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Θζμα: «Πρόςκληςη ςε εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτική δράςη του υντονιςτή 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11 Φυςικήσ Αγωγήσ του ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ, 

Λεβεντάκη Χαράλαμπου». 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1) τισ διατάξεισ των παρ. 2 & 3 άρ. 4 και παρ. 1 άρ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 
τ. Α’) με κζμα «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ εκπ/ςθσ 
και άλλεσ διατάξεισ». 

2) τισ διατάξεισ των παρ. 1 άρ. 1, παρ. 3 άρ. 2 και παρ. 3 & 4 άρ. 4 τθσ υπ. αρ. 
158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018 τ. Β’) Τ.Α. με κζμα «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ 
Λειτουργίασ των ΠΕΚΕ και ειδικότερα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των ΕΕ». 

3) τισ διατάξεισ των παρ. 1 άρ. 19, παρ. 2 άρ. 27, παρ. 1 άρ. 30, παρ. 5, 6 & 23 άρ. 36 και παρ. 
10 άρ. 39 τθσ υπ. αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002 τ. Β’) Τ.Α. 
όπωσ τροποποιικθκε από τθν υπ. αρ. Φ.353.1/10/58660/Δ1/26.04.2013 (ΦΕΚ 
1186/15.05.2013 τ. Β’) Τ.Α. με κζμα «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 
αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Π/κμιασ και Δ/κμιασ 
εκπ/ςθσ, των Δ/ντϊν και Τποδ/ντϊν των ςχολ. μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των 
διδαςκόντων». 

4) τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 άρ. 59 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007 τ. Α’) με κζμα 
«Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και 
Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

5) τισ διατάξεισ τθσ περ. ιγ’ άρ. 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α’) με κζμα 
«Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιςτιμιο και άλλεσ διατάξεισ». 

6) τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτ’ παρ. 1 άρ. 55 του Ν. 1566/1985 με κζμα «Δομι και λειτουργία τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

7) τισ διατάξεισ τθσ υπ. αρ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β’) Τ.Α. 
με κζμα «Κατανομι των κζςεων ΕΕ ςτα ΠΕΚΕ κατά κλάδο και ανάκεςθ επιςτθμονικισ 
ευκφνθσ». 

8) τθν υπ. αρ. Φ.32.1/10841/25.09.2018 απόφαςθ τθσ ΠΔΠΔΕ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα 
«Σοποκζτθςθ υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτο ΠΕΚΕ Δυτικισ Ελλάδασ». 

9) τθν υπ. αρ. Φ.63/12890/02.11.2018 απόφαςθ τθσ ΠΔΠΔΕ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα 
«Ανάκεςθ Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ χολικϊν Μονάδων, Π/κμιασ και 
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. ςτουσ ΕΕ του ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ». 

10) τθν υπ. αρ. 68/2-9-2021 πράξθ τθσ Ολομζλειασ του ΠΕΚΕ Δυτικισ Ελλάδασ. 

ΠΡΟ:  

Σουσ εκπαιδευτικοφσ Φυςικήσ Αγωγήσ (ΠΕ11) 

των ςχολικϊν μονάδων Π/θμιασ & Δ/θμιασ 

Εκπ/ςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ,  

       (μζςω του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικήσ Ελλάδασ) 
 
ΚΟΙΝ.:  
 Χαςάνδρα Μαρία, Επίκουρθ Κακθγιτρια 

Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

 Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ & Δ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ 

 Οργανωτικό υντονιςτι του ΠΕ.Κ.Ε.. 
Δυτικισ Ελλάδασ 

 Δ.Π.Ε. Αιτ/νίασ, Αχαΐασ, Ηλείασ 

 Δ.Δ.Ε. Αιτ/νίασ, Αχαΐασ, Ηλείασ 
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Βάςει των ανωτζρω ςχετικϊν και τθσ υποςτιριξθσ τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ, προςκαλοφμε ςε επιμορφωτικι ςυνάντθςθ/τθλεδιάςκεψθ με κζμα: 

«Οι τεχνικζσ που υποςτθρίηουν τθν αυτονομία των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ 

Φυςικισ Αγωγισ» και με ειςθγιτρια τθν κα Χαςάνδρα Μαρία, Επίκουρθ 

Κακθγιτρια του Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, τουσ εκπαιδευτικοφσ 

Φυςικήσ Αγωγήσ ΠΕ11 των ςχολικϊν μονάδων Π/θμιασ & Δ/θμιασ Εκπ/ςθσ τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 9 επτεμβρίου 2021, 

από τον υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φυςικισ Αγωγισ ΠΕ11, του ΠΕ.Κ.Ε.. 

Δυτικισ Ελλάδασ, Λεβεντάκθ Χαράλαμπο, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που 

ακολουκεί:  

Πρόγραμμα επιμορφωτικήσ ςυνάντηςησ 

Εκπαιδευτικών Φυςικήσ Αγωγήσ (ΠΕ11) 

χολικϊν μονάδων Π/θμιασ &  Δ/θμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικήσ Ελλάδασ 

Θζμα: «Οι τεχνικζσ που υποςτθρίηουν τθν αυτονομία των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ 

Αγωγισ» 

Πζμπτη, 9 επτεμβρίου 2021, 11:00 – 13:00 

φνδεςμοσ: https://minedu-primary.webex.com/meet/xleventakis 

 Ειςηγήτρια: Χαςάνδρα Μαρία, Επίκουρθ Κακθγιτρια του Σ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

10:45 - 11:00 φνδεςθ, ζλεγχοσ εικόνασ και ιχου, εγγραφζσ  

11:00 - 11:15 Ειςαγωγι - κοποκεςία επιμορφωτικισ δράςθσ 

Λεβεντάκησ Χαράλαμποσ, 

υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ  

Ζργου Φυςικισ Αγωγισ ΠΕ11, 

ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ 

11:15 -12:30 
«Οι τεχνικζσ που υποςτθρίηουν τθν αυτονομία 

των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ» 

Χαςάνδρα Μαρία, Επίκουρθ 

Κακθγιτρια του Σ.Ε.Φ.Α.Α. 

του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ 
12:30 -13:00 υηιτθςθ – Προβλθματιςμοί – φνκεςθ απόψεων 

 

Η εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ κα πραγματοποιθκεί 11:00 – 13:00 μζςω Webex 

ςτον ςφνδεςμο:  

                         https://minedu-primary.webex.com/meet/xleventakis 

                           Meeting number (access code): 121 432 0355  

 

* Για τθ βιωματικι ςυμμετοχι των ςυναδζλφων επιςυνάπτεται και φόρμα μελζτθσ περίπτωςθσ 

(ςεναρίων), θ οποία δφναται να ζχει προςυμπλθρωκεί πριν τθν ζναρξθ τθσ τθλεδιάςκεψθσ. 

 

Ο υντονιςτήσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Φυςικήσ Αγωγήσ (ΠΕ11) 

ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικήσ Ελλάδασ 

 
Δρ. Λεβεντάκθσ Χαράλαμποσ 
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Βιογραφικό Ειςηγήτριασ 

   Μαρία Χασάνδρα 

Η ζρευνά μου αφορά κυρίωσ ςτθν εφαρμογι κεωριϊν ςυμπεριφοράσ και 

παρακίνθςθσ για τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων για αλλαγι ςυμπεριφορϊν που 

ςχετίηονται με τθν υγεία. Ζχω αναπτφξει διάφορα προγράμματα παρζμβαςθσ 

για ςχολεία, υγειονομικι περίκαλψθ και κοινότθτεσ ςτθν Ελλάδα και τθ 

Φινλανδία, κυρίωσ για τθν ςυμπεριφορά άςκθςθσ. Ζχω εξαςφαλίςει 

χρθματοδότθςθ για 5 ζργα ωσ κφρια ερευνιτρια ι ςυντονίςτρια (950.000 

ευρϊ) και ςυμμετείχα ωσ ερευνθτικι ςυνεργάτθσ ςε άλλα 12 (5.500.000 ευρϊ) 

ςε Ελλάδα και Φινλανδία. Διδάςκω μακιματα ςε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια. Ζχω επιβλζψει περιςςότερεσ 

από 35 μεταπτυχιακζσ διατριβζσ φοιτθτϊν και ςυν-εποπτεφουςα ζξι 

διδακτορικϊν διατριβϊν, ςε Ελλάδα και Φινλανδία. Ζχω προςκλθκεί ωσ 

ομιλιτρια για 7 workshops και διαλζξεισ ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, κακϊσ και ςε μια ςειρά από ςεμινάρια κατάρτιςθσ για κακθγθτζσ 

φυςικισ αγωγισ ςτθν Ελλάδα για κζματα διδαςκαλίασ τθσ φυςικισ αγωγισ και 

τθσ αγωγισ υγείασ. Ζχω αναπτφξει ζνα ιςχυρό διεκνζσ δίκτυο ερευνθτικϊν 

ςυνεργατϊν από διάφορα πανεπιςτιμια και ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Ζχω 

δθμοςιεφςει περιςςότερα από 50 άρκρα ςε επιςτθμονικά και επαγγελματικά 

περιοδικά και 5 βιβλία ι κεφάλαια βιβλίων, και ζχω παρουςιάςει πάνω από 70 

εργαςίεσ ςε ελλθνικά και διεκνι ςυνζδρια. Ζχω ςυνειςφζρει ωσ κριτισ ςε 18 

επιςτθμονικά περιοδικά ςτουσ τομείσ του ακλθτιςμοφ, τθσ φυςικισ αγωγισ, 

τθσ ψυχολογίασ τθσ άςκθςθσ, τθσ ψυχολογίασ τθσ υγείασ και τθσ τεχνολογίασ 

ςτθν υγεία. Μου αρζςει να δουλεφω με διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ και να 

μοιράηομαι εμπειρίεσ και γνϊςεισ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, ωσ εκ τοφτου, 

ζχω υπθρετιςει ωσ ςφμβουλοσ εμπειρογνϊμων για να ερμθνεφςω ερευνθτικά 

δεδομζνα για τισ ευρφτερεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ. Για παράδειγμα, 

ςυμβουλεφω εταιρείεσ που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία Wellness και Fitness 

για να βελτιϊςουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ ι πϊσ ερμθνεφεται θ 

ζρευνα για τθν προϊκθςθ τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ για τθν υγεία ςε 

χϊρουσ εκπαίδευςθσ, υγείασ και ςε επίπεδο πόλθσ ι κοινότθτασ. Σζλοσ, είμαι 

μζλοσ τθσ ομάδασ αξιολογθτϊν για τα προγράμματα Erasmus + τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ. 

 


