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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.

Θέμα: «ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ, ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»:
Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο
δηάξθεηαο (425 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:
Α/Α

Σίηινο:

50

ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ
ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ,
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Ζκεξνκελία
έλαξμεο:

29/03/2021

Ζκέξεο &
ψξεο
δηεμαγσγήο:
Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

πλνιηθή
δηάξθεηα:

425 ώξεο
(17
εβδνκάδεο)

Moodle

Υψξνο
Τινπνίεζεο:

Δπηκνξθσηέο:

ΕΑΥΑΡΖ Κ.
ΜΑΡΚΟΤ Π.
ΣΤΛΑ Γ.
ΛΗΑΠΖ Δ.
ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΟΤ Μ.
ΠΟΤΛΗΟΠΟΤΛΟΤ Ο.
ΚΟΤΣΡΑ Γ.
ΕΖΚΟ Ν.
ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ Α.

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. 21/03/2021 (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 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». ηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηφπηλ επηιέμηε κέζνδν πιεξωκήο θαη, αθνύ νινθιεξωζεί ε
δηαδηθαζία απηή, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ηξαπεδηθή
θαηάζεζε ζα πιεξψζεηε κε ηνλ θωδηθό πιεξωκήο (RF) πνπ ζα ζαο δνζεί απφ ην ζχζηεκά καο
(δελ ρξεηάδεηαη θάπνην ΗΒΑΝ, αλαδεηήζηε ζηηο πιεξσκέο ηελ: ΕΕΠΕΚ) νπφηε ελεξγνπνηνχληαη άκεζα
ε απφδεημε θαη ε επηβεβαίσζε φηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην (απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο
πνιχ κηθξέο ηξάπεδεο φπνπ ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη ζπλήζσο ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα). Δάλ
επηιέμεηε πιεξσκή κε ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα, ππάξρεη πάιη άκεζε ελεξγνπνίεζε.
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

ζύνδεζμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη
θωδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1).
Ζ 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: 21/03/2021
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ:

❖ Ζ 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.
❖ Ζ 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).
 Ζ 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 ***

50ν ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (425 ωξώλ)
Ζ 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
«ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ,

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»,

δηάξθεηαο 425 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 Ηδησηηθήο), 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 ηεο θαηλνηνκίαο ζηε εθπαίδεπζε θαη ηωλ νξηδόληηωλ
δεμηνηήηωλ (soft skills).

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
θνπφο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη παξνπζηάζεη έλα ζπλεπέο θαη ζπλεθηηθφ
πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ – παηδαγσγηθψλ θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε κεζφδνπο
επηθνηλσλίαο θαη άιιεο νξηδφληηεο δεμηφηεηεο (soft skills) κπνξνχλ λα πξνδηαγξάςνπλ ην ζρέδην
εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο, πνπ ηφζν έρνπλ αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί.

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
1. Χρθςιμοποιοφν και εφαρμόηουν ςτθν πράξθ τισ αρχζσ του Κακολικοφ Σχεδιαςμοφ Μάκθςθσ
2. Αντιλαμβάνονται τα ςτοιχεία τθσ διδακτικισ μεκόδου project
3. Επιλφουν προβλιματα μζςω κακοδθγοφμενθσ ανάγνωςθσ

4. Περιγράφουν τθν ανάπτυξθ κετικϊν ςχζςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα
5. Καλλιεργοφν χαρακτθριςτικά ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ
6. Διορκϊνουν προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ βάςει εφαρμοςμζνθσ ανάλυςθσ
7. Οργανϊνουν το επικοινωνιακό περιβάλλον
8. Στοιχειοκετοφν πρακτικζσ επιχειρθματικότθτασ
9. Συνκζτουν οριηόντια χαρακτθριςτικά τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:
1. Αλαπηχζζνπλ δξάζεηο θαηλνηνκίαο θαη αεηθνξίαο
2. Γηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ επηθνηλσλία
3. ρεδηάδνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηε βάζε ππνινγηζηηθήο ζθέςεο
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
1. πλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζηνπο δηδαθηηθνχο – παηδαγσγηθνχο ηνπο ξφινπο
2. Τπνζηεξίδνπλ παξάιιεια ην δηνηθεηηθφ – θαζνδεγεηηθφ πιαίζην
3. πκκεηέρνπλ θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΔΝΟΣΖΣΔ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ

ΩΡΔ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ/
ΔΒΓΟΜΑΓΔ

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΚΑΘΟΛΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΖ: ΔΝΑ
ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ (ΜΑΡΚΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ)
1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΡΥΔ ΚΜ
1.2 ΠΔΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

25
ΧΡΔ

ΜΗΑ (1)

50
ΧΡΔ

ΓΤΟ (2)

50
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1.3 ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΑΡΥΔ ΚΜ
1.4 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ 2: Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
(ΣΤΛΑ ΓΔΠΟΗΝΑ)
2.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
2.2 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Ζ ΒΗΒΛΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Ω ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
ΔΡΓΑΛΔΗΟ (ΛΗΑΠΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ)
3.1 Ζ ΒΗΒΛΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Χ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ
3.2 ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΖ
ΑΝΑΓΝΧΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ (ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΘΖ)
4.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
4.2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ

4.3 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΟΛΗΚΖ ΣΑΞΖ
4.4 Ζ ΧΡΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΔΝΟΣΖΣΑ 5: ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΑΝΑΛΤΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
(ΠΟΤΛΗΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑ)
5.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΔΑ
5.2 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΔΑ
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5.3 ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΒΑΔΗ ΣΖ ΔΑ
ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΚΟΤΣΡΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ)
6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
6.2 Ζ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟ
ΔΝΟΣΖΣΑ 7: ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ
(ΕΖΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ – ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ)
7.1 ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
7.2 ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ
ΔΝΟΣΖΣΑ 8: ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ (ΕΑΥΑΡΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ)
8.1 Ζ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
8.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΔΦΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ 9: ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
α) ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 2.000 ΛΔΞΔΧΝ
β) ΑΝΑΡΣΖΖ ΥΟΛΗΧΝ (ηοςλάσιζηον 100 λέξεων) ζε 1 επγαζία ζςναδέλθος
ζαρ, αναθεπόμενοι ζηοςρ άξονερ: Πεπιεσόμενο, Γομή, Ππωηοηςπία, αθήνεια.
ΤΝΣΟΝΗΜΟ (ΕΑΥΑΡΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ)
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:
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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:
Κωλζηαληίλνο Εαραξήο - ζπληνληζηήο (kzaharis@sch.gr, kzaharis@gmail.com)
Ο Γξ Κσλζηαληίλνο Εαραξήο είλαη ζήκεξα Γηεπζπληήο ηνπ 5νπ Γεληθνχ Λπθείνπ
Καξδίηζαο. Απέθηεζε ην Γίπισκα Μεραληθνχ Ζ/Τ & Πιεξνθνξηθήο απφ ηελ
Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (1991), κεηαπηπρηαθφ ηίηιν απφ ηε
ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ ΔΑΠ (2003) θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην
Παλεπηζηήκην Staffordshire, UK (2016). Έρεη πνιπεηή δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή
εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ελψ έρεη δηδάμεη ηφζν ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην) φζν θαη
ζε δνκέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Τπεξέηεζε επί ηξηεηία ηελ ειιελφγισζζε
εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία-NRW (2003-2006). Τπήξμε πληνληζηήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πηζηνπνίεζεο ΣΠΔ Α’-επηπέδνπ θαη έρεη πηζηνπνηεζεί σο επηκνξθσηήο γηα ην Β’-επίπεδν.
Γηεηέιεζε επίζεο πληνληζηήο ζην νηθείν Βαζκνινγηθφ Κέληξν θαη Πξφεδξνο Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ
Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ γηα ην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο. Δίλαη ζπγγξαθέαο θαη θξηηήο εξγαζηψλ, βηβιίσλ
θαη ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ελψ ζπκκεηέρεη ηαθηηθά ζε ζπλέδξηα θαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα Erasmus.
Μηιά Αγγιηθά άξηζηα θαη Γεξκαληθά θαιά.

ΜΑΡΚΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ (parevage@gmail.com)
Ζ Μάξθνπ Παξαζθεπή είλαη απφθνηηνο Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ ζηελ Κιαζηθή
Φηινινγία (ΑΠΘ) θαη ζηε ρνιηθή Φπρνινγία θαη Δηδηθή Αγσγή (TOR VERGATA). Δίλαη
Τπνςήθηα Γηδάθησξ ζην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κφξδνβαο
εθπνλψληαο Γηαηξηβή κε θεληξηθφ ζέκα ηνλ Καζνιηθφ ρεδηαζκφ γηα ηε Μάζεζε. Δξγάδεηαη
σο εθπαηδεπηηθφο ΔΑΔ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη σο εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ
(πηζηνπνίεζε ΔΟΠΠΔΠ) κε εμεηδίθεπζε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο
γιψζζαο. Άξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, έληππα θαη ςεθηαθά, θαζψο θαη
εηζεγήζεηο ηεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Έρεη δεκνζηεχζεη επίζεο δχν πνηεηηθέο ζπιινγέο αιιά θαη
θείκελα πεδά θαη πνηεηηθά ζε ςεθηαθά θαη έληππα πεξηνδηθά.
ΣΤΛΑ ΓΔΠΟΗΝΑ (debysty@yahoo.gr )
Ζ Γξ. Γέζπνηλα ηχια είλαη εθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο ΠΔ02,
δηνξηζκέλε, κε δσδεθαεηή πξνυπεξεζία. Δίλαη ζπγγξαθέαο 1 παλεπηζηεκηαθνχ βηβιίνπ γηα
ηε κέζνδν project θαη 20 άξζξσλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη
ζπλέδξηα. Ζ θχξηα ζπγγξαθηθή ηεο ελαζρφιεζε αθνξά ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηα
παηδαγσγηθά. Έρεη δηδάμεη σο ζπκβαζηνχρνο: 1) ην 2018, ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (ΠΣΠΔ ΠΘ), ην κάζεκα
«Γεκηνπξγηθφηεηα θαη Μέζα Έθθξαζεο» ζην εαξηλφ εμάκελν, 2) ην 2020, ζην ίδην Σκήκα, ην
κάζεκα «Δθαξκνγέο Κνηλσληθήο Παηδαγσγηθήο», ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν. Απφ ην 2020 Δίλαη ελεξγφ κέινο
ΔΠ ζην ΔΑΠ (Καζεγήηξηα χκβνπινο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ΔΣΑ: Δθπαίδεπζε θαη Σερλνινγίεο ζε
ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο-Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο). Έρεη εκπεηξία ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαζψο απφ ην 2015 δηδάζθεη ζην ΓΔ Βφινπ ηνλ γισζζηθφ γξακκαηηζκφ, είλαη
πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ θαη έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ 2.030 σξψλ. Δίλαη θάηνρνο δεχηεξνπ Πηπρίνπ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΠΔ ΠΘ),
Μεηαπηπρηαθνχ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο (ΠΣΠΔ ΠΘ), Γηδαθηνξηθνχ κε ζέκα ηε δηδαθηηθή κέζνδν project
(ΠΣΠΔ ΠΘ) θαη Μεηαδηδαθηνξηθή Δξεπλήηξηα κε ζέκα ηελ θνηλσληθή παηδαγσγηθή (ΠΣΠΔ ΠΘ).
ΛΗΑΠΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (evliapis@gmail.com )
Ζ Δπαγγειία Ληάπε γελλήζεθε ζηελ Πεηξνχπνιε. Δίλαη πηπρηνχρνο Κιαζηθήο Φηινινγίαο
θαη πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεχηξηα Δλειίθσλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Κιαζηθή
Φηινινγία θαη (Master of Science) ζηηο «Γηαηαξαρέο ζηε Γξαθή, ζηελ Αλάγλσζε θαη ηα
Μαζεκαηηθά. Αμηνιφγεζε θαη παξέκβαζε ζε ζρνιηθφ πιαίζην».
Έρεη παξαθνινπζήζεη κεηαπηπρηαθέο εμεηδηθεχζεηο ζηε πκβνπιεπηηθή &
Πξνζαλαηνιηζκφ (Π.Δ.Τ.Π), ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δθπαίδεπζε
Δλειίθσλ θαη ζηελ Καηάξηηζε ελψ είλαη πηζηνπνηεκέλε (EUCIP) ζην ρεδηαζκφ, ζηελ
Αλάπηπμε θαη ζηε Λεηηνπξγία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Γλσξίδεη Ηηαιηθά (Δμεηάζηξηα πξνθνξηθψλ ζην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο)
θαη Αγγιηθά ελψ γηα πνιιά ζπλαπηά έηε είλαη Supervisor ζηελ εηαηξεία Πηζηνπνίεζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Peoplecert.
Τπεξεηεί ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γ’ Αζήλαο. Έρεη εξγαζηεί ζε φιεο ηηο δνκέο ηεο Δηδηθήο θαη Γεληθήο
Δθπαίδεπζεο, ζε Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ζε
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Χο επηκνξθψηξηα ζπκκεηείρε ζε πξνγξάκκαηα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ Έληαμε
καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τπήξμε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ ζην 12ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ.
ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΘΖ (marvanit@sch.gr )
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο), ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγία( ΓΠΘ) θαη θάηνρνο
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηε Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ (ΑΣΔΗΘ).
Έρεη, επίζεο, ηίηιν ζπνπδψλ ζηε Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή θαη Δκπνξηθέο
Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο( ΔΛΚΔΠΑ) κε θαηάξηηζε πκβνχισλ ζηα Βαιθάληα. Έρεη
παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαη θχθινπο καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Παηδαγσγηθή
θαη ςπρνινγία, ηε Γηδαζθαιία παξακπζηψλ θαη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, δηδαζθαιία
Μαζεκαηηθψλ θαη Ηζηνξίαο, Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε θα. Παξαθνινπζεί ηνπο

θχθινπο καζεκάησλ ζην SchoolEducationGetaway θαη European Schoolnet Academy θαη ζπκκεηέρεη ζε
επξσπαηθά πξνγξάκκαηα eTwinning θαη Erasmus+. Δίλαη επηκνξθψηξηα SchoolEducationGetaway, πξέζβεηξα
WROHELLAS (ξνκπνηηθή) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο θαη πξέζβεηξα ηνπ SaferwaterSports Θξάθεο. Έρεη
βξαβεπηεί κε 17 εζληθέο θαη επξσπαηθέο εηηθέηεο πνηφηεηαο γηα επξσπαηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνίεζε.
Δπίζεο, έρεη ιάβεη ην 1ν βξαβείν απφ ηελ Αθαδεκία ηνπ SafewaterSports. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζπλέδξηα (σο
εηζεγήηξηα) ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ κε αληηθείκελν ηελ Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο Νέεο
Σερλνινγίεο. Έρεη αξζξνγξαθήζεη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (ειιεληθά θαη μέλα) θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν κε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, ηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία, θαη Γηδαθηηθή. Έρεη, επίζεο,
δεκνζηεχζεη έλα βηβιίν, ην νπνίν δηαηίζεηαη ςεθηαθά απφ ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη αθνξά ηελ Γηδαζθαιία
ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Δίλαη θάηνρνο πηπρίσλ Αγγιηθψλ (Proficiency –
Michigan θαη Cambridge), κηιάεη Ηηαιηθά θαη Σνπξθηθά. Δπίζεο, δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ (ECDL θαη ΣΠΔ
Α' Δπηπέδνπ). Τπεξεηεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Έρεη ιάβεη ην Βξαβείν Γηαθεθξηκέλνπ κέινπο ηεο ΔΔΠΚ, 1Ο Βξαβείν Safewatersports γηα εθπφλεζε
πξσηφηππνπ έξγνπ κε ηνπο καζεηέο ηεο.
Σν 2019 βξαβεχηεθε κε Σηκεηηθή Γηάθξηζε θαη Έπαηλν απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ γηα ηηο πξσηνπφξεο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεη θαζψο θαη γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη γηα ηελ γεληθή πξφνδν ησλ
καζεηψλ ηεο.
Πνπιηνπνύινπ Οιπκπία (olpoulio@yahoo.gr)
Ζ Πνπιηνπνχινπ Οιπκπία είλαη εηδηθή παηδαγσγφο, απφθνηηε ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη κεηαπηπρηαθή
θνηηήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Έρεη
ππεξεηήζεη ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε σο δαζθάια παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ζην
παξφλ εξγάδεηαη σο Δηδηθήο Παηδαγσγφο ζε Κέληξν Γηεκέξεπζεο θαη Ζκεξήζηαο
Φξνληίδαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα εηδηθήο αγσγήο
έρνληαο επίζεο εμεηδηθεπηεί ζε κεζφδνπο ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο ζε άηνκα ζην
θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Δίλαη θάηνρνο επάξθεηαο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο
Γιψζζαο, ηνπ θψδηθα Αλάγλσζεο θαη Γξαθήο Braille θαη έρεη εθπαηδεπηεί ζην
πξφγξακκα ΑΒΑ. Έρεη δεκνζηεχζεη ζε εθπαηδεπηηθφ επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ θαη
είλαη ελεξγφ κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο.
Κνύηξαο Γεώξγηνο (georgios_koutras@yahoo.gr)
Ο Κνχηξαο Γεψξγηνο ηνπ Ησάλλε θαη ηεο Διεπζεξίαο γελλήζεθε ζηε Λακία
Φζηψηηδνο. πνχδαζε ζην Σ.Δ.Φ.Α.Α. θαη ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.. Καηέρεη κεηαπηπρηαθά
ζηελ «πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε», ζηελ «Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη Γηνίθεζε», ζηηο
«Νέεο Μνξθέο Δθπαίδεπζεο θαη Μάζεζεο», ελψ είλαη θαη απφθνηηνο ηεο
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.). Δίλαη ελεξγφο εθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιεία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ην 2000, ελψ ζήκεξα είλαη Τπνδηεπζπληήο ζην
Γπκλάζην Καιπζηψλ Ρφδνπ. Έρεη δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.
& Π.Δ..Τ.Π.), ζε Γ.Η.Δ.Κ. ζε Κ.Δ.Κ. θαη ζε Π.Δ.Κ. Δίλαη Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Δκπεηξνγλψκνλαο ζην Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, εληαγκέλνο ζην ΤπνΜεηξψν Αμηνινγεηψλ γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο ησλ
Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), αιιά θαη ζην Κχξην Μεηξψν ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ
Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Σν εξεπλεηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ,
ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη δηνίθεζε, ηελ επηθνηλσλία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηέινο ηελ
Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Αθφκε είλαη θξηηήο εξγαζηψλ ζε Παλειιήληα πλέδξηα θαη Πεξηνδηθά. Σν
ζπγγξαθηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο ζε Γηεζλή - Παλειιήληα πλέδξηα θαη
δεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο. ηα αηνκηθά ελδηαθέξνληά ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ζηίβνο,
ε θνιχκβεζε θαη ε κνπζηθή.
Εήθνο Νηθόιανο (nzikoschem@yahoo.gr)
Ο Νηθφιανο Εήθνο είλαη δηδάζθσλ ζην Γηηδξπκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
«Ακπεινπξγία-Οηλνινγία θαη Αιθννινχρα Πνηά» ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηνπ ΓΠΑ θαη
εξγάδεηαη σο Υεκηθφο κε ζεηεία ζην Εάλλεην Πξφηππν Γπκλάζην Πεηξαηά.
Απφθνηηνο ηνπ Υεκηθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΔΚΠΑ, κε Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα
Δηδίθεπζεο ζηε Υεκεία θαη Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή επίζεο ζηε Υεκεία. Κάηνρνο
δεχηεξνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

(ΜΒΑ) απφ ην ΔΑΠ, ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δηδίθεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ
ΑΠΑΗΣΔ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ην ΔΚΠΑ. Έρεη δηαηειέζεη Αλαπιεξσηήο
Αξρηζπληάθηεο ζην πεξηνδηθφ Υεκηθά Υξνληθά (2016-2017), Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο (2011-2012),
Τπεχζπλνο Γξαθείνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (2010-2011), χκβνπινο ρνιηθήο
Εσήο (2020-2021) θαη έρεη δεκνζηεχζεη κεγάιν αξηζκφ άξζξσλ ζε πξαθηηθά δηεζλψλ θαη παλειιήλησλ
ζπλεδξίσλ, φπσο θαη μέλσλ θαη ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ρεκείαο, ηεο
νηλνινγίαο, ησλ παηδαγσγηθψλ, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, έρεη
ζπλεξγαζηεί ζπζηεκαηηθά κε επηζηεκνληθνχο θνξείο, αλαιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ θξηηή εξγαζηψλ ζε
ζεκαηηθέο ζπλεδξίσλ θαη επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ πνπ άπηνληαη ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ
ελδηαθεξφλησλ. Δίλαη ζπγγξαθέαο ελφο βηβιίνπ θαη ηεζζάξσλ ζπιινγηθψλ ηφκσλ ζην αληηθείκελν ηεο
πκβνπιεπηηθήο, εκπεηξνγλψκσλ ηνπ ΗΔΠ ζηελ αλακφξθσζε θαη εθπφλεζε Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε Β’ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, εθπνλεηήο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ,
επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, επηκνξθσηψλ/πνιιαπιαζηαζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Πξάμεσλ «Αλαβάζκηζε
ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο», κέινο ηεο νκάδαο εζεινληψλ πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ Μαδηθνχ
Αλνηρηνχ Γηαδηθηπαθνχ Μαζήκαηνο (MOOC) «Μαζαίλνπκε Φεθηαθά - Γηδάζθνπκε Φεθηαθά – Β/ζκηα» θαη
επηκνξθσηήο ζηνλ ζεζκφ «Μαζεηεία». Γηαζέηεη, επίζεο, καθξνρξφληα εκπεηξία ζε ζέκαηα Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ (ΗΔΚ, ΚΔΚ, ζεκηλάξην MOODLE, ζεκηλάξην e-twinning), είλαη πηζηνπνηεκέλνο Δθπαηδεπηήο
Δλειίθσλ (ΔΟΠΠΔΠ), ΚΔΚ-ΔΚΠΑ θαη ΔΚΓΓΑ. Σέινο γλσξίδεη άξηζηα αγγιηθά (C2) θαη πνιχ θαιά
γεξκαληθά (C1) θαη δηαζέηεη πηζηνπνίεζε Β΄ επηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ.

Μιχαηλίδης Τάσος (tasmichailides@yahoo.gr)
Δίλαη δηδάζθσλ ζην Σκήκα Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ
Πιεξνθφξεζεο θαη κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ.
Παξάιιεια, εξγάδεηαη σο θηιφινγνο ζην Εάλλεην Πξφηππν Γπκλάζην Πεηξαηά κε ζεηεία θαη
είλαη ζπλεξγάηεο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελψλ πξαγκαηνπνηψληαο δεηγκαηηθέο
δηδαζθαιίεο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ζπληνλίδνληαο ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε (mentoring).
Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία (19νπ θαη 20νπ
αηψλα), ηε Θεσξία Λνγνηερλίαο, ηε πγθξηηηθή Φηινινγία, ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή, ηελ
Ηζηνξία βηβιίνπ θαη βηβιηνζεθψλ, ηε Γηδαθηηθή ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή
θαηλνηνκία,
δηεξεπλψληαο
ηξφπνπο
αμηνπνίεζεο
ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο
θαη
δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζηε ζχγρξνλε έξεπλα θαη εθπαίδεπζε. Άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, έρεη δηαηειέζεη θξηηήο εξγαζηψλ ζε δηεζλή θαη
παλειιήληα ζπλέδξηα, ελψ είλαη ελεξγφ κέινο επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Έρεη
ππεξδεθαεηή πείξα ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δίλαη, επίζεο, ινγνηέρλεο θαη
έρεη εθδψζεη δχν πνηεηηθέο ζπιινγέο: παξάγκαηα πξνζψπσλ (2012), απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ
Manifesto θαη Αζπληαμίεο ιαβπξίλζσλ (2018) απφ ηνλ Γθνβφζηε. Πνηήκαηα θαη δηεγήκαηά ηνπ έρνπλ
δεκνζηεπζεί ζε ινγνηερληθά πεξηνδηθά, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε πνηεηηθέο αλζνινγίεο θαη έρνπλ δηαθξηζεί
ζε παλειιήληνπο ινγνηερληθνχο δηαγσληζκνχο.

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Γξ. Κωλζηαληίλνο Εαραξήο, Email: kzaharis@gmail.com

