
 

 

 

 

 

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  

 

  

                             Αξ. Πξση.: 62 / 29-10-2020    

 

 

ΠΡΟ: 

 Δθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ & 
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ 

είλαη (ή  επιθυμούν να γίνουν) Mέιε ηεο 

ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο 
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο 
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ, 

θ.ιπ. 
 

   

Θέμα: «ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ»: 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 Τίηινο: Ηκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

83 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΗ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΗ 

23/11/2020 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

60 ώξεο (4 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεσο 

(Δμ 

νινθιήξνπ) 

Γξ. Γηώξγνο Η. 

Πνηακηάο 
 

 

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. 15/11/2020 (γηα ηελ 

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

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

 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi


Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 

Μεγάιεο Γηάξθεηαο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.: 

 

1) Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη   

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

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μηθξήο Γηάξθεηαο πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε μέθοδο πληρωμής θαη, αθνύ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε, ζα 

ρξεηαζηνύλ 1 έσο 4 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξώζεηε, ώζπνπ λα θαλεί ζην ζύζηεκα ε 

απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην, ελώ αλ επηιέμεηε ρξέσζε 

ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο θάξηαο, ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άκεζα. 

 

2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ 

ΔΔΠΔΚ, επηιέγνληαο από ην κελνύ: Η Έλσζε  Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε (εάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε απηό δελ γίλεηαη άκεζα θαη παίξλεη 

από 1 έσο 4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ 

παξαγξάθνπ 1). 

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

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην 

πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-

melwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 
 

Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κηθξήο δηάξθεηαο πνπ έρσ επηιεγεί 

λα παξαθνινπζήζσ ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ ζην 

ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί).  

 

ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική 

επιζηολή γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην). 
 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 15/11/2020 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο. 

❖ 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 ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

Όιεο νη βεβαηώζεηο αλαξηώληαη ζην πξνθίι ησλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ 
(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε 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. 

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

ηελ αλαξηήζνπλ ζην «Φόξνπκ ππνβνιήο ηειηθήο εξγαζίαο & ζρνιηαζκνύ κηαο άιιεο». 

 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 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

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

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


83ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κηθξήο δηάξθεηαο (60 σξώλ) 

  

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 ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ», δηάξθεηαο 60 σξώλ.  

Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. 

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 εηζαγσγήο θαηλνηόκσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

(πνιπηξνπηθή ζεσξία) ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο σο θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε 

κάζεζε.  

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ: 

1. Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ πολυτροπικισ κεωρίασ και των πολυγραμματιςμών. 

2. Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ μορφζσ ειςαγωγισ τθσ πολυτροπικισ διδαςκαλίασ ςτθν εκπαιδευτικι 

πράξθ. 

3. Να γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και τα πλεονεκτιματα τθσ εφαρμογισ των αρχών τθσ πολυτροπικισ 

διδαςκαλίασ ςτθ διδακτικι πράξθ. 



Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε: 

1. Να εληάζζνπλ ηελ πνιπηξνπηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκά ηνπο, εθαξκόδνληαο ηηο βαζηθέο ηεο  

αξρέο.  

2. Να κπνξνύλ λα ζπληάζζνπλ ζρέδηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο πνιπηξνπηθήο δηδαζθαιίαο. 

3. Να ζπληάμνπλ έλα θαηλνηόκν project ή κηα θαηλνηόκα καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε 

βνήζεηα ησλ ΣΠΔ θαη ησλ αξρώλ ηεο πνιπηξνπηθήο ζεσξίαο. 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ: 

1. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δπλαηόηεηα εκπινπηηζκνύ θαη βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο ζε έλα πνιπηξνπηθό πιαίζην (εηθόλα- ήρνο- θείκελν θαη κέζα ζε ζπκθσλία γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ καζεζηαθνύ ζηόρνπ) 

2. Να θαηαλνήζνπλ ηηο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο θαη ηα νθέιε ρξήζεο ησλ δηαθόξσλ επνπηηθώλ 

κέζσλ θαη εξγαιείσλ κάζεζεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο απνηειεζκαηηθόηεξεο δηδαζθαιίαο 

(πνιπηξνπηθή κάζεζε) κέζσ ησλ αξρώλ ηεο πνιπηξνπηθήο ζεσξίαο. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

1ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 1ε: Βαςικζσ αρχζσ τθσ πολυτροπικισ κεωρίασ: Προζλευςθ- κρωρία- εκπ/εσ 

απολιξεισ. 

2ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 2ε: Πολυτροπικότητα, μάθηςη και πολυγραμματιςμοί: η θεωρία τησ 

πολυτροπικότητασ ςτην εκπαίδευςη. 

3ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 3ε: Ανάλυςη εικόνασ, ήχου και κειμζνου ςφμφωνα με την πολυτροπική θεωρία: 
Καινοτόμεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ. 
4ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 4ε: ΣΠΔ θαη πνιπηξνπηθή ζεσξία: ε πνιπηξνπηθόηεηα ζηε δηδαθηηθή  

πξάμε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, εξγαιεία, κέζνδνη θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ζύγρξνλε δηα δώζεο 

αιιά θαη εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

5ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα 5
ε
 (τελικι εργαςία): Δθμιουργία ςχεδίου διδαςκαλίασ ι project με βάςθ τθν 

πολυτροπικι κεωρία (multimodal theory). 

 

Βηνγξαθηθό Δθπαηδεπηή:  

 

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

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

 

 

 



 Γξ Πνηακηάο Γεώξγηνο  

Ο Γηώξγνο Η. Πνηακηάο είλαη έκπεηξνο εθπαηδεπηηθόο- δάζθαινο κε 15 εηή 

εκπεηξία, δηδάθηνξαο ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο 

ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ππνηξνθία ηνπ Ι.Κ. Υ, 

θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη κεηαπηπρηαθνύ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο ηνπ 

Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ππνηξνθία ηνπ Ι.Κ. Υ. 

Έρεη δηδάμεη Παηδαγσγηθά ζε δηάθνξα παλεπηζηεκηαθά θαη ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ζηελ Διιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθό ηόζν κε ηε κνξθή ηεο δηα δώζεο εθπαίδεπζεο (ΠΤΓΔ Αζελώλ, ΠΤΓΔ Κξήηεο, 

ΑΣΠΑΙΤΔ, ΤΔΑΠΗ Αζελώλ, ΙΔΚ Φίνπ) όζν θαη κε ηε κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσο ηειεθπαίδεπζεο (Διιεληθό 

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ΚΔΓΙΒΙΜ ηνπ ΔΚΠΑ). Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά δηεζλή θαη ειιεληθά ζπλέδξηα κε 

ζέκα ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε ελώ έρεη δεκνζηεύζεηο ζε πνιιά ειιεληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά κε θξίζε. 

Τέινο, είλαη κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, ηεο ΔΔΠΔΚ (Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ 

Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο), ηεο ΔΛΔΤΔΑ (Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Αμηνιόγεζε)  θαη ηεο BELMAS (Βξεηαληθή Δηαηξεία Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο). 

https://georgepotamias.weebly.com/ 

 

Email: rivers198@gmail.com  
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