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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: «Αθηγούμαι Φηθιακά»: Τποβολή αιηήζεων παπακολούθηζηρ ΓΧΡΔΑΝ 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 ΓΧΡΔΑΝ & εξ ολοκλήπος
από απόζηαζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηεο, πξνο Δθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ &
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (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:

Αθηγούμαι
Φηθιακά
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Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

08-04-2019

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

Φώξνο Υινπνίεζεο:

50 ώπερ (4
εβδομάδερ)

Δξ αποζηάζεωρ
(Δξ ολοκλήπος)

Δπηκνξθσηήο:

Μαπαβελάκη
ωθπονία,
ΠΔ06, ΠΔ40,
M.Ed. in TESOL

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα 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:
enosi).

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

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: 31/03/2019)
Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 05/04/2019, (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 500
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
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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 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 ηελ ηειηθή εξγαζία πνπ πξνηείλεηαη ζηελ 4ε εβδνκάδα, θαη λα
ζρνιηάζνπλ κηα εξγαζία ελόο ζπλαδέιθνπ ηνπο.

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 ***

65ο ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζην πιαίζην επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηεο, όισλ ησλ βαζκίδσλ, όισλ ησλ εηδηθνηήησλ,
πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθσηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο, πινπνηώληαο επηκνξθσηηθό
ζεκηλάξην κε ζέκα:
«Αθηγούμαι Φηθιακά»
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ & όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο,
Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ.), θνηηεηέο, πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, θ.ιπ.), εξγαδόκελνπο ή άλεξγνπο, πνπ είλαη
(ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ, θαζώο θαη ζε
νπνηνδήπνηε άιιν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ
Φηθιακή Αθήγηζη.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία θαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηελ
ςεθηαθή αθήγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Θα αλαιπζεί ην ζεσξεηηθό πιαίζην
ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ςεθηαθή αθήγεζε σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, νη αξρέο ζρεδηαζκνύ πνπ
δηέπνπλ κηα ςεθηαθή ηζηνξία, ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαιή θαη ηα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη θάπνηνο γηα λα ηε δεκηνπξγήζεη. Δπίζεο, ζα δνζεί έκθαζε ζηα είδε ηεο ςεθηαθήο
αθήγεζεο θαη ζηα εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ςεθηαθέο ηζηνξίεο.
Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζα απνηειέζνπλ ην
κέζν γηα ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ή / θαη γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην κάζεκά ηνπο, κε
ζηόρν λα πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ. Δπίζεο, νη εθπαηδεπόκελνη
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ςεθηαθέο αθεγήζεηο ηνπο σο κέζν απηνπαξνπζίαζεο θαη
κεηάδνζεο ηνπ πάζνπο ηνπο γηα ην αληηθείκελν ην νπνίν δηδάζθνπλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα
κηιήζνπλ ςεθηαθά γηα ηα αγαπεκέλα πξόζσπα, πξάγκαηα, κέξε θαη λα κνηξαζηνύλ πξνζσπηθέο
απόςεηο θαη εκπεηξίεο.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Δβδομάδα 1η: Δηζαγσγή ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε Ι – Αθήγεζε, ςεθηαθή αθήγεζε, ηζηνξίεο κε 6
ιέμεηο, ζεσξεηηθό πιαίζην, εθπαηδεπηηθά νθέιε, είδε ςεθηαθώλ αθεγήζεσλ, δνκή ςεθηαθήο
ηζηνξίαο, ε ςεθηαθή αθήγεζε ζην δηαδίθηπν.
Δβδομάδα 2η: Δηζαγσγή ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε ΙΙ – ζηνηρεία ςεθηαθώλ αθεγήζεσλ, δηαδηθαζία
θαηαζθεπήο ςεθηαθώλ ηζηνξηώλ, ζπγγξαθή ζελαξίνπ, δεκηνπξγία storyboard, αξρέο δενληνινγίαο
γηα ηε δεκηνπξγία θαη ην δηακνηξαζκό ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, creative commons, αμηνιόγεζε
ςεθηαθήο ηζηνξίαο.
Δβδομάδα 3η: Δξγαιεία θαη εθαξκνγέο ςεθηαθήο αθήγεζεο (Δξγαιεία Web 2.0 - δεκηνπξγίαο
comics, δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ, δεκηνπξγίαο βηληεν-παξνπζηάζεσλ κε θηλνύκελεο εηθόλεο,

δεκηνπξγίαο δηαδξαζηηθώλ εηθόλσλ, επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη δεκηνπξγίαο αθίζαο, δηαδξαζηηθώλ
γξαπηώλ αθεγήζεσλ, πιαηθόξκεο δηακνηξαζκνύ πεξηερνκέλνπ, βηβιία & πεξηνδηθά),εξγαιεία
ήρνπ θαη εξγαιεία εηθόλαο.
Δβδομάδα 4η: Δπηινγή εξγαιείνπ, δεκηνπξγία ςεθηαθήο ηζηνξίαο, δηακνηξαζκόο ηζηνξίαο θαη
αμηνιόγεζή ηεο.

Δπιζηημονικά ςπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ: Μαπαβελάκη ωθπονία, ΠΔ06,
ΠΔ40, M.Ed. in TESOL

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδεύτριας:
Η ωθπονία (Φπύνη) Μαπαβελάκη είλαη εθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη εξγάδεηαη ζην Γπκλάζην Ηξάθιεηαο Σεξξώλ σο θαζεγήηξηα
αγγιηθώλ. Σπνύδαζε Αγγιηθή Γιώζζα θαη Φηινινγία ζην Α.Π.Θ. θαη Ιζπαληθή
Γιώζζα θαη Πνιηηηζκό ζην Δ.Α.Π. Έρεη απνθηήζεη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα
Δηδίθεπζεο Καζεγεηώλ Αγγιηθήο από ην Δ.Α.Π. (MEd in TESOL) θαη είλαη
Υπνςήθηα Γηδάθησξ ζην ηκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ, ζηνλ
Τνκέα ηεο «Γηδαθηηθήο ησλ Γισζζώλ θαη Νέσλ Τερλνινγηώλ ζηε Γισζζηθή
Δπηθνηλσλία».
Αζρνιείηαη ελεξγά κε ηε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηε δηδαζθαιία
ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ πιηθνύ. Δλδηαθέξεηαη ελεξγά γηα ηε δηα βίνπ
κάζεζε (δηαξθήο πξνζσπηθή επηκόξθσζε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε), ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε,
ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηνλ νπηηθναθνπζηηθό γξακκαηηζκό ζηελ εθπαίδεπζε (θηλεκαηνγξαθηθόο
καζεηηθόο όκηινο κε παξαγσγή ηαηληώλ ζην Γπκλάζην Ηξάθιεηαο), ηε βηβιηνζεθνλνκία (ππεύζπλε
ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ηξάθιεηαο από ην 2010) θαη ηελ Ιζπαλόθσλε θαη Αγγιόθσλε
ινγνηερλία.
( frynimarvel@gmail.com )

