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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
 Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκων

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

Θέμα: «Δπγαλεία Web II και εκπαιδεςηική αξιοποίηζή ηοςρ»: Τποβολή αιηήζεων
παπακολούθηζηρ ΓΩΡΔΑΝ 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 εθπξνζωπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ ωο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε, θαηλνηόκωλ δξάζεωλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηωλ δωπεάν επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη
ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων παπακολούθηζηρ ηος παπακάηω ΓΩΡΔΑΝ & εξ ολοκλήπος
από απόζηαζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηεο, πξνο Δθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ &
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ.) πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ
λα γίλνπλ) Μέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο:
Α/Α

Τίηινο:

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:
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και εκπαιδεςηική
αξιοποίηζή ηοςρ
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Ηκέξεο
& Σπλνιηθή
ώξεο
δηάξθεηα:
δηεμαγωγήο:
Αζύγσπονη
μοπθή ζε
πλαηθόπμα
Moodle

60 ώπερ (5
εβδομάδερ)

Φώξνο Υινπνίεζεο:

Δξ αποζηάζεωρ
(Δξ ολοκλήπος)

Δπηκνξθωηήο:

Λεωνίδαρ
Μπονηίλαρ
Γιώπγορ Γίδαρ

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο έρνπλ δηθαίωκα λα
ππνβάιινπλ 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, κ.λπ.),
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 (γηα ηελ εγγξαθή ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:

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

enosi).

Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ 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: 03/03/2019)
Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 08/03/2019, (μέζω e-mail)
❖ Η ζπκκεηνρή ηωλ επηκνξθνύκελωλ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ.
❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ
(μέζω δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπων ημημάηων).
❖ Σε πεξίπηωζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όιωλ ηωλ αηηήζεωλ, ζα επηιεγνύλ 500
εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε επζύλε
ηεο Δπηηξνπήο Δπηκόξθωζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Η επηινγή ηωλ επηκνξθνύκελωλ γίλεηαη ωο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν
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παπακολούθηζηρ, ιζσύει πποηεπαιόηηηα βάζη ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηηρ
αίηηζηρ.

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 ζεωξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ:


Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.



Να απαληνύλ ζηηο θιεηζηνύ ηύπνπ εξωηήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 65% επηηπρία θαηά κέζν
όξν ζηηο 4 πξώηεο ελόηεηεο.



Να πινπνηήζνπλ δύν από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ηειηθή εξγαζία (5ε
εβδνκάδα), θαη λα ζρνιηάζνπλ δύν εξγαζίεο ζπλαδέιθωλ ηνπο.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλήζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθωζεο 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 ***

63ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζην πιαίζην επηκόξθωζεο ηωλ κειώλ ηεο, όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ,
πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθωηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο, πινπνηώληαο επηκνξθωηηθό
ζεκηλάξην κε ζέκα:
«Δπγαλεία Web II και εκπαιδεςηική αξιοποίηζή ηοςρ»
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ & όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο,
Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ.), θνηηεηέο, πηπρηνύρνπο όιωλ ηωλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξωπηζηηθώλ, Παηδαγωγηθώλ, Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ, θ.ιπ.), εξγαδόκελνπο ή άλεξγνπο, πνπ είλαη
(ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμωηεξηθνύ, θαζώο θαη ζε
νπνηνδήπνηε άιιν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ζεκάηωλ
ζρεηηθώλ κε ηα Δπγαλεία Web II και ηην εκπαιδεςηική αξιοποίηζή ηοςρ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηκνξθνύκελνη:
•

Να κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ αξρεία κεγάινπ όγθνπ κέζω δηαδηθηύνπ απιά θαη κε αζθάιεηα.

•

Να εμνηθεηωζνύλ κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ρξνλνγξακκώλ.

•

Να δεκηνπξγνύλ, εύθνια θαη γξήγνξα, βίληεν από θωηνγξαθίεο

•

Να κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη αξρεία ή θαθέινπο ζην λέθνο

•

Να εμνηθεηωζνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζην λέθνο

•

Να δεκηνπξγνύλ θόξκεο δηαδηθηπαθά

•

Να εκπιαθνύλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο βηληενπαξνπζηάζεωλ θαη θνπίδ

•

Να δεκηνπξγνύλ επράξηζην θιίκα κάζεζεο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Ενότητα 1η:
Σρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ρξνλνγξακκώλ
Ενότητα 2η:
Σηέιλνληαο αξρεία κεγάινπ όγθνπ κε ην WeTransfer. Kizoa - δεκηνπξγία ηαηλίαο από θωηνγξαθίεο
Ενότητα 3η:
Σπλεξγαζία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Γηακνηξαζκόο αξρείωλ-ρξήζε εξγαιείωλ Google Drive
Ενότητα 4η:
Γεκηνπξγία βηληενπαξνπζίαζεο κε ην PowToon θαη θνπίδ κε ην Kahoot
Ενότητα 5η: Τειηθή εξγαζία

Δπιζηημονικά ςπεύθςνοι ηος ππογπάμμαηορ:
Μπονηίλαρ Λεωνίδαρ & Γίδαρ Γεώπγιορ
ύνηομο Βιογπαθικό Δκπαιδεςηών:

Βιογραφικό Εκπαιδευτή - Λεωνίδας Μποντίλας

(1η & 2η εβδομάδα)

Ο Λεωνίδασ Μποντίλασ είναι κακθγθτισ Πλθροφορικισ και τα τελευταία 12 χρόνια είναι ο
Υπεφκυνοσ του Κζντρου Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) τθσ Δ/νςθσ
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ του νομοφ Τρικάλων. Ζχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθν
«Εκπαίδευση Ενηλίκων» με πολυετι εκπαιδευτικι εμπειρία ςε οργανιςμοφσ εκπαίδευςθσ
ενθλίκων όπωσ Ν.Ε.Λ.Ε., ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Ι.Ε.Κ. κ.ά. Είναι
ςυγγραφζασ 3 βιβλίων για ενιλικεσ εκπαιδευόμενουσ και ζχει ςυμμετάςχει ςε πολλά
διεκνι και ελλθνικά ςυνζδρια ωσ ειςθγθτισ. Είναι πιςτοποιθμζνοσ επιμορφωτισ Β'
επιπζδου ςτο πρόγραμμα Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικών του κλάδου Πλθροφορικισ για τθν αξιοποίθςθ
και εφαρμογι των ΤΠΕ ςτθν διδακτικι πράξθ. Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα ςχετίηονται με τον τρόπο
ειςαγωγισ και αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ κακώσ και με τα ςφγχρονα περιβάλλοντα μάκθςθσ
ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. (leonbont@sch.gr )

Βιογραφικό Εκπαιδευτή - Γιώργος Γίδας (3η & 4η εβδομάδα)
Ο Γιώργος Γίδας είναι καθηγηηής Πληροθορικής από ηο 2004. Γιδάζκει ηο μάθημα ηης
Πληροθορικής ζε ζτολεία Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης, ενώ έτει
μεγάλη εκπαιδεσηική εμπειρία ζηην εκπαίδεσζη ενηλίκων (Ι.Γ.ΔΚ.Δ., Δ.Κ.Γ.Γ.Α.,
Κ.Γ.Β.Μ., Ι.Δ.Κ., ΚΔΚ, ΟΑΔΓ κ.α.). Σσμμεηείτε ζε διεθνή και ελληνικά ζσνέδρια ως
ειζηγηηής και ως μέλος οργανωηικής επιηροπής. Τα ερεσνηηικά ηοσ ενδιαθέρονηα
επικενηρώνονηαι ζε καινοηόμες δράζεις ζηην εκπαίδεσζη καθώς και ζε ζύγτρονα
περιβάλλονηα μάθηζης ζηην Δκπαίδεσζη Δνηλίκων. (ggidas@gmail.com )

