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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,
διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», διάρκειας 56 ωρών το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Διάρκεια:            56 ώρες
Κόστος:               480 Ευρώ
Έναρξη:              14 Δεκεμβρίου 2019

 

Υλοποίηση:        Δια ζώσης εκπαίδευση
Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη : Πλατσίδου Μαρία , Καθηγήτρια - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, επαγγελματίες  ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι,
ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση της απώλειας  σε παιδιά και εφήβους,
τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου σε παιδαγωγική και
ψυχολογία.
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα τυπικά τους προσόντα καθώς και  ένα
σημείωμα ενδιαφέροντος για τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να
παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών είναι
σημαντική η δέσμευσή τους να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα διδαχθούν
στο πρόγραμμα στην τάξη τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-20.



Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
1. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην έγκαιρη επεξεργασία
της απώλειας με τον πλέον κατάλληλο για την κάθε περίπτωση τρόπο.
2. Η εξάσκηση  των συμμετεχόντων σε παρεμβάσεις τόσο μέσα στη σχολική τάξη όσο
και ατομικά.

Μαθησιακοί Στόχοι του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:
·         Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τα μικρά (θάνατος κατοικίδιου,
αποχωρισμός από φίλους)  και τα μεγάλα είδη της απώλειας (διαζύγιο, ασθένεια
στην οικογένεια, θάνατος στην οικογένεια) καθώς και τις διεργασίες πένθους.
 

·          Να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ψυχοκοινωνικές και σωματικές αντιδράσεις
ενός παιδιού που βιώνει απώλεια.
 

·         Να ευαισθητοποιηθούν στη σημασία της πρώιμης παρέμβασης.
 

·         Να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες  για τον κατάλληλο τρόπο
παρέμβασης όταν ένα παιδί ή/και η ίδια η σχολική κοινότητα βιώνει απώλεια.
 

·         Να είναι σε θέση να διακρίνουν τις περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται
 παραπομπή σε ειδικό ψυχικής υγείας ή κάποια πιο εξειδικευμένη παρέμβαση, όπως
στην περίπτωση του τραυματικού ή περιπλεγμένου πένθους.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η απονομή πιστοποιητικού προϋποθέτει:
1. Φυσική παρουσία των συμμετεχόντων (δικαιολογούνται 10 ώρες απουσίας)

2. Ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
3. Παρουσίαση γραπτής εργασίας με μελέτη περίπτωσης

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η μεθοδολογία του προγράμματος βασίζεται  στη βιωματική προσέγγιση κατάλληλη για
ενήλικες. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
1. Την τεχνική του παιχνιδιού ρόλων ( role playing) έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να
αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από προσομοίωση πραγματικών
περιστατικών.
2. Εργασία σε μικρές ομάδες με συζήτηση πραγματικών περιστατικών.
3. Εφαρμογή  δραστηριοτήτων για την επεξεργασία της απώλειας μέσα από ειδικά
σχεδιασμένες ασκήσεις.
4. Βιωματική ομάδα επεξεργασίας  ζητημάτων απώλειας ( από την προσωπική ή
επαγγελματική ζωή των συμμετεχόντων) μέσα από συζήτηση και απεικονιστικές τεχνικές (

όπως ζωγραφική και δημιουργική γραφή).
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Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες

Για την επίτευξη των στόχων του το πρόγραμμα
απαρτίζεται από 3 μέρη:
1.       Θεωρητικές προσεγγίσεις για τον τρόπο με
τον οποίο θρηνούν τα παιδιά και οι έφηβοι,
ανάλογα με την ηλικία τους και το πλαίσιο ζωής
τους.
 

                    1.1 Εισαγωγή στην απώλεια και το
πένθος- Είδη απώλειας και πένθους, τρόποι          

που κατανοούν το θάνατο και βιώνουν το
πένθος τα παιδιά διαφόρων ηλικιών, οι              

έφηβοι και οι νέοι
                    1.2 Καλές πρακτικές στην ενημέρωση
για την απώλεια και τον θάνατο
                    1.3 Τα συναισθήματα του παιδιού που
πενθεί και τρόποι επεξεργασίας τους
                    1.4  Ο θάνατος στην οικογένεια του
παιδιού
                    1.5 Ο γονιός ή το παιδί που νοσεί και
καλές πρακτικές αντιμετώπισης
                    1.6  Η διασύνδεση του σχολείου με την
οικογένεια και την κοινότητα
                    1.7 Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
 

2.       Εφαρμογή και εποπτεία
εκπαιδευτικού υλικού ειδικά
σχεδιασμένου για την επεξεργασία της
απώλειας. 
                    2.1 Αναγνώριση και έκφραση
συναισθημάτων
                    2.2 Ο κύκλος της ζωής/

Πληροφορίες για τον θάνατο και τις
τελετουργίες του
                    2.3 Συναισθηματικές αντιδράσεις
σε προσωπικές απώλειες
                    2.4 Στήριξη στην απώλεια
                    2.5 Αποχαιρετισμοί και
αναμνήσεις
                    2.6 Δράσεις που αφορούν την
επικοινωνία σχολείου με την οικογένεια
και την            κοινότητα
                    2.7 Αποτίμηση του
εκπαιδευτικού υλικού 

3.       Βιωματική ομάδα επεξεργασίας
προσωπικών βιωμάτων και
συναισθημάτων απώλειας στη ζωή των
συμμετεχόντων. 
                    3.1 Η στάση μας απέναντι στην
απώλεια
                    3.2 Οι προσωπικές μας απώλειες
                    3.3 Με ποιον τρόπο
επεξεργαζόμαστε μια απώλεια
                    3.4 Τα συναισθήματά μας για την
ασθένεια και τον θάνατο. Η ιστορία της    

οικογένειάς μας.
                    3.5 Εμπειρίες μου από την
απώλεια στο σχολείο
                    3.6 Οι δικοί μας αποχαιρετισμοί
                    3.7 Αποχαιρετισμός της ομάδας
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί
συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος  με πολύχρονη εμπειρία,
αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακολουθεί λίστα με
τους βασικούς εισηγητές:
 

ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ  |  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Κλινική ψυχολόγος
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ  |  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Εκπαιδευτικός
ΜΗΛΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ψυχολόγος
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή
πολυτέκνων.
 

5)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των
επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής
εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει
να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής
υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή
σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά
δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του
επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση
μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης
της εγκυρότητας των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το
δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας
έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια
προκύπτουσα χρηματική διαφορά.
 

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να
μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και
λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών
των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του
τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές
δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα δοθεί  το βιβλίο ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
(εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας & Υγείας, 2015), το οποίο περιλαμβάνει τη θεωρητική
προσέγγιση αυτής της περιοχής καθώς και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εφαρμογή
στην τάξη.
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Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 480€

260 προκαταβολή των διδάκτρων με την εγγραφή   και δύο δόσεις.
 

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
 

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας  ή
αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
 

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
 

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.
4.       Πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν στην
εκπτωτική πολιτική.
 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
 

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
·         Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 

 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ


