
 

 

 

 

 

Δπιζηημονική Ένωζη για ηην 

Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ  

Καπθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάπιζα 

Σηλ.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 

E-mail: info@eepek.gr 

URl: www.eepek.gr  

 

  

                             Απ. Ππωη.: 8/12-01-2019 

 

ΠΡΟ: 

 Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων 
βαθμίδων & όλων ηων 

ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, 
Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ) 

πος είναι (ή επιθςμούν να 
γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ 

ηηρ Δλλάδαρ και διεθνώρ 
  Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ 
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκων 

 
   

Θέμα: «Γημιοςπγία Γιδακηικών εναπίων με ηην Παιδαγωγική Αξιοποίηζη ηων ΣΠΔ»: 

Τποβολή αιηήζεων παπακολούθηζηρ ΓΩΡΔΑΝ καινοηόμος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ 

ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ ολοκλήπος). 
  

Σαρ ενημεπώνοςμε όηι η Δπιζηημονική Ένωζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύλλογορ μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα, πος εκπποζωπεί 

εκπαιδεςηικούρ και ζηελέση ηηρ εκπαίδεςζηρ όλων ηων βαθμίδων, επιζηήμονερ, επεςνηηέρ και 

ειδικούρ πος έσοςν ωρ κοινό ενδιαθέπον ηο ζσεδιαζμό, ηην ςλοποίηζη, ηην αξιολόγηζη και ηην 

πποώθηζη, καινοηόμων δπάζεων και ππακηικών ζηην Ππωηοβάθμια και ηη Γεςηεποβάθμια 

Δκπαίδεςζη, ζηο πλαίζιο ηων δωπεάν επιμοπθωηικών δπάζεων ππορ ηα μέλη ηηρ, απεςθύνει 

ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων παπακολούθηζηρ ηος παπακάηω ΓΩΡΔΑΝ & εξ ολοκλήπος 

από απόζηαζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηηρ, ππορ Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων βαθμίδων & 

όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΣΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ.) πος είναι (ή επιθςμούν 

να γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ, και διεθνώρ: 

 

Α/Α Τίηλορ: Ημεπομηνία 

 έναπξηρ: 

Ημέπερ & 

ώπερ 

διεξαγωγήρ: 

Σςνολική 

διάπκεια: 

Φώπορ Υλοποίηζηρ: Δπιμοπθωηήρ: 
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Γημιοςπγία 

Γιδακηικών 

εναπίων με ηην 

Παιδαγωγική 

Αξιοποίηζη ηων 

ΣΠΔ 

 

4/2/2019 

Αζύγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθόπμα 

Moodle  

50 ώπερ (4 

εβδομάδερ)  

 

Δξ αποζηάζεωρ 

(Δξ ολοκλήπος) 

Αδάμη 

Κωνζηανηίνα 

 

Αίηηζη παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων ηηρ έσοςν δικαίωμα να 

ςποβάλλοςν όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ,  ενώ για ηα μη μέλη (Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων 

βαθμίδων & όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, θοιηηηέρ 

κ.λπ.)) δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ ωρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην καηαληκηική 

ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων για ηο ππόγπαμμα (για ηην εγγπαθή ζηην Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

ακολοςθήζηε ηιρ οδηγίερ ηηρ ιζηοζελίδαρ:  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


 

Για ηην ςποβολή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.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 

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

μέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,  ώζηε να 

αποκηήζοςν  όνομα σπήζηη και κωδικό). Αθού μπείηε ζηο πληποθοπιακό ζύζηημα ηηρ ΔΔΠΔΚ, 

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». 

 

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ: 27/01/2019) 

Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 01/02/2019, (μέζω e-mail) 

❖ Η ζςμμεηοσή ηων επιμοπθούμενων  ζηο ππόγπαμμα είναι ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Θα καηαβληθεί πποζπάθεια να ικανοποιηθούν όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ 

(μέζω δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπων ημημάηων). 

❖ Σε πεπίπηωζη αδςναμίαρ ικανοποίηζηρ όλων ηων αιηήζεων, θα επιλεγούν 500 

εκπαιδεςηικοί – μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ πος θα ςποβάλλοςν αίηηζη ηλεκηπονικά, με εςθύνη 

ηηρ Δπιηποπήρ Δπιμόπθωζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

❖ Η επιλογή ηων επιμοπθούμενων γίνεηαι ωρ εξήρ: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν 

παπακολοςθήζει άλλα επιμοπθωηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ. ε πεπίπηωζη ίζων ωπών 

παπακολούθηζηρ, ιζσύει πποηεπαιόηηηα βάζη ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηηρ 

αίηηζηρ. 

 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. σοπηγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηοςρ 

επιμοπθούμενοςρ, μεηά από ηην επιηςσή παπακολούθηζη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ. 

 

Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη: 

Πποκειμένος η παπακολούθηζη να θεωπείηαι επιηςσήρ, οι εκπαιδεςηικοί οθείλοςν: 

 Να μελεηούν ηο επιμοπθωηικό ςλικό ηηρ κάθε εβδομάδαρ. 

 Να απανηούν ζηιρ κλειζηού ηύπος επωηήζειρ με ηοςλάσιζηον 65% επιηςσία (καηά μέζο 

όπο ζηιρ 3 ππώηερ εβδομάδερ). 

 Να ςλοποιήζοςν μια από ηιρ δπαζηηπιόηηηερ πος πποηείνονηαι ζηην ηελική επγαζία (4η 

εβδομάδα), και να ζσολιάζοςν μια επγαζία ενόρ ζςναδέλθος ηοςρ. 

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


 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ – διεςκπινήζειρ εγγπαθών:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γημήηπηρ Λιόβαρ). 

 

Για ηην Δπιηποπή Δπιμόπθωζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

**Νέα ππογπάμμαηα θα ανακοινώνονηαι διαπκώρ, ζε όλη ηην Δλλάδα** 

 

 

 

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

http://www.eepek.gr/


58ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζηο πλαίζιο επιμόπθωζηρ ηων μελών ηηρ, όλων ηων βαθμίδων, όλων ηων ειδικοηήηων, 

πποεκηείνει ηιρ εκπαιδεςηικέρ - επιμοπθωηικέρ ηηρ δπαζηηπιόηηηερ,  ςλοποιώνηαρ επιμοπθωηικό 

ζεμινάπιο με θέμα: 

«Δημιουργία Διδακτικών Σεναρίων με την Παιδαγωγική Αξιοποίηςη των ΤΠΕ» 

Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε εκπαιδεςηικούρ όλων ηων βαθμίδων & όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, 

Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θοιηηηέρ, κ.λπ.) πος είναι (ή επιθςμούν να γίνοςν) Mέλη ηηρ 

ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ ή ηος εξωηεπικού, καθώρ και ζε οποιοδήποηε άλλο πος ενδιαθέπεηαι για 

θέμαηα ζσεηικά με ηην Γημιοςπγία Γιδακηικών εναπίων με ηην Παιδαγωγική Αξιοποίηζη ηων 

ΣΠΔ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να γίνει προςζγγιςη τησ μαθηςιακήσ διαδικαςίασ και τησ 

αποτελεςματικότητάσ τησ και ειδικότερα όςον αυτή αφορά το ςχεδιαςμό δημιουργικήσ εκπαιδευτικήσ 

πράξησ και την εφαρμογή τησ ςτην μάθηςη και την εκπαιδευτική διαδικαςία. Δίνεται ζμφαςη ςε ζννοιεσ 

όπωσ μάθηςη, παράγοντεσ, θεωρίεσ και ο κφκλοσ τησ μάθηςησ, μζθοδοι διδαςκαλίασ με ΤΠΕ, διδακτικό 

ςενάριο και κριτήρια αξιολόγηςησ διδακτικοφ ςεναρίου ενϊ αναλφονται διδακτικά ςενάρια και η αξιολόγηςή 

τουσ. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

Δβδομάδα 1η: Μάθηζη- Θεωπίερ μάθηζηρ και ςπολογιζηικά πεπιβάλλονηα- Ο κύκλορ ηηρ μάθηζηρ.  

Δβδομάδα 2η:  Υπολογιζηική ςποζηήπιξη ηηρ μάθηζηρ και παιδαγωγική αξιοποίηζη ΤΠΔ, Μέθοδοι 

Γιδαζκαλίαρ με  Φπήζη ΤΠΔ 

Δβδομάδα 3η:  Οπιζμόρ Γιδακηικού Σεναπίος-Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Γιδακηικών Σεναπίων 

Δβδομάδα 4η:  Τελική επγαζία (Αξιολόγηζη διδακηικών ζεναπίων) και ζσολιαζμόρ μια άλληρ επγαζίαρ. 

 

Δπιζηημονικά ςπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ:  Κωνζηανηίνα Αδάμη 

 

   Σύνηομο Βιογπαθικό Δκπαιδεύηπιαρ: 

 

 Η Κωνςταντίνα Αδάμη, γεννήθηκε και μεγάλωςε ςτo  Άςτροσ Αρκαδίασ. Είναι 

παντρεμζνη και μητζρα ενόσ παιδιοφ. Είναι πτυχιοφχοσ του Τμήματοσ Αγγλικήσ 

Γλϊςςασ και Φιλολογίασ- Ειδίκευςη Γλϊςςασ και Γλϊςςολογίασ του ΕΚΠΑ (1999) και 

κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου ςπουδϊν ςτην Κοινωνιολογία από το Πανεπιςτήμιο 

Κρήτησ (2014) με θζμα ««Εθελοντιςµόσ και ΜΚΟ: Προςφορά ή εργαςία; Η περίπτωςη 

των ΜΚΟ ςτην Αθήνα ςτην εποχή τησ οικονοµικήσ κρίςησ». Μετά από κατατακτήριεσ 



εξετάςεισ διανφει το 5ο εξάμηνο ςπουδϊν ςτο τμήμα Κοινωνικήσ και Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ του 

Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου.  

Κατζχει άριςτα την Αγγλική και Γαλλική και ζχει λάβει  πιςτοποίηςη (επίπεδο ΙΙ) ςτη χρήςη και 

αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικαςία. Ζχει Πιςτοποίηςη Εκπαιδευτικήσ Επάρκειασ 

Εκπαιδευτϊν Ενηλίκων τησ μη τυπικήσ εκπαίδευςησ. Ολοκλήρωςε με επιτυχία ετήςια προγράμματα 

επιμόρφωςησ ςτην «Ειδική Αγωγή», και εξάμηνα ςτη «Συμβουλευτική και το Life Coaching¨» καθϊσ και τη 

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προςανατολιςμό» από το Πανεπιςτήμιο Αιγαίου. Παρακολοφθηςε 

επιμορφϊςεισ ςε θζματα Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, Διοίκηςησ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων και Χρήςησ 

ψηφιακϊν εργαλείων ςτη διδαςκαλία τησ Αγγλικήσ Γλϊςςασ.  

Ζχει επίςησ τιμηθεί με το 1ο βραβείο Καλφτερησ Ηλεκτρονικήσ ανάρτηςησ ςτο 1ο Πανελλήνιο Συνζδριο 

Τεχνολογίασ, Οικονομίασ και Διοίκηςησ, 1-2 Νοεμβρίου 2016 ςτην Τρίπολη (Εφαρμογή Eκπαιδευτικοφ 

Σεναρίου βαςιςμζνου ςτισ Αρχζσ του Brain-learning ςε Μαθητζσ ΕΠΑ.Λ με Χρήςη Ψηφιακοφ Υλικοφ: Qualities 

and Values of a Global Citizen) Από το 2000 υπηρετεί ςε ςχολεία Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ, ενϊ από 

το 2006 ζχει οργανική θζςη ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ Άςτρουσ Αρκαδίασ με το οποίο είναι ενεργό μζλοσ του Δικτφου για 

το Θζατρο ςτην Εκπαίδευςη και του Δικτφου Παιδαγωγικήσ Freinet. Διετζλεςε Μζλοσ Επιτροπϊν Εξεταςτικϊν 

Κζντρων του Υπουργείου Παιδείασ για το Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομάθειασ.  

Το φάςμα των εναςχολήςεϊν τησ, εκτόσ των άλλων, περιλαμβάνει θζματα εκπαίδευςησ ενηλίκων, 

γονζων και μαθητϊν, θζματα ειδικήσ αγωγήσ και δημιουργίασ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Ζχει πάρει 

μζροσ ωσ ειςηγήτρια, κριτήσ, μζλοσ Προεδρείου καθϊσ και μζλοσ Οργανωτικϊν και Επιςτημονικϊν 

Επιτροπϊν ςε Επιςτημονικά Συνζδρια και Ημερίδεσ. Είναι Μζλοσ ςε Συλλόγουσ με ενδιαφζροντα 

επιςτημονικά και πολιτιςτικά. Άρθρα, εργαςίεσ και ειςηγήςεισ τησ ζχουν  δημοςιευτεί ςτον ηλεκτρονικό 

τφπο.  

Ενδεικτικζσ Ειςηγήςεισ ςε Συνζδρια:  

 «Ο μικρόσ Σοφόσ ή το Παιδί που Μιλοφςε με τουσ Πλανήτεσ;- Χαριςματικά παιδιά 

και παιδιά Asperger: Διακρίςεισ και Συςχετιςμοί», Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2017 

http://www.ics.ece.upatras.gr/bibs/kouretas/edu/6.pdf 

 «Εκμάθηςη τησ δομήσ επανάληψησ με τη χρήςη Arduino», ΠΕΚΑΠ, Ναφπλιο Μάιοσ 2016 

http://www.ics.ece.upatras.gr/bibs/kouretas/edu/2.pdf 

 «Η χρήςη του pinterest ςε ζργο e-twinning: Beautylicious», ΠΕΚΑΠ, Ναφπλιο Μάιοσ 2016 

http://www.ics.ece.upatras.gr/bibs/kouretas/edu/3.pdf 

 «Δημιουργία Θεματικϊν Μουςείων», Συνζδριο Νζοσ Παιδαγωγόσ, Ευγενίδειο Κδρυμα, Απρίλιοσ 2017 

( adamikon@gmail.com ). 

mailto:adamikon@gmail.com

