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Δπηζηεκνληθή Έλωζε γηα ηελ
Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
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 Δθπαηδεπηηθνύο

όιωλ ηωλ βαζκίδωλ &
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ
είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ – ΓΔ – ΙΔΚ,
θ.ιπ.

Θέμα: «ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ»:
Τπνβνιή αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο
δηάξθεηαο (400 ωξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ). {Μνξηνδνηνύκελν -αλάινγα
κε ηελ πξνθήξπμε- ζε δηάθνξνπο θνξείο εθπαίδεπζεο}.

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλωζε 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 επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάηω εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α

88

Τίηινο:

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

31/01/2022

Ηκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:

Σπλνιηθή
δηάξθεηα:

Αζύγρξνλε 400 ώξεο
κνξθή ζε
(16
πιαηθόξκ εβδνκάδεο)
α Moodle

Φώξνο
Υινπνίεζεο:

Δμ
απνζηάζεωο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Δπηκνξθσηέο:

Μαξγαξίηεο
Νηνύκνο
Καιιηόπε
Γεξνζηέξγηνπ,
Αζελά –
ππξηδνύια Σζέδνπ
Μάγδα αξάθεΣξαθάια

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε –αλεμαξηήηωο εηδηθόηεηαο &
βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ωο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 23/01/2022 (γηα ηελ

εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

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

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ 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 χρήζηη 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 κέζνδν πιεξωκήο θαη, αθνύ νινθιεξωζεί ε
δηαδηθαζία απηή, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ηξαπεδηθή
θαηάζεζε ζα πιεξώζεηε κε ηνλ θωδηθό πιεξωκήο (RF) πνπ ζα ζαο δνζεί από ην ζύζηεκά καο
(δελ ρξεηάδεηαη θάπνην ΙΒΑΝ, αλαδεηήζηε ζηηο πιεξσκέο ηελ: ΕΕΠΕΚ) νπόηε ελεξγνπνηνύληαη άκεζα
ε απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην (απηό δελ ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο
πνιύ κηθξέο ηξάπεδεο όπνπ ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη ζπλήζσο ηελ επόκελε εξγάζηκε κέξα). Δάλ
επηιέμεηε πιεξσκή κε ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα, ππάξρεη πάιη άκεζε ελεξγνπνίεζε.
2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ
ΔΔΠΔΚ,

επηιέγνληαο

από

ην

κελνύ:

Η

Έλωζε



Εγγραθή

ή

ηο

ζύνδεζμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη
θωδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1).
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης».

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην
πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodosmelwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ έρω
επηιεγεί λα παξαθνινπζήζω ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ
ζην ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί).
ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική
επιζηολή γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην).

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 23/01/2022
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΗ

ΤΝΓΡΟΜΗ

κειώλ,

30€

(ε

δηαδηθαζία

πιεξωκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.
❖ Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ζρεηηθή θόξκα κε ηα
ζηνηρεία ηνπο θαη ηελ εηδηθόηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ απηή λα αλαγξάθεηαη ζηε
βεβαίσζε πνπ ζα παξαιάβνπλ κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ
πξνγξάκκαηνο. Π.ρ. ε βεβαίσζε θάπνηνπ επηκνξθνύκελνπ πνπ ζα δειώζεη εηδηθόηεηα
«ΠΔ 86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», ζα αλαγξάθεη όηη παξαθνινύζεζε επηηπρώο επηκνξθσηηθό
ζεκηλάξην 400 σξώλ κε ηίηιν «ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ «ΠΔ 86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».
❖ Όζνη ζπκκεηέρνληεο δελ επηζπκνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ζπγθεθξηκέλε
εηδηθόηεηα, ζα ιάβνπλ βεβαίσζε πνπ ζα αλαγξάθεη όηη παξαθνινύζεζε επηηπρώο
επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην 400 σξώλ κε ηίηιν «ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ».

❖ Η παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ηωλ 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.
Όιεο

νη

βεβαηώζεηο

αλαξηώληαη

ζην

πξνθίι

ηωλ

κειώλ

ηεο

ΔΔΠΔΚ

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε
πξνγξάκκαηνο.
 Όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ μεθηλνύλ θαλνληθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ηνπο εκεξνκελία.

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:
 Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.

 Να παξαδώζνπλ 1 ηειηθή εξγαζία 3.000 ιέμεωλ πεξίπνπ ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαηωκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεωλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: Πεξηερόκελν – Γνκή –
Πξωηνηππία - αθήλεηα.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Ανηιπρόεδρος

Δημήηρης Κολοκοηρώνης

Δημήηρης Λιόβας

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα**
***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο ***

88ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (400 ωξώλ)
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
«ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ», δηάξθεηαο
400 ωξώλ.
Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεωο
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 όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, 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 Γηδαθηηθήο & Μεζνδνινγίαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ αλά εηδηθόηεηα.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηώλ
ελειίθωλ ζηηο ζύγρξνλεο αξρέο, κεζόδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο αλά εηδηθόηεηα,
εληζρύνληαο ην πξνθίι ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη εμεηδηθεύνληαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη δπλακηθήο νκάδαο, ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελδπλάκωζεο
λέωλ αιιά θαη ππνζηήξημεο αηόκωλ κε αλαπεξία, αλά εηδηθόηεηα.
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 γνώςεων:
Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να:
1. Ορίηουν τθ ςθμαςία των εννοιϊν 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, ανά ειδικότθτα.
3. Ερμθνεφουν τισ κζςεισ των βαςικϊν κεωριϊν 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 ςτθν ειδικότθτά
τουσ.
7. υνειδθτοποιιςουν το ρόλο του εκπαιδευτι ενθλίκων, όταν αυτόσ αςχολείται με γενικό πλθκυςμό
αλλά και με ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ, πχ κρατοφμενοι, άτομα με αναπθρία κλπ.
8. Εξοικειωκοφν με τισ ζννοιεσ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ.
9. Προςδιορίςουν τισ αρχζσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και τθ ςθμαςία τθσ δυναμικισ και τθσ
διεργαςίασ τθσ ομάδασ.
10. Περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά, τα ςτάδια και τισ φάςεισ ανάπτυξθσ τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ.
11. Γνωρίςουν τθν ζννοια, τα είδθ, τα αντικείμενα, τουσ τρόπουσ και τθ χρθςιμότθτα τθσ αξιολόγθςθσ
ςτθ βελτίωςθ ανάπτυξθσ και διδαςκαλίασ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
12. Ερμθνεφουν τθ ςθμαςία τθσ ςυμβουλευτικισ και τθσ ενδυνάμωςθσ νζων ςτθ δια βίου διαχείριςθ τθσ
ςταδιοδρομίασ.
13. Γνωρίηουν τθ ςυνειςφορά του εκπαιδευτικοφ και τισ επαγγελματικζσ επιλογζσ των ατόμων με
αναπθρία.
14. Κατανοιςουν το Ευρωπαϊκό και Εκνικό πλαίςιο προςόντων.
15. Αναγνωρίηουν τα Επαγγελματικά Περιγράμματα
16. Εξοικειωκοφν ςε κζματα πιςτοποίθςθσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων
Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να:
1. Εφαρμόηουν αποτελεςματικά τισ αρχζσ και τεχνικζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ανά ειδικότθτα.
2. Εμπνζονται και να εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τα κζματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων,
ανά ειδικότθτα.

3. Εφαρμόηουν και να ςχεδιάηουν βιωματικζσ αςκιςεισ ςχετικά με κζματα του εκπαιδευτικοφ τουσ
αντικειμζνου αλλά και ςχετικά με κζματα επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και ενδυνάμωςθσ νζων.
4. Είναι εξοικειωμζνοι με τθν εφαρμογι βιωματικϊν αςκιςεων, προκειμζνου οι ίδιοι πρϊτα να

αντιμετωπίςουν τισ δικζσ τουσ προκαταλιψεισ, φόβουσ και ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ απζναντι ςτο
διαφορετικό, ϊςτε θ ζκβαςθ τθσ δουλειάσ τουσ να είναι επιτυχισ.
5. Βελτιώνουν ςυνεχϊσ τισ ικανότθτεσ που διακζτουν, παρακολουκϊντασ και ςυμμετζχοντασ ενεργά
ςτισ εξελίξεισ του πεδίου ςτθν ειδικότθτά τουσ.

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορών
Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να:
1. Προτιμοφν τθν εφαρμογι και χριςθ τεχνικϊν εκπαίδευςθσ ενθλίκων ζναντι των παραδοςιακϊν
μορφϊν διδαςκαλίασ ςτθν ειδικότθτά τουσ.
2. Τποςτθρίηουν τισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και το προφίλ τουσ ωσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων.
3. Τιοκετοφν μια ςτάςθ καινοτομίασ και ανανζωςθσ ςτο ζργο τουσ.
4. Παροτρφνουν και άλλουσ ςυναδζλφουσ να κάνουν το ίδιο.
5. Ενκαρρφνονται διαρκϊσ για εμπλοκι ςε νζα επιμορφωτικά προγράμματα και δράςεισ με ςυναφζσ
αντικείμενο.
6. Αναπτφξουν κετικι ςτάςθ για τθ δια βίου μάκθςθ, τθ δυναμικι τθσ ομάδασ, τθν αξιολόγθςθ, τθ
ςυμβουλευτικι προςανατολιςμοφ, τθν υποςτιριξθ του «διαφορετικοφ» και γενικά για τθ φιλοςοφία
του ευρφτερου πεδίου τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΩΡΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΕ

75 ΩΡΕ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΕΝΟΣΗΣΑ1: ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(Γεροςτζργιου Κζλλυ)
1.1.Ορολογία εκπαίδευςθσ ενθλίκων και χαρακτθριςτικά ενθλίκων
εκπαιδευομζνων - Βαςικζσ κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.
1.2.Ο εκπαιδευτισ ενθλίκων και ο ρόλοσ του.
1.3.Δυναμικι και διεργαςία ομάδασ: Η εκπαίδευςθ ςε ομάδεσ – Η
αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.
1.4.χεδιαςμόσ διδακτικισ ενότθτασ και Εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, ανά
ειδικότθτα. (Ντοφμοσ Μαργαρίτθσ)
1.4.1. χεδιαςμόσ διδακτικισ ενότθτασ
1.4.2. Η εκπαιδευτικι τεχνικι τθσ ειςιγθςθσ
1.4.3. Ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ
1.4.4. Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μζςα- Χϊροσ
ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ MENTORING

2.1. υμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ και ενδυνάμωςθ ενθλίκων, ανά
ειδικότθτα. (Γεροςτζργιου Κζλλυ)
2.1.1.Η Επαγγελματικι υμβουλευτικι και ο ρόλοσ του εκπαιδευτι
2.1.2.Ανάπτυξθ Προςωπικότθτασ και Αναηιτθςθ Εργαςίασ.
2.1.3.χεδιαςμόσ Καριζρασ – Απολογιςμόσ Προςόντων.
2.1.4.Δια βίου Διαχείριςθσ ταδιοδρομίασ – Βιωματικζσ Αςκιςεισ.
2.2. Οι δάςκαλοι ωσ μζντορεσ

(Σςζηου Ινζσ)
2.2.1.Νομικό πλαίςιο και εκπαιδευτικι πολιτικι.
2.2.2.Ο κεςμόσ των μεντόρων: οριςμόσ, μορφζσ και ο ρόλοσ του.

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

50 ΩΡΕ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

125 ΩΡΕ

5 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

400

16 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

2.2.3.Εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ δαςκάλων.
2.2.4.Η ςθμαςία του μζντορα ωσ ςυνεργάτθ του Πανεπιςτθμίου.
ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ (Μάγδα αράφθ Σρακάλα)
3.1.Ευρωπαϊκό και Εκνικό πλαίςιο προςόντων.
3.2.Επαγγελματικά περιγράμματα και πιςτοποίθςθ μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων
ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ 3.000 ΛΕΞΕΩΝ ςτθ διδακτικι
μεκοδολογία του αντικειμζνου τουσ και τθσ ειδικότθτάσ τουσ.
β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία
ςυναδζλφου τουσ, αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ:
Περιεχόμενο, Δομι, Πρωτοτυπία, αφινεια.
+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Μαργαρίτθσ Ντοφμοσ)

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

Αθνινπζνύλ ηα βηνγξαθηθά ηωλ εθπαηδεπηώλ:

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:

H

Μαγδαλθνι

αράφθ-Σρακάλα

είναι

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 τθσ δθμόςιασ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Είναι πιςτοποιθμζνθ 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)
Η Καλλιόπθ (Κζλλυ) Γεροςτζργιου, είναι Τποψιφια
Διδάκτωρ

Εκπαίδευςθσ

Ενθλίκων

και

Κοινοτικισ

Εκπαίδευςθσ του ΑΠΘ. Είναι MSc. φμβουλοσ Εκπαίδευςθσ
Ενθλίκων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, 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 18 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, διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, κοινωνικι οικονομία. (kgerost@yahoo.gr)
Σζέδνπ Αζελά – ππξηδνύια (Ιλέο)

Η Αζελά – ππξηδνύια (Ιλέο) Σζέδνπ είναι πηςσιούσορ ηος Παιδαγωγικού
Τμήμαηορ Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών. Είναι
κάηοσορ μεηαπηςσιακού διπλώμαηορ με ηίηλο «Μένηοπερ θοιηηηών: ηα
κίνηηπα πος οδηγούν ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ππωηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ να
αναλάβοςν ηον πόλο αςηό» ζηα πλαίζια ηος Διαπανεπιζηηµιακού
Διαηµηµαηικού Ππογπάµµαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών «Πολιηική
Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ: Θεωπία και Ππάξη» (Πανεπ/μια Παηπών
Πελοποννήζος, Αιγαίος).
Έσει ζςμμεηάζσει ζε επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα ζσεηικά με ηο
ανηικείμενο ηηρ ειδικόηηηάρ ηηρ ζηο Πάνηειο Πανεπιζηήμιο, Wesleyan
University USA, Πανεπιζηήμιο Παηπών, Εθνικό & Καποδιζηπιακό
Πανεπιζηήμιο Αθηνών και εκπαιδεςηικούρ θοπείρ.
Έσει επγαζηεί για 14 πεπίπος έηη ωρ εκπαιδεςηικόρ ΠΕ70 Ππωηοβάθμιαρ ιδιωηικήρ (Απζάκειο) και
δημόζιαρ Εκπαίδεςζηρ. Έσει ζςμμεηάζσει ζε διεθνή και ελληνικά επιζηημονικά πεπιοδικά και ζςνέδπια
με βαζική θεμαηολογία Εκπαιδεςηική Πολιηική, Διδακηική Καινοηομία και Εκπαίδεςζη Ενηλίκων.
(inestsezou@hotmail.com)

Ο Μαργαρίτθσ (Άρθσ) 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)

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Μαξγαξίηεο Νηνύκνο (

mntoumos@sch.gr ) - πληνληζηήο

Καιιηόπε Γεξνζηέξγηνπ (

kgerost@yahoo.gr )

( inestsezou@hotmail.com )
Μάγδα αξάθε-Σξαθάια ( sarafitrakala@gmail.com )
Σζέδνπ Αζελά – ππξηδνύια

Σημανηικές ανακοινώζεις: Προθεζμίες - Έκδοζη
βεβαιώζεων:
Σαρ εθιζηούμε ηην πποζοσή καθώρ:
Η πιαηθόξκα εμ απνζηάζεωο επηκόξθωζεο ηεο ΕΕΠΕΚ (seminars.eepek.gr) ζα δέρεηαη
ηελ ππνβνιή εξγαζηώλ θαη ζρνιίωλ ηο απγόηεπο μέσπι ηην επίζημη καηαληκηική
ημεπομηνία λήξηρ ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ (αλαγξάθεηαη ζηελ
πιαηθόξκα, ζηνλ ρώξν ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο), βάζεη ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ.

Μεηά ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος ππογπάμμαηορ, δε θα γίνονηαι δεκηέρ επγαζίερ
ή/και ζσόλια ζηην πλαηθόπμα («Φόποςμ ςποβολήρ Τελικήρ Επγαζίαρ &
ζσολιαζμού κάποιαρ άλληρ»). Παπαηάζειρ ςποβολήρ επγαζιών και ζσολίων δεν
δίνονηαι, πποκειμένος να μην καθςζηεπεί η έκδοζη ηων βεβαιώζεων. (Γηα
εμαηξεηηθά ζεκαληηθνύο ιόγνπο ππεξάλω βίαο, νη επηκνξθνύκελνη ζα πξέπεη λα
επηθνηλωλνύλ κε ηνλ Σπληνληζηή/ επηκνξθωηή ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα λα εμεηάδεηαη ην
εθάζηνηε δήηεκα, θαηά πεξίπηωζε).
Επηπιένλ, 1 εβδνκάδα κεηά ηελ επίζεκε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο
η ππόζβαζη ζηα πεπιεσόμενα ηος μαθήμαηορ (αναπηημένο ςλικό, θόποςμ,
κ.λπ.) δεν θα είναι εθικηή. Γηα ην ιόγν απηό, ζπλίζηαηαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα
έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην επηκνξθωηηθό πξόγξακκα (Εξγαζίεο,
ζρόιηα, θαηέβαζκα πιηθνύ, θ.ιπ.), ηο απγόηεπο μέσπι ηην καηαληκηική ημεπομηνία
λήξηρ ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ.
Επηκνξθνύκελνη νη νπνίνη δελ αλαξηνύλ ηηο εξγαζίεο ή/θαη ηα ζρόιηά ηνπο εληόο ηνπ
πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, δε ζα ιακβάλνπλ ηε βεβαίωζε επηηπρνύο
παξαθνινύζεζεο.

Τέλορ, οι βεβαιώζειρ όζων παπακολοςθήζεηε επιηςσώρ ηο επιμοπθωηικό μαρ
ππόγπαμμα, θα βπίζκονηαι πάνηα ζηο Πληποθοπιακό ζύζηημα μελών ηηρ
ΕΕΠΕΚ:
(http://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn ). (Είζοδορ με ηοςρ κωδικούρ
μέλοςρ), 3 – 4 εβδομάδερ μεηά ηη λήξη ηος εκάζηοηε ππογπάμμαηορ.
Σηην πεπίπηωζη πος θεωπείηε πωρ είζηε μεηαξύ ηων δικαιούσων βεβαίωζηρ,
αλλά αςηή δεν θαίνεηαι ζηο Πληποθοπιακό Σύζηημα ηων μελών, παπακαλώ
επικοινωνήζηε με ηον Σςνηονιζηή/ επιμοπθωηή ζαρ.
Σαρ εςσαπιζηούμε θεπμά για ηο ενδιαθέπον & ηη ζςνεπγαζία.
Καλή ζςνέσεια!

