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Θέμα: «Πρόσκληση Συμμετοχής Σχολικής Μονάδας στη Δράση «Καινοτόμα Σχολεία»
της ΕΕΠΕΚ»
Αξιότιμε/η κ. Διευθυντή/ρια,
Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
(ΕΕΠΕΚ - www.eepek.gr/), που είναι μια Επιστημονική Ένωση εκπαιδευτικών όλων
των βαθμίδων και ειδικοτήτων, έχοντας ως βασική της αποστολή την προώθηση
καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα, τη διάχυση της γνώσης και τη
δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης όλων των εκπαιδευτικών,
σας προσκαλεί
να συμμετέχετε ως Σχολική Μονάδα στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία».
Η συμμετοχή στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της ΕΕΠΕΚ είναι εντελώς δωρεάν
και προσφέρει προς αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα τα
ακόλουθα:
1. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό επιμορφωτικών σεμιναρίων που έχουν
υλοποιηθεί προγενέστερα από την ΕΕΠΕΚ, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας (https://schools.eepek.gr).
2. Δυνατότητα για δωρεάν συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων, με στόχο την
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, σχετικά με τις διάφορες θεματικές περιοχές
που καλύπτει το παραπάνω επιμορφωτικό υλικό. Τα εν λόγω φόρουμ συζητήσεων
θα είναι διαθέσιμα στην παραπάνω πλατφόρμα μαζί με το επιμορφωτικό υλικό.
3. Ελεύθερη πρόσβαση στις ακόλουθες πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών:
✓ Διεθνές Περιοδικό: International Journal of Educational Innovation.
Περισσότερα από 150 ερευνητικά εκπαιδευτικά άρθρα έχουν ήδη δημοσιευτεί
και διατίθενται ελεύθερα μέσα από τον σχετικό ιστότοπο της ΕΕΠΕΚ:
https://journal.eepek.gr
✓ Πρακτικά Ετήσιων Διεθνών Συνεδρίων της ΕΕΠΕΚ. Περισσότερες από
3.000 δημοσιεύσεις και 25.000 σελίδες (ερευνητικές εργασίες, μελέτες,
εκπαιδευτικά σενάρια, poster, βιντεοεισηγήσεις κλπ.) είναι διαθέσιμα
ελεύθερα μέσα από το https://www.eepek.gr – μενού ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε το σχολείο σας να ενταχθεί στη δράση
«Καινοτόμα Σχολεία», παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σύλλογο εκπαιδευτικών του
σχολείου σας και να υποβάλλετε την παρακάτω φόρμα:
https://bit.ly/eepekschools
Η συμμετοχή του σχολείου σας στη δράση «Καινοτόμα σχολεία», συνοδεύεται από
τη σχετική βεβαίωση για το σχολείο (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται).
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας (δηλώνεται στην παραπάνω φόρμα), πρέπει να
αποστείλει μία λίστα με στοιχεία των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων της
σχολικής μονάδας που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της δράσης: https://schools.eepek.gr. Η λίστα θα πρέπει να σταλεί μέσω email στη διεύθυνση schools@eepek.gr, με τη μορφή του συνημμένου αρχείου Excel
(https://schools.eepek.gr/docs/ListaEkpaideutikwnKainotomwnSxoleiwn.xlsx).
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στη πλατφόρμα https://schools.eepek.gr της δράσης
«Καινοτόμα Σχολεία» αποσκοπεί στη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού
προγενέστερων σεμιναρίων της ΕΕΠΕΚ και στην ανταλλαγή απόψεων μέσω των
υφιστάμενων φόρουμ συζητήσεων. Δεν θέτει κάποιες απαιτήσεις παρακολούθησης
των σεμιναρίων και δεν οδηγεί σε χορήγηση «Βεβαίωσης παρακολούθησης» από
την ΕΕΠΕΚ, αλλά αποσκοπεί στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για
επιμορφωτικές δράσεις των σχολικών μονάδων καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων
των εκπαιδευτικών. «Βεβαίωση παρακολούθησης» δίδεται στους εκπαιδευτικούς
μόνο μετά από επιτυχή παρακολούθηση των νέων σεμιναρίων που θα υλοποιεί
εφεξής η ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria).
Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής του
Σχολείου σας στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» μπορείτε να συμβουλευτείτε τον
σύνδεσμο:
https://www.eepek.gr/el/draseis/kainotoma-sxoleia.
Επιπρόσθετα,
μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στον κ. Σταθόπουλο Κωνσταντίνο (6937329000)
ή στον κ. Λιόβα Δημήτριο (6932078466) καθώς και με e-mail στη διεύθυνση
schools@eepek.gr.
Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση.
Για το Δ.Σ. της ΕΕΠΕΚ
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