
 

 

 

 

 

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.: 63/21-12-2019 

 

 

ΠΡΟ: 

 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: «ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΩΝ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ»: 

Τπνβνιή αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο 

δηάξθεηαο (400 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 Σίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

πλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Υώξνο 

Τινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

13 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΩΝ 

ΣΖΝ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ 

ΣΠΔ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

ΠΡΑΞΖ 

27/01/2020 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

400 ώξεο 

(16 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ απνζηάζεσο 

(Δμ νινθιήξνπ) 

ΣΗΚΟΛΑΣΑ Α. 

ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ Ν. 

ΜΠΟΝΣΗΛΑ Λ. 

ΓΗΓΑ Γ. 

ΑΓΓΟΤ Α. 

ΝΗΑΡΖ Μ. 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΑ Σ. 

ΣΕΟΒΛΑ Δ. 

ΠΔΣΡΟΤΛΖ Η. 

 

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. 19/01/2020 (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/
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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 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 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  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». 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 19/01/2020 

Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 24/01/2020, (κέζσ e-mail) 

 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ: 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  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. 

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


❖ 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 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

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

 

 

 

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

http://www.eepek.gr/


13ν ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (400 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 

«ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΩΝ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ», 

δηάξθεηαο 400 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 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΩΝ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ 

ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία,  ε εηζαγσγή,  ρξήζε θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα απνζθνπεί ζηελ εθκάζεζε δηαδηθηπαθώλ 

εξγαιείσλ, εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα από ηνλ εθπαηδεπηηθό πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιείηαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, λα ελεξγνπνηνύληαη όινη νη κεραληζκνί κάζεζεο θαη λα βειηηζηνπνηείηαη 

ε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΣΡΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕ 

1 ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ Ν. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB 2.0 ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 25 

2 ΜΠΟΝΣΗΛΑ Λ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB II ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 25 

3 ΓΗΓΑ Γ. ΤΝΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟ - ΔΙΑΜΟΙΡΑΜΟ 25 



 ΑΡΧΕΙΩΝ - ΧΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GOOGLE DRIVE - ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΒΙΝΣΕΟΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΕ ΣΟ POWTOON ΚΑΙ ΚΟΤΙΖ ΜΕ ΣΟ 
KAHOOT 

4 ΑΓΓΟΤ Α. 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ: Η 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

25 

5 ΑΓΓΟΤ Α. ΧΕΔΙΑΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ 
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕ) 

25 

6 ΝΗΑΡΖ Μ. - 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΑ Σ. 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΑΘΗΗ 25 

7 ΝΗΑΡΖ Μ. - 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΑ Σ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΗ 25 

8 ΣΕΟΒΛΑ Δ. 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 
ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  – ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΧΟΛΕΙΟ 

25 

9 ΣΕΟΒΛΑ Δ. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 25 

10 ΠΔΣΡΟΤΛΖ Η. 

 
ΧΕΔΙΑΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗΝ 
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ MOODLE 

25 

11 ΠΔΣΡΟΤΛΖ Η. 

 
ΧΕΔΙΑΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗΝ 
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ MOODLE 

25 

12 ΣΗΚΟΛΑΣΑ Α. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΣΑΞΗ - 
ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ε ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ 

25 

13 ΣΗΚΟΛΑΣΑ Α. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΣΑΞΗ - 
ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ε ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ 

25 

14 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ & ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΕΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

25 

15 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ & ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΕΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

25 

16 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ & ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΕΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

25 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 400 

 

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:  

 

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

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε: 

Σζηθνιάηαο Αιέμαλδξνο (πληνληζηήο) 

Δίλαη εθπαηδεπηηθόο Β/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο ΠΔ80 Λνγηζηηθήο θαη ΠΔ80.50 

Δηδηθήο Αγσγήο. Δξγάδεηαη επίζεο ζηελ Α/Βάζκηα εθπαίδεπζε σο ΔΒΠ. Δίλαη 

θάηνρνο ΜΒΑ (Παλ/κην Παηξώλ) θαη Μεηαπηπρηαθνύ ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

(ΔΚΠΑ). 

Γηαζέηεη 10 έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο εηδηθήο θαη 

γεληθήο αγσγήο, θαζώο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, γλσξίδεη ηελ Διιεληθή 

Ννεκαηηθή Γιώζζα θαη ην ζύζηεκα γξαθήο ηπθιώλ braille. Δπίζεο δηαζέηεη 8 

έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε επηρεηξήζεηο ζε ζέζεηο δηνίθεζεο. Δίλαη θάηνρνο 

εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο θαη πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ. Έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε πνιπάξηζκα ζπλέδξηα σο εηζεγεηήο, θξηηήο θαη πξνεδξείν. 

Έρεη εμεηδηθεύζεηο ζε ηνκείο όπσο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, εηδηθή αγσγή, 

ζπκβνπιεπηηθή, πξνζρνιηθή αγσγή, εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή θαη άιια. Η ζπγγξαθηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα είλαη εθηελήο https://independent.academia.edu/AlexandrosTsikolatas. Δίλαη 

δηαρεηξηζηήο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνηόπσλ θαη δεκηνπξγόο ηεο εθπαηδεπηηθήο Πύιεο 

http://users.sch.gr/atsikol/site/ κε πιαηθόξκα καζεκάησλ moodle.   

https://independent.academia.edu/AlexandrosTsikolatas
http://users.sch.gr/atsikol/site/


 ( tsikolatas@gmail.com ) 

 

Ακαλαηίδεο Νηθόιανο 

Δίλαη    εθπαηδεπηηθόο     ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηήο ελειίθσλ 

θαζώο θαη εθπαηδεπηήο  εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο από ην 1995 κέρξη 

θαη ζήκεξα. Γηαηεξεί ζπλερή θαη ζπρλή επαθή κε ηνπο δαζθάινπο θαη 

δηνξγαλσηέο-πξνσζεηέο δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηόζν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε όζν θαη ζηνλ 

ππόινηπν θόζκν. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ζρεηηθνύο εκπεηξνγλώκνλεο θαη 

ππεύζπλνπο ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ 

Κύπξν. Καηέρεη κεγάιε εξεπλεηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν: εθπαηδεπηηθή πιεξνθνξηθή, 

αμηνπνίεζε, αμηνιόγεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε. Έρεη 

εκπεξηζηαησκέλε, κέζσ έξεπλαο, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη δεκνζηεύζεσλ, ηθαλόηεηα λα 

αιιεινεπηδξά κε βαζηθνύο παξάγνληεο ηόζν ζηελ νξγάλσζε-δηνίθεζε θαη εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ, πνπ αθνξνύλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, όζν θαη ζηε δηελέξγεηα θαη ζπγγξαθή 

ιεπηνκεξώλ θαη αλαιπηηθώλ κειεηώλ πάλσ ζηνλ ηνκέα απηό, λα πξνβάιιεη θαη αλαιύεη 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, θαζώο θαη λα πξνηείλεη θαηλνηόκεο, πξαθηηθέο θαη εθαξκόζηκεο ηδέεο 

ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελ γέλεη. Πξνζσπηθόο Ιζηόηνπνο: 

http://nikamanatidis.weebly.com     ( nikosaman@gmail.com ) 

 

Μπνληίιαο Λεσλίδαο 

Δίλαη θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο θαη ηα ηειεπηαία 12 ρξόληα είλαη ν Τπεύζπλνο 

ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.) ηεο 

Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ λνκνύ Σξηθάισλ.  Έρεη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα 

εηδίθεπζεο ζηελ «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» κε πνιπεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία 

ζε νξγαληζκνύο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ όπσο Ν.Δ.Λ.Δ., ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ., 

Δ.ΚΔ.ΠΙ, Ι.Γ.ΔΚ.Δ., Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Ι.Δ.Κ. θ.ά. Δίλαη ζπγγξαθέαο 3 βηβιίσλ γηα 

ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνπο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη  ζε πνιιά δηεζλή θαη  

ειιεληθά ζπλέδξηα σο κέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη σο εηζεγεηήο. Δίλαη 

πηζηνπνηεκέλνο επηκνξθσηήο Β' επηπέδνπ ζην πξόγξακκα Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

ηνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. 

Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαζώο θαη κε ηα ζύγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ. ( leonbont@sch.gr ) 

 

Γίδαο Γεώξγηνο  

Δίλαη θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο από ην 2004. Γηδάζθεη ην κάζεκα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ελώ έρεη  κεγάιε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ., Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Κ.Γ.Β.Μ., Ι.Δ.Κ., ΚΔΚ, ΟΑΔΓ θ.α.). 

πκκεηείρε ζε δηεζλή θαη ειιεληθά ζπλέδξηα σο εηζεγεηήο θαη σο κέινο 

νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη 

mailto:tsikolatas@gmail.com
http://nikamanatidis.weebly.com/
mailto:nikosaman@gmail.com
mailto:leonbont@sch.gr


ζε θαηλνηόκεο δξάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαζώο θαη ζε ζύγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. ( ggidas@gmail.com ) 

άγγνπ Αλαζηαζία 

Δίλαη Καζεγήηξηα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο κε πνιπεηή δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηε Γ/ζκηα & ζηελ Α/ζκηα Δθπ/ζε, αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ (ΓΙΔΚ), θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ηνπ 

Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ «Δπηζηήκεο ηεο 

Γιώζζαο  θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο»  ησλ Σκεκάησλ Γαιιηθήο  Γιώζζαο  θαη 

Φηινινγίαο,  Γεξκαληθήο  Γιώζζαο  θαη Φηινινγίαο, Ιηαιηθήο Γιώζζαο  θαη Φηινινγίαο  θαη 

Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ  ηνπ Α.Π.Θ. , ζηνλ Σνκέα  «Γηδαθηηθή 

ησλ Γισζζώλ» -κε ζέκα «Νέα πεξηβάιινληα ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηώλ μέλσλ 

γισζζώλ ζηελ Διιάδα». 

Δίλαη Φνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο, Αξρεηνζέηεζεο θαη πζηεκάησλ 

Πιεξνθόξεζεο ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο. Έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ, δηδαθηηθήο ησλ μέλσλ γισζζώλ, θαη 

κέζα από κηα πιεζώξα πνιπεηώλ ζελαξίσλ δηαθόξσλ Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ. 

Αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζώλ ηόζν κέζα 

από ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηεο, αιιά θαη ηελ πινύζηα επηκνξθσηηθή ηεο δξάζε 

σο επηκνξθώηξηα θαη εηζεγήηξηα ζην ζέκα απηό. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ ζηελ Δηδηθόηεηα Σερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, ελώ 

παξάιιεια έρεη παξαθνινπζήζεη ζεηξά επηκνξθώζεσλ, κε βαζηθόηεξε ηε δηεηή επηκόξθσζε 

ηνπ Παηδαγσγηθό ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ΔΓΙΒΔΑ) θαη ηελ επηκόξθσζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΣΠΔ Β1). 

Γηαζέηεη πινύζην  ζπγγξαθηθό έξγν  κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή  ηε ζπκκεηνρή  ζηε ζπγγξαθηθή  

νκάδα ελόο  βηβιίνπ θαιώλ πξαθηηθώλ κε ηίηιν: «ΑΦΑΛΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ: 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΗ, Καιέο πξαθηηθέο ζηε Γ/ζκηα 

Δθπ/ζε», ISBN: 978-960-99141-8-5 έθδνζε ηεο ΓΓΔ Υαιθηδηθήο (2017) κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

ΤΠΠΔΘ & ηνπ ΙΔΠ σο παηδαγσγηθά θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό βηβιίν.   

( natassasagou@gmail.com ) 

 

Νηάξε Μαξία  

Έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό. 

Δηδηθεύεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Έρεη παξνπζηάζεη πινύζην 

έξγν ζηνλ ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ – έληππνπ θαη ςεθηαθνύ – θαη 

ζηε δεκηνπξγία καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πνιπκνξθηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα πνηθίιεο νκάδεο-ζηόρνπο θαη ηνκείο. 

Παξάιιεια, έρεη αζρνιεζεί κε ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκό 

mailto:ggidas@gmail.com
mailto:natassasagou@gmail.com


εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εξεπλεηηθέο θαη 

δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ, ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό, ηελ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελειίθσλ. Η εξεπλεηηθή ηεο εξγαζία έρεη δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο (κε ηπθιή, νκόηηκε αμηνιόγεζε). Δίλαη κέινο ηεο πληαθηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ δηεζλνύο πεξηνδηθνύ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε / Open Education, ηεο πληνληζηηθήο 

θαη Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε / International Conference in Open and Distance Learning (ICODL), ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ Αλνηθηήο θαη εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. Η Μαξία είλαη εηζεγκέλε ζην κεηξών Δηζεγεηώλ ηνπ ΟΑΔΓ-

ΛΑΔΚ θαη έρεη απνθηήζεη δίπισκα Moodle Course Creator Certificate (MCCC) (Certification 

Code: TNNR-QDQI-DUTW-9TII). Καηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηηο «πνπδέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε» από ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην θαη πηπρίν Φηινινγίαο (Γισζζνινγίαο) 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Απηή ηελ πεξίνδν νινθιεξώλεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα 

«Η αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ζηελ εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαηηθή κάζεζε» ζην 

Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. ( niarimaria@gmail.com ) 

 

Γξ. Υαξηνθύιαθα Σόληα  

Έιαβε ην πηπρίν ηεο από ην Σκήκα Φηινινγίαο/Καηεύζπλζε Γισζζνινγίαο 

ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. ηε ζπλέρεηα, 

νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο (MA in Open and Distance Education) ελώ ην 2012 

νινθιήξσζε ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο ζηε ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ζην πεδίν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

Δξγάδεηαη από ην 2006 σο ππεύζπλε εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ, σο project manager θαη e-

learning developer ζηελ εηαηξεία DigiMagix θαη έρεη ζην ελεξγεηηθό ηεο ηε δεκηνπξγία 200+ 

ςεθηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηίηισλ θαη ηελ ππνζηήξημε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά θπξίσο πεξηβάιινληα. 

Από ην 2016 εξγάδεηαη σο Καζεγήηξηα-ύκβνπινο ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, ζηε 

Θεκαηηθή Δλόηεηα «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε».  

Παξάιιεια, έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηεο 

Δηδηθήο ζηε Μεζνδνινγία ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, όπσο: 

• 2006: (EQUAL) Identifying flexible and distance forms of training and certification of 

competences in small and medium sized enterprises. 

• 2009: (Grundtvig Multilateral Project) Eliminating Language Barriers in European 

Prisons through Open and Distance Education Technology http://elbep.anadolu.edu.tr/ 

• 2016: επξσπατθό πξόγξακκα WaW (http://uwawme.eu/) κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε εξγαιείσλ, όπσο είλαη ην crowdfunding. 

• 2018: Press, δξάζεηο: 

 ΓΡΑΗ21: Βξαρεία εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε Πξνζθύγσλ: Πνιηηηζκηθή 

Πξνζαξκνγή Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. 
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πκκεηνρή κε ηελ ηδηόηεηα ηεο Δηδηθήο ζπκβνύινπ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

 Γξάζε 22: πκκεηνρή ζηε ζέζε 10 - ρεδηαζκόο δηάξζξσζεο θαη πεξηερνκέλνπ 

πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα ελήιηθεο κε πξνζθπγηθό ππόβαζξν θαη 

πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ εμ απνζηάζεσο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζε 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε Παλειιήληα Γηεζλή πλέδξηα κε άξζξα θαη παξνπζηάζεηο ζηε ζεκαηηθή 

ηεο Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε 

δεκηνπξγία ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηε ζύγρξνλε επηρείξεζε. ( tonia.harto@gmail.com ) 

Δηξήλε Σδνβιά 

Δίλαη εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη νη ζπνπδέο ηεο αθνξνύλ ζηα 

Παηδαγσγηθά θαη ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. ην πεδίν ησλ 

ελδηαθεξόλησλ ηεο εκπίπηνπλ δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη 

πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ θαη έρεη εξγαζηεί κε απηόλ ηνλ ξόιν 

ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ. Έρεη ζπγγξάςεη 

εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζπλεξγαδόκελε κε θνξείο ηνπ ΤΠΔΘ. 

πκκεηέρεη ζε Παλειιήληα θαη Γηεζλή Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα κε επηζηεκνληθά άξζξα ζην 

ρώξν ησλ Αλνηθηώλ Δθπαηδεπηηθώλ Πόξσλ, ηεο αμηνπνίεζεο Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηεο Αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

Γηνίθεζεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ θαη έρεη δεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

ζπιινγηθνύο ηόκνπο. Μηιάεη Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά. (etzovla@yahoo.gr ) 

Πεηξνύιεο Ησάλλεο  

Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο «Φεθηαθώλ πζηεκάησλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Πεηξαηά. Έρεη απνθνηηήζεη από ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πεηξαηά, κε ηίηιν: «Γηδαθηηθή ηεο 

Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά πζηήκαηα», έρνληαο αθνινπζήζεη ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο «Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο». 

Γηαηειεί Τπνςήθηνο Γηδάθησξ, ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

(Δ.Κ.Π.Α.), εθπνλώληαο ηε Γηδαθηνξηθή ηνπ Γηαηξηβή κε ζέκα: «Γηαδηθηπαθά Πεξηβάιινληα 

Μάζεζεο» κε αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο ηηο Κνηλόηεηεο Γηεξεύλεζεο – ΚΓ (Communities 

of Inquiry – CoI) θαη ηνπο κεραληζκνύο ηεο παηγληνπνίεζεο (gamification), θαζώο επίζεο θαη 

ην ζπλδπαζκό ηνπο, κε ζηόρν ηελ νπζηαζηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ ζηε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηνπ πιαηζίνπ ελόο ηέηνηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ελ ηέιεη, ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. ην πιαίζην ησλ 

δηδαθηνξηθώλ ηνπ ζπνπδώλ, έρεη ζπκκεηάζρεη είηε σο εηζεγεηήο, είηε σο ζύλεδξνο, ζε αξθεηά 

Παλειιήληα θαη Γηεζλή πλέδξηα κε αληηθείκελν ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε θαη ηελ 

Παηγληώδε Δθπαίδεπζε ζην πιαίζην Μεηθηήο Μάζεζεο. 

Έρεη εξγαζζεί ζην Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ (ΙΣΤΔ) 

«ΓΙΟΦΑΝΣΟ» (http://www.cti.gr/) – Computer Technology Institute and Press (CTI) 

“Diophantus” – θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα (1ε Μαξηίνπ 2013 – 31ε Ιαλνπαξίνπ 2015), 

ζπκκεηέρνληαο ζε εξγαζίεο κειέηεο ςεθηαθώλ απνζεηεξίσλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη 
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αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ θαη ηα πξσηόθνιια 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο. Έρεη ζπκκεηάζρεη επίζεο, ζηε ζπγγξαθή ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε παξόρσλ πεξηερνκέλνπ. 

Από ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2018 εξγάδεηαη ζηε Μνλάδα Πξνζβαζηκόηεηαο Φνηηεηώλ κε 

Αλαπεξία (ΦκεΑ) – ΜνΠξνΦκεΑ – ηνπ Δ.Κ.Π.Α. (https://access.uoa.gr/), κε εηδηθόηεηα 

πηπρηνύρνπ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ κε Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηα Φεθηαθά πζηήκαηα. ην 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηε ΜνΠξνΦκεΑ ηνπ Δ.Κ.Π.Α. απαζρνιείηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο πνπδώλ Φνηηεηώλ κε Αλαπεξία». 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ έρσ παξαθνινπζήζεη δηάθνξα ζεκηλάξηα ηόζν πάλσ ζην 

αληηθείκελν ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, όζν θαη ζην αληηθείκελν ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο θαη 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ελώ κηιά ηελ αγγιηθή, ηελ ηζπαληθή, ηε γαιιηθή θαη ηελ αξαβηθή γιώζζα. 

( johnyend@di.uoa.gr ) 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Σζηθνιάηαο Αιέμαλδξνο – ζπληνληζηήο ( tsikolatas@gmail.com   ) 

Μπνληίιαο Λεσλίδαο  ( leonbont@sch.gr ) 

Γίδαο Γεώξγηνο ( ggidas@gmail.com ) 

άγγνπ Αλαζηαζία ( natassasagou@gmail.com ) 

Νηάξε Μαξία ( niarimaria@gmail.com ) 

Υαξηνθύιαθα Αλησλία-Μαξία ( tonia.harto@gmail.com ) 

Δηξήλε Σδνβιά (  etzovla@yahoo.gr ) 

Πεηξνύιεο Ησάλλεο ( johnyend@di.uoa.gr ) 
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