίηιν εμεηδίθεπζεο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ Π.Δ.Τ.Π θαη Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο
ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Έρεη πινπνηήζεη δηάθνξα
πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη ηαδηνδξνκίαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
πνπ αθνξνύλ ηε ζρνιηθή ςπρνινγία θαη δηάθνξεο επηκνξθώζεηο από δεκόζηνπο θαη
ηδησηηθνύο θνξείο πνπ αθνξνύλ Αηζζεηηθή θαη Τγεία, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη
Δθπαηδεπηώλ ζε καζήκαηα Μαζεηείαο ηνπ Η.Δ.Π. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα
ελειίθσλ από ηνλ Δ.Ο.ΠΠ.ΔΠ θαη θαηέρεη Πηζηνπνηεηηθό Δμεηδηθεπκέλεο Δπηκόξθσζεο κε ηίηιν: « Αλάπηπμε
Γεμηνηήησλ Γηδαζθόλησλ γηα ηελ Έληαμε ησλ Παηδηώλ Πξνζθύγσλ θαη Μεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα», ηνπ
Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Unicef. Πξόζθαηα παξαθνινύζεζε ην επηκνξθσηηθό
πξόγξακκα γηα ηε ρνιηθή Βία θαη Δθθνβηζκό ηνπ Πεξηθεξηαθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Α/ζκηαο
& Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Αηηηθήο. Πξόζθαηα έιαβε κέξνο σο επηζηεκνληθό κέινο ζηελ νκάδα ζύληαμεο γηα
ηελ αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηξάπεδαο ζεκάησλ γηα ηηο εμεηάζεηο
πηζηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ΗΔΚ όπνπ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη σο εμεηάζηξηα. Σα ηειεπηαία ρξόληα αζθεί
δηδαθηηθό έξγν ζηελ Γεκόζηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Η.Δ.Κ., ζε δηάθνξεο Δ.ΠΑ. ηνπ ΟΑΔΓ,, Κ.Δ.Κ.
θαζώο θαη ζε Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδώλ. Έρεη αξζξνγξαθήζεη ζε επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά θαζώο θαη
ζην δηαδίθηπν ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ νιηζηηθή πγεία ηνπ αηόκνπ. ( amath@hotmail.gr )

Μνύζηνπ Όιγα
Ζ Όιγα Μνύζηνπ είλαη κόληκε εθπαηδεπηηθόο Γεξκαληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε
ηνπ Ν. Καξδίηζαο. Έρεη νινθιεξώζεη ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ ΔΑΠ «πνπδέο ζηελ
Δθπαίδεπζε», κε εμεηδίθεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηελ Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε
θαη είλαη θνηηήηξηα Φπρνινγίαο ζην Marconi University (Bachelor In Psychological Sciences
And Techniques). Έρεη εμεηδηθεπηεί ζηε ρνιηθή Φπρνινγία κε ην Vellum Diploma ηνπ
ΔΛΚΔΓΗΜ (200 σξώλ) θαη έρεη παξαθνινπζήζεη θαη εμεηδηθεπηεί κε ηελ εηήζηα επηκόξθσζε
ζηε ρνιηθή Φπρνινγία ηνπ Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο (500 σξώλ). Δίλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ
εμεηδίθεπζεο ζηελ Δθπαίδεπζε Αηόκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο από ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,
έρεη επηκνξθσζεί θαη εμεηδηθεπηεί ζε ζέκαηα Φπρνινγίαο θαη πκβνπιεπηηθήο (Παλ/κην Αηγαίνπ), Οηθνγελεηαθήο
ζεξαπείαο, ρνιηθήο βίαο, πκβνπιεπηηθήο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ (Παλ/κην Αηγαίνπ) θαη αληηκεηώπηζεο
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (Παλ/κην Πεηξαηώο). Καηέρεη πηζηνπνηεηηθά εμεηδίθεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή (500
ώξεο), ηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (500 ώξεο) θαη ηε πκβνπιεπηηθή, ηνλ επαγγεικαηηθό
πξνζαλαηνιηζκό θαη ην mentoring (450 ώξεο). Καηέρεη δηδαθηηθή επάξθεηα Διιεληθώλ ζηε δηδαζθαιία ηεο
ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο εθηόο Διιάδαο από ην πξόγξακκα Γηαδξνκέο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο
θαη έρεη παξαθνινπζήζεη ην πξόγξακκα ηνπ ΔΑΠ «Όςεηο Πξνζθπγηθνύ θαηλνκέλνπ».
Έρεη παξαθνινπζήζεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή από ην ΗΠΟΓΔ (300 σξώλ) θαη είλαη
θάηνρνο Γηπιώκαηνο ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο. Δίλαη θξηηήο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
(μελόγισζζα θαη ειιελόγισζζα), όπσο θαη ζε πλέδξηα, ελώ έρεη ππάξμεη κέινο πξνεδξείσλ ζε εθπαηδεπηηθά
ζπλέδξηα. πκκεηέρεη ζε θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη ζε ειιεληθά θαη μέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ελώ δηαζέηεη
πιήζνο σξώλ επηκόξθσζεο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε,
ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηε πκβνπιεπηηθή, ηελ Φπρνινγία θαη ηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Τπήξμε
επηκνξθώηξηα ζε εμ απνζηάζεσο ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Φπρνινγία θαη είλαη θάηνρνο
πηζηνπνηεηηθώλ ππνινγηζηώλ Α, Β επηπέδνπ θαη ECDL. ( olgamoustou@gmail.com )

Πξεθαηέ Βηθηωξία
Ζ Πξεθαηέ Βηθησξία είλαη εθπαηδεπηηθόο κε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Φπζηθή ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Imperial
College ηνπ Λνλδίλνπ. Δίλαη επίζεο θάηνρνο δεύηεξνπ πηπρίνπ Φπρνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ,
κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ ‘πκπεξίιεςε θαη
Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο’ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Birmingham, όπσο θαη ζηε ‘Γηεζλή
Αλζξσπηζηηθή Φπρνθνηλσληθή Παξέκβαζε’ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αλαηνιηθνύ Λνλδίλνπ.
Δπίζεο
παξαθνινπζεί
ηελ
θιηληθή
κεηεθπαίδεπζε
ζηηο
ΓΝΧΗΑΚΔ
ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΔ, ζην Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ηλζηηηνύην Φπρηθήο Τγηεηλήο
(ΔΠΗΦΤ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν.
Έρεη 20εηή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αγγιία, ελώ έρεη εξγαζηεί γηα σο
ΤΝΣΟΝΗΣΡΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ζε Κέληξα Φηινμελίαο Πξνζθύγσλ ηεο Αηηηθήο. Έρεη επίζεο
εξγαζηαθή εκπεηξία σο ύκβνπινο ςπρνπαηδαγσγηθώλ ζεκάησλ ζηελ νκάδα εηδηθώλ παηδαγσγώλ ζηελ Δηδηθή
Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Μνλάδα «πύξνο Γνμηάδεο-Έξεπλα γηα ην παηδί» θαη σο ςπρνιόγνο ζηε
Γηεζλή Οκνζπνλδία Δξπζξνύ ηαπξνύ θαη Δξπζξάο Ζκηζειήλνπ, Μνλάδα Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο.
Δίλαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ από ηηο Ηαηξηθέο Δθδόζεηο ΒΖΣΑ:
1)"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ": Οδεγόο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ
2) «Ζ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»:
3)"ΤΕΖΣΧΝΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΜΖΣΔΡΑ": Οδεγόο ςπρνζεξαπείαο
4) «Γπλαηθεία επηπρία: Πώο λα ειεπζεξσζείηε από κηα ζρέζε πνπ ζαο πιεγώλεη θαη λα αλαθηήζεηε ηελ
πξνζσπηθή ζαο δύλακε: Οδεγόο απηνβνήζεηαο γηα γπλαίθεο»
5) «Οδεγόο Δθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο»
Δίλαη επίζεο ελεξγή εζειόληξηα βνεζόο λνζειεύηξηα κε ηνλ Διιεληθό Δξπζξό ηαπξό από ην 2012. Από ην
2008 πξνζθέξεη εζεινληηθή θξνληίδα ζε εγθαηαιειεηκκέλα παηδηά ζηα λνζνθνκεία Παίδσλ κέζσ ηεο
Δζεινληηθήο Γηαθνλίαο Αζζελώλ, όπνπ εθπαηδεύεη ηνπο λένπο εζεινληέο ζηελ Αλαγλώξηζε-ΠξόιεςεΑληηκεηώπηζε
ηεο Παηδηθήο Καθνπνίεζεο. Έρεη επίζεο πξνζθέξεη εζεινληηθή ζπκβνπιεπηηθή ζε
θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, όπσο θαη ζε νκάδεο αλέξγσλ θαη αζηέγσλ. Πξαγκαηνπνίεζε εζεινληηθά δεθάδεο
νκηιίεο-ζεκηλάξηα ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζε όιε ηε ρώξα κέζσ ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ζσκαηείνπ
Μέληνξαο γηα ηελ Παηδηθή Πξνζηαζία θαη Δπεκεξία, ην νπνίν ίδξπζε θαη πξνήδξεπζε θαηά ην δηάζηεκα 2007-

2013, ζε ζέκαηα, όπσο απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνύ, πξόιεςε ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, θηλεηνπνίεζε ηνπ παηδηνύ
γηα κάζεζε, εθπαίδεπζε αμηώλ, πξόιεςε
ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, δηαδηθηπαθόο θαη ξαηζηζηηθόο
εθθνβηζκόο, βία ζηελ εθεβεία θιπ.
Δμαθνινπζεί θαη πξνζθέξεη δσξεάλ νκηιίεο, δηα δώζεο ή δηαδηθηπαθά, ζε ζπιιόγνπο γνλέσλ-θεδεκόλσλ/
εθπαηδεπηηθώλ ζρνιείσλ. Αξζξνγξαθεί ζπρλά ζην Γηαδίθηπν. ( vprekate@gmail.com )

Γεωξγίνπ Ιωάλλεο
O Γεσξγίνπ Ησάλλεο είλαη θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο από ην 2001. Έρεη εξγαζηεί ζηελ
πξσηνβαζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο θαη σο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ
ζε πιεζώξα πξνγξακκάησλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζεηξά ζπλεδξίσλ κε ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ αμηνπνίεζε θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηερληθώλ αιιά
θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη απόθνηηνο ηεο ζρνιήο
Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ,
όπνπ έιαβε θαη ηνλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν ελώ παξαθνινύζεζε θαη ην κεηαπηπρηαθό
πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ ΔΑΠ. ( giageorgiou@sch.gr )

Φηιηππνπνύινπ Κωλζηαληίλα

●
●
●
●
●
●
●
●

Υεηξνπξγόο Οδνληίαηξνο (Οδνληηαηξηθή ρνιή Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ ΑζελώλΠηπρίν 1992)
● Δθπαηδεπηηθόο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο από 3/9/2007
Δλαζρόιεζε ηξηεηήο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε , παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ,
βησκαηηθά εξγαζηήξηα γηα όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νξγάλσζε ζπλεδξίσλ &
εκεξίδσλ ζηελ Διιάδα & ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
● Δθπαίδεπζε ζηελ Οκνηνπαζεηηθή. Ηδξπηηθό κέινο ηεο Δ.Δ.Κ.Ο.Ο
( Διιεληθή Δηαηξεία Κιαζζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο Οδνληηαηξηθήο) θαη κέινο ηεο
εθπαηδεπηηθήο επηηξνπήο ηεο εηαηξείαο (Δπξσπατθή πηζηνπνίεζε ησλ Οδνληηάηξσλ ζηελ
Οκνηνπαζεηηθή)
● Δθπαηδεύηξηα ζηα δεκόζηα ΗΔΚ (1998-2005) Μεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε ζηελ
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ από ην ΔΑΠ)
● Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην Eft (Τ. Βαξειάο 2019 Γεθέκβξεο), Eft. Levels 1,2,
3 πηζηνπνίεζε από AAMET 2012-2014, Οκηιία θαη βησκαηηθό ζηε Μαζεκαηηθή εβδνκάδα 2014
Κάηνρνο πηπρίσλ μέλσλ γισζζώλ (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ηζπαληθά) Μεηαθξάζεηο παηδηθώλ βηβιίσλ ζε
αγγιηθά, ηζπαληθά
Δλαζρόιεζε κε αληηζηξέο, βησκαηηθέο δξάζεηο κε ζπλεξγαζία κε ςπρνζεξαπεπηηθέο νκαδηθέο
πνιπήκεξεο ζπλαληήζεηο εθηόο πόιεο. (Μνπξίθη Βιάζηεο Πηνιεκαίδαο Αύγνπζηνο & Μάξηεο ησλ εηώλ
2012,2013,2014 & 2015 Κέξθπξα επηέκβξεο 2014, Θεζζαινλίθε Οθηώβξεο 2014), Γξεβελά (2016)
Οξεηβάηεο, πλνδόο βνπλνύ & Οξεηλήο Πεδνπνξίαο(1998) & δξνκέαο αληνρήο
Κάηνρνο πηζηνπνίεζεο ρνιήο Βαζηθήο Γηάζσζεο ( Διιεληθή Οκάδα Γηάζσζεο ΠΑΜΜΑΚ 2019-2020)
Πηζηνπνίεζε BLS (Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ) 2017, 2019
Μέινο Ζκηεπαγγεικαηηθώλ ρνξσδηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο & παξνπζία ζην εμσηεξηθό ζηα πιαίζηα
δηαθξαηηθώλ δηνξγαλώζεσλ.
πκκεηνρή ζε ρνξσδηαθέο ερνγξαθήζεηο θαη άιιεο ηξαγνπδηώλ θαη αθήγεζεο ζε παηδηθά παξακύζηα.
Δπαγγεικαηηθή ζρνιή Μύζνπ θαη Αθήγεζεο Αζήλαο (1000σξώλ εθπαίδεπζεο κο 450 ώξεο
παξαζηάζεσλ)
Υόκππ: ηξαγνύδη, πιέμηκν, ρνξόο, πεδνπνξία, μελαγήζεηο, αθήγεζε παηδηθώλ παξακπζηώλ,
δξακαηνπνίεζε, απηνζρεδηαζκνί. ( nadia12.filip@gmail.com )

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΟΤ - πληνλίζηξηα ( marvanit@sch.gr )

