ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕΠΕΚ (από
απόσταση) για το 2020-2021
Αγαπητή/έ συνάδελφε,
Σταθερά, όπως κάθε χρόνο, η ΕΕΠΕΚ θα υλοποιήσει και φέτος έναν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων με τη
μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση (πλατφόρμα moodle). Η θεματολογία των προγραμμάτων
αυτών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και με μεγάλη θεματική ποικιλία. Εκτός απροόπτου, θα τηρηθεί η σειρά
όπως ακολουθεί και η πρώτη πρόσκληση θα βγει 21/9/2020:
1. Σύγχρονες Μέθοδοι ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης (500 ώρες)
2. Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (400 ώρες)
3. Αξιοποίηση Διαδικτύου, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Πληροφορικής στη διδακτική πράξη (600 ώρες)
4. Πολυτροπική Διδασκαλία και Εκπαίδευση
5. Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (400 ώρες)
6. Η Μαθητεία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
7. Εκπαιδεύοντας Ενήλικες στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (400 ώρες)
8. Ψυχολογικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου
9. Σύγχρονα Θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αειφόρος Εκπαίδευση (550 ώρες)
10. Διοικητικά έγγραφα στις δομές εκπαίδευσης
11. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης (500 ώρες)
12. Διαπολιτισμική Αγωγή, Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Προσφύγων (450 ώρες)
13. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (800 ώρες)
14. Σχολικός Εκφοβισμός και αντιμετώπισή του (550 ώρες)
15. Ερευνητική μεθοδολογία: οργάνωση έρευνας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας
16. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Μαθησιακές Δυσκολίες και Αισθητηριακές Αναπηρίες (500 ώρες)
17. Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης - Αντιμετώπιση κρίσεων, συγκρούσεων & συμπεριφορών (450 ώρες)
18. Οριζόντιες δεξιότητες (Soft Skills), Επικοινωνία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση (450 ώρες)
19. Ανάπτυξη Αυτοεκτίμησης και Ψυχικής Ανθεκτικότητας στα παιδιά
20. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση (400 ώρες)
21. Στρατηγικές αντιμετώπισης ψυχοπαιδαγωγικών προκλήσεων στην Εκπαίδευση (450 ώρες)
22. Ο ρόλος των γονέων απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών και μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
23. Θέματα Ιατρικής στην Εκπαίδευση (Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Υγιεινή, Πρόληψη, Εργονομία) (450 ώρες)

24. Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για στελέχη της εκπαίδευσης
25. Συμβουλευτική γονέων
26. Τεχνικές Μελέτης στην Εκπαίδευση
Όλα τα προγράμματα απευθύνονται μόνο στα μέλη της ΕΕΠΕΚ. Βέβαια, μπορεί να τα παρακολουθήσει και
όποιος/α γίνει μέλος της ΕΕΠΕΚ μελλοντικά και κατά τη διάρκεια των αιτήσεων για κάποιο πρόγραμμα. Για να
γίνει
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της
ΕΕΠΕΚ,
αρκεί
να
συμπληρώσει
την
αίτησή
του
στο
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi (εγγραφή 20€, εφάπαξ, χωρίς τακτική ετήσια συνδρομή).
Η διάρκεια των μικρών προγραμμάτων είναι 50 – 100 ώρες, τα οποία, όπως πάντα, είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα
μέλη μας, ενώ τα μεγάλης διάρκειας (400 – 800 ωρών), έχουν έκτακτη συνδρομή 30€. Μετά από επιτυχή
παρακολούθηση, οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση παρακολούθησης που εκδίδει η ΕΕΠΕΚ.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2020-21 θα υπάρχει έγκαιρη εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο
εγγραφής, τη δομή και το περιεχόμενο, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε προγράμματος.
Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα βγαίνει πρόσκληση και για διαφορετικό πρόγραμμα.
Μέσα από τις δράσεις της, βασικός σκοπός της ΕΕΠΕΚ είναι να καταστεί μια μεγάλη Πανελλήνια Κοινότητα
Μάθησης Εκπαιδευτικών, όπου τα μέλη της θα μοιράζονται κοινούς στόχους, θα συνεργάζονται, θα αντλούν ο
ένας από τον άλλον, θα σέβονται τις διαφορετικές οπτικές και θα προωθούν ενεργά μαθησιακές ευκαιρίες,
δημιουργώντας ένα δραστήριο συνεργατικό περιβάλλον και ενισχύοντας το δυναμικό των μελών, δημιουργώντας
νέα γνώση και συμβάλλοντας έτσι τόσο στην προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της όσο και στην
αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί…απ’ τον εκπαιδευτικό για τον εκπαιδευτικό…
Το Δ.Σ. της ΕΕΠΕΚ

