
  

 
ΠΡΟΕΔΡΟ 

Αζήλα,    18/05/2018 

Αξ. Πξ.   3219 

 

 

 

 

 
Ππορ:   

Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και 

Θπηζκεςμάηων 

(κε ηελ ππνρξέωζε ελεκέξωζεο ηωλ 

θνξέωλ επνπηείαο ζαο) 

 

Κοιν.: 

Τποςπγείο Διοικηη. Αναζςγκπόηηζηρ 

-Γξαθείν θαο Υπνπξγνύ  

 

 

ΘΕΜΑ: Δηνξγάλωζε Δξάζεο κε ηίηιν: «Καηλνηόκν Εξγαζηήξην (Hackathon) – 

Δηαρείξηζε Εθπαηδεπηηθώλ Πόξωλ Σπζηεκάηωλ Μάζεζεο» 

     

 

 

 

Τν Ιλζηηηνύην Επηκόξθωζεο (ΙΝ.ΕΠ.) ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, πινπνηεί 

επηκνξθωηηθέο δξάζεηο νη νπνίεο ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε 

κέζω ηνπ Ε.Π. Δηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε (ωο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ) θαη κέζω ηνπ 

έξγνπ SlideWiki - Horizon 2020 (ωο πξνο ηελ εθπόλεζε αληίζηνηρωλ κειεηώλ). 

 

Σην πιαίζην απηό από ηνλ ηνκέα  «Πληποθοπικήρ και Ψηθιακών Τπηπεζιών» 

δηνξγαλώλεηαη ην θαηλνηόκν εξγαζηήξην κε ηίηιν:  

 

«Καινοηόμο Επγαζηήπιο (Hackathon) – Διασείπιζη Εκπαιδεςηικών Πόπων 

ςζηημάηων Μάθηζηρ»  

 

Σο επγαζηήπιο θα διεξασθεί ζηην Αθήνα ζηιρ 22 και 23  Μαΐος  2018 ζηην 

αίθοςζα 223, Πειπαιώρ 211 και Θπάκηρ 2, Σαύπορ, και ώπα 9:00-16:00.  

 

κοπόρ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε ελεκέξωζε, δηεξεύλεζε, θαη πξνώζεζε ηωλ 

κεζόδωλ, ηερληθώλ, εξγαιείωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ Αλάπηπμεο θαη Διασείπιζηρ 

Εκπαιδεςηικών Πόπων ςζηημάηων Μάθηζηρ κε ζηόρν ηελ Αλνηθηή Σπλεξγαηηθή 

Μάζεζε ζηε Δηνίθεζε  θαη ηε βειηίωζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ κάζεζεο. Σην 

πιαίζην απηό ην πξόγξακκα απνζθνπεί κεηαμύ άιιωλ: 



  

 

 Σηελ ελεκέξωζε γηα ην ξόιν θαη ηε ζεκαζία ηωλ Αλνηθηώλ Εθπαηδεπηηθώλ 

Πόξωλ 

 Σηε δηεξεύλεζε θαη αλάδεημε λέωλ Μεζόδωλ Σρεδίαζεο Ψεθηαθώλ  

Εθπαηδεπηηθώλ Πόξωλ  

 Σηελ αλάδεημε θαηάιιειωλ  πξνηύπωλ θαη κεζόδωλ κεηαζρνιηαζκνύ 

(Μεηαδεδνκέλα) ηωλ Ψεθηαθώλ  Εθπαηδεπηηθώλ Πόξωλ 

 Σηε  δηεξεύλεζε θαη αλάδεημε λέωλ Ψεθηαθώλ Δηδαθηηθώλ Σελαξίωλ  

 Σηηο πξνϋπνζέζεηο ζρεδηαζκνύ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο Πξνζβαζηκόηεηαο ηωλ 

Ψεθηαθώλ  Εθπαηδεπηηθώλ Πόξωλ  

 Σηελ παξνπζίαζε ρξήζηκωλ πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ θαη ζπζηεκάηωλ 

δηαρείξηζεο Εθπαηδεπηηθώλ Πόξωλ γηα ηε Δηνίθεζε 

 Σηελ παξνπζίαζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη κειεηώλ πεξίπηωζεο ζε ζρέζε κε ηε 

Δηαρείξηζε Εθπαηδεπηηθώλ Πόξωλ 

 Σηε ζπλδεκηνπξγία Αλνηθηώλ Εθπαηδεπηηθώλ Πόξωλ ζηελ πιαηθόξκα 

slidewiki  

 

Τν εξγαζηήξην εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. γηα ηελ 

ελίζρπζε θαη δηεύξπλζε ηνπ επηκνξθωηηθνύ, ζπκβνπιεπηηθνύ, ππνζηεξηθηηθνύ θαη 

εξεπλεηηθνύ ηνπ ξόινπ θαη ζε ζέκαηα Εθπαίδεπζεο θαη Επηκόξθωζεο ζηε Δηνίθεζε 

θαη απνηειεί κηα κνξθή θιεηζηήο δηαβνύιεπζεο δίλνληαο επθαηξία ζπκκεηνρήο, 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπκβνιήο όιωλ ηωλ θνξέωλ. 

 

Ομάδα – ηόσορ: Τν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη θπξίωο ζηα κέιε ηνπ κεηξώνπ 

εθπαηδεπηώλ ηνπ ΕΚΔΔΑ, ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, θαζώο θαη ζε 

ζηειέρε πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, επηκόξθωζεο θαη δηα βίνπ 

κάζεζεο όιωλ ηωλ επηπέδωλ δηνίθεζεο. 

 

Σην πιαίζην απηό ζαρ καλούμε να: 

 πξνηείλεηε αληίζηνηρα ζηειέρε ηεο Υπεξεζίαο ζαο πνπ αλήθνπλ ζηελ Οκάδα-

Σηόρν, όπωο απηή πξνζδηνξίδεηαη αλωηέξω, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ αλωηέξω δξάζε.  

 απνζηείιεηε ειεθηξνληθά ηα νλνκαηεπώλπκα (ζπλνδεπόκελα κε ηα ΑΦΜ θαη 

έλα ηειέθωλν επηθνηλωλίαο) ηωλ πξνηεηλόκελωλ Υπεξεζηαθώλ Σηειερώλ ζηελ 

Οξγαλωηηθά ππεύζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ θα. Σππξηδνύια Τζαβαηνπνύινπ  

ηει. 2131306265, email: tsavatopoulou@ekdd.gr, ζηέιερνο ηνπ ΙΝΕΠ, έωρ 

ηιρ 21 
 
Μαΐος 2018.  

 ελεκεξώζεηε ηα παξαπάλω ζηειέρε λα εγγξαθνύλ ζηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ΕΚΔΔΑ (εθόζνλ δελ είλαη ήδε εγγεγξακκέλα) (ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp). 

 

Η ηειηθή επηινγή ηωλ ζπκκεηερόληωλ/νπζώλ ζα γίλεη από ην Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ελώ ζα 

ππάξμεη ειεθηξνληθή ελεκέξωζε γηα ηνλ ηειηθό πίλαθα ζπκκεηερόληωλ/νπζώλ θαη ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 

Γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξείηε λα 

απεπζπλζείηε ζηελ επιζηημονικά ςπεύθςνη κα.Παπαζηςλιανού Αναζηαζία, 

Υπεύθσνη Σποσδών & Έρεσνας (ηει. 2131306279 email: apapas@ekdd.gr) ελώ γηα 

mailto:hdouli@ekdd.gr
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp


  

ηα νξγαλωηηθά ζέκαηα, ζηελ νξγαλωηηθά ππεύζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 
 

Η Ππόεδπορ ηος Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

 

Ιθιγένεια Καμηζίδος 

Αναπληπώηπια Καθηγήηπια Α.Π.Θ. 

 

 

 

 

Εζωηεπική Διανομή: (κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

 

1. Γξαθείν Πξνέδξνπ Ε.Κ.Δ.Δ.Α 

2. Γξαθείν Δηεπζύληξηαο ΙΝ.ΕΠ.  

3. Σύκβνπιν Επηζηεκνληθνύ Έξγνπ ΙΝ.ΕΠ.  

4. Απηνηειέο Τκήκα Επηθνηλωλίαο, Δηεζλώλ  θαη Δεκνζίωλ Σρέζεωλ  

5. Απηνηειέο Τκήκα Πηζηνπνίεζεο, Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Εζωηεξηθνύ 

Ειέγρνπ  

6. Τκήκα Δηνηθεηηθήο θαη Εθπαηδεπηηθήο Υπνζηήξημεο ΙΝ.ΕΠ.  

7. Τκήκα Σπληνληζκνύ ΙΝ.ΕΠ.  

8. Μνλάδα Τεθκεξίωζεο θαη Καηλνηνκηώλ ΜΟΤΕΚ  

9. Υπεύζπλε Σπνπδώλ & Έξεπλαο ΙΝ.ΕΠ., θα. Παπαζηπιηαλνύ Αλαζηαζία  

10. Οξγαλωηηθά Υπεύζπλε  ΙΝ.ΕΠ.  θα. Σππξηδνύια Τζαβαηνπνύινπ 

 

  



  

 


