
 

 

 

 

 

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.: 51/13-11-2019 

 

 

ΠΡΟ: 

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

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

 

   

Θέμα: «Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε»: Τπνβνιή αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο 

θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (400 σξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από 

απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ). 
  

αο ελεκεξψλνπκε φηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζχιινγνο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνχο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο, 

απεπζχλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ 

από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο: 

 

Α/Α Σίηινο: Ζκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ζκέξεο & 

ψξεο 

δηεμαγσγήο: 

πλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Υψξνο 

Τινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

11 
ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  
09/12/2019 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

400 ώξεο 

(20 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ απνζηάζεσο 

(Δμ νινθιήξνπ) 

Καδηγηαλλόπνπινο 

Γεώξγηνο  

Δηξήλε Νηδηθέξε 

Ιθηγέλεηα Σζακήηξνπ 

Έιελα Σζηξλάξε  

Ισάλλα Δπζηαζίνπ 

 

Αίηεζε παξαθνινχζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 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. 01/12/2019 (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 αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 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 χπήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδορ». ηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζηρ» πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηφπηλ επηιέμηε μέθοδο πληπωμήρ θαη, αθνχ νινθιεξσζεί ε 

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

ρξεηαζηνχλ 1 έσο 4 εκέξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξψζεηε, ψζπνπ λα θαλεί ζην ζχζηεκα ε 

απφδεημε θαη ε επηβεβαίσζε φηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην, ελψ αλ επηιέμεηε ρξέσζε 

ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο θάξηαο, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη άκεζα. 

 

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

ΔΔΠΔΚ, επηιέγνληαο από ην κελνύ: Η Έλσζε  Εγγπαθή 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 απηφ δελ γίλεηαη άκεζα θαη παίξλεη 

απφ 1 έσο 4 κέξεο απφ ηφηε πνπ ζα πιεξψζεηε), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ 

παξαγξάθνπ 1). 

 

Ζ αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίπεζη αίηηζηρ». 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 01/12/2019 

Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 06/12/2019, (κέζσ e-mail) 

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

❖ Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ  ζην πξφγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΓΡΟΜΗ κειώλ, 30€ (ε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα). 

❖ Θα ηθαλνπνηεζνχλ 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 απφ 

απηνχο πνπ ππέβαιαλ ηειεπηαίνη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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❖ Ζ παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε). 

 

Ζ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, κεηά απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

 

 Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε: 

 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινχζεζε 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 παξαδψζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεσλ πεξίπνπ. 

 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία 

ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξφκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

a) Πεξηερφκελν,  

b) Γνκή,  

c) Πξσηνηππία,  

d) αθήλεηα. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο εγγξαθψλ:   

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

 

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

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλψλνληαη δηαξθώο, ζε φιε ηελ Διιάδα** 

 

 

 

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

http://www.eepek.gr/


11ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (400 σξώλ) 

  

Ζ Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ), 

ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ  θαη ζηνρεχνληαο δηαξθψο 

ζηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

«ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ», δηάξθεηαο 400 σξώλ.  

Σν πξφγξακκα απηφ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ 

νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε 

Δπηηπρνχο Παξαθνινχζεζεο απφ ηελ ΔΔΠΔΚ. 

Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκφζηαο θαη Ηδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε 

δνκψλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνχρνπο φισλ ησλ ρνιψλ (Θεηηθψλ, 

Αλζξσπηζηηθψλ, Παηδαγσγηθψλ, Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θ.ιπ.), θαζψο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε 

άιινπο (Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρφιεζε κε ην 

επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

θνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: νη επηκνξθνχκελνη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, ηηο βαζηθέο αξρέο, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο, θαζψο θαη κε ην πεξηερφκελν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαθηηθήο. Με 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζδνθάηαη νη επηκνξθνχκελνη λα έρνπλ πεηζηεί γηα ηελ αμία 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζηνηρεία ηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο 

ζηελ ηάμε, αιιά θαη λα ζρεδηάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη επηκνξθνχκελνη  
 λα κπνξνχλ λα νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 
 λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ηηο βαζηθέο αξρέο, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. 



 λα αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. 
 λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

δηδαθηηθήο. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοηήηων: 

Οη επηκνξθνχκελνη  
 λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο. 
 λα δχλαληαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο δηάθνξεο δηαπνιηηηζκηθέο νκάδεο. 
 λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. 
 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έθβαζεο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επαθήο. 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων: 

Οη επηκνξθνχκελνη  
 λα είλαη ζεηηθνί έλαληη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 
 λα έρνπλ πεηζηεί γηα ηελ αμία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαθηηθήο. 
 λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο. 
 λα είλαη πξφζπκνη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο δηάθνξεο δηαπνιηηηζκηθέο νκάδεο. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΙΓΙΟΣΗΣΑ  

(π.ρ. ΓΔΠ) 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (πνπ ζα 

δηδάμεη) 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΚΑΓΗΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΓΗΩΡΓΟ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ 

ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ – ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ 

20 (1 εβδνκάδα) 

ΣΑΜΖΣΡΟΤ 

ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Α/ζκηαο 

ΑΡΥΔ, ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

20 (1 εβδ.) 

ΚΑΓΗΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΓΗΩΡΓΟ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ 

20 (1 εβδ.) 

ΚΑΓΗΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΓΗΩΡΓΟ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΔΠΑΦΖ 

20 (1 εβδ.) 

ΚΑΓΗΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΓΗΩΡΓΟ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΑΓΩΓΖ  20 (1 εβδ.) 

ΚΑΓΗΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΓΗΩΡΓΟ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ – ΔΗΓΗΚΔ 

ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

20 (1 εβδ.) 

ΝΣΕΗΦΔΡΖ ΔΗΡΖΝΖ Δθπαηδεπηηθφο 

Α/ζκηαο 

ΚΟΗΝΩΝΗΑ, ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ 

ΤΝΟΛΟΤ, ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΩΝ – 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΑΔΗ & 

ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

20 (1 εβδ.) 

ΝΣΕΗΦΔΡΖ ΔΗΡΖΝΖ Δθπαηδεπηηθφο 

Α/ζκηαο 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ – ΑΗΣΗΑ – ΞΔΝΟΦΟΒΗΑ – 

ΡΑΣΗΜΟ 

20 (1 εβδ.) 

ΝΣΕΗΦΔΡΖ ΔΗΡΖΝΖ Δθπαηδεπηηθφο 

Α/ζκηαο 

Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΣΟΤ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ, Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΩΝ 

ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ 

20 (1 εβδ.) 

ΚΑΓΗΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΓΗΩΡΓΟ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΝ 

ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ - Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΩΝ 

ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

20 (1 εβδ.) 

ΣΗΡΝΑΡΖ ΔΛΔΝΑ Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΑΓΩΓΖ 

20 (1 εβδ.) 

ΣΗΡΝΑΡΖ ΔΛΔΝΑ Δθπαηδεπηηθφο Ζ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ 20 (1 εβδ.) 



Β/ζκηαο ΥΡΩΜΑΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΛΑΩΝ 

ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΗΩΑΝΝΑ Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΓΩΓΖ 

20 (1 εβδ.) 

ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΗΩΑΝΝΑ Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ, ΣΟΠΗΚΌ ΠΟΛΗΣΗΜΟ. 

ΘΔΩΡΗΔ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΑ ΜΟΤΔΗΑ 

20 (1 εβδ.) 

ΣΑΜΖΣΡΟΤ 

ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Α/ζκηαο 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ 

20 (1 εβδ.) 

ΣΑΜΖΣΡΟΤ 

ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 

Δθπαηδεπηηθφο 

Α/ζκηαο 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

20 (1 εβδ.) 

ΣΗΡΝΑΡΖ ΔΛΔΝΑ Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.  20 (1 εβδ.) 

ΣΗΡΝΑΡΖ ΔΛΔΝΑ Δθπαηδεπηηθφο 

Β/ζκηαο 

ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ 

ΜΟΤΗΚΖ) 

20 (1 εβδ.) 

Τινπνίεζε ηειηθήο εξγαζίαο 
40 (2 εβδ.) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: (κ. Καδιγιαννόπουλος) 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 400 20 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

 

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:  

 

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

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

Καδηγηαλλόπνπινο Γεώξγηνο 

Δίλαη δηδάθηνξαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο ΠΔ80 ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ην 2003. Άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε 

έγθξηηα, ειιεληθά θαη μελφγισζζα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ελψ νη 

αλαθνηλψζεηο εξγαζηψλ ηνπ ζε παλειιήληα θαη δηεζλή ζπλέδξηα μεπεξλνχλ ζε 

αξηζκφ ηηο εθαηφ. Δπίζεο, είλαη ζπγγξαθέαο έμη βηβιίσλ κε επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ζρεηηθφ 

κε ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη επηκνξθσηήο ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

ΚΔΓΗΒΗΜ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  ( gkadig@yahoo.gr ) 

Σζακήηξνπ Ιθηγέλεηα 

Γελλήζεθε ζηε Βέξνηα Ζκαζίαο, παληξεκέλε κε δχν παηδηά. Σειείσζε ην 

Σκήκα Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ην 2002 θαη απφ ην 2003 εξγάδεηαη σο κφληκε 

εθπαηδεπηηθφο ζην λεζί ηεο άκνπ. Σν 2012 ηειείσζε ην κάζηεξ Οξζφδνμε 

Θενινγία απφ ην Δ.Α.Π θαη ην 2014 ην κάζηεξ Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη Πνιηηηθή απφ ην 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Έρεη εηήζηα εμεηδίθεπζε ζηα ειιεληθά σο δεχηεξε ή μέλε 

mailto:gkadig@yahoo.gr


γιψζζα απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Νεπξνςπρνινγία απφ ην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Γλσξίδεη άξηζηα ηελ αγγιηθή θαη ζε κέηξην επίπεδν ηελ ηηαιηθή 

γιψζζα. Έρεη δέθα αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα θαη έρεη ζπγγξάςεη έλα βηβιίν κε ηίηιν «  

άλζξσπνο σο ηεξέαο ηεο δεκηνπξγίαο» ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο νηθνζενινγίαο.  ( 

ifigeneiatsamitrou@hotmail.com ) 

Νηδηθέξε Δηξήλε 

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην Αγξίλην. Δίλαη έγγακε, κεηέξα δχν 

παηδηψλ. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ΔΚΠΑ θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick ζηελ Κχπξν .Απφ ην 

2006 ππεξεηεί ζηελ Γεκφζηα Δθπαίδεπζε θαη ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα σο Πξντζηακέλε ζην 91ν 

Νεπηαγσγείν Αζελψλ. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19 ζπκκεηείρε σο επηκνξθψηξηα ζε 

ζεκηλάξην 120 σξψλ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο eTwinning 

ζηελ Διιάδα. Δπίζεο έρεη πάξεη κέξνο σο εηζεγήηξηα θαη κέινο θξηηηθήο επηηξνπήο ζε εζληθά 

Δπηζηεκνληθά πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο. (irinianas@gmail.com ) 

Σζηξλάξε  Έιελα 

Πηπρηνχρνο Δηθαζηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ  Παλ/κην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο , Πηπρηνχρνο Λνγηζηηθήο ΣΔΗ Κνδάλεο, αξηζηνχρνο ηνπ 

ΠΑΜΑΚ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  ζην Σκήκα: Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ 

θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ 

ησλ Υσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο» Γηεηνχο θνίηεζεο  Γίπισκα 

εμεηδίθεπζεο: «ΚΟΗΝΩΝΗΝΗΚΔ, ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

ΓΟΜΔ ΣΖ Ν.Α. ΔΤΡΩΠΖ».  επίζεο θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ απφ ην ηκήκα Δηθαζηηθψλ & 

Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ  ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Έρεη ιάβεη κέξνο ζε 

δηαγσληζκφ αθίζαο θαη απφζπαζε ην ηξίην βξαβείν. .Πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ 

απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ θαη εμεηάζηξηα ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο 

Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηεο κε Σππηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΟΠΔΠ.  Έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, 

Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ινγηζηηθήο-

θνξνηερληθά, ΔΓΛ,-θνζηνιφγεζε, θ.α. θαζψο θαη εηζεγήηξηα ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

κεγάιεο δηάξθεηαο. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Α/βαζκηα αιιά θαη ζηε Β/βάζκηα απφ ην 2003 έσο 

ην 2018 θαη ζε ΓΗΔΚ θαη ΓΔ σο σξνκίζζηα απφ ην 2002 σο θαη ζήκεξα.                

( etsirnari@gmail.com ) 

Δπζηαζίνπ Ισάλλα 

Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο, ηνπ ΔΚΠΑ, κε 

θαηεχζπλζε ηελ Αξραηνινγία & Ηζηνξία Σέρλεο. Δίλαη θάηνρνο 

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο  ζηε «Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ» κε 

ζέκα δηπισκαηηθήο: «Σν Μνπζείν σο πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο. Μαζεζηαθέο επθαηξίεο - ρνιηθά Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Λνλδίλνπ». θαη 

Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  κε ηίηιν δηαηξηβήο: «Σν Δηθνληθφ Μνπζείν ζηελ 

mailto:ifigeneiatsamitrou@hotmail.com
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Δθπαηδεπηηθή πξάμε.» Δίλαη ζπγγξαθέαο ηξηψλ επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ θαη έρεη ηελ 

επηκέιεηα ηξηψλ εηδηθψλ εθδφζεσλ ζπγγξακκάησλ κε ιανγξαθηθφ/ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, 

δεκνζηεχζεηο θεθαιαίσλ ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο  (δέθα), δεκνζηεχζεηο ζε μέλα θαη ειιεληθά 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (έμη) θαη εηζεγήζεηο ζε εζληθά/παγθφζκηα ζπλέδξηα (επηά)..  Δίλαη 

πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεχηξηα Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, δηαζέηεη πξνυπεξεζία ζαλ 

εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξε 

ή μέλε γιψζζα. Έρεη βξαβεπηεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην πιαίζην 

ηνπ ζεζκνχ «Αξηζηεία θαη Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε» θαη  ηεο έρεη απνλεκεζεί ηηκεηηθή 

δηάθξηζε ζπκκεηνρήο ζην Δπξσπατθφ πξφγξακκα σθξάηεο – Grundtvig. Δίλαη θξηηήο ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (μελφγισζζα θαη ειιελφγισζζα), φπσο θαη ζε πλέδξηα. Δξγάζηεθε 

ζην παξειζφλ σο αξραηνιφγνο θαη απφ ην 1991 έσο ζήκεξα δηδάζθεη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Φηινιφγνπ. πκκεηέρεη ζε δξάζεηο θαη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηαζέηεη πιήζνο σξψλ επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε Β/ζκηα 

εθπαίδεπζε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. ( iefsta@rhodes.aegean.gr ) 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Καδηγηαλλόπνπινο Γεώξγηνο - ζπληνληζηήο ( gkadig@yahoo.gr ) 

Δηξήλε Νηδηθέξε ( irinianas@gmail.com ) 

Ιθηγέλεηα Σζακήηξνπ ( ifigeneiatsamitrou@hotmail.com ) 

Έιελα Σζηξλάξε  ( etsirnari@gmail.com ) 

Ισάλλα Δπζηαζίνπ  (  iefsta@rhodes.aegean.gr ) 
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