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Θέμα:
«ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ
παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ
Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).

Δθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ
βαζκίδσλ – όισλ ησλ
εηδηθνηήησλ
Τπνςήθηα κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ
 Μέιε ηεο ΔΔΠΔΚ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»:
Τπνβνιή
αηηήζεσλ
πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο

αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζωπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ ωο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε, θαηλνηόκωλ δξάζεωλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηωλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α
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Σίηινο:

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Ηκέξεο
& πλνιηθή
ώξεο
δηάξθεηα:
δηεμαγωγήο:

17/12/2018

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα
Moodle

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

500 ώξεο
(20
εβδνκάδεο)

Δμ
απνζηάζεσο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Δπηκνξθωηέο:
ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΚΖ
ΜΑΣΕΑΚΟ ΠΔΣΡΟ
ΓΖΜΗΕΑ ΣΔΣΑ
ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΛΗΟΒΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΜΑΓΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΥΔΜΠΔΚΗΓΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ
ΕΩΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΑΘΗΟ
ΜΖΣΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ
ΣΗΡΝΑΡΖ ΔΛΔΝΑ
ΓΟΞΑΚΖ ΔΤΣΤΥΗΑ

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο έρνπλ δηθαίωκα 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. 09/12/2018 (γηα ηελ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

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

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ 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 χρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». ηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε μέθοδο πληρωμής θαη αθνύ νινθιεξωζεί ε
δηαδηθαζία ζα έρεηε θάλεη νινθιεξωκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζα
ρξεηαζηνύλ 1 έωο 4 εκέξεο από ηελ ζηηγκή πνπ ζα πιεξώζεηε ώζπνπ λα θαλεί ζην ζύζηεκα ε
απόδεημε θαη ε επηβεβαίωζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην, ελώ αλ επηιέμεηε ρξέωζε
πηζηωηηθήο ή ρξεωζηηθήο 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:

Ζ

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 έωο
4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλω παξαγξάθνπ 1).
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης».

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 09/12/2018
Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 14/12/2018, (κέζσ e-mail)

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ:
❖ Η ζπκκεηνρή ηωλ επηκνξθνύκελωλ

ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΗ ΠΛΖΡΩΜΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΓΡΟΜΖ κειώλ, 30€ (ε δηαδηθαζία
πιεξσκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.
❖ ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πνιύ πςεινύ αξηζκνύ αηηήζεσλ, ελδερνκέλσο λα
ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζεί θαη 2ν ηκήκα, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ζην πξνζερέο
ρξνληθό δηάζηεκα θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εληόο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο,
θαη ζα απνηειείηαη από απηνύο πνπ ππέβαιαλ ηειεπηαίνη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην
πξόγξακκα.

❖ Η παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’
νηνλδήπνηε ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθωηηθά
πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔΠΔΚ (δωξεάλ θαη κε).

Η

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

ρνξεγεί

επίζεκε

βεβαίσζε

επηηπρνύο

παξαθνινύζεζεο

ζηνπο

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεωξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ:






Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.
Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ζπδεηήζεηο ζηα forums ζηo πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο.
Να απαληνύλ ζηηο εξωηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ κε πνζνζηό επηηπρίαο (Μέζνο Όξνο)
ηνπιάρηζηνλ 65%.
Να παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία πεξίπνπ 2.000 ιέμεωλ.
Να αλαξηήζνπλ 2 εκπεξηζηαηωκέλα ζρόιηα ζε εξγαζίεο άιιωλ ζπλαδέιθωλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθωζεο 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 ***

2ν ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (500 σξώλ)
Η Δπηζηεκνληθή Έλωζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ), ζπλερίδνληαο ηε
δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλωζεο ζεκηλαξίωλ 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

νξγάλωζε

ηελ

πινπνίεζε

ηνπ

επηκνξθωηηθνύ

πξνγξάκκαηνο

«ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ», ζην πιαίζην ηωλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ
κεγάιεο δηάξθεηαο (500 σξώλ).
Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξωζνύλ νη
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ Δπίζεκε Βεβαίσζε
Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ.
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδηωηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε
δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όιωλ ηωλ ρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξωπηζηηθώλ, Παηδαγωγηθώλ, Κνηλωληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο
(Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ) πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν
επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Οξγάλωζεο & Γηνίθεζεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σν παξόλ πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο ηωλ

Δθπαηδεπηηθώλ έρεη ωο ζθνπό λα εηζάγεη ηνπο

Δθπαηδεπηηθνύο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο νξγάλωζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ άκεζα ηόζν ηνπο αζθνύληεο δηνίθεζε (π.ρ. Γηεπζπληέο, Τπνδηεπζπληέο) όπωο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη απηνί αζθνύλ δηνίθεζε από θνηλνύ κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο
ππνδηεπζπληέο ζύκθωλα κε ην ΝΔΟ ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην. Η εηζαγωγηθή πξνζέγγηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο δίλεη έκθαζε ζηε Γηνίθεζε ηωλ Αλζξώπηλωλ πόξωλ ωο βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ
άζθεζε δηνίθεζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 21νπ αηώλα πνπ απαηηεί ηελ ζπλερή θαηάθηεζε ηεο γλώζεο
θαη ηεο πνηόηεηαο.
Όπωο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλω νη ζπκκεηέρνληεο ζα εθνδηαζηνύλ κε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο
άκεζα εθαξκόζηκεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν, ζα αλαβαζκίζνπλ ην ξόιν ηνπο θαη ζα έρνπλ ηελ
επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ δεκηνπξγηθά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε ηεο
Δθπαίδεπζεο.

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ:
Κατά τη διάρκεια παρακολοφθηςησ του προγράμματοσ:
1. Θα αναγνωρίςετε και κα ςυηθτιςετε τθ φφςθ τθσ εργαςίασ των διοικθτικϊν ςτελεχϊν και κα τθ
ςυγκρίνετε με τθ φφςθ τθσ εργαςίασ των διευκυντϊν των ςχολείων ωσ εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν.
Θα αποκτιςετε τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςυγχρόνωσ για
όλεσ τισ λειτουργίεσ και τισ πρακτικζσ τθσ διοίκθςθσ. Επίςθσ, πόςο αποτελεςματικι, αποδοτικι ι
ποιοτικι μπορεί να χαρακτθριςτεί μία οργάνωςθ.
2. Θα εςτιάςετε περιςςότερο ςε μία λειτουργία τθσ διοίκθςθσ, τθ διεφκυνςθ. Στθ διεφκυνςθ
εντάςςεται θ ανάπτυξθ και θ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Το μζςο για τθν
αποτελεςματικι διαχείριςθ του ανκρϊπινου παράγοντα είναι θ επικοινωνία. Η ςωςτι επικοινωνία
χαρακτθρίηει τισ θγετικζσ προςωπικότθτεσ που επιτυγχάνοντασ τθ ςυνεργαςία με όλουσ τουσ φορείσ,
οδθγοφνται ςτον άμεςο χειριςμό ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων και ςτθ επίλυςθ των προβλθμάτων.
3. Θα αντιλθφτείτε ότι για τθν άςκθςθ αποτελεςματικισ διεφκυνςθσ κεωρείται απαραίτθτθ θ
δθμιουργία ομάδων και θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικισ νοθμοςφνθσ. Η δθμιουργικότθτα και θ
ενςυναίςκθςθ ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν περιβαλλόντων που βελτιϊνουν τθν ατομικι
απόδοςθ αλλά και αυτι των ομάδων .
4. Θα γνωρίςετε και κα περιβάλλετε με εμπιςτοςφνθ το ρόλο των νζων τεχνολογιϊν & των
διαδικτυακϊν εργαλείων ςτθ διοίκθςθ εκπαιδευτικϊν μονάδων. Στθν ανάπτυξθ των ςυνδθμιουργικϊν περιβαλλόντων ςυντζλεςε και ςυντελεί θ χριςθ τθσ ψθφιακισ επικοινωνίασ κακϊσ
βοθκά να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ τάξθσ ςτα ςθμερινά πραγματικά περιβάλλοντα, που
χαρακτθρίηονται από πολυπλοκότθτα, ςφγχυςθ, απανωτζσ κρίςεισ και γενικά αταξία.
5. Θα γνωρίςετε και κα μπορείτε να εφαρμόςετε ςτθν πράξθ τθν τζταρτθ από τισ λειτουργίεσ τθσ
διοίκθςθσ: τον ζλεγχο, είτε αυτόσ αναφζρεται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ και
γενικότερα του εκπαιδευτικοφ ζργου είτε, ειδικότερα, ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων. Με τθν κάκε είδουσ αξιολόγθςθ να προκαλεί εντάςεισ και ςυγκρουςιακζσ
καταςτάςεισ ςτουσ οργανιςμοφσ και ειδικά ςτα ςχολεία λόγω του ιδιαίτερου χαρακτιρα τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, θ επίγνωςθ των προχποκζςεων, των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν και των
ςυνεπειϊν των αξιολογιςεων τοποκετεί αυτζσ τισ διαδικαςίεσ ςτο ςωςτό τουσ πλαίςιο.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ (ΜΑΣΖΑΚΟ Π.)
 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΗΓΕΣΗ: Η ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΣΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΟΜΑΔΕ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ (ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ Ν.)
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΜΑΓΓΟΠΟΤΛΟ Γ.)
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ: ΖΗΣΗΜΑ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ
(ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ Δ.)
 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ (ΔΗΜΙΖΑ Σ.)
 O ΡΟΛΟ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΗΜΙΖΑ Σ.)
 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ Δ.)

 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕ & ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ (ΛΙΟΒΑ Δ.)
 ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΤ Κ.)
 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ (ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΤ Κ.)
 ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΔΕΙΚΣΕ (ΖΩΓΟΠΟΤΛΟ Ε.)
 ΜΟΝΣΕΛΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ ΣΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ (ΖΩΓΟΠΟΤΛΟ Ε.)
 ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΜΗΣΟΠΟΤΛΟΤ Χ.)
 ΗΓΕΙΑ - ΜΟΡΦΕ ΗΓΕΙΑ (ΣΙΡΝΑΡΗ Ε.)
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΓΚΡΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΕΩΝ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΔΟΞΑΚΗ Ε.)
 Η ΟΜΑΔΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΔΟΞΑΚΗ Ε.)
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΑΘΗΗ – E-PORTFOLIO (ΔΟΞΑΚΗ Ε.)
 ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ - ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΡΓΑΙΕ

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:
Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη Δθπαηδεπηέο
Δλειίθωλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ:

Ματηάκοσ Πζτροσ
Ο Μαηδάθνο Πέηξνο είλαη εθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, κε
ζπνπδέο ζηε Φπζηθή, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ππεξεηεί
από ην 1993 ζηελ δεκόζηα Βζκηα Δθπαίδεπζε.
Έρεη δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Βζκηα, ηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα, ζηε
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ. Οη
κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο είλαη ζηε Δθπαίδεπζε, ηε Γηνίθεζε, ηελ
Πιεξνθνξηθή, ηνπο Ηιεθηξνληθνύο Απηνκαηηζκνύο θαη ηηο Δπηθνηλσλίεο.
( pematzakos@sch.gr )

Νίκθ Λαμπροποφλου
Η Δξ. Νίθε Λακπξνπνύινπ είλαη ζπγγξαθέαο, εξεπλήηξηα ζηε Γεκηνπξγηθόηεηα,
Καηλνηνκία θαη Αιιειεπίδξαζε Αλζξώπνπ Μεραλήο ζηελ Δθπαίδεπζε (Human
Computer Interaction in Education) θαη εθπαηδεπηηθόο. Δπίζεο είλαη Γηαρεηξίζηξηα
Πξνγξακκάησλ κε κεζνδνινγία PRINCE2, ζρεδηάζηξηα δηαδηθηπαθώλ εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ καζεκάησλ θαη ηερλνινγηώλ. Έρεη δίπισκα επξεζηηερλίαο
επηθπξσκέλν από ηνλ ΟΒΙ. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ θαη δηπιώκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε
από ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Mάζηεξ ζηε ρξήζε ησλ Η/Τ ζηελ Δθπαίδεπζε από ην Institute of
Education ηνπ University College London (UCL), θαη δηδαθηνξηθό ζην London South Bank University.
Δξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθόο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εξεπλήηξηα ηε ρξήζε ησλ Η/Τ ζηε
δεκηνπξγηθόηεηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ LSBU θαη ηε Μνλάδα
Γεκηνπξγηθόηεηαο (Human Creativity Unit) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.
Έρεη δεκνζηεύζεη επξέσο ζηνπο ηνκείο ησλ ελδηαθεξόλησλ ηεο.Η ζειίδα ηεο ζην Amazon:
http://www.amazon.co.uk/Niki-Lambropoulos/e/B018WBTIHO
(niki.lampropoulou@gmail.com )

ταματίνα (Σζτα) Διμιηα
Η Δξ. Σηακαηίλα
Δήκηδα είλαη εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο ΠΔ 60 Νεπηαγσγώλ κε εηθνζαεηή
εκπεηξία ζε δνκέο ηεο ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο πξνζρνιηθήο
αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Έρεη πάξεη κέξνο κε εηζεγήζεηο ζε
πιήζνο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ
ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθό θαη έρεη επίζεο αξζξνγξαθήζεη ζε ειιεληθά θαη
δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.

Δίλαη αξηζηνύρνο ηνπ ΔΚΠΑ ( πηπρίν ΣΔΑΠΗ), θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ
«πγθξηηηθή
Δθπαίδεπζε & Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα» ( ΔΚΠΑ θαη UNIVERSITY OF LONDON -INSTITUTE OF
EDUCATION ), δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζε ζέκαηα «Γεκνθξαηηθήο Δθπαίδεπζεο»
θαη
απόθνηηε ηνπ ΠΔΤΠ–ΑΠΑΙΣΔ (Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ
Πξνζαλαηνιηζκό). ( stamatina_dimiza@yahoo.gr )

Δθμιτρθσ Κολοκοτρώνθσ
Ο Δξ. Δεκήηξεο Κνινθνηξώλεο είλαη εθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο
εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο θαη ππεξέηεζε από ην 2007 σο ην
2018 σο ρνιηθόο ύκβνπινο. Δίλαη ζπγγξαθέαο 6 βηβιίσλ (θάπνηα από ηα
νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπγγξάκκαηα ζε Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα) θαη
πάλσ από 70 άξζξσλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη
ζπλέδξηα. Η θύξηα ζπγγξαθηθή ηνπ ελαζρόιεζε αθνξά ζηε δηδαθηηθή
κεζνδνινγία θαη ηελ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε
πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκίσλ θαζώο θαη ζηε ζπγγξαθή
δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην νπνίν δηαλέκεηαη
από ην ΤΠΠΔΘ. Έρεη πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ θαη ελειίθσλ. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Φπζηθήο (Α.Π.Θ.),
κεηαπηπρηαθνύ ζηελ ηερλνινγία ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ (ηκήκα Πιεξνθνξηθήο, Univ. of Sheffield),
κεηαπηπρηαθνύ «πνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε» (ΔΑΠ), κεηαπηπρηαθνύ ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
(Παλ/κην Αηγαίνπ) θαη δηδαθηνξηθνύ ζε ζέκαηα ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ
ινγηζκηθνύ (Παλ/κην Θεζζαιίαο).
Γηαηειεί Πξόεδξνο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ από ηελ ίδξπζή ηεο. ( kolokotr@sch.gr )

Δθμιτρθσ Λιόβασ
Ο
Δεκήηξηνο Γ.
Ληόβαο (http://users.sch.gr/liovasjim/)
ζπνύδαζε
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο & Μερ. Η/Τ. Αθνύ παξαθνινύζεζε ην Πξόγξακκα
Παηδαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ Βόινπ, δηνξίζηεθε σο θαζεγεηήο
Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα απέθηεζε ην
Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηα «ύγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο &
Παξαγσγή Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ», θαη ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ
«Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ηνπ Δ.Α.Π. Χο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, εμεηδηθεύεηαη
ζηνλ ηνκέα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Λνγηζκηθώλ θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ. Σα
ηειεπηαία ρξόληα ππεξεηεί σο Τπεύζπλνο ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ Λάξηζαο.
Αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, έρεη δηαηειέζεη
Δθπαηδεπηήο ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ γηα πνιιά ρξόληα, θαζώο
επίζεο θαη ηδξπηηθό κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο. Γηαζέηεη εκπεηξία ζηελ επηκόξθσζε θαζεγεηώλ ζηηο Σ.Π.Δ, θαζώο επίζεο θαη πνιύρξνλε
εκπεηξία ζηε δηα δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζηνλ ηερλνινγηθό θαη παηδαγσγηθό ηνκέα, ηνλ έρνπλ νδεγήζεη ζε
ζεκαληηθέο δεκνζηεύζεηο ζε μελόγισζζα θαη Διιεληθά πεξηνδηθά, ζε παξνπζηάζεηο ζε Διιεληθά θαη
Γηεζλή πλέδξηα, ελώ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο Φεθηαθνύ
Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ.
Γηαηειεί Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ από ηελ ίδξπζή ηεο. ( liovas@eepek.gr )

Κατερίνα Χεμπεκίδου
Η Καηεξίλα Χεκπεθίδνπ είλαη εθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. Έρεη πηπρίν Αγγιηθήο Γιώζζαο, ηνπ Α.Π.Θ. θαη
Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Αξραηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ
Αηγαίνπ. Οινθιήξσζε επίζεο Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο Νέεο
Σερλνινγίεο θαη Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο ζην Παλ/κην ηνπ
Μάληζεζηεξ θαη ζηε Γηνίθεζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ ζην Παλ/κην
Frederick. Δίλαη ππνςήθηα δηδάθηνξαο ηνπ Παλ/κηνπ Αηγαίνπ κε αληηθείκελν ηεο Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή.
Έρεη εξγαζηεί γηα 13 έηε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο Λέθηνξαο θαη Δ.Δ.Μ. Έρεη ζπκκεηνρή ζε
πνιιά Έξγα θαη Πξάμεηο ηνπ Ι.Δ.Π. θαζώο θαη ηνπ πξώελ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ κε ην νπνίν ε
ηειεπηαία ζπλεξγαζία ήηαλ ζην Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο σο Δπηκνξθώηξηα Β’ (Δπηκνξθώηξηα
Δθπαηδεπηηθώλ). πλεξγάδεηαη κε ην ΚΔΠΛΗΝΔΣ Κπθιάδσλ ζηελ Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηηο
Νέεο Σερλνινγίεο κέζσ Moodle γηα δεύηεξε ρξνληά.
Έρεη δηδάμεη ζηα ΠΔΚ Πεηξαηά από ην 2004 έσο ην 2009 ζην Δηζαγσγηθό Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο
Νενδηόξηζησλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη κάιηζηα ζε κηα πιεζώξα αληηθεηκέλσλ ειιείςεη ρνιηθνύ πκβνύινπ
ζηα Γσδεθάλεζα.
Έρεη ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ ηνπ ΙΔΠ (Φσηόδεληξν θαη Αίζσπνο) θαη
ζηε ζπγγξαθή βηβιίνπ ηνπ ΔΑΠ ζρεηηθά κε ηε Γηνίθεζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ. Δίλαη αμηνινγήηξηα
Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΙΚΤ θαη ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ θαη κέινο ηνπ Μεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ ηνπ
ΔΚΓΓΑ.
Δίλαη θάηνρνο Β2 ζηα Γαιιηθά θαη ζηα Ιηαιηθά θαζώο θαη ηεο άδεηαο QTS (Qualified Teacher Status) γηα
δηδαζθαιία ζηε Μ. Βξεηαλία. ( k_hem@hotmail.com )

Ευςτάκιοσ Ζωγόπουλοσ
Ο Επζηάζηνο Ζωγόπνπινο ηνπ Αζαλαζίνπ, είλαη Γηπισκαηνύρνο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ (1990), κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Παξαγσγή θαη Γηαρείξηζε
Δλέξγεηαο (Δ.Μ.Π) θαη Γηδαθηνξηθό από ηε ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ
Δ.Μ.Π. Έρεη 25 έηε ππεξεζίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρεη δηδαθηηθό
έξγν ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη είλαη ρνιηθόο ύκβνπινο
Μεραλνιόγσλ. Γηαζέηεη πινύζην ζπγγξαθηθό έξγν (ζπγγξαθέαο θαη
ζπλζπγγξαθέαο 14 βηβιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί, νξηζκέλα από ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη σο
ζπγγξάκκαηα ζε Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα), ελώ έρεη πεξηζζόηεξεο από 60 δεκνζηεύζεηο θαη
αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά. ( ezogo67@gmail.com )

Χριςτίνα Ι. Μθτςοποφλου
Η Χριστίνα Μητσοπούλου γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Γηδάθηνξαο
πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, Απόθνηηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε
Γηνίθεζε θαη Σκεκάησλ Γαιιηθήο θαη Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο
ζπνύδαζε ζην ΑΠΘ θαη Παλεπηζηήκην Ρώκεο Tre.
Απέζπαζε Τπνηξνθίεο γηα επηκόξθσζε ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζε
Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθό.
Δπί έηε, αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ιηαιηθήο θαη Γαιιηθήο Γιώζζαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
Σππηθήο θαη Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. πλεξγάζηεθε κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
άιινπο θνξείο ζε ζέκαηα Πηζηνπνίεζεο. Χο Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ
ζπλεξγάζζεθε κε θνξείο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο θ.ά. Τπήξμε πληνλίζηξηα
Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ εηαίξσλ εμσηεξηθνύ θαη Διιεληθώλ Ιδξπκάησλ.
Έρεη αζρνιεζεί κε κεηάθξαζε-δηεξκελεία, επηκέιεηα δηδαθηηθνύ πιηθνύ, βηβιηνθξηηηθή, θξηηηθή άξζξσλ
(reviewer) θαη έρεη αλαθνηλώζεη ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε γλσζηηθό αληηθείκελν ηε ζπγθξηηηθή
γξακκαηνινγία, θαηλνηόκεο δξάζεηο ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ, θ.ά. ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό.
Γηεηέιεζε Γξακκαηέαο ηνπ Διιελν-Γαιιηθνύ πιιόγνπ Ισαλλίλσλ. (mitsopoulouchristina@gmail.com )

ΣΙΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΑ

Η Έιελα Τζηξλαξε ηνπ Ισάλλε
είλαη Πηπρηνύρνο Δηθαζηηθώλ &
Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ
Παλ/κην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο , Πηπρηνύρνο
Λνγηζηηθήο ΣΔΙ Κνδάλεο, πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ,
είλαη αξηζηνύρνο ηνπ ΠΑΜΑΚ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα:
Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ, «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη
ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ν.Α. Δπξώπεο» Γηεηνύο θνίηεζεο,
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθε, έρεη ιάβεη κέξνο ζε δηαγσληζκό
αθίζαο θαη απόζπαζε ην ηξίην βηβιίν. Γίπισκα εμεηδίθεπζεο: «ΚΟΙΝΧΝΙΝΙΚΔ, ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΟΜΔ ΣΗ Ν.Α. ΔΤΡΧΠΗ» . Γηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Α/βαζκηα αιιά θαη ζηε
Β/ζάζκηα από ην 2003 έσο ην 2018 θαη ζε ΓΙΔΚ θαη ΓΔ σο εθπαηδεύηξηα από ην 2002 σο θαη ζήκεξα.
(etsirnari@gmail.com )

ΜΑΓΓΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Ο Δξ. Γηώξγνο Μαγγόπνπινο ζπνύδαζε παηδαγσγηθά ζην Παηδαγσγηθό
Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Α.Π.Θ. θαη θνηλσληνινγία ζην Σκήκα
Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Έιαβε κεηαπηπρηαθό ηίηιν
(master) ζηελ αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Η δηδαθηνξηθή ηνπ
δηαηξηβή πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
νινθιεξώζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε ζην Π.Σ.Γ.Δ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Έρεη δηαηειέζεη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο ΑΠΑΙΣΔ ζην πξόγξακκα
Δ.Π.ΠΑΙ.Κ., δηδάζθνληαο ην κάζεκα ηεο “Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο”.
Έρεη ιάβεη κέξνο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα σο επηκνξθσηήο
εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηδάζθνληαο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Έρεη πάξεη κέξνο ζε ζπλέδξηα σο
εηζεγεηήο. Μειέηεο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο
θαη ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Σν 2015 θπθινθόξεζε ην πξώην ηνπ βηβιίν πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε
πξνγξακκάησλ.
Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα αθνξνύλ ζηελ αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ, ηελ αμηνιόγεζε
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ηελ αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.
Από ην 2000 εξγάδεηαη σο δάζθαινο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Η δηεύζπλζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ blog είλαη ε εμήο: http://gmaxio.blogspot.gr/
(gmaggopoulos@edc.uoc.gr )

Ευτυχία Δοξάκθ
Η Δνμαθε Επηπρία, MSc ύκβνπινο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, είλαη πηπρηνύρνο
ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θ Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο, θάηνρνο
Μεηαπηπρηαθνύ από ην Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα "
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Σξαπεδηθά Υξεκαηννηθνλνκηθά ".Σν 2016 απέθηεζα
ηελ Παηδαγσγηθή επάξθεηα από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Γηαζέηεη 3έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο σο ηέιερνο
ηδησηηθώλ θνξέσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο πξνζαλαηνιηζκνύ, είλαη θάηνρνο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο, πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα
ελειίθσλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ θαη ην ΔΚΓΓΑ, αμηνινγήηξηα ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο
Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηεο κε Σππηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θαη κέινο
επηζηεκνληθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ελώζεσλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηαθξαηηθέο
ζπλεξγαζίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ ελδπλάκσζε θαη
επηρεηξεκαηηθόηεηα λέσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, αιιά θαη ζε επηζηεκνληθά
ζπλέδξηα ζρεηηθά κε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή πξνζαλαηνιηζκνύ. Γηαζέηεη πιήζνο σξώλ
επηκόξθσζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εηδηθή αγσγή, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθή νηθνλνκία.
(e.doxaki@yahoo.gr )

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:

 Κνινθνηξώλεο Γεκήηξηνο
 Ληόβαο Γεκήηξηνο
 Μαγγόπνπινο Γεώξγηνο

