Ανακοίνωση
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας
Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης
«Υποστήριξη
Παρεμβάσεων
Κοινωνικής
Μέριμνας
Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS
5051039)»
ανακοινώνουμε
τη
διοργάνωση
Εκπαιδευτικού-Βιωματικού Εργαστηρίου στην πόλη
των Γρεβενών, την Τετάρτη 20/01/2021, 27/01/2021, 03/02/2021, και
10/02/2021.
Τίτλος:

“Βελτιώνω τα Κίνητρα και τη Στάση μου
για τη Μάθηση!”

Στόχος:

Να υποστηρίξει τους/τις φοιτητές/τριες
στο να βελτιώσουν τα κίνητρα και τη
στάση τους για τη μάθηση, και κατ’
επέκταση μέσω αυτών την ακαδημαϊκή τους
απόδοση.
Επιπλέον,
στόχος
της
συγκεκριμένης
Δράσης
είναι
η
ανίχνευση των
φοιτητών/τριών
που αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες,
παρέχοντας
τους/τες
στη
συνέχεια
περαιτέρω βοήθεια μέσω της ατομικής
υποστήριξης.

Πότε:

Δηλώστε συμμετοχή σε μία από τις
ακόλουθες ημερομηνίες:
●
●
●

Τετάρτη 20/01/2021, ώρα 14:00 μ.μ.-16:00 μ.μ.
Τετάρτη 27/01/2021, ώρα 14:00 μ.μ.-16:00 μ.μ.
Τετάρτη 03/02/2021, ώρα 14:00 μ.μ.-16:00 μ.μ.

● Τετάρτη 10/02/2021, ώρα 14:00 μ.μ.-16:00 μ.μ.
Που:

Διαδικτυακά
μέσω
Zoom.
Θα
σταλεί
η
πρόσκληση
για
την
είσοδο
στη
διαδικτυακή αίθουσα ως απαντητικό email
σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Μέγιστ
ος
Αριθμός

Δέκα (10) άτομα
εργαστηρίου.

σε

κάθε

διεξαγωγή

του

Ατόμων:
Δήλωσε
Συμμετ
οχή:

Για
συμμετοχές
στέλνετε
email
στο
myfeo.psy.gre@uowm.gr,
με
θέμα:
Συμμετοχή
στο
Εκπαιδευτικό-Βιωματικό
Εργαστήριο
“Βελτιώνω τα Κίνητρα και τη Στάση μου
για τη Μάθηση!”, όπου στο κύριο σώμα του email
δηλώνετε τo ονοματεπώνυμό σας, τo τμήμα, το
έτος φοίτησής σας, και την ημερομηνία που
επιθυμείτε να το παρακολουθήσετε.
Επίσης, για όσους/όσες φοιτητές/φοιτήτριες
δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο παραπάνω
Εκπαιδευτικό-Βιωματικό Εργαστήριο,
δίνεται η δυνατότητα για λήψη ατομικής
υποστήριξης στα θέματα του εργαστηρίου,
μέσω της διεξαγωγής προγραμματισμένων
ατομικών διαδικτυακών συνεδριών.
Προκειμένου να κλείσετε μία ατομική
συνέδρια δείτε εδώ:
https://myfeo.uowm.gr/pos-na-kleiso-rantevoy/. Εναλλακτικά,
στέλνετε email στο m
 yfeo.psy.gre@uowm.gr, με θέμα:
Ατομική Συνεδρία για τη Βελτίωση των
Κινήτρων και της Στάσης μου για Μάθηση,
όπου στο κύριο σώμα του email δηλώνετε τo
ονοματεπώνυμό σας, τo τμήμα, το έτος φοίτησής
σας, και την ημέρα και την ώρα που
επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την 1η
σας συνεδρία.

Υπεύθυ
νη:

Αριστέα Καραμήτρου, Ψυχολόγος ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.
Γρεβενών

Πληροφ
ορίες

https://myfeo.uowm.gr/
facebook: ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ
Twitter:@MUowm
email επικοινωνίας: myfeo.psy.gre@uowm.gr

