Αρ. Πρωτ.: 52 / 24-11-16

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

ΠΡΟΣ:
•

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
– όλων των ειδικοτήτων – όλης της
Ελλάδας
• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ
• Μέλη της ΕΕΠΕΚ

Θέμα: «Wiki - μια κοινότητα μάθησης, ένα διδακτικό εργαλείο»: Υποβολή αιτήσεων
παρακολούθησης καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. στη Λάρισα
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, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει
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Τίτλος:
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διδακτικό
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Λάρισας

Επιμορφωτές:

Κωνσταντίνος
Πέτρου

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).
Για την υποβολή αίτησης παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.,
επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

και επιλέξτε το

«Υποβολή» που βρίσκεται δίπλα στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει. Όσοι είστε ήδη μέλη της
ΕΕΠΕΚ, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ΕΕΠΕΚ και επιλέξτε «Είσοδος». (Τα μημέλη πρέπει πρώτα να κάνουν την εγγραφή τους, επιλέγοντας: «Εγγραφή»,

ώστε να

αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό). Αφού μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΠΕΚ,
αρκεί να επιλέξετε το «Υποβολή αίτησης» που βρίσκεται δεξιά από το σεμινάριο που επιθυμείτε να
παρακολουθήσετε. Η αίτησή σας μπορεί να αναιρεθεί οποτεδήποτε, επιλέγοντας το: «Αναίρεση
αίτησης».
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 01/12/2016)

❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
❖ Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες αιτήσεις
(μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων).
❖ Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, για κάθε πρόγραμμα 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.
❖ Η επιλογή τους θα γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 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

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

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

18ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ., στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και
όλων των βαθμίδων, προεκτείνει τις εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές της δραστηριότητες υλοποιώντας
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Wiki - μια κοινότητα μάθησης, ένα διδακτικό εργαλείο»
Το σεμινάριο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε εργαζομένους αλλά και σε ανέργους, καθώς η
επιμόρφωση σε θέματα αξιοποίησης των Wikis στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη σε μια κοινωνία
που συνεχώς εξελίσσεται.
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί που θα το παρακολουθήσουν να
δημιουργήσουν το δικό τους Wiki, να εξασκηθούν στη δημιουργία σελίδων μέσα σε αυτό, στο
ανέβασμα αρχείων και στον «καλλωπισμό» αυτού του διαδικτυακού χώρου. Παράλληλα, αφού οι
εκπαιδευτικοί κατανοήσουν ότι δεν χρειάζεται να διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες για να
συντηρήσουν ένα Wiki, θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τις δυνατότητες εκμετάλλευσής του στις
καθημερινές διδακτικές (ή άλλες) πρακτικές τους.
Μεθοδολογία του σεμιναρίου: Ακολουθείται η βιωματική μάθηση σε δύο (2) φάσεις. Στη 1η φάση οι
συμμετέχοντες θα εμπλακούν ως μαθητές στην αξιοποίηση ενός Wiki που θα δημιουργηθεί μέσα από
το περιβάλλον του Pbworks και θα το εμπλουτίσουν με κείμενα, εικόνες και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Στη 2η φάση οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν λογαριασμό στο PbWorks και στη συνέχεια ένα
Wiki, στο οποίο ως διαχειριστές (administrators) θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματα (δημιουργία
χρηστών, καθορισμός ασφάλειας κ.λπ),
Προϋπόθεση: Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να μπορούν να λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην αρχή του σεμιναρίου μέσω Webmail ή κινητού, για να δημιουργήσουν
λογαριασμό στο PbWorks.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τι είναι ένα Wiki. Χρήσεις στην καθημερινή σχολική ζωή. Η περίπτωση του Pbworks. Βασική
θεωρητική προσέγγιση και παρουσίαση παραδειγμάτων
Δοκιμαστική συγγραφή και ανάρτηση υλικού σε υπάρχον Wiki, με τους εκπαιδευτικούς σε ρόλο
μαθητών.
Οργάνωση ενός Wiki. Σελίδες και φάκελοι. Δημιουργία - διαγραφή - αναπαραγωγή μετακίνηση σελίδων μέσα στους φακέλους.
Βασικές ρυθμίσεις ενός Wiki (χρώμα, επίπεδο ασφάλειας, τίτλος, περιγραφή κ.λπ.)
Η χρήση του Sidebar και του Recent Activity
Δημιουργία χρηστών - διαγραφή τους - τροποποίηση δικαιωμάτων τους από τον
διαχειριστή και πρόσθεση άλλων.
Εξωτερικά αρχεία: Upload / Download στο/από το Wiki.
Ενσωμάτωση Βίντεο και εργαλεία Web 2.0 μέσα σε σελίδες
Εικόνες μέσα σε σελίδες: Εισαγωγή - τροποποίηση εικόνων.
Πρόσκληση ατόμων στο Wiki.
Δημιουργία ενός νέου workspace και διαγραφή ενός υπάρχοντος από τον διαχειριστή.
Υποστήριξη από τη Pbworks Team. Αναβάθμιση του λογαριασμού.

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος: Κωνσταντίνος Πέτρου

