
 
 

Κάλεσμα Εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

για συμμετοχή σε κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων 24 ωρών.  

Pro Difference: «Χρήση ανάλυσης συμπεριφοράς για την πρόληψη και αντιμετώπιση του 

ρατσισμού στα Δημοτικά Σχολεία» 

Λίγα Λόγια για το πρόγραμμα 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης 

Ανάλυσης Συμπεριφοράς του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το 

οποίο συμμετέχει στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Erasmus+ πρόγραμμα “Using 

behavior analysis for preventing and addressing racism in primary schools” (2019-1-ΕLO1-

KA201-062709) με συνεργαζόμενους φορείς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Αττικής, το Oslο Metropolitan University (Νορβηγία), την Oxfam (Ιταλία), την 

4Change (Πορτογαλία) και την ActionAid (Ελλάδα). 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καθώς αντιμετωπίζει 

την πρόκληση του ρατσισμού στα σχολεία μέσω ενός ενσωματωμένου τρόπου εμπλέκοντας 

τους κύριους συμμετέχοντες της σχολικής κοινότητας, ειδικά τους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές και τους γονείς τους. 

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης 24 ωρών οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν συγκεκριμένη και 

ολοκληρωμένη επιμόρφωση έτσι ώστε να αξιοποιήσουν το υλικό που έχει παραχθεί από το 

πρόγραμμα και να είναι σε θέση να πραγματοποιούν οι ίδιοι παρεμβάσεις με τους μαθητές 

τους και τους γονείς των μαθητών τους έτσι ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν και να 

αντιμετωπίζουν περιστατικά αποκλεισμού και ρατσισμού.  

Κύκλος επιμορφωτικών συναντήσεων -24 ωρών (με προοπτική μοριοδότησης) 

Πότε: 4 Κυριακές (Μάιος και Ιούνιος 2021) 

Κυριακή 23/5: 13:00-19:00 

Κυριακή 30/5: 13:00-19:00 

Κυριακή 13/6: 13:00-19:00 

Κυριακή 20/6: 13:00-19:00 

Εισηγητές εργαστηρίων: 

Robert Mellon: Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου – Συγγραφέας – Θεμελιωτής της 

διάδοσης της Ανάλυσης Συμπεριφοράς στην Ελλάδα 

Μαρία Κοκκίνου Κλάδη : Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Εργαστήριο Πειραματικής και 

Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς 

Σαλμά Αναστασία- Υπ. Διδάκτωρ - Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης 

Συμπεριφοράς 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Εκπαιδευτικοί Αθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.  



 
Οι επιμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν βεβαίωση συμμετοχής στον επιμορφωτικό κύκλο.  

Όσοι και όσες εκπαιδευτικοί ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο κύκλο εκπαιδεύσεων υπάρχει 

η δυνατότητα να εγγραφούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 

του Παντείου Πανεπιστημίου και καταβάλλοντας ένα συμβολικό ποσόν των 100 ευρώ να 

ολοκληρώσουν μοριοδοτούμενο πρόγραμμα (αξίας 900 ευρώ) στη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση παρακολουθώντας επιπλέον 24 ώρες. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 21 Μαΐου 2021 στην εξής φόρμα:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmD6ITpd9LlAYM1GOBpSRIbXCa1so1exybeT0

TEnYIGDFRZA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmD6ITpd9LlAYM1GOBpSRIbXCa1so1exybeT0TEnYIGDFRZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmD6ITpd9LlAYM1GOBpSRIbXCa1so1exybeT0TEnYIGDFRZA/viewform?usp=sf_link

