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Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ
Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο
Καξθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάξηζα
Σει.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
URl: www.eepek.gr

ΠΡΟ:
● 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

Θέμα: «ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ»: Τπνβνιή αηηήζεσλ ΓΩΡΔΑΝ 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:

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ
ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

04/05/2020

Ηκέξεο
& Σπλνιηθή
ώξεο
δηάξθεηα:
δηεμαγσγήο:
Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα
Moodle

Φώξνο
Υινπνίεζεο:

50 ώξεο (4
εβδνκάδεο)

Δπηκνξθσηήο:

Δμ
απνζηάζεσο
(Δμ νινθιήξνπ)

Μπαηζή Άλλα

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, δει

26/04/2020 (γηα ηελ

εγγξαθή

ηεο

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

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

ηηο

νδεγίεο

ηζηνζειίδαο:

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 τρήζηη 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: 26/04/2020
Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 01/05/2020, (κέζσ e-mail). ηελ πεξίπησζε πνπ
κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο δελ ζαο έρεη έξζεη θάπνηα ελεκέξσζε, παξαθαιώ αλαθέξεηέ ην ζην:

liovas@eepek.gr

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ.
❖ 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 ΓΩΡΔΑΝ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηεο ΔΔΠΔΚ ή έρνπλ
παξαθνινπζήζεη ηηο ιηγόηεξεο ώξεο.

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί

επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:

●

Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.

●

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

ζηνπο

●

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 – δηεπθξηλίζεηο 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 ***

77ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ),
ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο
ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη
εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο
«ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ», δηάξθεηαο 50 σξώλ.
Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Γελ ππάξρνπλ δηα δώζεο ζπλαληήζεηο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ νη
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε
Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ.
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΣΓΔ, ζε Σηειέρε
δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε
άιινπο (Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ) πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην
επξύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Δπηδεκηνινγίαο.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ επηκνξθνύκελσλ κε
ηελ νξνινγία, ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηδεκηνινγία ζε
πιεζπζκνύο θαη θνηλόηεηεο.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1.

Καηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ ελλνηώλ.

2.

Γηαθξίλνπλ ηα κέηξα λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο.

3.

Αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ, ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ.

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:

1. Δθαξκόζνπλ ηύπνπο γηα ην απνηέιεζκα αλαινγίαο, επηπνιαζκνύ θαη επίπησζεο.
2. ρεδηάδνπλ δηαγξάκκαηα δηαζύλδεζεο κεηαμύ επηπνιαζκνύ θαη επίπησζεο
3. Γηαθξίλνπλ θαηεγνξίεο δεηθηώλ.
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1. Αθνινπζήζνπλ έλαλ πην πγηεηλό ηξόπν δσήο.
2. Τηνζεηήζνπλ κηα ζηάζε ππεπζπλόηεηαο ζηνπο εαπηνύο ηνπ αιιά θαη απέλαληη ζηελ θνηλσλία.
3. εβαζηνύλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηηο εππαζείο νκάδεο.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
1ε-2ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 1ε: Η ιςτορία, το πλαίςιο και οι πρακτικζσ εφαρμογζσ τησ επιδημιολογίασ
3ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 2ε: Μζτρα Νοςηρότητασ και Θνηςιμότητασ που χρηςιμοποιοφνται ςτην
επιδημιολογία
4ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 3ε: Περιγραφική επιδημιολογία: Άτομο, Τόποσ, Χρόνοσ
5ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 4ε: Τελική εργαςία

Βηνγξαθηθό Δθπαηδεύηξηαο: Μπαηζή Άλλα
Απόθνηηε Σρνιήο Δπαγγεικάησλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο
ηνπ

Τερλνινγηθνύ

Δθπαηδεπηηθνύ

Ιδξύκαηνο

Σηεξεάο

Διιάδαο.

Κάηνρνο

εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο, πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ,
εγγεγξακκέλε

ζην

Μεηξών

Δθπαηδεπηώλ

ηνπ

Τερλνινγηθνύ

Δθπαηδεπηηθνύ

Ιδξύκαηνο Σηεξεάο Διιάδαο/ΔΛΚΔ.
Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζηελ “Δηδηθή Αγσγή θαη εθπαίδεπζε” από ην Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεύηξηα ζηελ “Αλίρλεπζε Μαζεζηαθώλ
Γπζθνιηώλ” από ηνλ ΔΛ.ΚΔ.ΓΙ.Μ

πηζηνπνηεκέλν από ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Έρεη

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην κε ζέκα ηελ “Παηδνςπρνινγία” ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλν από ηνλ Δζληθό
Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο
(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.).

