
 

 

 

 

 

Δπιζηημονική Ένυζη για ηην 

Πποϊθηζη 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. Ππυη.: 62/13-12-2019 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 Δκπαιδεςηικοωρ ψλυν ηυν 
βαθμίδυν & ψλυν ηυν ειδικοηήηυν 
(Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, 
ΓΔ. ΗΔΚ, κ.λπ.) πος είναι (ή 
επιθςμοων να γίνοςν) Mέλη ηηρ 
ΔΔΠΔΚ, ψληρ ηηρ Δλλάδαρ  

 Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ 
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκυν – ΓΔ – ΗΔΚ 
 Τποτήθια μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ 
 Μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ  

 
   

Θέμα: «ΓΟΝΔΪΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ»: Τποβολή αιηήζευν ΓΩΡΔΑΝ 

παπακολοωθηζηρ καινοηψμος επιμοπθυηικοω ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. απψ απψζηαζη 

(εξ ολοκλήπος). 
  

αρ ενημεπώνοςμε όηι η Δπιζηημονική Ένυζη για ηην Πποϊθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

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

εκπαιδεςηικούρ και ζηελέση ηηρ εκπαίδεςζηρ όλυν ηυν βαθμίδυν, επιζηήμονερ, επεςνηηέρ και 

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

πποώθηζη, καινοηόμυν δπάζευν και ππακηικών ζηην Ππυηοβάθμια και ηη Γεςηεποβάθμια 

Δκπαίδεςζη, ζηο πλαίζιο ηυν δυπεάν επιμοπθυηικών δπάζευν ππορ ηα μέλη ηηρ, απεςθύνει 

ππψζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολοωθηζηρ ηος παπακάηυ εξ ολοκλήπος απψ 

απψζηαζη επιμοπθυηικοω ππογπάμμαηψρ ηηρ: 

 

Α/Α Σίηλορ: Ζμ/νία 

έναπξηρ: 

Ζμέπερ & ώπερ 

διεξαγυγήρ: 

ςνολική 

διάπκεια: 

Υώπορ Τλοποίηζηρ: Δπιμοπθώηπια: 

72 

ΓΟΝΔΪΚΖ 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖ 

ΜΑΘΖΗΑΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

06-01-

2020 

 

Αζωγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθψπμα 

Moodle  

 

60 ϊπερ (5 

εβδομάδερ)  

 

 

   Δξ αποζηάζευρ 

(Δξ ολοκλήπος) 

 

 

Γπ. Δλένη 

Εεπβοςδάκη  

 

Αίηηζη παπακολούθηζηρ ηυν επιμοπθυηικών ππογπαμμάηυν ηηρ έσοςν δικαίυμα να 

ςποβάλλοςν ψλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ενϊ για ηα μη μέλη –ανεξαπηήηυρ ειδικψηηηαρ & 

βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ- δίνεηαι η δςναηψηηηα εγγπαθήρ υρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην 

καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν για ηο ππψγπαμμα (για ηην εγγπαθή ζηην 

Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ακολοςθήζηε ηιρ οδηγίερ ηηρ ιζηοζελίδαρ:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-

enosi). 

 

Για ηην ςποβολή αίηηζηρ παπακολοωθηζηρ ηυν επιμοπθυηικών ππογπαμμάηυν ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., 

επιζκεθθείηε ηο ζύνδεζμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria  και επιλέξηε ηο 

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» 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 ππϊηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,  ϊζηε να 

αποκηήζοςν  ψνομα σπήζηη και κυδικψ). Αθού μπείηε ζηο πληποθοπιακό ζύζηημα ηηρ ΔΔΠΔΚ, 

απκεί να επιλέξεηε ηο «Υποβολή αίηηζης» πος βπίζκεηαι δεξιά από ηο ζεμινάπιο πος επιθςμείηε να 

παπακολοςθήζεηε.  Ζ αίηηζή ζαρ μποπεί να αναιπεθεί οποηεδήποηε, επιλέγονηαρ ηο: «Αναίρεζη 

αίηηζης». 

 

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 29/12/2019) 

Δνημέπυζη επιλεγένηυν – επιλασψνηυν, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 03/01/2020, (μέζυ e-mail) 

❖ Ζ ζςμμεηοσή ηυν επιμοπθούμενυν  ζηο ππόγπαμμα είναι ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Θα καηαβληθεί πποζπάθεια να ικανοποιηθούν ψζο ηο δςναηψ πεπιζζψηεπερ αιηήζειρ 

(μέζυ δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπυν ημημάηυν). 

❖ ε πεπίπηυζη αδςναμίαρ ικανοποίηζηρ όλυν ηυν αιηήζευν, θα επιλεγούν οι ππϊηοι 

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

εςθύνη ηηρ Δπιηποπήρ Δπιμόπθυζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

❖ Ζ επιλογή ηυν επιμοπθούμενυν γίνεηαι υρ εξήρ: πποηγοωνηαι ψζοι δεν έσοςν 

παπακολοςθήζει άλλα ΓΩΡΔΑΝ επιμοπθυηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγψηεπερ ϊπερ. 

Ζ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. σοπηγεί επίζημερ βεβαιϊζειρ επιηςσοωρ παπακολοωθηζηρ ζηοςρ 

επιμοπθούμενοςρ, μεηά από ηην επιηςσή παπακολούθηζη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ. 

 

 Πποχποθέζειρ για επιηςσή παπακολοωθηζη: 

Πποκειμένος η παπακολούθηζη να θευπείηαι επιηςσήρ, οι εκπαιδεςηικοί οθείλοςν: 

 Να μελεηοων ηο επιμοπθυηικό ςλικό ηηρ κάθε εβδομάδαρ. 

 Να ζςγγπάτοςν και να αναπηήζοςν μία ηελική επγαζία μεγέθοςρ 500 πεπίπος λέξευν και να 

ηην αναπηήζοςν ζηην πλαηθόπμα moodle. 

 Να αναπηήζοςν εμπεπιζηαηυμένα ζσψλια (ηοςλάσιζηον 100 λέξευν) ζε 1 επγαζία 

ζςναδέλθος ηοςρ, αναθεπόμενοι ζηοςρ παπακάηυ άξονερ:  

 Πεπιεσόμενο,  

 Γομή,  

 Ππυηοηςπία,  

 αθήνεια. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ – διεςκπινήζειρ εγγπαθών:   

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

 

http://www.eepek.gr/


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

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

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

 

 

 

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικψ ππψγπαμμα ηος επιμοπθυηικοω ππογπάμμαηορ *** 



72ο ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ 

  

Ζ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζηο πλαίζιο επιμόπθυζηρ ηυν μελών ηηρ, εκπαιδεςηικών όλυν ηυν ειδικοηήηυν και 

όλυν ηυν βαθμίδυν, πποεκηείνει ηιρ εκπαιδεςηικέρ - επιμοπθυηικέρ ηηρ δπαζηηπιόηηηερ,  

ςλοποιώνηαρ επιμοπθυηικό ζεμινάπιο με θέμα: 

«ΓΟΝΔΪΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ» 

Σο ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε εκπαιδεςηικούρ ψλυν ηυν ειδικοηήηυν, Πποζσολικήρ, Α/θμιαρ και 

Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ (Γημόζιαρ και Ηδιυηικήρ), πηςσιούσοςρ όλυν ηυν σολών (Θεηικών, 

Ανθπυπιζηικών, Παιδαγυγικών, Κοινυνικών επιζηημών, κ.λπ.), Φοιηηηέρ, Αποθοίηοςρ, Δκπαιδεςηέρ 

Δνηλίκυν – ΓΔ – ΗΔΚ, καθώρ και ζε οποιοδήποηε άλλο ενδιαθέπεηαι για θέμαηα ζσεηικά με ηη 

Γονεφκή Δμπλοκή ζηη Μαθηζιακή Γιαδικαζία. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να γίνει μία πρϊτη επαφή με τον όρο «γονεϊκή εμπλοκή» και πϊσ αυτή 
μπορεί να επηρεάςει εν τζλει τη μαθηςιακή επίδοςη των παιδιϊν. Μζςα από το πρόγραμμα οι 
επιμορφοφμενοι θα κατανοήςουν τισ παραμζτρουσ που αποτελοφν βαςικό ςτοιχείο για την εμπλοκή των 
γονιϊν ςτη μαθηςιακή διαδικαςία τόςο από την πλευρά των ίδιων όςο και από τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά 
και από τουσ μαθητζσ. Επίςησ, θα παρουςιαςτεί η αναγκαιότητα τησ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων 
φορζων, οι τφποι γονεϊκήσ εμπλοκήσ αλλά και οι αντιλήψεισ αυτϊν αναφορικά με την εμπλοκή των γονζων. 
Στη ςυνζχεια, θα παρουςιαςτοφν τα οφζλη τησ γονεϊκήσ εμπλοκήσ τόςο για τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και για 
τουσ μαθητζσ και τουσ γονείσ τουσ, καθϊσ επίςησ, τα εμπόδια που μπορεί να παρουςιαςτοφν αλλά και οι 
δυνατότητεσ γεφφρωςησ των ςχζςεων. Τζλοσ, θα εξεταςτοφν τα αίτια, ςτα οποία αποδίδεται η εμπλοκή ή μη 
των γονζων ςτη διαδικαςία μάθηςησ των παιδιϊν.   

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

Εβδομάδα 1η:  Γονεϊκή Εμπλοκή-οριςμόσ, Παράμετροι Γονεϊκήσ Εμπλοκήσ 

Εβδομάδα 2η: Σχζςεισ μεταξφ γονζων-ςχολείου, Τφποι Γονεϊκήσ Εμπλοκήσ, Αντιλήψεισ των εμπλεκομζνων 
φορζων 

Εβδομάδα 3η: Οφζλη από την γονεϊκή εμπλοκή, εμπόδια και γζφυρεσ  

Εβδομάδα 4η: Αιτιακή απόδοςη τησ επίδοςησ και γονεϊκή εμπλοκή 

Εβδομάδα 5η: Υποβολή Τελικήσ εργαςίασ & ςχολιαςμόσ μιασ άλλησ  

 

Δπιζηημονικά ςπεωθςνη ηος ππογπάμμαηορ:  Εεπβοςδάκη Δλένη 

Βιογπαθικψ Δκπαιδεωηπιαρ: Εεπβοςδάκη Δλένη 

  

Ζ Γπ. Εεπβοςδάκη Δλένη είναι εκπαιδεςηικόρ Α/θμιαρ εκπαίδεςζηρ. Τπηπεηεί 
31 σπόνια ζηην Α/θμια εκπαίδεςζη, εκ ηυν οποίυν ηα 8 υρ διεςθύνηπια. Δίναι 
κάηοσορ Μεηαπηςσιακού Σίηλος ποςδών (Γ.Π.Θ.) και Γιδακηοπικού 
Γιπλώμαηορ (Π. Ηυαννίνυν) με αναθοπά ζηην ζσέζη σολείος-Οικογένειαρ και 
ζκοπό ηην αποηελεζμαηικόηεπη τςσοκοινυνική και ακαδημαφκή επίδοζη ηυν 
μαθηηών. Δίναι παπάλληλα και εκπαιδεύηπια ενηλίκυν με έμθαζη ζηη 
διδαζκαλία ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ ζε αλλοδαπούρ. Έσει ςπηπεηήζει, υρ 



αποζπαζμένη εκπαιδεςηικόρ, για 5 σπόνια ζηα ελληνικά ζσολείος ηος Μονάσος και έσει επγαζηεί για 3 
σπόνια ζηο Πανεπιζηήμιος Ρεθύμνος ζηην ππακηική άζκηζη ηυν θοιηηηών. Έσει λάβει μέπορ ζηη 
ζςγγπαθή ενόρ βιβλίος πος αθοπά ζηην εκπαίδεςζη ενηλίκυν και έσει απθπογπαθήζει ζε επιζηημονικά 
πεπιοδικά ζηην Δλλάδα και ζηο εξυηεπικό. Έσει λάβει, επίζηρ, μέπορ υρ ειζηγήηπια ζε πολλά ελληνικά 
και διεθνή ζςνέδπια και έσει διοπγανώζει ζεμινάπια και ζςνέδπια. Δίναι ιδπςηικό μέλορ ηος 
Δπιζηημονικού Γικηύος Δκπαίδεςζηρ Δνηλίκυν Κπήηηρ (ΔΓΔΔΚ) και έκηακηο μέλορ ηηρ Ομάδαρ 
ύνηαξηρ ηος ηλεκηπονικού επιζηημονικού πεπιοδικού ηος ΔΓΔΔΚ «Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν ζηην 
Κοινόηηηα». Έσει διοπγανώζει και καηεςθύνει ομάδερ εμτύσυζηρ γονέυν. ςμμεηέσει ζε αθληηικά και 

πολιηιζηικά ζυμαηεία καθώρ και ζε εθελονηικέρ ομάδερ. ( elenizerv@yahoo.gr  ) 

mailto:elenizerv@yahoo.gr

