
 

 

 

 

Δπιζηημονική Ένυζη 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. Ππυη.: 33/23-05-2020 

 

 

ΠΡΟ: 

 Δκπαιδεςηικούρ όλυν ηυν 
βαθμίδυν & όλυν ηυν 
ειδικοηήηυν (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, 
Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ) 
πος είναι (ή επιθςμούν να 
γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ 
ηηρ Δλλάδαρ 

 Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ 
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκυν – ΓΔ – ΙΔΚ 

 
   

Θέμα: «ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ»: Τποβολή αιηήζευν ΓΩΡΔΑΝ 

παπακολούθηζηρ καινοηόμος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη 

(εξ ολοκλήπος).  
  

αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπιζηημονική Ένυζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ (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 δυπεάν επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη 

ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολούθηζηρ ηος παπακάηυ εξ ολοκλήπος από 

απόζηαζη επιμοπθυηικού ππογπάμμαηόρ ηεο: 

 

Α/Α Σίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

πλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Υώξνο 

Τινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηήο: 

81  
ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ 
15/06/20 

Αζύγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθόπμα 

Moodle 

50 ώπερ (4 

εβδομάδερ) 

 

Δξ 

αποζηάζευρ 

(Δξ ολοκλήπος) 

Γπ. Φπούνηα Μαπία 

 

 

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ενώ για ηα μη μέλη – ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ & 

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

καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν για ηο ππόγπαμμα, δηλ  07/06/20 (γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  

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

 

mailto:info@eepek.gr
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Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.: 

1)Όζοι είζηε ήδη μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη   

εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». ηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε.  

2) Όζοι ΓΔΝ είζηε ήδη μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, ππέπει ππώηα να κάνεηε ηην εγγπαθή ζαρ ζηην 

ΔΔΠΔΚ, επιλέγονηαρ από ηο μενού: Η Ένυζη Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε να αποκηήζεηε όνομα σπήζηη και 

κυδικό. Αθού γίνεηε μέλη (Πξνϋπνζέηεη ηελ –εθ’ άπαξ- πληπυμή ηηρ ζςνδπομήρ μέλοςρ 20€: 

Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε, ζα ρξεηαζηνύλ 1 έσο 4 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξώζεηε, 

ώζπνπ λα θαλεί ζην ζύζηεκα όηη είζηε κέινο, ελώ αλ επηιέμεηε ρξέσζε ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο 

θάξηαο, ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άμεζα.), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 

1). 

 

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

 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 07/06/20 

Δνημέπυζη επιλεγένηυν: Μεηά ηιρ 12/06/2020, (μέζυ e-mail). ηην πεπίπηυζη πος 

μέσπι ηην ημεπομηνία έναπξηρ δεν ζαρ έσει έπθει κάποια ενημέπυζη, παπακαλώ αναθέπεηέ ηο ζηο: 

liovas@eepek.gr  

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ 

ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ 

(μέζυ δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπυν ημημάηυν). 

❖ ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ οι ππώηοι 

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: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν 

παπακολοςθήζει άλλα ΓΩΡΔΑΝ επιμοπθυηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ. 

 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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Όιεο νη βεβαηώζεηο  αναπηώνηαι ζηο πποθίλ ηυν μελών ηηρ ΔΔΠΔΚ 

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδομάδερ μεηά ηη λήξη ηος ππογπάμμαηορ. 

 

Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη: 

 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

 Να μελεηούν ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να έρνπλ ενεπγή παποςζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 Να ζςγγπάτοςν θαη λα αλαξηήζνπλ κία ηειηθή εξγαζία κεγέζνπο 500 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη λα 

ηελ αναπηήζοςν ζηελ πιαηθόξκα moodle. 

 Να αναπηήζοςν εμπεπιζηαηυμένα ζσόλια (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία 

ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

 Πεξηερόκελν,  

 Γνκή,  

 Πξσηνηππία,  

 αθήλεηα. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο). 

 

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

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

 

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ *** 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
http://www.eepek.gr/


81ο 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 

«ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ», δηάξθεηαο 50 υπών.  

Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εξ 

αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ. 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.  

 

Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όλυν ηυν ειδικοηήηυν, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε 

δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ρνιώλ (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 ηυν Καινοηόμυν Ππογπαμμάηυν Αγυγήρ Τγείαρ.  

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ 

νπινζηαζίνπ ηεο Αγσγήο Τγείαο θαη ν ζρεδηαζκόο ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ – Project από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. αλαγλσξίδνπλ ην ελλνηνινγηθό νπινζηάζην ηεο αγσγήο πγείαο 

2. δηαθξίλνπλ ηε ζύλδεζε ησλ ελλνηώλ ηεο αγσγήο πγείαο  

3. ζπληάζζνπλ έλα πξόγξακκα αγσγήο πγείαο 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. δηαρεηξίδνληαη ηηο έλλνηεο ηεο αγσγήο πγείαο πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ  



2. ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα ιακβάλνληαο ππόςε θάπνηα από ηα ζεσξεηηθά κνληέια 

3. ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο 

2. εθηηκήζνπλ ηελ αμία ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο 

3. ζπδεηνύλ & λα ππνθηλνύλ κε κεγαιύηεξε επθνιία ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

1η Δνόηηηα - Δβδομάδα 1η:  Τγεία - Αγσγή Τγείαο - Πξναγσγή Τγείαο  

2η Δνόηηηα - Δβδομάδα 2η:  Δλδπλάκσζε – Γξακκαηηζκόο Τγείαο (Health Literacy) 

3η Δνόηηηα - Δβδομάδα 3η:  Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο: έλα παξάδεηγκα  

4η Δνόηηηα - Δβδομάδα 4η: Σειηθή εξγαζία 

 

Βιογπαθικό Δκπαιδεύηπιαρ:  

 

Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη  Δθπαηδεπηέο 

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο: 

  

Η Γπ. Μαπία Φπούνηα ππεξεηεί σο ΔΓΙΠ ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Κνηλσληθήο Δξγαζίαο - Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Γηα δηάζηεκα 7 

εηώλ ππεξέηεζε σο Ννζειεύηξηα ζην Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Ρίν-

Παηξώλ, ελώ γηα δηάζηεκα 17 εηώλ σο Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπ/ζεο ζηελ εηδηθόηεηα ηεο Ννζειεπηηθήο, όπνπ έρεη πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα 

αγσγήο πγείαο. Δίλαη ζπγγξαθέαο άξζξσλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο ζπλεδξίσλ. Η θύξηα ζπγγξαθηθή ηεο ελαζρόιεζε  αθνξά  ηελ  

Αγσγή Τγείαο θαη ηελ Δθπαίδεπζε. Έρεη πνιπεηή εθπαηδεπηηθή-δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε κεηα-

Γεπηεξνβάζκηα & ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Ννζειεπηηθήο (ΣΔΙ & ΑΔΙ), 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο, ζην Université de Rouen (FRANCE), Σκήκα 

Sciences de l’Éducation θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, ζηελ Αγσγή Τγείαο θαη ηα Καηλνηνκηθά Πξνγξάκκαηα 

Αγσγήο Τγείαο, ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Σκήκα Φηινζνθίαο - Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο. 

e-mail: mariafggm@yahoo.gr  

mailto:mariafggm@yahoo.gr

