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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, ΗΔΚ, θιπ.) πνπ
είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ – ΓΔ – ΗΔΚ,
θ.ιπ.

Θέκα: «ΤΓΥΡΟΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΗΦΟΡΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»:
Τπνβνιή
αηηήζεωλ
παξαθνινύζεζεο
θαηλνηόκνπ
επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (500 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:

36

ΤΓΥΡΟΝΑ ΘΔΜΑΣΑ
ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΗΦΟΡΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

28/12/2020

Ηκέξεο &
ψξεο
δηεμαγσγήο:

Σπλνιηθή
δηάξθεηα:

Φψξνο
Υινπνίεζεο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

500 ώξεο
(20
εβδνκάδεο)

Δμ
απνζηάζεωο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Moodle

Δπηκνξθσηέο:

ΓΗΩΡΓΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ
ΛΔΜΟΝΗΑ ΜΠΟΤΣΚΟΤ
ΔΛΔΝΖ
ΚΑΡΠΗΓΟΤ
ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΟΤΝΖ
ΑΝΝΑ
ΜΤΡΩΝΑΚΖ
ΔΤΦΡΟΤΝΖ ΝΑΚΟΤ
ΜΑΡΗΑ
ΦΡΟΤΝΣΑ

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. 20/12/2020 (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 όλοκα τρήζηε θαη ηνλ θωδηθό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβοιή αίηεζες» πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηφπηλ επηιέμηε κέζοδο πιερωκής 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:

Ζ

Έλωζε



Εγγραθή

ή

ηο

ζύλδεζκο

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: «Αλαίρεζε αίηεζες».

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: 20/12/2020
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ:

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΗ

ΠΛΖΡΩΜΖ

ζην πξφγξακκα ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΖ

ΤΝΓΡΟΜΖ

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 Πξόεδξνο

Ο Αληηπξόεδξνο

Γεκήηξεο Κνινθνηξώλεο

Γεκήηξεο Ληόβαο

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

36ν ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (500 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
«ΤΓΥΡΟΝΑ

ΘΔΜΑΣΑ

ΑΓΩΓΖ

ΤΓΔΗΑ

ΚΑΗ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

-

ΑΔΗΦΟΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ», δηάξθεηαο 500 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 ηεο ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ, ηεο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ &
ηεο ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηκνξθνχκελνη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε
ηα ζχγρξνλα ζέκαηα Αγσγήο Υγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Μέζα απφ ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαβαζκίζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο ηνπο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε
ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Υγείαο ή/θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε νξίδνληα ηελ
Αεηθφξν Δθπαίδεπζε.

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ:
Α. Σε επίπεδο γλώζεωλ:
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ:

1. Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζχγρξνλα δεηήκαηα Αγσγήο Υγείαο
(ΑΥ) φπσο γηα παξάδεηγκα:

Πξψηεο Βνήζεηεο, Καλφλεο Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο,

Μεζνγεηαθή Γίαηηα, Σεμνπαιηθή αγσγή θαη δηαπαηδαγψγεζε
2. Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζχγρξνλα δεηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) φπσο γηα παξάδεηγκα:

πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ, αεηθφξνο

αλάπηπμε, βησζηκφηεηα, πεξηβαιινληηθή εζηθή θαη θηινζνθία, ζαιάζζην πεξηβάιινλ,
βηνπνηθηιφηεηα
3. Να πξνζδηνξίδνπλ ηηο αξρέο, ηνλ ζθνπφ θαη ηελ κεζνδνινγία ησλ πξνγξακκάησλ ΑΥ θαη
ΠΔ
4. Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ,
πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ΑΥ ή/θαη ΠΔ
5. Να αλαιχνπλ ηελ δηαζεκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ΑΥ θαη ΠΔ θαη ηελ ζχλδεζή ηνπο κε
ηελ Αεηθφξν Δθπαίδεπζε
Β. Σε επίπεδο ηθαλοηήηωλ
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε:
1. Να ζρεδηάδνπλ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ΑΥ ή/θαη ΠΔ
2. Να ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ ΑΥ
θαη ΠΔ
3. Να δηαρεηξίδνληαη ηα εκπφδηα πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πξνγξάκκαηνο ΑΥ ή/θαη ΠΔ
4. Να εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο ψζηε λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ πηνζέηεζε
ελφο πγηνχο θαη θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπνπ δσήο
5. Να παξνπζηάδνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε κε εθιατθεπκέλε κνξθή
6. Να αμηνινγνχλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ζηάζε ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε επίθαηξα
ζέκαηα ΑΥ θαη ΠΔ
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεωλ θαη ζσκπερηθορώλ
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ:
1. Να ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ πηνζέηεζε ελφο πγηνχο θαη θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ
ηξφπνπ δσήο
2. Μα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία κε
άμνλα ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ
3. Να εθηηκνχλ ην φθεινο πνπ δχλαηαη λα έρεη ε αεηθφξνο Δθπαίδεπζε ζηνλ δηδαθηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο

4. Να ζπκκεηέρνπλ επνηθνδνκεηηθά ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΑΥ θαη ΠΔ
εθηηκψληαο ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία
5. Να ππνθηλνχλ ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ελεξγή ζπκκεηνρή
ζε πξνγξάκκαηα ΑΥ ή/θαη ΠΔ
6. Να πηνζεηνχλ έλα δηαζεκαηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ζηα πξνγξάκκαηα ΑΥ θαη ΠΔ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
“ύγρξνλα Θέκαηα Αγωγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αεηθόξνο Δθπαίδεπζε”
ΔΝΟΣΗΣΔ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ

ΩΡΔ

ΔΒΓΟΜΑΓΔ

25 ΩΡΔ

1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ

50 ΩΡΔ

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50 ΩΡΔ

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50 ΩΡΔ

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

ΔΝΟΣΗΣΑ 1: Δηζαγωγή ζηα Πξνγξάκκαηα Αγωγήο Τγείαο &
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
Δπηκνξθωηήο: Λαδαξίδεο Γεώξγηνο
1.1 Θεζκηθό πιαίζην πξνγξακκάησλ Αγσγήο πγείαο & Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο
1.2 ρεδηαζκόο & Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ Αγσγήο πγείαο & Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο
ΔΝΟΣΗΣΑ 2: Αγωγή Τγείαο
Δπηκνξθωηήο: Φξνύληα Μαξία
1.1. Η έλλνηα «πγεία» σο θνηλσληθό-επηζηεκνληθό δηαθύβεπκα
1.2. Η ζρέζε ηεο Αγσγήο Τγείαο κε ηελ Πξναγσγή Τγείαο
1.3. Η Αγσγή Τγείαο θαη ην ρνιείν
1.4. Σν Λνγηθό κνληέιν (Logic Model): κηα κεζνδνινγία δηακόξθσζεο θαη
αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ
ΔΝΟΣΗΣΑ 3: Πξώηεο Βνήζεηεο
Δπηκνξθώηξηα: Φξνύληα Μαξία
3.1. Πξώηεο Βνήζεηεο - Βαζηθέο Αξρέο Δθαξκνγήο
3.2. Δθηίκεζε Δπείγνπζαο Καηάζηαζεο - ΚΑΡΠΑ
3.3. Αληηκεηώπηζε Τπνγιπθαηκίαο, Δπηιεςίαο, Κξαληνεγθεθαιηθώλ θαθώζεσλ
3.4. Πληγκόο, Πληγκνλή, Δγθαύκαηα, Αηκνξξαγίεο
ΔΝΟΣΗΣΑ 4: Σν πξόηππν ηεο Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο
Δπηκνξθωηήο: Λαδαξίδεο Γεώξγηνο
4.1. Οξηζκόο & Ιζηνξηθά ζηνηρεία Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο
4.2. Πεξηγξαθή ηεο Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο
4.3. Οθέιε ηεο Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο ζηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ
4.4. Αμηνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ ηεο Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο ζηνλ ρώξν ηεο

Δθπαίδεπζεο
ΔΝΟΣΗΣΑ 5: H ζεμνπαιηθή αγωγή ζηα ζρνιεία / Υηίδνληαο πγηή ζρέζε κε ην
ζώκα καο
Δπηκνξθώηξηα: Μπνύηζθνπ Λεκνληά
5.1. εμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε: ηη είλαη, πόηε αξρίδεη.
5.2. Σαπηόηεηα ηνπ θύινπ , αιιεινζεβαζκόο ζηηο

50 ΩΡΔ

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50 ΩΡΔ

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50 ΩΡΔ

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

50 ΩΡΔ

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

δηαθνξεηηθέο ηαπηόηεηεο, Η έλλνηα ηεο θαθνπνίεζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ
ζηνλ εληνπηζκό ηεο
5.3. Δθεβεία: ε πεξίνδνο ησλ κεγάισλ αιιαγώλ, νη πξώηεο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο
5.4. Ο ξόινο ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε.
ΔΝΟΣΗΣΑ 6: Οιηζηηθή εμνπαιηθή Δθπαίδεπζε
Δπηκνξθώηξηα: θαξπίδνπ Διέλε
6.1. πκπεξηιεπηηθή εμνπαιηθή Δθπαίδεπζε (Comprehensive Sexual Education):
Οξηζκόο – Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
6.2.

Αλάγθεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ λεαξώλ αηόκσλ ζρεηηθέο κε ηε ζεμνπαιηθή

ηνπο πγεία θαη επεκεξία
6.3.

Σεθκεξίσζε ηνπ ξόινπ ηεο Δ (CSE) ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ

ησλ παηδηώλ θαη ησλ λεαξώλ αηόκσλ
6.4.

Βαζηθέο ζεκαηηθέο ηεο Δ (CSE) θαη καζεζηαθνί ζηόρνη

ΔΝΟΣΗΣΑ 7: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε Άμνλα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε
Δπηκνξθώηξηα: Νάθνπ Δπθξνζύλε
7.1. Οξηζκόο θαη ζθνπόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κέζα από ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε
7.2. ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθώλ Πξνγξακκάησλ κε θεληξηθό
άμνλα ηελ Αεηθνξία
7.3. Τινπνίεζε ελόο project κε ζέκα νξζνινγηθή δηαρείξηζε πηζαλώλ
Πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ζε έλα θιεηζηό νηθνζύζηεκα κε άμνλα ηελ
Αεηθνξία
7.4. Αλάζεζε ζεκαηηθώλ εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο
πξάζηλεο-Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
ΔΝΟΣΗΣΑ 8: Φηινζνθία θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Δπηκνξθώηξηα: Σζνύλε Βαζηιηθή
8.1. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε- Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή- Πεξηβαιινληηθή
Φηινζνθία.
8.2. Πεξηβαιινληηθέο Ηζηθέο ζεσξίεο: Αλζξσπνθεληξηζκόο, Οηθνθεληξηζκόο,
Βηνθεληξηζκόο, Ηζηθή ηεο Γεο, Οηθνθεκηληζκόο, Κνηλσληθή Οηθνινγία,
Οηθνθνηλόηεηεο, Βηνθνηλόηεηεο.
8.3. Η ζπκβνιή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο ζην πεξηβαιινληηθό δήηεκα :

Αεηθνξία- Βησζηκόηεηα.
8.4. Γηιήκκαηα Δθαξκνζκέλεο Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο – Γηδαθηηθέο
Παξεκβάζεηο
ΔΝΟΣΗΣΑ 9: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Δπηκνξθώηξηα: Μπξωλάθε Άλλα
9.1. Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο - O ξόινο ηεο Πνζεηδσλίαο
(Posidonia oceanica)
9.2. Η ζεκαζία ησλ ηερλεηώλ πθάισλ ζηελ παξάθηηα νηθνινγία

50 ΩΡΔ

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

75 ΩΡΔ

3 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

9.3. Πξνζηαηεπόκελεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο - Θαιάζζηα βηνπνηθηιόηεηα θαη
πεξηβαιινληηθή εζηθή
9.4. Πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία - επηθνηλσλία ηνπ θηλδύλνπ
ΔΝΟΣΗΣΑ 10: ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΔΞΔΩΝ
β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΥΟΛΙΩΝ (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία ζπλαδέιθνπ
ζαο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
Πεξηερόκελν, Γνκή, Πξσηνηππία, αθήλεηα.
+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Λαδαξίδεο Γεώξγηνο)
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

500 ΩΡΔ

20
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

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:

Ο

Γεώργηος Λαδαρίδες (πληνληζηήο) εξγάδεηαη σο Δθπαηδεπηηθόο

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από ην 2002 θαη από ην 2014 ππεξεηεί σο
Τπνδηεπζπληήο ζε Γεκόζηα ΙΔΚ. Παξάιιεια απαζρνιείηαη σο Δθπαηδεπηήο ζε
πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Κνιιέγηα. Έρεη ζπνπδάζεη Βηνινγία
ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη είλαη θάηνρνο

Master ζηελ Γηδαθηηθή ηεο

Βηνινγίαο θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο από ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη MBA από ην Kingston
University. ηελ παξνύζα θάζε εθπνλεί ηελ Γηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ζην ηκήκα Γηαηηνινγίαο ηνπ
Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα ηελ Μεζνγεηαθή Γίαηηα. Δίλαη ελεξγό κέινο δηαθόξσλ
επαγγεικαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ νξγαληζκώλ θαη κεηξώσλ, δηαζέηεη πηζηνπνίεζε Δθπαηδεπηή
Δλειίθσλ (ΔΟΠΠΔΠ), ΣΠΔ α θαη β-επηπέδνπ θαη γλσξίδεη αγγιηθά (επίπεδν C2) θαη Γαιιηθά (επίπεδν
C1). Δπίζεο, έρεη εθπνλήζεη ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο & Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Σα εξεπλεηηθά ηνπ
ελδηαθέξνληα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ησλ πνιηηώλ αλαθνξηθά κε ηε
Μεζνγεηαθή Γίαηηα θαζώο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ απηνύ ζηνλ ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο θαη
ηνπ Σνπξηζκνύ. ( glaza33@gmail.com )

Η Γξ. Μαρία Φρούληα ππεξεηεί σο ΔΓΙΠ ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη Κνηλσληθήο Δξγαζίαο - Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Γηα δηάζηεκα 7
εηώλ ππεξέηεζε σο Ννζειεύηξηα ζην Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν ΡίνΠαηξώλ, ελώ γηα δηάζηεκα 17 εηώλ σο Δθπαηδεπηηθόο δεπηεξνβάζκηαο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθόηεηα ηεο Ννζειεπηηθήο όπνπ έρεη
πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο. Δίλαη ζπγγξαθέαο άξζξσλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθά
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο ζπλεδξίσλ. Η θύξηα ζπγγξαθηθή

ηεο

ελαζρόιεζε αθνξά ηελ Αγσγή Τγείαο θαη ηελ Δθπαίδεπζε. Έρεη πνιπεηή εθπαηδεπηηθή-δηδαθηηθή
εκπεηξία ζηε κεηα-Γεπηεξνβάζκηα & ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ
Ννζειεπηηθήο (ΣΔΙ & ΑΔΙ), κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο, ζην Université de
Rouen (FRANCE), Σκήκα Sciences de l’Éducation θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, ζηελ Αγσγή Τγείαο θαη ηα
Καηλνηνκηθά Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο. ( mariafggm@yahoo.gr)

Η Λεκοληά Μπούηζθοσ είλαη Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
Μαζεκαηηθόο θαη Τπνδηεπζύληξηα ζην Γπκλάζην Ακπληαίνπ. Έρεη πνιπεηή
δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ σο επηκνξθώηξηα Β επηπέδνπ. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Μεραληθνύ
Πεξηβάιινληνο (ΣΔΙ Γπη. Μαθεδνλίαο ), κεηαπηπρηαθνύ ζηελ Δθαξκνζκέλε
ηαηηζηηθή (ΟΠΑ), ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ) θαη ζηε
Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ (ΑΠΘ) θαη έρεη εηδίθεπζε ζηελ πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό
πξνζαλαηνιηζκό (ΠΔΤΠ). Δίλαη ππνςήθηα Γηδάθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζην ηκήκα
Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Έρεη ζπκκεηάζρεη σο εηζεγήηξηα ζε πνιιά ζπλέδξηα, έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έρεη δεκνζηεύζεη πνιιά άξζξα ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά. Από ην 2009 εθπνλεί ζην Γπκλάζην Ακπληαίνπ πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο κε ζέκα
«εμνπαιηθή

Γηαπαηδαγώγεζε»,

ζπληνλίδεη

δξάζεηο

θαη

δηεκεξίδεο

ελεκέξσζεο

γνλέσλ,

εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ γηα ην ζέκα θαη κεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζήο ηνπο.
( lemonmp3@gmail.com )

Η Έιελα Σθαρπίδοσ είλαη Δθπαηδεπηηθόο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη
από ην 2004, ζπληνλίδεη νκάδεο εθήβσλ κε ζέκα «εμνπαιηθή Αγσγή θαη
Έκθπιεο ρέζεηο», ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο. Δίλαη
επίζεο, ππεύζπλε ηνπ Σνκέα Δθπαίδεπζεο ηνπ Πνιύρξσκνπ ρνιείνπ.
ζπκκεηάζρεη

σο

εθπαηδεύηξηα

ζε

ζρνιέο

γνλέσλ

θαη

Έρεη

επηκνξθώζεηο

εθπαηδεπηώλ/-ηξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εμνπαιηθή Αγσγή, ηηο Έκθπιεο
ρέζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ΛΟΑΣΚΙ+ καζεηξηώλ/-ησλ. Πξόζθαηα, ζπκκεηείρε, κέζσ ηνπ
Πνιύρξσκνπ ρνιείνπ, ζηε ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ Δπξσπατθνύ έξγνπ HOMBAT, ην νπνίν ζηνρεύεη
ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο νκνθνβίαο θαη ηξαλζθνβίαο ζηα ζρνιεία, ζηε ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ
Δπξσπατθνύ έξγνπ GEM, ην νπνίν ζηνρεύεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο έκθπιεο βίαο, θαζώο θαη ζηελ
νκάδα ζπγγξαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ ηνπ ΟΚΑΝΑ, «Σν ζρνιείν πνπ καο ρσξάεη», έλα
πξόγξακκα ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνύ ζηε ζρνιηθή
θνηλόηεηα. (elskarpidou@yahoo.gr )

Η Εσθροζύλε

Νάθοσ είλαη Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,

εηδηθόηεηαο Πηπρηνύρνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θαη Πεξηβαιινληνιόγνπ. Έρεη
εξγαζηεί σο Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε δηθό ηεο Σερληθό γξαθείν, έρεη δηαηειέζεη
ύκβνπινο

ζηελ

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε,

επίζεο

έρεη

εξγαζηεί

σο

Πεξηβαιινληνιόγνο ζε ππεξεζία ηνπ ΠΔ.ΥΧ., ζε Πεξηθέξεηα. Έρεη ζπκκεηάζρεη
ζε νκαδηθή ζπγγξαθή βηβιίσλ, θαη πάλσ από 20 άξζξσλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα.

Η θύξηα ζπγγξαθηθή

ηεο

ελαζρόιεζε,

αθνξά

ηνλ Δπηζηεκνληθό

Αιθαβεηηζκό θαη ηελ δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαζώο θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε Δπξσπατθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα PARSEL, ππό ηελ αηγίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ
Ισαλλίλσλ θαζώο θαη ζηε ζπγγξαθή δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζηα πιαίζηα
ηνπ ζεξηλνύ ζρνιείνπ.

Έρεη

δηδαθηηθή

εκπεηξία

ζηε

Γεπηεξνβάζκηα θαη

ηελ

Σξηηνβάζκηα

εθπαίδεπζε θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ελειίθσλ. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, Πηπρίν Πεξηβαιινληνιόγνπ, κεηαπηπρηαθνύ Γηαηκεκαηηθνύ, ζην Παλεπηζηήκην
Ισαλλίλσλ ζηελ «Αγξνρεκεία Πεξηβάιινληνο»,

Παηδαγσγηθό ηνπ ηκήκαηνο ΠΑΣΔ ηεο ΑΠΑΙΣΔ

Ισαλλίλσλ, Δμεηδίθεπζε ζηελ Ννκνζεζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζρεδηαζκνύ Δπξσπατθώλ
πξνγξακκάησλ. ( ershnak@yahoo.gr )

Η Γξ. Βαζηιηθή Τζούλε είλαη Φηιόινγνο θαη εξγάδεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Έρεη πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη ηελ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζώο θαη ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Δίλαη θάηνρνο
πηπρίνπ

Φηινιόγνπ

(ΔΚΠΑ),

Μεηαπηπρηαθνύ

ζηελ

Φηινζνθία

(ΔΚΠΑ),

Μεηαπηπρηαθνύ «πνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε» (ΔΑΠ), θαη Γηδαθηνξηθνύ ζηελ
Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή (ΔΚΠΑ). Δίλαη πηζηνπνηεκέλε ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε (Β2,
Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο) θαη έρεη ιάβεη κέξνο σο εηζεγήηξηα ζε δηεζλή θαη ειιεληθά
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Αξζξνγξαθεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη έρεη εθπνλήζεη πιεζώξα
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. ( vtsouni@yahoo.gr )

Η Γξ. Άλλα Μσρωλάθε είλαη Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
εηδηθόηεηαο Βηνιόγσλ θαη ππεξεηεί από ην 2017 σο Τπνδηεπζύληξηα. Έρεη
δεκνζηεύζεη πάλσ από 10 άξζξα ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
θαη ζπλέδξηα. Η θύξηα ζπγγξαθηθή ηεο ελαζρόιεζε αθνξά ζηε δηδαθηηθή
κεζνδνινγία θαη ηε Θαιάζζηα Βηνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκίσλ θαζώο θαη είλαη επηκνξθώηξηα Β-επηπέδνπ ζηνλ θιάδν ησλ
θπζηθώλ επηζηεκώλ, ηερλνινγίαο θαη θπζηθήο αγσγήο. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο EUSO
2014 θαη ζπκκεηνρή ζε 4 Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ERASMUS+ KA2. Πξόεδξνο Δπηηξνπήο ζηνλ 6ν
Γηαγσληζκό Βηνινγίαο 2010. Έρεη πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζώο
θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο,
κεηαπηπρηαθνύ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Παλ/κην Αηγαίνπ) θαη δηδαθηνξηθνύ ζε ζέκαηα
Γηδαθηηθήο Θαιάζζηαο Βηνινγίαο θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Παλ/κην Αηγαίνπ).
( amironaki@gmail.com )

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Γεώργηος Λαδαρίδες ( glaza33@gmail.com )

