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Δθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ
βαζκίδσλ & όισλ ησλ εηδηθνηήησλ
(Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο,
ΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ.) πνπ είλαη (ή
επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ
Τπνςήθηα κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ
Μέιε ηεο ΔΔΠΔΚ

Θέμα: «Η αμηνπνίεζε ηνπ Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε»: Τπνβνιή αηηήζεσλ ΓΧΡΔΑΝ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ
επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο (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 δσξεάλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ πξνο ηα κέιε ηεο, απεπζύλεη
πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ από
απόζηαζε επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α
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Τίηινο:
Η αμηνπνίεζε
ηνπ Φεθηαθνύ
Δθπαηδεπηηθνύ
Πεξηερνκέλνπ
ζηελ
Πξσηνβάζκηα
θαη
Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

16/03/2020

Ηκέξεο & ώξεο Σπλνιηθή
δηεμαγσγήο:
δηάξθεηα:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα
Moodle

60 ώξεο (5
εβδνκάδεο)

Φώξνο Υινπνίεζεο:

Δπηκνξθώηξηα:

Δμ απνζηάζεσο
(Δμ νινθιήξνπ)

Δηξήλε
Σδνβιά

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε –αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο &
βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο σο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα (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 αίηεζεο παξαθνινύζεζεο 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 κεκέιε πξέπεη πξώηα λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, επηιέγνληαο: «Εγγραθή»,

ώζηε λα

απνθηήζνπλ όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό). 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».

(Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 08/03/2020
Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ – επηιαρόλησλ, θ.ιπ.: Μεηά ηηο 13/03/2020 (κέζσ e-mail)
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΧ ΓΧΡΔΑΝ.
❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο
(κέζσ δεκηνπξγίαο πεξηζζνηέξσλ ηκεκάησλ).
❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ νη πξώηνη
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: πξνεγνύληαη όζνη δελ έρνπλ
παξαθνινπζήζεη άιια ΓΧΡΔΑΝ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηεο ΔΔΠΔΚ ή έρνπλ
παξαθνινπζήζεη ηηο ιηγόηεξεο ώξεο.
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο
επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ:


Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.



Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.



Να ζπγγξάςνπλ θαη λα αλαξηήζνπλ κία ηειηθή εξγαζία κεγέζνπο 500 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη λα
ηελ αλαξηήζνπλ ζηελ πιαηθόξκα moodle.



Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
 Πεξηερόκελν,
 Γνκή,
 Πξσηνηππία,
 Σαθήλεηα.

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 πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα**

***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ***

75ν ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζην πιαίζην επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηεο, εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη
όισλ ησλ βαζκίδσλ, πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθσηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο,
πινπνηώληαο επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα:

«Η αμηνπνίεζε ηνπ Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα
θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε»
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Πξνζρνιηθήο, Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), Φνηηεηέο, Απνθνίηνπο, Δθπαηδεπηέο
Δλειίθσλ – ΣΓΔ – ΙΔΚ, θαζώο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ Χεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε.

ΚΟΠΟΙ & ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ελεκεξώζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο Δθ/ζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε Χεθηαθνύ Δθ/θνύ Πεξηερνκέλνπ θαη Αλνηρηώλ Δθ/θσλ
Πόξσλ θαη λα γλσξίζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Χεθηαθνύ Σρνιείνπ.
Δπηκέξνπο ζηόρνη:
Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηνρεύεη:
• λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο έληαμεο ηνπ
Χεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ θαη ησλ Αλνηρηώλ Δθπαηδεπηηθώλ Πόξσλ ζηελ
καζεζηαθή δηαδηθαζία
• λα θέξεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε επαθή κε ηα Γηαδξαζηηθά Σρνιηθά Βηβιία θαη λα
πξνηείλεη ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηνπο
• λα εμνηθεηώζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ηα πέληε (5) απνζεηήξηα ηεο Οηθνγέλεηαο ηνπ
Φσηόδεληξνπ
• λα έιζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε επαθή κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο
πιαηθόξκαο e-me γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο
• λα γλσξίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ Δζληθό Σπζζσξεπηή Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθ/ζε θαη ηνλ Θεκαηηθό Σπζζσξεπηή Πνιηηηζκηθνύ
Πεξηερνκέλνπ.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
1ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 1ε: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο - Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
2ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 2ε: Διαδραςτικά Σχολικά Βιβλία - Αποθετήριο Μαθηςιακών Αντικειμζνων
3ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 3ε: Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο Αποθετήριο Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ Αποθετήριο e-yliko χρηςτών
4ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 4ε: Απνζεηήξην Αλνηρηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο - Δζληθόο Σπζζσξεπηήο
Χεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ - Θεκαηηθόο Σπζζσξεπηήο Πνιηηηζκηθνύ Πεξηερνκέλνπ - Χεθηαθή
Δθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα e-me
5ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 5ε: Τελική εργαςία – Σχολιαςμόσ μιασ άλλησ

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο: Δηξήλε Σδνβιά

Βηνγξαθηθό Δθπαηδεύηξηαο:
Δίλαη εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη νη ζπνπδέο ηεο αθνξνύλ ζηα
Παηδαγσγηθά θαη ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Σην πεδίν ησλ ελδηαθεξόλησλ
ηεο εκπίπηνπλ δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη
πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ θαη έρεη εξγαζηεί κε απηόλ ηνλ ξόιν ζε
πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ. Έρεη ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθό
πιηθό γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζπλεξγαδόκελε κε θνξείο ηνπ ΥΠΔΘ. Σπκκεηέρεη ζε
Παλειιήληα θαη Γηεζλή Δθπαηδεπηηθά Σπλέδξηα κε επηζηεκνληθά άξζξα ζην ρώξν ησλ
Αλνηθηώλ Δθπαηδεπηηθώλ Πόξσλ, ηεο αμηνπνίεζεο Χεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηεο Αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο
Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ θαη έρεη δεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο
ηόκνπο. Μηιάεη Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά ( etzovla@yahoo.gr )

