
Ακαδημαϊκό  Έ τος  2016-17 

Ο κ. Κωνσταντίνος  Αμπατζής , καθηγητής  Φυσικώ ν Επιστημώ ν, ολοκλήρωσε το 

Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης  με τίτλο "Επιστήμες  Αγωγής  – Εκπαιδευτική  

Ηγεσία και Διοίκηση" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας . Ο κ. Αμπατζής  κατέθεσε τη 

διπλωματική  του εργασία με θέμα "Η σχέση των πρωινώ ν ενδοσχολικώ ν ομίλων 

δραστηριοτήτων με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των μαθητώ ν και τη διαμόρφωση 

της  σχολικής  κουλτούρας : Η περίπτωση του Pierce – Αμερικανικού  Κολλεγίου 

Ελλάδος ". 

Η κα Ευαγγελία Βλαχογιάννη, καθηγήτρια Αγγλικής  Φιλολογίας , παρακολούθησε το 

σεμινάριο με τίτλο "The new era for IELTS in Greece; How to prepare students for IELTS 

Academic Writing and Speaking" που πραγματοποιήθηκε στις  16 Νοεμβρίου 2016, στην 

Αθήνα και διοργανώ θηκε από  τον οργανισμό  PEOPLECERT. Η κα Βλαχογιάννη, 

επίσης , παρακολούθησε το webinar με τίτλο "Empowering 21st Century Teenagers", που 

πραγματοποιήθηκε στις  13 Οκτωβρίου 2016. Το webinar διοργανώ θηκε από  το 

National Geographic Learning-Cengage Learning. Η κα Βλαχογιάννη παρακολούθησε, 

επίσης , τις  εργασίες  του 10th Foreign Languages Forum που πραγματοποιήθηκε στις  

11  και 12 Μαρτίου 2017 στο Crowne Plaza Hotel στην Αθήνα και διοργανώ θηκε από  

τον φορέα ELT News. Η κα Βλαχογιά ννη συμμετείχε στα σεμινάρια: "Διαταραχή  

Ελλειμματικής  Προσοχής  & Υπερκινητικό τητα", "Δημιουργώ ντας  Θετικό  Κλίμα στην 

Τά ξη", "Η διδασκαλία της  ξένης  γλώ σσας  σε παιδιά  με μαθησιακές  δυσκολίες : Μια 

ευχάριστη πρό κληση". Η κα Βλαχογιά ννη ολοκλήρωσε επιτυχώ ς  τα παραπά νω 

σεμινάρια που περιελάμβαναν και διαδικασίες  πιστοποίησης . Τέλος , παρακολούθησε 

το σεμινάριο "Key technologies that can impact on teaching and learning" που 

πραγματοποίησε ο Russell Stannard, Educational Technologist. 

Η καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας Δρ. Πολυξένη Μυρίλλα συμμετείχε στην Επιτροπή 

Κριτών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για την Προώθηση της  

Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (21-23 Οκτωβρίου 2016), το οποίο διοργανώνεται από την 

Επιστημονική Ένωση  για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), υπό 



την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με 

το Παν/μιο Θεσσαλίας και το Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας. Η κα. Μυρίλλα συμμετείχε, επίσης, στη  

διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη  

Τυπικής Εκπαίδευσης, υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμου (Ε.Ο.Π.Ε.Π), στις 4/4/2017. Η κα. 

Μυρίλλα παρακολούθησε, επίσης, το επιμορφωτικό σεμινάριο διδακτικής για 

πανεπιστημιακές σπουδές (Français sur Objectifs Universitaires / FOU), διάρκειας 10 

ωρών, από 3 έως 4 Φεβρουαρίου 2017, με αντικείμενο τη διδακτική της σύνθεσης 

κειμένων, του προφορικού δοκιμίου και της γαλλικής για εμπορικούς σκοπούς υπό την 

αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. 

Ο κ. Κωνσταντίνος  Γάκης , καθηγητής  Ελληνικής  Φιλολογίας , δημοσίευσε σε 

συνεργασία και μετά  από  κρίση στο επιστημονικό  περιοδικό  Παιδαγωγικό ς  Λό γος  

το άρθρο "Αυτο-ρύθμιση και στρατηγικές  μάθησης  μαθητώ ν Δημοτικού  με 

μαθησιακές  δυσκολίες " (υπό  δημοσίευση). 

Ο κ. Ιάκωβος  Δελατόλας -Σαβέρης , καθηγητής  Αγγλικής  Γλώ σσας  και Φιλολογίας , 

μετά  από  πρόσκληση των οργανωτώ ν, συμμετείχε ως  ομιλητής  στο διεθνές  

συνέδριο "Teachers, Trends, Techniques - Α world of change". Η ομιλία του είχε θέμα 

"Teaching an Original Video-Based Lesson in an EFL Classroom". Το διεθνές  συνέδριο 

διοργανώ θηκε από  το TESOL Macedonia Thrace Northern Greece και 

πραγματοποιήθηκε από  10 έως  12 Φεβρουαρίου 2017, στο American College of 

Thessaloniki. 

Ο κ. Ιάκωβος  Δελατόλας -Σαβέρης , καθηγητής  Αγγλικής  Γλώ σσας  και Φιλολογίας , 

μετά  από  πρόσκληση των οργανωτώ ν, συμμετείχε ως  εισηγητής  στα σεμινάρια 

"Teaching and Testing Young Learners" και "Integrating Technology into Classroom 

Teaching" που πραγματοποιήθηκαν στις  12 Νοεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Stanley 

στην Αθήνα. Τα σεμινάρια διοργανώ θηκαν από  το Cambridge English Language 

Assessment, σε συνεργασία με το Hellenic English Council. 



O κ. Ιάκωβος  Δελατόλας -Σαβέρης , καθηγητής  Αγγλικής  Γλώ σσας  και Φιλολογίας , 

μετά  από  πρόσκληση των οργανωτώ ν, συμμετείχε ως  εισηγητής  στα σεμινάρια "Top 

Tips for B2 candidates" και "Top Tips for C2 candidates" που πραγματοποιήθηκαν στις  

5 Νοεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Titania στην Αθήνα. Τα σεμινάρια διοργανώ θηκαν 

από  το Cambridge English Language Assessment, σε συνεργασία με το Hellenic English 

Council. 

Ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης , καθηγητής  Μαθηματικώ ν και Πληροφορικής , μετά  από  

πρόσκληση, πραγματοποίησε κεντρική  ομιλία με θέμα "Διερευνώ ντας  το ρό λο της  

νευροεκπαίδευσης  στη μάθηση" στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου με 

τίτλο "Η εκπαίδευση στον 21ο αιώ να: από  τη θεωρία στην πρά ξη - Αναζητώ ντας  ένα 

ελκυστικό  και αποτελεσματικό  σχολείο", που πραγματοποιήθηκε στις  19, 20 και 21 

Μαΐου 2017 στην Αθήνα. Επίσης , ο Δρ Δουκάκης  στο πλαίσιο του συνεδρίου και μετά  

από  πρόσκληση και σε συνεργασία με στελέχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  

Πολιτικής  και του Υπουργείου Παιδείας , Έ ρευνας  και Θρησκευμά των, συμμετείχε με 

την εργασία "Ευρωπαϊκό  Πρό γραμμα Erasmus+ ΚΑ3, ACT - Ιδιό τητα του Eνεργού  

Πολίτη: Δράσεις  για την ενίσχυση των κοινωνικώ ν και πολιτικώ ν ικανοτήτων των 

μαθητώ ν". 

O Δρ Σπυρίδων Δουκάκης , καθηγητής  Μαθηματικώ ν και Πληροφορικής , συμμετείχε 

στην Οργανωτική  Επιτροπή  του Συνεδρίου EDUCON2017, IEEE Global Engineering 

Education Conference που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από  τις  26 ως  τις  28 

Απριλίου 2017. Στο πλαίσιο του συνεδρίου ήταν Chair στο Session: Open Online 

Education Resources and Tools. O Δρ Σπυρίδων Δουκάκης  παρακολούθησε το 1st 

Hellenic TISP Day Workshop που πραγματοποιήθηκε στο Α.Ε.Ι. Πειραιά  Τ.Τ. στις  11 

Δεκεμβρίου 2016 και διοργανώ θηκε από  το Greek Section της  IEEE. 

Ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης , καθηγητής  Μαθηματικώ ν και Πληροφορικής , ο κ. 

Στυλιανό ς  Κατσούλης , καθηγητής  Πληροφορικής  και Τεχνολογίας  και η κα Ιωάννα 

Πυλιώ τη, καθηγήτρια Πληροφορικής  συμμετείχαν στις  εργασίες  του Hellenic 

Conference on Innovating STEM Education που πραγματοποιήθηκε από  16 ως  18 

Δεκεμβρίου 2016, στην Αθήνα και διοργανώ θηκε από  το Πανεπιστήμιο Πατρώ ν, το 



Ελληνικό  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο και το Εθνικό  και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο 

Αθηνώ ν. Οι εκπαιδευτικοί, μετά  από  κρίση, παρουσίασαν την εργασία "Εμπειρική  

έρευνα σε μαθητές  και μαθήτριες  για το πεδίο STEM". Επιπλέον, ο Δρ Δουκάκης , στο 

πλαίσιο του συνεδρίου, συμμετείχε σε συνεργασία και μετά  από  κρίση με την εργασία 

"Η ανάπτυξη της  Τεχνολογικής  Παιδαγωγικής  Γνώ σης  Περιεχομένου Εκπαιδευτικώ ν 

στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  STEM της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.". Οι εργασίες  

θα δημοσιευτούν το επόμενο διάστημα σε ηλεκτρονική  έκδοση πρακτικώ ν. 

Ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης , καθηγητής  Πληροφορικής  και Μαθηματικώ ν, ο 

Δρ Ιωάννης  Σταματέλλος , IB DP Coordinator και η Δρ Νεκταρία Γληνού , Σχολική  

Ψυχολό γος  του Pierce, συμμετείχαν στις  εργασίες  του 2nd World Congress "Genetics, 

Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research", που είχε ως  θέμα: "Health Aging 

and Mental Wellness in the new digital era" και πραγματοποιήθηκε από  20 ως  23 

Οκτωβρίου, στη Σπάρτη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στην ειδική  συνεδρία με θέμα 

"Reframing Cognitive Enhancement Perspectives" παρουσίασαν, μετά  από  κρίση την 

εργασία: "Cognitive enhancement using ICT and its ethical implications". Η εργασία θα 

δημοσιευτεί το επόμενο διάστημα σε ειδική  έκδοση. 

Μετά  από  πρόσκληση, ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης , καθηγητής  Πληροφορικής  και 

Μαθηματικώ ν και ο Δρ Πέτρος  Κοροβέσης , Διευθυντής  Μηχανογράφησης  του 

Αμερικανικού  Κολλεγίου Ελλάδος , υλοποίησαν σε συνεργασία και με ά λλους  

ειδικούς , εργαστήριο με θέμα: "Περιβά λλοντα εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης . Η 

περίπτωση του BigBlueButton και το BlackBoard Collaborate", στο πλαίσιο του 8th 

Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική  στην εκπαίδευση (8th 

CIE2016), που πραγματοποιήθηκε από  14 ως  16 Οκτωβρίου 2016, στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιώ ς . 

Ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης  συμμετείχε στις  εργασίες  του 10ου Πανελλήνιου και 

Διεθνούς  Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση", που πραγματοποιήθηκε από   23 ως  

25 Σεπτεμβρίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, σε 

συνεργασία με την καθηγήτρια Mary-Angela Papalaskari του Villanova University των 

ΗΠΑ, δημοσίευσε και παρουσίασε, μετά  από  κρίση, την εργασία: "Προτάσεις  



Μαθησιακώ ν Δραστηριοτήτων και η Τεχνολογική  Παιδαγωγική  Γνώ ση 

Περιεχομένου Εκπαιδευτικώ ν Πληροφορικής ". 

Η κα Πηνελόπη Θεοδωροπούλου, καθηγήτρια Εικαστικώ ν, παρακολούθησε τις  

εργασίες  του 34ου Συνεδρίου Έ νωσης  Καθηγητώ ν Καλλιτεχνικώ ν Μαθημά των 

Μέσης  Εκπαίδευσης , που πραγματοποιήθηκε από  5 ως  9 Σεπτεμβρίου 2016, στην 

Ανωτά τη Σχολή  Καλώ ν Τεχνώ ν. Το συνέδριο διοργανώ θηκε από  την Έ νωση 

Καθηγητώ ν Καλλιτεχνικώ ν Μαθημά των Μέσης  Εκπαίδευσης . 

Η κα Αγγελική  Κεχαγιά , καθηγήτρια Ελληνικής  Φιλολογίας , παρακολούθησε το εξ 

αποστάσεως  επιμορφωτικό  πρό γραμμα με τίτλο "Πρακτικές  Ασκήσεις  Δημιουργικής  

Γραφής ", που πραγματοποιήθηκε από  3 Οκτωβρίου 2016 μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2016. 

Το επιμορφωτικό  πρό γραμμα διοργανώ θηκε από  το Εθνικό  και Καποδιστριακό  

Πανεπιστήμιο Αθηνώ ν (Ε.Κ.Π.Α.) και είχε διάρκεια 50 ώ ρες . Η κα Κεχαγιά  ολοκλήρωσε 

επιτυχώ ς  το επιμορφωτικό  πρό γραμμα που περιελάμβανε διαδικασίες  

πιστοποίησης . 

Η κα Χαρίκλεια Λοΐζου, καθηγήτρια Γαλλικής  γλώ σσας , πραγματοποίησε εισήγηση 

στην ημερίδα "Καινοτόμες  Δραστηριό τητες  στο μάθημα της  γαλλικής  γλώ σσας " με 

τίτλο "Σχεδιασμό ς  μαθήματος  για τη διδασκαλία συγκεκριμένης  γλωσσικής  πρά ξης . 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, στο Βαρβά κειο Πρό τυπο 

Γυμνάσιο Ψυχικού . 

Ο κ. Ηλίας  Μηνάς , Καθηγητής  Οικονομικώ ν, μετά  από  πρόσκληση των οργανωτώ ν, 

συμμετείχε ως  ομιλητής  στη διημερίδα με τίτλο: "Τεχνολογίες  Αιχμής  στην 

Εκπαιδευτική  Πρά ξη",  που πραγματοποιήθηκε από  4 ως  5 Απριλίου 2017 στα 

Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδά του και διοργανώ θηκε από  τα Εκπαιδευτήρια 

Αυγουλέα-Λιναρδά του, υπό  την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας , Έ ρευνας  και 

Θρησκευμά των. Η ομιλία του κ. Μηνά  είχε θέμα: "Προτάσεις  για τη διδασκαλία των 

Οικονομικώ ν στο Γενικό  Λύκειο". 



Η κα Σοφία Μουρούτη, καθηγήτρια Ελληνικής  Φιλολογίας , αρθρογραφεί στην 

ηλεκτρονική  εφημερίδα http://www.liberal.gr/, παρουσιά ζοντας  καθημερινά  στη 

στήλη Γλωσσάρι, τη λέξη της  ημέρας . 

Η κα Χρυσούλα Μπαραμπούτη, καθηγήτρια Θεολογίας , ολοκλήρωσε το 

Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης  στην Ψυχολογία της  Θρησκείας , στον τομέα 

Θρησκειολογίας , Φιλοσοφίας  και Κοινωνιολογίας , του Τμήματος  Κοινωνικής  

Θεολογίας  της  Θεολογικής  Σχολής  του Πανεπιστημίου Αθηνώ ν. Η κα Μπαραμπούτη 

κατέθεσε διπλωματική  εργασία με θέμα: "Η Ορθόδοξη θρησκευτικό τητα ως  

παρά γων πρό ληψης  του καπνίσματος  στους  μαθητές /τριες  του Αμερικανικού  

Κολλεγίου Ελλάδος  ηλικίας  13-18 ετώ ν", η οποία βαθμολογήθηκε με 'Ά ριστα". 

Η κα Μπαραμπούτη παρακολούθησε, επίσης , το επιμορφωτικό  βιωματικό  σεμινάριο 

της  Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας , με τίτλο: "Εισαγωγή  στη μεθοδολογία της  Προαγωγής  Υγείας ", 

την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού . Η κα Μπαραμπούτη 

ολοκλήρωσε επιτυχώ ς  το σεμινάριο, που περιελάμβανε διαδικασίες  πιστοποίησης . Η 

κα Μπαραμπούτη διετέλεσε μέλος  της  οργανωτικής  επιτροπής  του 7ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου  "Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς  Κάπνισμα". Οι εργασίες  του 

συνεδρίου έλαβαν χώ ρα στο Κέντρο NOESIS στη Θεσσαλονίκη, στις  29 Νοεμβρίου 

2016. Η κα Μπαραμπούτη συναντήθηκε στην Αρχιεπισκοπή  Αθηνώ ν, με τον 

Μακαριό τατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνώ ν και πάσης  Ελλάδος  κ. κ. Ιερώ νυμο, στις  20 

Δεκεμβρίου 2016. Στο πλαίσιο της  συνά ντησης , συζητήθηκε η εισαγωγή  στο Νέο 

Πρό γραμμα Σπουδώ ν του μαθήματος  των Θρησκευτικώ ν, υποκεφαλαίων για την 

προληπτική  και θεραπευτική  διάσταση των Θρησκευτικώ ν, όσον αφορά  σε 

ψυχογενείς  και κοινωνιογενείς  έξεις  και παθήσεις  των εφήβων, όπως  το κάπνισμα, 

ο αλκοολισμό ς , τα ναρκωτικά  και η κατάθλιψη 

H κα Άννα Ξένου, καθηγήτρια Ελληνικής  Φιλολογίας , δημοσίευσε μετά  από  κρίση 

στο επιστημονικό  ηλεκτρονικό  περιοδικό  "Ο Αναγνώ στης " το άρθρο με τίτλο "Το 

μετέωρο βήμα από  την ορθοφροσύνη στην παραφροσύνη - Σχό λια στο τελευταίο 

βιβλίο του συγγραφέα Αργύρη Χιό νη". Η δημοσίευση έγινε στις  22 Οκτωβρίου και 

μπορείτε να διαβάσετε εδώ . 

http://www.liberal.gr/
http://www.oanagnostis.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%89%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84/


Ο κ. Παναγιώ της  Πολυδωρόπουλος , καθηγητής  Ελληνικής  Φιλολογίας , 

παρακολούθησε τις  εργασίες  της  ημερίδας  με τίτλο "Τα φιλολογικά  μαθήματα και 

πά λι στο προσκήνιο: σκέψεις , προβληματισμοί, προτάσεις ", που πραγματοποιήθηκε 

το Σά ββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, στο 2ο Πειραματικό  Γυμνάσιο Αθηνώ ν. Η ημερίδα 

οργανώ θηκε από  το Επιστημονικό  Εποπτικό  Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του 2ου 

Πειραματικού  Γυμνασίου Αθηνώ ν, σε συνεργασία με τη Σχολική  Σύμβουλο ΠΕ 02 της  

Διεύθυνσης  Δ.Ε. Α΄ Αθήνας  κα Χριστίνα Πετροπούλου, μετά  από  έγκριση της  

Διοικούσας  Επιτροπής  Προτύπων και Πειραματικώ ν Σχολείων. 

Η κα Ελένη Σαρρή-Στρατίκη, καθηγήτρια Ιταλικής  Φιλολογίας , συμμετείχε στις  

εργασίες  του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου με τίτλο "Η εκπαίδευση στον 21ο αιώ να: 

από  τη θεωρία στην πρά ξη - Αναζητώ ντας  ένα ελκυστικό  και αποτελεσματικό  

σχολείο", που πραγματοποιήθηκε στις  19, 20 και 21 Μαΐου 2017 στην Αθήνα. Στο 

πλαίσιο του συνεδρίου, η κα Σαρρή-Στρατίκη παρουσίασε την εργασία με θέμα 

Burnout: Η "νόσος " που προσβά λλει και τους  Έ λληνες  εκπαιδευτικούς . 

Η κα Βασιλική  Σιώ ζιου, καθηγήτρια Αγγλικής  Φιλολογίας , παρακολούθησε το webinar 

με τίτλο: "Empowering 21st Century Teenagers" που πραγματοποιήθηκε στις  13 

Οκτωβρίου 2016. Το webinar διοργανώ θηκε από  το National Geographic Learning-

Cengage Learning. 

Ο κ. Ευάγγελος  Σταματέρης , καθηγητής  Φυσικώ ν Επιστημώ ν, παρακολούθησε το 

επιμορφωτικό  πρό γραμμα που αφορούσε την προώ θηση της  ψυχικής  υγείας  στο 

χώ ρο του σχολείου με τίτλο "Στηρίζομαι στα πόδια μου", που πραγματοποιήθηκε 

από  30 Σεπτεμβρίου ως  2 Οκτωβρίου 2016, στο Κέντρο Πρό ληψης  Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής  Ψυχοκοινωνικής  Υγείας  "ΑΡΓΩ". Το επιμορφωτικό  πρό γραμμα 

διοργανώ θηκε από  τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Β΄ Αθήνας . σε 

συνεργασία με το Κέντρο Πρό ληψης  Εξαρτήσεων και Προαγωγής  Ψυχοκοινωνικής  

Υγείας  "ΑΡΓΩ" και είχε διάρκεια 25 ωρώ ν. 

Ο κ. Κωνσταντίνος  Ταμπάκης , καθηγητής  Φυσικώ ν Επιστημώ ν, διετέλεσε μέλος  της  

οργανωτικής  και επιστημονικής  επιτροπής  του 1ου διεθνούς  συνεδρίου με θέμα 



"Modern Science and the Orthodox Tradition. An uneasy relationship?", που 

πραγματοποιήθηκε από  τις  24 ως  τις  25 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα, στο πλαίσιο 

του project "Science & Orthodoxy around the World". Το συνέδριο διοργανώ θηκε από  

το Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνώ ν. 

Η κα Αικατερίνη Τσιούφη, εκπαιδευτικό ς  Φυσικής  Αγωγής , παρακολούθησε, επίσης , 

το σεμινάριο με τίτλο "Μια Σύγχρονη Διδακτική  Πρό ταση πέρα από  τα στενά  σύνορα 

των μαθημά των: Δεξιό τητες  Λήψης  Απόφασης  σε εποχές  ρευστώ ν δεδομένων, Η 

Δυναμική  της  Ομάδας  και η σημασία της  για την Αυτογνωσία-Κοινωνιογνωσία", που 

πραγματοποιήθηκε στις  10 Σεπτεμβρίου 2016, στο Ελληνοαμερικανικό  Εκπαιδευτικό  

Ίδρυμα. Το σεμινάριο συνδιοργανώ θηκε από  την ΣΥ.Ν.Θ.Ε.Σ.Η. - Ο Κύκλος  των Εφ-

ευρετικώ ν Εκπαιδευτικώ ν και από  το Ελληνοαμερικανικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα 

Κολλεγίου Αθηνώ ν-Κολλεγίου Ψυχικού  και είχε διάρκεια 8 ωρώ ν. 

Η καθηγήτρια Αγγλικής  Φιλολογίας  κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου, η καθηγήτρια 

Φυσικώ ν Επιστημώ ν κα Μαργαρίτα Ζόγκα, οι καθηγήτριες  Ελληνικής  Φιλολογίας  

κυρίες  Αθηνά  Πήττα, Μαρία Κόρδα και Χριστίνα Κορωναίου, ο καθηγητής  

Μαθηματικώ ν κ. Δημήτριος  Γεωργαντίδης  και ο καθηγητής  Μαθηματικώ ν και 

Πληροφορικής  Δρ Σπυρίδων Δουκάκης , παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν 

επιτυχώ ς  το Μετεκπαιδευτικό  Πρό γραμμα "Δυσκολίες  Μάθησης  & Διαταραχή  

Ελλειμματικής  Προσοχής  – Υπερκινητικό τητας  ΔΕΠ-Υ". Το Μετεκπαιδευτικό  

Πρό γραμμα διάρκειας  8 μηνώ ν, οργανώ θηκε από  τη Μονάδα Εφηβικής  Υγείας  της  

Β' Παιδιατρικής  Κλινικής  του Πανεπιστημίου Αθηνώ ν στο Νοσοκομείο Παίδων "Π. & 

Α. Κυριακού ", την Ελληνική  Εταιρεία Εφηβικής  Ιατρικής , την Ελληνική  Εταιρεία 

Μελέτης  Διαταραχής  Ελλειμματικής  Προσοχής  – Υπερκινητικό τητας  και το 

Ινστιτούτο Δημόσιας  Υγείας  του Αμερικανικού  Κολλεγίου Ελλάδος . 

Οι καθηγήτριες  Ελληνικής  Φιλολογίας  κυρίες  Ιόλη Δέσπη, Μαρία Λαδά  και Μαρία 

Τουρίκη, η καθηγήτρια Φυσικής  Αγωγής  κα Αικατερίνη Τσιούφη, η καθηγήτρια 

Θεολό γος  κα Χρυσούλα Μπαραμπούτη, η καθηγήτρια Οικιακής  Οικονομίας  κα 

Γεωργία Παναγιωτακοπούλου και η σχολική  ψυχολό γος  του Pierce κα Νεκταρία 

Γληνού  παρακολούθησαν το επιμορφωτικό  πρό γραμμα με τίτλο "Ανάπτυξη υγιώ ν 



στάσεων και πρό ληψης  εξαρτήσεων σε εφήβους , Boys & Girls Plus", που 

πραγματοποιήθηκε στις  4 και 5 Νοεμβρίου 2016, στο Κέντρο πρό ληψης  εξαρτήσεων 

και προαγωγής  της  ψυχοκοινωνικής  υγείας  του Δήμου Κηφισιά ς  "Προνόη". Το 

επιμορφωτικό  πρό γραμμα είχε διάρκεια 12 ωρώ ν και συνδιοργανώ θηκε από  το 

Κέντρο πρό ληψης  εξαρτήσεων και προαγωγής  της  ψυχοκοινωνικής  υγείας  του 

Δήμου Κηφισιά ς  "Προνόη" και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Β΄ 

Αθήνας , της  Περιφερειακής  Δ/νσης  Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής  του Υπουργείου Παιδείας , 

Έ ρευνας  και Θρησκευμά των. 

Οι καθηγητές  Φυσικώ ν Επιστημώ ν κα Μαργαρίτα Ζόγκα, κα Καλλιόπη Σαλπέα και 

κ. Ευάγγελος  Σταματέρης , η καθηγήτρια Θεολόγος  κα Χρυσούλα Μπαραμπούτη και 

η καθηγήτρια Οικιακής  Οικονομίας  κα Γεωργία Παναγιωτακοπούλου, 

παρακολούθησαν το επιμορφωτικό  πρό γραμμα με τίτλο "Εισαγωγικό  επιμορφωτικό  

σεμινάριο στην μεθοδολογία της  προαγωγής  της  Υγείας ", που πραγματοποιήθηκε 

στις  12 Οκτωβρίου 2016, στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού . Το επιμορφωτικό  

πρό γραμμα διοργανώ θηκε από  την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Β΄ 

Αθήνας  και είχε διάρκεια 5 ωρώ ν. 


