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Φιλολόγοςρ (Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ,
ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ) πος είναι (ή
επιθςμούν να γίνοςν) Mέλη ηηρ
ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ

Θέμα: «Φηθιακέρ Βάζειρ Γεδομένων και Γιαδικηςακά Δπγαλεία για ηη Γιδακηική ηηρ
Νεοελληνικήρ
Λογοηεσνίαρ»:
Τποβολή
αιηήζεων
παπακολούθηζηρ
καινοηόμος
επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ ολοκλήπος).
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπιζηημονική Ένωζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε, θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ δωπεάν επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη
ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων παπακολούθηζηρ ηος παπακάηω εξ ολοκλήπος από
απόζηαζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηεο, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ:
Α/Α
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Τίηινο:

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

Φηθιακέρ
Βάζειρ
Γεδομένων και
Γιαδικηςακά
Δπγαλεία για ηη
Γιδακηική ηηρ
Νεοελληνικήρ
Λογοηεσνίαρ

12-11-2018

Ηκέξεο
& Σπλνιηθή
ώξεο
δηάξθεηα:
δηεμαγσγήο:
Αζύγσπονη
μοπθή ζε
πλαηθόπμα
Moodle

50 ώπερ (4
εβδομάδερ)

Φώξνο Υινπνίεζεο:

Δπηκνξθώηξηα:

Δξ αποζηάζεωρ
(Δξ ολοκλήπος)

Νικολέηα
Εαμπάκη

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ενώ για ηα μη μέλη –
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ανεξαπηήηωρ βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ- δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ ωρ μέλορ
ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων για ηο ππόγπαμμα
(γηα

ηελ

εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

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

αθνινπζήζηε

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.,
επηζθεθζείηε ην ζύλδεζκν: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

θαη επηιέμηε ην

«Υποβολή» πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην ζεκηλάξην πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, εηζάγεηε ην όνομα χρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». (Σα μημέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,

ώζηε να

αποκηήζοςν όνομα σπήζηη και κωδικό). Αθνύ κπείηε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο ΔΔΠΔΚ,
αξθεί λα επηιέμεηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα
παξαθνινπζήζεηε. Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη
αίηηζης».

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ: 04/11/2018)
Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 08/11/2018, (μέζω e-mail)
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΧ ΓΧΡΔΑΝ.
❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ
(μέζω δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπων ημημάηων).
❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ 200
εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε επζύλε
ηεο Δπηηξνπήο Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Η επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν
παπακολοςθήζει

άλλα

επιμοπθωηικά

ζεμινάπια

ηηρ

ΔΔΠΔΚ

ή

έσοςν

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ.

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηνπο
επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ:


Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.



Να απαληνύλ ζηηο θιεηζηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 65% επηηπρία θαηά κέζν
όξν ζηηο 3 πξώηεο ελόηεηεο.



Να πινπνηήζνπλ κηα (ηνπιάρηζηνλ) από ηηο ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ
ηειηθή εξγαζία (4ε εβδνκάδα), θαη λα ζρνιηάζνπλ άιιε κηα.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλήζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Διιάδα**

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ***

51ο ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζην πιαίζην επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηεο, θαη εηδηθόηεξα ησλ θηινιόγσλ, όισλ ησλ
βαζκίδσλ, πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθσηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο,
πινπνηώληαο
επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα:
«Φηθιακέρ Βάζειρ Γεδομένων και Γιαδικηςακά Δπγαλεία για ηη Γιδακηική ηηρ Νεοελληνικήρ
Λογοηεσνίαρ»
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Φηινιόγνπο (Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ) πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ
λα γίλνπλ) Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν Φηιόινγν πνπ
ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηιρ Φηθιακέρ
Βάζειρ Γεδομένων και ηα Γιαδικηςακά Δπγαλεία για ηη Γιδακηική ηηρ Νεοελληνικήρ
Λογοηεσνίαρ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ θαη βάζεσλ
δεδνκέλσλ γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο λέαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο (πνίεζε, πεδνγξαθία θηι.)
ζην πιαίζην ησλ ςεθηαθώλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ (digital humanities). Καηά ηελ ππόζεζε
εξγαζίαο καο ην παξόλ πξόγξακκα έρεη επηθνηλσληαθέο ζηνρεύζεηο θαη ε επίηεπμε απηώλ κπνξεί λα
απνηειέζνπλ ζπκβνιή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γύξσ από ην πιαίζην ηεο εθκάζεζεο ησλ
ςεθηαθώλ εξγαιείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ. Τα κεζνδνινγηθά εξγαιεία καο είλαη αλαιπηηθήο θαη
ςεθηαθήο/δηαδηθηπαθήο ηάμεσο, κε ηελ αλάδεημε όζσλ πεξηζζόηεξσλ εξγαιείσλ θαη βάζεσλ γύξσ
από ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Θα δνζεί έκθαζε ζε έλλνηεο όπσο ςεθηαθέο
ζπνπδέο, βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθό βηβιίν (e-book) θηι. κέζα από ηε κειέηε θαη παξνπζίαζε
εγλσζκέλνπ θύξνπο ηζηνηνπνγξαθίαο γηα ην έξγν πνηεηώλ θαη ζπγγξαθέσλ, πεξηνδηθά θαη
εθεκεξίδεο ζε ςεθηαθή κνξθή, ςεθηαθά αξρεία θηι. Μέζα από ηηο ςεθηαθέο πεγέο εθάζηνηε
θηιόινγνο θαη κειεηεηήο ηεο Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζα κπνξεί λα κειεηήζεη θαη λα έρεη
πξόζβαζε ζε όιν ην ζώκα ησλ θεηκέλσλ ηόζν ζηελ έξεπλά ηνπ όζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Τέινο, ζα γίλεη παξνπζίαζε δηαδηθηπαθώλ θαη ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ κάζεζε θαη
πξνώζεζε ηεο γλώζεο ζηηο ςεθηαθέο καζεηηθέο θνηλόηεηεο.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Εβδομάδα 1η: Η λενειιεληθή ινγνηερλία ζηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ
Εβδομάδα 2η: Τν e-book (ςεθηαθό βηβιίν): κνξθέο θαη ρξήζεηο
Εβδομάδα 3η: Η δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο κέζα από ηε ρξήζε ςεθηαθώλ
εξγαιείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ
Εβδομάδα 4η: Τειηθή εξγαζία θαη ζρνιηαζκόο κηαο άιιεο εξγαζίαο

Δπιζηημονικά ςπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ: Νικολέηα Εαμπάκη

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδεύτριας:

Η Νηθνιέηα Ζακπάθε είλαη θηιόινγνο, Υπνςήθηα Δξ. Νέαο Ειιεληθήο
Φηινινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη εθπνλεί δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ηίηιν: Η
«βιοκοζμική ζυνείδηζη» ηου «Ποιηηή»: Φύζη και ζώμα ζηο έργο ηου Walt
Whitman και Άγγελου Σικελιανού. Ερμηνευηική και ζυγκριηολογική προζέγγιζη.
Οινθιήξσζε ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο (2011-2017)
ζην ηκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θσαλλίλσλ ζηε Νενειιεληθή
εηδίθεπζε, κε βαζκό άξηζηα αληίζηνηρα. Δεκνζηεύεη ζε ειιελόγισζζα θαη
μελόγισζζα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπκκεηέρεη ζε ζπλέδξηα, ζπκπόζηα θαη
εκεξίδεο κε αλαθνηλώζεηο πάλσ ζηηο λενειιεληθέο θαη ζπγθξηηνινγηθέο
ζπνπδέο. Οκηιεί πνιιέο μέλεο γιώζζεο (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Τνπξθηθά θηι.) θαη
είλαη θάηνρνο πηπρίσλ Η/Υ (Ecdl Core, Ecdl Expert, ImageMaker, WebStarter). Τα εξεπλεηηθά ηεο
ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ ζηε ζπγθξηηηθή θηινινγία, ζηε κειέηε ησλ ζεσξηώλ ινγνηερλίαο (θεκηληζηηθή,
νηθνθξηηηθή θηι.), ηεο ειιελν-ακεξηθάληθεο πνίεζεο (19νο-20όο αη.), ησλ ςεθηαθώλ αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ,
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθέο ζε μέλνπο θηι. Πεξηζζόηεξα γηα ην βηνγξαθηθό
ηεο επηκνξθώηξηαο ζα βξείηε ζηνλ πξνζσπηθό ηεο ηζηόηνπν: (http://uoa.academia.edu/NikoletaZampaki).
(nikoletazampaki@hotmail.com )

