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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Μετά την επιτυχή οργάνωση των Σεμιναρίων εξειδικευμένης κατάρτισης για τη Διαχείριση κρίσεων 

στη σχολική κοινότητα και το 1o  Summer School στη Σχολική Ψυχολογία διοργανώνεται φέτος το 2o  

Summer School στη Σχολική Ψυχολογία. Το Summer School σε ένα συστηματοποιημένο και 

αναβαθμισμένο επίπεδο έχει ως σκοπό την εξειδικευμένη κατάρτιση σε ειδικά θέματα σχολικής ψυχολογίας, 

τη σύνδεση θεωρίας - έρευνας με πρακτικές εφαρμογές και παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα καθώς και 

τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με τα σχολεία.  

Ο τίτλος της φετινής θεματικής ενότητας είναι: «Preventing Aggression, Anti-social Behaviors, 

and Bullying: Promoting Safe, Supportive, and Effective Schools» (Πρόληψη της επιθετικότητας, της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς και του εκφοβισμού: Προάγοντας Ασφαλή, Υποστηρικτικά και 

Αποτελεσματικά Σχολεία) και ομιλητής θα είναι o Shane R. Jimerson, PhD, Professor, University of 

California, Santa Barbara, H.Π.Α 

Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας και το 

Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον 

Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και του Δικτύου Αποφοίτων 

Μεταπτυχιακού Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη εκπαίδευσης,  ειδικούς παιδαγωγούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές ψυχολογίας και παιδαγωγικών. 

Μέσω θεωρητικών παρουσιάσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες  του 

Summer School θα εξοικειωθούν με:   

α) Τους προστατευτικούς παράγοντες και τους παράγοντες επικινδυνότητας για την αίσθηση 

ασφάλειας που μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε σχολική μονάδα. 

 β) Τη σημασία του αποτελεσματικού σχολείου για τη ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή των 

μαθητών και τη σχολική τους επίδοση. 

γ) Συγκεκριμένες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης για την επιθετικότητα, την αντικοινωνική 

συμπεριφορά και τον εκφοβισμό (bullying) στη σχολική κοινότητα.  

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.  
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Abstract 

While schools are typically safe places, the reality of youth violence, aggression, and bullying in 

schools and communities cannot be ignored. Research reveals that students regularly report witnessing and 

experiencing violence in their schools and communities, which ranges from harassment/bullying to serious 

physical assaults. The presentations and activities will provide a foundation (conceptually, empirically, and 

practically) for implementing effective prevention and intervention programs to reduce school violence and 

promote safe and effective schools.   

Clearly, when it comes to school and community violence prevention and intervention “one size does not fit 

all” and schools need to be able to consider an array of appropriate strategies.  Being able to provide effective 

prevention and intervention requires knowledge of the factors associated with school violence and school 

safety.  Providing such knowledge is the primary goal of the presentations and activities. 

A safe and effective school framework aligns school safety, student support, and academic 

achievement across individual, classroom, school, and ideally, community levels.  The risk and protective 

factors for academic, social, and behavioral problems are often intertwined, thus, interventions that target one 

domain frequently impact other domains. The presentations and activities will include a discussion of a 

comprehensive three-level approach to align student support, school safety, and academic achievement. 

Creating safe, supportive, and effective schools will reduce school violence. 

The presentations and activities are designed for scholars and practitioners, providing quintessential 

knowledge regarding youth violence, aggression, and bullying in schools and communities and promote safe, 

supportive, and effective schools. The emphasis on research informing professional practice aims to provide 

fundamental information for scientists, practitioners, and graduate students.   

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Shane R. Jimerson, PhD is a Professor at the University of California, Santa Barbara. Dr. Jimerson 

is currently President-Elect of Division 16 (School Psychology) American Psychological Association (2011). 

Dr. Jimerson has received the President’s Award of Excellence from the National Association of School 

Psychologists (NASP) for his contributions to the PREPARE school crisis prevention and intervention 

curriculum. His scholarly publications and presentations have provided insights regarding; developmental 

pathways of school success and failure, the efficacy of early prevention and intervention programs, school 

psychology internationally, developmental psychopathology, school violence and school safety, and school 

crisis prevention and intervention. Among over 200 publications, Dr. Jimerson is the lead-editor of The 

Handbook of Bullying in Schools: An International Perspective (2009, Routledge), The Handbook of 

International School Psychology (2007, SAGE Publishing), the lead-editor of The Handbook of School 

Violence and School Safety: From Research to Practice (2006, Lawrence Earlbaum, Inc. - with an upcoming 

2011 2nd Edition), a co-editor of Best Practices in School Crisis Prevention and Intervention (2002, National 

Association of School Psychologists - also currently preparing a 2nd edition of this book to be available in 

2012). He co-authored the book. School Crisis Prevention and Intervention: The PREPaRE Model (2009, 

National Association of School Psychologists). He also co-authored the books; Identifying, Assessing, and 

Treating Conduct Disorder at School (2008, Springer Science), Identifying, Assessing, and Treating PTSD at 
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School (2008, Springer Science), and Identifying, Assessing, and Treating ADHD at School (2009, Springer 

Science).  

The quality and contributions of his scholarship are reflected in the numerous awards and 

recognition that he has received. Dr. Jimerson received the Best Research Article of the year award from the 

Society for the Study of School Psychology, in 1998 and again in 2000.  He also received the 2001 

Outstanding Article of the Year Award from the National Association of School Psychologists’, School 

Psychology Review.  Also in 2001, he was elected to membership in the Society for the Study of School 

Psychology. Dr. Jimerson’s scholarly efforts were also recognized by the American Educational Research 

Association with the 2002 Early Career Award in Human Development. He and his UCSB research team 

received the 2003 Outstanding Research Award from the California Association of School Psychologists.  

Also during 2003, Dr. Jimerson received the Lightner Witmer Early Career Contributions Award from 

Division 16 (School Psychology) of the American Psychological Association. He and his UCSB research 

team also received the 2004 Outstanding Research Award from the California Association of School 

Psychologists. In 2006, Dr. Jimerson received the President’s Award for Exemplary Contributions from the 

California Association of School Psychologists. In 2007, Dr. Jimerson was elected Fellow of the American 

Psychological Association, Division 16 (School Psychology). His scholarship continues to highlight the 

importance of early experiences on subsequent development and emphasize the importance of research 

informing professional practice to promote the social and cognitive competence of children. 

Dr. Jimerson has provided professional presentations in many countries around the world, including; 

China, Denmark, England, France, Greece, Hong Kong, Netherlands, New Zealand, Macau, Malta, Puerto 

Rico, and throughout the United States. 

  

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Σίσσυ Χατζηχρήστου 
Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας,  

 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πολυχρόνη Φωτεινή 
Λέκτορας  Μαθησιακών Δυσκολιών, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή 
 

Χ. Χατζηχρήστου  Φ. Πολυχρόνη 
Ι.  Δημάκος Η. Μπεζεβέγκης 
Α. Ράλλη 
Γ.  Γεωργουλέας  

Θ. Υφαντή 
Σ. Τάνταρος 

Φ. Ισσαρη Π. Ρούσσος 
Κ. Γκαρή 
Β. Μπαμπανάσιου  
Δ. Νικολόπουλος 
Ε. Γωνίδα 
Ε. Δερμιτζάκη  
Σ. Μίχου                                                           

Π. Λιανός 
Ε. Μπαιρακτάρη 
Α. Φιλιππάτου 
Ε. Συγκολλίτου 
Α. Ψάλτη 

 



 
 

22oo    SSuummmmeerr  SScchhooooll   
σσττηη   ΣΣχχοολλιικκήή   ΨΨυυχχοολλοογγίίαα   

 
2-3 Ιουλίου 2011 

"Galini Wellness Spa & Resort"  
Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας 

 

 
Πληροφορίες εγγραφής 

 Το Summer School απευθύνεται σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων, στελέχη εκπαίδευσης, ειδικούς παιδαγωγούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές ψυχολογίας και παιδαγωγικών. 

 Η γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική 
 Το κόστος συμμετοχής θα είναι 130 ευρώ για τους επαγγελματίες και 80 ευρώ 
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

 
Η εγγραφή περιλαμβάνει: 

 Υλικό Σεμιναρίου 
 1 γεύμα 
 3 Διαλείμματα καφέ 
 Πιστοποιητικό κατάρτισης 

 
Κόστος εγγραφής- Σημαντικές Προθεσμίες 
 
Ιδιότητα Ποσό  Ημερομηνία κατάθεσης* 

Ψυχολόγοι-Εκπαιδευτικοί 130 

150 

Μέχρι 15/6/2011 

Μέχρι 25/6/2011 

Προπτυχιακοί- 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

80 

100 

Μέχρι 15/6/2011 

Μέχρι 25/6/2011 

 

* Η εγγραφή και αποπληρωμή γίνεται ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια των αναγραφόμενων 
διαστημάτων. Εγγραφές δεν γίνονται στο χώρο του σεμιναρίου 
 
Εγγραφή : Σάββατο 2 Ιουλίου 2010  8.30 – 9.30 π.μ.  

Ώρες παρακολούθησης: 

Σάββατο 2 Ιουλίου 2010  9:30 – 17:30 
Κυριακή 3 Ιουλίου 2010  9:00 – 13:00 
 



 

 
 
2011 
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Διαμονή - Μετακίνηση 

Υπάρχει η δυνατότητα διαμονής στο χώρο του ξενοδοχείου "Galini Wellness Spa & 
Resort" http://www.mitsishotels.com   τηλ: (+30) 22350 80501-6 / fax: (+30) 22350 
22307 στις παρακάτω προτεινόμενες τιμές ειδικά για το  Summer School: 

Τύπος Δωματίου Με πρωινό 

 Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο 

Superior Mountain View 72 90 115 

Superior Sea View 84 105 130 

Παιδιά έως 12 ετών σε 
δωμάτιο μαζί με τους γονείς 
τους 

ΔΩΡΕΑΝ 

 Οι τιμές παρουσιάζονται ανά δωμάτιο και διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου 
πρωινού 

 Δωρεάν χρήση της εσωτερική Ιαματικής πισίνας στο "Galini Wellness Spa"  (κατόπιν 
ραντεβού), του γυμναστηρίου και της εξωτερικής θερμής ιαματικής πισίνας 

 Τα έξοδα διαμονής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή εγγραφής 
Εναλλακτικά, η περιοχή διαθέτει πληθώρα ξενοδοχείων τα οποία μπορείτε να επιλέξετε για 
τη διαμονή σας.  
 

 Ο δήμος  Καμένα Βούρλα http://www.kammena-vourla.gr βρίσκεται στον 
νομό Φθιώτιδας και απέχει: 1,5 ώρα από την Αθήνα, 1 ώρα από Βόλο, 1,5 ώρα από 
Λάρισα, 3,5 ώρες από Θεσσαλονίκη και  3,5 ώρες από Γιάννενα με τον καινούργιο 
δρόμο. 

Εφόσον  επιθυμείτε  να  παρακολουθήσετε  το  σεμινάριο,  παρακαλείσθε  να 
καταθέσετε  το  ποσό  που  σας  αναλογεί  (βλ.  πίνακα),  στον  Ειδικό  Λογαριασμό 
Κονδυλίων  και  Έρευνας  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών:  81706531  (IBAN: 
GR0501205540000000081706531), ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
Στη συνέχεια, να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και να την 
αποστείλετε στην κ. Υφαντή Θεοδώρα, στη διεύθυνση thyfanti@psych.uoa.gr, μέχρι 
τις αναγραφόμενες Σημαντικές Προθεσμίες (βλ. πίνακα): 

Μετά την παραλαβή της φόρμας αυτής, θα σας αποστείλουμε επιβεβαίωση της 
εγγραφής σας.  

 
!!!!  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  εγγραφή  σας  αποτελεί  η  προσκόμιση  της 
πρωτότυπης απόδειξης κατάθεσης την ημέρα εγγραφής στο σεμινάριο. 
 

http://www.mitsishotels.com/
http://www.kammena-vourla.gr/
mailto:thyfanti@psych.uoa.gr


 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ* 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ * 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ‐ Ε‐MAIL 

 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ* 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (βλ. απόδειξη 

κατάθεσης στην Εμπορική Τράπεζα)* 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (βλ. απόδειξη κατάθεσης  

στην Εμπορική Τράπεζα)* 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Συμμετοχή στο 2o  Summer School Σχολικής 

Ψυχολογίας 

 

ΠΟΣΟ * 

 

 

 

*η συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη . 

 

Μετά την παραλαβή του έντυπου εγγραφής θα σας αποστείλουμε την επιβεβαίωση εγγραφής σας. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  τελική  εγγραφή  αποτελεί  η  προσκόμιση  της  πρωτότυπης 

απόδειξης κατάθεσης την ημέρα των εγγραφών στο σεμινάριο (2 Ιουλίου 2011). 
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