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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 

 
Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ: 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

• Διδακτική όλων των γνωστικών αντικειμένων 
• Αποτελεσματική διδασκαλία 
• Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας/ μάθησης  
• Διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων  
• Διαφοροποίηση διδασκαλίας 
• Διαχείριση τάξης 
• Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
• Δημιουργικότητα  
• Γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες 
• Μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο  
• Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
• Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο 
• Το θέατρο στο νηπιαγωγείο 
• Ασφάλεια στο διαδίκτυο 
• Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

• Μεθοδολογία έρευνας-δράσης  
• Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας  

 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  

• Δεξιότητες επικοινωνίας 
• Διαχείριση συγκρούσεων 
• Ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων από τους μαθητές 
• Θετικό κλίμα στο σχολείο 
• Πειθαρχία και Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς  
• Παραβατικές και προβληματικές συμπεριφορές μαθητών 
• Εκφοβιστική συμπεριφορά  
• Εργασιακό άγχος στη σχολική μονάδα 
• Συνεργασία εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης  
• Θετικές σχέσεις σχολείου – οικογένειας 
• Βία στην οικογένεια  
• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
• Διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

• Αξιολόγηση μαθητή  
• Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

• Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση 
• Ρατσισμός, στερεότυπα, προκαταλήψεις 
• Εφαρμογή αντιρατσιστικής πολιτικής ΥΠΠ 

 
Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ: 

• Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων 
• Γονεϊκός και συναισθηματικός Αλφαβητισμός  
• Δεξιότητες επικοινωνίας 
• Επίλυση συγκρούσεων 
• Εκφοβιστική συμπεριφορά 
• Παραβατική συμπεριφορά 
• Διαχείριση θυμού 
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• Ενσυναίσθηση  
• Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών 
• Αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών  
• Ψυχική ανθεκτικότητα και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά 
• Θετική γονεϊκότητα 
• Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
• Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης 
• Συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών 
• Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης 
• Διαχείριση του άγχους των γονιών  
• Τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων 
• Ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού 

 
 

 

 
         

               
                     

  

    

 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 

 


