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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςε προαιρετικά επιμορφωτικά ςεμινάρια με θζμα: Ανάπτυξη 

της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Σχολική Κοινότητα». 

 

Προςκαλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ των Δθμοτικϊν χολείων τθσ 8θσ 

Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου, να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςε ςειρά προαιρετικϊν 

επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων που διοργανϊνουμε ςε ςυνεργαςία με το Διμο Φαιςτοφ 

και τθ Μονάδα χολικισ Ψυχολογίασ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Προςχολικισ 

Εκπαίδευςθσ του Παν/μίου Κριτθσ με Τπεφκυνο κακθγθτι τον κ. Ματςόπουλο 

Αναςτάςιο, με κζμα «Ανάπτυξη της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Σχολική 

Κοινότητα». Η ψυχικι ανκεκτικότθτα αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ προςαρμογισ ςτο 

κοινωνικό περιβάλλον, παρά τθν πικανότθτα φπαρξθσ δφςκολων και αντίξοων 

ςυνκθκϊν. κοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ανάδειξθ του ιδιαίτερου ρόλου του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ  ςτθν  προαγωγι τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ, κακϊσ οι ζρευνεσ 

ζχουν δείξει ότι ζνα ςχολείο που παρζχει ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθ δυνατότθτα όχι 
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Πανεπιςτθμίου Κριτθσ 
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μόνο να ςυμμετζχουν ςε γνωςτικά ζργα, αλλά και να δθμιουργιςουν ςτενότερεσ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ αποτελεί ςθμαντικό προςτατευτικό παράγοντα.  

Η υποςτιριξθ ςτα ςχολεία, από το Διμο Φαιςτοφ και τθ Μονάδα χολικισ 

Ψυχολογίασ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Παν/μίου 

Κριτθσ, κα αφορά ςε δράςεισ πρωτογενοφσ πρόλθψθσ που ςτοχεφουν ςτθν 

ενδυνάμωςθ τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ πρόλθψθσ ςτο μικρόκοςμο του ςχολείου και 

απαιτοφν εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν από ειδικοφσ επιςτιμονεσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα θ ομάδα τθσ Μονάδασ χολικισ Ψυχολογίασ κα βοθκιςει τα 

ςχολεία που κα ςυμμετάςχουν ςτθ παραπάνω δράςθ να υλοποιιςουν και να 

αξιολογιςουν ζνα Ευρωπαϊκό καινοτόμο προλθπτικό πρόγραμμα που ονομάηεται 

«RESCUR: ΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ, ΜΙΑ ΕΤΚΑΙΡΙΑ!». Ο κοσ Ματςόπουλοσ και θ κα 

Γκαβογιαννάκθ είναι οι ςυγγραφείσ τθσ Ελλθνικισ Ζκδοςθσ του προγράμματοσ αυτοφ  

και οι ίδιοι κα πραγματοποιιςουν τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, πριν τθν 

ζναρξθ υλοποίθςισ του. Μετά τθν αρχικι εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςτο 

πρόγραμμα (επτζμβριοσ – Οκτϊβριοσ 2017), κα ακολουκιςει θ υλοποίθςθ του για 

μια ςχολικι χρονιά (2017-2018). Ακόμθ, θ υποςτιριξθ του Πανεπιςτθμίου και τθσ 

Μονάδασ χολικισ Ψυχολογίασ κα αφορά ςτθ διαςφνδεςη ςχολείων, οικογενειών 

και φορζων τησ ευρφτερησ κοινότητασ που διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο, 

ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ τθσ χολικισ Ψυχολογίασ και των Προλθπτικϊν 

προγραμμάτων, ςτθ μάκθςθ και ανάπτυξθ των παιδιϊν. 

Κατόπιν απόφαςθσ του υλλόγου Διδαςκόντων των παραπάνω ςχολείων, 

αυτά κα λειτουργιςουν ωσ κοινότθτα – μάκθςθσ πρακτικισ, και όπωσ και τα 

προθγοφμενα ςχολικά ζτθ, κα προβοφν ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν των 

εκπαιδευτικϊν ενόσ τμιματοσ, μιασ τάξθσ ι και ςε διαταξικζσ και διαςχολικζσ 

ςυνεργαςίεσ αλλά και με τουσ υλλόγουσ Κθδεμόνων, με απϊτερο ςκοπό τθν 

προαγωγι τθσ Ψυχικισ Ανκεκτικότθτασ ςε μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και τθν 

ευρφτερθ κοινωνία. 

τα ςεμινάρια μποροφν να ςυμμετζχουν ςυνολικά ςαράντα πζντε  (45) 

εκπαιδευτικοί τησ 8ησ Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου. Οι ενδιαφερόμενοι 

εκπαιδευτικοί κα πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ (επιςυνάπτεται), το 

αργότερο μζχρι τη Δευτζρα 18 επτεμβρίου 2017, ςτο θλ/κό ταχ/μείο: 



ebagiati@gmail.com. Ωσ κριτιρια προτεραιότθτασ των υποβλθκζντων αιτιςεων 

τίκενται: 

i. οι εκπαιδευτικοί να αποςτείλουν υπογεγραμμζνθ  τθν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ κακϊσ και ζνα  ςφντομο  (ωσ 2 ςελίδεσ Α4) δοκίμιο,  

γιατί ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςε αυτό το προλθπτικό 

πρόγραμμα και γιατί κα πρζπει να επιλεγοφν  

I. Σο ποςοςτό ςυμμετοχισ του διδακτικοφ προςωπικοφ κάκε ςχολείου 

ςτθν επιμόρφωςθ, κακϊσ θ κακολικι ςυμμετοχι όλου του ςχολείου 

ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ πρόλθψθσ. 

Σο παραπάνω πρόγραμμα ψυχικισ ανκεκτικότθτασ κα υλοποιθκεί με 

επιςτθμονικά υπεφκυνο τον κ. Αναςτάςιο  Ματςόπουλο/Διευκυντι Μονάδασ 

χολικισ Ψυχολογίασ Κζντρο Ερευνϊν & Μελετϊν (ΚΕΜΕ) και Επίκουρο Κακθγθτι 

του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ με διεκνι εμπειρία ςε προλθπτικά προγράμματα  ςε 

ΗΠΑ και Ευρϊπθ, ςτο 1ο Δ Μοιρών, τισ παρακάτω θμζρεσ και ϊρεσ: 

I. άββατο 30 επτ. 2017 (10:00 -16:00) και Κυριακή 1 Οκτ. 2017 

(10:00-14:00) 

II. άββατο 7 Οκτ. 2017 (10:00 -14:00) και Κυριακή 8 Οκτ. 2017 (10:00-

14:00) 

 Η παροφςα πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://ebagiati.weebly.com, ςτθν ενότθτα επιμόρφωςθ – επικείμενα ςεμινάρια.                                                      

υνθμμζνα: 2 ςελ. 

                                

                                  Η χολική φμβουλοσ 

                     8ησ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. Ηρακλείου 

                                         

                                  Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη    
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