
 

 European Commission's support for the production of this 

content does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

Δηλώστε συμμετοχή 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εργαλεία Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

για εκπαιδευτικούς και 

επαγγελματίες στον χώρο της 

εκπαίδευσης 

22 Ιανουαρίου 2022 

 
11:00 – 13 :00 
  

 

 

: 

https://bit.ly/3zFvaTI
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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί το Σάββατο 22 

Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00 με 13.00 σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει με 

θέμα «Εργαλεία Ψυχικής Ανθεκτικότητας για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες στον 

χώρο της εκπαίδευσης», στην οποία θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των ίδιων και των 

μαθητών/τριών τους και θα παρουσιαστούν εργαλεία και πρωτοβουλίες για τη στήριξή τους. 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό έργο Reset που αφορά τη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας στον τομέα της βασικής εκπαίδευσης. Μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον 

που βασίζεται στη δημιουργικότητα και ενδυνάμωση, στόχος είναι η προώθηση της αυτό-

αποτελεσματικότητας και της αυτό-φροντίδας, η επέκταση του ατομικού πεδίου δράσης και 

συμμετοχής μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών. Η παρουσίαση του έργου θα 

περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαλεία που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, 

εκπαιδευτικά βίντεο καθώς και βιωματικές δραστηριότητες. 

 

 

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Απαραίτητη η προεγγραφή. 
 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν θέματα όπως: 

o Εργαλεία για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας εκπαιδευτικών και 

επαγγελματιών στον τομέα της εκπαίδευσης  

o Εκπαιδευτικά εργαλεία για επαγγελματίες που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη 

προσφύγων και μεταναστών  

o Καλές πρακτικές για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών/τριών  

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον 

παρακάτω σύνδεσμο: Zoom Link 

 

https://www.kmop.gr/projects-vf/co-happiness/
https://bit.ly/3FqjHJd
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIoduqspzMrE9Rk0Z1TRmeubuhsleTBoHCN
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Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 

o Εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικές αρχές 

o Εκπαιδευτικούς σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

o Εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς/φορείς 

o  Άλλους εκπαιδευτικούς φορείς 

Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

Η εκδήλωση καταγράφεται και ορισμένες εικόνες και μέρη μπορούν να διατηρηθούν στο 

Διαδίκτυο, εφόσον θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον γενικό σκοπό της εκδήλωσης και το ευρύ 

κοινό. Με την εγγραφή και την είσοδο στην εκδήλωση, ο/η συμμετέχων/ουσα συμφωνεί με 

τα ακόλουθα: 

- προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να ακούγονται, να 

διαβάζονται, να συλλέγονται ή να χρησιμοποιούνται από την ομάδα του έργου και άλλους 

συμμετέχοντες-ουσες στο σεμινάριο. 

- οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης, όπως φωνητικά, άμεσα μηνύματα που εμφανίζουν ονόματα αυτών που 

παρεμβαίνουν, παρουσιάσεις, είναι διαθέσιμα στο κοινό της εκδήλωσης και καταγράφονται 

επίσης για περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση του έργου. 

- Η ομάδα του έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις διαθέσιμες πληροφορίες 

σχετικά με το διαδικτυακό θέμα της εκδήλωσης και την καταγραφή τους. 

-Οι συμμετέχοντες-ουσες στην εκδήλωση έργου οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 

όταν αποκαλύπτουν οποιαδήποτε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι 

πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους συμμετέχοντες-

ουσες 

 

Λίγα λόγια για τη δράση Reset 

Το Reset – «Building Resilience in Basic Education» είναι ευρωπαϊκή δράση, 

χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων της Ε.Ε., που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίχσυση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης. Το 
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Reset στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για 

την προώθηση της ανθεκτικότητας στον τομέα της βασικής εκπαίδευσης. 

Μέσα από δημιουργικά και συμμετοχικά μαθησιακά περιβάλλοντα, σκοπεύει να προωθήσει 

την αυτό-αποτελεσματικότητα και την αυτό-φροντίδα, την επέκταση του ατομικού πεδίου 

δράσης και της συμμετοχής μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Το RESET 

αναπτύσσει και αξιολογεί πρωτότυπες μεθοδολογίες και εκπαιδευτικό υλικό για την 

προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πεδίο της εγγραμματοσύνης και της βασικής 

εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνει 4 εταίρους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

https://reset-eu.net/el/ 
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