
                                                                                                                          

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΦΛΧΡΙΝΑ 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΚΑΙ ΒΙΧΜΑΣΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΔ 

ΘΔΜΑ: 

2021: ΣΟ ΣΟΙΥΗΜΑ ΣΗ ΦΤΥΙΚΗ ΔΝΓΤΝΑΜΧΗ 

Σν Περηθερεηαθό Σκήκα Φιώρηλας ηοσ Διιεληθού Δρσζρού ηασρού, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Παλειιήληο ύιιογο Δθπαηδεσηηθώλ Αγφγής Τγείας, ζαο 

πξνζθαινύλ ζηελ εθδήισζε, κε ζέκα: 

«2021: Σο ζηοίτεκα ηες υστηθής ελδσλάκφζες», 

ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παραζθεσή 15 Ιαλοσαρίοσ 2021, θαηά ηης ώρες 

από 6.30 έφς 9.30 κ.κ. 

Η ρξνληά πνπ καο πέξαζε αθήλεη έλα μερσξηζηό απνηύπσκα. Φέηνο δήζακε όινη θαη 

όιεο καο κία μερσξηζηή εκπεηξία ε νπνία καο έθεξε ζε επαθή κε πνιύ δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα. Οη απώιεηεο θαη ην ζπιινγηθό πέλζνο, ε 

αβεβαηόηεηα θαη ε ξεπζηόηεηα, ε απώιεηα ηνπ ειέγρνπ, ε αίζζεζε κηαο αόξαηεο 

απεηιήο, ν πεξηνξηζκόο θαη ε δπζθνιία λα βξεζνύκε θνληά, λα επηθνηλσλήζνπκε κε 

ηξόπνπο πνπ καο ήηαλ γλώξηκνη θαη νηθείνη είλαη κεξηθά από απηά ηα ζηνηρεία.  

Η εθδήισζε είλαη αθηεξσκέλε ζηελ πξνώζεζε ηεο ςπρηθήο καο αλζεθηηθόηεηαο, 

κέζα από ηε ζύλδεζε κε ηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά καο απνζέκαηα.  

ην πξώην κέξνο ηεο εθδήισζεο, βαζηθνί νκηιεηέο ζα είλαη: 

 Η Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 

πγγξαθέαο,  Φφηεηλή Σζαιίθογιοσ  

 Ο Κνηλσληνιόγνο, Ψπρνζεξαπεπηήο, πγγξαθέαο θαη Επηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο 

ζην Σκήκα Εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ, Ηιίας Γθόηζες 

ην δεύηεξν κέξνο ζα πινπνηεζεί, κε ζπληνληζηή ηνλ Ηιία Γθόηζε, έλα βηφκαηηθό 

εργαζηήρηο κε ηίηιο "Μεηαζτεκαηίδοληας ηης δσζθοιίες ζε εκπεηρίες δύλακες 

θαη αλζεθηηθόηεηας". ε απηό, νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο ζα κνηξαζηνύλ 

ζε κηθξέο νκάδεο, ζε απνκνλσκέλα δηαδηθηπαθά «δσκάηηα», δύζθνιεο ζηηγκέο θαη 

εκπεηξίεο πνπ έδεζαλ ηνλ ρξόλν πνπ πέξαζε θαη ζα αλαθαιύςνπλ από θνηλνύ 

πνηόηεηεο θαη αμίεο κε ηηο νπνίεο ζπλδέζεθαλ γηα λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο δπζθνιίεο κε 

αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν. 



Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηε θόρκα ποσ βρίζθεηαη ζηε 

δηεύζσλζε https://rb.gy/ojilmv, έφς ηελ Σεηάρηε 13 Ιαλοσαρίοσ, ώζηε θαηόπηλ 

λα ηοσς ζηαιούλ οη οδεγίες γηα ηε ζσκκεηοτή ηοσς. 

Η ζπκκεηνρή ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην ζα δειφζεί ζε εηδηθό πεδίο θαη δελ είλαη 

σποτρεφηηθή γηα όιοσς όζοη ζα εθδειώζοσλ ελδηαθέρολ γηα ηο πρώηο κέρος. 

Σα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό, ιόγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ, δελ 

κπνξνύλ λα ππεξβνύλ ηα 40. Επνκέλσο εάλ νη δειώζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο, ζα 

δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηα κέιε ησλ δύν δηνξγαλσηώλ θνξέσλ ή/θαη ζα ιεθζεί ππόςε 

ην θξηηήξην ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ηεο δήισζεο.  

Γηα ην πξώην κέξνο δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο. Δελ ππάξρεη εμάιινπ 

θαλέλαο γεσγξαθηθόο πεξηνξηζκόο γηα ην ζύλνιν ηεο εθδήισζεο, αθνύ κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ άηνκα από όιε ηε ρώξα ή θαη εθηόο απηήο. 

Γηα ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο 

παξαθνινύζεζεο. 

Η εθδήισζε είλαη δσξεάλ θαη ειεύζεξε γηα ην θνηλό, κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο 

εγγξαθήο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΧΗ 

1ν ΜΕΡΟ 

6.30 - 6.50 Καιφζόρηζκα από ηελ Πξόεδξν ηνπ Π.Σ. Φιώξηλαο, Άλλα Μπαθίηε – 

Υαηρεηηζκοί 

6.50 – 7.00  Αποταηρεηηζκός ζηο 2020: Μηα αλαδροκή ζηο έργο ηοσ ΔΔ 

Φιώρηλας κέζα ζε κηα δύζθοιε τροληά. 

7.00 – 7.20 «Οη περηπέηεηες ηοσ υστηζκού κας κέζα ζηελ παλδεκία» - Φσηεηλή 

Σζαιίθνγινπ 

7.20 – 7.40 «Η θροληίδα ηες εσαιφηόηεηας φς προϋπόζεζε γηα ηελ 

αλζεθηηθόηεηα» Ηιίαο Γθόηζεο 

7.40 – 7.55  πδήηεζε 

7.55 – 8.10 «Σο δέληρο ηφλ εστώλ»: Δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα θαηάζεζεο επρώλ 

γηα ηνλ εαπηό θαη ηνπο/ηηο άιινπο/εο. 

2ν ΜΕΡΟ 

8.10 - 9.30 Βηφκαηηθό εργαζηήρηο: "Μεηαζτεκαηίδοληας ηης δσζθοιίες ζε 

εκπεηρίες δύλακες θαη αλζεθηηθόηεηας" - Ηιίαο Γθόηζεο 

 
ΓΙΑ ΣΑ Δ.. 

Άλλα Μπαθίηε 

Πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Φιώξηλαο ηνπ Ειιεληθνύ Εξπζξνύ ηαπξνύ 
 

Μαξία Παπαδνπνύινπ 
Πξόεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Εθπαηδεπηηθώλ Αγσγήο Τγείαο 

https://rb.gy/ojilmv

