
 

 

 

 

 

Δπιζηημονική Ένυζη για ηην 

Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ  

Καπθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάπιζα 

Σηλ.: 6932078466 - 6972038117 
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                             Απ. Ππυη.:  20 /18-04-2018 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 Δκπαιδεςηικούρ όλυν ηυν 
βαθμίδυν – όλυν ηυν 

ειδικοηήηυν – όληρ ηηρ Δλλάδαρ 
 Τποτήθια μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ 

 Μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ   
 

   

Θέμα: «Γευπληποθοπική και εκπαιδεςηικέρ εθαπμογέρ: Βαζικέρ έννοιερ ηυν Γευγπαθικών 

ςζηημάηυν Πληποθοπιών (ΓΠ) και σπήζη ανοικηού λογιζμικού (online)»: Τποβολή 

αιηήζευν παπακολούθηζηρ καινοηόμος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από 

απόζηαζη (εξ ολοκλήπος). 
  

Σαρ ενημεπώνοςμε όηι η Δπιζηημονική Ένυζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύλλογορ μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα, πος εκπποζυπεί 

εκπαιδεςηικούρ και ζηελέση ηηρ εκπαίδεςζηρ όλυν ηυν βαθμίδυν, επιζηήμονερ, επεςνηηέρ και 

ειδικούρ πος έσοςν υρ κοινό ενδιαθέπον ηο ζσεδιαζμό, ηην ςλοποίηζη, ηην αξιολόγηζη και ηην 

πποώθηζη, καινοηόμυν δπάζευν και ππακηικών ζηην Ππυηοβάθμια και ηη Γεςηεποβάθμια 

Δκπαίδεςζη, ζηο πλαίζιο ηυν δυπεάν επιμοπθυηικών δπάζευν ππορ ηα μέλη ηηρ, απεςθύνει 

ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολούθηζηρ ηος παπακάηυ εξ ολοκλήπος από 

απόζηαζη επιμοπθυηικού ππογπάμμαηόρ ηηρ: 

 

Α/Α Τίηλορ: Ημεπομηνία 

 έναπξηρ: 

Ημέπερ & 

ώπερ 

διεξαγυγήρ: 

Σςνολική 

διάπκεια: 

Φώπορ 

Υλοποίηζηρ: 

Δπιμοπθυηήρ: 

47 Γευπληποθοπική 

και εκπαιδεςηικέρ 

εθαπμογέρ: 

Βαζικέρ έννοιερ 

ηυν Γευγπαθικών 

ςζηημάηυν 

Πληποθοπιών 

(ΓΠ) και σπήζη 

ανοικηού 

λογιζμικού 

(online) 

07-05-

2018 

Αζύγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθόπμα 

Moodle  

100 ώπερ 

(7 

εβδομάδερ)  

 

Δξ 

αποζηάζευρ 

(Δξ 

ολοκλήπος) 

Αθανάζιορ Γήμος 

M.Sc., M.Sc.(M.Eng.) 

Μησανικόρ 

Γευπληποθοπικήρ 

και Σοπογπαθίαρ 

 

Αίηηζη παπακολούθηζηρ ηυν επιμοπθυηικών ππογπαμμάηυν ηηρ έσοςν δικαίυμα να 

ςποβάλλοςν όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ενώ για ηα μη μέλη –ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ & 

βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ- δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ υρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην 

καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν για ηο ππόγπαμμα (για ηην εγγπαθή ζηην 

mailto:info@eepek.gr
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Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ακολοςθήζηε ηιρ οδηγίερ ηηρ ιζηοζελίδαρ:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-

enosi). 

 

Για ηην ςποβολή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ηυν επιμοπθυηικών ππογπαμμάηυν 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 μη-

μέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,  ώζηε να 

αποκηήζοςν  όνομα σπήζηη και κυδικό). 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 αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 27/04/2018) 

Δνημέπυζη επιλεγένηυν – επιλασόνηυν, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 03/05/2018, (μέζυ e-mail) 

❖ Η ζςμμεηοσή ηυν επιμοπθούμενυν  ζηο ππόγπαμμα είναι ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Θα καηαβληθεί πποζπάθεια να ικανοποιηθούν όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ 

(μέζυ δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπυν ημημάηυν). 

❖ Σε πεπίπηυζη αδςναμίαρ ικανοποίηζηρ όλυν ηυν αιηήζευν, θα επιλεγούν οι ππώηοι 

300 εκπαιδεςηικοί – μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ πος θα ςποβάλλοςν αίηηζη ηλεκηπονικά, με 

εςθύνη ηηρ Δπιηποπήρ Δπιμόπθυζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

❖ Η επιλογή ηυν επιμοπθούμενυν γίνεηαι υρ εξήρ: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν 

παπακολοςθήζει άλλα επιμοπθυηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ. 

 

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 θευπείηαι επιηςσήρ, οι εκπαιδεςηικοί οθείλοςν: 

 Να μελεηούν ηο επιμοπθυηικό ςλικό ηηρ κάθε εβδομάδαρ. 

 Να απανηούν ζηιρ κλειζηού ηύπος επυηήζειρ με ηοςλάσιζηον 65% καηά μέζο όπο ζηιρ 6 

ενόηηηερ 

 Να ζςγγπάτοςν και να αναπηήζοςν μία ηελική επγαζία μεγέθοςρ 1000 πεπίπος λέξευν και να 

ηην αναπηήζοςν ζηην πλαηθόπμα moodle. 

http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
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 Να ζσολιάζοςν ζηην πλαηθόπμα moodle ηοςλάσιζηον 1 ηελική επγαζία ενόρ ζςν-

εκπαιδεςομένος ηοςρ. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ – διεςκπινήζειρ εγγπαθών:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γημήηπηρ Λιόβαρ). 

 

Για ηην Δπιηποπή Δπιμόπθυζηρ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

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

 

 

 

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος επιμοπθυηικού ππογπάμμαηορ *** 

http://www.eepek.gr/


47ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζηο πλαίζιο επιμόπθυζηρ ηυν μελών ηηρ, εκπαιδεςηικών όλυν ηυν ειδικοηήηυν και 

όλυν ηυν βαθμίδυν, πποεκηείνει ηιρ εκπαιδεςηικέρ - επιμοπθυηικέρ ηηρ δπαζηηπιόηηηερ,  

ςλοποιώνηαρ επιμοπθυηικό ζεμινάπιο με θέμα: 

«Γευπληποθοπική και εκπαιδεςηικέρ εθαπμογέρ: Βαζικέρ έννοιερ ηυν Γευγπαθικών 

ςζηημάηυν Πληποθοπιών (ΓΠ) και σπήζη ανοικηού λογιζμικού (online)» 

Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε εκπαιδεςηικούρ όλυν ηυν ειδικοηήηυν, πποζσολικήρ, Α/θμιαρ και 

Β/θμιαρ εκπαίδεςζηρ (Γημόζιαρ και ιδιυηικήρ), πηςσιούσοςρ όλυν ηυν Σσολών (Θεηικών, 

Ανθπυπιζηικών, Παιδαγυγικών, Κοινυνικών επιζηημών, κ.λπ.), καθώρ και ζε οποιοδήποηε άλλο 

ενδιαθέπεηαι για θέμαηα ζσεηικά με ηην εκπαιδεςηική αξιοποίηζη ηηρ Γευπληποθοπικήρ και ηυν 

Γευγπαθικών Σςζηημάηυν Πληποθοπιών (ΓΣΠ). 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σκοπόρ ηος ππογπάμμαηορ είναι οι επιμοπθούμενοι: 

 

Σε επίπεδο γνώζεων: 

 Να καηανοήζοςν ηην έννοια ηηρ Γεωπληποθοπικήρ 

 Να καηανοήζοςν ηι είναι ένα Σύζηημα Γεωγπαθικών Σςζηημάηων Πληποθοπιών 

 Να καηανοήζοςν πωρ ένα ζύζηημα Γεωγπαθικών Σςζηημάηων Πληποθοπιών μποπεί να 
σπηζιμοποιηθεί ζε μαθήμαηα ηος ζσολείος 

 

Σε επίπεδο δεξιοηήηων και ικανοηήηων 

 Να εξοικειωθούν με Online εθαπμογέρ GIS (geodata.gov.gr/maps/, google earth)  

 Να καηανοούν και να εθαπμόζοςν ηα θεμαηικά επίπεδα/ενόηηηερ (layers) ενόρ Online ΓΣΠ 

 Να καηανοούν και να εθαπμόζοςν ηη σπήζη ηηρ γεωσωπικήρ πληποθοπίαρ  

 Να σπηζιμοποιήζοςν μεηπηηικά επγαλεία ζε ένα σάπηη GIS (απόζηαζη, εμβαδό) 

 Να καηανοήζοςν και να εθαπμόζοςν ηα ςπόβαθπα online σαπηών (EKXA AE, Google map, Bing map, 

OSM) 

Σε επίπεδο αξιών 

 Η απόκηηζη κοςληούπαρ ηηρ έννοιαρ γεωπληποθοπικήρ 

 Η απόκηηζη κοςληούπαρ ηων γεωγπαθικών ζςζηημάηων πληποθοπιών, ενόρ αναπηςζζόμενος 
ηεσνολογικού κλάδος και ζηην εκπαίδεςζη. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

Δνόηηηα 1η: (7-13 Μαΐος)  

Η έννοια ηηρ Γεωπληποθοπικήρ 

Δνόηηηα 2η: (14-20 Μαΐος) 

Γεωγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών (βαζικέρ έννοιερ, εθαπμογέρ) 

Δνόηηηα 3η: (28 Μαΐος -3 Ιοςνίος) 

Γεωγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών  ζηο μάθημα ηηρ Ιζηοπίαρ 

Δνόηηηα 4η: (4-10 Ιοςνίος) 

Γεωγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών  ζηο μάθημα ηηρ Γεωγπαθίαρ 

Δνόηηηα 5η: (11-17 Ιοςνίος) 

Το ανοισηό λογιζμικό geodata.gov.gr/maps/ 

Δνόηηηα 6η: (18-24 Ιοςνίος) 

Φπήζη ηος ανοισηού λογιζμικού geodata.gov.gr/maps/ (Δπγαλεία, θεμαηικέρ ενόηηηερ, ςπόβαθπα) 

Δνόηηηα 7η: (7-13 Ιοςνίος) 

Τελική Δπγαζία και ζσολιαζμόρ μιαρ άλληρ επγαζίαρ 



Δπιζηημονικά ςπεύθςνορ ηος ππογπάμμαηορ:  Αθανάζιορ Γήμος 

M.Sc., M.Sc.(M.Eng.) Μησανικόρ Γευπληποθοπικήρ και Σοπογπαθίαρ  

 

ύνηομο Βιογπαθικό Δκπαιδεςηή:  

Email: dimouatha@gmail.com  

Κιν: 6972 259 933 

 

O Αθανάζιορ Γ. Δήμος, είναι Μησανικόρ Γεωπληποθοπικήρ και Τοπογπαθίαρ 

(Απόθοιηορ ηος ημήμαηορ Γεωπληποθοπικήρ & Τοπογπαθίαρ ηος ΤΔΙ Σεππών) και 

κάηοσορ δύο μεηαπηςσιακών (Msc) ειδίκεςζηρ: ζηη Γεωπληποθοπική από ηο 

Φαποκόπειο Πανεπιζηήμιο και ζηιρ Φωπικέρ Γςναμικέρ & Φωποηαξία ηηρ Υπαίθπος 

(Δλληνο-Γαλλικό, DYNTAR) από ηο Πανεπιζηήμιο ηηρ Θεζζαλίαρ. Το 2016 απέκηηζε 

ηην Παιδαγωγική επάπκεια από ηην ΑΣΠΔΤΔ. 

 

Από ηο 2009 μέσπι και ζήμεπα δπαζηηπιοποιείηαι ωρ ελεύθεπορ επαγγελμαηίαρ (Τεσνικό Γπαθείο με έδπα ηην 

Δλαζζόνα). Έσει επγαζηεί ωρ εκπαιδεςηήρ ζηα Κ.Γ.Β.Μ. ζηο ηομέα ηηρ πληποθοπικήρ.  

 

Αζσολείηαι επεςνηηικά με εθαπμογέρ ηεσνολογιών αισμήρ ζηο σώπο ηηρ Γεωπληποθοπικήρ (GIS, Γεωδαιζία, 

Τοπογπαθία, Τηλεπιζκόπηζη, Φωηογπαμμεηπία, Φαπηογπαθία, Δκπαίδεςζη)  

Σςμμεηοσή ωρ ειζηγηηήρ ζε πανελλαδικά ζςνέδπια και ημεπίδερ με διάθοπερ θεμαηολογίερ.  

 

Με ηην 4μελή ομάδα PROMETHEUS και ηην ιδέα My Prometheus Fire, διακπίθηκε με ηη ππώηη θέζη ζηο 

διαγωνιζμό NASA Space Apps 2017.  

Γιεηέλεζε ππόεδπορ ηος Πανελλήνιος Σςλλόγος Πηςσιούσων Μησανικών Γεωπληποθοπικήρ και Τοπογπαθίαρ 

ηη διεηία 2015-2017. ( dimouatha@gmail.com ) 
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