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ΠΡΟ:
Δπιζηημονική Ένωζη για ηην
Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ
Καπθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάπιζα
Σηλ.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
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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


Θέμα: «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ SPSS»: Τποβολή
αιηήζεων παπακολούθηζηρ ΓΩΡΔΑΝ καινοηόμος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ηηρ
Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη (εξ ολοκλήπος).
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπιζηημονική Ένωζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζωπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ ωο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε, θαηλνηόκωλ δξάζεωλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξωηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηωλ δωπεάν επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη
ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων παπακολούθηζηρ ηος παπακάηω ΓΩΡΔΑΝ & εξ ολοκλήπος
από απόζηαζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηόρ ηεο, πξνο Δθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ &
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ) πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ λα
γίλνπλ) Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο:
Α/Α

Τίηινο:

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΑΝΑΛΤΗ
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ
ΠΑΚΔΣΟΤ SPSS

26-11-2018

Ηκέξεο
& Σπλνιηθή
ώξεο
δηάξθεηα:
δηεμαγωγήο:
Αζύγσπονη
μοπθή ζε
πλαηθόπμα
Moodle

50 ώπερ (4
εβδομάδερ)

Φώξνο Υινπνίεζεο:

Δξ αποζηάζεωρ
(Δξ ολοκλήπος)

Δπηκνξθωηήο:

Βενεηόποςλορ
Παύλορ

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο έρνπλ δηθαίωκα λα
ππνβάιινπλ 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, κ.λπ.))
δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ ωρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην καηαληκηική
ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων για ηο ππόγπαμμα (γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.,
επηζθεθζείηε ην ζύλδεζκν: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

θαη επηιέμηε ην

«Υποβολή» πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην ζεκηλάξην πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, εηζάγεηε ην όνομα χρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». (Σα μημέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,

ώζηε να

αποκηήζοςν όνομα σπήζηη και κωδικό). Αθνύ κπείηε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο ΔΔΠΔΚ,
αξθεί λα επηιέμεηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα
παξαθνινπζήζεηε. Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη
αίηηζης».

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζεων ζςμμεηοσήρ: 18/11/2018)
Δνημέπωζη επιλεγένηων – επιλασόνηων, κ.λπ.: Μεηά ηιρ 23/11/2018, (μέζω e-mail)
❖ Η ζπκκεηνρή ηωλ επηκνξθνύκελωλ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ.
❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ
(μέζω δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπων ημημάηων).
❖ Σε πεξίπηωζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όιωλ ηωλ αηηήζεωλ, ζα επηιεγνύλ 300
εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε επζύλε
ηεο Δπηηξνπήο Δπηκόξθωζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Η επηινγή ηωλ επηκνξθνύκελωλ γίλεηαη ωο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν
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παπακολούθηζηρ, ιζσύει πποηεπαιόηηηα βάζη ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηηρ
αίηηζηρ.

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηνπο
επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεωξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ:


Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.



Να απαληνύλ ζηηο θιεηζηνύ ηύπνπ εξωηήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 65% επηηπρία θαηά κέζν
όξν ζηηο 3 πξώηεο ελόηεηεο.



Να πινπνηήζνπλ κηα (ηνπιάρηζηνλ) από ηηο δπν δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ
ηειηθή εξγαζία (4ε εβδνκάδα), θαη λα ζρνιηάζνπλ κηα εξγαζία ελόο ζπλαδέιθνπ ηνπο.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλήζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθωζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Διιάδα**

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

52ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ., ζην πιαίζην επηκόξθωζεο ηωλ κειώλ ηεο, όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ,
πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθωηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο, πινπνηώληαο επηκνξθωηηθό
ζεκηλάξην κε ζέκα:
«ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ SPSS»
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ & όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο,
Β/ζκηαο, Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΣΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ.) πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο
ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμωηεξηθνύ, θαζώο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά
κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ζεκάηωλ ζρεηηθώλ κε ηη ηαηιζηική Ανάλςζη & ηη σπήζη ηος
πακέηος SPSS.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθκάζεζε θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences), θαζώο θαη ε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ κεζόδωλ γηα αλάιπζε
δεδνκέλωλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ελ ιόγω παθέηνπ. Θα δνζεί έκθαζε ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλωλ ζην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ SPSS, ζηελ Πεξηγξαθηθή θαη Δπαγωγηθή Σηαηηζηηθή Αλάιπζε ηωλ
δεδνκέλωλ, ζηε δηαηύπωζε θαη έιεγρν εξεπλεηηθώλ ππνζέζεωλ, θαζώο θαη ζηε ζπζρέηηζε
κεηαβιεηώλ πξνο αλαδήηεζε εξεπλεηηθώλ επξεκάηωλ.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Εβδομάδα 1η: Βαζικές έννοιες λειηοσργίας ηοσ SPSS - Ειζαγωγικές έννοιες ζηαηιζηικής
Εβδομάδα 2η: Περιγραθική Σηαηιζηική
Εβδομάδα 3η: Επαγωγική Σηαηιζηική - Έλεγτοι σποθέζεων
Εβδομάδα 4η: Τελική εργαζία και ζτολιαζμός μια άλλης εργαζίας.

Δπιζηημονικά ςπεύθςνορ ηος ππογπάμμαηορ: Βενεηόποςλορ Παύλορ

Σύνηομο Βιογραθικό Εκπαιδεσηή:

Ο Παφλος Βενετόπουλος είναι εκπαιδευτικόσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ
Πλθροφορικισ. Ζχει πολυετι διδακτικι εμπειρία ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, κακώσ
και ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ςε δομζσ ΙΕΚ και ΚΔΒΜ. Είναι κάτοχοσ πτυχίου
Ηλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτών του Πολυτεχνείου Κριτθσ (Α.Π.Θ.)
και μεταπτυχιακοφ ςτθν «Εκπαίδευςθ Ενθλίκων» (ΕΑΠ). Σιμερα εργάηεται ςε Σχολεία
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. (venetopoul@yahoo.gr )

