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ΠΡΟ:
Δπηζηεκνληθή Έλωζε 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

όιωλ ηωλ βαζκίδωλ &
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαο Δθπ/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 ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ (ΓΔ) »: Τπνβνιή
αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο
(400 ωξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ). {Μνξηνδνηνύκελν, ζύκθσλα κε ην
ΙΝΔΓΙΒΙΜ γηα πξνθεξύμεηο ζε ΓΔ (εθπαηδεπηέο, ζηειέρε ΓΔ θ.ιπ.)}..
αο 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

Σίηινο:

92

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΗ ΣΑ
ΥΟΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
ΔΤΚΑΙΡΙΑ (ΓΔ)

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

14/02/2022

Ηκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:

πλνιηθή
δηάξθεηα:

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

Δπηκνξθσηέο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

400 ώξεο
16
εβδνκάδεο)

Δμ
απνζηάζεωο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Γεξνζηέξγηνπ
Κέιιπ
(ζπληνλίζηξηα)
Νηνύκνο Άξεο,
Καβαιιάξε Ιζκήλε

Moodle

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. 06/02/2022 (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 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 τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». ηε 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. Οθείλεηε να ενημερώνεζηε ο καθένας μόνος ηοσ ζας για ηην επιλογή
ζας μέζα από ηο πληροθοριακό ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο
εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην).

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 06/02/2022

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.
❖ 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 έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.
 Να παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεωλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαηωκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεωλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ 4 άμνλεο:
Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - 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 ***

92ν 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 ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ (ΓΔ)», δηάξθεηαο 400 ωξώλ.
Σν 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.
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε
δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ρνιώλ (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 ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
ΔΤΚΑΙΡΙΑ (.Γ.Δ.).

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΚΟΠΟ:
θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηώλ
ελειίθωλ ζηηο ζύγρξνλεο αξρέο, κεζόδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, εληζρύνληαο ην πξνθίι ηνπο
σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ εμεηδηθεπόκελνη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο εθπαηδεπνκέλωλ ΓΔ,
ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελδπλάκωζεο λέωλ.
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. Αλαγλωξίδνπλ 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 εμνηθεηωκέλνη κε ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο θαη 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.
8. Αληηιεθζνύλ ην ξόιν θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηή ζηα ΓΔ.
9. Μάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ΓΔ.
10. Δμνηθεηωζνύλ κε ηηο έλλνηεο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο.
11. Πξνζδηνξίζνπλ ηηο αξρέο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηε ζεκαζία ηεο δπλακηθήο θαη
ηεο δηεξγαζίαο ηεο νκάδαο.
12. Πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζηάδηα θαη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηεο εθπ/θήο νκάδαο.
13. Γλωξίζνπλ ηελ έλλνηα, ηα είδε, ηα αληηθείκελα, ηνπο ηξόπνπο θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο
αμηνιόγεζεο ζηε βειηίσζε αλάπηπμεο θαη δηδαζθαιίαο ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.
14. 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 εθπ/ζεο 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 εμνηθεηωκέλνη 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.

Πεξηερόκελα:
ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΩΡΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Γεροστέργιου Κέλλυ)
1.1. Ορολογία εκπαίδευςθσ ενθλίκων και χαρακτθριςτικά ενθλίκων εκπαιδευομζνων -Βαςικζσ
κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. (25 ώρεσ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ)
1.2. Ο εκπαιδευτισ ενθλίκων και ο ρόλοσ του (25 ώρεσ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ).

75 ΩΡΕ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΕ
θ

θ

(1 -3 εβδομάδα)

1.3. Δυναμικι και διεργαςία ομάδασ: Η εκπαίδευςθ ςε ομάδεσ – Η αξιολόγθςθ ςτθν
εκπαίδευςθ ενθλίκων (25 ΩΡΕ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ).
ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΑ ΔΕ (Ντοφμος Άρης, Καβαλλάρη Ισμήνη)

2.1.Σα χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ ςτθν Ελλάδα (25 ώρεσ ΝΣΟΤΜΟ)
2.2. Ο παιδαγωγικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτα ΔΕ: Διαμόρφωςθ κατάλλθλου
κλίματοσ για μάκθςθ (25 ώρεσ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ)
ΕΝΟΣΗΣΑ 3. Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΑ ΔΕ (Καβαλλάρη Ισμήνη, Ντοφμος Άρης)

50 ΩΡΕ

3.1. Ευζλικτεσ διδακτικζσ πρακτικζσ ςτα ΔΕ (25 ώρεσ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ)
3.2. χεδιαςμόσ διδακτικισ ενότθτασ - Η εκπαιδευτικι τεχνικι τθσ ειςιγθςθσ - ενεργθτικζσ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ
θ

θ

(4 -5 εβδομάδα )

5 ΕΒΔΟΜΑΔΕ
125 ΩΡΕ

εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ - Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μζςα- Χώροσ (50 ώρεσ ΝΣΟΤΜΟ)

θ

θ

(6 -10

εβδομάδα)

3.3. Βιωματικι μάκθςθ, διακεματικότθτα, ςχζδια δράςθσ (project) ςτα ΔΕ: Καλζσ πρακτικζσ
(50 ώρεσ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ)
ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΝΕΩΝ (Γεροστέργιου Κέλλυ)
4.1.Η Επαγγελματικι υμβουλευτικι και ο ρόλοσ του εκπαιδευτι Ανάπτυξθ Προςωπικότθτασ και Αναηιτθςθ Εργαςίασ (25 ώρεσ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ).

3 ΕΒΔΟΜΑΔΕ
75 ΩΡΕ

4.2.χεδιαςμόσ Καριζρασ – Απολογιςμόσ Προςόντων -

θ

θ

(11 -13

εβδομάδα)

Δια βίου Διαχείριςθσ ταδιοδρομίασ – Βιωματικζσ Αςκιςεισ (50 ώρεσ ΓΕΡΟΣΕΡΓΙΟΤ).
ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΕΞΕΩΝ

75 ΩΡΕ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΕ
θ

θ

(14 -16

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία ςυναδζλφου τουσ,

εβδομάδα)

αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ: Περιεχόμενο, Δομι, Πρωτοτυπία, αφινεια.
ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Γεροστέργιου Κέλλυ)
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

400

16 ΕΒΔΟΜΑΔΕ

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:
Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη

Δθπαηδεπηέο

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπ/ζεο Δλειίθωλ θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ζε ΓΔ:

Καιιηόπε (Κέιιπ) Γεξνζηέξγηνπ, πληνλίζηξηα πξνγξάκκαηνο
Τπνςήθηα Γηδάθησξ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Κνηλνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζην
Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ. Δίλαη πηπρηνύρνο
Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. κε εηδίθεπζε ζηε
πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ από ην ΣΔΠΑΔ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα " Φύινπ θαη Νέσλ Δθπαηδεπηηθώλ
θαη Δξγαζηαθώλ Πεξηβαιιόλησλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο". Δπηπιένλ, είλαη
ύκβνπινο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ.
Γηαζέηεη 18 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο σο ηέιερνο Γηεύζπλζεο δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθώλ θνξέσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο
πξνζαλαηνιηζκνύ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη ΔΚΟ, είλαη θάηνρνο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο,
πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ θαη ην ΔΚΓΓΑ, αμηνινγήηξηα ζηηο Δμεηάζεηο
Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηεο κε Σππηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
ΔΟΠΠΔΠ θαη κέινο επηζηεκνληθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ελώζεσλ, όπσο ΔΔΠΔΚ, ΔΔΔΔ,
Παλεπηζηεκηαθνί ύιινγνη θιπ. Από ην 2015 είλαη δηνξηζκέλε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ΟΑΔΓ
Θεζζαιίαο, απαζρνινύκελε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, κε παξάιιεια θαζήθνληα ζην
Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 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. ( kgerost@yahoo.gr )

Μαξγαξίηεο (Άξεο) Νηνύκνο
Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο θαη
Γηεπζπληήο ζην 1ν ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Λάξηζαο από ην 2013 έσο
ζήκεξα. Έρεη πάλσ από 25 ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Γεπηεξνβάζκηα θαη
ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο θαη ζε δνκέο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΙΔΚ,
ΓΔ, ΚΔΚ θ.α.). Δίλαη θάηνρνο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο θαη πηζηνπνηεκέλνο
εθπαηδεπηήο ελειίθσλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ θαη ην ΔΚΓΓΑ. Έρεη ιάβεη κέξνο σο
εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη εθπαηδεπηώλ ζε πνιιά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα
ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο, Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο.
Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, ηελ θαηαπνιέκεζε θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, αιιά θαη ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζρεηηθά κε
εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Καηέρεη πηπρίν Μαζεκαηηθνύ (Α.Π.Θ.) κε εηδίθεπζε ζηελ πιεξνθνξηθή θαη

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ εθπαίδεπζε Δλειίθσλ ηνπ Δ.Α.Π. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηεο
Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ππεύζπλνο
Δθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ. ( mntoumos@sch.gr )

Ιζκήλε Καβαιιάξε
Πηπρηνύρνο ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, Καηεύζπλζε
Γιώζζαο – Γισζζνινγίαο, ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ θαη θάηνρνο ησλ κεηαπηπρηαθώλ δηπισκάησλ εηδίθεπζεο κε ηίηιν
«Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλεο
Γιώζζαο» (Παλεπηζηήκην Portsmouth-Ηλσκέλν Βαζίιεην) θαη «πνπδέο ζηελ
Δθπαίδεπζε»
(Παλεπηζηήκην
Sheffield-Ηλσκέλν
Βαζίιεην).
Δίλαη
εθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Αγγιηθήο Γιώζζαο, θαη
ππεξεηεί ζήκεξα σο Τπνδηεπζύληξηα ζην ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ)
Πξέβεδαο. Γηεηέιεζε σο Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ ζηε Γηεύζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο γηα 3 ζρνιηθά έηε θαη σο Τπνδηεπζύληξηα ζην ΓΙΔΚ Αηγίνπ.
Παξέρεη δηδαθηηθό έξγν ζε δνκέο δηα βίνπ κάζεζεο (ΓΔ εληόο Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, Γ.ΙΔΚ,
ΚΓΒΜ) σο πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. Έρεη πινύζηα δηδαθηηθή εκπεηξία
ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δίλαη ζπγγξαθέαο 5 βηβιίσλ θαη πάλσ από 30
άξζξσλ ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε ζπγγξαθή
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε Θεκαηηθή Δβδνκάδα ζηα Γπκλάζηα. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα
εζηηάδνπλ ζηηο ύγρξνλεο Μεζόδνπο Γηδαθηηθήο ζην Διιεληθό ρνιείν, ζηε Γηαρείξηζε ηεο
Πνιππνιηηηζκηθόηεηαο, ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, ζε Καηλνηόκεο Πξαθηηθέο θαη
Γξάζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ζηελ εθπαίδεπζε κέζα από ηελ Σέρλε, ζην ζρεδηαζκό
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηε Μέζνδν Project θαη ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ
εθπαίδεπζε ( ikaval@gmail.com ).

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Καιιηόπε (Κέιιπ) Γεξνζηέξγηνπ ( kgerost@yahoo.gr )

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!

