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(β) Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς που δεν θα υπερβούν το 20% των απουσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Ενότητα:   Οικογένεια και σχολείο: διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο 
 
Επιμορφωτής:  Λαπαντζή Ελένη 
Ημερομηνία:  21/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η συσχέτιση μεταξύ 

ενδοοικογενειακών προβλημάτων και προβληματικής 
συμπεριφοράς του μαθητή στο σχολειό, το προφίλ προβλημάτων 
συμπεριφοράς στο σχολειό και η συνεργασία σχολείου οικογενείας 
για τη διαχείριση των προβλημάτων αυτών. 
     Στόχος της παρούσας ενότητας είναι οι εκπαιδευτικοί να είναι 
ικανοί να εγκαταστήσουν  ουσιαστική και αποτελεσματική 
επικοινωνία με τις οικογένειες μαθητών με προβληματική 
συμπεριφορά και να προσπαθήσουν από κοινού να την 
αντιμετωπίσουν. 
     Μετά την επιμόρφωση αναμένεται η βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων κυρίως σε 
πολυπροβληματικές οικογένειες καθώς και η εκμάθηση τεχνικών 
διαχείρισης των ενδοσχολικών προβλημάτων συμπεριφοράς του 
μαθητή. 
      Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει θεωρητική αλλά και 
βιωματική προσέγγιση.   

 
 
 
 
 
Ενότητα:  Υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος Σπουδών με την αξιοποίηση του 
παιδικού βιβλίου σαν ευέλικτο εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη. 
 
Επιμορφωτής: Μιχαηλίδου Βασιλική 
 
Ημερομηνία:  28/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι κύριοι θεματικοί άξονες της ενότητας είναι η θέση του 

παιδικού βιβλίου στο Π.Σ για το νηπιαγωγείο (δημιουργικές 
προτάσεις αξιοποίησης του παιδικού βιβλίου στην τάξη για την 
καλλιέργεια της φιλοκαλίας, της φιλαναγνωσίας και των γνωστικών 
δεξιοτήτων), το παιδικό βιβλίο ως οδηγός και εμψυχωτής στη 
διαδικασία προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μικρών 
παιδιών, τα μαθηματικά των παραμυθιών, το παιδικό βιβλίο και 
Φυσικές Επιστήμες, το παιδικό βιβλίο και η τεχνολογία, οι 
περιβαλλοντικές αναγνώσεις και τα βιβλία τέχνης για μικρά παιδιά. 
    Κύριοι στόχοι είναι η εξοικείωση και εξάσκηση στις βασικές 
δεξιότητες γλωσσικού και εικονιστικού γραμματισμού με παιγνιώδη 
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τρόπο, η καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων και ανάπτυξη των 
γνωστικών δεξιοτήτων όπως αυτές προδιαγράφονται στο νέο Π.Σ. 
για το νηπιαγωγείο, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, της 
φιλοκαλίας και θετικών στάσεων απέναντι στην ανάγνωση, τα μικρά 
παιδιά να εκφραστούν και να δημιουργήσουν τα δικά τους 
έργα/κείμενα αξιοποιώντας κάθε μέσο και τρόπο, να κατανοήσουν 
την πολιτισμική διάσταση και αξία της γραφής και της ανάγνωσης, 
μα καταστούν ικανοί αναγνώστες αξιοποιώντας και 
αντιμετωπίζοντας κριτικά  εικονιστικές και κειμενικές ενδείξεις του 
βιβλίου, να παράγουν τα δικά τους προφορικά και γραπτά κείμενα 
με απλή πλοκή αξιοποιώντας προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες, 
να συνειδητοποιήσουν ότι η παραγωγή προφορικού και γραπτού 
λόγου αποτελεί μια διαδικασία συνεργατική και δημιουργική όπου ο 
καθένας συνεισφέρει με τον προσωπικό του λόγο, την κρίση και την 
φαντασία του. 
      Αναμενόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης είναι οι 
επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να επιλέγουν 
παιδικά βιβλία με μεγαλύτερη βεβαιότητα  για την αισθητική τους 
αξία και  θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν ποικιλοτρόπως στη 
διδακτική διαδικασία, να είναι ικανοί να χειριστούν με μεγαλύτερη 
ευκολία  τεχνικές αξιοποίησης του κειμενικού και εικονιστικού 
κώδικα του βιβλίου, να αναγνωρίζουν τις ξεχωριστές δυναμικές του 
κάθε βιβλίου και θα τις συνδέουν με ενότητες και στόχους του Π.Σ. 
με τρόπο που δε θα προσβάλει και δε θα κατακερματίζει το κείμενο 
και να μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές καλλιέργειας της 
φιλαναγνωσίας, διαχείρισης της δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης 
ή/και του σχολείου με δημιουργικό τρόπο (εμψυχώσεις, εργαστήρια, 
συνεργασίες, κ.ά.). 
     Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής συνάντησης θα γίνει 
παρουσίαση διαφανειών (power point), διάλεξη, μελέτη περίπτωσης 
(επιλεγμένα παιδικά βιβλία) και εργασία σε ομάδες (εργαστήρι 
δημιουργικής γραφής). 

 
 
 
 
 
Ενότητα:  Ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών - Πρώιμη Εκπαιδευτική Παρέμβαση 
 
Επιμορφωτής:   Τσώνη  ∆ήμητρα 
Ημερομηνία: 04/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι όροι ""Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες", Πρώιμη Ανίχνευση"  και "Πρώιμη 
Παρέμβαση" , η σχετική νομοθεσία και οι υποστηρικτικοί φορείς και 
οι επιμέρους τομείς προσχολικού και πρωτοσχολικού ελέγχου. Οι 
επιμέρους τομείς προσχολικού και πρωτοσχολικού ελέγχου 
αφορούν  την ανίχνευση και αντιμετώπιση αναπτυξιακών 
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προβλημάτων, την ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων 
ελλειμματικής προσοχής -  υπερκινητικότητα, την ανίχνευση και 
αντιμετώπιση προβλημάτων γραφοκινητικών δεξιοτήτων, κινητικού 
συντονισμού, πλευρικότητας, λεπτής και αδρής κινητικότητας και την 
ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και 
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. 
   Βασικός στόχος της ενότητας είναι οι εκπαιδευτικοί να 
ενημερωθούν για τον τρόπο ανίχνευσης των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών και τις ενδείξεις που εντάσσουν  τους μαθητές σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου για σχολική αποτυχία από το πρώιμο στάδιο της 
προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης.Καθώς και να 
αναδείξουν τεχνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές παρέμβασης τόσο 
μέσα από τις μελέτες περίπτωσης όσο και μέσα από τα εμπειρικά 
τους δεδομένα. 
   Προσδοκία της ενότητας είναι ο εποικοδομητικός 
προβληματισμός των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαιότητα 
της πρώιμης παρέμβασης καθώς και η γνώση των παραμέτρων των 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο πρώιμο στάδιο της 
προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. Συνοπτικά, οι 
εκπαιδευτικοί στο τέλος της ενότητας θα πρέπει να αναγνωρίζουν 
μέσα στην ομάδα τους τα παιδιά με προβλήματα: αναπτυξιακά, 
νευροαισθητηριακά, κινητικού συντονισμού, διάσπασης και 
υπερκινητικότητας, συμπεριφοράς, κ.ά.  και να είναι σε θέση με 
εκπαιδευτικούς χειρισμούς να τα αντιμετωπίζουν εντός της τάξης ή 
αν κρίνεται σκόπιμο να τα παραπέμπουν για περαιτέρω διερεύνηση 
και υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς. 
     Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι η 
εμπλουτισμένη διάλεξη με τη χρήση προβολής Power point, η 
συζήτηση - διερεύνηση και επίλυση προβληματισμών των 
επιμορφουμένων αλλά και η μελέτη περίπτωσης 
 
    

 
 
 
 
Ενότητα:   ∆εξιότητες επικοινωνίας / διαχείριση συγκρούσεων 
 
Επιμορφωτής:  Βούγιας Βασίλειος 
Ημερομηνία:  11/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες της ενότητας είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός του 

όρου επικοινωνία, η λειτουργία των ομάδων - διαδικασία της 
επικοινωνίας, οι διαστάσεις της επικοινωνίας, η λεκτική και μη 
λεκτική επικοινωνία, η  σχέση της αυτοεκτίμησης με την 
επικοινωνία, οι φραγμοί στην επικοινωνία, τα συστατικά της καλής 
ακρόασης, το πως ενισχύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των 
μαθητών, οι συγκρούσεις ως προϊόν πολυπλοκότητας, οι μορφές 
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σύγκρουσης, τα στάδια των συγκρούσεων, η αντίδραση στη 
σύγκρουση, οι δεξιότητες και τεχνικές αντιμετώπισης συγκρούσεων, 
οι προϋποθέσεις διαχείρισης της σύγκρουσης, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού στις συγκρούσεις των μαθητών και οι αιτίες 
συγκρούσεων μεταξύ μαθητών. 
    Οι κύριοι στόχοι της ενότητας είναι η βελτίωση γνώσεων και 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και 
συγκρούσεων, διαχείρισης εργασιακού στρες, όπως επίσης σε 
θέματα επικοινωνίας, συνεργατικής, ομαδικής εργασίας, ώστε να 
μπορέσουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους, 
αλλά και να προσεγγίζουν  αποτελεσματικά έκτακτα συμβάντα στην 
τάξη, όπως επίσης να μπορέσουν να διαχειρίζονται κρίσεις και 
συγκρούσεις στο ευρύτερο σχολικό-εργασιακό περιβάλλον. Τέλος 
στόχος είναι η συνειδητοποίηση του ρόλου που μπορούν να 
διαδραματίσουν στην εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες 
επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων. 
   Τα αναμενόμενα αποτελέσματα με το πέρας της ενότητας έχουν 
να κάνουν με το να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ξεχωρίσουν τα 
είδη παρεμβάσεων σε μια σύγκρουση, να μπορέσουν να 
εφαρμόσουν συγκεκριμένες μεθόδους για την επίλυσή της, να 
εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους στη διαχείριση συγκρούσεων και 
στις τεχνικές επικοινωνίας, να είναι σε θέση να παρέμβουν για την 
πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών και τέλος να 
μπορέσουν να εγκαθιδρύσουν αποτελεσματική επικοινωνία στη 
σχολική κοινότητα. 
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης μετά από μια σύντομη μελέτη 
και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης(προφίλ) του ακροατηρίου 
και τον προσδιορισμό/επισήμανση σημαντικών δεδομένων 
/στοιχείων της ομάδας, θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση 
ενεργητικές τεχνικές προσομοίωσης, μελέτης περίπτωσης, ομάδων 
εργασίας και παιξίματος ρόλων, με τη βοήθεια πίνακα και 
PowerPoint. 
    

 
 
 
 
 
Ενότητα:   Ο ∆ιευθυντής της σχολικής μονάδας 
 
Επιμορφωτής:  Τσαπρούνης Αθανάσιος 
Ημερομηνία:   18/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:  Η συγκεκριμένη εισήγηση θα γίνει σε δύο κεντρικούς άξονες: 

ηγεσία και ∆ιεύθυνση Σχολείων και η αποτελεσματικότητα στα 
σχολεία. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα θα αναφερθούν ζητήματα 
σχετικά με τη θεωρία των προσωπικών χαρακτηριστικών τουStogdill 
(Trait Theory), το περιστασιακό ή περιπτωσιακό μοντέλο τουFiedler 
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(Fiedler’s Condingency Model of Leadership),τη συναλλακτική 
(Burns) και μετασχηματική ηγεσία (Bass) (Transactional and 
Transformational Leadership) και τον αποτελεσματικό ηγέτη – 
διευθυντή σχολείου. Στον άξονα που αφορά την αποτελεσματικότητα 
στα σχολεία θα γίνει αναφορά σους παράγοντες 
αποτελεσματικότητας και συγκεκριμένα στην εκπαιδευτική ηγεσία, 
στις υψηλές προσδοκίες – συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, στην 
έμφαση στη διδασκαλία, στο σχολικό κλίμα, στη μέτρηση και 
αξιολόγηση της επίδοσης, στη συνεργασία και την ενεργό 
συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου και 
στην παροχή χωριστού προϋπολογισμού στο κάθε σχολείο. 
    Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής είναι η συμβολή στην 
προετοιμασία διοικητικών στελεχών που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο 
στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και τα οποία μπορούν να 
δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά από υπεύθυνες διοικητικές 
θέσεις του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και η προαγωγή της 
επιστήμης της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας στον 
επιστημονικό κλάδο της Εκπαιδευτικής ∆ιοίκησης.   
    Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας αναμένεται 
οι επιμορφούμενοι να διακρίνουν και να ορίζουν τις θεωρίες 
άσκησης διοίκησης καθώς και τους παράγοντες που συντελούν στη 
σχολική αποτελεσματικότητα, να εφαρμόζουν όποιο μοντέλο 
διοίκησης θεωρούν αποτελεσματικό χρησιμοποιώντας αντίστοιχα 
τους παράγοντες  αποτελεσματικότητας, να προτιμούν το 
αντίστοιχο μοντέλο διοίκησης, υιοθετώντας τους κατάλληλους, κάθε 
φορά,  παράγοντες αποτελεσματικότητας. 
     Η διδασκαλία της ενότητας θα γίνει με εισήγηση με τη χρήση 
λογισμικού παρουσίασης, ερωτήσεις – απαντήσεις και μελέτες 
περίπτωσης. 

 
 
Ενότητα:    Η θετική ψυχολογία στην εκπαίδευση 
 
Επιμορφωτής:    Κουδιγκέλη Φαίνη 
Ημερομηνία:    25/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι βασικοί άξονες της ενότητας είναι η θεωρία των θετικών 

συναισθημάτων, τα θετικά συναισθήματα ως εφόδιο σε επεισόδια 
λύσης προβλημάτων (π.χ. θετικό κλίμα στην τάξη, ανακάλυψη 
εναλλακτικών νοημάτων και τρόπων προσέγγισης προβλημάτων), 
τα θετικά συναισθήματα ως εναλλακτική διαδρομή 
δημιουργικότητας, η διαδικασία βίωσης της ψυχολογικής ροής (π.χ. 
καλλιέργεια ενδιαφέροντος, περιέργειας, εμπλοκή στη διαδικασία 
μάθησης, παιχνίδι, φαντασία), η ανάπτυξη της ψυχικής 
ανθεκτικότητας στο σχολικό περιβάλλον και οι τρόποι αντιμετώπισης 
της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. 
    Στόχος της ενότητας είναι η εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία, 
μια κατεύθυνση καινούρια στον τομέα της ψυχολογίας. Πιο 
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συγκεκριμένα, η ενότητα παρέχει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο 
και κάποιες πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η 
Θετική Ψυχολογία σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, Η Θετική 
Ψυχολογία στην εκπαίδευση στοχεύει στην άμεση υποστήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού που αποτελείται από τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης, και στη γενικότερη δημιουργία 
θετικού κλίματος, δημιουργικότητας, έμπνευσης και ψυχικής 
ανθεκτικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. Εστιάζει στην 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα από τη 
βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της επάρκειας και της 
γενικότερης ψυχικής και πνευματικής τους υγείας, στηρίζοντας 
παράλληλα τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και 
διαφοροποιώντας εποικοδομητικά την οπτική τους απέναντι σε μια 
δύσκολη και απαιτητική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Μπορεί να 
τους βοηθήσει να είναι περισσότερο ανθεκτικοί απέναντι στο στρες 
και την επαγγελματική εξουθένωση, έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να μεταδώσουν τη γνώση στους 
μαθητές τους, με την επάρκεια που απαιτείται. 
     Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας αναμένεται 
οι εκπαιδευτικοί να έχουν ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί στη νέα 
και  ανερχόμενη κατεύθυνση στον τομέα της ψυχολογίας, την 
Θετική ψυχολογία και τις κυριότερες εφαρμογές της στην 
εκπαίδευση. 
     Η διδασκαλία της ενότητας θα γίνει με εισήγηση θεωρητικού 
πλαισίου με power point, video, brainstorming, βιωματικές 
δραστηριότητες και ερωτήσεις – απαντήσεις. 

 
 
 
 
Ενότητα:  Ψυχολογική στήριξη εκπαιδευτικών & μαθητών στην αρρώστια, στο θάνατο και στο 
πένθος 
 
Επιμορφωτής:  Μπαρμπάτσης Ιωάννης 
Ημερομηνία:  03/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Αφού γίνει μια σύντομη γνωριμία με τις επιμορφούμενες/τους 

κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα γίνει συνοπτική αναφορά 
στην εκπαίδευση ενηλίκων-σύνδεση με συμμετοχικές επιμορφωτικές 
μεθόδους-τεχνικές για ενεργητική συμμετοχή, στις βασικές έννοιες 
για το θέμα (απειλητική αρρώστια, θάνατος, πένθος, θρήνος, οι 
ανάγκες των παιδιών) και στο ρόλο των Νηπιαγωγών στη 
διαχείριση και στήριξη στο άρρωστο παιδί και στην απώλεια. 
    Σκοπός της ενότητας είναι οι νηπιαγωγοί, αφού αναγνωρίσουν 
τις ανάγκες των παιδιών  γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, να 
συζητούν σε κάθε ευκαιρία (παραμύθια, αλλαγές της φύσης, ένα 
σκοτωμένο πουλί, ατύχημα) στις ελεύθερες δραστηριότητες, στο 
πρόγευμα, στο ολοήμερο τμήμα  και να προγραμματίζουν 
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παρεμβάσεις-δραστηριότητες, για τη γνωστική κατανόηση του 
θέματος, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έκφραση συναισθημάτων. 
    Μετά το πέρας της επιμόρφωσης αναμένεται να μπορούν να 
στηριχθούν οι νηπιαγωγοί στο σύγχρονο μαθησιακό- κοινωνικό 
περιβάλλον με τις ποικίλες εμπειρίες και τον αυξανόμενο ρυθμό 
σχετικών γεγονότων (θάνατοι, δολοφονίες, αυτοκτονίες, ατυχήματα) 
και στη συνέχεια να μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά των 
νηπιαγωγείων που έρχονται σε επαφή με τον οποιονδήποτε τρόπο 
με ανάλογα φαινόμενα και γεγονότα. 
    Κατά τη διάρκεια εισήγησης θα γίνει συζήτηση, καταιγισμός 
ιδεών, χαρτογράφηση, μελέτη περίπτωσης, εργασία σε 
ομάδες-ανακοινώσεις στην ολομέλεια, βιωματικές 
δράσεις-βιωματικό εργαστήριο με τη χρήση ανάλογου ενημερωτικού 
υλικού, δημιουργία κολλάζ, παρουσίαση και χρήση βιβλιογραφίας, 
δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και συμπλήρωση εντύπου 
αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση όλων των εμπλεκομένων 
μερών, επιμορφωτή και επιμορφουμένων. 

 
 
 
 
 
 
 
 


