
 

 

 

 

 

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.:  50/21-10-2021    

 

 

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: «ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΗ»: 

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: Ηκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

πλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Υώξνο 

Τινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

73 

ΤΓΥΡΟΝΔ 

ΜΔΘΟΓΟΙ 

ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΣΑΞΗ 

15/11/2021 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

450 ώξεο 

(20 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεωο 

(Δμ 

νινθιήξνπ) 

Θνδωξήο Λνπθίζαο 

Ιωάλλεο Πεηξνύιεο 

Ηιηάλα Παπαληώλε 

Κωλ/λνο Γξαγνγηάλλεο 

Γεωξγηνο Γνύηαο 

Κωλ/λνο Καιιηάξαο 

Κωλ/λνο ηαζόπνπινο 

Ιωάλλεο Μπεξδνύζεο 

 

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. 07/11/2021 (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 χρήζηη 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 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. Οθείλεηε να ενημερώνεζηε ο καθένας μόνος ηοσ ζας για ηην επιλογή 

ζας μέζα από ηο πληροθοριακό ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο 

εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην). 

 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 07/11/2021 

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

❖ 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 - αθήλεηα. 

 

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/


 

73ν 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 ΜΔΘΟΓΟΙ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΗ», 

δηάξθεηαο 400 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 ΜΔΘΟΓΩΝ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΗ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείωζε ηωλ επηκνξθνύκελωλ  κε 

ηηο κεζόδνπο θαη ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία ηεο ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο (e-class, 

Edmondo, Skype, Webex, Padlet, Moodle, θ.ιπ.), θαζώο επίζεο θαη ε εκπέδσζε ηνπ ηξόπνπ 

δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθώλ αηζνπζώλ. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο, νη επηκνξθνύκελνη ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να γλσξίδνπλ ηηο πιαηθόξκεο αζύγρξνλεο ππνζηήξημεο καζεηώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

καζεηώλ. 

 Να ρεηξίδνληαη ηα Γηαδηθηπαθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ πιηθνύ. 



 Να δηαρεηξίδνληαη δεκηνπξγηθά ην πεξηβάιινλ Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο (e-learning.sch.gr) 

ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ. 

 Να αμηνπνηνύλ παηδαγσγηθν-δηδαθηηθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο Edmodo. 

 Να δηαρεηξίδνληαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

 Να αμηνπνηνύλ ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο SKYPE, PADLET θαη WEBEX 

 Να θαηαλννύλ ηε ρξήζε κεραληζκώλ παηγληνπνίεζεο ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: ΤΓΥΡΟΝΔ 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΗ 

(Γηάξθεηα: 450 ΩΡΔ - 20 ΔΒΓΟΜΑΓΔ) 

1ε Δλόηεηα: «Διδάζκονηαρ μέζω Διαδικηύος : Ολιζηική πποζέγγιζη» (Διδάζκων: Λοςκίζαρ Θεόδωπορ, 

100 ώπερ, Εβδομάδερ 1
η
 – 4

η
 ) 

Τποενόηηηερ: 

1. Πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο ζηε δηδαζθαιία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Η ζπλεξγαζία ηεο Παηδαγσγηθήο κε ηελ Σερλνινγία.  

2.Φεθηαθφο Γξακκαηηζκφο: Πέξα απφ ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

3. ρεδηάδνληαο Παηδαγσγηθά ηε Μάζεζε κέζσ Γηαδηθηχνπ. Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ επηινγή δηαδηθηπαθψλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη: Σαμηλνκία Bloom. 

4. H Αλεζηξακκέλε ηάμε ( Flipped classroom) : Πξνεηνηκαζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

5. Η θαιιηέξγεηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο ζην δηαδηθηπαθφ κάζεκα. 

6. Οη δέθα εξσηήζεηο γηα έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα. 

7. Φεθηαθνί πφξνη: Υξήζε, θαηάρξεζε, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη δενληνινγία. 

8. Δλζνπζηαζκφο γηα ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε: ηξαηεγηθέο θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

9. Η δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζην δηαδηθηπαθφ κάζεκα. 

 

2η Ενόηηηα: «Εξ αποζηάζεωρ αζύγσπονη ςποζηήπιξη μαθηηών Ππωηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ» (Διδάζκων: Καλλιάπαρ Κωνζηανηίνορ, 50 ώπερ, Εβδομάδερ 5η – 6η ) 

Τποενόηηηερ: 

 1ε: Πιαηθφξκεο αζχγρξνλεο ππνζηήξημεο καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο καζεηψλ 

1.1.     Πιαηθφξκα ππνζηήξημεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο E-me (επίζεκε πιαηθφξκα ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ 

Γηθηχνπ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο). 
1.2.     Πιαηθφξκα ππνζηήξημεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο EasyClass (δσξεάλ, αλεπίζεκε). 

2ε: Γηαδηθηπαθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ πιηθνχ γηα ελζσκάησζε ζε πιαηθφξκεο αζχγρξνλεο ππνζηήξημεο 
2.1.     Δξγαιεία ηεο πιαηθφξκαο E-me 
2.2.     Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα H5p.org 
2.3.     Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα Learningapps.org 

 

3η Ενόηηηα: «Αζύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη (e-learning)» (Διδάζκων: Μπεπδούζηρ Ιωάννηρ, 50 ώπερ, 

Εβδομάδερ 7η – 8η ) 

Τποενόηηηερ: 

1 Δηζαγσγή 

2 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά e-learning 

2.1 Ρὀινη Υξεζηψλ 

3 Πεξηβάιινλ Τπεξεζίαο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο (e-learning.sch.gr) 

3.1 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία e-learning 

4 Γεκηνπξγία Νένπ Μαζήκαηνο 

5 Γηαρείξηζε Μαζήκαηνο 



5.1 Block Γηαρείξηζε Μαζήκαηνο 

5.1.1 Δγγξαθή λέσλ ρξεζηψλ ζην κάζεκα 

5.1.2 Αλαθνξέο 

5.1.3 Βαζκνί 

5.1.4 Badges 

6 Δηζαγσγή Γξαζηεξηνηήησλ ζε Μάζεκα 

7 χλνςε. 

 

4η Ενόηηηα: «Αζύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη με σπήζη ηος EDMODO» (Διδάζκων: ηαθόποςλορ Κων/νορ, 

50 ώπερ, Εβδομάδερ 9η – 10η ) 

Τποενόηηηερ: 

1 Δηζαγσγή - Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά πιαηθφξκαο Edmodo 

2. Γηδάζθνληαο κε ην Edmodo. 

 

5η Ενόηηηα: «ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη» (Διδάζκονηερ: Γούηαρ Γεώπγιορ – Καλλιάπαρ Κωνζηανηίνορ, 

50 ώπερ, Εβδομάδερ 11η – 12
η
 ) 

Τποενόηηηερ: 

1. Σειεδηάζθεςε κέζσ PADLET 

2. Σειεδηάζθεςε κέζσ SKYPE θαη Webex. 

 

6η Ενόηηηα: «Παιγνιοποίηζη ςζηημάηων Διασείπιζηρ Μάθηζηρ (ΔΜ)» (Διδάζκων: Πεηπούληρ 

Ιωάννηρ, 75 ώπερ, Εβδομάδερ 13η – 15η ) 

Τποενόηηηερ: 

1. Απφ ην Φεθηαθφ Παηρλίδη ζηελ Παηγληνπνίεζε Γηαδηθηπαθψλ Πεξηβαιιφλησλ Μάζεζεο  

2. Παξακεηξνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Moodle  

3. Γφκεζε Quiz ζε έλα Ηιεθηξνληθφ Μάζεκα θαη εηζαγσγή παηγλησδψλ ζηνηρείσλ ζε απηφ. 

 

7η Ενόηηηα: «ύζηημα Διασείπιζηρ Μάθηζηρ: Ηλεκηπονική σολική Σάξη (η-Σάξη)» (Διδάζκονηερ: 

Δπαγογιάννηρ Κων/νορ – Παπανηώνη Ηλιάνα, 50 ώπερ, Εβδομάδερ 16η – 17
η
 ) 

Τποενόηηηερ: 

1. Δηζαγσγή 

2. Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ  

3. Δξγαιεία ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο & ζπλεξγαζίαο 

4. Δξγαιεία αμηνιφγεζεο & αλαηξνθνδφηεζεο. 

5. Γηαρείξηζε καζήκαηνο. 

8η Ενόηηηα: «ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ» (75 ώπερ, Εβδομάδερ 18η – 20
η
 ) 

ύλνιν: 500 ώξεο (20 εβδνκάδεο) 

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:  

 

Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη  Δθπαηδεπηέο 

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο  ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΣΑΞΔΩΝ: 

 

Ο Θεόδωπορ Δ. Λοςκίζαρ (ςνηονιζηήρ) είλαη Φπρνιφγνο, απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη θάηνρνο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ζηε Γηνίθεζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο. Γηαζέηεη εκπεηξία άλσ ησλ 

δεθανθηψ εηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα & Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζε Δηδηθφ Καηάζηεκα 



Κξάηεζεο Νέσλ θαζψο θαη ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ κε πνιπάξηζκεο επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο δξάζεηο 

θαζψο θαη επηκνξθψζεηο. Οη δεκνζηεχζεηο  θαη ηα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή, 

ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηηο ςπρνεθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε παηδηά 

θαη εθήβνπο. ( tloukisas@gmail.com ) 

 

Ο Ιωάννηρ Μπεπδούζηρ είλαη δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ ζηελ Επιζηήμη και Τεχνολογία Υπολογιζηών απφ ην Σκήκα 

Μεραληθψλ ΗΤ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη 

ζηηο Επιζηήμες ηης Εκπαίδευζης θαη ηεο Αγσγήο απφ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δίλαη απφθνηηνο 

ηνπ ηκήκαηνο Επιζηήμη και Τεχνολογία Υπολογιζηών ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ 

Παιδαγωγικού Τμήμαηος Δημοηικής Εκπαίδευζης ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δξγάδεηαη σο 

εθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο ζε δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ζε δνκέο 

ηεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ. 

Δπίζεο, είλαη εξγαζηεξηαθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο θαη ησλ Παηδαγσγηθψλ εθαξκνγψλ ΗΤ. Έρεη πάλσ απφ 20 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη επηζηεκνληθά ζηα εξεπλεηηθά πεδία ηεο δηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ( berdousis@sch.gr ) 

 

Ο Πεηπούληρ Ιωάννηρ είλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο «Φεθηαθψλ πζηεκάησλ» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πεηξαηά, κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε ηίηιν: «Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη 

Φεθηαθά πζηήκαηα», έρνληαο αθνινπζήζεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο «Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο». 

Απφ ην 2014 είλαη Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Δ.Κ.Π.Α.), εθπνλψληαο ηε Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή κε ζέκα: «Γηαδηθηπαθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο». Αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλάο ηνπ 

απνηεινχλ νη Κνηλφηεηεο Γηεξεχλεζεο – ΚΓ (Communities of Inquiry – CoI) θαη νη κεραληζκνί ηεο 

παηγληνπνίεζεο (gamification), θαζψο επίζεο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθφηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο ηνπ πιαηζίνπ ελφο ηέηνηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ελ ηέιεη, ηελ θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο. ην πιαίζην ησλ δηδαθηνξηθψλ ηνπ ζπνπδψλ, έρεη ζπκκεηάζρεη είηε σο εηζεγεηήο, είηε σο ζχλεδξνο, ζε αξθεηά 

Παλειιήληα θαη Γηεζλή πλέδξηα κε αληηθείκελν ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε θαη ηελ Παηγληψδε Δθπαίδεπζε ζην 

πιαίζην Μεηθηήο Μάζεζεο. 

Έρεη εξγαζζεί ζην Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ (ΙΣΤΔ) «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» (http://www.cti.gr/) – 

Computer Technology Institute and Press (CTI) “Diophantus” γηα 2 έηε, ζπκκεηέρνληαο ζε εξγαζίεο κειέηεο ςεθηαθψλ 

απνζεηεξίσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ θαη ηα πξσηφθνιια 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Έρσ ζπκκεηάζρεη επίζεο, ζηε ζπγγξαθή ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

παξφρσλ πεξηερνκέλνπ. 

Απφ ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2018 εξγάδεηαη ζηε Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο Φνηηεηψλ κε Αλαπεξία (ΦκεΑ) – 

ΜνΠξνΦκεΑ – ηνπ Δ.Κ.Π.Α. (https://access.uoa.gr/), κε εηδηθφηεηα πηπρηνχρνπ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ κε Μεηαπηπρηαθφ 

Γίπισκα ζηα Φεθηαθά πζηήκαηα.  

Έρεη παξαθνινπζήζεη δηάθνξα ζεκηλάξηα ηφζν πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, φζν θαη ζην αληηθείκελν 

ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Μηιάεη άξηζηα ηελ αγγιηθή, ηελ ηζπαληθή, ηε γαιιηθή θαη ηελ 

αξαβηθή γιψζζα. ( johnyend@di.uoa.gr ) 

 

 

Ο Κωνζηανηίνορ Καλλιάπαρ είλαη θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ86) θαη ππεξεηεί ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η ηξέρνπζα ζέζε ππεξέηεζήο ηνπ 

είλαη ζην 7
ν
 Γπκλάζην Σξηθάισλ. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο (Σ.Δ.Ι 

Θεζζαινλίθεο), θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο (ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ 

Ισαλλίλσλ) θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ εηδίθεπζεο ζην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε 
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Δλειίθσλ» ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Παξάιιεια είλαη εθπαηδεπηήο ελειίθσλ κε πηζηνπνίεζε ΔΟΠΠΔΠ, 

είλαη εληαγκέλνο ζε κεηξψα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη έρεη δεκνζηεχζεη εξγαζίεο ηνπ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. ( kkalliaras@gmail.com ) 

 

 

Η Παπανηώνη Ηλιάνα ηπγράλεη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ εηήζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ (Π.Δ.Τ.Π.) ηεο 

Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δίλαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο (Π.Μ..) ζηε «Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο» ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πάηξαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Διιάδαο. 

Δπίζεο, είλαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο 

Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (ΣΔΔΑΠΗ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο» κε θαηεχζπλζε ηε «Γηδαθηηθή ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ: Γηδαθηηθέο Γηαδηθαζίεο, 

Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα, Αμηνιφγεζε θαη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

ζηελ Δθπαίδεπζε». 

Έρεη επηκνξθσζεί ζηηο ΣΠΔ Α΄ θαη Β΄ επηπέδνπ, γηα ηνλ ηξφπν  αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, κε 

πηζηνπνηήζεηο νηθείσλ Δπηηξνπψλ Δπηκφξθσζεο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο κε πηζηνπνηήζεηο ησλ Π.Δ.Κ. 

Σξίπνιεο θαη Θεζζαινλίθεο.  

Γηαζέηεη ππεξδσδεθαεηή πείξα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο θαη πξνυπεξεζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο σο εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΔ60. Η εκπεηξία άζθεζεο θαζνδεγεηηθνχ έξγνπ ηεο αλαθχπηεη, ζεσξεηηθά, απφ 

επηηπρείο εμεηάζεηο ζε πξνπηπρηαθά – κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη, πξαθηηθά, απφ ηελ ππεξεζία ζε ζέζεηο Πξντζηακέλεο 

Νεπηαγσγείνπ. Έρεη δηδάμεη ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο θαη έληαμεο ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ηδίσο ζε ζέκαηα ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζπκβνπιεπηηθήο. ( ipapantoni@sch.gr ) 

 

Ο Κωνζηανηίνορ Δπαγογιάννηρ δηνξίζηεθε σο κφληκνο εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΔ84 

Ηιεθηξνληθψλ θαη απφ ην 2019 ππεξεηεί σο εθπαηδεπηηθφο κε εμεηδίθεπζε ζηε 

πκβνπιεπηηθή ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ ζην Κ.Δ..Τ. Φσθίδαο. 

Σπγράλεη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Ηιεθηξνληθψλ ηεο 

Α..Δ.ΣΔ.Μ./.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. θαη ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε 

πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δίλαη θάηνρνο ηξηψλ 

Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ζηελ «Ηιεθηξνληθή θαη 

Ραδηνειεθηξνινγία» απφ ηα ηκήκαηα Φπζηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ 

ηνπ Δ.Κ.Π.Α., β) ζηελ «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ» 

απφ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α.  θαη γ) ζηα «Μαζεκαηηθά θαη χγρξνλεο Δθαξκνγέο», 

θαηεχζπλζε «Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά – Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε» κε 

εμεηδίθεπζε «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε» απφ ην ηκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δίλαη επίζεο πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο ζην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο ζην Σ.Δ.Δ.Α.Π.Η. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο» κε θαηεχζπλζε ηε 

«Γηδαθηηθή ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ: Γηδαθηηθέο Γηαδηθαζίεο, Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα, Αμηνιφγεζε θαη 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε». 

Γηαζέηεη ππεξδσδεθαεηή πείξα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο θαη πξνυπεξεζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε δεκφζηα Ι.Δ.Κ. θαη Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζε Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο 

ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ζε Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, σο εξγαζηεξηαθφο 

ζπλεξγάηεο θαη γηα επηθνπξία κειψλ ΓΔΠ. 

Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) θαη ηπγράλεη πηζηνπνηεκέλνο επηκνξθσηήο Β΄ επηπέδνπ Σ.Π.Δ., έρνληαο έρεη δηδάμεη σο 

επηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθψλ ζην Π.Δ.Κ. Λακίαο, ην Ι.Δ.Π. ηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ην Ι.Σ.Τ.Δ. Γηφθαληνο. 

( kdragogiannis@sch.gr ) 

mailto:kkalliaras@gmail.com
mailto:ipapantoni@sch.gr
mailto:kdragogiannis@sch.gr


 

 

Ο Κώζηαρ ηαθόποςλορ είλαη θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη 

πηζηνπνηεκέλνο Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ. Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο γηα ηελ 

Πξνψζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ) θαη Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Γ... Καηέρεη 

βαζηθφ πηπρίν ζηελ Δπηζηήκε Τπνινγηζηψλ απφ ην Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο, απφ ην ίδην ηκήκα, ζηηο 

Σειεπηθνηλσλίεο θαη ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ. Απφ ην 1993 σο ην 2001 εξγάζηεθε σο εξεπλεηήο 

ζε κία ζεηξά απφ Δπξσπατθά εξεπλεηηθά έξγα (ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ RACE II θαη 

ACTS) ελψ απφ ην 2014 είλαη ππεχζπλνο Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔΠΔΚ. 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλείο θνηλνπξαμίεο έξγσλ, θαη ζηελ ζπγγξαθή εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη πιήζνπο πξνηάζεσλ 

θαη παξαδνηέσλ θαηλνηφκσλ έξγσλ, ζπληνλίδνληαο θαη νξγαλψλνληαο δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο θαη δηεζλή ζπλέδξηα 

ηφζν ζε ηερληθά ζέκαηα δηθηχσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ φζν θαη ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 

δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ. 

Ο θ. ηαζφπνπινο έρεη εξγαζηεί γηα πεξηζζφηεξα απφ 15 ρξφληα σο ζπληνληζηήο θαη ηερληθφο ππεχζπλνο νκάδσλ 

δηαρείξηζεο δηθηχσλ θαη ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ (ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα) ελψ ζήκεξα είλαη δηαρεηξηζηήο ηεο 

πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηεο ΔΔΠΔΚ ε νπνία πεξηιακβάλεη δεθάδεο καζήκαηα θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 

8.000 ρξήζηεο. Παξάιιεια έρεη δηαηειέζεη επηκνξθσηήο γηα κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ΙΟΝΙΚΗ Σξάπεδα, 

Αινπκίλην ηεο Διιάδνο), θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ΤΠΠΔΘ θαζψο θαη εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ζην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο. ( cvstathopoulos@gmail.com ) 

 

 

Ο Γιώπγορ Γούηαρ είλαη απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

ζηε «Γηα βίνπ Μάζεζε» θαη έρεη παξαθνινπζήζεη πιήζνο ζεκηλαξίσλ, ζρεηηθψλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

(ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, 3D ζρεδίαζε/θαηαζθεπή, ξνκπνηηθή, πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία, δηαρείξηζε 

ηζηνζειίδσλ, εθπαίδεπζε ελειίθσλ θ.α.) Έρεη παξάζρεη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο δηδαθηηθφ θαη 

επηκνξθσηηθφ έξγν ζε δηάθνξνπο θνξείο φπσο Α/ζκηα Δθπ/ζε, Β/ζκηα Δθπ/ζε, ΓΙΔΚ, ΙΔΠ, ΚΓΒΜ θ.α.   

( georggou@yahoo.gr ) 

 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Θεόδωξνο Γ. Λνπθίζαο (πληνληζηήο) 

mailto:cvstathopoulos@gmail.com
mailto:georggou@yahoo.gr

