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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 επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ – ΓΔ – ΙΔΚ,
θ.ιπ.

Θέμα: «ΤΓΥΡΟΝΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ & ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ
ΣΙ
ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΑΓΩΓΗ & ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο
θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (450 ωξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από
απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλωζε 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 επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάηω εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α

Σίηινο:

38

ΤΓΥΡΟΝΔ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ
ΠΡΑΚΣΙΚΔ &
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ
ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΙ
ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ
ΑΓΩΓΗ &
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

11/01/2021

Ηκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

Moodle

πλνιηθή
δηάξθεηα:

450 ώξεο
(18
εβδνκάδεο)

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

Δμ
απνζηάζεωο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Δπηκνξθσηέο:

Καηζηκεληέ
Γαξπθαιιηά
Γθάγθαο Βαζίιεηνο
Καβαιιάξε Ιζκήλε
Σδίθα Βαζηιηθή
Καιέκεο Κωλ/λνο
Σαρκαηδίδεο
Γεκήηξεο

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ 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. 03/01/2021 (γηα ηελ

εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

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

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ 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 τρήζηη 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

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 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».

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: 03/01/2021
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΗ

ΤΝΓΡΟΜΗ

κειώλ,

30€

(ε

δηαδηθαζία

πιεξωκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.
❖ Η παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ 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
επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Όιεο

νη

βεβαηώζεηο

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 παξαθνινύζεζε 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 παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεωλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαηωκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεωλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ 4 άμνλεο:
Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - αθήλεηα.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

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

38ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (450 ωξώλ)
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
«ΤΓΥΡΟΝΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ & ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΙ ΔΠΙΣΗΜΔ
ΣΗ ΑΓΩΓΗ & ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ», δηάξθεηαο 450 ωξώλ.
Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεωο
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 όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, 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

ησλ

ΤΓΥΡΟΝΩΝ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΩΝ

&

ΓΙΓΑΚΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΓΓΙΔΙΩΝ - ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΙ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΑΓΩΓΗ & ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηκνξθνύκελνη λα έξζνπλ ζε επαθή κε
ην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ηεο πξνζσπηθήο επηζηεκνινγίαο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαζηξνθήο,
κε ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη λένπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κε
θαηλνηόκεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκό κε εξγαιεία ΣΠΔ, κε ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο
ζπκπεξίιεςεο αιιά θαη κε ηελ αλαθάιπςε ηεο ζεκαζίαο αλαγλώξηζεο ηεο «θσλήο» ησλ καζεηώλ
ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζδνθάηαη νη επηκνξθνύκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα
αληρλεύνπλ ηηο ζηάζεηο, ηα θίλεηξα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηώλ ηνπο, λα ζρεδηάδνπλ κε

επηηπρία δξαζηεξηόηεηεο πηνζεηώληαο λέα κνληέια θαη εθαξκόδνληαο λέεο ηερληθέο κε ηε ρξήζε
εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ, κε γλώκνλα ηελ ηζόηηκε κάζεζε όισλ ησλ καζεηώλ, αθνπγθξαδόκελνη ηηο
αλάγθεο αιιά θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1. Δμεγνύλ ηηο έλλνηεο «θίλεηξν», «ζηάζε», «πεπνίζεζε» ζε ζρέζε κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
2. Δμεγνύλ βαζηθέο αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο
3. Οξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ project
4. Οξηνζεηνύλ ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο κηθηήο κάζεζεο κε ην κνληέιν ηεο Αλεζηξακκέλεο ηάμεο
5. Γηαθξίλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ΣΠΔ
6. Γηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «θσλήο» ησλ καζεηώλ
7. Δμνηθεησζνύλ κε ηελ δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο καζεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηξόπν πνπ
λα ηθαλνπνηεί ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ.
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:
1. Καηαλννύλ ηηο ζηάζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηώλ ηνπο γηα κάζεζε
2. Δθαξκόδνπλ ηε κέζνδν project ζην ζρεδηαζκό ηνπο
3. Δθαξκόδνπλ ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο
4. Γεκηνπξγνύλ ςεθηαθό πεξηερόκελν θαη εηθνληθέο ηάμεηο
5. ρεδηάδνπλ δξαζηεξηόηεηεο/δξάζεηο πνπ λα εκπιέθνπλ θαη λα πξνσζνύλ ηε «θσλή» ησλ
καζεηώλ
6. ρεδηάδνπλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπόκελνη λα:
1. Έρνπλ ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο
2. Δίλαη πξόζπκνη λα εληάμνπλ θαηλνηόκεο κεζόδνπο ζην δηδαθηηθό ηνπο ζρεδηαζκό
3. Πεηζηνύλ γηα ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
4. Αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε βαζύηεξεο θαηαλόεζεο ησλ θηλήηξσλ, ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ
καζεηώλ
5. Γηακνξθώζνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο θσλήο ησλ καζεηώλ ζην δεκνθξαηηθό
ζύγρξνλν ζρνιείν

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΩΡΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

100 ΩΡΕ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

25 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: τάςεισ - Πεποικιςεισ Επάρκειασ - Κίνθτρα ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία
(Γκάγκασ Βαςίλειοσ)
1.1 τάςεισ, κίνθτρα μάκθςθσ, πεποικιςεισ αυτεπάρκειασ και
επιςτθμολογίασ των μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ
1.2 τυλ μάκθςθσ των μακθτϊν και τρόποι διδαςκαλίασ τουσ ςυναρτιςει
του μακθςιακοφ τουσ ςτυλ.
ΕΝΟΣΗΣΑ 2: "Η Μζκοδοσ Project ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικότθτασ:
παραδείγματα εφαρμογισ ςε κζματα πολιτιςμοφ και αειφόρου
ανάπτυξθσ"
(Καβαλλάρθ Ιςμινθ)
1θ ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ
2.1.Διακεματικι προςζγγιςθ – Η μζκοδοσ project
2.2 Η διαδικαςία υλοποίθςθσ ενόσ project
2θ ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ
2.3 Σεχνικζσ διδαςκαλίασ ςτο project
2.4 Παραδείγματα project ςτθν εκπαίδευςθ
2.4.1 χεδιαςμόσ ενόσ project για μακθτζσ Γυμναςίου με κζμα το Εκνικό
Ιςτορικό Μουςείο
2.4.2 Τλοποιϊντασ μια εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο
του τόπου μασ
3θ ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ
2.5 Παραδείγματα project ςτθν εκπαίδευςθ
2.5.1 Project: Η ιςτορία τθσ πόλθσ μου
2.5.2 Project: Δθμιουργία μουςείου μζςα ςτθν τάξθ μου
2.5.3 χεδιαςμόσ ενόσ project για μακθτζσ Γυμναςίου με κζμα «Πάμε
Αρχαίο Θζατρο;»
4θ ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ
2.6 Παραδείγματα project ςτθν εκπαίδευςθ
2.6.1 Σο ςχολείο ωσ κοινότθτα ανάγνωςθσ: Καλζσ πρακτικζσ προϊκθςθσ τθσ
δια βίου φιλαναγνωςίασ
2.6.2 Η χριςθ τθσ φωτογραφίασ ςτθν Σοπικι Ιςτορία
2.6.3 Project: Κάνω το ςχολείο μου πράςινο
ΕΝΟΣΗΣΑ 3: Η ‘φωνι’ των μακθτϊν ςτθ διδακτικι και μακθςιακι
διαδικαςία με ζμφαςθ ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου
(Σηίκα Βαςιλικι)

3.1 Θεωρθτικό πλαίςιο
3.2 Σρόποι διάχυςθσ τθσ φωνισ των μακθτϊν ςτθ διδακτικι και μακθςιακι
διαδικαςία
3.3 Σρόποι διάχυςθσ τθσ φωνισ των μακθτϊν ςτθν παραγωγι γραπτοφ
λόγου
ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Η υμπερίλθψθ παιδιϊν προςφφγων ςτα ελλθνικά ςχολεία:
Προκλιςεισ, δυνατότθτεσ και τεχνικζσ ενςωμάτωςθσ
(Καλζμθσ Κων/νοσ)
4.1 Θεωρθτικό πλαίςιο
4.2. υμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ: μια εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά

100 ΩΡΕ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

75 ΩΡΕ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

25 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

75 ΩΡΕ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

450 ΩΡΕ

18 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

4.3 Εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ για τουσ πρόςφυγεσ
4.4 Θεϊρθςθ τθσ παιδικισ θλικίασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και
ενςωμάτωςθ των παιδιϊν – προςφφγων ςτο μακθτικό ςϊμα – Σεχνικζσ
ενςωμάτωςθσ
ΕΝΟΣΗΣΑ 5: Σο μοντζλο τθσ Ανεςτραμμζνθσ μάκθςθσ: εργαλεία,
εφαρμογζσ και τεχνικζσ ςτθ δια ηϊςθσ και τθν Εξ’αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ
(Κατςιμεντζ Γαρυφαλλιά)
5.1 Θεωρθτικό πλαίςιο - Μεικτι μάκθςθ και ανεςτραμμζνθ τάξθ
5.2 Παραδοςιακι διδαςκαλία VS Ανεςτραμμζνθ τάξθ
5.3 Εφαρμόηοντασ τθν τεχνικι τθσ ανεςτραμμζνθσ τάξθσ ςτθ δια ηϊςθσ και
τθν εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ
ΕΝΟΣΗΣΑ 6: Χριςθ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Εκπαίδευςθσ EdPuzzle
(εργαςτιριο)
(Σαχματηίδθσ Δθμιτρθσ)
6.1 Θεωρθτικό πλαίςιο: Καλλιζργεια μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων
6.2 Εξοικείωςθ με τθν πλατφόρμα ΕdPuzzle: δθμιουργία λογαριαςμοφ και
περιιγθςθ
6.3 Χριςθ πλατφόρμασ EdPuzzle:
6.3.1 Αποκικευςθ υλικοφ ςτθν πλατφόρμα
6.3.2 Επεξεργαςία υλικοφ δθμιουργία δραςτθριοτιτων
6.4 Δθμιουργία πλατφόρμασ Εd Puzzle από τουσ εκπαιδευόμενουσ
ΕΝΟΣΗΣΑ 7: 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, Δομι, Πρωτοτυπία, αφινεια.
ΤΝΣΟΝΙΜΟ : Κατςιμεντζ Γαρυφαλλιά

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:
Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη

Δθπαηδεπηέο

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο:
Καηζηκεληέ Γαξπθαιιηά (Λίλα)
Η Λίλα Καηζηκεληέ είλαη πηπρηνύρνο ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο &
Φηινινγίαο, Καηεύζπλζε Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκάησλ ζηελ
Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία (Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ) θαζώο θαη ζηηο
Σερλνινγίεο Μάζεζεο & Δπηθνηλσλίαο (Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ).
Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θνηηά ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Δ.Κ.Π.Α. Δίλαη
εθπαηδεπηηθόο Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Γαιιηθήο Γιώζζαο, θαη έρεη
πινύζηα δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Δίλαη επηκνξθώηξηα ζηα Δμ’ Απνζηάζεσο Πξνγξάκκαηα Etwinning (Δζληθή Τπεξεζία
Τπνζηήξημεο eTwinning), κέινο ηεο νκάδαο Teachers4EU, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Κξηηώλ ηνπ Γηεζλνύο
Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ «INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL INNOVATION» θαζώο θαη
κέινο ηεο Δπηηξνπήο Κξηηώλ ζπλεδξηαθώλ εξγαζηώλ ηνπ «Νένπ Παηδαγσγνύ».
Γηεηέιεζε σο Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ ηεο Γ.Γ.Δ. Δύβνηαο επί 4 έηε, θαζώο θαη
σο Αλαπιεξώηξηα Γ/ληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ Γπκλνύ επί δηεηίαο. Δπίζεο, έρεη δηαηειέζεη Μέινο ηεο
Δπηηξνπήο Δπηκόξθσζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε ζην Ννκό Δύβνηαο (Μέηξν 1.2 ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»-ΔΠ ΚηΠ). Ήηαλ, δε, αλαπιεξώηξηα
πξνσζεηήξηα Etwinning Κεληξηθήο Διιάδαο θαη επηκνξθώηξηα ηνπ ΠΔΚ Λακία ζε δηα δώζεο θαη
εμ’απνζηάζεσο ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη σο εξεπλήηξηα ζην
πξόγξακκα “e-QADeSHE”, (ρξεκαηνδνηνύκελν από ηνλ νξγαληζκό Laureate International Universities)
θαη έρεη απαζρνιεζεί σο εξεπλήηξηα ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηήκηνπ Κύπξνπ ζην πιαίζην ηνπ
Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο «SkillsUp», ελώ ζπλερίδεη ηελ εξεπλεηηθήο ηεο δξάζεο ζπκκεηέρνληαο ζε
επξσπατθά πξνγξάκκαηα Erasmus+. (katsimente@sch.gr , katsimente@gmail.com )

Γθάγθαο Βαζίιεηνο
Ο Βαζίιεηνο Γθάγθαο εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηελ
εηδηθόηεηα ηνπ Φπζηθνύ από ην 2009 ζε θξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο ηνπ
Ννκνύ Λάξηζαο.
Δίλαη

θάηνρνο

πηπρίνπ

Φπζηθήο

ηνπ

Αξηζηνηέιεηνπ

Παλεπηζηεκίνπ

Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.) θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηε Γηδαθηηθή ησλ
Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (University of Nicosia, Κύπξνο). Σελ
ηξέρνπζα πεξίνδν θνηηεί ζην Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ
πνπδώλ (Γ.Π.Μ..) κε ηίηιν «Παηδαγσγηθή κέζσ Καηλνηόκσλ

Σερλνινγηώλ θαη Βηνταηξηθώλ

Πξνζεγγίζεσλ» (Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, ΠΑ.Γ.Α.) θαη παξάιιεια θνηηεί σο Τπνςήθηνο

Γηδάθηνξαο ζην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ., ηνπ ηνκέα Φπζηθήο ηεξεάο Καηάζηαζεο, ζε ζρεηηθό ζέκα κε
ηε Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο. Η θύξηα εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα αθνξά
ζηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ηεο Φπζηθήο ζηηο ηάζεηο ησλ καζεηώλ θαη ζηα Κίλεηξα κάζεζεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Έρεη ιάβεη εμεηδίθεπζε ζε αξθεηνύο ηνκείο κέζσ επηκνξθώζεσλ κηθξήο ή θαη
καθξάο δηάξθεηαο όπσο: Δηδηθή Αγσγή, ρνιηθή Φπρνινγία, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Δθπαίδεπζε
Δλειίθσλ ζε ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπ/ζε. (vasilis.gkagkas@gmail.com )
Καβαιιάξε Ιζκήλε
Η Ιζκήλε Καβαιιάξε είλαη πηπρηνύρνο ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο
Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, Καηεύζπλζε Γιώζζαο – Γισζζνινγίαο, ηνπ
Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη θάηνρνο ησλ
κεηαπηπρηαθώλ δηπισκάησλ

εηδίθεπζεο

κε

ηίηιν «Δθαξκνζκέλε

Γισζζνινγία θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο»
(Παλεπηζηήκην Portsmouth-Ηλσκέλν Βαζίιεην) θαη «πνπδέο ζηελ
Δθπαίδεπζε»

(Παλεπηζηήκην

Sheffield-Ηλσκέλν

Βαζίιεην).

Δίλαη

εθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Αγγιηθήο Γιώζζαο, θαη
ππεξεηεί ζήκεξα σο Τπνδηεπζύληξηα ζην Γεκόζην ΙΔΚ Αηγίνπ.
Γηεηέιεζε σο Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο γηα 3
ζρνιηθά έηε θαη παξέρεη δηδαθηηθό έξγν ζε δνκέο δηα βίνπ κάζεζεο (ΓΔ, ΙΔΚ, ΚΓΒΜ) σο πηζηνπνηεκέλε
εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. Έρεη πινύζηα δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δίλαη ζπγγξαθέαο 5 βηβιίσλ θαη πάλσ από 30 άξζξσλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθά
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε
Θεκαηηθή Δβδνκάδα ζηα Γπκλάζηα. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ ζηηο ύγρξνλεο Μεζόδνπο
Γηδαθηηθήο ζην Διιεληθό ρνιείν, ζηε Γηαρείξηζε ηεο Πνιππνιηηηζκηθόηεηαο, ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε
ηεο Δθπαίδεπζεο, ζε Καηλνηόκεο Πξαθηηθέο θαη Γξάζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ζηελ εθπαίδεπζε
κέζα από ηελ Σέρλε, ζην ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηε Μέζνδν Project θαη ζηε βέιηηζηε
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. (ikaval@gmail.com )
Καιέκεο Κωλζηαληίλνο
Ο Γξ. Κσλζηαληίλνο Καιέκεο είλαη εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο θιάδνπ
ΠΔ 70 κε νξγαληθή ζέζε ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Αλαηνιήο Νέαο Μάθξεο. Από ην
2017 κέρξη θαη ην 2020 ππεξέηεζε σο πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο Πξνζθύγσλ
ζην ΚΦΠ Μαιαθάζαο Ι & ΙΙ. Δίλαη Δπηκνξθσηήο ζην Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο
θηλδύλσλ θαη θξίζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηηο ζρνιηθέο/εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα δηαθξίζεσλ θαη
ηζόηεηαο θύισλ, ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο δηαπνιηηηζκηθώλ δεμηνηήησλ θαη δηαρείξηζεο ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο, ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο πνιηηώλ Σξίησλ ρσξώλ θαη ζην
αληηθείκελν κε ηίηιν: όςεηο ηεο έκθπιεο βίαο - ην θαηλόκελν ηεο εκπνξίαο γπλαηθώλ θαη ηεο δηεζληθήο

ζσκαηεκπνξίαο (trafficking). Κάηνρνο πηπρίνπ ΠΣΓΔ ΔΚΠΑ, κεηαπηπρηαθνύ ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε
ρνιηθώλ Μνλάδσλ (Παλ. Λεπθσζίαο), κεηαπηπρηαθό ζηελ Αμηνιόγεζε θαη ηνρνζεζία ηεο Γηδαζθαιίαο
(Παλ. Λεπθσζίαο), θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηελ Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο ζε Πξόζθπγεο θαη Μεηαλάζηεο
(ΔΑΠ), θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηελ Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ από Φπζηθέο Καηαζηξνθέο ζε
ρνιηθέο Μνλάδεο (ΔΚΠΑ). Σν δηδαθηνξηθό ηνπ αθνξά ηελ κέηξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πλεπκαηηθνύ
θεθαιαίνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπ/ζε. Σα ελδηαθέξνληά ηνπ επηθεληξώλνληαη ζηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ
Σερλνινγηώλ σο ελαιιαθηηθό δηδαθηηθό εξγαιείν θαη ζην ζρεδηαζκό λέσλ ζρεδίσλ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ γηα ηελ αλνηθηή θαη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Έρεη ζπγγξάςεη κεγάιν αξηζκό επηζηεκνληθώλ
άξζξσλ, κειεηώλ θαη δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηώλ ζε ειιεληθά θαη Γηεζλή πλέδξηα. Μέινο νκάδαο εξγαζίαο
ζην ΙΔΠ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζθύγσλ καζεηώλ (Γξάζε 4) θαη κέινο ηνπ Μεηξώνπ επηκνξθσηώλ
ηνπ ΙΔΠ γηα ηελ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Δίλαη κέινο ζην Απηνηειέο Σκήκα γηα ηνλ πληνληζκό θαη ηε
Παξαθνινύζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθύγσλ ζην ΤΠΑΙΘ. Πηζηνπνηεκέλνο Γηαπνιηηηζκηθόο
Δπηκνξθσηήο ζην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
παλεπηζηεκίσλ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Έρεη πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε όιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη δηδαζθαιία ζε ΠΜ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα
πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ εθπαίδεπζε ησλ επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο
σο μέλεο γιώζζαο ζε πξόζθπγεο καζεηέο. Μέινο ηνπ Γηεζλνύο νξγαληζκνύ New Club of Paris, πήξε
κέξνο ζηα Mutual Learning Workshops (MLW) πνπ δηνξγαλώζεθαλ ζηε Ρνπκαλία ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ
2012 - Μαΐνπ 2013, ηα νπνία αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Quality Assurance in Higher
Education through Habilitation and Auditing" πνπ μεθίλεζε ε Executive Agency for Higher Education and
Research Funding of Romania (EUFISCDI). (kkalemi@geol.uoa.gr & kkalemis@sch.gr )
Σαρκαηδίδεο Γεκήηξεο
Ο Γεκήηξεο Σαρκαηδίδεο γελλήζεθε ζηε Βέξνηα ην 1973. πνύδαζε Κιαζηθή
Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ θαη είλαη δηδάθησξ ηνπ Παηδαγσγηθνύ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηνλ
θιάδν ηεο Γλσζηηθήο - Αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηνπο κεραληζκνύο
εθηειεζηηθνύ ειέγρνπ, επίγλσζεο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ ειηθίαο 9 15 εηώλ. Δίλαη θάηνρνο ελόο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηηο πνπδέο ηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδίθεπζε ζηε
δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ θαη ιαηηληθώλ ζηελ αλνηρηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Δίλαη,
επίζεο, θάηνρνο δεύηεξνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηελ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ κε εηδίθεπζε ζηελ
ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ ζεαηξηθώλ νξγαληζκώλ. Σέινο, έρεη κεηαπηπρηαθνύ ηύπνπ εηδίθεπζε
ζην Δπξσπατθό Γίθαην από ην Kings College ηνπ Λνλδίλνπ ελώ παξάιιεια δηαζέηεη ηνλ ηίηιν QTS
(Qualified Teacher Status) από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Από ην 2017 ζπνπδάδεη ζην Σκήκα
Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από
επηηπρία ηνπ ζηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο. Έρεη παξνπζηάζεη πιήζνο εηζεγήζεσλ ζε δηεζλή
ζπλέδξηα θαη έρεη δεκνζηεύζεη άξζξα πνηθίιεο επηζηεκνληθήο ζεκαηνινγίαο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο ζηελ

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνπο κεραληζκνύο
πξόζιεςεο θαη αλάπηπμεο ηεο γλώζεο ησλ παηδηώλ κέζα από ηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο.
( tahmatzidis@gmail.com )
Σδίθα Βαζηιηθή
Η Βαζηιηθή Σδίθα είλαη ππνςήθηα Γηδάθησξ ζηνλ ηνκέα ησλ Παηδαγσγηθώλ ηνπ
Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
θαη εθπαηδεπηηθόο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή
θαη εθπαίδεπζε. Τπεξεηεί ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε από ην 2018 θαη έρεη
ππεξεηήζεη θαη ζηελ ηδησηηθή ην δηάζηεκα 2015- 2018. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλή
θαη παλειιήληα ζπλέδξηα κε αλαθνηλώζεηο θαη σο θξηηήο, έρεη δεκνζηεύζεη άξζξα
ζε ειεθηξνληθά εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά θαη ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη γύξσ από ηηο
δηαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηε δηδαθηηθή κέζνδν project, ηε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ηε ζπλεξγαζία, ηελ παξαγσγή θαη αμηνιόγεζε ςεθηαθνύ θαη έληππνπ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ κε ηίηιν
«ύγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο θαη Παξαγσγή Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ» (ΠΣΓΔ, ΠΘ) θαη έρεη εμεηδίθεπζε
θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο). Δίλαη ελεξγό κέινο εθπαηδεπηηθώλ ελώζεσλ
όπσο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ), ηεο
Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο (ΠΔΔ) θαη ηεο International Study Association on Teachers and
Teaching (ISATT). (vickytz@windowslive.com )

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
πληνλίζηξηα: Καηζηκεληέ Γαξπθαιιηά (katsimente@gmail.com , katsimente@sch.gr)

