
 

 

 

 

 

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.: 03/16-01-2023 

 

 

ΠΡΟ: 

 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: «ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ - ΥΟΛΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ»: Τπνβνιή 

αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο 

(400 ωξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).  
 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλωζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

πξνώζεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο, 

απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάηω εμ νινθιήξνπ 

από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο: 

 

Α/Α Σίηινο: Ηκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

πλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Υώξνο 

Τινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 
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ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ 

ΔΦΗΒΟΤ - ΥΟΛΙΚΗ 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

13/02/2023 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκ

α Moodle 

400 ώξεο 

(16 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεωο 

(Δμ 

νινθιήξνπ) 

Υξηζηίλα Κωθίδνπ 

 

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. 12/02/2023 (γηα ηελ 

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

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

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: 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, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1). 

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην 

πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-

melwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. 
 

Εκεί, και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ έρω 

επηιεγεί λα παξαθνινπζήζω ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ 

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

 

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

επιζηολή, καθώς  ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό ζύζηημα 

και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην). 

 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 12/02/2023 
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ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΧΡΔΑΝ, αιιά 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ ΠΛΗΡΧΜΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΓΡΟΜΗ κειώλ, 30€ (ε δηαδηθαζία 

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

❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.  

❖ Η 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). 

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

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

Όιεο νη βεβαηώζεηο αλαξηώληαη ζην πξνθίι ηωλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ 

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

πξνγξάκκαηνο. 

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

 

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε: 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

 Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

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

 Να παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεωλ πεξίπνπ. 

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

ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

a) Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - αθήλεηα. 

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

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο). 

 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Δημήηρης Κολοκοηρώνης 

 Ο Ανηιπρόεδρος 

 

 

Δημήηρης 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/


142ν ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (400 ωξώλ) 

 

Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ), 

ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ  θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο 

ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

«ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ - ΥΟΛΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ», δηάξθεηαο 400 ωξώλ.  

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

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 όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

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

δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ρνιώλ (Θεηηθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο  

(Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ) πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν 

επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ, θαζώο επίζεο θαη ηεο  

ΥΟΛΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη 

εθόδηα ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν, πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθόο, ν γνλέαο ή ν 

επαγγεικαηίαο ζρνιηθόο ςπρνιόγνο λα εληξπθήζεη ζε ζέκαηα θαη πξαθηηθέο πνπ εληζρύνπλ ηελ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ, αιιά θαη δηεπθνιύλνπλ θαη 

βειηηώλνπλ ηε δηαρείξηζε κηαο ζρνιηθήο ηάμεο. Δμεηάδεη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο, 

ην πεξηερόκελν θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο. Αλαιύεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ζρνιηθνύ 

ςπρνιόγνπ, πνπ αθνξνύλ ζηε δηάγλσζε δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαδύνληαη ζην ζρνιηθό 

πιαίζην θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δπηπξόζζεηα, εηζάγεη ηνλ επηκνξθνύκελν ζηνλ ρώξν ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Δμεηάδεη 

πεξηπηώζεηο καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (π.ρ. δπζιεμία), Γηάζπαζε Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθόηεηα (ΓΔΠ/Τ), Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο. Δζηηάδεη ζηελ εθαξκνγή 



ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζε καζεηέο κε πνηθίιεο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθά ζηηι, αιιά θαη ηελ 

εθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθώλ αξρώλ δηδαζθαιίαο. Δπηπξόζζεηα, δίλεη έκθαζε ζε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ, όπσο ε βία θαη ν εθθνβηζκόο, αιιά θαη ζηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Οξίδνπλ ην ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο 

2. Αλαγλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ 

3. Γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο-ΓΔΠ/Τ-Γηαηαξαρέο 

Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 

4. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. Δθαξκόδνπλ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο εηεξόηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

2. ρεδηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλα ζρέδηα καζήκαηνο ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη αλαπεξία 

3. Διέγρνπλ θαη δηνξζώλνπλ ην ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, κε ζηόρν ηε 

βειηίσζή ηεο θαη ηελ επίηεπμε κεγαιύηεξσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο καζεηέο 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Δλζαξξπλζνύλ ζηε ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλσλ ηερληθώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

2. Τπνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

αλαπεξία 

3. Τηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ νξζή εθπαηδεπηηθή θαη ςπρνθνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ λέσλ θαη εθήβσλ 

 

 

 

 

 



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Προβλήματα ςυμπεριφοράσ παιδιϊν και εφήβων 

 (Κωφίδου Χριςτίνα) 

1.1 Σα δικαιϊματα του παιδιοφ 

1.2 Οι ανάγκεσ των παιδιϊν 

1.3 Παιδικζσ διαταραχζσ ςυναιςκιματοσ και δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ 

1.4 Η αναγκαιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

1.5 Χαρακτθριςτικά και προχποκζςεισ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

1.6 Ο ρόλοσ των γονζων ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ 

1.7 Οφζλθ ςυνεργαςίασ ςχολείου – οικογζνειασ 

1.8 Δυςκολίεσ και προβλιματα ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου – οικογζνειασ 

1.9 Θεωρθτικά και ςυνεργατικά μοντζλα ςυνεργαςίασ ςχολείου – 
οικογζνειασ 

1.10 υμπεράςματα 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ ςτη χολική Ψυχολογία 

 (Κωφίδου Χριςτίνα) 

2.1 Ειςαγωγι 

2.2 Οριςμοί ςχολικισ ψυχολογίασ  

2.3. Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ ςχολικοφ ψυχολόγου  

2.4 Νόμιμθ ςφςταςθ των ΕΔΕΑΤ και κακοριςμόσ των ιδιαίτερων 
κακθκόντων των μελϊν και ςυντονιςτϊν αυτϊν  

2.5 Παγκόςμια διακιρυξθ δεοντολογίασ για ψυχολόγουσ 

2.6 υμπεράςματα  

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: χολική βία και εκφοβιςμόσ 

 (Κωφίδου Χριςτίνα) 

3.1 Οριςμόσ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

3.2 Κφρια χαρακτθριςτικά και είδθ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

3.3 Αιτίεσ χολικοφ Εκφοβιςμοφ  

3.4 Χαρακτθριςτικά κφτθ και κφματοσ  

3.5 Επιπτϊςεισ και τρόποι καταπολζμθςθσ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ  

3.6 Οδθγόσ Καλϊν Πρακτικϊν κατά του Εκφοβιςμοφ  

3.7 τερεότυπα και προκαταλιψεισ  

3.8 Ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ  

3.9 θμεία ελζγχου (Check points) 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Διαπολιτιςμική εκπαίδευςη και διαπολιτιςμικζσ διδακτικζσ 
πρακτικζσ 

 (Κωφίδου Χριςτίνα) 

4.1 Ειςαγωγι 

4.2 Σο δικαίωμα ςτθ διαφορά – πολυπολιτιςμικότθτα 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 



4.3 Μοντζλα/Προςεγγίςεισ ετερότθτασ 

4.4 Βαςικζσ αρχζσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ  

4.5 Διαπολιτιςμικζσ Διδακτικζσ Πρακτικζσ  

4.6 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διαπολιτιςμικι διαχείριςθ τθσ 
ετερότθτασ  

4.7 υμπεράςματα  

ΕΝΟΣΗΣΑ 5: υμπερίληψη ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και 
αναπηρία 

 (Κωφίδου Χριςτίνα) 

5.1 Ιςτορία Ειδικισ Αγωγισ 

5.2 Νόμοσ Ειδικισ Αγωγισ 3699/2008 

5.3 Η ζννοια τθσ αναπθρίασ 

5.4 Ενιαία Εκπαίδευςθ-υμπερίλθψθ-Παιδαγωγικι τθσ Ζνταξθσ 

5.5 Μοντζλα ερμθνείασ τθσ αναπθρίασ 

5.6 Ιατρικό-Κοινωνικό Μοντζλο Αναπθρίασ και Ενιαία Εκπαίδευςθ 

5.7 Θεμελιϊδεισ Διακθρφξεισ και Νομοκεςίεσ για τθν Ενιαία Εκπαίδευςθ 
των Ατόμων με Αναπθρία 

5.8 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των παιδιϊν 
για τα άτομα με αναπθρία 

5.9 τάςεισ και αντιλιψεισ των παιδιϊν για τα άτομα με αναπθρία 

5.10 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των 
εκπαιδευτικϊν για τα άτομα με αναπθρία  

5.11 τάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τα άτομα με αναπθρία 

5.12 υμπεράςματα 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6: Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ-ΔΕΠΤ-Διαταραχζσ ςτο Φάςμα του 
Αυτιςμοφ 

 (Κωφίδου Χριςτίνα) 

6.1 Ειςαγωγι  

6.2 Οριςμοί Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν  

6.3 Κατθγορίεσ και Αίτια Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν  

6.4 Χαρακτθριςτικά Παιδιϊν με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ  

6.5 Δυςλεξία: Οριςμοί και Αίτια  

6.6 τρατθγικζσ Παρζμβαςθσ και Προτάςεισ για τθ Διδαςκαλία Μακθτϊν 
με ΕΜΔ  

6.7 Παιδικζσ διαταραχζσ ςυναιςκιματοσ και δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ  

6.8 Οριςμόσ Διάχυτων Αναπτυξιακϊν Διαταραχϊν  

6.9 Αυτιςμόσ-Οριςμόσ  

6.10 Αιτιολογία-Χαρακτθριςτικά Αυτιςμοφ  

6.11 Αρχζσ Εκπαίδευςθσ/Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ των ατόμων με 
αυτιςμό  

6.12 τάςεισ και ζνταξθ/ςυνεκπαίδευςθ  

6.13 Προκλιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν ζνταξθ των ατόμων με 
αυτιςμό  

6.14 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν  

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 



6.15 τάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν προσ τα άτομα με αυτιςμό 

6.16 υμπεράςματα 

ΕΝΟΣΗΣΑ 7: Ο ρόλοσ τησ διαφοροποίηςησ ςτη διαχείριςη τησ ςχολικήσ 
τάξησ 

 (Κωφίδου Χριςτίνα) 

7.1 Εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ διαφοροποίθςθσ 

7.2 Χαρακτθριςτικά διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ 

7.3 Οφζλθ/πλεονεκτιματα διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ 

7.4 Προχποκζςεισ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και ο ρόλοσ του 
εκπαιδευτικοφ  

7.5 Η ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία 

7.6 Η ςυμβολι των ΣΠΕ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία 

7.7 Σομείσ παρζμβαςθσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ  

7.8 υμπεράςματα  

7.9 Παράδειγμα διαφοροποιθμζνου ςχεδίου διδαςκαλίασ  

7.10 Παρουςίαςθ ικανοτιτων και δυςκολιϊν κωφοφ μακθτι 

7.11 Ειδικοί ςτόχοι  

7.12 Οι μακθτζσ να μποροφν να κατονομάςουν οκτϊ μζτρα προςταςίασ 
από το ςειςμό 

7.13 Εξατομικευμζνοι ςτόχοι  

7.14 Διδακτικά υλικά και μζςα 

7.15 Πορεία διδαςκαλίασ 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 8: Κοινωνικοςυναιςθηματική, ψυχολογική και γνωςτική 
ανάπτυξη 

 (Κωφίδου Χριςτίνα) 

8.1 Ενίςχυςθ κοινωνικοςυναιςκθματικισ, ψυχολογικισ και γνωςτικισ 
ανάπτυξθσ 

8.2 Η ζννοια των κινιτρων 

8.3 Εμπόδια ατόμων με αναπθρίεσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ  

8.4 Η Ζννοια του Αυτοπροςδιοριςμοφ και τα υςτατικά τοιχεία του 

8.5 Σα οφζλθ του αυτοπροςδιοριςμοφ για τα άτομα με αναπθρία 

8.6 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ δεξιότθτεσ αυτοπροςδιοριςμοφ των 
ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

8.7 υνθγορία του εαυτοφ και τα ςυςτατικά τθσ ςτοιχεία 

8.8 υνθγορία του εαυτοφ και άτομα με αναπθρίεσ 

8.9 Αυτοαποτελεςματικότθτα (self-efficacy) και αυτοαντίλθψθ (self-
concept) 

8.10 Προγράμματα Παρζμβαςθσ 

8.11 Κλίμα ςχολικισ τάξθσ 

8.12 Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ ςχολικοφ κλίματοσ 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 9: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΕΞΕΩΝ  

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 



ςυναδζλφου ςασ, αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ:  

Περιεχόμενο, Δομι, Πρωτοτυπία, αφινεια. 

+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Κωφίδου Χριςτίνα) 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 400 ΩΡΕ 16 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

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: 

 

Κωθίδνπ Υξηζηίλα 

Η Υξηζηίλα Κωθίδνπ είλαη Φηιόινγνο, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ. 

Έρεη νινθιεξώζεη ζπνπδέο ζηελ Διιεληθή Φηινινγία θαη ζηε Φηινζνθία θαη Παηδαγσγηθή ζην 

Α.Π.Θ. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Δηδηθή (Δληαία) Δθπαίδεπζε ζην 

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην ηεο Κύπξνπ, ζηε Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε (Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Νεπηαγσγώλ Φιώξηλαο θαη Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ 

Α.Π.Θ.) θαη ζηε πζηεκαηηθή Φηινζνθία (Α.Π.Θ.). 

Έρεη εξγαζηεί ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, ζε 

ρνιέο Γνλέσλ, Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο αιινδαπώλ, παιηλλνζηνύλησλ θαη Ρνκά, αιιά θαη ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία 

κε παλεπηζηήκηα (Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Α.Π.Θ., Δ.Κ.Π.Α., Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). Έρεη δηνξγαλώζεη πιήζνο 

επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ (άλσ ησλ 50) είηε ζε ζπλεξγαζία κε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο είηε ζε ζπλεξγαζία 

κε Παλεπηζηήκηα. 

Γλσξίδεη Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ιηαιηθά, Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα θαη ην ζύζηεκα αλάγλσζεο θαη γξαθήο Braille. 

Δίλαη θξηηήο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (π.ρ. Higher Education Research, International Journal of Educational 

Innovation), ελώ ππήξμε κέινο ηεο Δπηηξνπήο θξηηώλ δηαθόξσλ ζπλεδξίσλ (π.ρ. ζε ζπλέδξηα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο θ.ά.). 

Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξόζβαζε θσθώλ θαη βαξήθνσλ θνηηεηώλ ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ην ξόιν ηεο ζπλεγνξίαο ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηελ 

θαηαλόεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ από ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξίεο 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ηνλ θαζνιηθό ζρεδηαζκό ζηε κάζεζε. Έρεη δεκνζηεύζεη 

πιήζνο άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. 

(christy_kof@hotmail.com) 

 

 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Υξηζηίλα Κωθίδνπ (christy_kof@hotmail.com) 

 

mailto:christy_kof@hotmail.com
mailto:christy_kof@hotmail.com


Σημανηικές ανακοινώζεις: Προθεζμίες -  Έκδοζη 

βεβαιώζεων: 

Σαρ εθιζηούμε ηην πποζοσή καθώρ:  

Η πιαηθόξκα εμ απνζηάζεωο επηκόξθωζεο ηεο ΕΕΠΕΚ (seminars.eepek.gr) ζα δέρεηαη 

ηελ ππνβνιή εξγαζηώλ θαη ζρνιίωλ ηο απγόηεπο μέσπι ηην επίζημη καηαληκηική 

ημεπομηνία λήξηρ ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ (αλαγξάθεηαη ζηελ 
πιαηθόξκα, ζηνλ ρώξν ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο), βάζεη ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ.  

Μεηά ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος ππογπάμμαηορ, δε θα γίνονηαι δεκηέρ επγαζίερ 

ή/και ζσόλια ζηην πλαηθόπμα («Φόποςμ ςποβολήρ Τελικήρ Επγαζίαρ & 

ζσολιαζμού κάποιαρ άλληρ»). Παπαηάζειρ ςποβολήρ επγαζιών και ζσολίων δεν 

δίνονηαι, πποκειμένος να μην καθςζηεπεί η έκδοζη ηων βεβαιώζεων. (Γηα 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθνύο ιόγνπο ππεξάλω βίαο, νη επηκνξθνύκελνη ζα πξέπεη λα 

επηθνηλωλνύλ κε ηνλ Σπληνληζηή/ επηκνξθωηή ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα λα εμεηάδεηαη ην 

εθάζηνηε δήηεκα, θαηά πεξίπηωζε). 

Επηπιένλ, 1 εβδνκάδα κεηά ηελ επίζεκε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο, 
η ππόζβαζη ζηα πεπιεσόμενα ηος μαθήμαηορ (αναπηημένο ςλικό, θόποςμ, 

κ.λπ.) δεν θα είναι εθικηή. Γηα ην ιόγν απηό, ζπλίζηαηαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα 
έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην επηκνξθωηηθό πξόγξακκα  (Εξγαζίεο, 
ζρόιηα, θαηέβαζκα πιηθνύ, θ.ιπ.), ηο απγόηεπο μέσπι ηην καηαληκηική ημεπομηνία 

λήξηρ ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ. 

Επηκνξθνύκελνη νη νπνίνη δελ αλαξηνύλ ηηο εξγαζίεο ή/θαη ηα ζρόιηά ηνπο εληόο ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, δε ζα ιακβάλνπλ ηε βεβαίωζε επηηπρνύο 
παξαθνινύζεζεο. 

Τέλορ, οι βεβαιώζειρ όζων παπακολοςθήζεηε επιηςσώρ ηο επιμοπθωηικό μαρ 

ππόγπαμμα, θα βπίζκονηαι πάνηα ζηο Πληποθοπιακό ζύζηημα μελών ηηρ 

ΕΕΠΕΚ: 

( http://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn ). (Είζοδορ με ηοςρ κωδικούρ 

μέλοςρ), 3 – 4 εβδομάδερ μεηά ηη λήξη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ. 

Σηην πεπίπηωζη πος θεωπείηε πωρ είζηε μεηαξύ ηων δικαιούσων βεβαίωζηρ, 

αλλά αςηή δεν θαίνεηαι ζηο Πληποθοπιακό Σύζηημα ηων μελών, παπακαλώ 
επικοινωνήζηε με ηον Σςνηονιζηή/ επιμοπθωηή ζαρ. 

Σαρ εςσαπιζηούμε θεπμά για ηο ενδιαθέπον & ηη ζςνεπγαζία.  

Καλή επιηςσία! 

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

