
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςτο Διαδικτυακό εμινάριο με κζμα 

«Κριτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Ψυχολογίασ και χολικι Κοινότθτα: Θεωρθτικό υπόβακρο και 

πρακτικζσ εφαρμογζσ».  

 

        Το Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικισ Αττικισ ςε ςυνεργαςία με το 1ο και το 2ο Κ.Ε..Τ. Γ’ Ακινασ, το 2ο 

Κ.Ε.Σ.Υ Πειραιά, το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, το Κ.Ε.Σ.Υ. Λάριςασ, το Κ.Ε.Σ.Υ. 

Λαςικίου και ςε ςυνεργαςία με το Πρόγραμμα Προαγωγισ Αυτοβοικειασ του 

Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, ςυνδιοργανϊνουν, ςτο πλαίςιο των δράςεων 

και παρεμβάςεϊν τουσ για τθν υποςτιριξθ των μελϊν τθσ Σχολικισ Κοινότθτασ,  Διαδικτυακό 

Σεμινάριο με κζμα «Κριτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Ψυχολογίασ και ςχολικι κοινότθτα: 

Θεωρθτικό υπόβακρο και πρακτικζσ εφαρμογζσ».  

  Οι επιμζρουσ κεματικζσ που κα ςυηθτθκοφν ςτο πλαίςιο του Σεμιναρίου κα αφοροφν: α) 

ςτισ κριτικζσ προςεγγίςεισ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν για τισ αιτίεσ, τθν πρόλθψθ και τθν 

αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου των εξαρτιςεων και άλλων ψυχοκοινωνικϊν προβλθμάτων με 

ζμφαςθ ςτον χϊρο του Σχολείου και β) ςτθ φιλοςοφία και τισ πρακτικζσ τθσ αυτοδιαχείριςθσ 

και τθσ αλλθλοβοικειασ και του ενεργοφ ρόλου των άμεςα ενδιαφερομζνων για τθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των ψυχοκοινωνικϊν προβλθμάτων. 

 
Πλθροφορίεσ: Μπουςδοφνθσ Γιάννθσ 
 Δ/νςθ: Αν. Παπανδρζου 107, 13121 Κλιον 
 Τθλζφωνο :     2102690215 
 Ε-mail:         mail@2kesy-g.att.sch.gr 
Ιςτότοποσ:    http://2kesy-g.att.sch.gr/ 

 
 
 
Κλιον, 14-04-2021 
Αρικ. Πρωτ.: 74 

 
ΠΡΟ: 
1) Διευκφντριεσ/ντζσ,  Προϊςτάμενεσ/ουσ 
Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν χολείων, 
Γυμναςίων, Λυκείων και  Ε.Κ.  περιοχισ 
ευκφνθσ 2ου ΚΕΤ Γϋ Ακινασ 
2) Εκπαιδευτικοφσ Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν 
χολείων,  Γυμναςίων, Λυκείων και Ε.Κ. 
περιοχισ ευκφνθσ 2ου ΚΕΤ Γϋ Ακινασ 

 
ΚΟΙΝ.: 

1. Π.Δ.Ε. Αττικισ 
2. 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ 
3. Δ/νςθ Δ.Ε. ΓϋΑκινασ 
4. Δ/νςθ Π.Ε. ΓϋΑκινασ 
5. Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικισ Αττικισ 
6. 1ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Γ’ Ακινασ 
7. 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά 
8. Κ.Ε.Σ.Υ. Λαςικίου 
9. Κ.Ε.Σ.Υ. Λάριςασ 
10. 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ 
11. Πρόγραμμα Προαγωγισ Αυτοβοικειασ 

Α.Π.Θ.  
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 
2ο ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Κ.Ε..Τ.)  Γϋ ΑΘΗΝΑ 



  Στο ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο επιδιϊκεται θ ανάδειξθ γνωςτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν 

πτυχϊν του ανωτζρω κζματοσ με απϊτερο ςκοπό α) τθν οικοδόμθςθ μίασ πιο ευρείασ 

αντίλθψθσ για τθν ζννοια τθσ πρόλθψθσ ςτθν ςχολικι κοινότθτα, β) τθν επανεξζταςθ του 

ρόλου του ψυχολόγου ςτον χϊρο του χολείου,  γ) τθ κεματικι ςφνδεςθ με τθ ςχολικι τάξθ 

ωσ κοινότθτα, όπου αναπτφςςεται το δθμοκρατικό πνεφμα και ενδυναμϊνονται αξίεσ όπωσ ο 

αλλθλοςεβαςμόσ, θ υπευκυνότθτα, θ ςυνεργαςία, θ αλλθλοβοικεια και δ) τθν ενεργοποίθςθ 

του αλλθλζγγυου πολίτθ. 

  Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςκοπϊν το ςεμινάριο, ςυνολικισ διάρκειασ  ζξι (6) 

διδακτικϊν ωρϊν, περιλαμβάνει διαλζξεισ (ςχετικά υνθμμζνο Πρόγραμμα) από 

κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ, ςφνδεςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ με παραδείγματα από 

παρεμβάςεισ ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ςυηιτθςθ με εςτιαςμζνεσ ερωταπαντιςεισ, ενϊ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί εκτενισ βιβλιογραφία και φάκελοσ άρκρων και κειμζνων ςε 

θλεκτρονικι μορφι.   

  Το Διαδικτυακό Σεμινάριο, ςυνολικισ διάρκειασ  ζξι (6) διδακτικϊν ωρϊν, κα 

πραγματοποιθκεί  τθ Δευτζρα 19/4/2021 (18:00-20:00) και τθν Σετάρτθ 21/04/2021 (18:00-

20:30) και απευκφνεται ςε όλεσ/ουσ τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ (όλων των ειδικοτιτων) των 

Δθμοτικϊν χολείων, των Νθπιαγωγείων, των Γυμναςίων και των Λυκείων, ςτα μζλθ του 

ειδικοφ εκπαιδευτικοφ και ειδικοφ βοθκθτικοφ προςωπικοφ όλων των χολικϊν Μονάδων 

και των Ε.Κ. τθσ περιοχισ ευκφνθσ του 2ου ΚΕΤ Γϋ Ακινασ. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων/-

ουςϊν  που μποροφν να ςυνδεκοφν μζςω τθσ πλατφόρμασ Webex Events και να λάβουν 

μζροσ ςτθν ςυηιτθςθ, κζτοντασ ερωτιματα ςτουσ/ςτισ ειςθγθτζσ/ειςθγιτριεσ, ανζρχεται ςτα 

χίλια (1000) άτομα.  

  Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο ςεμινάριο καλοφνται να 

ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον ςφνδεςμο 

https://forms.gle/NdPXVQwVyQVA4LWu5 (ςε περίπτωςθ που θ φόρμα δεν ανοίγει, 

αντιγράψτε το url του ςυνδζςμου και επικολλιςτε το ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ ςτον 

φυλλομετρθτι ςασ)  ζωσ και το άββατο  17/04/2021. Σθν Κυριακι 18/4 κα ςταλεί ο 

ςχετικόσ ςφνδεςμοσ (ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ όςων ζχουν προεγγραφεί ςτθν 

ανωτζρω φόρμα) προκειμζνου να ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδικτυακό 

ςεμινάριο.  

Παρακαλοφνται οι κ.κ. Προϊςτάμενεσ/οι των Νθπιαγωγείων, οι κ.κ. Διευκφντριεσ/ντζσ των 

Δθμοτικϊν Σχολείων, των Γυμναςίων, των Λυκείων και των Ε.Κ να ενθμερϊςουν ςχετικά 

τισ/τουσ ενδιαφερόμενεσ/νουσ εκπαιδευτικοφσ και τα μζλθ του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ και 

ειδικοφ βοθκθτικοφ προςωπικοφ. 

 
                                                                                 

                                                                                            Ο Προϊςτάμενοσ του 2ου Κ.Ε..Τ. Γϋ Ακινασ 

 

 

                                                                                     Ιωάννθσ Μπουςδοφνθσ 

  

https://forms.gle/NdPXVQwVyQVA4LWu5


 

Πρόγραμμα Διαδικτυακοφ εμιναρίου 

«ΚΡΙΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ: ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ» 

 

Δευτζρα 19/4/2021 (18:00-20:00) 

 

 Η ςυμβολι τθσ Κριτικισ Ψυχολογίασ ςτθν ερμθνεία και ςτθν αντιμετϊπιςθ των 
ανκρωπίνων προβλθμάτων: κεωρθτικοί προβλθματιςμοί και προτεινόμενεσ 
εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ-ΤΖΗΣΗΗ 

Ειςθγθτισ: ωτιρθσ Λαϊνάσ, Ψυχολόγοσ, PhD, Αναπλ. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ 
Προγραμμάτων Προαγωγισ Αυτοβοικειασ Α.Π.Θ., Διδάςκων τμιματοσ Ψυχολογίασ 
Α.Π.Θ. και ΕΑΠ 

Σετάρτθ 21/4/2021(18:00-20:30) 

 υηθτϊντασ για τθν πρόλθψθ των εξαρτιςεων και άλλων ψυχοκοινωνικϊν 
προβλθμάτων: Παραδείγματα παρεμβάςεων από το Πρόγραμμα Προαγωγισ 
Αυτοβοικειασ- ΤΖΗΣΗΗ 

Ειςθγιτριεσ: 

-Εφθ Αδαμοποφλου, Ψυχολόγοσ, MSc, Τπ. Διδάκτορασ, Τπεφκυνθ Προγράμματοσ Προαγωγισ 
Αυτοβοικειασ Χανίων Α.Π.Θ. 

-Ελευκερία Κοφτρα Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ 

 Αξιοποιϊντασ τισ κριτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Ψυχολογίασ ςτο χϊρο του ςχολείου: 
Αναδυόμενεσ ιδζεσ και πρακτικζσ-ΤΖΗΣΗΗ 

Ειςθγιτρια: Διμθτρα Γαβριθλίδου, Ψυχολόγοσ, MSc, 2ο Κ.Ε..Τ. Γϋ Ακινασ 
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