
 

 

 

 

 

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.:  6/25-01-2022    

 

 

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: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ, STEM ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (750 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: 

100 

Αμηνπνίεζε 

Γηαδηθηύνπ, 

Δθπαηδεπηηθήο 

Ρνκπνηηθήο, STEM θαη 

Πιεξνθνξηθήο ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

21/02/2022 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

750 ώξεο 

30 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεωο 

(Δμ 

νινθιήξνπ) 

Γηώξγνο Κπξηαθνύ 

Αλαζηαζία Καηζνύθε 

Μαξηάλζε Μάγγνπ  

Νηθόιανο Μπαθόπνπινο 

Άλλα ηεθαλή 

ωηεξία Σζνπιηζίδνπ 

 

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. 13/02/2022 (γηα ηελ 

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

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 
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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: 13/02/2022 
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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. 

ιεο 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 

  

  

Δημήηρης Κολοκοηρώνης 

  Ο Ανηιπρόεδρος 

  

  

Δημήηρης 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
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100ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (750 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 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ, STEM ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», δηάξθεηαο 750 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 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ, ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ 

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ, STEM ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

«Αμηνπνίεζε Γηαδηθηύνπ, Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο, STEM θαη Πιεξνθνξηθήο 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε» 

 

ΚΟΠΟ: 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζδνθάηαη νη επηκνξθνύκελνη λα έρνπλ πεηζηεί 

γηα ηελ αμία ηνπ STEM εθπαίδεπζεο θαη λα κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ ζηνηρεία ηεο θαη λα ζρεδηάδνπλ 

δξαζηεξηόηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ ηάμε. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο νη επηκνξθνύκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

Α. ε επίπεδν γλώζεσλ:  

 Γλσξίδνπλ ηη είλαη STEM θαη πνηα είλαη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ηνπ STEM 



 Καηαλννύλ ηηο βαζηθέο αξρέο, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ STEM ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Δμνηθεησζνύλ κε ηε κεζνδνινγία STEM. 

 Καηαλνήζνπλ ηε κεζνδνινγία STEM. 

 Δθκάζεζε ησλ ηερληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  

α) ησλ παξαθάησ αληηπξνζσπεπηηθώλ παξαδεηγκάησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ 

STEM : 

o Δθπαηδεπηηθό Παθέην Lego Wedo 

o Λνγηζκηθό ελαξίσλ Scratch 

o Ρνκπνηηθή κε Lego Mindstorms EV3 

o Πξνγξακκαηηζκόο κε Arduino 

o Πξνγξακκαηηζκόο κε Αpp Ιnventor  

β) ηνπο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε θαη λα ηεξνύκε γηα :  

o Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν θαη 

o Kπβεξλναζθάιεηα 

γ) ηεο πινπνίεζεο ηεο ελδεηθηηθήο δηδαθηηθήο κεζόδνπ πνπ κπνξνύκε λα 

εθαξκόδνπκε παξάιιεια: 

o πλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ Web 2.0 

Β. ε επίπεδν δεμηνηήησλ:  

 Μπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ παξεκβάζεηο STEM ζηελ ηάμε ηνπο 

 Δκπλένληαη θαη λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο STEM  

 Γηακνξθώλνπλ δηθέο ηνπο θαηλνηόκεο ηδέεο γηα ην κάζεκα ηνπο 

 Να ζπλδένπλ ηα καζήκαηα STEM κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ 

 πληάζζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο θύιια εξγαζίαο 

 Αλαπηύζζνπλ ηηο βαζηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

κεηαδώζνπλ. 

 Βειηηώλνπλ ζπλερώο ηηο ηθαλόηεηεο πνπ δηαζέηνπλ, παξαθνινπζώληαο θαη 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηηο εμειίμεηο ηνπ πεδίνπ. 

Γ. ε επίπεδν ζηάζεσλ και ζσμπεριθορών:  

 Πξνσζνύλ ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηε θηινζνθία «learn by doing» ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Έρνπλ ζεηηθή ζηάζε κε ηε ρξήζε ηνπ STEM ζηελ εθπαίδεπζε 

 Αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηνπ STEM ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Έρνπλ πεηζηεί γηα ηελ αμία ηνπ STEM ζηελ εθπαίδεπζε 

 Πξνηηκνύλ ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηερληθώλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθώλ κνξθώλ δηδαζθαιίαο. 



 Τηνζεηνύλ κηα ζηάζε θαηλνηνκίαο θαη αλαλέσζεο ζην έξγν ηνπο. 

 Δίλαη πξόζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην STEM ζηελ εθπαίδεπζε 

 

ΔΝΟΣΗΣΔ – ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ: ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1ε: Σν STEM ζηελ εθπαίδεπζε 

 (Σζνπιηζίδνπ ωηεξία) 

1.1 STEM ζηελ εθπαίδεπζε - Τπνινγηζηηθή Δπηζηήκε - Ρνκπνηηθή 

1.2 Ηιεθηξνληθόο ζρεδηαζκόο δηδαζθαιίαο STEM 

50 ΧΡΔ 2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2ε: Δθπαηδεπηηθό Παθέην Lego Wedo 

 (Σζνπιηζίδνπ ωηεξία) 

2.1  Γπλαηόηεηεο εμνπιηζκόο – Λνγηζκηθά θαη Αμηνπνίεζε ηνπ 

παθέηνπ ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ  

25 ΧΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3ε: πλεξγαηηθή κάζεζε κέζω Web 2.0 

 (Σζνπιηζίδνπ ωηεξία) 

3.1 Δθαξκνγέο θαη αμηνπνίεζε ηνπ Web 2.0 ζηελ εθπαίδεπζε  

25 ΧΡΔ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 4ε:  Γεκηνπξγία ελαξίωλ κε ην Scratch 

 (Κπξηαθνύ Γεώξγηνο) 

4.1 Σν Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ ηνπ Scratch 3.0 

4.2 Γλσξηκία κε ηηο Δληνιέο 

4.3 Κίλεζε 

4.4 Γηάινγνη θαη Κίλεζε ζηελ Κάκεξα 

4.5 Ήρνη – Μνπζηθή θαη ρεδίαζε 

4.6 Πξάμεηο – Σειεζηέο θαη ύλζεηεο Γξαζηεξηόηεηεο 

150 ΧΡΔ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 5ε: Ρνκπνηηθή ζηελ εθπαίδεπζε κε Lego 

Mindstorms EV3 

 (Κπξηαθνύ Γεώξγηνο) 

5.1 Ση είλαη ην Mindstorms EV3 

5.2 To πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Mindstorms EV3 

5.3 Κίλεζε θαη δνκή επαλάιεςεο 

5.4 Αηζζεηήξεο θαη δνκή επηινγήο 

5.5 ύλζεηεο Γξαζηεξηόηεηεο κε ην EV3 

5.6 Πξνθιήζεηο ζην EV3 

150 ΧΡΔ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΝΟΣΗΣΑ 6ε: Πιαθέηα Arduino - Βαζηθέο Έλλνηεο, απιά 

ζύλζεηα θπθιώκαηα, εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. 

 (Μπαθόπνπινο Νηθόιανο) 

6.1 Γλσξηκία κε ην Arduino. Αλάπηπμε θπθισκάησλ θαη θώδηθα 

αξρηθό επίπεδν.  

 Κπθισκα ρσξίο ηελ πιαθέηα Arduino (εηθνληθό πεξηβάιινλ - 
πξαγκαηηθά πιηθά).  

 Κπθισκα κε ρξήζε ηεο πιαθέηαο Arduino (εηθνληθό 
πεξηβάιινλ).  

 Αλάπηπμε θπθιώκαηνο θαη θώδηθα Arduino, led (εηθνληθό 
πεξηβάιινλ - πξαγκαηηθά πιηθά). 

 Αλάπηπμε θπθιώκαηνο θαη θώδηθα Arduino, led θαη δηαθόπηε 
(εηθνληθό πεξηβάιινλ - πξαγκαηηθά πιηθά). 

 Κπθισκα buzzer ρσξίο ηελ πιαθέηα Arduino (εηθνληθό 
πεξηβάιινλ - πξαγκαηηθά πιηθά).  

 Αλάπηπμε θπθιώκαηνο θαη θώδηθα Arduino, buzzer (εηθνληθό 
πεξηβάιινλ - πξαγκαηηθά πιηθά).  

 Αλάπηπμε θπθιώκαηνο θαη θώδηθα Arduino, buzzer, led 
(εηθνληθό πεξηβάιινλ - πξαγκαηηθά πιηθά). 

6.2 Αλάπηπμε θπθισκάησλ θαη θώδηθα ζε εηθνληθό πεξηβάιινλ αιιά 

θαη κε πξαγκαηηθά πιηθά επίπεδν 2ν  

 Αηζζεηήξεο. 

 κνηέξ. 

 πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. 

Τιηθά κε ηα νπνία ζα εξγαζηνύκε.Arduino,  

 buzzer,  

 led,  

 πνηελζηόκεηξν,  

 αηζζεηήξαο απόζηαζεο,  

 ζεηξηαθή νζόλε,  

 servo θηλεηήξαο,  

 θσηναληίζηαζε,  

 κνηεξ DC, drive (θίλεζε ξνκπόη)    

6.3 Δπίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ κε Arduino Αλάπηπμε 

θπθισκάησλ θαη θώδηθα ζε εηθνληθό πεξηβάιινλ αιιά θαη  Δξγαζία 

θαη κε πξαγκαηηθά πιηθά. 

 αλνίγνπκε θιείλνπκε θνπξηίλεο απηόκαηα όηαλ έρεη -  δελ έρεη  
ήιην.  

 Αηζζεηήξαο παξθαξίζκαηνο. 

 ζθαλάξνπκε ηνλ ρώξν καο. 

 Ηιεθηξνληθό κέηξν, ζπζθεπή κέηξεζεο απόζηαζεο 

 Σν ξνκπνηάθη καο  θηλείηαη ζην ρώξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 ΧΡΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΝΟΣΗΣΑ 7ε: Πξνγξακκαηηζκόο κε Αpp Ιnventor - Βαζηθέο 

έλλνηεο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

(Μπαθόπνπινο Νηθόιανο) 

7.1 Γλσξηκία κε ην Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ 

 Αλάπηπμε απιώλ εθαξκνγώλ κε ην Αpp Ιnventor. 

 ρεδηάδνπκε, πξνγξακκαηίδνπκε ηελ εθαξκνγή καο. 

 Βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο γηα ηελ αλάπηπμε θώδηθα. 

 Δγθαηάζηαζε ζε θηλεηή ζπζθεπή, δνθηκή, εθζθαικάησζε, 
ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ. 

 

 

 

 

25 ΧΡΔ 

 

 

 

 

 

 

1 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 8ε: Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 (Καηζνύθε Αλαζηαζία) 

 8.1 Δηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα: Σερλνινγίεο θαη Οξηζκνί 

8.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 

 

50 ΧΡΔ 

 

 

 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 9ε: Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν 

 (Μάγγνπ Μαξηάλζε) 

9.1 Κίλδπλνη - Απεηιέο 

9.2 Σξόπνη Γηάδνζεο θαη Αληηκεηώπηζεο 

 

 

50 ΧΡΔ 

 

 

 

 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 10ε: Kπβεξλναζθάιεηα 

 (ηεθαλή Άλλα) 

10.1 Αζθαιήο Γηαρείξηζε πζηήκαηνο 

10.2 ρεδηάδνληαο Αζθαιή πζηήκαηα 

10.3 Κξππηνλνκίζκαηα 

 

 

75 ΧΡΔ 

 

 

 

3 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 11: ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΔΞΔΧΝ  

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΥΟΛΙΧΝ (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία 

ζπλαδέιθνπ ζαο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

Πεξηερόκελν, Γνκή, Πξσηνηππία, αθήλεηα. 

+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Κπξηαθνύ Γεώξγηνο) 

75 ΧΡΔ 3 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 

 

750 ΩΡΔ  

 

30 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 
 

 

  
 



Αλαζηαζία Καηζνύθε 

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: 

Γηώξγνο Κπξηαθνύ - πληνληζηήο 
 
 

Ο Γηώξγνο Κπξηαθνύ είλαη εθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο. Έρεη πνιπεηή δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ.  

Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ 

Τπνινγηζηώλ (Πνιπηερληθή ρνιή Α.Π.Θ.), όπνπ έιαβε θαη 

κεηαπηπρηαθό ηίηιν, θαζώο θαη κεηαπηπρηαθνύ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο (Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιώξηλαο - Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο). 

πκκεηείρε ζε αξθεηά ζεκηλάξηα θαη επηκνξθώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηώλ αιιά θαη κε ηελ Δπηζηήκε ηεο Αγσγήο 

(Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ, Δθπαίδεπζε γηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, Γηνίθεζε 

ζηελ Δθπαίδεπζε, ρνιηθή Φπρνινγία θ.α.). 

Έρεη αζρνιεζεί κε ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ κε ρξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο scratch θαη κε ην παθέην εθπαηδεπηηθήο  ξνκπνηηθήο ηεο Lego Mindstorms θαζώο 

θαη κε ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, θπξίσο κε ην CMS Wordpress. 

Απηή ηε ζηηγκή είλαη Γηεπζπληήο ζην ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Φιώξηλαο. 

(e-mail :  kyrgeo@sch.gr) 

 

 

 

Η Αλαζηαζία Καηζνύθε, Digital Designer είλαη πηπρηνύρνο ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο ρνιήο 

Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε εηδίθεπζε ζηελ 

νπηηθναθνπζηηθή ηερλνινγία θαη επηθνηλσλία. Απηή ηελ ζηηγκή 

παξαθνινπζεί ην ΠΜ Γξαθηθέο Σέρλεο θαη Πνιπκέζα ηεο ρνιήο 

Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ θαη 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην εθπόλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κε ζέκα 

«θελνζεζία γηα έξγα Κηλεκαηνγξαθηθήο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο - 

Cinematic Virtual Reality».  

Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

ζην πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο ΑΠ7, 

ΑΠ8» όπνπ δίδαμε ζε ηκήκαηα ελειίθσλ ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο. Έρεη εκπεηξία ζηελ 

θαηαζθεπή 2D γξαθηθώλ θαη animation, ζηελ δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθώλ banner, θπιιαδίσλ, 

αθηζώλ, εηηθεηώλ θαη ινγνηύπσλ. Αζρνιείηαη κε ηελ θσηνγξαθία, ηελ ζθελνζεζία, ηελ 

επεμεξγαζία εηθόλσλ θαη βίληεν θαζώο θαη κε ηελ ηερλνινγία ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ην λέν κέζν νπηηθναθνπζηηθήο ηέρλεο, ηελ Κηλεκαηνγξαθηθή Δηθνληθή 

Πξαγκαηηθόηεηα (Cinematic Virtual Reality). Δίλαη ζπλ-δεκηνπξγόο ηνπ naxostrek.com, κηαο 

ζειίδαο (ππό αλάπηπμε) ε νπνία απνηειεί νδεγόο ησλ κνλνπαηηώλ ηεο Νάμνπ.  

 (e-mail :  k.anastacia@hotmail.com) 

 

http://aesop.iep.edu.gr/node/18609
https://kyrgeo.sites.sch.gr/teaching-programming-scratch/
https://kyrgeo.sites.sch.gr/teaching-programming-robotics/
https://www.prologos.gr/
mailto:kyrgeo@sch.gr
http://www.naxostrek.com/
mailto:k.anastacia@hotmail.com


 

Μαξηάλζε Μάγγνπ  
  

Η Μάγγνπ Μαξηάλζε είλαη αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ΠΔ 86 Πιεξνθνξηθήο θαη εξγάδεηαη σο 

αλαπιεξώηξηα απν ην 2005 έσο θαη ζήκεξα θαη ζηηο δύν βαζκίδεο 

δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Έρεη εξγαζηεί σο θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο 

ζην Γεκόζην θαη ζε Ιδησηηθά ΙΔΚ θαζώο σο Web Developer ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα. 

Φέηνο ζπκκεηέρεη ζην Μεηαπηπρηαθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο κε ηίηιν ¨Δπηζηήκε θαη 

Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Τπνινγηζηώλ¨.  

Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ “Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ 

Οηθνλνκία” ΣΔΙ Μεζνινγγίνπ. Δπίζεο είλαη θάηνρνο  Δηεζίνπ εκηλαξίνπ 

Καηάξηηζεο “Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα“ από ην Παλεπηζηήκηνπ Ρεζύκλνπ 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Πηζηνπνηεηηθό εκηλαξίνπ “Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε – Γεκηνπξγηθή Μάζεζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο” από ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο 

ΚΔΓΙΒΙΜ. Έρεη παξαθνινπζήζεη 9 ζεκηλάξηα Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΔΠΔΚ - Δπηζηεκνληθή Έλσζε 

γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο όπσο (Γισζζηθή δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο 

καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθή/πξνζθπγηθή βηνγξαθία, Αθεγνύκαη ςεθηαθά, Η Μνπζεηαθή Αγσγή 

ζην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηώλα, Γεσπιεξνθνξηθή & Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ.)  

Δρεη παξαθνιννπζεζεη Δηήζην εκηλάξην Δηδηθήο Αγσγήο (400 σξώλ) ζην Παλεπηζηήκην Αζήλαο 

θαη θαηέρεη πηζηνπνηεηηθά ζηε Γξαθή Βraille θαη ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ηνπ ΔΚΔΠΙ.  

(e-mail : volley19@gmail.com) 

 
 

Νηθόιανο Μπαθόπνπινο 
 
 
 

Ο Νηθόιανο Μπαθόπνπινο είλαη εθπαηδεπηηθόο ηεο Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο θαη ππεξεηεί ζην Πεηξακαηηθό 

Γπκλάζην Παηξώλ. Έρεη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα (εξεπλεηήο) κε 

πιήζνο δεκνζηεύζεσλ ζε ζπλέδξηα κε θξηηέο αιιά θαη εκεξίδεο. 

Δθηελήο ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα academia, researchgate, 

slideshare. 
 
Δπηκνξθσηήο ζε πιήζνο δηα δώζεο αιιά θαη εμ απνζηάζεσο, θαη ζε 

κηθηά κνληέια επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ. 

Δλδηαθέξνλ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (παξαθνινύζεζε πιήζνπο 

ζεκηλαξίσλ θαη επηκνξθώζεσλ). 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκίσλ (ΔΑΠ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ), 

θαζώο θαη θνξέσλ όπσο ν Γηόθαληνο. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.), 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ «Γηδαθηηθή ζεηηθώλ επηζηεκώλ» Παλεπηζηήκην Παηξώλ θαη ππνςήθηνο 

Γηδάθηνξαο «Αμηνιόγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο» Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Κάηνρνο ηίηινπ από 

ΑΠΑΙΣΔ ηκήκα Πάηξαο. Πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ. Πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία 

ζηελ Β/ζκηα, ηξηηνβάζκηα (ηππηθή εθπαίδεπζε). Πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Ι.Δ.Κ. θαη Κ.Δ.Κ. 

(άηππε εθπαίδεπζε). Ήηαλ από ηα Ιδξπηηθά κέιε ηνπ Europen School Radio., ηώξα απιό κέινο 

κε ζπλερή ζπκκεηνρή κε πιήζνο εθπνκπώλ. πκκέηνρε ζε πιήζνο πξνγξακκάησλ Erasmus, θαη 

σο κέινο παηδαγσγηθήο νκάδα αιιά θαη σο ζπληνληζηήο. Γηαρεηξηζηήο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνηόπσλ 

θαη δεκηνπξγόο ηεο εθπαηδεπηηθήο Πύιεο (Η επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο, 

http://elearning.eepek.gr/course/view.php?id=36
http://elearning.eepek.gr/course/view.php?id=36
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blog ξνκπνηηθήο, e-learning aepp, κέινο ηεο θνηλόηεηαο scratch, Appinventor, Arduino, etwinning. 

Έρεη αζρνιεζεί γηα ζεηξά εηώλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή (Lego NXT, EV3, WeDo, Arduino, 

ςεθηαθά ζπζηήκαηα). 

(e-mail : nmpako@sch.gr) 

 
 
 

Άλλα ηεθαλή  
 
 

Η Άλλα ηεθαλή είλαη θάηνρνο ηνπ δηπιώκαηνο ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθώλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ, ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, όπσο επίζεο θαη θάηνρνο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ, 

Σειεπηθνηλσληώλ & Γηθηύσλ» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο. 

Παξαθνινύζεζε αξθεηά ζεκηλάξηα πνπ αθνξνύλ ηελ Δπηζηήκε ησλ 

Τπνινγηζηώλ αιιά θαη επηκνξθώζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε 

γεληθόηεξα όπσο: «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ», «Δληαμηαθέο 

πξνζεγγίζεηο παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο», «Δθπαίδεπζε γηα ρνιεία 

Γεύηεξεο Δπθαηξίαο», θαη «Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε».  

Δξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα σο πξνγξακκαηίζηξηα, αιιά παξάιιεια θαη ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ σο Δθπαηδεύηξηα. Δπίζεο, ζπκκεηείρε ζε Δπξσπατθά project σο εξεπλήηξηα.  

(e-mail : anna.stefani87@gmail.com) 

 
  
 

ωηεξία Σζνπιηζίδνπ 

 

Η Σζνπιηζίδνπ σηεξία είλαη απόθνηηε ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ 

Πιεξνθνξηθήο (πξ. Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο- Καβάια). Δίλαη 

θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, 

ελώ δηαζέηεη επηκνξθώζεηο ζην STEM (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο),  ζηε 

πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία, ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

(Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ), ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ  

(ΔΚΠΑ), ζηελ Δηδηθή Αγσγή (ΔΚΠΑ). 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιεζώξα ζεκηλαξίσλ, όπσο Μίγκα Μάξθεηηλγθ, 

Αμηνινγήζεηο καζεηώλ, Καηλνηόκεο Γξάζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε, 

Πξνζηαζία Υξεζηώλ Αλαδπόκελσλ Σερλνινγηώλ.  Δίλαη πηζηνπνηεκέλε 

εθπαηδεύηξηα ξνκπνηηθήο από ηελ Αθαδεκία Ρνκπνηηθήο ηνπ Frederick. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

ζπλέδξηα σο θξηηήο (5ν Γηεζλέο πλέδξην ΔΠΔΚ), Νένο Παηδαγσγόο. Από ην 2016 εξγάδεηαη σο 

εθπαηδεπηηθόο πξσηνβάζκηαο ζηα ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, ελώ είλαη ππνςήθηα δηδάθησξ ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.  

 (e-mail : sotsoult@gmail.com) 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο :   

Γηώξγνο Κπξηαθνύ  - ζπληνληζηήο (e-mail : kyrgeo@sch.gr) 
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Σημανηικές ανακοινώζεις: Προθεζμίες -  Έκδοζη 

βεβαιώζεων: 

Σαρ εθιζηούμε ηην πποζοσή καθώρ:  

Η πιαηθόξκα εμ απνζηάζεωο επηκόξθωζεο ηεο ΕΕΠΕΚ (seminars.eepek.gr) ζα δέρεηαη 
ηελ ππνβνιή εξγαζηώλ θαη ζρνιίωλ ηο απγόηεπο μέσπι ηην επίζημη καηαληκηική 

ημεπομηνία λήξηρ ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ (αλαγξάθεηαη ζηελ 

πιαηθόξκα, ζηνλ ρώξν ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο), βάζεη ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ. 

Μεηά ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος ππογπάμμαηορ, δε θα γίνονηαι δεκηέρ επγαζίερ 
ή/και ζσόλια ζηην πλαηθόπμα («Φόποςμ ςποβολήρ Τελικήρ Επγαζίαρ & 

ζσολιαζμού κάποιαρ άλληρ»). Παπαηάζειρ ςποβολήρ επγαζιών και ζσολίων δεν 
δίνονηαι, πποκειμένος να μην καθςζηεπεί η έκδοζη ηων βεβαιώζεων. (Γηα 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθνύο ιόγνπο ππεξάλω βίαο, νη επηκνξθνύκελνη ζα πξέπεη λα 
επηθνηλωλνύλ κε ηνλ Σπληνληζηή/ επηκνξθωηή ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα λα εμεηάδεηαη ην 

εθάζηνηε δήηεκα, θαηά πεξίπηωζε). 

Επηπιένλ, 1 εβδνκάδα κεηά ηελ επίζεκε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο 

η ππόζβαζη ζηα πεπιεσόμενα ηος μαθήμαηορ (αναπηημένο ςλικό, θόποςμ, 
κ.λπ.) δεν θα είναι εθικηή. Γηα ην ιόγν απηό, ζπλίζηαηαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην επηκνξθωηηθό πξόγξακκα  (Εξγαζίεο, 
ζρόιηα, θαηέβαζκα πιηθνύ, θ.ιπ.), ηο απγόηεπο μέσπι ηην καηαληκηική ημεπομηνία 

λήξηρ ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ. 

Επηκνξθνύκελνη νη νπνίνη δελ αλαξηνύλ ηηο εξγαζίεο ή/θαη ηα ζρόιηά ηνπο εληόο ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, δε ζα ιακβάλνπλ ηε βεβαίωζε επηηπρνύο 
παξαθνινύζεζεο. 

 

Τέλορ, οι βεβαιώζειρ όζων παπακολοςθήζεηε επιηςσώρ ηο επιμοπθωηικό μαρ 

ππόγπαμμα, θα βπίζκονηαι πάνηα ζηο Πληποθοπιακό ζύζηημα μελών ηηρ 

ΕΕΠΕΚ: 

(http://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn ). (Είζοδορ με ηοςρ κωδικούρ 
μέλοςρ), 3 – 4 εβδομάδερ μεηά ηη λήξη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ. 

Σηην πεπίπηωζη πος θεωπείηε πωρ είζηε μεηαξύ ηων δικαιούσων βεβαίωζηρ, 

αλλά αςηή δεν θαίνεηαι ζηο Πληποθοπιακό Σύζηημα ηων μελών, παπακαλώ 

επικοινωνήζηε με ηον Σςνηονιζηή/ επιμοπθωηή ζαρ. 

Σαρ εςσαπιζηούμε θεπμά για ηο ενδιαθέπον & ηη ζςνεπγαζία.  

Καλή ζςνέσεια! 

 

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

