
 

 

 

 

 

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  

 

  

                             Αξ. Πξωη.:  25 / 16-03-2021    

 

 

ΠΡΟ: 

 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: «ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΜΑΘΗΗ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ 

παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (350 ωξώλ) 

ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ). 
  

Σαο 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 Τίηινο: Ηκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

56 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & 

ΜΑΘΗΗ 
12/04/2021 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

350 ώξεο 

(14 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεωο 

(Δμ 

νινθιήξνπ) 

Ηιηνπνύινπ Μάξζα 

Αξβαληηίδνπ νθία 

Νηληνύ νθία 

Σδήινπ Γεωξγία 

Φαθνύδεο 

Βαγγέιεο 

 

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. 04/04/2021 (γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  

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

 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
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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». Σηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε κέζνδν πιεξωκήο θαη, αθνύ νινθιεξωζεί ε 

δηαδηθαζία απηή, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ηξαπεδηθή 

θαηάζεζε ζα πιεξώζεηε κε ηνλ θωδηθό πιεξωκήο (RF) πνπ ζα ζαο δνζεί από ην ζύζηεκά καο 

(δελ ρξεηάδεηαη θάπνην ΙΒΑΝ, αλαδεηήζηε ζηηο πιεξσκέο ηελ: ΕΕΠΕΚ) νπόηε ελεξγνπνηνύληαη άκεζα 

ε απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην (απηό δελ ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο 

πνιύ κηθξέο ηξάπεδεο όπνπ ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη ζπλήζσο ηελ επόκελε 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: 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, 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/eisodos-

melwn - 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: 04/04/2021 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 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 - Σαθήλεηα. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο). 

 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο *** 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
http://www.eepek.gr/


56ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (350 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 

«ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΜΑΘΗΗ», δηάξθεηαο 350 ωξώλ.  

Τν 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. 

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΣΓΔ, ζε Σηειέρε 

δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (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 εθπαίδεπζεο, ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηωλ 

δηδαθηηθώλ κεζόδωλ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

επηκνξθνύκελνη  ηελ  απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα όινπο 

ηνπο καζεηέο ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.   

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ: 

1. Να γνωρίηουν το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. 

2. Να  αναγνωρίηουν βαςικζσ αρχζσ εφαρμογισ τθσ. 

3. Να περιγράφουν τουσ τομείσ παρζμβαςθσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ μάκθςθσ για όλουσ τουσ 

μακθτζσ. 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε: 



1. Να εμεγνύλ ηε ρξεζηκόηεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα όιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο. 

2. Να δηαηππώλνπλ πξνηάζεηο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

 

3. Να αμηνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.  

 

4. Να ζρεδηάδνπλ δηδαζθαιίεο κε ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.  

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ: 

1. Να πηνζεηνύλ  κεζόδνπο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

2. Να νξγαλώλνπλ δηδαζθαιίεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

3. Να ζπλζέηνπλ ζρέδηα καζήκαηνο κε ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.  

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

ΔΝΟΣΗΣΔ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1: Πποζέγγιζη έννοιαρ διαθοποποιημένηρ 

διδαζκαλίαρ & μάθηζηρ (Ηλιοπούλος Μάπθα) 

1.1 Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία και εννοιολογικόρ 

πποζδιοπιζμόρ 

1.2 Σημαζία και πεπιεσόμενο διαθοποποίηζηρ 

1.3 Βαζικέρ απσέρ  

25 ΩΡΔ  1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

Δνόηηηα 2 :  Σο θεωπηηικό πλαίζιο και ο 
ζσεδιαζμόρ ηηρ Γιαθοποποιημένηρ παιδαγωγικήρ 

(Σδήινπ Γεωξγία & νθία Νηληνύ) 

1.1. Σσεδιαζμόρ ηηρ διαθοποποιημένηρ διδαζκαλίαρ 

1.2. Ανάπηςξη ζηπαηηγικών ζηο πλαίζιο ηηρ διαθοποποιημένηρ 

παιδαγωγικήρ πποζέγγιζηρ 

1.3. Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού καηά ηην εθαπμογή ηηρ 

διαθοποποιημένηρ διδαζκαλίαρ 

25 ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3: Συνεργατική τάξη 

 (Φακούδηρ Δςάγγελορ) 

1.1 Κοινωνικοπολιηιζμικέρ θεωπήζειρ για ηη μάθηζη 

1.2 Οπγάνωζη ηηρ ηάξηρ 

1.3 Γπάζειρ ηος εκπαιδεςηικού 

25 ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 4: Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία : Σομείρ 

παπέμβαζηρ 

(Ηλιοπούλος Μάπθα) 

2.1 Πεπιεσόμενο 

25 ΩΡΔ 1  ΔΒΓΟΜΑΓA 



2.2 Γιαδικαζία 

2.3 Μαθηζιακό πεπιβάλλον 

2.4 Τελικό πποϊόν  

ΔΝΟΣΗΣΑ 5 : Αξιολόγηζη, δςζκολίερ, οθέλη και 

πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ  

(Σδήινπ Γεωξγία & νθία Νηληνύ) 

2.1. Η αξιολόγηζη ηηρ διαδικαζίαρ ανάπηςξηρ ηηρ 

διαθοποποιημένηρ παιδαγωγικήρ 

2.2. Γςζκολίερ και εμπόδια, πος ζςνανηούν οι εκπαιδεςηικοί ζηην 

αξιοποίηζη ηηρ διαθοποποιημένηρ παιδαγωγικήρ 

2.3. Παιδαγωγικά οθέλη από ηην εθαπμογή διαθοποποιημένηρ 

παιδαγωγικήρ 

2.4. Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ – Ππακηικέρ αζκήζειρ 

        25 ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΔΝΟΣΗΣΑ  6: Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία ζηο Γημοηικό 

σολείο  

( Ηλιοπούλος Μάπθα ) 

4.1 Σηςλ μάθηζηρ και διαθοποποιημένη διδαζκαλία 

4.2 Ππογπαμμαηιζμόρ διαθοποποιημένηρ διδαζκαλίαρ 

4.3 Γλωζζικέρ δεξιόηηηερ  

4.4. Μαθημαηικέρ δεξιόηηηερ 

25  ΩΡΔ  1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 7   : Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία και 
Ξένη Γλώζζα 

ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΟΤ ΟΦΙΑ  

1.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΔΣ ΓΥΣΚΟΛΙΔΣ ΚΑΙ ΞΔΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

1.2 ΓΥΣΛΔΞΙΑ ΚΑΙ ΞΔΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

25  ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ   8 :  Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία και 
Αγγλικά 

ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΟΤ ΟΦΙΑ  

2.1 Η ΓΙΓΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΔ ΜΑΘΗΤΔΣ ΜΔ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΔΣ ΓΥΣΚΟΛΙΔΣ 

2.2 ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΣΛΔΞΙΑ 

2.3 ΣΦΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΔ 

ΜΑΘΗΤΔΣ ΜΔ ΜΑΘΗΣΙΑΚΔΣ ΓΥΣΚΟΛΙΔΣ 

25  ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 9: Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία & Διδική Αγωγή 

(Ηλιοπούλος Μάπθα) 

5.1 Δξαηομικεςμένη διδαζκαλία και διαθοποποιημένη μάθηζη 

5.2 Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία ανά διαηαπασή 

5.3 Σςνεκπαίδεςζη και διαθοποποιημένη διδαζκαλία  

 25 ΩΡΔ  1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ  10 : Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία ζηο 

Γςμνάζιο/Λύκειο. 

( Ηλιοπούλος Μάπθα) 

6.1 Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία  Φιλολογικών μαθημάηων 

25 ΩΡΔ  1 ΔΒΓΟΜΑΓA 



6.2 Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία Θεηικών μαθημάηων. 

6.3 Γιαθοποποίηζη διαγωνιζμάηων   

ΔΝΟΣΗΣΑ  11 : Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία ζηιρ 
θεηικέρ επιζηήμερ 

(Φακοφδθσ Ευάγγελοσ) 

2.1 Η αυτόνομθ εργαςία όλων των μακθτϊν 

2.2 Δραςτθριότθτεσ με πρόκλθςθ για τουσ μακθτζσ 

2.3 Δθμιουργία κατάλλθλθσ κουλτοφρασ τθσ τάξθσ 

25 ΩΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 12: Αξιολόγηζη και διαθοποποιημένη διδαζκαλία 

( Ηλιοπούλος Μάπθα ) 

7.1 Αμηνιόγεζε καζεηή  

7.2 Μνξθέο αμηνιόγεζεο (αξρηθή-ελδηάκεζε –ηειηθή)  

7.3 Σειηθή αμηνιόγεζε κε αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

 25 ΩΡΔ  1  ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΔΝΟΣΗΣΑ 13 : ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΠΟΤ 2.000 

ΛΔΞΔΩΝ  

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΥΟΛΙΩΝ(ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεωλ) ζε 1 

εξγαζία ζπλαδέιθνπ ζαο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάηω 

άμνλεο:  

Πεξηερόκελν, Γνκή, Πξωηνηππία, αθήλεηα. 

+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ( Ηλιοπούλος Μάπθα) 

50 ΩΡΔ 2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 350 ΩΡΔ 14 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

 

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: 

 

Ηλιοποφλου Μάρκα  

Η Ηλιοποφλου Μάρκα  είναι Ειδικι παιδαγωγόσ/Φιλόλογοσ , εργάηεται ενεργά με 

παιδιά και εφιβουσ με ΕΕΑ.  Οι προπτυχιακζσ τθσ ςπουδζσ ολοκλθρϊκθκαν με 

υποτροφία και βακμό άριςτα ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχοσ 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ (Πανεπιςτιμιο 

Πελοποννιςου- Università di Torino), διακζτει επαγγελματικό δίπλωμα 

εξειδίκευςθσ Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν & Προβλθμάτων Συμπεριφοράσ. Διακζτει 

πιςτοποιθτικά επάρκειασ για τθ χοριγθςθ αξιολογθτικϊν εργαλείων και μεκόδων 

παρζμβαςθσ για μακθτζσ με ΕΕΑ. Είναι πιςτοποιθμζνθ ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι Διαφοροποιθμζνθσ Διδαςκαλίασ, ςτθ διδακτικι μεκοδολογία Αρχαίων 

Ελλθνικϊν ςε παιδιά με ΕΕΑ και ςτθ Διδακτικι τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε 

Αλλόγλωςςουσ. Είναι πιςτοποιθμζνθ Σφμβουλοσ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και Εκπαιδεφτρια 

Ενθλίκων. Είναι ςυγγραφζασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθ γενικι και ειδικι αγωγι (εκδόςεισ www.my-

http://www.my-book.gr/


book.gr). Ζχει δθμοςιεφςει άρκρα τθσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ζχει παρουςιάςει μελζτεσ και ζρευνεσ 

τθσ ςε ςυνζδρια και ςεμινάρια.   

 

e-mail  misparth@hotmail.gr 

 

Αξβαληηίδνπ νθία   

Βιογραφικό Εκπαιδεφτριασ  

Η Αρβανιτίδου Σοφία είναι εκπαιδευτικόσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, ερευνιτρια και 

πιςτοποιθμζνθ εκπαιδεφτρια ενθλίκων. Είναι πτυχιοφχοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και 

Φιλολογίασ (ΑΠΘ) και κάτοχοσ δφο μεταπτυχιακϊν, το ζνα ςτισ μεταφραςτικζσ 

ςπουδζσ (Master in Arts: Translation Studies) και το άλλο ςτισ Σπουδζσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ από το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο (ΕΑΠ).  

Διακζτει 15 ζτθ διδακτικισ εμπειρίασ ςε εκπαιδευτικζσ δομζσ τθσ γενικισ αγωγισ. 

Διετζλεςε λζκτορασ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου αλλά και 

εκπαιδεφτρια ενθλίκων ςτο Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και ςτα ΚΔΒΜ 

ςτθ Λιμνο. Η απόςπαςι τθσ ςτα κοινοτικά ςχολεία τθσ Νότιασ Αφρικισ (2008-

2013) τθν εμπλοφτιςε με εμπειρία πάνω ςτθν αυτονομία των μακθτϊν αλλά 

κυρίωσ τθ διαπολιτιςμικι επικοινωνία. Ζχει άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ και γαλλικισ 

γλϊςςασ και καλι γνϊςθ ιςπανικισ.  

Είναι τακτικό μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Τα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα 

περιλαμβάνουν τθν αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν ςε μακθτζσ 

με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και τισ ξζνεσ γλϊςςεσ, τθν οργάνωςθ και ςτο 

ςχεδιαςμό διδαςκαλίασ ςε ενιλικουσ και ανιλικουσ εκπαιδευόμενουσ. Είναι κάτοχοσ βραβείου ςτθ 

δθμιουργικι γραφι. Ζχει ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια και πλθκϊρα δθμοςιεφςεων. 

 

Email: sofia.arvanitidou@gmail.com     
 

Nινιοφ Σοφία  

Η Σοφία Δ. Νινιοφ υπθρζτθςε ωσ κακθγιτρια φιλόλογοσ ςτθ Δθμόςια Β/κμια 

Εκπαίδευςθ (1983-2015) και ωσ Υποδιευκφντρια (2012-2015.) εκπονϊντασ 

προγράμματα ςχολ. δραςτθριοτιτων. Γνωρίηει Αγγλικά και Γαλλικά Β2 επιπζδου. 

Υπιρξε μζλοσ Λυκειακϊν Επιτροπϊν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, γραμματζασ ςε 

ΠΕΚ και διοικ. προςωπικό ςε γραφείο Β/κμιασ Δ/νςθσ Εκπαίδευςθσ. Δίδαξε ςτθν 

προςχολικι, ςτθν Α/κμια και Β/κμια (Γ/ςια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΜΠΚ) κι επιμόρφωςε 

εκπαιδευτικοφσ Α/βάκμιασ και Β/κμιασ ςτο ΚΠΕ. Επζβλεψε τζλοσ φοιτιτρια ςτθν 

πρακτικι τθσ άςκθςθ. Είναι επίςθσ ειςθγιτρια ςε ςυνζδρια. Το 2013 εξζδωςε το 

παραμφκι «Γλαφκοσ και Κρισ», που το αξιοποιεί διδακτικά με τθ χριςθ ςυμβατικϊν 

και μθ ςυμβατικϊν μζςων διδαςκαλίασ. Ζκανε 2χρ. ραδιόφωνο. Διδάςκει δθμ. Γραφι ςε ενιλικεσ ςτα ΚΔΒΜ 

και εκελοντικά.  

Email: sniniou@gmail.com 

 

 

 

http://www.my-book.gr/
mailto:misparth@hotmail.gr
mailto:sofia.arvanitidou@gmail.com


Τηιλου Γεωργία  

 

Η Γεωργία Θ. Τηιλου τελείωςε το Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του 

Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ ςτο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου και το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

«Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ» τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν ςτο Ελλθνικό 

Ανοικτό Πανεπιςτιμιο τθσ Πάτρασ. Για ζνα χρόνο εργάςτθκε ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, 

ενϊ από το 2006 ζωσ και ςιμερα εργάηεται ςε δθμόςια νθπιαγωγεία. 

Ζχει δθμοςιεφςεισ ςε Πανελλινια Συνζδρια με διεκνι ςυμμετοχι, ςε Περιοδικά και ςε 

ιςτοςελίδεσ. Εκπονεί κατ’ ζτοσ προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και κάποια από 

αυτά επιλζχκθκαν για να αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Παιδείασ ωσ 

παράδειγμα καλϊν πρακτικϊν. Επιπλζον είναι τοπικι ςυνεργάτιδα του προγράμματοσ 

"Κι αν ιςουν εςφ;" του Πανελλινιου Δικτφου για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ςε ςυνεργαςία με τθν Φπατθ 

Αρμοςτεία του Ο.Η.Ε. για τουσ πρόςφυγεσ. 

Το ςυγγραφικό τθσ ζργο περιλαμβάνει ζνα βιβλίο με τίτλο «Οι δικζσ μασ ιςτορίεσ», ςτο οποίο προτείνει 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ δθμιουργικισ γραφισ, και επίςθσ ζνα e-book με δραςτθριότθτεσ για το 

νθπιαγωγείο μζςα από δφο ςχζδια εργαςίασ βαςιςμζνα ςτο παραμφκι «Γλαφκοσ και Κρισ» τθσ ςυγγραφζωσ 

Σοφίασ Δ. Νινιοφ. 

Email: tzilou_g@yahoo.gr  

 

 

Φακοφδθσ Ευάγγελοσ  

Ο Βαγγζλθσ Φακοφδθσ είναι μακθματικόσ, υποδιευκυντισ ςτο Γυμνάςιο Σουφλίου. Ήταν 

για 10 χρόνια (1991-2001) ιδιοκτιτθσ φροντιςτθρίου ΜΕ ςτο Σουφλί. Από το 2001 είναι 

ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ και αςχολείται κεωρθτικά, πρακτικά και ερευνθτικά με τθν 

ςυνεργατικι τάξθ ςε κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο (ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ 

τεχνολογίασ), με τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, με 

τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν εργαλείων για τα μακθματικά,  με τθ διδαςκαλία με φφλλα δραςτθριοτιτων, με τθ 

Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ, με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδϊν ςτα μακθματικά, με τθ χριςθ των ΤΠΕ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, με καινοτόμεσ δράςεισ ςτθν Περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, ςτθν Αγωγι Υγείασ 

και ςτα Πολιτιςτικά, με παρεμβατικά προγράμματα.  

Ζχει ςυμμετάςχει ςε πολλζσ επιμορφϊςεισ εκπαιδευτικϊν, ςτθν ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα νζα ΠΣ, ςε 

ομάδεσ εργαςίασ του ΙΕΠ, ςτο Ψθφιακό Σχολείο, ςε ευρωπαϊκά προγράμματα, παρουςιάςεισ ςε ςυνζδρια, 

άρκρα ςε περιοδικά και ςε πολλζσ άλλεσ δράςεισ. 

Email: fakoudis@sch.gr   

 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου 

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος 

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel 

Μζλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών 

Email:  misparth@hotmail.gr  
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