
Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

Σχολικό έτος: 2021 - 2022 

 

5-10-2021 

Έναρξη της Α΄ Φάσης της εξ αποστάσεως ασύγχρονης 

επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των 

εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 για την Εισαγωγή της Αγγλικής 

Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 

ΕΑΝ. 

 

1, 8, 15 & 22-11-2021  

Α΄ Κύκλος – 4 διαδικτυακές συναντήσεις  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Σεξουαλική Αγωγή: Μια 

παιδαγωγική ασπίδα απέναντι στην σεξουαλική κακοποίηση και 

στον εκφοβισμό»  υπό την αιγίδα του «Onasis education».  
 

3-11-2021 

Διεθνής Επιμορφωτική διαδικτυακή συνάντηση που 

διοργανώθηκε από το 11ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής, με θέμα 

«Εκπαίδευση για την Αειφορία: Οι προκλήσεις του μέλλοντος 

είναι ήδη εδώ».   

 

15-11-2021  

Επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, με τίτλο: 

«Συνεκπαίδευση - Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα: 

ενταξιακές διδακτικές τεχνικές» που συνδιοργανώνει το 

ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου σε συνεργασία με το ΠΕ.ΚΕ.Σ. 

Πελοποννήσου.  

Θέμα 1ης συνάντησης: «Οι δυνατότητες και οι δυσχέρειες των 

νηπίων και παιδιών με αναπηρία/ ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες», με εισηγητή τον καθηγητή Παν/μίου Ιωαννίνων κ. 

Σπύρο Σούλη. 



 

20 & 21-11-2021 

Επιμορφωτική διημερίδα Εκπ/κών για την εφαρμογή της 

Ρομποτικής και του STEAM στην τάξη, στα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων, με θέμα: «Το μέλλον της Εκπαίδευσης και πώς θα 

το κάνετε πράξη στην τάξη σας!»  

Συνδιοργανωτές: Η Eduact και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 

με την υποστήριξη της 03-out of Ordinary. 

 

22-11-2021 

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο από τη Συντονίστρια 

Εκπ/κού Έργου ΠΕ60 κ. Νταμάνη Αικατερίνη, με κεντρικό 

ομιλιτή τον καθηγητή Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Θεοχάρη Ράπτη, 

με θέμα: «Μουσική και συναισθηματική επάρκεια των παιδιών 

στο νηπιαγωγείο». 

 

23-11-2021 

Επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, με τίτλο: 

«Συνεκπαίδευση - Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα: 

ενταξιακές διδακτικές τεχνικές» που συνδιοργανώνει το 

ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου σε συνεργασία με το ΠΕ.ΚΕ.Σ. 

Πελοποννήσου.  

Θέμα 2ης συνάντησης: «Πρώιμη παρέμβαση, συνεκπαίδευση, 

συμπερίληψη», με εισηγητή τον καθηγητή Παν/μίου Ιωαννίνων 

κ. Σπύρο Σούλη. 

 

24-11-2021 

Εθνική εκδήλωση, υπό την αιγίδα του Παν/μίου Πατρών και το 

ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Εκπαίδευση 

STEM/STEAM education: δεξιότητες εκπαιδευτικών και 

ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από τα 

αποτελέσματα του έργου STEAMonEdu». 

 



29-11-2021 

 Επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, με τίτλο: 

«Συνεκπαίδευση - Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα: 

ενταξιακές διδακτικές τεχνικές» που συνδιοργανώνει το 

ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου σε συνεργασία με το ΠΕ.ΚΕ.Σ. 

Πελοποννήσου.  

Θέμα 3ης συνάντησης: «Διδακτικές τεχνικές που διευκολύνουν 

τις διαδικασίες μάθησης στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

Σχολείου», με εισηγητή τον καθηγητή Παν/μίου Ιωαννίνων κ. 

Σπύρο Σούλη. 

1-12-2021 

Α΄ Μέρος διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου, με θέμα: 

«Η διαχείριση του πένθους στη σχολική κοινότητα», υπό την 

αιγίδα του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου, με εισηγήτρια την κ. Σιαφάκα 

Βασιλική, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Λογοθεραπείας 

Παν/μίου Ιωαννίνων. 

 

6-12-2021 

Β΄ Μέρος του διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου του 

ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου, με θέμα: «Γονείς και εκπαιδευτικοί 

αντιμέτωποι με την επιθετικότητα των παιδιών και εφήβων» και 

εισηγήτρια την κ. Ραβέτση Σοφία, Δρ Ψυχιατρικής Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου. 

 

13-12-2021 

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα: «Διαχείριση 

κρίσεων σε περίοδο πανδημίας στο σχολείο», από τη Δ/νση 

Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με συνδιοργανωτή το Κέντρο 

Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας «Σχεδία». Εισηγητής ο καθηγητής στο Π.Τ.Ν. του 

Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Βασίλειος Κούτρας. 

 



13-12-2021 

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα: ¨Γλωσσικές 

απεικονίσεις των παιδιών προσφύγων στα κείμενα της δημόσιας 

σφαίρας και η εκπαιδευτική διάσταση», από τη συντονίστρια 

Εκπ/κού Έργου ΠΕ 60 κ. Νταμάνη Αικατερίνη, με κεντρική 

ομιλήτρια την κ. Ν. Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια στο Π.Τ.Ν. του Παν/μίου Ιωαννίνων. 

24-01-2022 

Πραγματοποίηση διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου-

εργαστηρίου εκπαιδευτικών 1ης Ενότητας Προσχολικής 

Αγωγής ΠΕΚΕΣ Ηπείρου», με θέμα: «Η εκπαιδευτική 

ρομποτική στο Νηπιαγωγείο, το ρομποτάκι Bee-Bot.», με 

εισηγήτρια τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60, 

Αικατερίνη Νταμάνη, σε συνεργασία με τον ΣΕΕ ΠΕ 83 του 

ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, κ.  Παδιώτη Ιωάννη. 

 

31-01-2022 

Έναρξη της Β΄ Φάσης της εξ αποστάσεως ασύγχρονης 

επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των 

εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 για την Εισαγωγή της Αγγλικής 

Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο στο πλαίσιο του Προγράμματος 

ΕΑΝ. 

 

28-02-2022 

(Ενδοσχολική επιμόρφωση, με θέμα: «Οργάνωση και διοίκηση 

του νηπιαγωγείου», με εισηγήτρια την προϊσταμένη του 

σχολείου κ. Τζιάλλα Παναγιώτα. 

 

07-03-2022 

Ενδοσχολική επιμόρφωση, με θέμα: «Συνεργασία του 

εκπαιδευτικού του Τμήματος Ένταξης με τους εκπαιδευτικούς 



των τάξεων του σχολείου, προκειμένου η επιτυχημένη 

εκπαιδευτική παρέμβαση να γίνει πράξη». Εισηγήτρια η 

εκπαιδευτικός του Τ.Ε. του σχολείου μας κ. Χριστογιάννη 

Ευανθία. 

 

15-03-2022 

Επιμορφωτικό webinar σχετικά με την εκμάθηση βασικών 

αρχών προγραμματισμού, με τίτλο: «Ζωντάνεψε ένα Όνομα με 

Κώδικα!» Διοργάνωση: EU Code Week Ambassadors. 

 

17-03-2022 

Α΄ μέρος επιμορφωτικής διασχολικής τηλεδιάσκεψης, με τίτλο: 

«Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της 

εκπαίδευσης STEAM στο αειφόρο σχολείο», με εισηγήτρια την 

κ. Τοπολιάτη Μαρία.  

 

18-03-2022 

Διαδικτυακή Ενδοσχολική Διασχολική Επιμόρφωση, με θέμα: 

«Διαχείριση Ιστολογίου στο Π.Σ.Δ.», με εισηγητή τον κ. 

Μπασούνα Αθανάσιο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, 

ΠΕΚΕΣ ΠΕ86 Ιωαννίνων.  

 

23-03-2022 

Β΄μέρος επιμορφωτικής διασχολικής τηλεδιάσκεψης, με τίτλο: 

«Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της 

εκπαίδευσης STEAM στο αειφόρο σχολείο», με εισηγήτρια την 

κ. Τοπολιάτη Μαρία. 

 

 

 



8-04-2022 

Ενδοσχολική επιμόρφωση, με θέμα: «Εισαγωγή στην Εικαστική 

Γλώσσα. Η Τέχνη στο Νηπιαγωγείο», με εισηγήτρια της κ. 

Ιωάννα Τριάντου. 

 

9-04-2022 

Συμμετοχή στην ημερίδα για το LAMS, με θέμα: «Διδάσκω 

στον 21ο αιώνα με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους». 

 

11-04-2022 

Ενδοσχολική επιμόρφωση, με θέμα: Η μετάβαση από το 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο», με εισηγήτρια την κ. 

Στράτη Παναγιώτα. 

 

4-05-2022 

Τηλεδιάσκεψη-παρέμβαση σε γονείς και εκπαιδευτικούς, με 

θέμα: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», υπό την αιγίδα του 

«Χαμόγελου του Παιδιού». 

 

4-05-2022 

Συνδιοργάνωση του Νηπιαγωγείου μας και άλλων 

Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 

ενδοσχολικής 3ωρης επιμόρφωσης, με θέμα: «Σχολείο 4.0: 

STEM και Κωδικοποίηση: Προς το Νηπιαγωγείο του 

Μέλλοντος». Εισηγήτρια, η νηπιαγωγός κ. Τάλλου 

Κωνσταντίνα, Scientix Ambassandor του European Schoolnet 

Academy και Επιμορφώτρια Εκπ/κής Ρομποτικής του E-

Twinning. 

 

 



11-05-2022 

Eνδοσχολική επιμόρφωση, που οργανώθηκε από το σχολείο μας 

και από άλλα Νηπιαγωγεία της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων, με θέμα: «Παίζουμε βιβλίο;». Εισηγήτρια τη 

νηπιαγωγό και συγγραφέα κ. Ξανθοπούλου Βίκυ. 

 

12-05-2022 

Συμμετοχή σε open live webinar: «Συνομιλούμε για τον 

Αυτισμό: Από τη Διάγνωση στην Παρέμβαση», με εισηγητές 

τον κ. Κώτση Κων/νο, Επίκουρο Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής 

Παν/μίου Ιωαννίνων και την κ. Φερεντίνου Στεφανία, 

Λογοθεραπεύτρια στο Π.Γ.Π.Ι. 

 

7-02-2022 έως 15-05-2022 

Α΄και Β΄Φάσεις ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης στο 

πλαίσιο της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», με κωδικό 

ΟΠΣ (ΜΙΣ)5001313. Δράση 5: «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και 

εξ’ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής». 

 

16-05-2022 

Ενδοσχολική επιμόρφωση 3ωρης διάρκειας, με θέμα: 

«Εκπαιδευτική Ρομποτική και Κωδικοποίηση στο Νηπιαγωγείο 

(δραστηριότητες Unplugged-ρομποτική χωρίς ρομπότ)», με 

εισηγήτρια την κ. Τάλλου Κωνσταντίνα. 

 

23-05-2022 

Ενδοσχολική  συμβουλευτική- ενημερωτική επιμόρφωση 3ωρης 

διάρκειας, με θέμα: «Μεγαλώνοντας παιδιά σε δύσκολες 

συνθήκες. Ο ρόλος του νηπιαγωγού και του γονιού», με 

εισηγητή τον κ. Βασίλη Κούτρα. 


