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Επιστημονική Ένωση για την
Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας
Καρφή 52, Τ.Κ. 41334, Λάρισα
Τηλ.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
URl: www.eepek.gr

ΠΡΟΣ:
Εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων – όλων των
ειδικοτήτων – όλης της Ελλάδας
• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ
• Μέλη της ΕΕΠΕΚ
•

Θέμα: «Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων»:
Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος της
Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί
εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και
ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την
προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω εξ αποστάσεως
επιμορφωτικού προγράμματός της:
Α/Α Τίτλος
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Ημερομηνία Ημέρες/ & ώρες Συνολική Χώρος
Επιμορφωτής
έναρξης
διεξαγωγής
διάρκεια Υλοποίησης

Εξ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 20/11/2017 Εξ αποστάσεως 50 ώρες
(ασύγχρονη
αποστάσεως
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(1 μήνας)
διδασκαλία)
(ασύγχρονη
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πλατφόρμα
διδασκαλία)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Moodle
-Πλατφόρμα
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

κ. Ιωάννης Ρες

Moodle

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ενώ για τα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας
εκπαίδευσης – δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μέχρι και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (ακολουθήστε τις οδηγίες
εγγραφής της ιστοσελίδας: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).
Για την υποβολή αίτησης παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.,
επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria και επιλέξτε το
«Υποβολή» που βρίσκεται δίπλα στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει. Όσοι είστε ήδη μέλη της
ΕΕΠΕΚ, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ΕΕΠΕΚ και επιλέξτε «Είσοδος». (Τα μημέλη πρέπει πρώτα να κάνουν την εγγραφή τους, επιλέγοντας: «Εγγραφή», ώστε να
αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό). Αφού μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΠΕΚ,
αρκεί να επιλέξετε το «Υποβολή αίτησης» που βρίσκεται δεξιά από το σεμινάριο που επιθυμείτε να
παρακολουθήσετε. Η αίτησή σας μπορεί να αναιρεθεί οποτεδήποτε, επιλέγοντας το: «Αναίρεση
αίτησης».

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 14/11/2017)
(Καταληκτική ημερομηνία που θα ενημερωθείτε για την τυχόν επιλογή σας: 17/11/2017)
❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
❖ Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες
αιτήσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, για κάθε
πρόγραμμα θα επιλεγούν οι πρώτοι 170 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα
υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της
Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
❖ Η επιλογή τους θα γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε
περίπτωση, όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της
ΕΕΠΕΚ, ή έχουν παρακολουθήσει λίγα, προηγούνται όσων έχουν παρακολουθήσει
περισσότερα.
Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους
επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:
Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
•

Να παρακολουθούν την πορεία των εξ αποστάσεως επιμορφώσεων &

•

Να υποβάλουν ηλεκτρονικά & εγκαίρως τις δραστηριότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπου
αυτές απαιτούνται).

•

Να έχουν ολοκληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις του προγράμματος έως 18/12/2017.

**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα**
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών - αιτήσεων:
www.eepek.gr & 6932078466 (Δημήτρης Λιόβας).
Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

***Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου***

34ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ., στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων
και όλων των βαθμίδων, προεκτείνει τις εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές της δραστηριότητες
υλοποιώντας επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε εργαζομένους αλλά και σε ανέργους, καθώς η
επιμόρφωση σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι απαραίτητη σε μια κοινωνία που συνεχώς
εξελίσσεται. Απευθύνεται, επίσης, σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων αλλά και σε όλους όσους
θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων και να πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός Επιμορφωτικού Προγράμματος:
Η παρουσίαση των τεχνικών ενεργητικής μάθησης, των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στα προγράμματα
Δ.Β.Μ., o σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικής ενότητας, και η
κατάδειξη της σημασίας της επαγγελματοποίησης του έργου του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Στόχοι του προγράμματος:
Α) Σε επίπεδο Γνώσεων
-Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων διδασκαλίας και μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
-Η απόκτηση γνώσεων για τα εργαλεία και εποπτικά μέσα διδασκαλίας (ΕΜΔ), καθώς και των εκπαιδευτικών τεχνικών
για το σχεδιασμό διδακτικής ενότητας
- Η απόκτηση γνώσεων για το οργανικό μέρος της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη μικροδιδασκαλία (micro-teaching)
-Η κατανόηση μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης των Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Β) Σε επίπεδο Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων
-Ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής μικροδιδασκαλίας
-Η απόκτηση δεξιοτήτων στην υιοθέτηση αποτελεσματικών μοντέλων αξιολόγησης microteaching

Γ) Σε επίπεδο Στάσεων
-Η απόκτηση κουλτούρας αυτό-βελτίωσης μέσω της παρακολούθησης των εξελίξεων ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου
τομέα (εκπαίδευση ενηλίκων)
-Η απόκτηση κουλτούρας συνεργασίας και σεβασμού της διαφορετικής άποψης
Δομή Προγράμματος
•

Εκπαιδευτικές Τεχνικές που ενισχύουν την Ενεργητική Μάθηση

•

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Στόχων κατά κατηγορία
Μεθοδολογία Σχεδιασμού Διδακτικών Ενοτήτων Προγραμμάτων (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)

•

Μεθοδολογία Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)

•

Εκπαιδευτικός χώρος —Εκπαιδευτικά μέσα διδασκαλίας: Κριτήρια επιλογής τους

•

Πλαίσιο Μικροδιδασκαλίας (micro-teaching): Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση

•

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού έργου και διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

•

Η Δια Βίου Μάθηση στην καθημερινότητά μας

•

Νομοθετικό Πλαίσιο

•

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ, ως Εκπαιδευτής Μη Τυπικής
Εκπαίδευσης και πλαίσιο διεξαγωγής τους

•

Προοπτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

▪

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος: κ. Ιωάννης Ρες (phdres@gmail.com )

Σύντομο βιογραφικό:
Ο κ. Ιωάννης Ρες είναι Στέλεχος Εκπαίδευσης & Εκπαιδευτής Ενηλίκων (πλέον των 25.000 ωρών σε Στελέχη
και Υπαλλήλους Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΕΚΠΑ, κατέχει Master "Σπουδές στην Εκπαίδευση" (ΕΑΠ) & Master "Μοντέλα Σχεδιασμού κ Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικών Μονάδων" (Πανεπ. Αιγαίου). Στο επαγγελματικό του Προφίλ περιλαμβάνονται, επίσης:
▪ Κατάρτιση στη Συμβουλευτική (ετήσιο πρόγραμμα στο Πανεπ. Ιωαννίνων)
▪ Κατάρτιση στη Συμβουλευτική & το Coaching (18μηνο πρόγραμμα Πανεπ. Αιγαίου)
▪ Πιστοποιημένος (ΥΠΠΕΘ) Εκπαιδευτής Β' Επιπέδου (Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ν.Τ.)
▪ Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας κ Διαχείρισης Καριέρας (Κοινωνικών Εταίρων)
▪ Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΔΔΑ, ΟΑΕΔ, ΥΠΠΕΘ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΕΚ, ΙΕΠ και Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ
και ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, Κοινωνικό Πολυκέντρο της ΑΔΕΔΔΥ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ,
ΕΕΤΑΑ).
▪ Αξιολογητής ΕΟΠΠΕΠ (υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων κ Δομών Δια Βίου Μάθησης).
▪ Συγγραφέας 2 βιβλίων για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού
Έργου και πλέον των 60 Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά Περιοδικά & Ανακοινώσεων σε Συνέδρια με
Κριτές.
▪ Μέρος του Επιστημονικού του Έργου αποτελεί υλικό μελέτης σε Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Πανεπιστημίων (Παν. Αιγαίου, ΕΑΠ, Παν. Λευκωσίας).
▪ Διδακτικό Προσωπικό ΕΚΔΔΑ, Πανεπ. Αιγαίου, Κολλεγίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
▪ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Σχεδιασμός, Υλοποίηση κ Αξιολόγηση) 35 Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
(όλα μοριοδοτούμενα).
▪ Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων.
▪ Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών σε Συνέδρια κ Περιοδικά.
▪ Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Coaching, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική Αξιοποίηση
ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, Αξιολόγηση, Διοίκηση, Soft Skills

