
 

 

 

 

 

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.:  46/27-04-2022    

 

 

ΠΡΟ: 

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

 Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ 
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκυν – ΓΔ – ΙΔΚ, 

κ.λπ. 
 

   

Θέμα: «ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ»: Τποβολή αιηήζευν ΓΩΡΔΑΝ παπακολούθηζηρ 

καινοηόμος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ 50 υπών ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ 

ολοκλήπος). 
  

Σαο 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 επιμοπθυηικών δπάζευν ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη 

ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολούθηζηρ ηος παπακάηυ εξ ολοκλήπος από 

απόζηαζη επιμοπθυηικού ππογπάμμαηόρ ηεο: 

 

Α/Α Τίηινο: Ζκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ζκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηήο: 
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Αζύγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθόπμα 

Moodle 

50 ώπερ (4 

εβδομάδερ) 

 

Δξ 

αποζηάζευρ 

(Δξ 

ολοκλήπος) 

Ππάηηος Απεηή 

 

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. 15/05/2022 (γηα ηελ 

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

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 
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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». Σηε 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, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1. 

Ζ 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 εμινάπια μικπήρ διάπκειαρ πος έσυ 

επιλεγεί να παπακολοςθήζυ θα βπίζκεηαι ο ζσεηικόρ ζύνδεζμορ Οδηγίερ ειζόδος 

ζηο ζεμινάπιο (δίπλα ζηο εκάζηοηε ζεμινάπιο πος έσεηε επιλεγεί).  

 

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

επιζηολή. Οθείλεηε να ενημερώνεζηε ο καθένας μόνος ηοσ ζας για ηην επιλογή 

ζας μέζα από ηο πληροθοριακό ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδηγίερ 

ειζόδος ζηο ζεμινάπιο). 

 

 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 15/05/2022 

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

❖ Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ 

αιηήζειρ. 
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❖ Σε 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. 

❖ Ζ επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν 

παπακολοςθήζει άλλα ΓΩΡΔΑΝ επιμοπθυηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ. 

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

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

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 εκάζηοηε 

ππογπάμμαηορ. 

 Όλα ηα ππογπάμμαηα ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ  ξεκινούν κανονικά ζηην ππογπαμμαηιζμένη 

ηοςρ ημεπομηνία. 

 

 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 ζηοςρ παπακάηυ άξονερ:  

Πεπιεσόμενο – Γομή – Ππυηοηςπία - αθήνεια. 

 

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 *** 
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97ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ διάπκειαρ 50 υπών 

  

Ζ 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 

«ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ», δηάξθεηαο 50 υπών.  

Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζηρ. 

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 όλυν ηυν ειδικοηήηυν, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ηδησηηθήο), 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 ΚΑΗΝΟΤΟΜΗΑΣ ΣΤΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΥΣΖ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εμνηθεηώζεη ηνπο επηκνξθνύκελνπο κε ηελ έλλνηα 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αιιαγήο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηππνινγίεο θαζώο θαη ηα είδε 

απηήο. Παξάιιεια, επηδηώθεηαη ε θαηαλόεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο εηζαγσγήο, εθαξκνγήο θαη 

ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιηθό νξγαληζκό θαζώο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

θαη επηδξνύλ ζηελ εθαξκνγή ηεο. Παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο, εθαξκνγήο θαη 

εγθαζίδξπζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη αιιαγήο θαζώο θαη νη ηξόπνη αληίζηαζεο ζε απηή. Τέινο, αλαιύεηαη 

ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο θαη ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη ηνπ ζρνιηθνύ εγέηε ζηελ 

δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο θαη ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιηθό νξγαληζκό. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Καηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα, ηηο ηππνινγίεο, ηα είδε θαη ηα επίπεδα ηεο θαηλνηνκίαο 



2. Αληηιεθζνύλ ηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ αιιαγή 

3. Καηαιάβνπλ ηηο αηηίεο επηηπρίαο ή/θαη απνηπρίαο εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο 

4. Σπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ξόινπ ηνπο απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο 

5. Καηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ξόινπ ηνπ ζρνιηθνύ εγέηε απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. Σπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ δξάζεσλ 

2. Γηαρεηξηζηνύλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ 

3. Δκπιαθνύλ πην δεκηνπξγηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

4. Γίλνπλ πην απνδνηηθνί σο πξνο ην εθπαηδεπηηθό έξγν 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Υηνζεηήζνπλ κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ 

2. Γηακνξθώζνπλ επθνιόηεξα κία θνπιηνύξα αιιαγήο  

3. Σπλεξγάδνληαη ζε έλα θιίκα επνηθνδνκεηηθήο αιιειεπίδξαζεο 

4. Αμηνινγήζνπλ βαζύηεξα ηηο ζπληζηακέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

1η Δνόηηηα - Δβδομάδα 1η: Εννοιολογικά χαρακτηριςτικά, τυπολογία, είδη, επίπεδα, αναγκαιότητα και 

παράγοντεσ επιτυχίασ τησ καινοτομίασ και αλλαγήσ ςτον εκπαιδευτικό οργανιςμό. 

2η Δνόηηηα - Δβδομάδα 2η: Διαδικαςίεσ ειςαγωγήσ, εφαρμογήσ, εγκαθίδρυςησ τησ καινοτομίασ– 

Αντίςταςη ςτην αλλαγή. 

3η Δνόηηηα - Δβδομάδα 3η: Διαχείριςη τησ αλλαγήσ, ο ρόλοσ των εκπαιδευτικών και του ςχολικοφ  ηγζτη 
ωσ προσ τη διαχείριςη, ειςαγωγή, εφαρμογή και ςταθεροποίηςη τησ καινοτομίασ και αλλαγήσ ςτο ςχολικό 
οργανιςμό. 
4η Δνόηηηα - Δβδομάδα 4η: Θζματα Τελικήσ εργαςίασ. 

 

Βιογπαθικό Δκπαιδεςηή:  

 

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

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

 

 



Πράηηοσ Αρεηή 

Δίλαη Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Γιώζζαο. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηεο ζπνπδέο 

(Bachelor of Arts) ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα θαη Φηινινγία θαζώο θαη ηνλ πξώην ηεο 

κεηαπηπρηαθό ηίηιν (Master of Arts) ζηε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα 

(TESOL ) ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Νέα Υόξθε, 

ζην City University of New York. Καηέρεη δεύηεξν κεηαπηπρηαθό ηίηιν Med. ζηηο 

Δπηζηήκεο Αγσγήο – Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη Γηνίθεζε - ηνλ νπνίν απέθηεζε από ην 

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, Κύπξνο. Δίλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ επηπέδνπ Β2 ηεο 

Γεξκαληθήο Γιώζζαο από ην Goethe Institut. Καηέρεη πηζηνπνηεηηθό ECDL θαζώο θαη 

ΤΠΔ Α1 θαη Β1. Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζηε Γηνίθεζε Σρνιηθήο Μνλάδαο, Αμηνιόγεζε Σηειερώλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο, Σπκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαζώο θαη 

επηκνξθώζεηο ζηελ ΔΔΠΔΚ. Έρεη, επίζεο, παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό πξόγξακκα γηα Καζεγεηέο 

Αγγιηθήο Γιώζζαο ζην ΔΑΠ αλαθνξηθά κε ηε Γηαθνξνπνηεκέλε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε θαζώο θαη εκεξίδεο, 

δηεκεξίδεο, επηκνξθώζεηο θαη δξάζεηο δηνξγαλσκέλεο από ην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην, ην Κνιιέγην Αζελώλ, ην 

ΔΚΠΑ, ην ΑΠΘ, ην ΗΔΠ, ην ΥΠΑΗΘ, ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Β’ Αζήλαο,  ηα  ΠΔΚΔΣ, ην ΠΓΔ Αηηηθήο. Έρεη δηδάμεη ηελ Αγγιηθή Γιώζζα ζην ΤΔΗ Πεηξαηά, ζηελ ΑΣΠΑΗΤΔ 

θαζώο θαη ζηε Σρνιή Ηθάξσλ θαη ζε δεκόζηα ΗΔΚ. Από ην 2000 έσο ζήκεξα εξγάδεηαη σο Καζεγήηξηα 

Αγγιηθώλ ζε Γεκόζην Γπκλάζην. Έρεη ιάβεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο 

σο εμεηάζηξηα ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη έρεη εξγαζηεί ζην ΥΠΑΗΘ ζην ηκήκα Φπζηθήο Αγσγήο σο ππεύζπλε 

Γεκνζίσλ Σρέζεσλ, Γηεξκελείαο, Μεηάθξαζεο πιηθνύ ζρεηηθνύ κε ηηο δηεζλείο νξγαλώζεηο παγθόζκησλ 

ζρνιηθώλ πξσηαζιεκάησλ δηνξγαλσκέλσλ από ηελ Παγθόζκηα Οκνζπνλδία Σρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ (ISF) θαη 

σο κέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. Δίλαη ηαθηηθό κέινο ηεο ΔΔΠΔΚ θαη ηεο ΠΑΠΔΓΔ (Παλειιήληα 

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) θαη έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΔΔΦ (Έλσζε Διιήλσλ 

Φπζηθώλ), ην Μνπζείν Σρνιηθήο Εσήο (Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο & Γηάζσζεο Σρνιηθνύ Υιηθνύ), ηελ 

επηζηεκνληθή έλσζε Νένο Παηδαγσγόο θαη ηελ ΔΔΠΔΚ, σο  ζύλεδξνο θαη εηζεγήηξηα ζε εγρώξηα θαη δηεζλή 

ζπλέδξηα θαζώο  θαη κε ηελ ΠΔΚΑΓΔ (Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Αγγιηθήο  Γεκόζηαο Δθπαίδεπζεο) σο 

κέινο. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηελ επηζηεκνληθή-δηαθξαηηθή έλσζε ΣΥΝΘΔΣΖ, σο ζύλεδξνο, εηζεγήηξηα θαη 

κέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη έρεη ηειέζεη κεηαθξάζηξηα εμ’ απνζηάζεσο εηζεγήζεσλ ελώ έρεη 

κεηαθξάζεη θαη εξγαζίεο εηζεγεηώλ γξακκέλεο ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα. Δπηπιένλ, έρεη δεκνζηεύζεη εξεπλεηηθά 

άξζξα θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο ζε εγρώξηα θαη δηεζλή πεξηνδηθά κε ζύζηεκα θξηηώλ θαη έρεη ηειέζεη 

θξηηήο εξγαζηώλ εγρώξησλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ. Από ην 2020 είλαη Σύκβνπινο Σρνιηθήο Εσήο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 

Δπιζηημονικά ςπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ: 

Ππάηηος Απεηή ( prattoua00@hotmail.com ) 
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