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ΠΡΟ:
Δπηζηεκνληθή Έλωζε 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

όιωλ ηωλ βαζκίδωλ &
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ
είλαη (ή επιθυμούν να γίνουν) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ – ΓΔ – ΙΔΚ,
θ.ιπ.

Θέμα: «ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ
παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (400 ωξώλ)
ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
Σαο ελεκεξψλνπκε φηη ε Δπηζηεκνληθή Έλωζε 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 επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζχλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάηω εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α

Τίηινο:

35

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

30/11/2020

Ηκέξεο &
ψξεο
δηεμαγσγήο:

Σπλνιηθή
δηάξθεηα:

Φψξνο
Υινπνίεζεο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

400 ώξεο
(12
εβδνκάδεο)

Δμ
απνζηάζεωο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Moodle

Δπηκνξθσηέο:

Βέληα νπκπεληώηε
Νίθε Λακπξνπνύινπ
Καηεξίλα Γθαλάηζηνπ

Αίηεζε παξαθνινχζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε – αλεμαξηήηωο εηδηθόηεηαο &
βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ωο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 22/11/2020 (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 θαηλνηφκσλ 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 τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηφπηλ επηιέμηε μέθοδο πληρωμής 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

Έλωζε



Εγγραθή

ή

ηο

ζύνδεζμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη
θωδηθό. 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).
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης».

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην
πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodosmelwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ έρω
επηιεγεί λα παξαθνινπζήζω ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ
ζην ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί).
ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική
επιζηολή γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην).

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 22/11/2020
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ζην πξφγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΗ

ΤΝΓΡΟΜΗ

κειώλ,

30€

(ε

δηαδηθαζία

πιεξωκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνχλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.
❖ Η παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε).
 Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο
επηκνξθνχκελνπο, κεηά απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Όιεο

νη

βεβαηψζεηο

αλαξηώληαη

ζην

πξνθίι

ηωλ

κειώλ

ηεο

ΔΔΠΔΚ

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε
πξνγξάκκαηνο.
 Όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ μεθηλνύλ θαλνληθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ηνπο εκεξνκελία.

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινχζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:
 Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.
 Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.
 Να παξαδψζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεωλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαηωκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεωλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξφκελνη ζηνπο παξαθάησ 4 άμνλεο:
Πεξηερφκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - Σαθήλεηα.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθψλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληφβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκφξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλψλνληαη δηαξθώο, ζε φιε ηελ Διιάδα**
***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο ***

35ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (400 ωξώλ)
Η 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
«ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ», δηάξθεηαο 400 ωξώλ.
Τν πξφγξακκα απηφ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεωο
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.
Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκφζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΣΓΔ, ζε Σηειέρε
δνκψλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνχρνπο φισλ ησλ Σρνιψλ (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

ηνπ

ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΚΑΙ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Tν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Σρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ» απνζθνπεί
ζηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ
πνπ πξνζθέξνπλ ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη
εθπαηδεπφκελνη ζα έρνπλ απνθηήζεη γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
πινπνίεζε έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζα απφ ηα επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ζην
πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Κπξίσο φκσο ζα έρνπλ απνθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο
πνπ

είλαη

απαξαίηεηεο

γηα

λα

ππνζηεξίμνπλ

έλαλ

θνξέα

ζε

φιεο

ηηο

θάζεηο

ελφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ:
1. Να ςχεδιάςουν,
2. Να διαχειριςτοφν,
3. Και να υλοποιιςουν ευρωπαϊκά ζργα
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα:
1. υποςτθρίξουν ζναν φορζα ςε όλεσ τισ φάςεισ ενόσ ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου, από τον ςχεδιαςμό
του μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ και τθν κεφαλαιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του.
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
1. Οργανώςουν τθν αναηιτθςθ εταίρων και να κατανοιςουν ότι θ επιλογι των κατάλλθλων τρατθγικών
Εταίρων ςτθν Πρόταςθ και θ Κοςτολογικι φνκεςθ του Προχπολογιςμοφ εκάςτοτε μζρουσ, επθρεάηει
κακοριςτικά τθν ζγκριςθ τθσ Πρόταςθσ.
2. Εκπονιςουν κοςτολόγθςθ και κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΩΡΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: υγγραφι πρόταςθσ ΚΑ1 Erasmus+ ςχολικισ εκπαίδευςθσ
(Γκανάτςιου Αικατερίνθ)
1.1 υγγραφι πρόταςθσ ΚΑ1 Erasmus+ ςχολικισ εκπαίδευςθσ
1.2 υμβουλζσ για τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων
1.3 Εφρεςθ ςεμιναρίων
1.4 Οικονομικοί Τπολογιςμοί
ΕΝΟΣΗΣΑ 2: υγγραφι πρόταςθσ ΚΑ229 Erasmus+ ςυμπράξεισ μεταξφ
ςχολείων
(Γκανάτςιου Αικατερίνθ)
2.1 υγγραφι πρόταςθσ ΚΑ2 Erasmus+ ςυμπράξεισ μεταξφ ςχολείων
(ΚΑ229 )
2.2 υμβουλζσ για τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων
2.3 Εφρεςθ εταίρων
2.4 Οικονομικοί Τπολογιςμοί
ΕΝΟΣΗΣΑ 3: Τποβολι Προγραμμάτων ΚΑ201
(Νίκθ Λαμπροποφλου)
Από τθν Ιδζα ςτθν Τλοποίθςθ
3.1 ΒΗΜΑ 1 - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ: Γνώςθ, δεξιότθτεσ – ικανότθτεσ –
Εργαλεία που χρειάηομαι

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

3.2 ΒΗΜΑ 2 – Η ΟΜΑΔΑ ΜΟΤ: Εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ. Επιλογι
μελών, τεχνικζσ, ο κφκλοσ τθσ ομάδασ.
3.3 ΒΗΜΑ 3 - ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ: τάδια δθμιουργικότθτασ, Σεχνικζσ
δθμιουργικότθτεσ, Αξιολόγθςθ και επιλογι ιδεών.
3.4 ΒΗΜΑ 4 – ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: – Γνώςθ και κριτιρια ΕΕ, επιτυχθμζνεσ
προτάςεισ (Quality assurance - Evaluation)
3.5 ΒΗΜΑ 5 – Η ΠΡΩΣΗ ΕΛΙΔΑ: υγγραφι των πρώτων ςελίδων, ιδζεσ
ςτθν πράξθ.
ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Από τθν Τποβολι ςτθν Τλοποίθςθ
(Βζνια ουμπενιώτθ)
ΕΙΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΜΟΤ – ΤΠΟΒΟΛΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
2.1 ΒΑΙΚΗ ΔΡΑΗ 2/KA2 - ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ
2.2 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
3. ΚΤΚΛΟ ΖΩΗ ΕΝΟ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑ2
3.1 ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
3.2 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΕΔΙΟΤ

200 ΩΡΕ

4. 1 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΙΣΗ
4.2. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ MOBILITY TOOL+
4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
4.3.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
4.3.2. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
4.3.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
5. ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΕRASMUS+
6. ΔΙΑΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
ΕΝΟΣΗΣΑ 8: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΕΞΕΩΝ
β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία
ςυναδζλφου ςασ, αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ:

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

400 ΩΡΕ

12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

Περιεχόμενο, Δομι, Πρωτοτυπία, αφινεια.
+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (ουμπενιώτθ Βζνια)

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

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:

Βέληα νπκπεληώηε
Η Βέληα (Βαζηιηθή) έρεη ζθνπφ ηεο δσήο ηεο ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, ησλ
επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο.
Δθφδηα ηεο νη δηεζλείο εκπεηξίεο θαη ε κεγάιε πξνυπεξεζία ηεο ζην θνκκάηη ηνπ
gender equality, ηφζν ζε εξεπλεηηθνχο αιιά θαη ζε non-profit ηνκέα. Έρεη
ζπνπδάζεη Αγγιηθή Γιψζζα θαη Φηινινγία θαη έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθφ ζε ζέκαηα
Φχινπ θαη Γπλαηθείεο ζπνπδέο ζηελ Ιξιαλδία.
Μεηαθφκηζε ζηελ Λάξηζα απφ ην Γνπβιίλν ην 2015 θαη απφ ηφηε εξγάδεηαη σο EU project Consultant &
Project Proposal Manager ζηελ εηαηξία ηεο παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ. Σην παξειζφλ εξγάζηεθε θαη εξγάδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζαλ ζπλεξγάηηδα ζε ΜΚΟ θαη
εηαηξείεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ πνπ εκπιέθνληαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ηφζν ζηελ
ζπγγξαθή φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπο. Γλσξίδεη πνιχ θαιά ην θνκκάηη ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ
θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο funding απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. (vasiliki.soumpenioti@ucdconnect.ie )
Νίθε Λακπξνπνύινπ
Η Νίθε Λακπξνπνχινπ έρεη εηδηθφηεηα ζηελ θνηλωληθνπνιηηηζηηθή κάζεζε,
ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγηθή γξαθή θαη αθήγεζε
κε πνιπκέζα ζε δηαδηθηπαθέο, καζεζηαθέο κηθξέο νκάδεο θαη θνηλόηεηεο
(Computer Supported Collaborative Learning/Writing CSCL/Writing). Έρεη
Γηδαθηνξηθφ απφ ην London South Bank University, φπνπ θαηφπηλ έθαλε
κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα Marie Curie κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ, θαη Μάζηεξ
ζηνπο Η/Υ ζηελ Δθπαίδεπζε, απφ ην Institute of Education, University College
London. Έρεη ηειεηψζεη ηελ Αθαδεκία Τξίπνιεο, Δμνκνίσζε ζην Δζληθφ
Καπνδηζηξηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Γίπισκα ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη πάλσ απφ 25 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, Μ. Βξεηαλία θαη Γαιιία. Έρεη εξγαζηεί σο ππεχζπλε Οκάδαο Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη εξγάδεηαη σο Δ.ΓΙ.Π. ζην
Παλεπηζηήκην Παηξψλ. (niki.lampropoulou@gmail.com)

Αηθαηεξίλε Γθαλάηζηνπ

Η Αηθαηεξίλε Γθαλάηζηνπ είλαη Φπζηθφο ζην Λχθεην Γφλλσλ. Έρεη δχν πηπρία,
έλα Φπζηθήο θαη έλα Λνγηζηηθήο, δχν κεηαπηπρηαθά, έλα ζηε Φπζηθή Υιηθψλ
(Α.Π.Θ.) θαη έλα ζηελ Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Υπνινγηζηψλ,
Τειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερλείν Βφινπ),
γλσξίδεη άξηζηα δχν μέλεο γιψζζεο, αγγιηθά (ECPE- Michigan Proficiency) θαη
γεξκαληθά (Grosses Deutches Sprachdiplom) θαη κέηξηα γαιιηθά θαη έρεη παξαθνινπζήζεη
πιήζνο ζεκηλαξίσλ θαη επηκνξθψζεσλ κε πνηθίιε ζεκαηνινγία.

Μέρξη ην 2008, πνπ έγηλε κφληκε εθπαηδεπηηθφο ζην δεκφζην κεηά απφ ην γξαπηφ δηαγσληζκφ ηνπ
ΑΣΔΠ, είρε εξγαζηεί γηα αξθεηά ρξφληα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζέζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ησλ
ζπνπδψλ ηεο θαη θπξίσο σο θαζεγήηξηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο Τξηηνβάζκηαο. Τα ηειεπηαία 3 ρξφληα αζρνιείηαη κε ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα Erasmus+, κε
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζπγγξαθή ησλ αηηήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. Τν ζρνιείν ηεο απηή ηε ζηηγκή έρεη νινθιεξψζεη ην πξψην ηνπ πξφγξακκα
Erasmus+ KA1 θαη πινπνηεί ηα δχν ηνπ πξψηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ΚΑ2 (ΚΑ229 ζπκπξάμεηο
κεηαμχ ζρνιείσλ), έλα σο εηαίξνο θαη έλα σο ζπληνληζηήο. (ganatsiou@yahoo.gr)

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
νπκπεληώηε Βέληα - ζπληνληζηήο ( vasiliki.soumpenioti@ucdconnect.ie )

