
 

 

 

 

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.: 60/14-09-2022 

 

 

ΠΡΟ: 

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

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

 
   

Θέμα: «ΤΜΒΟΤΛΟ ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ 

επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (350 ωξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε 

(εμ νινθιήξνπ).  
  

Σαο 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: 

Ζκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθωηέο: 

122 

ύκβνπινο 

ρνιηθήο 

Εωήο 

10/10/22 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

350 ώξεο 

(13 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεωο 

(Δμ νινθιήξνπ) 

Ζιηνπνύινπ Μάξζα, 

Γεκεηξνπνύινπ 

Φωηεηλή 

 

 

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  02/10/2022 (γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  

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.: 

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


 

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

εηζάγεηε ην όνομα χρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε 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, 

ελδερνκέλσο λα 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: Ζ 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/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: 02/10/2022 

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


ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ: 
❖ Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΧΡΔΑΝ, αιιά 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΗ ΠΛΖΡΧΜΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΓΡΟΜΖ κειώλ, 30€ (ε δηαδηθαζία 

πιεξωκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηωλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ). 

❖ 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 άμνλεο:  

a) Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - Σαθήλεηα. 

                  Υπνβνιή εξγαζίαο – ζρνιίσλ ΜΔΤΑ 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/


122ν ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (350 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 

«ΤΜΒΟΤΛΟ ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ», δηάξθεηαο 350 ωξώλ.  

Τν 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.  

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, 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 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΦΟΛΗΚΖΣ ΕΩΖΣ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο 

αληηκεηώπηζεο δεηεκάησλ ζε ηνκείο πνπ απαζρνινύλ ηε ζρνιηθή κνλάδα, όπσο ελδεηθηηθά, ε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη πξόιεςε αθξαίσλ ζπκπεξηθνξώλ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπκπεξίιεςε θαη 

ελζσκάησζε, καζεηέο κε ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο, θιίζεηο θαη ηαιέληα, κεηάβαζε ζε άιιεο βαζκίδεο, 

ζρνιηθή θηλεηηθόηεηα, ζπκβνπιεπηηθή θαη νκάδεο γνλέσλ 

 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ: 

Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

1. Να γνωρίςουν τα χαρακτθριςτικά του ςυμβοφλου ςχολικισ ηωισ.  

2. Να αναγνωρίηουν τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να κατζχουν . 

3.  Να γνωρίηουν τι είναι το coaching  

4. Να διακρίνουν τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτο coaching και τθ ςυμβουλευτικι  

5. Να απαρικμοφν τα χαρακτθριςτικά και τισ ικανότθτεσ του coach 



6. Να μάκουν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ κετικισ εκπαίδευςθσ που είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ 

κετικισ ψυχολογίασ και τθσ παιδαγωγικισ. 

7. Να γνωρίςουν τα βιματα για τθν ανάπτυξθ κετικότθτασ ςτθν ηωι. 

  

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων  

Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να: 

1. Να εφαρμόηουν αρχζσ ςυμβουλευτικισ ψυχολογίασ.  

2. Να κατανοιςουν τα μοντζλα επικοινωνίασ μζςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ. 

3.  Να εφαρμόςουν τισ βαςικζσ αρχζσ προςωπικισ ενδυνάμωςθσ 

4. Να αναπτφξουν ικανότθτεσ coaching ςτθν εκπαίδευςθ 

5. Να είναι ςε κζςθ να δθμιουργοφν και να εφαρμόηουν παρεμβάςεισ για ενίςχυςθ τθσ αιςιοδοξίασ, 

τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ ψυχολογικισ ευθμερίασ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ.  

 

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορών  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

1. Να χρθςιμοποιοφν τισ δεξιότθτεσ για διαχείριςθ κρίςεων μζςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ. 

2. Να ςχεδιάηουν προγράμματα κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ.  

3. Να ενκαρρυνκοφν ϊςτε να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ ενδυνάμωςθσ ςτθν εκπαίδευςθ 

4. Να εκτιμοφν τον ρόλο του εκπαιδευτι ωσ coach 

5. Να προςκαλοφν τθ κετικότθτα. 

6. Να ςυνειδθτοποιιςουν τα οφζλθ των κετικϊν ςυναιςκθμάτων. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

ΔΝΟΣΗΣΔ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1: Απσέρ ςμβοςλεςηικήρ Ψςσολογίαρ (Ηλιοπούλος 
Μάπθα) 

1.1 Oριζμός 

1.2Είδη Σσμβοσλεσηικής υστολογίας 

1.3Αρτές ζηο ζτολικό περιβάλλον 

25 ΩΡΔ 1ΔΒΓΟΜΑΓA 

Δνόηηηα 2 :  Γεξιόηηηερ ςμβοςλεςηικήρ  

(Ηλιοπούλος Μάπθα) 

2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε  

2.2 4 Γεμηόηεηεο πκβνπιεπηηθήο 

2.3. Σξόπνη εθαξκνγήο  

2.4 Ρόινο πκβνύινπ ρνιηθήο δσήο  

 

25 ΩΡΔ 1ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3:Μονηέλα Δπικοινωνίαρ ζηο ζσολικό πεπιβάλλον 25 ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 



( Ηλιοπούλος Μάπθα ) 

3. 1 Παξνπζίαζε Μνληέισλ  

3.2 Υαξαθηεξηζηηθά εθαξκνγήο ηνπο  

ΔΝΟΣΗΣΑ  4: Θεηική Δκπαίδεςζη (Φωηεινή Γημηηποπούλος)  

4.1 Γεληθή εηζαγσγή ζηε ζεηηθή ςπρνινγία ζηελ εθπαίδεπζε. 

4.2 Αξρέο ζεηηθόηεηαο – ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

4.3 Πξναγσγή ηεο αηζηνδνμίαο, ελζπλαίζζεζεο, ελζπλεηδεηόηεηαο θαη 
ςπρνινγηθήο ξνήο.  

25 ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 5: Παρεμβάςεισ κετικισ εκπαίδευςθσ ςτο ςχολικό πλαίςιο. 

(Φωηεινή Γημηηποπούλος)  

5.1 Αλάπηπμε ζεηηθόηεηαο (βήκαηα).  

5.2 Θεηηθό θιίκα, θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζην ζρνιείν. 

5.3 Δθαξκνγέο παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 
ζεηηθόηεηαο ζην ζρνιηθό πιαίζην. 

25 ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 6:  Ψςσική ανθεκηικόηηηα (Ηλιοπούλος Μάπθα) 

6.1 Καηαλόεζε έλλνηαο  

6.2 Πξνζδηνξηζκόο ζεκαζίαο ηεο  

6.3 Δθαξκνγή ζην ζρνιείν. 

25 ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 7: Ππογπάμμαηα Κοινωνικήρ Ανάπηςξηρ ζηο ζσολικό 
πεπιβάλλον (Ηλιοπούλος Μάπθα) 

7.1  Πεξηερόκελν  

7.2 Αξρέο εθαξκνγήο ηνπ  

7.3 Πξόηππα Πξνγξακκάησλ ζηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

 

25 ΩΡΔ 1ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ  8:ςμβοςλεςηική ζηην Διδική Αγωγή  

(Ηλιοπούλος Μάπθα) 

8.1 ΓΔΠΤ 

8.2 Μαθηζιακές δσζκολίες. 

8.3 Ασηιζμός  

25 ΩΡΔ 1ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ  9 : ςμβοςλεςηική ζε εςάλωηερ ομάδερ 
(Ηλιοπούλος Μάπθα) 

9. 1 ύλζεηεο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο  

9.2 Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

9.3 Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

25 ΩΡΔ 1ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 10: Ππογπάμμαηα Κοινωνικόζςναιζθημαηικήρ ένηαξηρ 
ζε Ππωηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια. (Ηλιοπούλος Μάπθα ) 

10.1 Υαξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ αλά ζρνιηθή βαζκίαδα. 

10.2 Μνξθέο  πξνγξακκάησλ 

10. 3Πξαθηηθέο εθαξκνγέο  

25 ΩΡΔ 1ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΔ 11 - 13: ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΔΞΔΩΝ  

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΥΟΛΙΩΝ (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία 

100 ΩΡΔ 3 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 



ζπλαδέιθνπ ζαο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

Πεξηερόκελν, Γνκή, Πξσηνηππία, αθήλεηα. 

+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ( Ηλιοπούλος Μάπθα) 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 350  ΩΡΔ 13 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

 

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: 

 

Ζιηνπνύινπ Μάξζα  

Η Ηλιοπούλος Μάπθα  είλαη Δηδηθή παηδαγσγόο/Φηιόινγνο , εξγάδεηαη ελεξγά κε παηδηά θαη 

εθήβνπο κε ΔΔΑ.  Οη πξνπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο νινθιεξώζεθαλ κε ππνηξνθία θαη βαζκό 

άξηζηα ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ΔΚΠΑ. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ Δηδηθήο 

Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ- UniversitàdiTorino), δηαζέηεη 

επαγγεικαηηθό δίπισκα εμεηδίθεπζεο Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ & Πξνβιεκάησλ 

πκπεξηθνξά, νινθιεξώλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ΔΑΠ.. 

Γηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά επάξθεηαο γηα ηε ρνξήγεζε αμηνινγεηηθώλ εξγαιείσλ θαη κεζόδσλ 

παξέκβαζεο γηα καζεηέο κε ΔΔΑ. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο, ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία Αξραίσλ Διιεληθώλ ζε παηδηά 

κε ΔΔΑ θαη ζηε Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζε Αιιόγισζζνπο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε 

ύκβνπινο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ. Δίλαη ζπγγξαθέαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα 

ηε γεληθή θαη εηδηθή αγσγή (εθδόζεηο www.my-book.gr ). Έρεη δεκνζηεύζεη άξζξα ηεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

έρεη παξνπζηάζεη κειέηεο θαη έξεπλεο ηεο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα. Δίλαη εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζπλεξγάδεηαη ζε πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο θαη είλαη εληαγκέλε ζε κεηξώα 

εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ. ( misparth@hotmail.gr ) 

 

Γεκεηξνπνύινπ Φωηεηλή 

Η Φωτεινι Δθμθτροποφλου είναι κακθγιτριασ αγγλικισ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ και 

μθτζρα δφο παιδιϊν. Σποφδαςε αγγλικι φιλολογία ςτο Ε.Κ.Π.Α. και ζχει διδάξει ςε 

δθμόςια ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ςε Ι.Ε.Κ.. Το 

όραμα τθσ είναι να αφιςει ζναν καλφτερο κόςμο, γι’ αυτό αναηθτά αςταμάτθτα τθν 

γνϊςθ για τθν αυτοβελτίωςθ και τθν καινοτομία ςτθν εκπαίδευςθ. Έχει παρακολουκιςει 

πλικοσ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων και βιωματικϊν εργαςτθρίων. Έχει ςυντονίςει πολλά 

προγράμματα αγωγισ υγεία, πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά ςτα 25 χρόνια υπθρεςίασ 

τθσ. Είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ ςτο coaching από το Ε.Κ.Π.Α. και επιμορφωτικοφ 

ετιςιου προγράμματοσ ςτθν κετικι ψυχολογία ςτθν εκπαίδευςθ από το Πάντειο Πανεπιςτιμιο. Απνιακβάλεη λα 

πξνζθέξεη ζπλεδξίεο coaching θαη λα ζπλδπάδεη εθπαίδεπζε θαη coaching ζηελ ηάμε.  

 ( difotini68@gmail.com ) 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Μάξζα Ζιηνπνύινπ  -  misparth@hotmail.gr    

(Δπηπιένλ Πξόηππν Φεθηαθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό, δηαζέζηκν ζην: https://my-book.gr/ ) 

http://www.my-book.gr/
mailto:misparth@hotmail.gr
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