Αξ. Πξση.: 20/12-03-2020

ΠΡΟ:
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

 Δθπαηδεπηηθνύο

όισλ ησλ βαζκίδσλ &
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.
 Mέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ

Θέμα: «ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ»: Τπνβνιή
αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο
(400 σξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
Σαο ελεκεξψλνπκε φηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζχιινγνο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί
εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνχο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ
πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζχλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Τίηινο:

Α/Α

17

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

06/04/2020

Ηκέξεο &
ψξεο
δηεμαγσγήο:

Σπλνιηθή
δηάξθεηα:

Φψξνο
Υινπνίεζεο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

400 ώξεο
(15
εβδνκάδεο)

Δμ
απνζηάζεσο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Moodle

Δπηκνξθσηέο:

Μαγδαιελή αξάθε
Σξαθάια
Καιιηόπε (Κέιιπ)
Γεξνζηέξγηνπ
Μαξγαξίηεο (Άξεο)
Νηνύκνο

Αίηεζε παξαθνινχζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 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. 29/03/2020 (γηα ηελ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

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

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 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-melwnθαη
εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηφπηλ επηιέμηε μέθοδο πληρωμής θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε, ζα
ρξεηαζηνχλ 1 έσο 4 εκέξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξψζεηε, ψζπνπ λα θαλεί ζην ζχζηεκα ε
απφδεημε θαη ε επηβεβαίσζε φηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην, ελψ αλ επηιέμεηε ρξέσζε
ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο θάξηαο, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη άκεζα.
2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ
ΔΔΠΔΚ,

επηιέγνληαο

από

ην

κελνύ:

Η

Έλσζε

ή

Εγγραθή

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 απηφ δελ γίλεηαη άκεζα θαη παίξλεη
απφ 1 έσο 4 κέξεο απφ ηφηε πνπ ζα πιεξψζεηε), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ
παξαγξάθνπ 1).
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης».

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 29/03/2020
Δλεκέξσζε επηιεγέλησλ: Μεηά ηηο 03/04/2020 (κέζσ e-mail)

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ζην πξφγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΗ

ΤΝΓΡΟΜΗ

κειώλ,

30€

(ε

δηαδηθαζία

πιεξσκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνχλ 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 απφ
απηνχο πνπ ππέβαιαλ ηειεπηαίνη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα.

❖ Η παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ 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

επηκνξθνχκελνπο, κεηά απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινχζεζε 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 παξαδψζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεσλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξφκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
a)

Πεξηερφκελν,

b)

Γνκή,

c)

Πξσηνηππία,

d)

Σαθήλεηα.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθψλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (ΓεκήηξεοΛηφβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκφξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλψλνληαη δηαξθώο, ζε φιε ηελ Διιάδα**

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

17ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (400 σξώλ)
ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ),
ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζηνρεχνληαο δηαξθψο
ζηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη
εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο
«ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ», δηάξθεηαο 400 σξψλ.
Τν πξφγξακκα απηφ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε

κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο

εθπαίδεπζεο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ
νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο νη εθπαηδεπφκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε
Δπηηπρνχο Παξαθνινχζεζεο απφ ηελ ΔΔΠΔΚ.

Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ
Σε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ νη νπνίνη είλαη:


Δθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ.



Δθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη ζε εθπαηδεπηέο δνκψλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο.



Σηειέρε δνκψλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο.



Άλεξγνη ή/θαη θνηηεηέο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρφιεζε κε ην
επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.

ΚΟΠΟ
Σθνπφο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ
ζηηο ζχγρξνλεο αξρέο, κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, εληζρχνληαο ην πξνθίι ηνπο σο
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, εμεηδηθεχνληαο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εθνδηαζηνχλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο άκεζα εθαξκφζηκεο ζηνλ
εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, ζα αλαβαζκίζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
αιιειεπηδξάζνπλ δεκηνπξγηθά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
1. Οξίδνπλ ηε ζεκαζία βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δηα βίνπ κάζεζε, αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε,
ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε, ελειηθηφηεηα θιπ.
2. Γλσξίδνπλ βαζηθά ζεκεία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο
3. Αλαγλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελήιηθα εθπαηδεπφκελνπ.
4. Δξκελεύνπλ ηηο ζέζεηο ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.
5. Αληηιεθζνύλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη λα ηηο
ζπλδέζνπλ κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο.
6. Γηαθξίλνπλ ηηο ζχγρξνλεο επαγγεικαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα.
7. πλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, φηαλ απηφο αζρνιείηαη κε επάισηεο
θνηλσληθά νκάδεο, πρ θξαηνχκελνη, άηνκα κε αλαπεξία θιπ.
8. Δίλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε κεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.
9. Πξνζδηνξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο δπλακηθήο θαη ηεο δηεξγαζίαο ηεο νκάδαο.
10. Πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζηάδηα θαη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
νκάδαο.
11. Γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα, ηα είδε, ηα αληηθείκελα, ηνπο ηξφπνπο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο
αμηνιφγεζεο ζηε βειηίσζε αλάπηπμεο θαη δηδαζθαιίαο ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο.
12. Καηαλνήζνπλ ην Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ πιαίζην πξνζφλησλ.
13. Αλαγλσξίδνπλ ηα Δπξσπατθά Πεξηγξάκκαηα θαη ηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ.
14. Δξκελεύνπλ

ηε ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ελδπλάκσζεο λέσλ ζηε δηα βίνπ

δηαρείξηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο.
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
1. Δθαξκόδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αξρέο θαη ηερληθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
2. Δκπλένληαη θαη λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.

3. Καζνξίδνπλ θαη λα νξγαλώλνπλ ην πεξηερφκελν κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο.
4. Δθαξκόδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ βησκαηηθέο αζθήζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηνπο αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ζρεηηθά κε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
ελδπλάκσζεο λέσλ.
5. Δίλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθαξκνγή βησκαηηθψλ αζθήζεσλ, πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη πξψηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο, θφβνπο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο απέλαληη
ζην δηαθνξεηηθφ, ψζηε ε έθβαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο λα είλαη επηηπρήο.
6. Βειηηώλνπλ ζπλερψο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ, παξαθνινπζψληαο θαη ζπκκεηέρνληαο
ελεξγά ζηηο εμειίμεηο ηνπ πεδίνπ.
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
1. Πξνηηκνύλ ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηερληθψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έλαληη ησλ
παξαδνζηαθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο.
2. Τπνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο, αιιά 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 δηαξθψο γηα εκπινθή ζε λέα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο κε
ζπλαθέο αληηθείκελν.
6. Αλαπηύμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε, ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ηελ αμηνιφγεζε, ην Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ πιαίζην
πξνζφλησλ, ηα επξσπατθά πεξηγξάκκαηα θαη ηελ πηζηνπνίεζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ,
ηε ζπκβνπιεπηηθή πξνζαλαηνιηζκνχ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» θαη γεληθά γηα ηε
θηινζνθία ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.

Πεξηερόκελα επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο
ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

(Γηάξθεηα: 400 ΩΡΔ Δ 15 ΔΒΓΟΜΑΓΔ)
ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΩΡΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΕ

75 ΩΡΕ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

125 ΩΡΕ

5 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

25 ΩΡΕ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

75 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

400

15
ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΕΝΝOΙΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ
1. Θεςμικό πλαίςιο και εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ. (25Ω_ΜΑΓΔΑ ΑΡΑΦΗ
ΣΡΑΚΑΛΑ)
2. Αρχικι και υνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ.
(25Ω_ΜΑΓΔΑ ΑΡΑΦΗ ΣΡΑΚΑΛΑ)
3. Εκπαίδευςθ ενθλίκων και χαρακτθριςτικά ενθλίκων εκπαιδευομζνων.
Επιςκόπθςθ κεωριϊν. (25Ω_ΚΕΛΛΤ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
1. Ο εκπαιδευτισ ενθλίκων και ο ρόλοσ του ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ
και κατάρτιςθ. (25Ω_ΚΕΛΛΤ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
2. Δυναμικι - διεργαςία ομάδασ και κζματα αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ
ενθλίκων. (25Ω_ΚΕΛΛΤ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
3. Μζκοδοι διδαςκαλίασ - θ εκπαιδευτικι τεχνικι τθσ ειςιγθςθσεκπαιδευτικό υλικό- εποπτικά μζςα- χϊροσ (25Ω_ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΝΣΟΤΜΟ)
4. Ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ -πρακτικι άςκθςθ (50Ω_ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ
ΝΣΟΤΜΟ)
ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ
1. Ευρωπαϊκό και Εκνικό πλαίςιο προςόντων. (25Ω_ΜΑΓΔΑ ΑΡΑΦΗ
ΣΡΑΚΑΛΑ)
2. Ευρωπαϊκά περιγράμματα και πιςτοποίθςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
(25Ω_ΜΑΓΔΑ ΑΡΑΦΗ ΣΡΑΚΑΛΑ)
ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΝΕΩΝ
1. Η Επαγγελματικι υμβουλευτικι και ο ρόλοσ του εκπαιδευτι. (ΚΕΛΛΤ
ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
2. Ανάπτυξθ Προςωπικότθτασ και Αναηιτθςθ Εργαςίασ. (ΚΕΛΛΤ
ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
3. χεδιαςμόσ Καριζρασ – Απολογιςμόσ Προςόντων. (ΚΕΛΛΤ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
4. Δια βίου Διαχείριςθσ ταδιοδρομίασ – Βιωματικζσ Αςκιςεισ. (ΚΕΛΛΤ
ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ
1. Σάςεισ και προοπτικζσ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ τθσ
Ελλάδασ. (ΚΕΛΛΤ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
1. Ανάρτθςθ τελικισ εργαςίασ περίπου 2.000 λζξεων.
2. Ανάρτθςθ ςχολίων για 2 εργαςίεσ τρίτων.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΤΟΥΜΟΣ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΣΩΝ
Ο Μαργαρίτησ (Άρησ) Ντοφμοσ είναι εκπαιδευτικόσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ Πλθροφορικισ
και είναι Διευκυντισ ςτο 1ο χολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ
Λάριςασ από το 2013 ζωσ ςιμερα. Ζχει πάνω από 25
χρόνια διδακτικι εμπειρία ςτθν Δευτεροβάκμια και ςτθν
Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ κακϊσ και ςε δομζσ τθσ Δια
Βίου Μάκθςθσ (ΙΕΚ, ΔΕ, ΚΕΚ κ.α.). Είναι κάτοχοσ
εκπαιδευτικισ

επάρκειασ

και

πιςτοποιθμζνοσ

εκπαιδευτισ ενθλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚΔΔΑ.
Ζχει λάβει μζροσ ωσ εκπαιδευτισ ενθλίκων και εκπαιδευτϊν ςε πολλά επιμορφωτικά
προγράμματα

των Τπουργείων Παιδείασ, Οικονομικϊν και Εργαςίασ. Ζχει

ςυμμετάςχει ςε διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθν καταπολζμθςθ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, αλλά και ςε
επιςτθμονικά

ςυνζδρια

ςχετικά

με

εκπαίδευςθ

ενθλίκων.

Κατζχει

πτυχίο

Μακθματικοφ (Α.Π.Θ.) με ειδίκευςθ ςτθν πλθροφορικι και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευςθσ ςτθν εκπαίδευςθ Ενθλίκων του Ε.Α.Π. Είναι ιδρυτικό μζλοσ τθσ
Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ για τθν Προϊκθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ και
υπεφκυνοσ Εκπαιδευτικϊν δράςεων ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.
(mntoumos@sch.gr)

Η

Καλλιόπη

φμβουλοσ

(Κζλλυ)

Γεροςτζργιου,

Εκπαίδευςθσ

Επαγγελματικοφ

Ενθλίκων

Προςανατολιςμοφ,

MSc.
και
είναι

πτυχιοφχοσ Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ
του ΠΑ.ΜΑΚ. με ειδίκευςθ ςτθ υνεχιηόμενθ
Εκπαίδευςθ και κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ από το
ΣΕΠΑΕ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου με ειδίκευςθ
ςε κζματα "Φφλου και Νζων Εκπαιδευτικϊν και
Εργαςιακϊν Περιβαλλόντων ςτθν Κοινωνία τθσ
Πλθροφορίασ".
Διακζτει 15 ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ ωσ τζλεχοσ Διεφκυνςθσ δθμοςίων και

ιδιωτικϊν φορζων παροχισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και
ςυμβουλευτικισ

προςανατολιςμοφ,

είναι

κάτοχοσ

εκπαιδευτικισ

επάρκειασ,

πιςτοποιθμζνθ εκπαιδεφτρια ενθλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚΔΔΑ, αξιολογιτρια
ςτισ Εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ μθ
Συπικισ Εκπαίδευςθσ του ΕΟΠΠΕΠ και μζλοσ επιςτθμονικϊν, επαγγελματικϊν και
πολιτιςτικϊν ενϊςεων. Από το 2015 είναι διοριςμζνθ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ
ΟΑΕΔ Θεςςαλίασ, απαςχολοφμενθ ςτισ Οικονομικζσ και Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ με
παράλλθλα κακικοντα ςτο Σμιμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ.
Ζχει ςυμμετάςχει ςε διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και
επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθν ενδυνάμωςθ και επιχειρθματικότθτα νζων, τθν
καταπολζμθςθ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, αλλά και ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια ςχετικά
με εκπαίδευςθ ενθλίκων και ςυμβουλευτικι προςανατολιςμοφ. Ζχει ςυγγράψει
εκπαιδευτικά εγχειρίδια για ςυμβοφλουσ απαςχόλθςθσ και εκπαιδευτζσ ενθλίκων και
ςυμμετζχει ςε δράςεισ για αυτοβελτίωςθ ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτικϊν. Διακζτει
πλικοσ ωρϊν επιμόρφωςθσ ςε κζματα ςχετικά με εκπαίδευςθ ενθλίκων και
επαγγελματικι

ςυμβουλευτικι,

εξ

αποςτάςεωσ

εκπαίδευςθ,

ειδικι

αγωγι,

αράφη-Σρακάλα

είναι

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, κοινωνικι οικονομία.
(kgerost@yahoo.gr)

H

Μαγδαληνή

εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ζχει
Πτυχίο

Γαλλικισ

Φιλολογίασ

του

ΑΠΘ

και

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του ΕΑΠ με εξειδίκευςθ ςτθν
διδαςκαλία τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ ενθλίκων από
απόςταςθ. Ζχει 25 χρόνια εμπειρία ςτισ δομζσ τθσ
ιδιωτικισ

και

κατάρτιςθσ.

τθσ

Είναι

δθμόςιασ

εκπαίδευςθσ

πιςτοποιθμζνθ

και

εκπαιδεφτρια

ενθλίκων του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ). Ζχει πάρει μζροσ με ειςθγιςεισ ςε αρκετά επιςτθμονικά
ςυνζδρια. Σθ διετία 2016-2018 ιταν Τποδιευκφντρια ςτο 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Λάριςασ και από
το 2018 μζχρι ςιμερα είναι Τποδιευκφντρια ςτο 2ο Δ.Ι.Ε.Κ. Λάριςασ. Γνωρίηει άριςτα
Γαλλικά και αρκετά καλά Αγγλικά και Ιταλικά.
(sarafitrakala@gmail.com)

