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ΠΡΟ:
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

 Δθπαηδεπηηθνύο

όισλ ησλ βαζκίδσλ &
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ, ΗΔΚ, θιπ.
 Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΗΔΚ

Θέμα: «ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ»: Τπνβνιή αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ
επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (450 σξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε
(εμ νινθιήξνπ).
αο 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 επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α

12

Σίηινο:

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

ΥΟΛΗΚΖ
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

30/12/2019

Ηκέξεο
& πλνιηθή
ώξεο
δηάξθεηα:
δηεμαγσγήο:
Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα
Moodle

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

450 ώξεο
(18
εβδνκάδεο)

Δπηκνξθσηέο:

Δμ απνζηάζεσο
(Δμ νινθιήξνπ)

ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΑΡΗΑ
ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΟΤ Μ.
ΕΔΡΒΟΤΓΑΚΖ Δ.
ΚΑΓΗΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Γ.

ΜΑΘΗΟΤΓΑΚΖ Α.
ΠΑΚΟΤ Α.

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. 22/12/2019 (γηα ηελ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

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

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ 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 χπήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδορ». ηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζηρ» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε μέθοδο πληπωμήρ 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:

Ζ

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 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: «Αναίπεζη αίηηζηρ».

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 22/12/2019
Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 27/12/2019, (κέζσ e-mail)

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ:
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΗ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΧΡΔΑΝ, αιιά

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 επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε).

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί

επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε 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 παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεσλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
a)

Πεξηερόκελν,

b)

Γνκή,

c)

Πξσηνηππία,

d)

αθήλεηα.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο 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 ***

12ν ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (450 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 «
ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ», δηάξθεηαο 450 σξώλ.
Σν 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.
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 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 ηεο ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Η αγσγή, ζηελ πξάμε, εθαξκόδεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ησλ δηαθόξσλ βαζκίδσλ. Σν
θάζε εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, κε ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηά ηνπ έρεη αλάγθε παηδαγσγηθήο
θαζνδήγεζεο.
θνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη: ε παξνπζίαζε θαη κειέηε αληηθεηκέλσλ ηεο
ρνιηθήο Φπρνινγίαο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη πνιιέο ειηθίεο θαη αθνξά πνιινύο ζρνιηθνύο
ρώξνπο.
Με ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη επηκνξθνύκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ηνπο
καζεηέο ζηελ ςπρνθνηλσληθή θαη καζεζηαθή πξνζαξκνγή, κέζσ ζπκβνπιεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα.

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη επηκνξθνύκελνη:

 Να εληνπίδνπλ εθπαηδεπηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν θαη ηελ
νηθνγέλεηα
 Να ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ παξεκβάζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα

Β. Σε επίπεδο δεξιοηήηων:
Οη επηκνξθνύκελνη:
 Να παξέρνπλ ζηήξημε ζε καζεηέο θάζε ειηθίαο
 Να πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηώλ

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων:
Οη επηκνξθνύκελνη:
 Να πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο
 Να αλαπηύμνπλ ζεηηθό θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΣΡΙΑ
ΖΕΒΟΥΔΑΚΗ Ε

2
3

ΖΕΒΟΥΔΑΚΗ Ε
ΑΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Μ

4

ΑΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Μ

5
6
7

ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ Γ
ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ Γ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Α

8

ΑΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Μ

9

ΡΑΚΟΥ Α

10
11
12

ΡΑΚΟΥ Α
ΡΑΚΟΥ Α
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Α

13

ΚΑΑΒΙΔΑ Μ

14
15
16

ΚΑΑΒΙΔΑ Μ
ΚΑΑΒΙΔΑ Μ
ΚΑΑΒΙΔΑ Μ

17

ΚΑΑΒΙΔΑ Μ

18

ΚΑΑΒΙΔΑ Μ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΟΙΣΜΟΣ, ΜΟΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΡΑΙΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΟ – ΡΑΙΔΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ, ΚΑΛΕΣ
ΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΡΕΝΘΟΣ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ
ΡΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΡΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ , ΡΑΑΒΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΡΟΤΥΧΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΣΜΟΣ, ΘΕΩΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ
ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ, ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΟΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΑΞΙΩΝ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
ΕΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΠΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
ΕΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
ΕΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ

ΩΡΕ
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
450

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:
Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη Δθπαηδεπηέο
Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο ρνιηθήο Φπρνινγίαο:
Καξαβίδα Μαξία

Δίλαη πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο λεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» από ην
Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Δξγαζίεο ηεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ειιελόθσλα θαη αγγιόθσλα έγθξηηα
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ελώ έρεη αλαθνηλώζεη πιήζνο εξγαζηώλ ηεο ζε
παλειιήληα θαη δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Γηεηέιεζε θξηηήο εξγαζηώλ
θαη κέινο ηεο νξγαλσηηθήο θαη επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ζε πιήζνο ζπλεδξίσλ. Δπίζεο, είλαη
θξηηήο εξγαζηώλ ζε ειιελόθσλα θαη αγγιόθσλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπγγξαθέαο δύν
επηζηεκνληθώλ ζπγγξακκάησλ, θαζώο θαη θεθαιαίσλ ζε επηζηεκνληθνύο ηόκνπο.
( mrkaravida@gmail.com )
Μαζηνπδάθε Αλλα

Δίλαη Πηπρηνύρνο Αηζζεηηθήο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο. Αξρηθά
ζπνύδαζε
Αηζζεηηθή θαη Κνζκεηνινγία ζην Λνλδίλν ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Έρεη
απνθηήζεη Μεηαπηπρηαθό κε ηίηιν: Msc Οξγάλσζε, Γηνίθεζε &
Θεξαπεπηηθέο Πξαθηηθέο Μνλάδσλ Δπεμίαο θαη SPA ηνπ Αιεμάλδξεηνπ
Σερλνινγηθνύ Ίδξπκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο.
Καηέρεη ηίηιν Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο ηεο Α.Π.ΑΙ.ΣΔ.
θαζώο θαη ηίηιν εμεηδίθεπζεο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ Π.Δ.Τ.Π θαη Δθπαηδεπηηθήο
Φπρνινγίαο ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Έρεη
πινπνηήζεη δηάθνξα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη ηαδηνδξνκίαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο πνπ αθνξνύλ ηε ζρνιηθή ςπρνινγία θαη δηάθνξεο επηκνξθώζεηο από
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο πνπ αθνξνύλ Αηζζεηηθή θαη Τγεία, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη
Δθπαηδεπηώλ ζε καζήκαηα Μαζεηείαο ηνπ Ι.Δ.Π. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ
από ηνλ Δ.Ο.ΠΠ.ΔΠ θαη θαηέρεη Πηζηνπνηεηηθό Δμεηδηθεπκέλεο Δπηκόξθσζεο κε ηίηιν: «
Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ Γηδαζθόλησλ γηα ηελ Έληαμε ησλ Παηδηώλ Πξνζθύγσλ θαη
Μεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα», ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη Unicef.
Πξόζθαηα παξαθνινύζεζε ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα γηα ηε ρνιηθή Βία θαη Δθθνβηζκό
ηνπ Πεξηθεξηαθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Α/ ζκηαο & Γ/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Αηηηθήο. Πξόζθαηα έιαβε κέξνο σο επηζηεκνληθό κέινο ζηελ νκάδα ζύληαμεο γηα ηελ
αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηξάπεδαο ζεκάησλ γηα ηηο
εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ΙΔΚ όπνπ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη σο εμεηάζηξηα. Σα
ηειεπηαία ρξόληα αζθεί δηδαθηηθό έξγν ζηελ Γεκόζηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Ι.Δ.Κ., ζε
δηάθνξεο Δ.ΠΑ. ηνπ ΟΑΔΓ,, Κ.Δ.Κ. θαζώο θαη ζε Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδώλ. Έρεη
αξζξνγξαθήζεη ζε επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά θαζώο θαη ζην δηαδίθηπν ζέκαηα πνπ αθνξνύλ
ηελ νιηζηηθή πγεία ηνπ αηόκνπ. ( amath@hotmail.gr )

Πάθνπ Αγγειηθή

Δίλαη Νεπηαγσγόο (Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ) θαη εξγάδεηαη σο αλαπιεξώηξηα
ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε από ην ζρνιηθό έηνο 2009-2010. Γηαζέηεη κεηαπηπρηαθό
δίπισκα ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο (Φ.Π.Φ. Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ηνκέαο
Παηδαγσγηθήο, θαηεύζπλζε πγθξηηηθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή). Δπίζεο, είλαη
θάηνρνο πηπρίσλ Αγγιηθώλ (Proficiency -Michigan) θαη Γεξκαληθώλ (Β2 - ΚΠΓ).
Δπηπξνζζέησο, είλαη πηζηνπνηεκέλε ζηηο ΣΠΔ (ECDL θαη ΣΠΔ Α' Δπηπέδνπ).
Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηά ζπλέδξηα (κε ζπκκεηνρή θξηηώλ) σο εηζεγήηξηα,
θξηηήο, κέινο πξνεδξείνπ θαη αθξνάηξηα. Έρεη ππάξμεη εηζεγήηξηα ζε ζεκηλάξηα-εκεξίδεο
παηδαγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ. Έρεη δεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά παηδαγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ
(Δπηζηεκνληθό Βήκα ηνπ Γαζθάινπ, Νένο Παηδαγσγόο θαη ΔΛΛΙΔΠΔΚ). Δπίζεο, έρεη
αξζξνγξαθήζεη ζε εθεκεξίδα ηνπ ηνπηθνύ ηύπνπ (ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο όπνπ θαη δηακέλεη).
Έρεη ιάβεη αξθεηέο επηκνξθώζεηο 50 σξώλ θαη άλσ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Έρεη ππάξμεη ε ίδηα
επηκνξθώηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΠΔΚ (Δπηζηεκνληθή Έλσζε Πξνώζεζεο
Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο κε έδξα ηε Λάξηζα), πξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο 50 σξώλ κε ηίηιν:
"ρνιηθή βία - Παηδηθή Δπηζεηηθόηεηα". Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο. Σέινο, έρεη πινπνηήζεη
αξθεηά ζρέδηα εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηεο θαζεθόλησλ, Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθνύ θαη Πεξηβαιινληηθνύ
πεξηερνκέλνπ. ( angelapakou@yahoo.gr )
Αξβαληηίδνπ Μαξηάλζε

Δίλαη πηπρηνύρνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
(Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο), ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη
Δζλνινγία( ΓΠΘ) θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηε Γηνίθεζε θαη
Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ (ΑΣΔΙΘ). Έρεη, επίζεο, ηίηιν
ζπνπδώλ ζηε Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή θαη Δκπνξηθέο Δθαξκνγέο
Πιεξνθνξηθήο (ΔΛΚΔΠΑ) κε θαηάξηηζε πκβνύισλ ζηα Βαιθάληα. Έρεη
παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαη θύθινπο καζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ Παηδαγσγηθή θαη
ςπρνινγία, ηε Γηδαζθαιία παξακπζηώλ θαη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, δηδαζθαιία Μαζεκαηηθώλ
θαη Ιζηνξίαο, Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε θα. Παξαθνινπζεί ηνπο θύθινπο καζεκάησλ ζην
SchoolEducationGetaway θαη European Schoolnet Academy θαη ζπκκεηέρεη ζε Δπξσπατθά
πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+. Δίλαη επηκνξθώηξηα SchoolEducationGetaway,
πξέζβεηξα WROHELLAS (ξνκπνηηθή) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ρνδόπεο θαη πξέζβεηξα ηνπ
SaferwaterSports Θξάθεο. Έρεη βξαβεπηεί κε 17 εζληθέο θαη Δπξσπατθέο εηηθέηεο πνηόηεηαο
γηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνίεζε. Δπίζεο, έρεη ιάβεη ην 1ν βξαβείν από ηελ
Αθαδεκία ηνπ SafewaterSports. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζπλέδξηα (σο εηζεγήηξηα) ζηελ Διιάδα
θαη ην Δμσηεξηθό κε αληηθείκελν ηελ Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο.
Έρεη αξζξνγξαθήζεη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (ειιεληθά θαη μέλα) θαζώο θαη ζην δηαδίθηπν
κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, ηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία, θαη Γηδαθηηθή.
Έρεη, επίζεο, δεκνζηεύζεη έλα βηβιίν, ην νπνίν δηαηίζεηαη ςεθηαθά από ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε

θαη αθνξά ηελ Γηδαζθαιία ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Δίλαη θάηνρνο
πηπρίσλ Αγγιηθώλ (Proficiency – Michigan θαη Cambridge), κηιάεη Ιηαιηθά θαη Σνπξθηθά.
Δπίζεο, δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ (ECDL θαη ΣΠΔ Α' Δπηπέδνπ). Τπεξεηεί ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
( marvanit@sch.gr )
Γξ. Εεξβνπδάθε Διέλε

Δίλαη εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο, & ππεξεηεί 31 ρξόληα ζηελ
Α/ζκηα εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 8 σο δηεπζύληξηα. Δίλαη θάηνρνο
Μεηαπηπρηαθνύ

Σίηινπ

πνπδώλ

(Γ.Π.Θ.)

θαη

Γηδαθηνξηθνύ

Γηπιώκαηνο (Π. Ισαλλίλσλ) κε αλαθνξά ζηελ ζρέζε ρνιείνπ-Οηθνγέλεηαο κε ζθνπό ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε ςπρνθνηλσληθή θαη αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηώλ. Δίλαη παξάιιεια
θαη εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ κε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε
αιινδαπνύο. Έρεη ππεξεηήζεη, σο απνζπαζκέλε εθπαηδεπηηθόο, γηα 5 ρξόληα ζηα ειιεληθά
ζρνιείνπ ηνπ Μνλάρνπ θαη έρεη εξγαζηεί γηα 3 ρξόληα ζην Παλεπηζηήκηνπ Ρεζύκλνπ ζηελ
πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ. Έρεη ιάβεη κέξνο ζηε ζπγγξαθή ελόο βηβιίνπ πνπ αθνξά
ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη έρεη αξζξνγξαθήζεη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηελ Διιάδα
θαη ζην εμσηεξηθό. Έρεη ιάβεη, επίζεο, κέξνο σο εηζεγήηξηα ζε πνιιά ειιεληθά θαη δηεζλή
ζπλέδξηα θαη έρεη δηνξγαλώζεη ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ
Δπηζηεκνληθνύ Γηθηύνπ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Κξήηεο (ΔΓΔΔΚ) θαη έθηαθην κέινο ηεο
Οκάδαο ύληαμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ ηνπ ΔΓΔΔΚ «Δθπαίδεπζε
Δλειίθσλ ζηελ Κνηλόηεηα». Έρεη δηνξγαλώζεη θαη θαηεπζύλεη νκάδεο εκςύρσζεο γνλέσλ.
πκκεηέρεη ζε αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά ζσκαηεία θαζώο θαη ζε εζεινληηθέο νκάδεο.
( elenizerv@yahoo.gr )
Καδηγηαλλόπνπινο Γεώξγηνο
Δίλαη πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο ηνπ
Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ζηε «Βηώζηκε
Αλάπηπμε» από ην ίδην παλεπηζηεκηαθό ηκήκα. Δθπόλεζε ηε δηδαθηνξηθή ηνπ
δηαηξηβή ζην αληηθείκελν ηεο «Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο» ζην
Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
θαη είλαη κεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο ζην αληηθείκελν ηεο «Γηαπνιηηηζκηθήο Θενινγίαο». Έρεη
δεκνζηεύζεη πιήζνο άξζξσλ ηνπ ζε έγθξηηα ειιελόγισζζα θαη μελόγισζζα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά. Παξάιιεια, πεξηζζόηεξεο από 80 εξγαζίεο ηνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί ζε έγθξηηα
παλειιήληα θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Δίλαη ζπγγξαθέαο έμη επηζηεκνληθώλ ζπγγξακκάησλ, θαζώο
θαη θεθαιαίσλ ζε επηζηεκνληθνύο ηόκνπο. Δίλαη θξηηήο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη
ζπλέδξηα, ελώ ππήξμε κέινο ζε επηζηεκνληθέο θαη νξγαλσηηθέο επηηξνπέο ζπλεδξίσλ. (
gkadig@yahoo.gr )

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Καξαβίδα Μαξία - ζπληνλίζηξηα ( mrkaravida@gmail.com
Πάθνπ Αγγειηθή ( angelapakou@yahoo.gr )
Μαζηνπδάθε Αλλα ( amath@hotmail.gr )
Εεξβνπδάθε Διέλε ( elenizerv@yahoo.gr )
Αξβαληηίδνπ Μαξηάλζε ( marvanit@sch.gr )
Καδηγηαλλόπνπινο Γεώξγηνο ( gkadig@yahoo.gr )

)

