
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  (Ιούνιος 2018) 

Σας ανακοινώνουμε την υλοποίηση Εκπαιδευτικής Ημερίδας με θέμα: 

«Πώς τα Εμπόδια  Γίνονται Ευκαιρίες! Η Ψυχική Ανθεκτικότητα στην 
Εκπαίδευση»  

Η ημερίδα θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση δύο εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ERASMUS+ που σχετίζονται με το σημαντικό πεδίο της Ψυχικής 
Ανθεκτικότητας (Resilience) στην Εκπαίδευση. Tα προγράμματα αυτά έχουν μια 
διεθνή διάσταση, καθώς έχουν δημιουργηθεί από ένα consortium 6 Ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων, στα οποία το Πανεπιστήμιο Κρήτης (με φορέα υλοποίησης την 
Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας του ΠΤΠΕ) συμμετείχε από τον Νοέμβριο του 
2012 και μέχρι τον Ιούλιο του 2018 που ολοκληρώνονται.  

Το πρώτο πρόγραμμα “RESCUR: Ένα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!-Προληπτικό 
Πρόγραμμα Ψυχικής Ανθεκτικότητας» είναι ένα Ευρωπαϊκό καινοτόμο 
προληπτικό προγράμματος Ψυχικής Ανθεκτικότητας για παιδιά ηλικίας από 4 
ετών (προνήπια) και μέχρι παιδιά 12 ετών (Στ’ τάξη Δημοτικού). Στην ημερίδα θα 
παρουσιαστούν μερικές από τις δραστηριότητες του προγράμματος, καθώς και 
εμπειρίες εφαρμογής των σε σχολεία της Κρήτης. Το πρόγραμμα «G-RESCUR: 
Ένα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!» αποτελείται από 3 εγχειρίδια εκπαιδευτικών (για 
ηλικίες 4-6, 7-9, 10-12 ετών), εισαγωγικό εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού και Εγχειρίδιο 
Γονέα για την προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στο οικογενειακό πλαίσιο 

Το δεύτερο πρόγραμμα Erasmus+  ονομάζεται ΕΝRETE (Enhancing Resilience 
Through Teacher Education) “Προάγοντας την Ψυχική Ανθεκτικότητα 
διαμέσου της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών» και επικεντρώνεται στο πώς 
προάγεται η Ψυχική Ανθεκτικότητα στην εκπαίδευση και πώς οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να εκπαιδευτούν σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να 
αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο (Μaster) χτίζοντας εξειδικευμένη γνώση, 
κλινική και ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Το 
ENRETE είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
σπουδών και των θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνει η πλήρης εκπαίδευση 
των μελλοντικών φοιτητών και εκπαιδευτικών στο πεδίο της Ψυχικής 
Ανθεκτικότητας. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι καινοτόμο και  
μοναδικό στην Ευρώπη και στην Αμερική.  

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 από τις 17.30 μμ 
μέχρι τις 20.30 μμ στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο.  



Η ημερίδα είναι ΑΝΟΙΧΤΗ σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και σε 
φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο 
κοινό.  Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας.  

Οργάνωση Ημερίδας: Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας, Εργαστήριο 
Ψυχολογικής  Έρευνας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης & 
Κέντρο Ερευνών & Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
email: schoolpsychology.centre@gmail.com.  

Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής: Αναστάσιος Ματσόπουλος, Ph.D.  
Tηλέφωνο Επικοινωνίας 28310-77111. 

 

  


