
 

 

 

 

 

Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ 

Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο  

Καξθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάξηζα 

Σει.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 

E-mail: info@eepek.gr 

URl: www.eepek.gr  

 

  

                             Αξ. Πξση.: 23/23-03-2019 

 

 

ΠΡΟ: 

 Δθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ 
βαζκίδσλ & όισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ. ΙΔΚ, θ.ιπ) 
πνπ είλαη (ή επηζπκνύλ λα 
γίλνπλ) Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο 
ηεο Διιάδαο 

 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο 
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ 

 
   

Θέμα: «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο»: Τπνβνιή αηηήζεσλ 

παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο 

Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ). 
  

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

πξνώζεζε, θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο, 

απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ 

από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο: 

 

Α/Α Τίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο Υινπνίεζεο: Δπηκνξθσηέο: 

5 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ 

ΥΟΛΔΙΩΝ 

ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΔΤΚΑΙΡΙΑ 

15/04/2019 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

350 ώξεο 

(12 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ απνζηάζεσο 

(Δμ νινθιήξνπ) 

Καιιηόπε 

Γεξνζηέξγηνπ 

Νηθόιανο 

Καηζίθαο 

 

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε – αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο & 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο σο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 07/04/2019 (γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  

http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 
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http://www.eepek.gr/
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi


Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ Μεγάιεο 

Γηάξθεηαο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.: 

 

1) Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη   

εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε μέθοδο πληρωμής θαη αθνύ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζα 

ρξεηαζηνύλ 1 έσο 4 εκέξεο από ηελ ζηηγκή πνπ ζα πιεξώζεηε ώζπνπ λα θαλεί ζην ζύζηεκα ε 

απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην, ελώ αλ επηιέμεηε ρξέσζε 

πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άκεζα. 

 

2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ 

ΔΔΠΔΚ, επηιέγνληαο από ην κελνύ: Η Έλσζε  Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό. 

Αθνύ γίλεηε κέιε (εάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε απηό δελ γίλεηαη άκεζα θαη παίξλεη από 1 έσο 

4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1). 

 

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 07/04/2019 

Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 12/04/2019, (κέζσ e-mail) 

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΓΡΟΜΗ κειώλ, 30€ (ε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα). 

❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο. 

❖ ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πνιύ πςεινύ αξηζκνύ αηηήζεσλ, ελδερνκέλσο λα 

ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζεί θαη 2ν ηκήκα, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ζην πξνζερέο 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εληόο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο, 

θαη ζα απνηειείηαη από απηνύο πνπ ππέβαιαλ ηειεπηαίνη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην 

πξόγξακκα. 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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❖ Η παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε). 

 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

 

 Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε: 

 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

 Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 Να απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ κε πνζνζηό επηηπρίαο ηνπιάρηζηνλ 65% (κέζνο 

όξνο όισλ ησλ εβδνκάδσλ). 

 Να παξαδώζνπλ  κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεσλ πεξίπνπ. 

 Να αλαξηήζνπλ ζρόιηα ζε 2 εξγαζίεο ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο). 

 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

 

 

 

***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο *** 

http://www.eepek.gr/


5ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (350 σξώλ) 

  

Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ), 

ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ  θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο 

ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ», δηάξθεηαο 350 σξώλ.  

Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ νη 

πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε 

Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ.  

 

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΣΓΔ, ζε Σηειέρε 

δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο  

(Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ) πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν 

επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. 

 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηώλ 

ελειίθσλ ζηηο ζύγρξνλεο αξρέο, κεζόδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, εληζρύνληαο ην πξνθίι ηνπο 

σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ εμεηδηθεπόκελνη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο εθπαηδεπνκέλσλ ΓΔ, 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελδπλάκσζεο λέσλ. 

Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ νη ζπκκεηέρνληεο ζα εθνδηαζηνύλ κε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

άκεζα εθαξκόζηκεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν, ζα αλαβαζκίζνπλ ην ξόιν ηνπο θαη ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ δεκηνπξγηθά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 



1. Οξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ ελλνηώλ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δηα βίνπ 

κάζεζε, αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε, 

ελειηθηόηεηα  θιπ. 

2. Αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελήιηθα εθπαηδεπόκελνπ. 

3. Δξκελεύνπλ ηηο ζέζεηο ησλ βαζηθώλ ζεσξηώλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

4. Αληηιεθζνύλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη λα ηηο 

ζπλδέζνπλ κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. 

5. Γηαθξίλνπλ ηηο ζύγρξνλεο επαγγεικαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηόηεηα. 

6. Δίλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηερληθέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

7. πλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, όηαλ απηόο αζρνιείηαη κε γεληθό 

πιεζπζκό αιιά θαη κε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, πρ θξαηνύκελνη, άηνκα κε αλαπεξία θιπ. 

8. Αληηιεθζνύλ ην ξόιν θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηή ζηα ΣΓΔ.  

9. Δμνηθεησζνύλ κε ηηο έλλνηεο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο.  

10. Πξνζδηνξίζνπλ ηηο αξρέο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηε ζεκαζία  ηεο δπλακηθήο θαη 

ηεο δηεξγαζίαο ηεο νκάδαο. 

11. Πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζηάδηα θαη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

νκάδαο. 

12. Γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα, ηα είδε, ηα αληηθείκελα, ηνπο ηξόπνπο θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο 

αμηνιόγεζεο ζηε βειηίσζε αλάπηπμεο θαη δηδαζθαιίαο ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

13. Δξκελεύνπλ  ηε ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ελδπλάκσζεο λέσλ ζηε δηα βίνπ 

δηαρείξηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο. 

 

 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Δθαξκόδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αξρέο θαη ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

2. Δκπλένληαη θαη λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. 

3. Δθαξκόδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ βησκαηηθέο αζθήζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ηνπο αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ζρεηηθά κε ζέκαηα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη 

ελδπλάκσζεο λέσλ.  

4. Δίλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθαξκνγή βησκαηηθώλ αζθήζεσλ, πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη πξώηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο, θόβνπο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο απέλαληη 

ζην δηαθνξεηηθό, ώζηε ε έθβαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο λα είλαη επηηπρήο. 



5. Βειηηώλνπλ ζπλερώο ηηο ηθαλόηεηεο πνπ δηαζέηνπλ, παξαθνινπζώληαο θαη ζπκκεηέρνληαο 

ελεξγά ζηηο εμειίμεηο ηνπ πεδίνπ. 

 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Πξνηηκνύλ ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηερληθώλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έλαληη ησλ παξαδνζηαθώλ 

κνξθώλ δηδαζθαιίαο. 

2. Τπνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ην πξνθίι ηνπο σο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ. 

3. Τηνζεηνύλ κηα ζηάζε θαηλνηνκίαο θαη αλαλέσζεο ζην έξγν ηνπο. 

4. Παξνηξύλνπλ θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο λα θάλνπλ ην ίδην. 

5. Δλζαξξύλνληαη δηαξθώο γηα εκπινθή ζε λέα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο κε 

ζπλαθέο αληηθείκελν.  

6. Αλαπηύμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ηελ αμηνιόγεζε, ηε 

ζπκβνπιεπηηθή πξνζαλαηνιηζκνύ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ «δηαθνξεηηθνύ» θαη γεληθά γηα ηε 

θηινζνθία ηνπ επξύηεξνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.   

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

ΔΝΟΣΗΣΔ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΔ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ 
ΔΝΗΛΙΚΩΝ (Κ. Γεξνζηέξγηνπ) 

1. Οξνινγία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά ελειίθσλ 
εθπαηδεπνκέλσλ -Βαζηθέο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

2. Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη ν ξόινο ηνπ. 
3. Γπλακηθή θαη δηεξγαζία νκάδαο: Η εθπαίδεπζε ζε νκάδεο –  

Η αμηνιόγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

75 
ΩΡΔ 

3 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΓΔ 
(Ν. Καηζίθαο) 

1. Βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ησλ ΣΓΔ (Ννκνζεηηθό 
πιαίζην –Αξρέο ιεηηνπξγίαο). 

2. Ο ξόινο θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ΣΓΔ. 
3. Βησκαηηθή κάζεζε θαη δηαζεκαηηθόηεηα. 
4. Η ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζε νκάδεο - Γπλακηθή ηεο Οκάδαο. 
5. Γηδαθηηθέο κέζνδνη - Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 
6. Η πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε ζηα ΣΓΔ. 

150 
ΩΡΔ 

6 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ ΝΔΩΝ  
(Κ. Γεξνζηέξγηνπ) 

1. Η Δπαγγεικαηηθή Σπκβνπιεπηηθή θαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή -  
Αλάπηπμε Πξνζσπηθόηεηαο θαη Αλαδήηεζε Δξγαζίαο. 

2. Σρεδηαζκόο Καξηέξαο – Απνινγηζκόο Πξνζόλησλ -  
Γηα βίνπ Γηαρείξηζεο Σηαδηνδξνκίαο – Βησκαηηθέο Αζθήζεηο. 

50 
ΩΡΔ 

2 ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ 

α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΔΞΔΩΝ  
β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΥΟΛΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΔΡΓΑΙΔ ΣΡΙΣΩΝ 
 
ΤΝΣΟΝΙΜΟ: Καιιηόπε Γεξνζηέξγηνπ 

75 
ΩΡΔ 

1 ΔΒΓΟΜΑΓA 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 350 12 ΔΒΓΟΜΑΓΔ 



Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:  

 

Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη  Δθπαηδεπηέο 

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαη ησλ 

Σρνιείσλ δεύηεξεο Δπθαηξίαο: 

Η Καιιηόπε (Κέιιπ) Γεξνζηέξγηνπ M.Sc. Σύκβνπινο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ, είλαη πηπρηνύρνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. κε εηδίθεπζε ζηε Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε 

θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ από ην ΤΔΠΑΔΣ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε 

εηδίθεπζε ζε ζέκαηα "Φύινπ θαη Νέσλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Δξγαζηαθώλ 

Πεξηβαιιόλησλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο". 

Γηαζέηεη 15 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο σο Σηέιερνο Γηεύζπλζεο 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο πξνζαλαηνιηζκνύ, είλαη θάηνρνο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο, πηζηνπνηεκέλε 

εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ θαη ην ΔΚΓΓΑ, αμηνινγήηξηα ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο 

Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηεο κε Τππηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θαη 

κέινο επηζηεκνληθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ελώζεσλ. Από ην 2015 εξγάδεηαη ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ΟΑΔΓ Θεζζαιίαο, απαζρνινύκελε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο κε παξάιιεια θαζήθνληα ζην Τκήκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.  

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ηελ ελδπλάκσζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα λέσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ, αιιά θαη ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζρεηηθά κε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή 

πξνζαλαηνιηζκνύ. Έρεη ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα γηα ζπκβνύινπο απαζρόιεζεο θαη 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο γηα απηνβειηίσζε ζπνπδαζηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ.        

Γηαζέηεη πιήζνο σξώλ επηκόξθσζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη 

επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εηδηθή αγσγή, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, 

θνηλσληθή νηθνλνκία, θ.ιπ.  

( kgerost@yahoo.gr )  

 

 

Ο Καηζίθαο Νηθόιανο είλαη κόληκνο εθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Από ην 2004 έσο ην 2010 δίδαζθε ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό θαη από ην 2010 

κέρξη ζήκεξα είλαη Γηεπζπληήο ζην 1ν Σρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Τξηθάισλ. 

Σπνύδαζε ζην Τκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο Η/Υ ηεο 

Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Δπίζεο, έρεη Πηπρίν 

Παηδαγσγηθώλ Σπνπδώλ ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ. 

Οινθιήξσζε ηέζζεξα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα: α) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε ζηε 

Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε ζην Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, β) ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ηεο 

Σρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, γ) ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

mailto:kgerost@yahoo.gr


Γηνίθεζε θαη Ηγεζία (κε εμαηξεηηθή δηάθξηζε) ζην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο θαη δ) ζηε Γηαρείξηζε θαη 

Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο ζην Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. 

Έρεη παξνπζηάζεη εξγαζίεο ζε Δπηζηεκνληθά Σπλέδξηα κε ζέκαηα: Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δθπαηδεπηηθόο, 

Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθήο Μνλάδαο, Γηαρείξηζε Δηεξόηεηαο, Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη Γηνίθεζε,  

Δίλαη πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη ζπκκεηέρεη σο επηκνξθσηήο ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Δίλαη κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ. 

 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Καιιηόπε Γεξνζηέξγηνπ (kgerost@yahoo.gr) 

Νηθόιανο Καηζίθαο (nikolaoskatsikas@gmail.com) 
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