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ΠΡΟ: 

 
Εκπαιδευτικοφσ όλων των βαθμίδων – 

όλων των ειδικοτήτων –  
                   όλησ τησ Ελλάδασ 
         Τποψήφια μζλη τησ ΕΕΠΕΚ 
                   Μζλη τησ ΕΕΠΕΚ 

 

Θέμα: «Σα Κοινωνικά Δίκτυα ςτην εκπαίδευςη»: Τποβολή αιτήςεων παρακολοφθηςησ εξ αποςτάςεωσ 

επιμορφωτικοφ προγράμματοσ τησ Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Επιςτημονική Ζνωςη για την Προϊθηςη τησ Εκπαιδευτικήσ Καινοτομίασ 

(Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), ςφλλογοσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που εκπροςωπεί εκπαιδευτικοφσ και ςτελζχθ τθσ 

εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων, επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ και ειδικοφσ που ζχουν ωσ κοινό ενδιαφζρον 

το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν προϊκθςθ, καινοτόμων δράςεων και πρακτικϊν 

ςτθν Πρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, ςτο πλαίςιο των δωρεάν επιμορφωτικϊν δράςεων 

προσ τα μζλη τησ, απευκφνει πρόςκληςη υποβολήσ αιτήςεων παρακολοφθηςησ του παρακάτω εξ 

αποςτάςεωσ επιμορφωτικοφ προγράμματόσ τθσ: 

Α/Α Τίτλοσ Ημερομθνία 

ζναρξθσ 

Ημζρεσ/ ϊρεσ 

διεξαγωγισ 

Συνολικι 

διάρκεια 

Χϊροσ 

Υλοποίθςθσ 

Επιμορφωτζσ 

30 Σα Κοινωνικά 

Δίκτυα ςτην 

εκπαίδευςη 

5/06/2017 Εξ 

αποςτάςεωσ 

(αςφγχρονη 

διδαςκαλία) - 

Πλατφόρμα 

Moodle 

50 ϊρεσ 

 

Εξ αποςτάςεωσ 

(αςφγχρονη 

διδαςκαλία) - 

Πλατφόρμα 

Moodle 

 Ιωάννα Κομνηνοφ 

 Μαρία 
Διακογιϊργη 

 Κωςταντίνοσ 
Αντωνίου 

 Αχιλλζασ Ντελλήσ 

 

Αίτθςθ παρακολοφκθςθσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων τθσ ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 

όλα τα μζλη τησ Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ενϊ για τα μη μζλη –ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ & βακμίδασ εκπαίδευςθσ – δίνεται 

η δυνατότητα εγγραφήσ ωσ μζλοσ τησ Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μζχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ 

αιτήςεων για το πρόγραμμα (ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ εγγραφισ τθσ ιςτοςελίδασ: 

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

 

Για ηην ςποβολή αίηηζης παρακολούθηζης ηων επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων ηηρ Ε.Ε.Π.Ε.Κ., 

επιζκεθθείηε  ηο  ζύνδεζμο:  http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria  και  επιλέξηε    ηο 

«Υποβολή» πος βπίζκεηαι δίπλα ζηο ζεμινάπιο πος ζαρ ενδιαθέπει. Όζοι είζηε ήδη μέλη ηηρ 

ΕΕΠΕΚ, ειζάγεηε ηο όνομα χρήζηη και ηον κωδικό ηηρ ΕΕΠΕΚ και επιλέξηε «Είζοδος». (Τα μη- 

μέλη  πρέπει  πρώηα  να  κάνοσν  ηην  εγγραθή  ηοσς,  επιλέγονηας:    «Εγγραθή», ώζηε  να 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria


 

 

 

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ: 26/05/2017) 
 

 
❖ Η ςυμμετοχι των επιμορφοφμενων  ςτο πρόγραμμα είναι ΕΝΣΕΛΩ ΔΩΡΕΑΝ. 

❖ Θα καταβλθκεί προςπάκεια να ικανοποιθκοφν όςο το δυνατό περιςςότερεσ αιτήςεισ (μζςω 

δημιουργίασ περιςςοτζρων τμημάτων). 

❖ Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ικανοποίθςθσ όλων των αιτιςεων, για κάκε πρόγραμμα κα 

επιλεγοφν οι πρϊτοι 100 εκπαιδευτικοί – μζλθ τθσ ΕΕΠΕΚ που  κα υποβάλλουν αίτθςθ 

θλεκτρονικά, με ευκφνθ τθσ Επιτροπισ Επιμόρφωςθσ τθσ Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

❖ Η επιλογι τουσ κα γίνεται με βάςθ τθν ημερομηνία υποβολήσ τησ αίτηςησ. ε  κάθε 

περίπτωςη, όςοι δεν ζχουν παρακολουκιςει άλλα επιμορφωτικά ςεμινάρια τθσ ΕΕΠΕΚ, ι 

ζχουν παρακολουκιςει λίγα, προηγοφνται όςων ζχουν παρακολουκιςει περιςςότερα. 

 

 

Προχποθζςεισ για επιτυχή παρακολοφθηςη: 

Προκειμζνου θ παρακολοφκθςθ να κεωρείται επιτυχισ, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν: 

 Να παρακολουκοφν τθν πορεία των εξ αποςτάςεωσ επιμορφϊςεων & 

 Να υποβάλουν θλεκτρονικά τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (όπου αυτζσ απαιτοφνται). 

**Νζα προγράμματα κα ανακοινϊνονται διαρκϊσ, ςε όλθ τθν Ελλάδα** 
 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ – διευκρινιςεισ εγγραφϊν - αιτιςεων: www.eepek.gr & 

6932078466 (Δημήτρησ Λιόβασ). 

 

Για τθν Επιτροπι Επιμόρφωςθσ τθσ Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 

 
Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

Ο Αντιπρόεδρος 
 

 
Δημήτρης Λιόβας 

 
 
 
 

***Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του ςεμιναρίου*** 

αποκηήζοσν όνομα τρήζηη και κωδικό). Αθού μπείηε ζηο πληποθοπιακό ζύζηημα ηηρ ΕΕΠΕΚ, 

απκεί να επιλέξεηε ηο «Υποβολή αίηηζης» πος βπίζκεηαι δεξιά από ηο ζεμινάπιο πος επιθςμείηε να

παπακολοςθήζεηε. Η αίηηζή ζαρ μποπεί να αναιπεθεί οποηεδήποηε, επιλέγονηαρ ηο: «Αναίρεζη 

αίηηζης». 

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. σοπηγεί επίζημες βεβαιώζεις επιηστούς παρακολούθηζης ζηοςρ 

επιμοπθούμενοςρ, μεηά από ηην επιηςσή παπακολούθηζη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ. 

http://www.eepek.gr/


30ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 
Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ςτο πλαίςιο επιμόρφωςθσ των μελϊν τθσ, εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων και όλων 

των βακμίδων, προεκτείνει τισ εκπαιδευτικζσ - επιμορφωτικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ υλοποιϊντασ 

επιμορφωτικό ςεμινάριο με κζμα:  
«Σα Κοινωνικά Δίκτυα ςτην εκπαίδευςη»  

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, Α/κμιασ και Β/κμιασ  
Εκπαίδευςθσ (Δθμόςιασ και Ιδιωτικισ), ςε εργαηομζνουσ αλλά και ςε ανζργουσ. 
 
Σε αυτό το διαδικτυακό μάκθμα παρουςιάηονται τζςςερα από τα βαςικότερα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, 
Twitter, YouTube, Google+.  Ακόμθ παρουςιάηονται ιδζεσ και καλζσ πρακτικζσ από τθ χριςθ των κοινωνικϊν 
δικτφων ςτθν εκπαίδευςθ.  
Προβλζπεται πρακτικι άςκθςθ για τθ χριςθ αυτϊν των εργαλείων πάνω ςε μακθςιακά ςενάρια που κα 
προτείνουν οι ίδιοι οι επιμορφοφμενοι.  
 
 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
Το περιεχόμενο ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι: 

 Να μάκουν τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα (social media). 

 Να αντιλθφκοφν με ποιουσ τρόπουσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Να ενθμερωκοφν από εκπαιδευτικοφσ που χρθςιμοποιοφν αυτά τα εργαλεία και να δουν 
παραδείγματα καλισ πρακτικισ. 

 Να αςκθκοφν, πρακτικά, ςε μακθςιακά ςενάρια που κα βαςίηονται ςτθ χριςθ των κοινωνικϊν 
δικτφων, ϊςτε να αξιοποιιςουν αυτι τθν εμπειρία ςτθ διδαςκαλία τουσ. 

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 

Το Μάκθμα κα διαρκζςει από 5 ζωσ 23 Ιουνίου.  

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Για τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ απαιτοφνται 50 ϊρεσ μελζτθσ και ςυμμετοχισ ςτισ εργαςίεσ. 

 

ΜΕΘΟΔΟ 
Για τθν ανάπτυξθ του μακιματοσ ζχουμε επιλζξει το μοντζλο ςυνεργατικισ μάκθςθσ Complex Instruction (CI) 

 

ΔΟΜΗ  

 
Το περιεχόμενο του μακιματοσ κα ολοκλθρωκεί ςτα εξισ ςτάδια: 

 Στο 1ο ςτάδιο, οι επιμορφοφμενοι κα μάκουν τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα και πϊσ αξιοποιοφνται 
ςτθν εκπαίδευςθ. Σε αυτό το ςτάδιο οι εργαςίεσ είναι ατομικζσ και προβλζπεται θ ςτοιχειϊδθσ 
εξοικείωςθ με τα εργαλεία.  

 Στο 2ο ςτάδιο, οι επιμορφοφμενοι κα ςυγκροτιςουν ομάδεσ και κα εργαςτοφν με αυτζσ ςε ζνα 
ςενάριο διδαςκαλίασ που κα αξιοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα. 

 Στο 3ο, και τελευταίο, ςτάδιο, προβλζπεται αξιολόγθςθ των προτάςεων από τουσ ίδιουσ τουσ 
επιμορφοφμενουσ (peers assessment). 

 

 

 

 

 
 
 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1 (5-6 Ιουνίου)  Εγγραφι ςτο μάκθμα, ενθμζρωςθ για τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο, γνωριμία με τουσ άλλουσ 
ςυμμετζχοντεσ και τουσ εκπαιδευτζσ. 

2 (7-11 Ιουνίου)  Διδακτικι Ενότθτα 1. Η εξάπλωςθ και θ χριςθ των Κοινωνικϊν Δικτφων. Τα κοινωνικά δίκτυα 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube). Μελζτθ πλθροφοριακοφ υλικοφ και ςυμμετοχι ςε φόρουμ 
ςυηθτιςεων (αντιλογία ) 

3 (12-14 Ιουνίου) Διδακτικι Ενότθτα 2. Ατομικι εργαςία -ςενάρια με τθ χριςθ κοινωνικϊν δικτφων (ςυμπλιρωςθ 
φφλλου εργαςίασ). Ετεροαξιολόγθςθ (peer review) 

4 (15-21 Ιουνίου) Διδακτικι Ενότθτα 3: Η αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν δικτφων ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν εργαςία. 
Μελζτθ πλθροφοριακοφ υλικοφ και ομαδικι εργαςία. 

5 (22-23 Ιουνίου) Διδακτικι Ενότθτα 4: Ανατροφοδότθςθ και ετεροαξιολόγθςθ των ομαδικϊν εργαςιϊν. 
Αξιολόγθςθ του μακιματοσ. 

 
 
ΕΡΓΑΙΕ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Οι εργαςίεσ είναι ατομικζσ και ομαδικζσ.  Οι ατομικζσ περιλαμβάνουν κουίη και ανάπτυξθ πρόταςθσ (κείμενο). Στισ 

ομαδικζσ κα κρικεί θ ατομικι ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ. 

ΒΕΒΑΙΩΕΙ 
Βεβαίωςθ κα λάβουν όςοι:  

Ζκαναν τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται ςε κάκε ενότθτα και ςυμμετείχαν ενεργά ςτισ ςυηθτιςεισ ςτα forum.  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ 

Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτον τομζα των Τεχνολογιϊν προκειμζνου να παρακολουκιςετε με επιτυχία 

το μάκθμα, ωςτόςο οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει διακζτουν ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ Η/Υ και αγγλικϊν για να μποροφν 

να: 

• Περιθγοφνται ςτο Διαδίκτυο και να χρθςιμοποιοφν μθχανζσ αναηιτθςθσ  

• Στζλνουν και να λαμβάνουν email 

• Γράφουν κείμενα με προγράμματα επεξεργαςίασ κειμζνου 

 

ΣΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Το υλικό του ςεμιναρίου αποτελείται από αρχεία βίντεο, παρουςιάςεισ, κείμενα ςε ιςτοςελίδεσ και ςε pdf, αρχεία 

κειμζνων, αναρτιςεισ ςτο Διαδίκτυο κ.ά.  Τα πνευματικά δικαιϊματα του υλικοφ ανικουν ςτουσ δθμιουργοφσ τουσ, 

ενϊ θ φπαρξι τουσ ςτο ςεμινάριο και θ χριςθ από τον εκπαιδευτι και τουσ εκπαιδευόμενουσ κακορίηεται από τισ 

εκάςτοτε άδειεσ χριςθσ. 

 

Επιςτθμονικά υπεφκυνθ του προγράμματοσ: Ιωάννα Κομνηνοφ 



φντομα βιογραφικά: 
 
Η Ιωάννα Κομνηνοφ ζχει πτυχίο Θεολογίασ, Φιλοςοφικισ και Χαροκοπείου. Ζχει κάνει μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ ςτον τομζα Συςτθματικισ Θεολογίασ, ςτθ Δογματικι. Επίςθσ, ζχει κάνει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ 
Διδακτικι των Τεχνολογιϊν και ςτα Ψθφιακά Συςτιματα, ςτο Πανεπιςτιμιο Πειραιά. Ζχει Διδακτορικό ςτθ 
Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν και κάνει Μεταδιδακτορικι Ζρευνα ςτο ίδιο αντικείμενο. Είναι 
ςυγγραφζασ ςχολικϊν εγχειριδίων και ςυγγραμμάτων που διδάςκονται ςτο Πανεπιςτιμιο. Ζχει αςχολθκεί με 
τθν θλεκτρονικι μάκθςθ από το 2003, ωσ ςυντονίςτρια του ελλθνικοφ τμιματοσ του ευρωπαϊκοφ Virtual 
School. Ζχει αςχολθκεί με καινοτόμεσ δράςεισ τθσ ΕΕ και ζχει αντίςτοιχθ εργαςιακι εμπειρία. Για 
περιςςότερα από 10 χρόνια ζχει αναπτφξει/ςυντονίςει επιμορφωτικά ςεμινάρια για ζλλθνεσ και ευρωπαίουσ 
εκπαιδευτικοφσ, με ζμφαςθ ςτθ Διδακτικι και τισ Τεχνολογίεσ. Ζχει βραβευτεί ςτθν Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό για τθ δουλειά τθσ ςε καινοτόμεσ διδακτικζσ εφαρμογζσ. 
 
Η Μαρία Διακογιϊργη - Παπαποςτόλου ζχει πτυχίο Θεολογίασ και είναι κάτοχοσ MPhil του τμιματοσ 
Σπουδζσ ςτθν Ορκόδοξθ Θεολογία του ΕΑΠ. Ζχει εμπειρία ςτθν θλεκτρονικι μάκθςθ (distance learning του 
ΕΚΠΑ με κζμα «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ» και του 1ου Γραφείου Δ.Ε. Ηλείασ, τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. 
Αρκαδίασ και τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Δωδεκανιςου με τθν υποςτιριξθ του ΕΑΙΤΥ και του ΤΕΙ Μεςολογγίου με κζμα 
τθν «Αξιοποίθςθ Τεχνικϊν Αςφγχρονθσ και εξ Αποςτάςεωσ Διδαςκαλίασ μζςα από το Περιβάλλον τθσ 
Ηλεκτρονικισ Μάκθςθσ Moodle», ΤΠΕ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Κυκλάδων,) και ςτισ ΤΠΕ (κάτοχοσ Αϋ 
Επιπζδου, Podcasting, wikis, παιδαγωγικι χριςθ εργαλείων παρουςίαςθσ, θ δθμιουργικότθτα ςτθ ςχολικι 
τάξθ – διαδικτυακά μακιματα που υλοποιικθκαν από το Διορκόδοξο Κζντρο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ). 
Υπιρξε εκπαιδεφτρια ςε μακιματα του ΔΚΕΕ (Δθμιουργικότθτα ςτθ ςχολικι τάξθ, τα κοινωνικά δίκτυα).  Από 
τον Οκτϊβριο 2012 ζωσ το Μάρτιο 2013 ςυμμετείχε ωσ ςυντονίςτρια ομάδασ και εκπαιδευόμενθ ςτο 
ςεμινάριο που διεξιγαγε θ Δ.Δ.Ε. Δράμασ με κζμα «Learning by Six Thinking Hats». Από τον Οκτϊβριο 2015 
ζωσ το Μάρτιο 2016 ςυμμετείχε ωσ ςυντονίςτρια ομάδασ και εκπαιδευόμενθ ςτο ςεμινάριο που διεξιγαγε θ 
Δ.Δ.Ε. Δράμασ με κζμα «Μακαίνω Βιωματικά».  
 
Ο Κωνςταντίνοσ Αντωνίου είναι κακθγθτισ Γερμανικϊν με τοποκζτθςθ ςτο ΠΥΣΔΕ Ν. Τρικάλων. Είναι 
πιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευτισ Moodle από τθ Moodlerooms Inc και ενδιαφζρεται για καινοτόμεσ δράςεισ 
ςτθν εκπαίδευςθ και τθ δθμιουργία υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ςεμιναρίων για τθν 
εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν που χρθςιμοποιοφν τισ τεχνολογίεσ Web 2.0 ςτθν παραδοςιακι τάξθ. Επιπλζον 
εργάηεται ωσ εκπαιδευτισ για το Υπουργείο Παιδείασ και διάφορεσ δράςεισ και οργανιςμοφσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν εντόσ και εκτόσ χϊρασ. 
 
Ο Αχιλλζασ Ντελλήσ ζχει πτυχίο Φιλολογίασ. Ζχει κάνει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν κεωρία του 
Κινθματογράφου με υποτροφία του Ε.Κ.Κ. (Ελλθνικοφ Κζντρου Κινθματογράφου) και ζχει εκπονιςει το 
διδακτορικό ςτθν κριτικι και κεωρία του κινθματογράφου (δθμιουργία ελλθνικοφ κανόνα) με υποτροφία του 
Ι.Κ.Υ. Ζχει διδάξει χριςεισ οπτικοακουςτικοφ πολιτιςμοφ ςε επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ (για φιλολόγουσ). Συμμετείχε ωσ επιμορφωτισ ενθλίκων ςτο πρόγραμμα Ακαδθμία Πλάτωνοσ 
του Ε.Κ.Π.Α. ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ «θ Αιςκθτικι ωσ ηθτοφμενο δθμιουργία» και «ο πολιτιςμόσ ςτθν 
κακθμερινότθτα».  Ζχει ςυμμετάςχει με ανακοινϊςεισ ςε διεκνι και ελλθνικά ςυνζδρια. Αρκρογραφεί ςτο 
ζντυπο Φρζαρ και ςτθν θλεκτρονικι εκδοχι του (www.frear.gr).  
 
 

 

http://www.frear.gr/

