
 
 
 
 
 

Επιστημονική Ένωση για την 
Προώθηση της Εκπαιδευτικής 

Καινοτομίας  
Καρφή 52, Τ.Κ. 41334, Λάρισα 
Τηλ.: 6932078466 - 6972038117 
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                             Αρ. Πρωτ.: 14/26-02-2018 

 
 

ΠΡΟΣ: 
 

• Εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων – όλων των 

ειδικοτήτων – όλης της Ελλάδας 
• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ 

• Μέλη της ΕΕΠΕΚ   
 

   
Θέμα: «Προωθώντας την Εκπαιδευτική Καινοτομία: Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας στο 
Συνέδριο της ΕΕΠΕΚ»: Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης καινοτόμου επιμορφωτικού 
προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από απόσταση (εξ ολοκλήρου). 
  

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 
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω εξ ολοκλήρου από 
απόσταση επιμορφωτικού προγράμματός της: 

 

Α/Α Τίτλος: Ημερομηνία 
 έναρξης: 

Ημέρες & ώρες 
διεξαγωγής: 

Συνολική 
διάρκεια: 

Χώρος Υλοποίησης: Επιμορφωτές: 

44 Προωθώντας 
την 

Εκπαιδευτική 
Καινοτομία: 
Συγγραφή 

και 
παρουσίαση 
εργασίας στο 
Συνέδριο της 

ΕΕΠΕΚ 

19-03-2018 Ασύγχρονη 
μορφή σε 

πλατφόρμα 
Moodle  

50 ώρες (4 
εβδομάδες)  

 

Εξ αποστάσεως 
(Εξ ολοκλήρου) 

Δρ. Δημήτρης 
Κολοκοτρώνης 

– 
Δρ. Ρίζος 

Χαλιαμπάλιας  

 
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). 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
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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 μη-
μέλη 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: 08/08/2018) 

Ενημέρωση επιλεγέντων – επιλαχόντων, κ.λπ.: Μετά τις 15/03/2018, (μέσω e-mail) 
❖ 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, θα επιλεγούν οι πρώτοι 
200 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με 

ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

❖ Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται ως εξής: προηγούνται όσοι δεν έχουν 
παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕΠΕΚ ή έχουν 
παρακολουθήσει τις λιγότερες ώρες. 

 

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 μελετούν το επιμορφωτικό υλικό της κάθε εβδομάδας. 

• Να απαντούν κάθε εβδομάδα στις ερωτήσεις κλειστού τύπου με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον 

65% (μέσος όρος όλων των εβδομάδων). 

• Να συγγράψουν και να αναρτήσουν μία τελική εργασία μεγέθους 500 περίπου λέξεων και να 

την αναρτήσουν στην πλατφόρμα moodle. 

• Να σχολιάσουν στην πλατφόρμα moodle τουλάχιστον 1 τελική εργασία ενός συν-

εκπαιδευομένου τους. 

http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria


 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:   

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

 

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

Ο Πρόεδρος 
  
  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 
  
  

Δημήτρης Λιόβας 

  
 
 
 

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

***Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του επιμορφωτικού προγράμματος *** 

http://www.eepek.gr/


44ο 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: 

«Προωθώντας την Εκπαιδευτική Καινοτομία: Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας στο 
Συνέδριο της ΕΕΠΕΚ» 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Προσχολικής, Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, 
Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο 
ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με τη συγγραφή και την παρουσίαση μιας εργασίας στα 
επιστημονικά συνέδρια της Ε.Ε.Π.Ε.Κ , για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που θα το παρακολουθήσουν να 

γνωρίσουν τα είδη των εργασιών, να είναι σε θέση να συγγράφουν και να παρουσιάζουν μια εργασία 

στα επιστημονικά συνέδρια για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, τα οποία διοργανώνει 

η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).  

Επιπροσθέτως, σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να μπορούν να αποφασίσουν 

πότε και με ποιο τρόπο μια ερευνητική ή βιβλιογραφική τους δουλειά ή μια εργασία τους στο πλαίσιο 

ενός προγράμματος ή ακόμα και ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο σχεδίασαν ή/και 

υλοποίησαν στην τάξη τους, μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια επιστημονική εργασία που θα 

μπορέσει να υποβληθεί και να παρουσιαστεί στα διεθνή συνέδρια της ΕΕΠΕΚ (αλλά και άλλων 

φορέων). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Ενότητα 1η: Συγγραφή μιας εργασίας για το συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της 
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) 

• Η επιστημονική εργασία: τι είναι, γιατί και πότε μπορώ να συγγράψω και να υποβάλω εργασία στο 
συνέδριο της ΕΕΠΕΚ, επιλογή θέματος, κατηγορίας και τίτλου εργασίας 

• Τα είδη των εργασιών που υποβάλλονται στο συνέδριο της ΕΕΠΕΚ 
• Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Πλήρους Άρθρου» (εισήγησης ή βίντεο-εισήγησης) 
• Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Εργαστηριακής Παρουσίασης» 
• Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Εκπαιδευτικού Σεναρίου»  
• Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Καινοτόμου Προγράμματος και Δράσης» 
• Η συγγραφή μιας εργασίας σε μορφή «Ηλεκτρονικά Ανηρτημένης Εργασίας» (e-poster). 

Ενότητα 2η:  Αξιολόγηση και παρουσίαση μιας εργασίας για το συνέδριο της ΕΕΠΕΚ 
• Κριτήρια αξιολόγησης μιας εργασίας από την Επιτροπή Κριτών  
• Βιβλιογραφικές αναφορές 
• Θέματα δεοντολογίας και ηθικής 
• Παρουσίαση μια εργασίας (δομή, προφορικός λόγος κλπ.) 
• Τεχνικές παρουσίασης (περιβάλλοντα Power Point και Prezi) 

Ενότητα 3η: Πρακτική εφαρμογή - Η συγγραφή άρθρων σύμφωνα με το πρότυπο IMRAD (Εισαγωγή – 
Μέθοδος – Αποτελέσματα- Συζήτηση)  



• Βασικές αρχές συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου 
• Η δομή ενός πλήρους άρθρου που αναφέρεται σε εμπειρική έρευνα, το πρότυπο IMRAD 
• Ο τίτλος 
• Η περίληψη 
• Η εισαγωγή 
• Μέθοδοι και υλικά 
• Αποτελέσματα 
• Συζήτηση 
• Συμπεράσματα 

Ενότητα 4η: Πρακτική εφαρμογή – Τελική εργασία 
• ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:  Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης – Δρ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας 
 

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτών:  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

 Ο Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης είναι εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής και υπηρετεί από το 2007 ως Σχολικός Σύμβουλος. 
Είναι συγγραφέας 6 βιβλίων (κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται ως 
συγγράμματα σε Πανεπιστημιακά τμήματα) και πάνω από 60 άρθρων σε διεθνή 
και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η κύρια συγγραφική του 
ενασχόληση αφορά στη διδακτική μεθοδολογία και την Πληροφορική στην 
Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα 
πανεπιστημίων καθώς και στη συγγραφή διδακτικού υλικού για τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο διανέμεται από το ΥΠΠΕΘ. Έχει πολυετή 

διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτών και ενηλίκων.  Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής (Α.Π.Θ.), μεταπτυχιακού στην τεχνολογία 
συστημάτων λογισμικού (τμήμα Πληροφορικής, Univ. of Sheffield), μεταπτυχιακού «Σπουδές στην 
εκπαίδευση» (ΕΑΠ), μεταπτυχιακού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Παν/μιο Αιγαίου) και διδακτορικού σε 
θέματα σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού (Παν/μιο Θεσσαλίας). 
(kolokotr@sch.gr ) 

Ρίζος Χαλιαμπάλιας 

 Ο Δρ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας είναι εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής. Από το 2000 υπηρετεί στο 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας. 
Είναι συγγραφέας άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επί 
σειρά ετών (2000 – 2010) υπήρξε εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα 
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας σε μαθήματα 
όπως: Τεχνολογία Λογισμικού, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διδακτική της Πληροφορικής. Είναι διδάκτορας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα Πληροφορικής και επιστημών εκπαίδευσης. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα συστήματα απτών διεπαφών χρήστη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και ο διάχυτος υπολογισμός. Είναι οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΠΕΚ. (rzchs@sch.gr ). 
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