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----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Πληροφορίες : Φ. Γκαντιά - Β. Λέκκα  
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FAX : 24610 – 49962 
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Κοζάνη, 07-09-2015 
Αρ. Πρωτ.: 4229 

 
 

ΠΡΟΣ 
- Διευθυντές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 
- Σχολικές Μονάδες Δυτικής Μακεδονίας 

(Διευθυντές, Υποδιευθυντές, 
Εκπαιδευτικούς, Μαθητές, Γονείς και 
Κηδεμόνες)  
μέσω των αρμόδιων Διευθυντών 
Εκπαίδευσης 

 
 
Θέμα: «Πρόσκληση στο 2ο Πολυθεματικό Συνέδριο Ψυχιατρικής & Εκπαίδευσης» 
 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Μακεδονίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, σας 

προσκαλεί στο εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:  

«2ο Πολυθεματικό Συνέδριο Ψυχιατρικής & Εκπαίδευσης». 

από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2015, στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 

Κοζάνη (περιοχή Ζ.Ε.Π.). 

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την ψυχική υγεία υπό τη πρίσμα διαφορετικών 

επιστημονικών προσεγγίσεων. Συνεπώς το συνέδριο θα αποτελέσει έναν κοινό τόπο συνάντησης 

και διαλόγου όλων των φορέων που εμπλέκονται με την ψυχική υγεία (εκπαιδευτικών, νομικών, 

αστυνομικών, ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών και 

εργο-λογο-μουσικο-drama-movement θεραπευτών). Επίσης κατά τη διάρκεια των παράλληλων-

βιωματικών εργαστηρίων, θα μπορούν να μελετήσουν πτυχές της εξέλιξης της προσωπικότητας του 

παιδιού και του εφήβου σε βάθος.  

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 
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http://dmaked.pde.sch.gr, ενώ για εγγραφές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κ. Φωτεινή 

Γκαντιά στο email gadfot@sch.gr ή στο τηλέφωνο 24610-49963. 

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς σας, 

προκειμένου να συμμετέχουν στο συνέδριο. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλλουν δήλωση 

παρακολούθησης στην κ. Φωτεινή Γκαντιά μέχρι την έναρξη του συνεδρίου. 

Επιπλέον όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο WORKSHOP – 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ που θα συντονίσουν οι 

Ψαλτοπούλου Ν., Αρσενοπούλου Α. και Κολυβοπούλου Σ. την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 από 

τις 09.30 π.μ. έως και τις 12.30 μ.μ., πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στην κ. Φωτεινή 

Γκαντιά μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις υπερβούν το 

μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Επιπρόσθετα διοργανώνεται για μαθητές Λυκείου, που πρόκειται να συμμετάσχουν στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις και παρουσιάζουν αγχώδη συμπεριφορά, το WORKSHOP – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Τεχνικές χαλάρωσης και έκφρασης συναισθημάτων μέσω 

διαφραγματικής αναπνοής και μουσικής σε μαθητές κάτω από καταστάσεις εξετάσεων -stress) 

που θα συντονίσει ο Βουλγαράκης Θ. το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 από τις 10.00 π.μ. έως και τις 

01.30 μ.μ. Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο βιωματικό αυτό εργαστήριο πρέπει 

να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες στην κ. 

Φωτεινή Γκαντιά μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις 

υπερβούν το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων (90) θα γίνει κλήρωση. 

 

Συνημμένα:  
1. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου 
2. Υπόδειγμα δήλωσης παρακολούθησης συνεδρίου 
3. Υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής στο WORKSHOP – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ 
4. Υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής στο WORKSHOP – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 


