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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: «ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ»:
Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο
δηάξθεηαο (450 ωξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
αο 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:
Σίηινο:

Α/Α

36

ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ,
ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗ
ΣΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

14/12/2020

Ηκέξεο &
ψξεο
δηεμαγσγήο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

πλνιηθή
δηάξθεηα:

450 ώξεο
(20
εβδνκάδεο)

Moodle

Υψξνο
Τινπνίεζεο:

Δπηκνξθσηέο:

Δπζηαζίνπ Ι.
Καξαβίδα Μ.
Κνπηζηκπέιε Ο.
Νηδηθέξε Δ.
Σζηξλάξε Δ.
Σζακήηξνπ Ι.
Υξπζάγε Δ.

Δμ
απνζηάζεωο
(Δμ
νινθιήξνπ)

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. 06/12/2020 (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 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

Έλωζε



Εγγπαθή

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: «Αναίπεζη αίηηζηρ».

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: 06/12/2020
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 - αθήλεηα.

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 ***

36ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (450 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
«ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ»,
δηάξθεηαο 450 ωξώλ.
Σν 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.
Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκφζηαο θαη Ιδησηηθήο), 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, ΣΗ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ.

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, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαθηηθήο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο

πξνζθχγσλ.

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:
ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΩΡΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΑΡΧΕ, ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΑΜΗΣΡΟΤ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗ
ΣΙΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΑΞΙΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΑΞΙΕ ΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 5: Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ –
Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΝΣΖΙΦΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ,
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΝΣΖΙΦΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ 7: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ – ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ - ΡΑΣΙΜΟ
ΝΣΖΙΦΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ

8:

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΦΤΓΩΝ

&ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)
ΧΡΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ 9: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ
&
ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ

25 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

20 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

70 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

450
ΩΡΕ

20
ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΧΡΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ
10: ΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ
ΠΡΟΦΤΓΕ
ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΗ

Ι:

ΚΟΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 11: ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΤΓΕ ΙΙ: ΠΡΟΣΑΕΙ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
ΚΟΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 12: Η ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΛΑΩΝ
ΣΙΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 13: ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΑΚΗ
ΑΓΩΓΗ
ΕΤΣΑΘΙΟΤ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 14: ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ – ΣΟΠΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ.
ΘΕΩΡΙΕ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΑ ΜΟΤΕΙΑ
ΕΤΣΑΘΙΟΤ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 15: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΑΜΗΣΡΟΤ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 16: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΑΜΗΣΡΟΤ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 17: Η ΣΕΧΝΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΙΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 18: ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
(ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ)
ΣΙΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΕΝΟΣΗΣΑ 19-20: 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:
Περιεχόμενο, Δομή, Πρωτοτυπία, αφήνεια.

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:

Σζηξλάξε Έιελα
Πηπρηνχρνο Δηθαζηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ Παλ/κην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ,
Πηπρηνχρνο Λνγηζηηθήο ΣΔΙ 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: «ΚΟΙΝΩΝΙΝΙΚΔ, ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ
ΓΟΜΔ ΣΗ Ν.Α. ΔΤΡΩΠΗ». 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 ΓΙΔΚ θαη ΓΔ σο σξνκίζζηα απφ ην 2002 σο
θαη ζήκεξα. (etsirnari@gmail.com)
Δπζηαζίνπ Ιωάλλα
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Ιζηνξίαο & Αξραηνινγίαο, ηνπ ΔΚΠΑ, κε θαηεχζπλζε
ηελ Αξραηνινγία & Ιζηνξία 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 Ιζηνξίαο ηνπ Λνλδίλνπ». θαη
Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηίηιν δηαηξηβήο: «Σν Δηθνληθφ Μνπζείν ζηελ 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 Ιζηνξία 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)

Σζακήηξνπ Ιθηγέλεηα
Γελλήζεθε ζηε Βέξνηα Ηκαζίαο, 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 Ηγεζία θαη Πνιηηηθή
απφ ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Έρεη εηήζηα εμεηδίθεπζε ζηα ειιεληθά σο
δεχηεξε ή μέλε 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 Ηκεξίδεο. (irinianas@gmail.com)
Καξαβίδα Μαξία
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Απφ
ην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ έιαβε ην κεηαπηπρηαθφ ηεο δίπισκα ζηηο Δπηζηήκεο
ηεο Αγσγήο. Άξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε έγθξηηα, ειιεληθά θαη μελφγισζζα,
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ελψ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ
αλαθνηλψζεσλ ζε παλειιήληα θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Δπηπξνζζέησο, είλαη θξηηήο
εξγαζηψλ ζε έγθξηηα, ειιεληθά θαη μελφγισζζα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαζψο θαη ζε παλειιήληα
θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Δίλαη ζπγγξαθέαο δχν βηβιίσλ κε επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ζηηο Δπηζηήκεο ηεο
Αγσγήο θαη είλαη επηκνξθψηξηα ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθήο ςπρνινγίαο
ζην ΚΔΓΙΒΙΜ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. (mrkaravida@gmail.com )
Υξπζάγε Διέλε
Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο (MSc) κε ηίηιν: “Σερλνινγίεο
Πεξηβάιινληνο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία”, ζην ηκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (2019). Καηέρεη Master In Business Administration
(MBA) απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (2015)
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