
Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 
 
Η ΕΕΠΕΚ, στο πλαίσιο της σύναψης μνημονίου συνεργασίας με το ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξασφάλισε μόνο για τα μέλη της, προνομιακή τιμή με 
έκπτωση 45% για την παρακολούθηση του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού  
προγράμματος : “Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία και τη μάθηση”. 

Το εκπαιδευτικ   πρ γραμμα  που θα διαρκέσει εννέα μήνες, απ  τον Ιούνιο του 
2020, μέχρι τον Μάρτιο του 2021, επιχειρεί  να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με 
τις κυρίαρχες σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές που συνάδουν με 
την παιδαγωγική  σκέψη του σήμερα και μπορούν να ενσωματωθούν στην 
καθημερινή  παιδαγωγική  πρακτική   

Οι προσεγγίσεις αυτές δε παρουσιάζονται ως συνταγές προς εφαρμογή , αλλά  ως 
παιδαγωγικές στάσεις, που έχουν πίσω τους μια διαφορετική  αντίληψη και 
φιλοσοφία για το παιδαγωγικ   γίγνεσθαι της σύγχρονης εποχής. Στ χος είναι να 
αναδειχθεί  μια νέα δυναμική  θεώρηση της διδασκαλίας και να προσφερθεί  ένα 
υποστηρικτικ   πλαίσιο διδακτικής οργάνωσης που θα στηρίζεται στον αναστοχασμ  
και την ανοιχτ τητα, ώστε o εκπαιδευτικ ς να είναι σε θέση να κάνει τις κατάλληλες 
επιλογές και προσαρμογές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τάξης του, αλλά και 
τα προσωπικά του χαρακτηριστικά   Στο πρ γραμμα προσεγγίζονται οι σύγχρονες 
και καινοτ μες διδακτικές προσεγγίσεις,  πως:  

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία – προσαρμοσμένη μάθηση  
 Ο καθολικ ς σχεδιασμ ς στην εκπαίδευση - Universal design of learning ,  
 Η παιδαγωγική της ακρ ασης  
 Τα σχολεία Waldorf  
 Σύγχρονα περι άλλοντα μάθησης  
 Εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα 
 Εκπαιδευτικά σενάρια  
  τυπη μάθηση  
 Η μάθηση έξω απ  την τάξη  
 Crossover Learning  
 Τα καπέλα του Μπ νο  
 Mindfulness in Education 
 Ιστοριογραμμη  
                    ανεστραμμένη τάξη   
  πολογιστική Σκέψη  
                           Παιχνιδοποίηση   
 Minecraft in education  
 Το σχολείο στα σύννεφα  
 STE(A)M Education  
 Snack learning  
 Web2/3  

Το πρ γραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς  λων των  αθμίδων και 
ειδικοτήτων πρωτο άθμιας και δευτερο άθμιας εκπαίδευσης   

Είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο για αδι ριστους, αναπληρωτές και 
υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, καθώς ικανοποιεί  λα τα προαπαιτούμενα της 
σχετικής νομοθεσίας  είναι 9-μήνης διάρκειας, 420 ώρες , 



Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι  ε αίωσης παρακολούθησης του Προγράμματος 
μοριοδοτούνται ως εξής:  

 Οι υποψήφιοι για διορισμ  με το σύστημα του ΑΣΕΠ,  ν μος 4  9/2019, 
σελ  1  , 1   και 1 9  ως ΜΟ ΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί και ειδικ  εκπαιδευτικ  
προσωπικ , μοριοδοτούνται με 2 μονάδες   

 Οι υποψήφιοι για διορισμ  ως Α ΑΠ Η  ΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικ  
εκπαιδευτικ  προσωπικ , με το σύστημα του ΑΣΕΠ,  ν μος 4  9/2019  
μοριοδοτούνται με 2 μονάδες   

  ποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης: Οι μ νιμοι εκπαιδευτικοί και 
ειδικ  εκπαιδευτικ  προσωπικ  που αξιολογούνται για θέση στελεχών 
εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται με 0,  μονάδες  ν μος 4 4 /201 , σελ    9  
και   9     

  ποψήφιοι για προσλήψεις σε θέσεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών    και 
ΔΕ της  ενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  Ε Α Ε   
μοριοδοτούνται με δέκα  10  μ ρια  σύμφωνα με την  πουργική Απ φαση 
ΦΕΚ 10  /2-4-2019).  

Το πρ γραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως μορφής 
προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς προσφέρεται με τη 
μορφή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά την οποία οι 
επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρ πο προσαρμοσμένο στις 
προσωπικές τους ανάγκες και προτεραι τητες το υλικ  του προγράμματος, έχοντας 
ταυτ χρονα δυνατ τητα πρ σ ασης σε καθοδήγηση αναφορικά με την μελέτη και 
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και για κάθε σχετική ερώτηση, απορία 
ή πρ  λημα   

Η κατάρτιση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφ ρμας 
τηλεκπαίδευσης και θα περιλαμ άνει τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την 
επίλυση ασκήσεων και δραστηριοτήτων που θα πιστοποιούν την καταν ηση της 
ύλης απ  τους εκπαιδευ μενους  Το υλικ  θα διατίθεται σταδιακά  κατά την 
ημερομηνία διάθεσης της κάθε διδακτικής εν τητας, κάθε Παρασκευή  και η 
αξιολ γηση θα πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της εν τητας επί τη  άσει 
ερωτήσεων καταν ησης και ερωτήσεων αυτοαξιολ γησης καθώς και την εκπ νηση 
μίας εργασίας τον τελευταίο μήνα του προγράμματος   

Η ΕΕΠΕΚ, έχει εξασφαλίσει μόνο για τα μέλη της, έκπτωση 45% , 
δηλαδή 320€, από 600€ που είναι η τιμή του προγράμματος. Όσοι 
ενδιαφέρονται θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

http://learning.uth.gr/?p=5116 
 και καθώς υπο άλλουν την αίτηση στο πεδίο Δικαιολογητικό 
Εκπτωτικής Κατηγορίας να επισυνάψουν την βεβαίωση μέλους της 
ΕΕΠΕΚ  την οποία μπορείτε να  ρείτε στο προφίλ σας ως μέλη: 
https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) .  
 
Για τα μη μέλη δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και 
τις 15/5/2020  για την εγγραφή στην Ε Ε Π Ε Κ  ακολουθήστε τις οδηγίες της 
ιστοσελίδας:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 
 

Το ποσ   των  20 ευρώ, πρέπει να κατα ληθεί εφάπαξ, και μέχρι τις 
15/5/2020. 

http://learning.uth.gr/?p=5116
https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi

