
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου  
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους παράγοντες κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης 

σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές στην παιδική και εφηβική ηλικία, σας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα : 
 

“Νέοι άνθρωποι και ψυχική υγεία σε έναν κόσμο που αλλάζει –  
Ο ρόλος του σχολείου και των γονέων” 

 
 

Η ημερίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και γονείς θα διεξαχθεί στην  
Αίθουσα Θεάτρου “Πέλος και Αλέκα Κατσέλη” στο κτήριο της πρώην Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου  

(4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών)   
 

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018, (9 π.μ. – 2 μ.μ.) 
 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου  
Ανδρέας Δήμος  

ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 



  
     
 

                                                                       

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 
“ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ” 

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018,  
Αίθουσα Θεάτρου “Πέλος και Αλέκα Κατσέλη”, κτήριο πρώην Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

08:45 – 09:15                                          ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

09:15 – 09:30                                                      ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
09:30 – 09:40 “Νέοι και ψυχική υγεία σε έναν κόσμο που 

αλλάζει – Εισαγωγή στη θεματική της 
ημερίδας ” 

Θωμάς Λώλης, ΣΕΕ για την Αειφορία 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου 

Α΄ΜΕΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ :   Μαίρη Γκούβα, Βικτωρία Ζακοπούλου, Στάθης Παπασταθόπουλος 
  
09:40 – 10:05 “Αναπαραστάσεις σχέσεων γονιών και 

δασκάλων ως προγνωστικός παράγοντας στην 
ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών” 

Μαίρη Γκούβα,  
Καθηγήτρια 
Τμήμα Νοσηλευτικής – 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

   
10:05 – 10:30 “Η πολυσημία των αναπτυξιακών διαταραχών 

στην ψυχοσυναισθηματική, μαθησιακή και 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού” 

Βικτωρία Ζακοπούλου,  
Αν. Καθηγήτρια 
Τμήμα Λογοθεραπείας – 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

   
10:30 – 10:55 “Σκεπτόμενοι τον εκφοβισμό ως στρατηγική 

αστυνόμευσης της κανονικότητας και 
της έμφυλης τάξης” 

Στάθης Παπασταθόπουλος, 
Επίκουρος Καθηγητής 
Τμήμα Ψυχολογίας -  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

   
10:55 – 11:20 “Γλώσσα του πόνου και ψυχική υγεία : Μία 

διδακτική πρόταση με τα σχολικά βιβλία 
γλώσσας στο ελληνικό σχολείο” 

Σμαράγδα Παπαδοπούλου,  
Αν. Καθηγήτρια 
ΠΤΔΕ - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

11:20 – 11:40 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Β’ ΜΕΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Χαρούλα Μπίκα, Γρηγόρης Μιχάλης, Σπυριδούλα Πέτσιου 
  
12:00 – 12:20 “Ο ρόλος των γονέων στη συναισθηματική 

ανάπτυξη παιδιών και εφήβων” 
Γρηγόρης Μιχάλης,  
Msc Κοινωνικής Ψυχιατρικής – 
Παιδοψυχιατρικής,  
πρώην ΣΣΝ Ιωαννίνων 

   
12:20 – 12:40 “Εμπειρίες από δομές φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων” 

Ελευθερία Τσίτου,  
Ψυχοπαιδαγωγός, Msc,  
Συντονίστρια Safe Zone Αγ.Ελένη,  
ΑΡΣΙΣ - Κ.Ο.Υ.Ν. 

   
12:40 – 13:00 “Παιδί και Απώλεια : Στηρίζοντας το παιδί που 

πενθεί” 
Σπυριδούλα Πέτσιου,  
Ψυχολόγος, Msc 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας 

   
13:00 – 13:20 “Η αυτονόμηση των παιδιών ως παράγοντας 

ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας του 
ανθρώπου” 

Δήμητρα Λαγού,  
Ψυχολόγος, Msc 
Χαρούλα Μπίκα,  
Κοινωνική Λειτουργός, MEd 
Κ.Ε.Σ.Υ. Ιωαννίνων 

13:20 – 14:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

 



“ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ -  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ” 

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 9:00  π.μ. 
Αίθουσα Θεάτρου “Πέλος και Αλέκα Κατσέλη”  

κτήριο πρώην Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
4Ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών 

Ημερίδα ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και γονείς 
για τους παράγοντες κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης σχετικά με τις 

ψυχικές διαταραχές στην  παιδική και εφηβική ηλικία 
 

Μανουσάκης Μιχάλης-Με αφορμή τη Δωδώνη, 2001 (Πινακοθήκη Αβέρωφ, Μέτσοβο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε.& Δ.Ε.   

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 



Το Περιφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου 

διοργανϊνει το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018, (9 π.μ. – 2 μ.μ.) θμερίδα με κζμα : “Νζοι 

και Ψυχικι Υγεία ςε ζναν κόςμο που αλλάηει”, τίτλοσ εμπνευςμζνοσ από τθν εκςτρατεία 

ενθμζρωςθσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ για το ζτοσ 2018 (Young people and 

mental health in a changing world), με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ για τουσ 

παράγοντεσ κινδφνου και τα μζτρα πρόλθψθσ ςχετικά με τισ ψυχικζσ διαταραχζσ ςτθν 

παιδικι και εφθβικι θλικία. 

 Η θμερίδα που απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, 

φοιτθτζσ και γονείσ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Αίκουςα Θεάτρου “Πέλος και Αλέκα 

Κατσέλη” ςτο κτιριο τθσ πρώθν Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (4ο χμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Ακθνών). 

Οι ομιλθτζσ – μζλθ Δ.Ε.Π. του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, εκπαιδευτικοί και 

επαγγελματίεσ του χϊρου τθσ ψυχικισ υγείασ – μζςα από τισ ειςθγιςεισ τουσ κα 

επιδιϊξουν κυρίωσ ςτο να : 

α. αναδείξουν όψεισ των καταςτάςεων που επθρεάηουν βραχυπρόκεςμα ι 

μακροπρόκεςμα τθν ψυχικι υγεία των παιδιϊν, εφιβων και των νζων ανκρϊπων,  

β. τονίςουν τθ ςθμαςία τθσ προςφοράσ βοικειασ, ϊςτε να οικοδομιςουν τθ 

ψυχικι τουσ δφναμθ, από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ, για να ανταπεξζλκουν ςτισ 

προκλιςεισ του ςθμερινοφ κόςμου που αλλάηει και 

γ. να υπερκεματίςουν το ρόλο που καλοφνται να αναλάβουν οι γονείσ και οι 

εκπαιδευτικοί, ϊςτε να βοθκιςουν τα παιδιά και τουσ ζφθβουσ να καλλιεργιςουν και να 

αναπτφξουν δεξιότθτεσ ηωισ για να αντιμετωπίςουν τισ κακθμερινζσ προκλιςεισ ςτο ςπίτι 

και ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

 

 

 


