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

Θέμα: «Εισαγωγή 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:
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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 (για την εγγραφή στην
Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες 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: 26/01/2018)
Ενημέρωση επιλεγέντων – επιλαχόντων, κ.λπ.: Μετά τις 01/02/2018, (μέσω e-mail)
❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
❖ Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες αιτήσεις
(μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων).
❖ Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, θα επιλεγούν οι πρώτοι
200 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με
ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
❖ Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται ως εξής: προηγούνται όσοι δεν έχουν
παρακολουθήσει

άλλα

επιμορφωτικά

σεμινάρια

της

ΕΕΠΕΚ

ή

έχουν

παρακολουθήσει τις λιγότερες ώρες.
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 μελετούν το επιμορφωτικό υλικό της κάθε εβδομάδας.

•

Να συγγράψουν και να αναρτήσουν δυο εργασίες μεγέθους 1000 περίπου λέξεων η καθεμία και
να τις αναρτήσουν στην πλατφόρμα moodle.

•

Να σχολιάσουν στην πλατφόρμα moodle τουλάχιστον δύο (2) εργασίες συν-εκπαιδευόμενών
τους.
**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***

38ο 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:
«Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»
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.
Στόχοι του προγράμματος:
Σε επίπεδο γνώσεων:
• Η κατανόηση βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων
• Η κατανόηση των χαρακτηριστικών, των προσδοκιών και αναγκών των ενήλικων
εκπαιδευομένων και του ρόλου του εκπαιδευτή
Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
• Η ικανότητα εφαρμογής Τεχνικών Γνωριμίας
• Η ικανότητα επιτυχούς σύναψης «Μαθησιακού Συμβολαίου» σε κάθε Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα Ενηλίκων
Σε επίπεδο αξιών:
• 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, αξιοποιώντας
τη Δυναμική της Ομάδας
Υποενότητες:
• Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Θεωρίες Μάθησης και Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
•

Τα χαρακτηριστικά των Ενηλίκων Εκπαιδευομένων - Ανίχνευση Αναγκών και Προσδοκίες τους

•

Η σημασία της πρώτης συνάντησης – Τεχνικές γνωριμίας-Σύναψη «Μαθησιακού Συμβολαίου»

•

Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων

•

Η σημασία της Ομάδας: Προσδιορισμός, Στάδια διεργασίας και δυναμική της

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος: Ιωάννης Ρες
Σύντομο βιογραφικό:
Ο κ. Ιωάννης Ρες ( phdres@gmail.com ) είναι Στέλεχος Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτής Ενηλίκων (πλέον των
20.000 ωρών σε Στελέχη και Υπαλλήλους Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, κατέχει Master "Σπουδές στην Εκπαίδευση" (Πανεπ. Αιγαίου) &
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) 27 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

