
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

• Από τον Νοέμβριο έως
τον Δεκέμβριο, οι
Έλληνες εξωτερικοί
επιμορφωτές παρείχαν
πέντε εκπαιδευτικές
επιμορφώσεις στους
παιδαγωγούς που
συμμετείχαν στο έργο
(πειραματική ομάδα).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΔΙΑΧΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

Μ1-Μ12

• Στις 4 Νοεμβρίου, οι
παιδαγωγοί
συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγια σχετικά
με τα δημογραφικά τους
χαρακτηριστικά.

• Στις 8 Δεκεμβρίου, οι
παιδαγωγοί
συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγια για
διάφορα αποτελέσματα
των παιδιών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  PROW
T1 ΣΥΛΛΟΓΗ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Τον Μάρτιο, το ΔΙΠΑΕ μαζί
με τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης και τον
Δήμο Καλαμαριάς, 
απηύθυναν πρόσκληση σε
νηπιαγωγεία και παιδικούς
σταθμούς της
Θεσσαλονίκης και τους
κάλεσαν να εκδηλώσουν
προκαταρκτικό
ενδιαφέρον για τη
συμμετοχή στο έργο ProW.

ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΝΗΟΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-

ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ

• Στις 9 Μαρτίου 2021, το ΔΙΠΑΕ
διοργάνωσε την πρώτη 
εναρκτήρια διαδικτυακή 
συνάντηση

• Από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, 
οι Ελληνικές ερευνητικές 
ομάδες πραγματοποίησαν μια 
ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας και μια ομάδα 
εστίασης για την εκτίμηση της 
ανάγκης του έργου

• Στις 15 Ιουνίου χορηγήθηκε 
ένα ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο σε 
εκπαιδευτικούς προσχολικής 
και πρώιμης παιδικής ηλικίας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ  
ΕΔΑΦΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  
PROW ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

• Στις 3 Ιουνίου 2021, 31 
εξωτερικοί επιμορφωτές
από Κύπρο, Ελλάδα, 
Πορτογαλία και Ρουμανία
ξεκίνησαν την επιμόρφωση
τους πάνω στο μοντέλο
PERMA & την προσέγγιση
του SWPBS.

• Τον Σεπτέμβριο, το ΔΙΠΑΕ
με τις δημόσιες αρχές
οριστικοποίησε τη λίστα
των συμμετεχόντων
νηπιαγωγείων (N = 33)

• Τον Απρίλιο του 2022, θα 
πραγματοποιηθούν 6 
συνεντεύξεις γονέων σχετικά 
με τον αντίκτυπο της 
εφαρμογής του ProW.

• Τον Μάιο θα ξεκινήσει η T2
συλλογή δεδομένων.

• Το έργο ProW θα 
συμμετάσχει στο 
επιστημονικό συνέδριο 
του EARLI Sig 5 - Learning 
and Development in Early 
Childhood διοργανώνοντας 
ένα συμπόσιο με θέμα το 
ProW

• Μέλη της ομάδας ΔΙΠΑΕ θα 
συμμετάσχουν στο διεθνές 
συνέδριο της ΟΜΕΠ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφθείτε
www.prowproject.eu

ΕΠΟΜΕΝΑ  ΒΗΜΑΤΑΟι σημαντικότερες
δραστηριότητες διάχυσης:
• Στις 26 Μαΐου 2021, ο
συντονιστής του έργου
έδωσε μια συνέντευξη σε
τοπικό τηλεοπτικό κανάλι
(ΔΙΟΝ) για να παρουσιάσει
τους στόχους του έργου.

• Ένα μέλος της ομάδας
ΔΙΠΑΕ συμμετείχε σε τρία
εργαστήρια για το PERMA 
& SWPBS στο Artevelde 
University of Applied 
Sciences στη Γάνδη.

• Ερευνητικά μέλη των
ΔΙΠΑΕ και πανεπιστημίου
Κρήτης δημοσίευσαν μια
ερευνητική εργασία
βασισμένη στα
αποτελέσματα της μελέτης
της ομάδας εστίασης.

Ε ν η µ ε ρ ω τ ι κ ό
∆ ε λ τ ί ο  
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Προωθώντας  την  Ευηµερ ία  των  
Πα ιδαγωγών  Μέσω  της  Εν ίσχυσης  

Θετ ι κής  Συµπερ ιφοράς  στην  Αγωγή  
Πρώ ιµης  Πα ιδ ι κής  Ηλ ι κ ίας ( Pr o W)


