
 

 

 

 

 

Επιστημονική Ένωση για την 

Προώθηση της Εκπαιδευτικής 

Καινοτομίας  

Καρφή 52, Τ.Κ. 41334, Λάρισα 

Τηλ.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 

E-mail: info@eepek.gr 

URl: www.eepek.gr  

 

  

   Αρ. Πρωτ.:  20 - 16/3/16  

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

• Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
– όλων των ειδικοτήτων – όλης της 

Ελλάδας 
• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ 

• Μέλη της ΕΕΠΕΚ 
 

   

Θέμα: «Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης καινοτόμου επιμορφωτικού 

προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. στην Καρδίτσα» 

  

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 

(Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της 

εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτομικών δράσεων και πρακτικών στην 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα 

μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω καινοτόμου 

επιμορφωτικού της προγράμματος: 

 

Α/Α Τίτλος: Ημερομηνία 
 έναρξης: 

Ημέρες & ώρες 
διεξαγωγής: 

Συνολική 
διάρκεια: 

Χώρος 
Υλοποίησης: 

Υποβολή 
αιτήσεων: 

 
 
 
15  

 
Χρήση 

σύγχρονων 
συνεργατικών 
εργαλείων: Η 

περίπτωση του  
PBworks  

29/03/2016 
 
Αριθμός  
Συμμετε-
χόντων: 20 

 
Τρίτη 29/03/16 

&  
  Τρίτη 5/4/16,  
 
18:00 - 20:30 

 
 
 
6 ώρες 

Καρδίτσα, 

Εργαστήριο 
πληροφορικής 
του 5ου Γενικού 
Λυκείου 
Καρδίτσας 
 

 
 
 
 

https://goo.gl/Gkhz9X  

 

Τμήμα του παρόντος σεμιναρίου αποτελεί μέρος της διάδοσης και αξιοποίησης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+ Project 2015-1-EL01-KA104-013773. 

 

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα 

μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η 

δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας:  

http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 
 

 

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 28/03/2016  ) 

 

❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων  στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 

❖ Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, θα επιλεγούν οι πρώτοι 20 

εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με ευθύνη της 

Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Στη συνέχεια, θα καταβληθεί προσπάθεια για 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
https://goo.gl/Gkhz9X
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi


δημιουργία και άλλων επιπλέον τμημάτων, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των 

επιμορφωτών. 

❖ η επιλογή των επιμορφούμενων θα γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

παρακολούθησης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει 

άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕΠΕΚ, ή έχουν παρακολουθήσει λίγα, προηγούνται όσων 

έχουν παρακολουθήσει περισσότερα. 

                         

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους 

επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος. 

 

 Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: 

Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν: 

• Να παρακολουθούν τις δια ζώσης επιμορφώσεις (δικαίωμα απουσιών: 20% των ωρών). 

 

**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα** 
 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Δ. Λιόβας). 

 

Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτριος Λιόβας 

  

 

 

 

 

***Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου*** 

 

http://www.eepek.gr/


15ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Xρήση σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων: Η περίπτωση του PBworks 
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 20 εκπαιδευτικούς – μέλη της ΕΕΠΕΚ, όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής).  
Κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε τεχνικές ενίσχυσης της συνεργατικής 
μάθησης στην εκπαίδευση με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης, όπου η 
δια ζώσης συνεργασία θα συμπληρώνεται από τη χρήση σύγχρονων συνεργατικών τεχνικών. Το σύστημα 
αυτό δρά συμπληρωματικά με την κλασική δια ζώσης διδασκαλία. Δίνεται, επίσης, έμφαση στην 
αποτελεσματική και αποδοτική αντιμετώπιση των projects κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης.  
Μεθοδολογία του προγράμματος: Ακολουθείται η βιωματική μάθηση σε δύο (2) φάσεις. Στη 1η φάση οι 
συμμετέχοντες θα εμπλακούν ως μέλη (δηλ. μαθητές) ενός υποθετικού project που θα υλοποιηθεί μέσα από 
το περιβάλλον του Pbworks. Στη 2η φάση οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν ως διαχειριστές (administrators) 
ενός workspace ασκώντας όλα τα δικαιώματα ενός διαχειριστή (δημιουργία χρηστών κλπ). 
 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Τι είναι ένα Wiki. Χρήσεις στην καθημερινή σχολική ζωή. Η περίπτωση του Pbworks 
(Ελάχιστη θεωρητική προσέγγιση με πραγματικά παραδείγματα).  

2 
Οργάνωση ενός workspace. Σελίδες και φάκελοι. Δημιουργία - διαγραφή - 
αναπαραγωγή - μετακίνηση σελίδων μέσα στους φακέλους.  

3 Οργάνωση ενός workspace. To SideBar: Διαμόρφωση, χρήση και χρησιμότητα 

4 Ρυθμίσεις ενός workspace. Settings: Basic and Advanced 

5 
Πίνακες μέσα σε σελίδες: Δημιουργία - διαγραφή - μορφοποίηση κελιών / γραμμών / 
στηλών. 

6 Εικόνες μέσα σε σελίδες: Εισαγωγή - τροποποίηση εικόνων. 

7 Βίντεο (youtube) και εργαλεία Web 2.0 μέσα σε σελίδες: Ενσωμάτωση (embedding) 

8 Εξωτερικά αρχεία: Upload / Download στο/από το Pbworks 

9 Αναζήτηση μέσα στο Pbworks. Τα tags σε σελίδες. 

10 Διασφάλιση ακεραιότητας των σελίδων από τον διαχειριστή. 

11 Αντίγραφα ασφαλείας από τον διαχειριστή. 

12 
Δημιουργία χρηστών - διαγραφή τους - τροποποίηση δικαιωμάτων τους από τον 
διαχειριστή. 

13 
Παρακολούθηση της συνολικής δραστηριότητας του workspace (activities). 
Διαμόρφωση του sidebar από τον διαχειριστή. 

14 Δημιουργία ενός νέου workspace και διαγραφή ενός υπάρχοντος από τον διαχειριστή. 

15 Υποστήριξη από τη Pbworks Team. Αναβάθμιση του λογαριασμού. 

 

Τίτλος Αρ. 
συμμετεχ

όντων 

Ημερομηνίες & ώρες 
διεξαγωγής 

Συνολι
κή 

διάρκε
ια 

Χώρος 
Υλοποίησης 

Επιμορφωτές 

Xρήση 
σύγχρονων 

συνεργατικώ
ν εργαλείων: 
Η περίπτωση 
του PBworks 

 

20 Τρίτη: 29/03/2016 
Τρίτη: 05/04/2016 

18:00-20:30 
(Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής: 
28/03/2016) 

 

6 ώρες Καρδίτσα 
Εργαστήριο 
πληροφορικής 
του 5ου 
Γενικού 
Λυκείου 
Καρδίτσας 

 

 

Λεωνίδας Μποντίλας 
Φανή Σμιξιώτη 


