
Γιόβανα 

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΧΟΤ 

 Η Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ (ΠΕΔΙΕΚ) Ηπείρου και το Περιφερειακό 

Κζντρο Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε.) Ηπείρου, ςυνδιοργανϊνουν διαδικτυακό 

επιμορφωτικό ςεμινάριο με θζμα: 

«Η Διαχείριςη του Άγχουσ ςτη ςχολική κοινότητα  ςε περίοδο πανδημίασ» 

τόχοσ του ςεμιναρίου είναι η ενίςχυςη και υποςτήριξη τησ ςχολικήσ κοινότητασ 

ςτη διαχείριςη του άγχουσ ςε μια περίοδο που ολόκληρη η κοινωνία μασ προςπαθεί να 

προςαρμοςτεί ςε ανοίκειεσ ςυνθήκεσ και μια δφςκολη καθημερινότητα λόγω τησ 

ςυγκυρίασ του Covid 19.    

Σο ςεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με εκπαιδευτή  τον κ. Κοφτρα 

Βαςίλειο, Καθηγητή Αγωγή Τγείασ του Παιδαγωγικοφ Σμήματοσ Νηπιαγωγϊν του 

Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων και Επιςτημονικό Διευθυντή Κζντρου Πρόληψησ «χεδία».  

Θα ζχει διάρκεια 6 ςυνολικά ωρών, τρεισ δίωρεσ παιδαγωγικζσ ςυναντήςεισ οι οποίεσ  

θα πραγματοποιηθοφν από τισ  18:00 - 20:00, τισ ημζρεσ:   

 Πρωτοβάθμια εκπαίδευςη Δευτεροβάθμια εκπαίδευςη 

1η διαδικτυακή ςυνάντηςη Παραςκευή 4 Δεκεμβρίου Σρίτη 8 Δεκεμβρίου 

2η διαδικτυακή ςυνάντηςη Παραςκευή 11 Δεκεμβρίου Παραςκευή 15  Ιανουαρίου 

3η διαδικτυακή ςυνάντηςη Παραςκευή 18 Δεκεμβρίου Παραςκευή 22 Ιανουαρίου 

Οι θεματικζσ που θα αναπτυχθοφν ςτισ 3 αυτζσ ςυναντήςεισ θα είναι δομημζνεσ ωσ εξήσ: 

1η  υνάντηςη 2η   υνάντηςη 3η   υνάντηςη 

1. Η ζννοια του ςτρεσ 

2. Μηχανιςμοί του ςτρεσ  

3.τρεςςογόνοι παράγοντεσ  

4. Επιδημία Covid -19 και 

ςτρεσ 

5. υμπτϊματα και 

αναγνϊριςη του ςτρεσ 

6. Μετατραυματικό  ςτρεσ 

και αναγνϊριςη του ςε 

παιδιά, εφήβουσ και 

ενήλικεσ 

1.  Διαχείριςη του ςτρεσ 

2.  Αςκήςεισ χαλάρωςησ 

3. Διαχείριςη μαθητϊν με 

ςτρεσ τον καιρό τησ 

πανδημίασ 

4. Ψυχοεκπαίδευςη για το 

ςτρεσ και τη ψυχική 

δυςφορία (διαχείριςη 

ςυναιςθημάτων) 

 

1. Ψυχική ανθεκτικότητα 

2. Γνωςιακή εκπαίδευςη – 

Γνωςτικά ςφάλματα 

3. Εκμάθηςησ δεξιοτήτων 

επίλυςησ προβλημάτων. 

4.  Αξιολόγηςη 

Η υποβολή των αιτήςεων ςυμμετοχήσ θα γίνει ηλεκτρονικά ςτουσ παρακάτω 

ςυνδζςμουσ για την κάθε βαθμίδα εκπαίδευςησ:  



 

 2 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευςη: https://forms.gle/BBdvA4HGETZKJwsa7 ζωσ την Σετάρτη 25 

Νοεμβρίου 2020. 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευςη:  https://forms.gle/jDadKqeA5SMafgUN6 ζωσ την Δευτζρα 

30 Νοεμβρίου 2020. 

Όςοι επιλεγοφν να παρακολουθήςουν το ςεμινάριο θα ειδοποιηθοφν με ηλεκτρονικό 

μήνυμα ςτη διεφθυνςη e-mail που ζχουν δηλώςει ςτην αίτηςή τουσ.  

τουσ εκπαιδευτικοφσ θα χορηγηθεί βεβαίωςη παρακολοφθηςησ. 

Κατά τη διάρκεια τησ τηλεδιάςκεψησ θα υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδραςησ μζςω 

δραςτηριοτήτων, ερωτήςεων, chat κ.λπ. 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ παρακαλοφμε απευθυνθείτε: 

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευςη, ςτισ υπεφθυνεσ υντονίςτριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

ΠΕ70 κ. ακελλαροποφλου Ευδοξία (esakelariou@sch.gr)  και κ. Ντόκα Αγλαΐα 

(ntoka.aglaia@gmail.com).  

Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη, κ. Χατςίδου Αφροδίτη ΕΕ ΠΕ03, ΣΗΛ. 6936892932 

(afroxa18@gmail.com) και κ. Παδιϊτη Γιάννη ΕΕ ΠΕ83, ΣΗΛ. 6944208968 

(ioannispad@gmail.com).   

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΕ.Κ.Ε.. ΗΠΕΙΡΟΤ 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
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