
 
 
 
 
 

Επιστημονική Ένωση για την 
Προώθηση της Εκπαιδευτικής 

Καινοτομίας  
Καρφή 52, Τ.Κ. 41334, Λάρισα 
Τηλ.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 
E-mail: info@eepek.gr 

URl: www.eepek.gr  
 

  
                             Αρ. Πρωτ.: 54/29-11-2019 

 
 

ΠΡΟΣ: 
 

• Εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων & όλων των ειδικοτήτων 
(Α/θμιας, Β/θμιας, Γ/θμιας Εκπ/σης, 
ΣΔΕ. ΙΕΚ, κ.λπ.) που είναι (ή 
επιθυμούν να γίνουν) Mέλη της 
ΕΕΠΕΚ, όλης της Ελλάδας  

• Φοιτητές – Αποφοίτους 
• Εκπαιδευτές Ενηλίκων – ΣΔΕ – ΙΕΚ 
• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ 
• Μέλη της ΕΕΠΕΚ  

 
   

Θέμα: «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ»: 
Υποβολή αιτήσεων ΔΩΡΕΑΝ 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: Ημ/νία 

έναρξης: 
Ημέρες & ώρες 
διεξαγωγής: 

Συνολική 
διάρκεια: 

Χώρος Υλοποίησης: Επιμορφώτρια: 
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

23-12-
2019 

 
Ασύγχρονη 
μορφή σε 

πλατφόρμα 
Moodle  

 
50 ώρες (4 
εβδομάδες)  

 

 
   Εξ αποστάσεως 

(Εξ ολοκλήρου) 

 
 

Μπούρα Θεώνη 

 
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). 

 

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 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria


«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: 15/12/2019) 

Ενημέρωση επιλεγέντων – επιλαχόντων, κ.λπ.: Μετά τις 20/12/2019, (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 
500 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 ΔΩΡΕΑΝ 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 συγγράψουν και να αναρτήσουν μία τελική εργασία μεγέθους 500 περίπου λέξεων και να 

την αναρτήσουν στην πλατφόρμα moodle. 

• Να αναρτήσουν εμπεριστατωμένα σχόλια (τουλάχιστον 100 λέξεων) σε 1 εργασία 

συναδέλφου τους, αναφερόμενοι στους παρακάτω άξονες:  

 Περιεχόμενο,  

 Δομή,  

 Πρωτοτυπία,  

 Σαφήνεια. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:   

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

 

http://www.eepek.gr/


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 *** 
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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: 

«ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» 
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.), Φοιτητές, Αποφοίτους, Εκπαιδευτές 
Ενηλίκων – ΣΔΕ – ΙΕΚ, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με τις 
Τεχνικές διδασκαλίας και τη βιωματική μέθοδο. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει προσέγγιση του πεδίου της Βιωματικής Διδασκαλίας και 

κάποιων πρόσφορων τεχνικών Διδασκαλίας που εντάσσονται στη Βιωματική Μάθηση. Οι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούν να σχεδιάζουν το μάθημα βιωματικά αξιοποιώντας τεχνικές που 

«ζωντανεύουν» το μάθημα, το κάνουν ελκυστικό, επίκαιρο και διευκολύνουν τους μαθητές στη 

δημιουργικότητά τους. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Εβδομάδα 1η: Η Βιωματική Μάθηση(θεωρητικό πλαίσιο)-Γιατί να διδάξω Βιωματικά-Καταιγισμός 
ιδεών σε σχήμα και με το ελληνικό (ή άλλο) αλφάβητο-Παιχνίδι ρόλων 

Εβδομάδα 2η: Μελέτη περίπτωσης-Διδακτική αξιοποίηση βίντεο-Τα στάδια της Βιωματικής μεθόδου-
1ο στάδιο «Βιώνοντας» 

Εβδομάδα 3η:  2ο στάδιο «Νοηματοδοτώντας»-3ο στάδιο «Αναλύοντας»-4ο στάδιο 
«Εφαρμόζοντας», Διδακτική αξιοποίηση. 

Εβδομάδα 4η:  Τελική εργασία (σενάριο με τη Βιωματική μέθοδο) και σχολιασμός μια άλλης 
εργασίας.  

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:  Μπούρα Θεώνη 

Βιογραφικό Εκπαιδεύτριας: Μπούρα Θεώνη 
 

 Η Θεώνη Μπούρα είναι Θεολόγος εκπαιδευτικός με Master στην Πατερική 

Θεολογία. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πατερικών Σπουδών «Association 

Internationale D’  Etudes Patristiques(AIEP)-International Association of Patristic 

Studies(I.A.P.S.). Είναι επιμορφώτρια Θεολόγων στο ΙΕΠ και στο Etwinning, 

γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Έχουν εκδοθεί 3 βιβλία της και 14 άρθρα της σε 

ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Είναι εισηγήτρια σε πολλά 

Διεθνή Συνέδρια Παιδαγωγικά και Θεολογικά. Υπηρετεί ως Θεολόγος σε Πειραματικό Λύκειο της 

Αθήνας. 

( theoniabc@yahoo.gr ) 
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