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Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Το κρυμμένο μυστικό 
της  ιστορίας»,  το  οποίο  θα  διεξαχθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  Ασύγχρονης  Τηλεκπαίδευσης 
schools.eepek.gr της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 
(Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).  

Η  ΕΕΠΕΚ,  έχοντας  ως  βασική  της  αποστολή  την  προώθηση  καινοτόμων  εκπαιδευτικών 
πρακτικών,  τη  διάχυση  της  γνώσης  και  τη  δημιουργία  μιας  Κοινότητας  Μάθησης  όλων  των 
εκπαιδευτικών,  σας  προσφέρει,  μέσω  της  νέας  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας 
https://schools.eepek.gr,  πρόσβαση  στο  –εγκεκριμένο  από  το  ΙΕΠ‐  υλικό  του  επιμορφωτικού 
προγράμματος: «Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας». 

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, ακολουθήστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
τα παρακάτω βήματα: 

 

Διαδικασία εισόδου στην πλατφόρμα schools.eepek.gr 

1. Επισκέπτεστε τη διεύθυνση της πλατφόρμας από την Δευτέρα 27/11/2022 και μετά:  

 https://schools.eepek.gr/  (κατά  προτίμηση,  χρησιμοποιήστε  φυλλομετρητή  Chrome  ή 

Firefox), 

2. Για  να  συνδεθείτε  την  πρώτη  φορά,  στη  σελίδα  που  εμφανίζεται  επιλέγετε  τον  σύνδεσμο 
«Ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης;» 

3. Στη σελίδα που εμφανίζεται, στην περιοχή «Αναζήτηση με βάση τo όνομα χρήστη» εισάγετε 
ως Όνομα χρήστη το e‐mail σας, δηλ.  το email  το οποίο κάνατε αίτηση να συμμετέχετε ως 
επιμορφούμενοι σε αυτό το πρόγραμμα (είναι το e‐mail στο οποίο επικοινωνούμε τώρα) και 
πατήστε στο κουμπί Αναζήτηση (ΔΕ χρειάζεται να συμπληρώσετε το χωρίο για αναζήτηση με 
διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου). 

4. Εντός δευτερολέπτων (ή 4‐5 λεπτών στη χειρότερη περίπτωση) θα λάβετε ένα μήνυμα 
στη παραπάνω διεύθυνση e‐mail (αν δεν το βλέπετε στα εισερχόμενα, ελέγξτε μήπως 
είναι στα ανεπιθύμητα) το οποίο θα σας δίνει έναν σύνδεσμο με οδηγίες για να 
ορίσετε κωδικό πρόσβασης για την πλατφόρμα και να συνδεθείτε άμεσα σε αυτήν.  
Ακολουθήστε το σύνδεσμο αυτό (με κλικ επάνω του, ή με αντιγραφή & επικόλληση 
στον φυλλομετρητή σας) για να ορίσετε τον κωδικό της αρεσκείας σας. Στο τέλος 
πατήστε: «Αποθήκευση Αλλαγών». 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να αποθηκεύστε στον φυλλομετρητή σας τον κωδικό που θα 
επιλέξετε, και αν τον ξεχάσετε μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω 
διαδικασία για να θέσετε κάποιον καινούριο! Στο εξής θα μπορείτε να συνδέεστε 
στην πλατφόρμα schools.eepek.gr χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το e‐mail σας 
και ως κωδικό αυτόν που επιλέξατε! 
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5. Εφόσον  έχετε  συνδεθεί  στην  πλατφόρμα https://schools.eepek.gr/  θα  μπορείτε 
να δείτε  το  επιμορφωτικό πρόγραμμα «Το κρυμμένο μυστικό  της  ιστορίας»,,  και  να 
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον της πλατφόρμας. 

6. Για  οποιαδήποτε  πρόβλημα  κατά  την  παραπάνω  διαδικασία  καθώς  και  για  οποιοδήποτε 
τεχνικό θέμα  σχετικά με  την πλατφόρμα schools.eepek.gr,  μπορείτε  να επικοινωνήσετε με 
τον  διαχειριστή  της  πλατφόρμας,  Κωνσταντίνο  Σταθόπουλο,  μέσω  e‐mail  στο 
cvstathopoulos@gmail.com  
 

Βασικές Οδηγίες για την Χρήση της Πλατφόρμας schools.eepek.gr  

Η  πλατφόρμα  βασίζεται  σε  μία  από  τις  πρόσφατες  εκδόσεις  του  moodle  (περιβάλλον 
διαχείρισης  περιεχομένου,  μάθησης  και  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης  LMS  ‐  Learning 
Management  System)  Από  τη  στιγμή  που  θα  συνδεθείτε  στην  πλατφόρμα  schools.eepek.gr 
συνιστούμε να κάνετε τα εξής: 

1. Επιλέξτε  τη  γλώσσα  που  θα  χρησιμοποιείτε  για  την  εμφάνιση  των  μενού  του 
περιβάλλοντος  moodle.  Οι  διαθέσιμες  γλώσσες  είναι  Αγγλικά  και  Ελληνικά  και  οι 
παρακάτω οδηγίες υποθέτουν ότι έχετε επιλέξει ως γλώσσα τα Ελληνικά (βλ. εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Επιλογή γλώσσας 

2. Κατά την είσοδό σας, βλέπετε το «Ταμπλό» του περιβάλλοντος της πλατφόρμας και στο 
κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζονται οι διαθέσιμες κατηγορίες μαθημάτων.  
  

Εισερχόμενοι στο περιβάλλον του επιμορφωτικού προγράμματος «Το κρυμμένο 
μυστικό της ιστορίας» μπορείτε να βρείτε: 

 
 Ένα καλωσόρισμα, 
 Τις Ανακοινώσεις  ‐ διευκρινίσεις από τις Επιμορφώτριες & τους Διοργανωτές σχετικά 

με το επιμορφωτικό πρόγραμμα, 
 Το Γενικό φόρουμ ερωτήσεων προς τις επιμορφώτριες, όπου μπορείτε να απευθύνετε 

ερωτήματα προς τις επιμορφώτριες, 
 Την Εισαγωγή, 
 Το Υλικό της 1ης ενότητας – εβδομάδας, 
 Ένα Φόρουμ συζήτησης ‐ ανταλλαγής απόψεων 1ης ενότητας‐ εβδομάδας 
 Το Υλικό της 2ης ενότητας – εβδομάδας, 
 Ένα Φόρουμ συζήτησης ‐ ανταλλαγής απόψεων 2ης ενότητας ‐  εβδομάδας,  
 Μια Πρόταση για ενδεχόμενη ‐ προαιρετική υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού του 

Επιμορφωτικού Προγράμματος, και τέλος: 
 Ένα Κουίζ, το οποίο θα πρέπει να απαντήσετε ώστε να ολοκληρώσετε με επιτυχία το 

παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα.  
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3. Η παρακολούθηση κάθε μαθήματος/σεμιναρίου έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές  της 

ασύγχρονης  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης.  Αυτό  σημαίνει  πως  δεν  υπάρχουν 
συγκεκριμένες  μέρες  και  ώρες  που  πρέπει  να  βρίσκεστε  στον  Η/Υ,  αλλά  ο  καθένας 
μπορεί  να  μελετά  το  υλικό  και  να  απαντά  το  Κουίζ  όποτε  μπορεί  &  με  το  δικό  του 
ρυθμό.  
 
 

Διαθεματική ‐ Διεπιστημονική προσέγγιση 
 

Το  προτεινόμενο  σεμινάριο  μπορεί  να  εφαρμοστεί  από  τους/τις  εκπαιδευτικούς  σε 
σχολεία  της  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπ/σης  (Γενικής  και  Ειδικής  αγωγής),  συνάδει  με  τα 
προγράμματα σπουδών  και  συμβάλλει  στον  εμπλουτισμό  και  στην  εξέλιξη  των  διδακτικών 
τους  στόχων.  Πιο  συγκεκριμένα  συνδέεται  με  τα  διδακτικά  αντικείμενα:  Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων,  Φυσική  Αγωγή,  Τ.Π.Ε.,  Εκπαίδευση  για  την  Αειφόρο  Ανάπτυξη,  Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Φυσικές Επιστήμες,  Γλώσσα κ.ά. Είναι  επίσης συμβατό με  το  γενικό σκοπό 
της εκπαίδευσης και υποστηρίζει το σχολείο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και 
ανάγκες.  Η  Τεχνολογία  χρησιμοποιείται  με  πρωτότυπο  τρόπο  και  εμπλέκει  άμεσα  τους/τις 
μαθητές/τριες  στην  κατανόηση  προτεραιοτήτων,  στη  συγκέντρωση  πληροφοριών,  στην 
ερμηνεία δεδομένων από διαφορετικές οπτικές, στην εξαγωγή και δοκιμή συμπερασμάτων 
και  γενικεύσεων,  στην  ανακατασκευή  πεποιθήσεων  με  βάση  την  ευρύτερη  εμπειρία  και 
πειραματισμό, στην πρωτοτυπία‐καινοτομία και στη σύνθεση‐επεξεργασία‐μετασχηματισμό 
πληροφοριών και εννοιών. Τέλος, βοηθάει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση των ομάδων και 
των ομαδικών εργασιών των μαθητών, το οποίο με τη σειρά του συνδράμει θετικά τόσο στη 
διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων όσο και στη δημιουργία ομίλων μαθητών στη σχολική 
μονάδα. 

Μέσα  από  την  ερμηνεία  των  δεδομένων  από  διαφορετικές  οπτικές,  την  εξαγωγή  
συμπερασμάτων  και  γενικεύσεων,  την ανακατασκευή πεποιθήσεων με βάση  την    εμπειρία 
και  τον  πειραματισμό,  την  πρωτοτυπία‐καινοτομία  και  τη  σύνθεση‐επεξεργασία‐
μετασχηματισμό των πληροφοριών και  των εννοιών,  το επιμορφωτικό πρόγραμμα δύναται 
να  αξιοποιηθεί  με  τον  κατάλληλο  τρόπο  από  κάθε  εκπαιδευτικό,  Προσχολικής,  Α/θμιας  & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 
 

Χορήγηση Βεβαιώσεων 

Υπενθυμίζεται  πως  η  ΕΕΠΕΚ  θα  εκδώσει  σε  συνεργασία  με  το/η  Διευθυντή/ρια  ή 
Προϊστάμενο/μένη του σχολείου και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, βεβαίωση 
επιμόρφωσης  για  κάθε  εκπαιδευτικό που θα  το παρακολουθήσει  επιτυχώς  (συνυπογράφει 
ο/η  Διευθυντής/ρια  με  τον  Πρόεδρο  της  ΕΕΠΕΚ),  την  οποία  θα  χορηγήσει  έντυπα  ή 
ηλεκτρονικά ο/η Διευθυντής/ρια ή Προϊστάμενος/μένη του σχολείου στον κάθε εκπαιδευτικό 
(άρθρο 96 του ν. 4823/21). 

Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες να ενημερώσετε (εάν δεν το 
έχετε  κάνει  ήδη)  τον/την  Διευθυντή/ρια  ή  Προϊστάμενο/μένη  του  σχολείου  σας  οτι 
παρακολουθείτε  αυτό  το  πρόγραμμα,  προκειμένου  να  σας  χορηγήσει  τη  σχετική 
βεβαίωση. 
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Οι  βεβαιώσεις  θα  χορηγηθούν 2‐3  περίπου  εβδομάδες  μετά  τη  λήξη  του 
προγράμματος, από  τον/την  Διευθυντή/ρια  ή  Προϊστάμενο/μένη  του  σχολείου  σας. 
Προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  της  βεβαίωσης  είναι  η  επιτυχή  ολοκλήρωση  του Κουίζ 
(Ερωτήσεις σωστού / λάθους ‐ πολλαπλής επιλογής). 
Ως επιτυχή ολοκλήρωση θεωρείται η επίτευξη σκόρ μεγαλύτερου ή ίσου με το 50%. 
 

Τρόποι αξιοποίησης της πλατφόρμας – Όροι και Προϋποθέσεις 

Ευελπιστούμε  ο  ιστοχώρος  schools.eepek.gr  να  αξιοποιηθεί  αφενός  για  την  προσωπική 
επαγγελματική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών,  αφετέρου  για  ενδοσχολικές  επιμορφώσεις. 
Συγκεκριμένα: 

 Κάθε εκπαιδευτικός που συμμετέχει μπορεί να συμβουλευτεί και να «κατεβάσει» το υλικό 
για προσωπική του χρήση. 

 Κάθε χρήστης/εκπαιδευτικός μπορεί να αναρτήσει υλικό σχετικό με την ενότητα και τους 
σκοπούς ενός φόρουμ, με την επιφύλαξη των όρων χρήσης του ιστοχώρου.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των φόρουμ για διαφήμιση εμπορικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 Οι συμμετέχοντες καλούνται να χρησιμοποιούν τα φόρουμ των μαθημάτων και να 
συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις στα forums στo πλαίσιο της αλληλεπίδρασης και της 
ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, πάντα όμως στο πλαίσιο των κανόνων καλής 
συμπεριφοράς και της γενικότερης συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης του ιστοχώρου. 

 

Καλή Συνέχεια & Καλή επιτυχία! 

 

Με εκτίμηση, 

Ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ  

Δημήτρης Λιόβας 

6932078466 


