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Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων
βαθμίδων & όλων ηων
ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ,
Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ)
πος είναι (ή επιθςμούν να
γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ
ηηρ Δλλάδαρ και διεθνώρ

Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκων


Θέμα: «σεδιαζμόρ ζσολικών ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ»: Τποβολή
αιηήζεων παπακολούθηζηρ ΓΩΡΔΑΝ καινοηόμος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ηηρ
Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ ολοκλήπος).
Σαρ ενημεπώνοςμε όηι η Δπιζηημονική Ένωζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύλλογορ μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα, πος εκπποζωπεί
εκπαιδεςηικούρ και ζηελέση ηηρ εκπαίδεςζηρ όλων ηων βαθμίδων, επιζηήμονερ, επεςνηηέρ και
ειδικούρ πος έσοςν ωρ κοινό ενδιαθέπον ηο ζσεδιαζμό, ηην ςλοποίηζη, ηην αξιολόγηζη και ηην
πποώθηζη, καινοηόμων δπάζεων και ππακηικών ζηην Ππωηοβάθμια και ηη Γεςηεποβάθμια
Δκπαίδεςζη, ζηο πλαίζιο ηων δωπεάν επιμοπθωηικών δπάζεων ππορ ηα μέλη ηηρ, απεςθύνει
ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων παπακολούθηζηρ ηος παπακάηω ΓΩΡΔΑΝ & εξ ολοκλήπος
από απόζηαζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηηρ, ππορ Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων βαθμίδων &
όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΣΓΔ. ΙΔΚ, κ.λπ.) πος είναι (ή επιθςμούν
να γίνοςν) Mέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ, και διεθνώρ:
Α/Α
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Αίηηζη παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων ηηρ έσοςν δικαίωμα να
ςποβάλλοςν όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ,

ενώ για ηα μη μέλη (Δκπαιδεςηικούρ όλων ηων

βαθμίδων & όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ. ΙΔΚ, θοιηηηέρ
κ.λπ.)) δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ ωρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην καηαληκηική
ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων για ηο ππόγπαμμα (για ηην εγγπαθή ζηην Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
ακολοςθήζηε ηιρ οδηγίερ ηηρ ιζηοζελίδαρ: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

Για ηην ςποβολή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ηων επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ.,
επιζκεθθείηε ηο ζύνδεζμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

και επιλέξηε ηο

«Υποβολή» πος βπίζκεηαι δίπλα ζηο ζεμινάπιο πος ζαρ ενδιαθέπει. Όζοι είζηε ήδη μέλη ηηρ
ΔΔΠΔΚ, ειζάγεηε ηο όνομα χρήζηη και ηον κωδικό ηηρ ΔΔΠΔΚ και επιλέξηε «Είζοδος». (Σα μημέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,

ώζηε να

αποκηήζοςν όνομα σπήζηη και κωδικό). Αθού μπείηε ζηο πληποθοπιακό ζύζηημα ηηρ ΔΔΠΔΚ,
απκεί να επιλέξεηε ηο «Υποβολή αίηηζης» πος βπίζκεηαι δεξιά από ηο ζεμινάπιο πος επιθςμείηε να
παπακολοςθήζεηε. Η αίηηζή ζαρ μποπεί να αναιπεθεί οποηεδήποηε, επιλέγονηαρ ηο: «Αναίρεζη
αίηηζης».

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ: 30/12/2018)
Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 17/01/2019, (μέζω e-mail)
❖ Η ζςμμεηοσή ηων επιμοπθούμενων ζηο ππόγπαμμα είναι ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ.
❖ Θα καηαβληθεί πποζπάθεια να ικανοποιηθούν όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ
(μέζω δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπων ημημάηων).
❖ Σε πεπίπηωζη αδςναμίαρ ικανοποίηζηρ όλων ηων αιηήζεων, θα επιλεγούν 400
εκπαιδεςηικοί – μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ πος θα ςποβάλλοςν αίηηζη ηλεκηπονικά, με εςθύνη
ηηρ Δπιηποπήρ Δπιμόπθωζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Η επιλογή ηων επιμοπθούμενων γίνεηαι ωρ εξήρ: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν
παπακολοςθήζει
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παπακολούθηζηρ, ιζσύει πποηεπαιόηηηα βάζη ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηηρ
αίηηζηρ.

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. σοπηγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηοςρ
επιμοπθούμενοςρ, μεηά από ηην επιηςσή παπακολούθηζη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ.
Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη:
Πποκειμένος η παπακολούθηζη να θεωπείηαι επιηςσήρ, οι εκπαιδεςηικοί οθείλοςν:


Να μελεηούν ηο επιμοπθωηικό ςλικό ηηρ κάθε εβδομάδαρ.



Να απανηούν ζηιρ κλειζηού ηύπος επωηήζειρ με ηοςλάσιζηον 65% επιηςσία καηά μέζο
όπο ζηιρ 4 ππώηερ ενόηηηερ.



Να ςλοποιήζοςν μια από ηιρ δπαζηηπιόηηηερ πος πποηείνονηαι ζηην ηελική επγαζία (5η
εβδομάδα), και να ζσολιάζοςν μια επγαζία ενόρ ζςναδέλθος ηοςρ.

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ – διεςκπινήζειρ εγγπαθών:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γημήηπηρ Λιόβαρ).
Για ηην Δπιηποπή Δπιμόπθωζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα ππογπάμμαηα θα ανακοινώνονηαι διαπκώρ, ζε όλη ηην Δλλάδα**

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ***

56ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζηο πλαίζιο επιμόπθωζηρ ηων μελών ηηρ, όλων ηων βαθμίδων, όλων ηων ειδικοηήηων,
πποεκηείνει ηιρ εκπαιδεςηικέρ - επιμοπθωηικέρ ηηρ δπαζηηπιόηηηερ, ςλοποιώνηαρ επιμοπθωηικό
ζεμινάπιο με θέμα:
«Σχεδιαςμόσ ςχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ»
Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε εκπαιδεςηικούρ όλων ηων βαθμίδων & όλων ηων ειδικοηήηων (Α/θμιαρ,
Β/θμιαρ, Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θοιηηηέρ, κ.λπ.) πος είναι (ή επιθςμούν να γίνοςν) Mέλη ηηρ
ΔΔΠΔΚ, όληρ ηηρ Δλλάδαρ ή ηος εξωηεπικού, καθώρ και ζε οποιοδήποηε άλλο πος ενδιαθέπεηαι για
θέμαηα ζσεηικά με ηον σεδιαζμό σολικών Ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να γίνει προςζγγιςθ του επιςτθμονικοφ πεδίου τθσ Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ. Θα δοκεί ζμφαςθ ςτθ μετάβαςθ ςτθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, ςτθ δράςθ τθσ
UNESCO για τθν εφαρμογι των αρχών τθσ αειφορίασ ςτθν εκπαίδευςθ. Αναλυτικότερα κα εςτιάςουμε ςε
ηθτιματα ςχεδιαςμοφ και μεκοδολογίασ υλοποίθςθ ςχολικών προγραμμάτων Π.Ε., κακώσ και ςτθ ςθμαςία
τθσ αξιολόγθςθσ των ςχετικών δράςεων.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Δβδομάδα 1η: Ο οπιζμόρ ηηρ Π.Δ.- Παποςζίαζη ηος θεζμού ζηην Δλλάδα
Δβδομάδα 2η: Από ηην Π.Δ. ζηην Δκπαίδεςζη για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη- Γπάζειρ ηηρ UNESCO
Δβδομάδα 3η: Σσεδιαζμόρ ζσολικών ππογπαμμάηων Π.Δ.
Δβδομάδα 4η: Μεθοδολογία ςλοποίηζη ζσολικών ππογπαμμάηων Π.Δ, Αξιολόγηζη ππογπαμμάηων
Δβδομάδα 5: Τελική επγαζία και ζσολιαζμόρ μια άλληρ επγαζίαρ.

Δπιζηημονικά ςπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ: Αζπαζία Βαζιλάκη

Σύνηομο Βιογπαθικό Δκπαιδεύηπιαρ:
Η Αςπαςία Βαςιλάκη γεννικθκε ςτο Ηράκλειο Κριτθσ. Σποφδαςε νθπιαγωγόσ ςτο
Τμιμα Επιςτθμών τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Ηλικία, του
Πανεπιςτθμίου Πατρών. Το 2013 ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ τθσ ςπουδζσ ςτθν
Εκπαιδευτικι Θεωρία Ιςτορία και Πολιτικι και το 2017 αποφοίτθςε από το Τμιμα
Κοινωνιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. Η είςοδόσ τθσ ςτθν Π.Ε. ξεκίνθςε το 2005 μζςω Σχολικών
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ και ςυνεχίηεται αδιάλειπτα μζχρι
ςιμερα. Ζχει αποτελζςει μζλοσ ομάδασ εργαςίασ για τθ δθμιουργία δφο εκπαιδευτικών υλικών (βαλίτςεσ) ςε
ςυνεργαςία με το Ενεργειακό Κζντρο τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ και το ΚΠΕ Νεάπολθσ.

Το Σεπτζμβριο του 2008 κυκλοφόρθςε το πρώτο τθσ βιβλίο, με τίτλο «Η Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτο
νθπιαγωγείο, δθμιουργικζσ διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ των παιδιών με το περιβάλλον»
από τισ εκδόςεισ Κζδροσ. Ζχει υπθρετιςει ςτο Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Νεάπολθσ (2007-08) και
αποτελζςει μζλοσ επιτροπών περιβάλλοντοσ και εκπαιδευτικών

προγραμμάτων. Από τθ κζςθ τθσ ωσ

γραμματζασ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Εκπαιδευτικών για τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.παράρτθμα Κριτθσ) κατά τισ διετίεσ 2008- 2010 και 2013- 2015 αςχολικθκε με κεςμικά ηθτιματα τθσ Π.Ε.
και τθ διάδοςι τθσ ςτα ςχολεία. Συμμετζχει ωσ επιμορφώτρια ςε ςεμινάρια εκπαιδευτικών ςε κζματα
ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ. Δράςεισ τθσ ζχουν βραβευτεί από μθ- κυβερνθτικοφσ
οργανιςμοφσ (Eco-schools, Βιωματικό Σχολείο). ( aspavasilaki1@gmail.com ).

