
 

 

 

 

 

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.: 28/06-04-2019 

 

 

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 Δλειίθσλ»: 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: 

6 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ 

ΔΝΗΛΙΚΩΝ 
29/04/2019 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

350 ώξεο 

(12 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ απνζηάζεσο 

(Δμ νινθιήξνπ) 

Καιιηόπε 

Γεξνζηέξγηνπ, 

Ισάλλεο Ρεο, 

Αιέμαλδξνο 

Σζηθνιάηαο 

 

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. 21/04/2019 (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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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: 21/04/2019 

Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 26/04/2019, (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 εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) 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/


6ν 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 ΔΝΗΛΙΚΩΝ», 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 Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ. 

 

 

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 θαη εμεηδηθεύνληαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαη δπλακηθήο νκάδαο, ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελδπλάκσζεο λέσλ αιιά θαη 

ππνζηήξημεο αηόκσλ κε αλαπεξία. 

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. Ορίηουν τθ ςθμαςία των εννοιών εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ ενθλίκων, δια βίου μάκθςθ, 

ανοικτι και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, τυπικι, μθ τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ, ενθλικιότθτα  κλπ. 

2. Αναγνωρίςουν τισ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά του ενιλικα εκπαιδευόμενου. 

3. Ερμθνεφουν τισ κζςεισ των βαςικών κεωριών τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

4. Αντιλθφκοφν τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ρόλου του εκπαιδευτι ενθλίκων και να τισ 

ςυνδζςουν με τισ βαςικζσ κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τισ προχποκζςεισ αποτελεςματικισ 

μάκθςθσ. 

5. Διακρίνουν τισ ςφγχρονεσ επαγγελματικζσ λειτουργίεσ του εκπαιδευτι ενθλίκων και τουσ παράγοντεσ 

που επθρεάηουν τθν επαγγελματικι του ταυτότθτα. 

6. Είναι εξοικειωμζνοι με τθ μεκοδολογία και τισ τεχνικζσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

7. Γνωρίςουν τι είναι και πώσ υλοποιείται μια μικροδιδαςκαλία κακώσ και τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ 

εκπαιδευτικισ επάρκειασ των εκπαιδευτών ενθλίκων ςτθν Ελλάδα. 

8. υνειδθτοποιιςουν το ρόλο του εκπαιδευτι ενθλίκων, όταν αυτόσ αςχολείται με γενικό πλθκυςμό 

αλλά και με ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ, πχ κρατοφμενοι, άτομα με αναπθρία κλπ. 

9. Εξοικειωκοφν με τισ ζννοιεσ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ.  

10. Προςδιορίςουν τισ αρχζσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και τθ ςθμαςία  τθσ δυναμικισ και τθσ 

διεργαςίασ τθσ ομάδασ. 

11. Περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά, τα ςτάδια και τισ φάςεισ ανάπτυξθσ τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ. 

12. Γνωρίςουν τθν ζννοια, τα είδθ, τα αντικείμενα, τουσ τρόπουσ και τθ χρθςιμότθτα τθσ αξιολόγθςθσ 

ςτθ βελτίωςθ ανάπτυξθσ και διδαςκαλίασ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

13. Ερμθνεφουν  τθ ςθμαςία τθσ ςυμβουλευτικισ και τθσ ενδυνάμωςθσ νζων ςτθ δια βίου διαχείριςθ τθσ 

ςταδιοδρομίασ. 

14. Γνωρίηουν τθ ςυνειςφορά του εκπαιδευτικοφ και τισ επαγγελματικζσ επιλογζσ των ατόμων με 

αναπθρία. 

 

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: 

ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Γεροςτζργιου) 

1. Ορολογία εκπαίδευςθσ ενθλίκων και χαρακτθριςτικά 
ενθλίκων εκπαιδευομζνων - Βαςικζσ κεωρίεσ τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

2. Ο εκπαιδευτισ ενθλίκων και ο ρόλοσ του. 

3. Δυναμικι και διεργαςία ομάδασ: Η εκπαίδευςθ ςε 
ομάδεσ –  

Η αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.  

75 
ΩΡΕ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  

6. Μεκοδολογία ςτθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτών ενθλίκων 
(Ρεσ) 

7. Μικροδιδαςκαλία ςτθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτών 
ενθλίκων. 

50 
ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΝΕΩΝ 
(Γεροςτζργιου) 

1. Η Επαγγελματικι Συμβουλευτικι και ο ρόλοσ του 

50 
ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  



εκπαιδευτι –  

Ανάπτυξθ Προςωπικότθτασ και Αναηιτθςθ Εργαςίασ. 

2. Σχεδιαςμόσ Καριζρασ – Απολογιςμόσ Προςόντων –  

Δια βίου Διαχείριςθσ Σταδιοδρομίασ – Βιωματικζσ 
Αςκιςεισ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
(Σςικολάτασ) 

1. Αναπθρίεσ, επιλογζσ Εκπαίδευςθσ ατόμων με 
αναπθρία. 

2. Επαγγελματικζσ επιλογζσ. 

3. Συνειςφορά εκπαιδευτικοφ. 

100 
ΩΡΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  

α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΕΞΕΩΝ  

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΡΓΑΙΕ ΣΡΙΣΩΝ 

 

+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Γεροςτζργιου) 

75 
ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 
350 

 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

 

 

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: 

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 )  

 

Ισάλλεο Ρεο: 

• Σηέιερνο Δθπαίδεπζεο  Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ (πιένλ ησλ 30.000 σξώλ      

ζε Σηειέρε θαη Υπαιιήινπο Γεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ Τνκέα). 

• Πηπρηνύρνο Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΠΑ 

• Master "Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε" (ΔΑΠ)  

• Master  "Μνληέια Σρεδηαζκνύ θ Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ" (Παλεπ. Αηγαίνπ) 

• Καηάξηηζε ζηε Σπκβνπιεπηηθή (εηήζην πξόγξακκα ζην Παλεπ. Ισαλλίλσλ) 

• Καηάξηηζε ζηε Σπκβνπιεπηηθή & ην Coaching (18κελν πξόγξακκα Παλεπ. Αηγαίνπ) 

• Πηζηνπνηεκέλνο (ΥΠΠΔΘ) Δθπαηδεπηήο Β' Δπηπέδνπ (Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ Ν.Τ.) 

• Μεηξών Σπκβνύισλ Σηαδηνδξνκίαο θ Γηαρείξηζεο Καξηέξαο (Κνηλσληθώλ Δηαίξσλ)Μεηξών 

Δθπαηδεπηώλ ΔΚΓΓΑ, ΟΑΔΓ, ΥΠΠΔΘ, ΑΣΠΑΙΤΔ, ΠΔΚ, ΙΔΠ θαη Κνηλσληθώλ Δηαίξσλ (ΙΝΔ θαη ΚΑΝΔΠ 

ηεο ΓΣΔΔ, ΙΜΔ ηεο ΓΣΔΒΔΔ, Κνηλσληθό Πνιπθέληξν ηεο ΑΓΔΓΓΥ, ΔΣΔΔ, ΣΔΒ, ΣΔΤΔ, ΔΔΤΑΑ). 

• Αμηνινγεηήο ΔΟΠΠΔΠ (ππνςεθίσλ Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ θ Γνκώλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο). 

• Σπγγξαθέαο 2 βηβιίσλ γηα ηελ Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Αμηνιόγεζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη πιένλ ησλ 70 Γεκνζηεύζεσλ ζε Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά & Αλαθνηλώζεσλ ζε 

Σπλέδξηα κε Κξηηέο. 

• Μέξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ ηνπ Έξγνπ απνηειεί πιηθό κειέηεο ζε Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα  

Παλεπηζηεκίσλ (Παλ. Αηγαίνπ, ΔΑΠ, Παλ. Λεπθσζίαο). 

• Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ΔΚΓΓΑ,  Παλεπ. Αηγαίνπ, Κνιιεγίσλ, ΑΣΠΑΙΤΔ, ΚΓΒΜ, ΙΝΔΓΙΒΙΜ. 

• Αθαδεκατθόο Υπεύζπλνο (Σρεδηαζκόο, Υινπνίεζε θ Αμηνιόγεζε) πιένλ ησλ 100 

Δπηκνξθσηηθώλ Πξνγξακκάησλ (όια κνξηνδνηνύκελα). 

• Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Δλώζεσλ. 

• Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ζε  Σπλέδξηα θ Πεξηνδηθά. 

• Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Coaching, Σπκβνπιεπηηθή, Παηδαγσγηθή 

Αμηνπνίεζε ΤΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, Αμηνιόγεζε, Γηνίθεζε, Soft Skills 

( phdres@gmail.com ) 

 

mailto:kgerost@yahoo.gr
mailto:phdres@gmail.com


 Ο Αιέμαλδξνο Σζηθνιάηαο είλαη εθπαηδεπηηθόο Β/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ΠΔ80 Λνγηζηηθήο θαη ΠΔ80.50 Δηδηθήο Αγσγήο. Δξγάδεηαη επίζεο ζηελ 

Α/Βάζκηα εθπαίδεπζε σο ΔΒΠ. Δίλαη θάηνρνο ΜΒΑ (Παλ/κην Παηξώλ) θαη 

Μεηαπηπρηαθνύ ζηελ Δηδηθή Αγσγή (ΔΚΠΑ). 

Έρεη εμεηδηθεύζεηο ζε ηνκείο όπσο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, εηδηθή αγσγή, ζπκβνπιεπηηθή, πξνζρνιηθή αγσγή, εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή θαη άιια. Η ζπγγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα είλαη εθηελήο 

https://independent.academia.edu/AlexandrosTsikolatas. Δίλαη δηαρεηξηζηήο εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνηόπσλ θαη δεκηνπξγόο ηεο εθπαηδεπηηθήο Πύιεο http://users.sch.gr/atsikol/site/ κε πιαηθόξκα 

καζεκάησλ moodle.   

Έρεη εξγαζηεί ζε ζρνιεία θαη δνκέο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο, θαζώο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, γλσξίδεη ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα θαη ην ζύζηεκα γξαθήο ηπθιώλ braille.  

( tsikolatas@gmail.com ) 

 

 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Καιιηόπε Γεξνζηέξγηνπ  - ζπληνλίζηξηα (kgerost@yahoo.gr) 

Ισάλλεο Ρεο ( phdres@gmail.com ) 

Αιέμαλδξνο Σζηθνιάηαο ( tsikolatas@gmail.com ) 
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