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                             Απ. Ππωη.: 54/17-11-2018 

 

ΠΡΟ: 

 

 Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων 
βαθμίδων & όλων ηων 

ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, 
Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ) 

πος είναι (ή επιθςμούν να 
γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ 

ηηρ Δλλάδαρ 
 

   

Θέμα: «Οικογενειακή ςμβοςλεςηική»: Τποβολή αιηήζεων παπακολούθηζηρ ΓΩΡΔΑΝ 

καινοηόμος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ ολοκλήπος). 
  

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπιζηημονική Ένωζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζωπεί 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνύο πνπ έρνπλ ωο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

πξνώζεζε, θαηλνηόκωλ δξάζεωλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηωλ δωπεάν επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη 

ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων παπακολούθηζηρ ηος παπακάηω ΓΩΡΔΑΝ & εξ ολοκλήπος 

από απόζηαζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηεο, πξνο Δθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ & 

όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ) πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ λα 

γίλνπλ) Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο: 

 

Α/Α Τίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγωγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο Υινπνίεζεο: Δπηκνξθωηήο: 

53 Οικογενειακή 

ςμβοςλεςηική 
10-12-2018 Αζύγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθόπμα 

Moodle  

50 ώπερ (4 

εβδομάδερ)  

 

Δξ αποζηάζεωρ 

(Δξ ολοκλήπος) 

ωηηπία Α. 

Καπολίδος 

 

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο έρνπλ δηθαίωκα λα 

ππνβάιινπλ όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ,  ενώ για ηα μη μέλη (Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων 

βαθμίδων & όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ.)) 

δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ ωρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην καηαληκηική 

ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων για ηο ππόγπαμμα (γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 

 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi


Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., 

επηζθεθζείηε ην ζύλδεζκν: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria  θαη επηιέμηε ην 

«Υποβολή» πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην ζεκηλάξην πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο 

ΔΔΠΔΚ, εηζάγεηε ην όνομα χρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». (Σα μη-

μέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,  ώζηε να 

αποκηήζοςν  όνομα σπήζηη και κωδικό). Αθνύ κπείηε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο ΔΔΠΔΚ, 

αξθεί λα επηιέμεηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε.  Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη 

αίηηζης». 

 

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ: 02/12/2018) 

Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 07/12/2018, (μέζω e-mail) 

❖ Η ζπκκεηνρή ηωλ επηκνξθνύκελωλ  ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ 

(μέζω δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπων ημημάηων). 

❖ Σε πεξίπηωζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όιωλ ηωλ αηηήζεωλ, ζα επηιεγνύλ 500 

εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε επζύλε 

ηεο Δπηηξνπήο Δπηκόξθωζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

❖ Η επηινγή ηωλ επηκνξθνύκελωλ γίλεηαη ωο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν 

παπακολοςθήζει άλλα επιμοπθωηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ. ε πεπίπηωζη ίζων ωπών 

παπακολούθηζηρ, ιζσύει πποηεπαιόηηηα βάζη ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηηρ 

αίηηζηρ. 

 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

 

Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη: 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεωξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ: 

 Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να απαληνύλ ζηηο θιεηζηνύ ηύπνπ εξωηήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 65% επηηπρία θαηά κέζν 

όξν ζηηο 3 πξώηεο ελόηεηεο. 

 Να πινπνηήζνπλ κηα (ηνπιάρηζηνλ) από ηηο δέθα δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ 

ηειηθή εξγαζία (4ε εβδνκάδα), θαη λα ζρνιηάζνπλ κηα εξγαζία ελόο ζπλαδέιθνπ ηνπο. 

 

http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria


 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλήζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο). 

 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθωζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

 

 

 

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ *** 

http://www.eepek.gr/


53ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζην πιαίζην επηκόξθωζεο ηωλ κειώλ ηεο, όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, 

πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθωηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο,  πινπνηώληαο επηκνξθωηηθό 

ζεκηλάξην κε ζέκα: 

«Οικογενειακή ςμβοςλεςηική» 

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ & όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, 

Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ.) πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο 

ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμωηεξηθνύ, θαζώο και ζε όποιον ενδιαθέπεηαι για θέμαηα πος αθοπούν ζηην  

Οικογενειακή ςμβοςλεςηική. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σθνπόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνζέγγηζε βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ Οηθνγέλεηα ωο 

ζύζηεκα, ηε Σπκβνπιεπηηθή ωο επηζηήκε, ηηο δεμηόηεηεο ηνπ/ηεο Σπκβνύινπ θαη ζέκαηα δεύγνπο, 

νηθνγέλεηαο, παηδηώλ θαη εθήβωλ, έλλνηεο δειαδή πνπ απαζρνινύλ ηελ Οηθνγελεηαθή Σπκβνπιεπηηθή. 

Θέκαηα πάληα επίθαηξα, ζέκαηα θαζεκεξηλόηεηαο, θαζώο ε αιιειεπίδξαζε θαη νη πξνζωπηθέο 

ζρέζεηο πνπ ζπζηήλνπλ ην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα έρνπλ επίδξαζε θαη αληίθηππν ζηηο επξύηεξεο 

θνηλωληθέο ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ζην πιαίζην ηωλ ζρέζεώλ ηνπο κε ηα άιια άηνκα 

θαη ηα άιια ζπζηήκαηα. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

Εβδομάδα 1η: Η έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Η νηθνγέλεηα είλαη Σύζηεκα 

Εβδομάδα 2η: Ο ζεζκόο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο. Σύλδεζε Σπκβνπιεπηηθήο θαη Ψπρνινγίαο, Χαξαθηεξηζηηθά θαη 

Δεμηόηεηεο Σπκβνύινπ 

Εβδομάδα 3η: Οη αλάγθεο θαη νη δηαθξίζεηο ηνπο, Ο θύθινο δωήο ηεο νηθνγέλεηαο, Γέλλεζε Παηδηνύ ζηελ 

Οηθνγέλεηα, Σπκβνπιεπηηθή Ζεύγνπο, Σπκβνπιεπηηθή Οηθνγέλεηαο, Σπκβνπιεπηηθή παηδηώλ θαη εθήβωλ 

Εβδομάδα 4η:  Τειηθή εξγαζία θαη ζρνιηαζκόο κηα άιιεο εξγαζίαο 

Δπιζηημονικά ςπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ:  ωηηπία Α. Καπολίδος 

 

   Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδεύτριας: 

 

  Η Σωτθρία Καρολίδου  γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι 

παντρεμζνθ και μθτζρα δυο παιδιϊν. Είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ  

Φιλολογίασ - Ειδίκευςθ Κλαςικισ Φιλολογίασ του Α.Π.Θ. (1999) και του Τμιματοσ  

Ποιμαντικισ και Κοινωνικισ Θεολογίασ του Α.Π.Θ. (2011). Είναι κάτοχοσ 

Μεταπτυχιακϊν Τίτλων: (1) ςτθν κατεφκυνςθ Ιςτορίασ τθσ Εκκλθςίασ και 

Δογματικισ Θεολογίασ με γνωςτικό αντικείμενο Ελλθνιςμόσ και Ορκοδοξία του 



Τμιματοσ Ποιμαντικισ και Κοινωνικισ Θεολογίασ, με κζμα: «Ο ‘ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ’  του Κλιμεντοσ  Αλεξανδρζωσ 

(Λόγοσ Αϋ) ωσ πθγι τθσ ιςτορίασ των Παιδαγωγικϊν, Θεολογικϊν και Πολιτιςτικϊν αντιλιψεων τθσ εποχισ 

του», (2) ςτθ «Διαχείριςθ Κρίςεων ςτθν Εκπαίδευςθ - Σχολικι Ψυχολογία με κζμα: «Σχολικι Βία και 

Ετερότθτα» και (3) ςτθν «Εκπαίδευςθ και Αναπθρία. Οι ςυναιςκθματικζσ – ςυγκινθςιακζσ δυναμικζσ»,  με 

κζμα: «Εναλλακτικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςε ςχολεία Ειδικισ Αγωγισ». Κατζχει άριςτα τθν Αγγλικι και 

Ιταλικι Γλϊςςα και ζχει λάβει τθν ανϊτατθ πιςτοποίθςθ (επίπεδο ΙΙ) ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτθν 

Εκπαιδευτικι Διδακτικι Διαδικαςία. Ζχει Πιςτοποίθςθ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ 

μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ. Γνωρίηει τθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα και τθ γραφι BRAILLE.  

Ολοκλιρωςε με επιτυχία ετιςια προγράμματα επιμόρφωςθσ ςτθν «Ψυχολογία», ςτθν «Κδρυςθ, 

Οργάνωςθ & Διοίκθςθ ΜΜΕ», ςτθν Αναβάκμιςθ και Επζκταςθ του κεςμοφ τθσ Εκπαίδευςθσ Ατόμων με 

Αναπθρίεσ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, ςτον «Επαγγελματικό Προςανατολιςμό και 

Σφνδεςθ με τθν Αγορά Εργαςίασ», «Το Σχολείο του Μζλλοντοσ. Μάνατημεντ και Διοίκθςθ. Επιμόρφωςθ 

Εκπαιδευτικϊν ςτθ Διοίκθςθ Σχολικϊν Μονάδων», και το Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθν Συμβουλευτικι και 

τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ). Παρακολοφκθςε επιμορφϊςεισ ςε κζματα: Ψυχολογίασ, Βίασ, Εκιςμοφ, 

Διαπολιτιςμικότθτασ και Δθμιουργικισ Γραφισ. 

Από το 2002 υπθρετεί ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ μόνιμθ εκπαιδευτικόσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

Γυμναςίου, Λυκείου κακϊσ και ςε ειδικζσ ςχολικζσ μονάδεσ ενθλίκων (Σχολικι Μονάδα Απεξαρτθμζνων 

Ατόμων του Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ). Διετζλεςε Μζλοσ Επιτροπϊν Εξεταςτικϊν Κζντρων 

του Υπουργείου Παιδείασ. Από το 2013 μζχρι τον Αφγουςτο του 2018 υπθρζτθςε ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ Κιλκίσ, ωσ Υπεφκυνθ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ Νζων (Σ.Σ.Ν.). Διδάςκει ωσ ςυνεργάτθσ ςτα 

Προγράμματα Ψυχικισ Υγείασ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου με τθ μεκοδολογία μικτισ μάκθςθσ (2017 – 2018). 

Το φάςμα των εναςχολιςεϊν τθσ, εκτόσ των άλλων, περιλαμβάνει κζματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, γονζων 

και μακθτϊν και κζματα ειδικισ αγωγισ. Συμμετείχε ςτθ ςυλλογικι ςυγγραφι και ζκδοςθ βιβλίων και ζχει 

πάρει μζροσ ωσ ειςθγιτρια, κριτισ, μζλοσ Προεδρείου κακϊσ και μζλοσ Οργανωτικϊν και Επιςτθμονικϊν 

Επιτροπϊν ςε Επιςτθμονικά Συνζδρια και Ημερίδεσ.  

Είναι Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Προςταςίασ Ανθλίκων (Κιλκίσ) και Μζλοσ ςε Συλλόγουσ με ενδιαφζροντα 

επιςτθμονικά. Άρκρα, εργαςίεσ και ειςθγιςεισ τθσ ζχουν παρουςιαςτεί ςε τθλεοπτικά κανάλια και ζχουν 

δθμοςιευτεί ςτον θλεκτρονικό τφπο και ςε εφθμερίδεσ τοπικζσ και  ευρείασ κυκλοφορίασ.  

https://sotiriakarolidou.wordpress.com/      (karolidou.sot@gmail.com ) 

https://sotiriakarolidou.wordpress.com/
mailto:karolidou.sot@gmail.com

