
 

 

 

 

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.: 93/30-11-2022 

 

 

ΠΡΟ: 

 Δθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ & 
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, 
Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ. ΙΔΚ, 
θ.ιπ) πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) 
Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο 

 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο 
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ – ΓΔ – ΙΔΚ, θ.ιπ. 

 

Θέμα: «Η ΠΑΙΥΝΙΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο 

θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (400 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 Σίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθωηέο: 

133 

Η 

ΠΑΙΥΝΙΓΟΠΟΙΗΗ 

ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

26/12/22 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

400 ώξεο 

(16 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεωο 

(Δμ νινθιήξνπ) 

Δπαγγειία Αλδξεάδνπ 

Ιωάλλα ηαζνπνύινπ 

Νηθόιανο 

Νηαθόπνπινο 

 

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: (25/12/2022). (γηα ηελ 

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

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

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ 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, 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
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επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε μέθοδο πληρωμής θαη αθνύ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε, 

ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηνύλ 1 έσο 4 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξώζεηε, ώζπνπ λα θαλεί ζην 

ζύζηεκα ε απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην, ελώ αλ επηιέμεηε 

ρξέσζε ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο θάξηαο, ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άκεζα. 

 

2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ 

ΔΔΠΔΚ, επηιέγνληαο από ην κελνύ: Η Έλωζε Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη 

θωδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε (εάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε απηό δελ γίλεηαη άκεζα θαη παίξλεη 

από 1 έσο 4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ 

παξαγξάθνπ 1). 

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην 

πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-

melwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. 
 

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, καθώς  ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό ζύζηημα 

και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην). 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 25/12/2022. 
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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 ζύζηεκα ηωλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ). 

❖ 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 ζην πιαίζην 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 άμνλεο:  

a) Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - Σαθήλεηα. 

                  Υπνβνιή εξγαζίαο – ζρνιίσλ ΜΔΤΑ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ γίλεηαη απνδεθηή. 

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/


133ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (400 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 «Η 

ΠΑΙΥΝΙΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ», δηάξθεηαο 400 ωξώλ.  

Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εμ 

απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο. Γελ ππάξρνπλ δηα δώζεο ζπλαληήζεηο. 

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  ΠΑΙΦΝΙΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηκνξθνύκελνη λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ 

έλλνηα ηεο παηρληδνπνίεζεο θαη λα αληηιεθζνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο έληαμεο απηήο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, επηδηώθεηαη λα γλσξίζνπλ εθαξκνγέο παηρληδνπνίεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο παηρληδηώλ, εθαξκόδνληάο ηα νη ίδηνη 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Αλαγλωξίζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο έληαμεο ηνπ παηρληδηνύ ζηελ εθπαίδεπζε. 

2. Οξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο παηρληδνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα εληνπίζνπλ ηηο 

δηαθνξέο απηήο κε ην παηρλίδη.  

3.  Γλωξίζνπλ πνηεο ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνπλ ηελ παηρληδνπνίεζε θαη 

πωο. 



Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. Δληνπίδνπλ ηηο δηαθνξέο παηρληδηνύ θαη παηρληδνπνίεζεο. 

2. Δληάμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ζηνηρεία ή/θαη εθαξκνγέο παηρληδνπνίεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηάιιεια γηα ηνλ καζεηηθό πιεζπζκό ζηνλ νπνίν 

απεπζύλνληαη. 

3. ρεδηάδνπλ πξνζεγγίζεηο κάζεζεο κε παηγληώδε ραξαθηεξηζηηθά (παηρληδνπνίεζε) 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Τηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ έληαμε ζηνηρείωλ παηρληδηνύ θαη εθαξκνγώλ 

παηρληδνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.  

2. πλεξγάδνληαη κε επνηθνδνκεηηθό ηξόπν κε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

3. πλζέηνπλ νινθιεξωκέλα ζρέδηα καζήκαηνο ηα νπνία λα πεξηέρνπλ θαηλνηόκεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο παηρληδνπνίεζεο. 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Θεωρίεσ μάθηςησ. 

 (Ευαγγελία Ανδρεάδου)  
25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: φγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτην διδαςκαλία και τη  μάθηςη 

 (Ευαγγελία Ανδρεάδου) 
25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: κοπόσ και αναγκαιότητα τησ ζνταξησ του παιχνιδιοφ ςτην 
εκπαίδευςη 

 (Νικόλαοσ Νταφόπουλοσ – Ιωάννα ταθοποφλου)  

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Παιχνιδοποίηςη (gamification) vs Παιχνίδια 

 (Νικόλαοσ Νταφόπουλοσ – Ιωάννα ταθοποφλου) 
25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 5: Gamification και μάθηςη 

(Νικόλαοσ Νταφόπουλοσ – Ιωάννα ταθοποφλου) 
25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6: Εφαρμογζσ προςεγγίςεων παιχνιδοποίηςησ ςτην 
εκπαίδευςη 

(Νικόλαοσ Νταφόπουλοσ – Ιωάννα ταθοποφλου) 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 7: Γνωριμία με λογιςμικά δημιουργίασ παιχνιδιών & για 
μαθητζσ με αναπηρία 

(Ευαγγελία Ανδρεάδου – Νικόλαοσ Νταφόπουλοσ – 
Ιωάννα ταθοποφλου) 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 8: Γνωριμία με τισ τεχνολογίεσ εμβφθιςησ 25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 



 (Ευαγγελία Ανδρεάδου) 

ΕΝΟΣΗΣΑ 9: ARtutor + Metaverse  (γνωριμία & επαυξημζνη 
πραγματικότητα) 

 (Ευαγγελία Ανδρεάδου) 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 10: Artseps, εικονική πραγματικότητα 

 (Ευαγγελία Ανδρεάδου) 
25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 11: Αξιολόγηςη λογιςμικών 

 (Ευαγγελία Ανδρεάδου) 
25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 12: Προτεινόμενα εργαλεία 

 (Ευαγγελία Ανδρεάδου) 
25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 13: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΕΞΕΩΝ  

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία 

ςυναδζλφου ςασ, αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ:  

Περιεχόμενο, Δομή, Πρωτοτυπία, αφήνεια. 

+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Ανδρεάδου Ευαγγελία) 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 400 ΩΡΕ 16 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

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: 

 

Αλδξεάδνπ Δπαγγειία 

Η Αλδξεάδνπ Δπαγγειία εξγάδεηαη σο κόληκε εθπαηδεπηηθόο ΦΑ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε Μαγλεζίαο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε Δπηκνξθώηξηα Δλειίθσλ θαη 

Δπηκνξθώηξηα Β’ επηπέδνπ ζηηο ΤΠΔ. Έρεη νινθιεξώζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ελώ απνπεξαηώλεη ην κεηαπηπρηαθό κε ηίηιν: “Immersive 

Technologies, innovation in education, instruction and Game design” ζην Γηεζλέο 

Παλεπηζηήκην Διιάδαο ζην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο. Έρεη δηαθξηζεί ζε δηεζλείο 

δηαγσληζκνύο κε ηνπο καζεηέο ηεο γηα θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη έξγα.  

Δπαγγειία Αλδξεάδνπ – Σπληνλίζηξηα (e-mail: andreadoue@gmail.com) 

 

Νηαθόπνπινο Νηθόιανο 

Ο Νηθόιανο Νηαθόπνπινο είλαη απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 

Μεζνδνινγία θαη Δηδηθή Αγσγή γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία θαζώο θαη 

ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό θαη ηε Σπκβνπιεπηηθή. Δξγάδεηαη σο κόληκνο 

εθπαηδεπηηθόο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε καζεηώλ κε αλαπεξία θαη 

ηαπηόρξνλα έρεη νξγαλώζεη κέζσ ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ 

mailto:andreadoue@gmail.com


Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ (Π.Δ.Δ.Κ.Δ.) θνηλσληθό θξνληηζηήξην ζην νπνίν θαη έρεη ζπκκεηάζρεη σο 

εθπαηδεπηηθόο παλειιελίσο εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ. Γηαζέηεη πιήζνο σξώλ ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Δπνπηεία, Καζνδήγεζε θαη Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ζε Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζε δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο. (nntafo1@gmail.com, 

nntafo2019@sch.gr) 

 

    ηαζνπνύινπ Ιωάλλα 

Η Ισάλλα Σηαζνπνύινπ είλαη απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ηνπ ΔΚΠΑ θαη 

εξγάδεηαη σο κόληκε εθπαηδεπηηθόο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα καζεηέο κε 

αλαπεξία. Έρεη νινθιεξώζεη κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, θαζώο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Σπκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθό 

Πξνζαλαηνιηζκό. Έρεη εμεηδηθεπηεί κε εηήζηεο επηκνξθώζεηο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία, 

ζηελ Δπνπηεία, Καζνδήγεζε θαη Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε, ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε, θαη επηπιένλ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνηθίιεο επηκνξθώζεηο 

πνπ αθνξνύλ ζε δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

αλαπεξίεο, ζηε ζπκβνπιεπηηθή, ζηελ ρξήζε ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, 

ζηελ νπνία έρεη ππάξμεη επηκνξθώηξηα (ζε εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα). (istathopo@sch.gr , 

istathop@gmail.com ) 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Αλδξεάδνπ Δπαγγειία - πληνλίζηξηα ( andreadoue@gmail.com  ). 
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