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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: «ΓΔΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΓΔΩΥΩΡΙΚΔ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο
θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (500 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:

48

Γεωπιεξνθνξηθή &
Γεωγξαθηθά
πζηήκαηα
Πιεξνθνξηώλ.
Γεωρωξηθέο
εθαξκνγέο ζε
Δθπαηδεπηηθέο
δηαδηθαζίεο

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

15/03/2021

Ηκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:

πλνιηθή
δηάξθεηα:

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

500 ώξεο
(17
εβδνκάδεο)

Δμ
απνζηάζεωο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Moodle

Δπηκνξθσηέο:

Γήκνπ Αζαλάζηνο
Έιελα Φινύδα
Βαζηιηθή-Δπαγγειία Βαγελά

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. 07/03/2021 (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 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: 07/03/2021
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 (έωο 2.000 ΛΔΞΔΙ κε ΥΑΡΣΔ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΔ).
 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 ***

48ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (500 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
«ΓΔΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

&

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ

ΤΣΗΜΑΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

ΓΔΩΥΩΡΙΚΔ

ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ», δηάξθεηαο 500 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 ηεο Γεωπιεξνθνξηθήο θαη ηωλ Γεωγξαθηθώλ πζηεκάηωλ
Πιεξνθνξηώλ (GIS) γηα εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο θαη δξαζηεξηόηεηεο.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηκνξθνύκελνη λα έξζνπλ ζε επαθή θαη
λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιύ-επηζηήκε ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο. Να αλαπηύμνπλ θαη λα μερσξίζνπλ ηελ
έλλνηα ηεο ρσξηθήο ζθέςεο. Να θαηαλνήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα
Πιεξνθνξηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα θαηάιιεια δσξεάλ ινγηζκηθά θαη αλνηθηνύ θώδηθα ινγηζκηθά.
Να πξνηηκνύλ ηελ εθαξκνγή λέσλ θαη θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ θαη ινγηζκηθώλ. Με ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επίζεο πξνζδνθάηαη λα έρνπλ πεηζηεί γηα ηελ αμία ηεο
Γεσπιεξνθνξηθήο θαη ησλ GIS ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα κπνξνύλ λα δεκηνπξγνύλ δξαζηεξηόηεηεο
ηόζν ζηελ ηάμε όζν θαη ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ:








Να ορίηουν τι είναι Γεωπλθροφορικι
Να ορίηουν τι είναι τα Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν (GIS) και να γνωρίηουν ποιεσ είναι οι
εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ
Να κατανοιςουν τα είδθ των Γεωχωρικϊν Δεδομζνων
Να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ χωρικισ ςκζψθσ.
Να εξοικειωκοφν με τα λογιςμικά και τισ εφαρμογζσ GIS
Να κατανοιςουν τθ χριςθ των GIS για εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε:








Να μποροφν να χρθςιμοποιοφν τα λογιςμικά GIS ςτθν τάξθ τουσ
Να μποροφν να χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ GIS ςτισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ
Να χρθςιμοποιοφν τισ κατάλλθλεσ ιςτοςελίδεσ για χριςθ ανοικτϊν γεω-δεδομζνων
Να ςυνδζουν τισ δραςτθριότθτεσ των μακθμάτων & των GIS με τθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν
Να ςυντάςςουν και να δθμιουργοφν τουσ δικοφσ τουσ χάρτεσ
Να Βελτιϊνουν τισ ικανότθτεσ που ζχουν παρακολουκϊντασ και επικαιροποιϊντασ τισ δεξιότθτεσ τουσ
ςτισ εξελίξεισ των GIS
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ:









Να προτιμοφν εκπαιδευτικζσ δράςεισ, δραςτθριότθτεσ και ςυμπεριφορζσ ςχετικά με τθν επιςτιμθ τθσ
Γεωπλθροφορικισ και των GIS.
Να υποςτθρίηουν και να εκτιμοφν τα κατάλλθλα ανοικτά και δωρεάν γεω-δεδομζνα
Να προτιμοφν και να εκτιμοφν τα λογιςμικά ανοικτοφ κϊδικα.
Να αντιλαμβάνονται τθν αξία τθσ Γεωπλθροφορικισ ςτθν εκπαίδευςθ
Να ζχουν κετικι ςτάςθ με τθν χριςθ των GIS ςτθν εκπαίδευςθ
Να αποκτιςουν κουλτοφρα ςε χριςθ λογιςμικϊν ανοικτοφ κϊδικα
Να είναι πρόκυμοι να χρθςιμοποιιςουν Λογιςμικά και εφαρμογζσ Γεωπλθροφορικισ και GIS ςτθν
εκπαίδευςθ.



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ
ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Οριςμοί Γεωπληροφορικήσ & Γεωγραφικϊν υςτημάτων
Πληροφοριϊν
(Αθανάςιοσ Δήμου)

ΩΡΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

1.1. Γεωπλθροφορικι και επιςτθμονικοί κλάδοι
1.2 Γεωγραφικά υςτιματα πλθροφοριϊν (ζννοια, οριςμοί, ιςτορία κτλ.)
ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Η ανάπτυξη τησ χωρικήσ ςκζψησ ςτη ςχολική ηλικία
(Βάςια Βαγενά)

2.1 Χωρικι ςκζψθ (τι είναι, ποιοι ερευνθτικοί τομείσ τθ μελετοφν από
πότε και γιατί, πϊσ ςυνδζεται με τθν κακθμερινι μασ ηωι ςτισ ςφγχρονεσ
κοινωνίεσ κτλ.)

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

30 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

130 ΩΡΕ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

70 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

2.2 Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ χωρικισ ςκζψθσ
ΕΝΟΣΗΣΑ 3: Είδη λογιςμικϊν Γεωγραφικϊν υςτημάτων πληροφοριϊν
(GIS)
(Αθανάςιοσ Δήμου)

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Γεωχωρικά- Ανοικτά Δεδομζνα - Γεωπφλεσ
(Αθανάςιοσ Δήμου)

4.1. Χριςθ ανοικτισ Γεωπφλθσ για εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ
4.2. Ιςτοςελίδεσ διακζςιμων ανοικτϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων ςτθν
Ελλάδα και Ευρϊπθ
ΕΝΟΣΗΣΑ 5: Σο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα QGIS
(Αθανάςιοσ Δήμου)

5.1 Ιςτορικά Χαρακτθριςτικά
5.1.1. Λιψθ του λογιςμικοφ QGIS
5.1.2. Εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ QGIS
5.1.3. Περιβάλλον εργαςίασ του λογιςμικοφ QGIS Desktop
5.2 Ειςαγωγι διανυςματικϊν (vector) δεδομζνων (Open-Data) ςτο QGIS
5.2.1. Χριςθ ανοικτϊν δεδομζνων
5.2.2. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τα διανυςματικά δεδομζνα
5.2.3. Ειςαγωγι 3 βαςικϊν γεωμετρικϊν τφπων γεω-δεδομζνων
5.3 Επεξεργαςία διανυςματικϊν δεδομζνων
5.3.1. Επεξεργαςία ςυμβόλου
5.3.2. Επεξεργαςία ετικζτασ
5.3.3. Επεξεργαςία χρϊματοσ
5.4 Δθμιουργία κεματικϊν εκπαιδευτικϊν χαρτϊν
5.4.1. Επιφάνεια εργαςίασ δθμιουργίασ χάρτθ (layout)
5.4.2. Ειςαγωγι βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ χάρτθ
5.4.3. Δθμιουργία τελικοφ χάρτθ και εξαγωγι
ΕΝΟΣΗΣΑ 6: Καταγραφή χωρικϊν δεδομζνων με τη χρήςη κινητϊν
ςυςκευϊν για εκπαιδευτικζσ δράςεισ
(Ζλενα Φλοφδα)

6.1 Η ζννοια τθσ καταγραφισ και χωρικζσ εφαρμογζσ κινθτϊν ςυςκευϊν
6.2 Πρακτικζσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ
ΕΝΟΣΗΣΑ 7: Χρήςη του δωρεάν διαδικτυακοφ λογιςμικοφ Google Earth

(Αθανάςιοσ Δήμου)

7.1 Εγκατάςταςθ – βαςικά εργαλεία του Google Earth
7.1 Χριςθ G.E. για εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
ΕΝΟΣΗΣΑ 8: Σελική Εργαςία
α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ζωσ 2.000 ΛΕΞΕΙ με ΧΑΡΣΕ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΕ)
β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία

70 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

500 ΩΡΕ

17 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ςυναδζλφου ςασ, αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ:
Περιεχόμενο, Δομι, Πρωτοτυπία, αφινεια.
+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ( (Αθανάςιοσ Δήμου)

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:
Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:

Η πιεηνςεθία ησλ εηζεγεηώλ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη
Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα Βίνπ
Μάζεζεο:
Αζαλάζηνο Γήκνπ
Ο Αζαλάζηνο Γήκνπ είλαη κεραληθόο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο,
θάηνρνο δύν κεηαπηπρηαθώλ (Msc) εηδίθεπζεο θαη ηεο Δηήζηα Παηδαγσγηθήο
Καηάξηηζεο ηεο ΑΠΑΙΣΔ (ΔΠΑΙΚ).
Από ην 2009 κέρξη θαη ην 2018 δξαζηεξηνπνηήζεθε σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο
(Σερληθό Γξαθείν). Από ην 2019 είλαη κόληκνο ππάιιεινο ηνπ ΤΠΠΟΑ.
Σα

επηζηεκνληθά

ηνπ πεδία έρνπλ

λα

θάλνπλ

κε

ηελ

επηζηήκε ηεο

Γεσπιεξνθνξηθήο (GIS, geodesy, Survey, UAV, Remote Sensing and
Photogrammetry, Computer Science, Teaching, Mapping, Cultural Heritage etc).
πκκεηνρή σο εηζεγεηήο ζε παλειιαδηθά θαη παγθόζκηα ζπλέδξηα - εκεξίδεο κε δηάθνξεο ζεκαηνινγίεο
πνπ άπηνληαη ηεο επηζηήκεο ηε Γεσπιεξνθνξηθήο, ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.
Με ηελ 4κειή νκάδα PROMETHEUS θαη ηελ ηδέα My Prometheus Fire, δηαθξίζεθε κε ηε πξώηε ζέζε ζην
δηαγσληζκό NASA Space Apps 2017 ζηελ Διιάδα.
Yπήξμε κέληνξαο, θξηηήο θαη ππνζηεξηθηήο ζε αξθεηά Hackathons - Datathlons (Nasa Space Apps,MIE
Covid-19 Challenge, Healthahtlon, Tap2open, Copernicus 2019, Ίδξπκα Δπγελίδνπ - Hack the Lab, Global
Hack, Antivirus Hackathon, HackCoronaGreece θ.α.).
Γηεηέιεζε πξόεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Πηπρηνύρσλ Μεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη
Σνπνγξαθίαο γηα ηελ δηεηία 2015-2017. Δίλαη Πξόεδξνο ηελ ηξέρσλ δηεηία 2019-2021 κε αξθεηέο δξάζεηο
ζην ηνκέα ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο. Δξγαζηεξηαθόο θαη εθπαηδεπηηθόο ππεύζπλνο ζηα δσξεάλ εξγαζηήξηα
θαη ζεκηλάξηα Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, CAD θαη Πιεξνθνξηθήο. Μέινο αξθεηώλ
εθπαηδεπηηθώλ κεηξώσλ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηνπο ηνκέο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Μεραληθνύ (ΙΝΔΠ ΔΚΓΓΑ, ΟΑΔΓ, ΚΔΚ, ΙΔΚ, θ.ιπ.).
(dimouatha@gmail.com)

Διέλε Φινύδα
Δθπαίδεπζε
2010 – 2012: Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο «Δθαξκνζκέλε Γεσγξαθία & Γηαρείξηζε ηνπ Υώξνπ»,
θαηεύζπλζε «Γεσπιεξνθνξηθή», Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Γεσγξαθίαο
2002 – 2004: Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαρείξηζε», Παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο
1998 – 2002: ΠΔ «Πεξηβαιινληηθή Υαξηνγξαθία», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα
Πεξηβάιινληνο
1996 – 1998: «Δηδηθόο εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο κε πνιπκέζα (multimedia)» Ι ΙΔΚ «ΟΜΗΡΟ»
Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία
07/12/2017 έσο ζήκεξα : ΔΤΓ ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ,
ηέιερνο κνλάδαο ΒΠ2 Σνκέα Πεξηβάιινληνο
01/08/2015 έσο 06/12/2017: ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.
25/08/2009 – 31/07/2015: ΘΔΜΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Δ.
01/06/2008 – 14/12/2012: Γηαρεηξίζηξηα θαη νκόξξπζκνο εηαίξνο ηεο «Φ&Μ Γεσπεξηβαιινληηθή Ο.Δ.»
06/12/2005 – 06/06/2007: Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ
Γλώζε μέλωλ γιωζζώλ : Γαιιηθά, Ιηαιηθά, Αγγιηθά
Γλώζεηο πιεξνθνξηθήο: Άλεζε ρεηξηζκνύ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο Windows θαη ινγηζκηθώλ παθέησλ
όπσο Microsoft Office, Adobe Photoshop. Δηδίθεπζε ζε πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (G.I.S.) όπσο
ζηα ινγηζκηθά παθέηα ArcPro θαη ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ArcGis Online, ζε ινγηζκηθά παθέηα επεμεξγαζίαο
δνξπθνξηθώλ δεδνκέλσλ όπσο ERDAS Imagine θιπ. Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ Visual Basic
(elenaflouda@gmail.com)

Βαζηιηθή-Δπαγγειία Βαγελά
Η Βαζηιηθή-Δπαγγειία Βαγελά ζπνύδαζε ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο & ΜΜΔ ηνπ
ΔΚΠΑ θαη Γηεζλή Πνιηηηθή Οηθνλνκία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Warwick, πξηλ ζηξαθεί
ζηελ εθπαίδεπζε. Φνίηεζε ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παλ. Παηξώλ θαη πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε εηδίθεπζε ζηε
Γηδαθηηθή ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο & ηεο
Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία ηνπ Παλ. Παηξώλ. Έρεη εξγαζηεί ζην παξειζόλ σο
κεηαθξάζηξηα θαη δηεξκελέαο, σο δηνξζώηξηα θεηκέλσλ θαη ζπκκεηείρε γηα πνιιά
ρξόληα ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζην Παλ. Παηξώλ. Πιένλ εξγάδεηαη σο
δαζθάια ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
(vayena@upatras.gr)

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Αζαλάζηνο Γήκνπ - ζπληνληζηήο (dimouatha@gmail.com)

