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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης» 

 
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. και μετά την επιτυχή υλοποίηση δύο κύκλων, θα 
υλοποιηθεί 3ος Κύκλος του προγράμματος  «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου 
Μάθησης». 
 
Σκοπός  
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι  οποίοι 
διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. 
Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις 
εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
Σε ποιους απευθύνεται 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να 

επιμορφωθούν ώστε να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το 

γνωστικό τους αντικείμενο ενήλικες εκπαιδευομένους. 

 ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π καθώς και σε άλλα μητρώα εκπαιδευτών  ενηλίκων, οι 

οποίοι με την παρακολούθησή του  θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους 

στο επιστημονικό πεδίο  της εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Υφιστάμενα και υποψήφια στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.) που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους καθώς  και να 

αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση. 

 

Δομή του προγράμματος 
 
Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που προκύπτει από το επικαιροποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή 
ενηλίκων δια βίου μάθησης. Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει έντεκα (11) εβδομάδες, είναι συνολικής 
διάρκειας 155 ωρών και περιλαμβάνει 54 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση, 21 ώρες δια ζώσης διδασκαλία 
και 80 ώρες ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες:  
 
Θεματική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  
Περιλαμβάνει: α) το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, β) θέματα 
διαπολιτισμικότητας και ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και γ) την ιστορική εξέλιξη 
της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 
 
Θεματική ενότητα 2: Διερεύνηση αναγκών – Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος 
Περιλαμβάνει: α) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, β) τις αρχές και τις μεθόδους σχεδιασμού 
και  οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και γ) θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και του εκπαιδευτή ενηλίκων 
 
Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές - Μέσα διδασκαλίας – Νέες Τεχνολογίες - 
Μικροδιδασκαλία 
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Περιλαμβάνει: α) τη διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, β) τις Νέες Τεχνολογίες, τα μέσα 
διδασκαλίας, τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση του χώρου και γ) το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση μικροδιδασκαλίας. 
 
Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος 
 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές 
μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν δέκα (10) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης. Οι 
θεματικές ενότητες συνδυάζουν 15 συνεδρίες σύγχρονης εκπαίδευσης  και 3 δια ζώσης συναντήσεις για 
καθοδήγηση και ανατροφοδότηση, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία θα υποστηρίζεται σε όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος με την αξιοποίηση πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  
 
Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης εξασφαλίζεται, μέσω της σχετικής πλατφόρμας,  
η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία και η συμμετοχή σε επιμέρους 
μαθησιακές δραστηριότητες, όπως ατομικές εργασίες, μελέτες περίπτωσης κ.ά. 
 
Κατά την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο τέλος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα 
χωριστούν σε ομάδες των 10 ατόμων, προκειμένου δια ζώσης να παρουσιάσουν την μικροδιδασκαλία 
τους και να εξεταστούν σε περιβάλλον προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης της εκπαιδευτικής 
επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. 
 
Στο πρόγραμμα διδάσκουν Πανεπιστημιακοί εξειδικευμένοι στα επιμέρους  γνωστικά αντικείμενα καθώς 
και εξωτερικοί συνεργάτες, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές 
ενότητες. 
 
Παροχές του προγράμματος 
 

 Εκπαιδευτικό υλικό 

 Βεβαίωση συμμετοχής 

 Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Κόστος Συμμετοχής 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 290 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. 
 
Υποβολή Αιτήσεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
από 14/3/2017 και μόνον ηλεκτρονικά. Για την επιλογή των υποψηφίων θα  ληφθούν υπ’ όψιν οι τίτλοι 
σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2017. 
Την Αίτηση για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ. 
Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  
2. Τίτλους σπουδών 
3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διοικητικά 
υπεύθυνη κ. Θωμαή Δημητριάδου (τηλ. επικοινωνίας: 6949 410881, thomi.dimitriadou@gmail.com)  ή τη 
Συντονίστρια του Προγράμματος, Δρ. Αναστασία Παμπούρη (τηλ. επικοινωνίας:  6943 
254518, apamp@uom.edu.gr). 
  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Δια Βίου Μάθησης                                                     του Προγράμματος 

Σ. Bες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                  Ν. Μιχαηλίδης, Αν. Καθηγητής, ΑΠΘ 
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