
 

 

 

 

 

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.: 09/30-01-2020 

 

 

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: «ΘΔΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ 

MENTORING»: 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 Σίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

πλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Υώξνο 

Τινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

15 

ΘΔΜΑΣΑ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ, 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΚΑΙ MENTORING 

24/02/2020 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

450 ώξεο 

(18 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ απνζηάζεσο 

(Δμ νινθιήξνπ) 

Γεώξγηνο Καξαιήο, 

Γεσξγία 

Κσζηνπνύινπ, 

Γέζπνηλα ηθληάδνπ, 

σηεξία Καξνιίδνπ, 

Καιιηόπε 

Γεξνζηέξγηνπ 

Κσλζηαληίλνο 

απνπληδάθεο. 

 

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. 16/02/2020 (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 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: Η 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: 16/02/2020 

Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 21/02/2020, (κέζσ e-mail) 

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 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
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❖ 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/


15ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 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 «ΘΔΜΑΣΑ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ MENTORING», 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 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ, TOY ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ TOY MENTORING. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία κε ην πεδίν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, 

ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηνπ mentoring.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

επηκνξθνύκελσλ κε ην πεξηερόκελν θαη ηε δξάζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο. Θα δνζεί έκθαζε ζε έλλνηεο 

όπσο ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, ε ζπζηεκηθή ζπκβνπιεπηηθή ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη ε ξόινο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνπιηνύξα, ε 

νηθνγελεηαθή ζπκβνπιεπηηθή, ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ε ελδπλάκσζε ησλ λέσλ, θαζώο θαη ην coaching 

θαη mentoring. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ ηερληθέο 

νπζηαζηηθήο πξνζέγγηζεο κε ηνπο καζεηέο/εθπαηδεπόκελνπο απνζθνπώληαο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΣΡΙΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΕ 

1 Γεώργιοσ Καραλισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  25 

2 Γεώργιοσ Καραλισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  25 

3 Γεωργία Κωςτοποφλου ΤΣΗΜΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  25 

4 Γεωργία Κωςτοποφλου ΤΣΗΜΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  25 

5 Γεωργία Κωςτοποφλου ΤΣΗΜΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  25 

6 Γεωργία Κωςτοποφλου ΤΣΗΜΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  25 

7 Δζςποινα ιφνιάδου ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ 
ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

25 

8 Δζςποινα ιφνιάδου ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ 
ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

25 

9 ωτθρία Καρολίδου ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  25 

10 ωτθρία Καρολίδου ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  25 

11 ωτθρία Καρολίδου ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  25 

12 ωτθρία Καρολίδου ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  25 

13 Καλλιόπθ Γεροςτζργιου ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΝΕΩΝ 25 

14 Καλλιόπθ Γεροςτζργιου ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΝΕΩΝ 25 

15 Κωνςταντίνοσ απουντηάκθσ COACHING ΚΑΙ MENTORING  25 

16 Κωνςταντίνοσ απουντηάκθσ COACHING ΚΑΙ MENTORING  25 

17  ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΙΑΜΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ 25 

18  ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΙΑΜΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ 25 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 450 

 

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:  

 

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

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο  πκβνπιεπηηθήο, ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηνπ Mentoring: 

Γεώξγηνο Καξαιήο (πληνληζηήο) 

 Δίλαη εθπαηδεπηηθόο Φηιόινγνο θαη ππεξεηεί ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθόο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Δίλαη 

θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό θαη πκβνπιεπηηθή. 

Αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη είλαη πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ εληαγκέλνο ζην αληίζηνηρν κεηξών ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαζώο θαη ζην 

Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Δίλαη αθόκε εληαγκέλνο ζην Τπνκεηξών 

ηειερώλ πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ Δπηπέδνπ Α1. 

Έρεη δηδαθηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε κεηαλάζηεο, ελώ 

εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηήο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ελειίθσλ. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

θνηλσληθνύο εηαίξνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο σο Δπαγγεικαηηθόο ύκβνπινο/ύκβνπινο 

ηαδηνδξνκίαο. 

Γλσξίδεη άξηζηα ηελ αγγιηθή γιώζζα (Γ2/C2), ελώ είλαη θάηνρνο πηζηνπνηήζεσλ ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. 

Έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθώζεηο ζε ζέκαηα πκβνπιεπηηθήο, Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο θη άιια. Σέινο, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επηζηεκνληθά 

ζπλέδξηα σο εηζεγεηήο θαη θξηηήο, ελώ άξζξα θαη εηζεγήζεηο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πεξηνδηθά θαη 



πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. ( karaliscgeo@gmail.com ) 

 
 
Γεσξγία Κσζηνπνύινπ  

 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ01 ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε Μεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό, 

εθπαίδεπζε ζηελ Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία πζηεκηθήο Πξνζέγγηζεο, εηδίθεπζε 

ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ζηα Πξνβιήκαηα Λόγνπ θαη Οκηιίαο, ζηε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, 

ζηελ Φπρηθή Τγεία  θαη  ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Με πιήζνο 

επηκνξθώζεσλ ζε ζέκαηα Φπρηθήο Τγείαο, πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ. Δθπαηδεύηξηα ρνιώλ Γνλέσλ, επηκνξθώηξηα ηνπ ΤΠΔΠΘ, ηνπ Π.Ι. θαη 

ηνπ ΙΔΠ. Οξγαλώηξηα θαη εηζεγήηξηα  Γηεκεξίδσλ, Ηκεξίδσλ θαη επηκνξθσηηθώλ βησκαηηθώλ 

ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πκβνπιεπηηθήο θαη Δ. Π.  πγγξαθέαο   βηβιίσλ  πκβνπιεπηηθήο θαη 

Δ.Π., επηκέιεηα e-books θαη δεκνζηεύζεηο άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.  Σα ηειεπηαία 

18  ρξόληα ππεξέηεζε σο Τπεύζπλε πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνύ  ζε δνκέο  ηεο 

Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη  ηώξα  είλαη κέινο ηνπ 1νπ Κ.Δ..Τ.  Α΄ Αζήλαο,  ζε ζέκαηα 

πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ. ( kostogeo@yahoo.gr ) 

    
 
Γέζπνηλα ηθληάδνπ  

Δίλαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ. Σν 2016 ζπκπιήξσζε 25 

ρξόληα ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηώλ σο ειεύζεξε επαγγεικαηίαο θαη 

έθηνηε εξγάδεηαη σο αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ελώ παξάιιεια ζπλεξγάδεηαη κε ΓΙΔΚ, ΚΔΚ, Οξγαληζκνύο 

θαη πιιόγνπο. 

Δίλαη θάηνρνο πηπρίσλ Ννζειεπηηθήο θαη  Marketing, κεηαπηπρηαθώλ 

ηίηισλ ζηε Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ ηνπ ΑΣΔΙΘ θαη ζηε 

εκεησηηθή & Δπηθνηλσλία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Παξαθνινύζεζε ηελ ελόηεηα ‘Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ’ ζην ΔΑΠ, κέζσ 

ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΜ, ην εηήζην πξόγξακκα πκβνπιεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη 

σο πηζηή νπαδόο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο παξαθνινπζεί αλειιηπώο πξνγξάκκαηα 

επηκόξθσζεο.  

πκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα Erasmus εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ (training courses) θαη σο 

αξρεγόο απνζηνιώλ (youth mobility). 

Σν εξεπλεηηθό ηεο ελδηαθέξνλ είλαη ε αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κέζα από ζύγρξνλεο 

βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο. ( despinasifniadou@gmail.com  ) 

 
 
σηεξία Καξνιίδνπ  

 Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη παληξεκέλε θαη κεηέξα 

δπν παηδηώλ. Κάηνρνο πηπρίνπ Φηινινγίαο θαη Θενινγίαο θαη θάηνρνο 

Μεηαπηπρηαθώλ Σίηισλ κε ζέκα: (1)«Ο ‘ΠΑΙΓΑΓΧΓΟ’  ηνπ Κιήκεληνο  

Αιεμαλδξέσο (Λόγνο Α΄) σο πεγή ηεο ηζηνξίαο ησλ Παηδαγσγηθώλ, 

Θενινγηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ αληηιήςεσλ ηεο επνρήο ηνπ», (2) «ρνιηθή Βία 

θαη Δηεξόηεηα» θαη (3) «Δλαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζρνιεία 

Δηδηθήο Αγσγήο».  
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Καηέρεη άξηζηα ηελ Αγγιηθή θαη Ιηαιηθή Γιώζζα θαη έρεη ιάβεη ηελ αλώηαηε πηζηνπνίεζε 

(επίπεδν ΙΙ) ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηδαθηηθή Γηαδηθαζία, 

θαζώο θαη πηζηνπνίεζε ζηελ Αμηνπνίεζε Σερληθώλ Αζύγρξνλεο θαη Δμ Απνζηάζεσο 

Γηδαζθαιίαο κέζα από ην Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο Moodle. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε 

Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ, δίδαμε σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηα Δπηκνξθσηηθά 

Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηε κεζνδνινγία κηθηήο κάζεζεο 

(2017 – 2019) θαη ζηα Πξνγξάκκαηα ΠΔΤΠ & ΔΠΑΙΚ ηεο ΑΠΑΙΣΔ (2018-2020). Δίλαη κέινο 

ηνπ Μεηξώνπ Δπηκνξθσηώλ ηνπ Ι.Δ.Π. ζηηο ελόηεηεο «Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ θαη (ΤΜ4α) - ύγρξνλεο Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε (ΤΜ4β) θαη πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο θαη 

Πιεξνθόξεζε (ΤΜ5). 

Από ην 2002 ππεξεηεί ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο κόληκε εθπαηδεπηηθόο ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαζώο θαη ζε εηδηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο ελειίθσλ (ρνιηθή 

Μνλάδα Απεμαξηεκέλσλ Αηόκσλ ηνπ Φπρηαηξηθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο). Από ην 2013 

κέρξη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2018 ππεξέηεζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Κηιθίο, σο 

Τπεύζπλε πκβνπιεπηηθνύ ηαζκνύ Νέσλ (..Ν.). Από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019 είλαη κέινο 

ηνπ 1νπ ΚΔΤ Β΄ Θεζζαινλίθεο θαη από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019 κέινο ηνπ 2νπ ΚΔΤ Β΄ 

Θεζζαινλίθεο, σο εθπαηδεπηηθόο κε εμεηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή ζηνλ Δπαγγεικαηηθό 

Πξνζαλαηνιηζκό (π.Δ.Π.). 

πκκεηείρε ζηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή θαη έθδνζε βηβιίσλ θαη έρεη πάξεη κέξνο σο εηζεγήηξηα, 

θξηηήο, κέινο Πξνεδξείνπ θαζώο θαη κέινο Οξγαλσηηθώλ θαη Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ζε 

Δπηζηεκνληθά πλέδξηα θαη Ηκεξίδεο. Δίλαη Μέινο ζε πιιόγνπο κε ελδηαθέξνληα 

επηζηεκνληθά θαη εζεινληηθά. Άξζξα, εξγαζίεο θαη εηζεγήζεηο ηεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε 

ηειενπηηθά θαλάιηα θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ ειεθηξνληθό ηύπν θαη ζε εθεκεξίδεο ηνπηθήο 

θαη  επξείαο θπθινθνξίαο. ( karolidou.sot@gmail.com ) 

 

 

Καιιηόπε Γεξνζηέξγηνπ 

MSc ύκβνπινο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ, πηπρηνύρνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. κε εηδίθεπζε ζηε πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη θάηνρνο 

Μεηαπηπρηαθνύ από ην ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε εηδίθεπζε 

ζε ζέκαηα "Φύινπ θαη Νέσλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Δξγαζηαθώλ 

Πεξηβαιιόλησλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ". 

Γηαζέηεη 15 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο σο ηέιερνο Γηεύζπλζεο 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πξνζαλαηνιηζκνύ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη 

ΔΚΟ, είλαη θάηνρνο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο, πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ από ηνλ 

ΔΟΠΠΔΠ, ην ΙΔΠ θαη ην ΔΚΓΓΑ, αμηνινγήηξηα ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο 

Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηεο κε Σππηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θαη κέινο 

επηζηεκνληθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ελώζεσλ (ΔΔΠΔΚ, ΔΔΔΔ, ύιινγνο 

Απνθνίησλ πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο, Υνξίακβνο θιπ). Από ην 2015 είλαη δηνξηζκέλε ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ΟΑΔΓ Θεζζαιίαο (Λάξηζα), απαζρνινύκελε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαη 

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κε παξάιιεια θαζήθνληα ζην Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.  

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 
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ζπκβνπιεπηηθή πξνζαλαηνιηζκνύ. Έρεη ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα γηα ζπκβνύινπο 

απαζρόιεζεο θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο γηα απηνβειηίσζε 

ζπνπδαζηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Γηαζέηεη πιήζνο σξώλ επηκόξθσζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εηδηθή 

αγσγή, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθή νηθνλνκία, θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα. ( 

kgerost@yahoo.gr ) 

 

 

Κσλζηαληίλνο απνπληδάθεο 

 

Δίλαη έγγακνο, παηέξαο ηξηώλ ηέθλσλ. Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ 

πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία κέρξη θαη ζήκεξα απνηειεί ην 

θαηαθύγην αιιά θαη ην νξκεηήξην, γηα θάζε ηνπ πξνζπάζεηα. Δίλαη 

πηπρηνύρνο Γεσπόλνο (Σ.Δ.) ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. (1998), παηδαγσγηθά 

θαηεξηηζκέλνο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., 2014), κε εμεηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

(Δ.Κ.Π.Α., 2015), εηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκό 

από ηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ην 2017, κεηαπηπρηαθό ζηελ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., 2017) θαη θαηάξηηζε ζηε Γηδαθηηθή Ξέλσλ Γισζζώλ 

(Π.Θ., 2019). Καηέρεη ζε πςειό επίπεδν ηελ αγγιηθή γιώζζα, κε επάξθεηα δηδαζθαιίαο απηήο, 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο γλώζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο θαη αλάγλσζεο Σπθιώλ Braille, 

θάηνρνο πνιιώλ πηζηνπνηήζεσλ πάλσ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. 

Πηζηνπνηεκέλνο Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ θαη εηζεγεηήο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. από ην 2014 (κε 

εμεηδίθεπζε θαη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, από ηνλ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ην 2015), επίζεο είλαη 

Πηζηνπνηεκέλνο Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. από 

ην 2017. Δίλαη αθόκε εληαγκέλνο ζηα κεηξώα: Δπηκνξθσηώλ ηνπ 1νπ Π.Δ.Κ. Θεζζαινλίθεο 

(2015), Δζληθό Μεηξών Δπηηειηθώλ ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (2017), Δηζεγεηώλ ηνπ 

Λ.Α.Δ.Κ.- Ο.Α.Δ.Γ. (2018), Δπηζηεκνληθώλ πλεξγαηώλ ηνπ ΙΝ.Δ. Γ..Δ.Δ.-Α.Γ.Δ.Γ.Τ. (2018), 

ζην Τπό-κεηξών Α.3 Δπηηξνπώλ Δηδηθώλ Δπηζηεκόλσλ – Σερληθώλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ζην 

κεηξών Δζεινληώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ 1νπ Κ.Δ..Τ. ηεο Α΄ Θεζζαινλίθεο (2019), ζην 

Τπό-κεηξών ηειερώλ πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ Δπηπέδνπ Α.1 ηνπ 

Μεηξώνπ ηειερώλ πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 

(2019) θαζώο θαη ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ (2019). 

Δπαγγεικαηηθά, εξγάδεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, σο θαζεγεηήο γεσπνλίαο (γεληθήο 

θαη εηδηθήο αγσγήο) θαη σο ζύκβνπινο θαζεγεηήο θαη παξάιιεια αζθεί ηδησηηθό έξγν σο 

εηζεγεηήο ζε Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. ην παξειζόλ έρεη εξγαζηεί ζην ρώξν ησλ 

logistics, γηα 18 έηε ζε λεπξαιγηθέο ζέζεηο, απμεκέλεο επζύλεο (πξντζηάκελνο ηκεκάησλ, 

ππνδηεπζπληήο θέληξσλ δηαλνκήο, αλαιπηήο δεδνκέλσλ, ππεύζπλνο επηκόξθσζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πξνζσπηθνύ), θαζώο θαη 4 έηε ζην ρώξν ησλ επηβιέςεσλ, 

δηαθξηβώζεσλ, ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ. 

Οη ζπκκεηνρέο ηνπ ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο είλαη πνιιέο θαη κε πνηθίινπο ξόινπο 

(δηνξγαλσηήο, κέινο πξνεδξείνπ, ζύλεδξνο, εηζεγεηήο, θξηηήο). Οη δεκνζηεύζεηο ηνπ αξθεηέο, 

θαζώο επίζεο θαη νη θξίζεηο γηα άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δθπνλεί δηάθνξα 

επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, ζπλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθέο θνηλόηεηεο θαη έρεη δηαθξηζεί θαη 

βξαβεπζεί γηα κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ. Οη επηκνξθώζεηο ηνπ δε, είλαη πάξα πνιιέο θαη ζε 

πνηθίια ζέκαηα πνπ πηζηεύεη όηη ζπληεινύλ ζηε βειηίσζε ηνπ σο εθπαηδεπηηθό, επηζηήκνλα θαη 

άλζξσπν. 

Έρεη πινύζηα θνηλσληθή δξάζε, είλαη δηαθεθξηκέλν κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο γηα ηελ 
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Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο, ελεξγό κέινο ηνπ Δζληθνύ Μεηξώνπ Δζεινληώλ 

Αηκνδνηώλ, ηαθηηθό κέινο ηνπ παξαξηήκαηνο Μαθεδνλίαο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο 

Διιάδνο, κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Οκνζπνλδίαο 

Λεηηνπξγώλ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Πηπρηνύρσλ 

Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, ηνπ ώκαηνο Διιήλσλ Πξνζθόπσλ θαη εζεινληήο αηκνδόηεο ηεο 

ηξάπεδαο αίκαηνο ησλ αθξναηώλ ηνπ Ράδην-Θεζζαινλίθε. 

Δίλαη θπζηνιάηξεο, πξνζκέλνληαο ζπλερώο ηε ζηηγκή γηα λέεο εμνξκήζεηο. Λαηξεύεη ηελ 

πνδειαζία θαη ηελ νξεηβαζία. Δλώ ζηνλ ειεύζεξν κνπ ρξόλν, εάλ θαη εθόζνλ βξεζεί, 

απηνζρεδηάδεη κε ηελ θηζάξα ηνπ. ( sapountzakis@gmail.com ) 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Γεώξγηνο Καξαιήο ( karaliscgeo@gmail.com  ) 
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