ΠΡΟΚΛΘΘ
το πλαίςιο του Προγράμματοσ «ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΘΝ
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΟΣΘΣΩΝ (TOCSIN, 3708)»
που υλοποιείται με ςυντονιςτή φορζα το Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ και
Επιςτημονική Τπεφθυνη την Καθ. Δόμνα Κακανά,
ςασ προςκαλοφμε να παρακολουθήςετε τισ εκδηλϊςεισ ενημζρωςησ και
εκπαίδευςησ που θα πραγματοποιηθοφν με αφορμή την επίςκεψη τησ
Διευθφντριασ του Ερευνητικοφ Κζντρου SocialSciencesResearchInstitute (SSRI) του
Πανεπιςτημίου τησ Ιςλανδίασ, DrGuðbjörg AndreaJónsdóttir (βλ. ερευνητική ομάδα
και δράςεισ ςτο http://tocsin.uth.gr/)

Hκ. Guðbjörg ςτη διάλεξή τησ θα μιλήςει για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ η
Ιςλανδία διαχειρίςτηκε κατά τη διάρκεια τησ οικονομικήσ κρίςησ το θζμα τησ
προςταςίασ και τησ διαςφάλιςησ τησ ψυχικήσ και ςωματικήσ υγείασ των παιδιϊν
ςτα ςχολεία,
και θα πραγματοποιηθεί εφαρμοςμζνο εργαςτήριο κατά το οποίο θα μοιραςτεί την
ερευνητική τησ εμπειρία ςτην αξιοποίηςη μεθόδων κοινωνικήσ ζρευνασ για την
προςταςία των παιδιϊν από τα δυςμενή επακόλουθα τησ οικονομικήσ κρίςησ ςτον
ευάλωτο πληθυςμό των παιδιϊν.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα των εκδηλϊςεων ζχει ωσ εξήσ:

1. ΔΙΑΛΕΞΘ / ΤΗΘΣΘΘ: ΣΡΙΣΘ, 28 ΙΟΤΝΙΟΤ ΩΡΑ 19:00-21:00, ΑΙΘΟΤΑ ΚΟΤΒΑΡΑ,
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΑΠΑΣΡΑΣΟΤ, ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ: Οι καλζσ πρακτικζσ τησ Ιςλανδίασ ςτην προαγωγή τησ ψυχικήσ ευημερίασ
των παιδιϊν κατά την περίοδο τησ κρίςησ τησ οικονομικήσ κρίςησ (2008) Iceland'sgoodpracticesinpromotingchildren'swellbeingduringtheperiodofeconomiccrisis (2008)
(Θ Διάλεξη θα είναι ςτα Αγγλικά με δυνατότητα υποςτηρικτικήσ μετάφραςησ, και
παράλληλεσ διαφάνειεσ ςτα ελληνικά)

2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟi: ΣΕΣΑΡΣΘ, 29 ΙΟΤΝΙΟΤ ΩΡΑ 9:30-13:00,
ΑΙΘΟΤΑ Α4, ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ, ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΑΛΑΠΑΣΑ,
ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΑ , ΒΟΛΟ
ΣΙΣΛΟ:ΑνάπτυξηκαιΕφαρμογήυςτήματοσΠαρακολοφθηςησκαι Αξιολόγηςησ
τησΨυχικήσ και ωματικήσ Ευεξίασ των Παιδιϊν ςτο χολείο Monitoringchildren'swellbeinginschools: methodsandapplications
(Σο Εργαςτήριο θα είναι ςτα Αγγλικά με δυνατότητα υποςτηρικτικήσ μετάφραςησ.
Θα δοθοφν Βεβαιϊςεισ Παρακολοφθηςησ)

i

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ, ΚΑΘΩ ΣΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 35 ΑΣΟΜΑ, Α
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΔΘΛΩΕΣΕ ΣΘΝ ΠΡΟΘΕΘ Α ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΕΣΕ
ΣΕΛΝΟΝΣΑ ΕΝΑ e-mailςτοxroussi@uth.gr με ΘΕΜΑ: ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Ε ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

Σο Πρόγραμμα διεξάγεται με ςτόχο την ενίςχυςη τησ ερευνητικήσ ικανότητασ, ςτη θεματική
περιοχή «Ακαδημαϊκή Ζρευνα ςτουσ Σομείσ Προτεραιότητασ», ςτο Πρόγραμμα «Διαφορετικότητα,
Ανιςότητα και Κοινωνική Ενςωμάτωςη» τησ προγραμματικήσ περιόδου 2009-2014, με θεματική
προτεραιότητα / κατηγορία πράξησ «Σοπικζσ και περιφερειακζσ πρωτοβουλίεσ για τη μείωςη των
εθνικϊν ανιςοτήτων και την προϊθηςη τησ κοινωνικήσ ενςωμάτωςησ», που ςυγχρηματοδοτείται
από το Χρηματοδοτικό Μηχανιςμό (XΜ) Σου Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) Περιόδου
2009 – 2014 και από εθνικοφσ πόρουσ.

