
 

 

 

 

 

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  

 

  

                             Απ. Ππωη.: 21-15/3/2020 

 

 

ΠΡΟ: 

 

Δκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων & όλων των 

ειδικοτήτων (Α/θμιας, Β/θμιας, 

Δκπαιδευτές Δνηλίκων, ΣΓΔ. 

ΙΔΚ, κ.λπ.) πος διαθέηοςν 
λογαπιαζμό ζηο Π..Γ 
(SCH.GR)! και είναι (ή 

επιθυμούν να γίνουν) Mέλη της 

ΔΔΠΔΚ, όλης της Δλλάδας 

 
   

Θέμα: «ύζηημα Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ: Ηλεκηπονική σολική Σάξη (η-Σάξη)». Τποβολή 

αιηήζεων παπακολούθηζηρ καινοηόμος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από 

απόζηαζη. 
  

Σαο ελεκεξψλνπκε φηη ε Δπιζηημονική Ένωζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζχιινγνο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνχο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

πξνψζεζε, θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ δωπεάν επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζχλεη 

ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων παπακολούθηζηρ ηος παπακάηω καινοηόμος 

επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηεο: 

 

Α/

Α 

Τίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ψξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φψξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

76 ύζηημα 

Γιασείπιζηρ 

Μάθηζηρ: 

Ηλεκηπονική 

σολική Σάξη 

(η-Σάξη) 

13-04-2020 Αζύγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθόπμα 

Open 

eClass  

60 ώπερ 
(5 

εβδομάδερ)  

 

Δξ αποζηάζεωρ 

 

Ηλιάνα 

Παπανηώνη  

&  

Κωνζηανηίνορ 

Γπαγογιάννηρ 

 

Αίηεζε παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο έρνπλ 

δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ, πος διαθέηοςν λογαπιαζμό ζηο Π..Γ 

(SCH.GR) ενώ για ηα μη μέλη –ανεξαπηήηωρ ειδικόηηηαρ & βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ- πος 

διαθέηοςν λογαπιαζμό ζηο Π..Γ (SCH.GR) δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ ωρ μέλορ ηηρ 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/


Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξφγξακκα (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 ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., 

επηζθεθζείηε ην ζχλδεζκν: 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 μη-

μέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,  ώζηε να 

αποκηήζοςν  όνομα σπήζηη και κωδικό). Αθνχ κπείηε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔΠΔΚ, 

αξθεί λα επηιέμεηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε.  Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη 

αίηηζης». 

 

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ: 05/04/2020) 

Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ  10/04/2020 (μέζω e-mail) 

 

 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ ζην πξφγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα πποηγηθούν όζοι δεν 

έσοςν παπακολοςθήζει άλλα επιμοπθωηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ. 

❖ Θα επιλεγούν ζςνολικά 200 εκπαιδεςηικοί – μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ πος θα 

ςποβάλλοςν αίηηζη ηλεκηπονικά, με εςθύνη ηηρ Δπιηποπήρ Δπιμόπθωζηρ ηηρ 

Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

 Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη: 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινχζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ: 

 Να κειεηνχλ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ κάζεκα ζηελ ππεξεζία ε-Τάμε ηνπ Π.Σ.Γ., 

ην νπνίν ζα δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά θάζε εβδνκάδα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ θάζε εβδνκάδα ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλνιηθά ην 70% απηψλ. 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. σοπηγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηοςρ 

επιμοπθούμενοςρ, μεηά από ηην επιηςσή παπακολούθηζη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ. 

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


 Να ζρνιηάζνπλ ζηελ ε-Τάμε ηνπ Π.Σ.Γ. ηνπιάρηζηνλ έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα ελφο ζπλ-

εθπαηδεπνκέλνπ ηνπο. 

 Να απαληήζνπλ ζην αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην ηνπ καζήκαηνο. 

 

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλψλνληαη διαπκώρ, ζε φιε ηελ Διιάδα** 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλήζεηο εγγξαθψλ:  

www.eepek.gr & 6932078466 (Γ. Ληφβαο). 

 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκφξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος ζεμιναπίος*** 

http://www.eepek.gr/


76ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

  

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζην πιαίζην επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ηεο, εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη 

φισλ ησλ βαζκίδσλ, πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθσηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο πινπνηψληαο 

επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα: 

«ύζηημα Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ: Ηλεκηπονική σολική Σάξη (η-Σάξη)» 

Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε εθπαηδεπηηθνχο όλων ηων κλάδων και ειδικοηήηων, 

Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δθπαίδεπζεο (Γημόζιαρ και Ιδιωηικήρ), δεδομένος όηι απαιηείηαι η ύπαπξη 

λογαπιαζμού ζηο Πανελλήνιο σολικό Γίκηςο (Π..Γ.) http://www.sch.gr/. 

 

Αναγκαιόηηηα: 

Η αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) επεξεάδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί, ηδίσο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, παξφιν πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηηο ΤΠΔ θαίλεηαη φηη δελ ηηο εληάζζνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Σην πιαίζην απηφ ην παξφλ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απνβιέπεη ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε, δεδνκέλνπ φηη έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ 

φηη απαηηείηαη ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηηο ΤΠΔ. 

Μία ειεθηξνληθή ηάμε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ελφο Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

(ΣΓΜ). Τα ζπζηήκαηα απηά ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ ηελ πην εμειηγκέλε εθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηελ 

παηδαγσγηθή πξάμε θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

κοπόρ: 

Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε βειηίσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε αιιαγή 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη καζήκαηα ειεθηξνληθήο ηάμεο (ε-ηάμε), αιιά 

θαη λα ηα ελζσκαηψζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

Οθέλη παπακολούθηζηρ: 

Με ηελ παξαθνινχζεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο 

αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ, απφ ηερληθήο άπνςεο, έλα 

νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ κάζεκα ζηελ ειεθηξνληθή ηάμε (ε-ηάμε) ηνπ Π.Σ.Γ. Αλαιπηηθφηεξα, ζα: 

 γλσξίδνπλ ηα ππνζπζηήκαηα ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο, 
 κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηφζν ηα ππνζπζηήκαηα απηά φζν θαη ην ειεθηξνληθφ κάζεκα 

ζπλνιηθά, 
 είλαη ηθαλνί λα πξνζζέηνπλ πεξηερφκελν ζην ειεθηξνληθφ ηνπο κάζεκα. 
 εμαζθεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο. 

 

Θεμαηικέρ ενόηηηερ: 

Τν Πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο «ύζηημα Γιασείπιζηρ 

Μάθηζηρ: η-Σάξη (ΔΔΠΔΚ)», πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε 

https://eclass.sch.gr/courses/9480072102/  

http://www.sch.gr/
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Απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

Δβδομάδα 1η: Δηζαγσγή ζηα Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

Δβδομάδα 2η: Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ  

Δβδομάδα 3η: Δξγαιεία ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο & ζπλεξγαζίαο 

Δβδομάδα 4η: Δξγαιεία αμηνιφγεζεο & αλαηξνθνδφηεζεο. 

Δβδομάδα 5η: Παξνπζηάζεηο θαη Αμηνιφγεζε καζεκάησλ. 

 

 

Δπιζηημονικά ςπεύθςνοι:  

 Ηιηάλα Κ. Παπαληψλε, M.Sc., εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΔ60, ηνπ 1νπ 2/Θ Νεπηαγσγείνπ Ιηέαο, 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα. 

 Κσλζηαληίλνο Ι. Γξαγνγηάλλεο, M.Sc., M.Ed., εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΔ84 ηνπ Γπκλαζίνπ 

Δππαιίνπ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζην Κ.Δ.Σ.Υ. Φσθίδαο. 

 

Βιογπαθικό Ηλιάναρ Παπανηώνη: 

Τπγράλεη απφθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο Δπιζηημών ηηρ Πποζσολικήρ 

Αγωγήρ και ηος Δκπαιδεςηικού σεδιαζμού ηνπ Πανεπιζηημίος 

Αιγαίος θαη ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Διδίκεςζηρ ζηε ςμβοςλεςηική 

και ηον Πποζαναηολιζμό (Π.Δ.ΣΥ.Π.) ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. Δίλαη θάηνρνο 

Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ (Π.Μ.Σ.) ζηε «Γιοίκηζη ηηρ 

Δκπαίδεςζηρ» ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πάηξαο ηνπ Σ.Δ.Ι. 

Γςηικήρ Δλλάδαρ. Δπίζεο, είλαη μεηαπηςσιακή θοιηήηπια ηνπ Τκήκαηνο 

Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία 

(ΤΔΔΑΠΗ) ηνπ Πανεπιζηημίος Παηπών ζηηο «Δπιζηήμερ ηηρ 

Δκπαίδεςζηρ» κε θαηεχζπλζε ηε «Γιδακηική ηων Θεηικών Δπιζηημών: 

Γιδακηικέρ Γιαδικαζίερ, Δκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα, Αξιολόγηζη και 

Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και Δπικοινωνίαρ ζηην Δκπαίδεςζη». 



Έρεη επηκνξθσζεί ζηηο ΣΠΔ Α΄ θαη Β΄ επιπέδος, γηα ηνλ ηξφπν  αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε πηζηνπνηήζεηο νηθείσλ Δπηηξνπψλ Δπηκφξθσζεο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο κε 

πηζηνπνηήζεηο ησλ Π.Δ.Κ. Τξίπνιεο θαη Θεζζαινλίθεο.  

Γηαζέηεη ππεξδσδεθαεηή πείξα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο θαη πξνυπεξεζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

Ππωηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ σο εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΔ60. Η εκπεηξία άζθεζεο θαζνδεγεηηθνχ 

έξγνπ ηεο αλαθχπηεη, ζεσξεηηθά, απφ επηηπρείο εμεηάζεηο ζε πξνπηπρηαθά – κεηαπηπρηαθά καζήκαηα 

θαη, πξαθηηθά, απφ ηελ ππεξεζία ζε ζέζεηο Πξντζηακέλεο Νεπηαγσγείνπ. Έρεη δηδάμεη ζε 

πξνγξάκκαηα επιμόπθωζηρ εκπαιδεςηικών ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο θαη έληαμεο ησλ ΤΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Τα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ηδίσο ζε ζέκαηα ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο. ( ipapantoni@sch.gr ) 

 

Βιογπαθικό Κωνζηανηίνος Γπαγογιάννη: 

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, εθπιήξσζε ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, 
δηνξίζηεθε σο κφληκνο εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΔ84 Ηλεκηπονικών θαη 
απφ ην 2019 ππεξεηεί σο εκπαιδεςηικόρ κε εξειδίκεςζη ζηε 
ςμβοςλεςηική ζηνλ Δπαγγελμαηικό Πποζαναηολιζμό ζην Κ.Δ.Σ.Υ. 
Φσθίδαο. 

Τπγράλεη απφθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο Δκπαιδεςηικών Ηλεκηπονικών 
ηεο Α..Δ.ΣΔ.Μ./.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. θαη ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Διδίκεςζηρ ζηε ςμβοςλεςηική θαη ηνλ Πποζαναηολιζμό ηεο 
Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δίλαη θάηνρνο ηξηψλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα: α) ζηελ «Ηλεκηπονική και Ραδιοηλεκηπολογία» απφ 
ηα ηκήκαηα Φπζηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο & Τειεπηθνηλσληψλ ηνπ 
Δ.Κ.Π.Α., β) ζηελ «Δκπαιδεςηική Σεσνολογία και Ανάπηςξη 

Ανθπωπίνων Πόπων» απφ Π.Τ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α.  θαη γ) ζηα «Μαζεκαηηθά θαη Σχγρξνλεο 
Δθαξκνγέο», θαηεχζπλζε «Υπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά – Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε» κε 
εμεηδίθεπζε «Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών ζηην Δκπαίδεςζη» απφ ην 
ηκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Πανεπιζηημίος Παηπών. Δίλαη επίζεο πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο ζην 
ημήμα Φςζικήρ ηνπ Δ.Κ.Π.Α. κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζην Τ.Δ.Δ.Α.Π.Η. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξψλ ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο» κε θαηεχζπλζε ηε «Γιδακηική ηων Θεηικών 
Δπιζηημών: Γιδακηικέρ Γιαδικαζίερ, Δκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα, Αξιολόγηζη και 
Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και Δπικοινωνίαρ ζηην Δκπαίδεςζη» . 

Γηαζέηεη ππεξδσδεθαεηή πείξα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο θαη πξνυπεξεζίαο ζε ζρνιηθέο 
κνλάδεο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, ζε δεκφζηα Ι.Δ.Κ. θαη Κένηπα Για Βίος Μάθηζηρ, ζε 
Ανώηεπερ ηπαηιωηικέρ σολέρ Τπαξιωμαηικών, ζε Ακαδημίερ Δμποπικού Ναςηικού θαη 
ζηελ Ανώηαηη Δκπαίδεςζη, σο επγαζηηπιακόρ ζςνεπγάηηρ θαη γηα επικοςπία μελών ΓΔΠ. 

Τπγράλεη πηζηνπνηεκέλνο επηκνξθσηήο Β΄ επηπέδνπ ΤΠΔ  θαη έρεη δηδάμεη σο επιμοπθωηήρ 
εκπαιδεςηικών ζην Π.Δ.Κ. Λακίαο, ζην Ι.Δ.Π. θαη ζην Ι.Τ.Υ.Δ. Γηφθαληνο. 

( kdragogiannis@sch.gr ) 
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