
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
Αγαπητέ Κύριε, Αγαπητή Κυρία, 
 
Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε επιμορφωτική 

εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, ώρα 8.30π.μ. 

στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Αγ. Δημητρίου (Αγίου Δημητρίου 55) 

και αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, τα οποία έχουν καθημερινή επαφή με παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς 

στην τάξη.  

Παράλληλα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» διοργανώνει και 

υλοποιεί μια σειρά επιστημονικά σχεδιασμένων προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και στοχευμένων δράσεων, με τη συνεργασία ειδικών 

ερευνητών και άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού.  

 

Βασικοί στόχοι: η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του σχολικού πληθυσμού γύρω από τη διαφορετικότητα, τα προβλήματα 

συμπεριφοράς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με αναπτυξιακές και 

μαθησιακές δυσκολίες, η επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

 
 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κατερίνα Λασκαρίδη, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός,(BSc, MSc, 

Med), Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Birmingham 



 

 
 

Synergy: Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την υποστήριξη 
παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη: Πιλοτική Εφαρμογή 
 

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» εφαρμόζει ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα 

επιμόρφωσης και εποπτείας εκπαιδευτικών για σχολεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχετικά με τον εντοπισμό, την κατανόηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς (challenging behaviour) στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.  Η 

δράση εντάσσεται στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «SYNERGY», το οποίο εκπονεί το 

Ίδρυμα σε συνεργασία με τον Οργανισμό AT Autism της Μεγάλης Βρετανίας, τον 

Οργανισμό Inspire της Μάλτας και το Πανεπιστήμιο Bond της Αυστραλίας. 

Το πρόγραμμα προσφέρει: 

 

 Ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς στην τάξη. 

 Δημιουργία ενός ευέλικτου δικτύου διάχυσης γνώσης, τεχνικών και πρακτικών στην 

εκπαιδευτική κοινότητα μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) και δασκάλων-

συνδέσμων. 

 Προώθηση της συνεργασίας και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ σχολείου, εκπαιδευτικού 

προσωπικού και γονέων. 

 

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(αρ. αδείας 74/15.12.2014) και για το σχολικό έτος 2015-2016 και λειτουργεί πιλοτικά σε 

10 σχολεία.  
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ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ 

Ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της κατανόησης των εκπαιδευτικών 

και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία 

Ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Birmingham και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Το 

πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus Plus) και 

στόχος του είναι η προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης και της σχολικής ένταξης των παιδιών με 

αυτισμό.  

Το πρόγραμμα προσφέρει: 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, προσωπικού σχολικών μονάδων, διευθυντών , σχολικών 

συμβούλων και άλλων επαγγελματιών οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά 

με αυτισμό. 

 Προώθηση των καλών πρακτικών στο χώρο της εκπαίδευσης και παιδιών με διαταραχές 

αυτιστικού φάσματος. 

 Ενθάρρυνση της σχολικής ένταξης των παιδιών με αυτισμό και δημιουργίας των 

κατάλληλων υποστηρικτικών δομών. 

Η συνεισφορά σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική μέσω της παρακολούθησης αυτής της 

εκπαιδευτικής συνάντησης και η παρουσία σας απαραίτητη για το έργο μας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Η Αντιπρόεδρος του 

«Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» 

 

Κατερίνα Λασκαρίδη 



 


