
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα : «Επιμορφωτική εσπερίδα για τα μέλη των ΕΔΕΑΥ, σχολικούς 

ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς» 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο   του κύκλου επιμορφώσεων που υλοποιούνται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 

θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο επιμόρφωσης για τα μέλη των ΕΔΕΑΥ και τις/τους σχολικούς ψυχολόγους 

και κοινωνικούς λειτουργούς  των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Την εσπερίδα μπορεί να παρακολουθήσει επίσης και κάθε ενδιαφερόμενος. 

 

 Η επιμορφωτική εσπερίδα θα έχει ως θέμα: 

«Ψυχική Ανθεκτικότητα & Παρεμβάσεις στην Εκπαιδευτική Κοινότητα σε περιόδους 

Πανδημίας» 

με εισηγητή τον κ. Αναστάσιο Ματσόπουλο, Ph.D. Επίκουρο Καθηγητή Σχολικής Ψυχολογίας ΠΤΠΕ, 

Σχολικό Ψυχολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ΗΠΑ & Ελλάδα, τ. Καθηγητή Σχολικής Ψυχολογίας 

Fairleigh Dickinson University, USA και Επιστημονικά Υπεύθυνο Μονάδας Σχολικής Ψυχολογίας 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Απριλίου και ώρα 18:00-20:00 

 

 Για να συμμετάσχετε στην επιμόρφωση, παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο:  

https://minedu-primary.webex.com/meet/evidaki 

 

 

Σύνοψη ομιλίας 

Η παρούσα ομιλία θα εισάγει στο ευρύτερο κοινό την έννοια της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση 

και θα στοχεύσει περισσότερο σε θέματα που αντιμετωπίζουν οι  άνθρωποι που φροντίζουν τα παιδιά μας 

στα σχολεία. Δηλαδή στους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους παιδαγωγούς, τους 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους ειδικούς παιδαγωγούς. Επίσης ο κ. Ματσόπουλος θα αναφερθεί 

και στο ρόλο των γονέων και πώς θα αναπτυχθεί η δική τους ψυχική ανθεκτικότητα για να είναι πιο 

αποτελεσματικοί με τα παιδιά τους. Θα παρουσιαστεί με συντομία κι ένα καινοτόμο πανευρωπαϊκό 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 

Δ/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Ειρήνη Βιδάκη 

                       Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη  

Τηλ. : 2810 246877 – 246860  
Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr  
 

                 Ηράκλειο 06-04-2021 

                         Αρ. Πρωτ.: Φ2/ 923 

 

Προς: Τις σχολικές μονάδες Γενικής και  

            Ειδικής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας  

            Εκπ/σης Χανίων, Ρεθύμνου,     

            Ηρακλείου, Λασιθίου (μέσω των  

            Δ/νσεων Εκπ/σης) 

Κοιν: 1.ΠΔΕ Κρήτης 

           2.ΣΕΕ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

            3.Επίκουρο καθηγητή Σχολικής  

             Ψυχολογίας ΠΤΠΕ κ. Αναστάσιο  

             Ματσόπουλο 

https://minedu-primary.webex.com/meet/evidaki
mailto:pekeskritis@sch.gr


πρόγραμμα Ψυχικής Ανθεκτικότητας με τίτλο RESCUR:Ένα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!» και πώς έχει 

εφαρμοστεί σε σχολεία της Κρήτης. Στο τέλος της ομιλίας, θα υπάρξει η ευκαιρία για ανοιχτή συζήτηση με 

ερωτήσεις και απαντήσεις.   

 

Εmail για πιθανές ερωτήσεις πριν την έναρξη της ομιλίας, μπορείτε να στείλετε στον κ. Ματσόπουλο στο 

email matsopoulos.global@gmail.com 

 

 

Επισυνάπτεται η ΑΦΙΣΑ 

 

 

 

Η Οργανωτική Συντονίστρια 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΔΑΚΗ 

 Η  Σ.Ε.Ε.  Ε.Α. & Ε.Ε. 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ 

 

 

 

 



 




