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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
WEBSITE:www.adulteduc.gr  
Διεύθυνση: Λ.Κηφισίας 129 /11524 Αθήνα 
Τηλ. 2106012297 
E-Mail :adulteduc2 @gmail.com 
  
  
 

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα:  
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» 

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα 
Ηµεροµηνίες δια ζώσης συναντήσεων: 2-4 Ιουνίου 

 
 
Το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα που προσφέρει η Επιστηµονική Ένωση αφορά στις αρχές 
και τη µεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχει διάρκεια 200 ώρες (µικτή µέθοδος 
εξ αποστάσεως και δια ζώσης συναντήσεις) και απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να 
δώσουν εξετάσεις για πιστοποίηση στον ΕΟΠΠΕΠ. 
 
Συγκεκριµένα, το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους έχουν δικαίωµα να 
συµµετάσχουν στην παρούσα φάση των εξετάσεων πιστοποίησης, οι οποίοι είναι όσοι: 
α. Είναι εγγεγραµµένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και  
β. έχουν διδακτική εµπειρία σε ενηλίκους τουλάχιστον 150 ωρών  
ή/και είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διά 
Βίου Μάθηση ή Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και 
εκπαιδευτική πολιτική και έχουν εκπονήσει µικροδιδασκαλία στο πλαίσιο των σπουδών 
τους. 
 
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π έχει αναρτήσει την Τράπεζα Θεµάτων που περιέχει τα θέµατα τα οποία 
θα πρέπει να µελετήσουν οι υποψήφιοι και επάνω σε αυτά θα γίνουν οι εξετάσεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(www.eoppep.gr).   
 
Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση «Σύστηµα Πιστοποίησης 
Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών Ενηλίκων της µη τυπικής εκπαίδευσης» Γ.Π. 
20082 23/10/2012ΦΕΚ2844, τ. Β’, 2012 οι προβλεπόµενες εξεταστικές δοκιµασίες 
περιλαµβάνουν:  
 
α)  Γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των 

εκπαιδευτών σχετικά µε το σχεδιασµό, την οργάνωση και την προετοιµασία του 
διδακτικού έργου, τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το 
κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσµού – στόχου, τη χρήση 
των εκπαιδευτικών τεχνικών, το συντονισµό της εκπαιδευόµενης οµάδας, την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη χρήση διδακτικών – εποπτικών µέσων. 

β)  Παρουσίαση µικροδιδασκαλίας διάρκειας 20 λεπτών και εν συνέχεια συνέντευξη 
διάρκειας 10 λεπτών για την αξιολόγηση του σχεδιασµού, των επιλογών και της 
υλοποίησης της µικροδιδασκαλίας. 
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Στόχος του Επιµορφωτικού Προγράµµατος 
 
Το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα έχει ως στόχο να υποστηρίξει αποτελεσµατικά τους 
εκπαιδευοµένους στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και 
στην παρουσίαση της µικροδιδασκαλίας και τη σχετική συνέντευξη.  
 
 
Μέθοδος 
 
Οι εκπαιδευόµενοι θα µελετήσουν ειδικά διαµορφωµένο υλικό (εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση) και θα συµµετάσχουν σε διά ζώσης συναντήσεις.  
Θα χρησιµοποιηθούν βιωµατικές συµµετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες είναι 
σύµφωνες µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς ενεργοποιούν τους 
εκπαιδευόµενους και συµβάλλουν στην αξιοποίηση των εµπειριών και των βιωµάτων 
τους στη διεργασία της µάθησης.  
Θα χρησιµοποιηθούν, επίσης, εκπαιδευτικά βίντεο µε παραδείγµατα διδασκαλίας σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. 
 
Τα βασικά στάδια του Προγράµµατος είναι τα εξής:   
- Με την έναρξη του προγράµµατος (τρεις εβδοµάδες πριν τις δια ζώσης 
συναντήσεις), οι συµµετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό που 
βρίσκεται σε ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα. Το υλικό είναι συµπληρωµατικό 
προς τη βασική ύλη, που είναι η Τράπεζα Θεµάτων του ΕΟΠΠΕΠ.  

- Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν από τον/την εκπαιδευτή/τριά τους 
οδηγίες για την εκπόνηση του σχεδίου της µικροδιδασκαλίας τους. Επιπλέον, 
λαµβάνουν προς µελέτη, παραδείγµατα βιντεοσκοπηµένων µικροδιδασκαλιών, µαζί 
µε τον σχεδιασµό τους. 

- Μέχρι να έλθουν στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση του σεµιναρίου, οι 
συµµετέχοντες µπορούν να στέλνουν ενδεχόµενες απορίες τους στον/στην 
εκπαιδευτή/τρια τους και θα λαµβάνουν άµεσα ανατροφοδότηση. 

- Στη διάρκεια των διά ζώσης συναντήσεων θα δοθεί έµφαση στην επεξεργασία 
διαφόρων «µελετών περίπτωσης» που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη και για 
τις οποίες δεν υπάρχει απάντηση στην Τράπεζα Θεµάτων. Επίσης θα δοθεί έµφαση 
στην παρουσίαση µικροδιδασκαλίας από καθέναν συµµετέχοντα και στο σχολιασµό 
αυτής, δεδοµένου ότι οι µικροδιδασκαλίες αποτελούν το βασικότερο στοιχείο των 
εξετάσεων πιστοποίησης.  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
[Οι ώρες έναρξης και λήξης θα τηρηθούν µε ακρίβεια] 

 
Παρασκευή, 2 Ιουνίου, ώρες 17.00-21.00 

- Συζήτηση επί των διαδικασιών πιστοποίησης 
- Επίλυση αποριών από την Τράπεζα θεµάτων 
- Επεξεργασία «µελετών περίπτωσης»  
- Συζήτηση για τη Μικροδιδασκαλία 
- Συµβουλευτική για τη συνέντευξη 

 
Σάββατο, 3 Ιουνίου, ώρες 09.00-17.00 

- Υλοποίηση µικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων 
- Συζήτηση και ανάλυση µε την οµάδα  
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Κυριακή, 4 Ιουνίου, ώρες 09.00-17.00 

- Υλοποίηση µικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων 
- Συζήτηση και ανάλυση µε την οµάδα  
- Συµπεράσµατα /Αξιολόγηση του Σεµιναρίου. 

 
Οι Εκπαιδευτές του Προγράµµατος είναι εγγεγραµµένοι στο Υποµητρώο 
Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. 
 
Αριθµός συµµετεχόντων 18 άτοµα (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας µέχρι τη 
συµπλήρωση των θέσεων). 
 
Εγγραφές:  
Μπορείτε να εγγραφείτε στον σύνδεσµο:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckgiHtBCu8aeUKHs_T2_zjzbWqWWvD
V1weXuRMx36uaFdMkA/viewform?usp=sf_link  
 
Οι εγγραφές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017. 
Παράλληλα θα πρέπει να καταβάλετε τα δίδακτρα 280€ για τα µέλη της ΕΕΕΕ και 330€ 
για µη Μέλη / ανά ενότητα.  
 
Οι αριθµοί λογαριασµών των Τραπεζών είναι: 
 
Εθνική Τράπεζα: 146/29607533   ΙΒΑΝ: GR6801101460000014629607533 
 
                                                             ή 
 
Τράπεζα Πειραιώς: 5105-039679-919 ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919 
 
Δικαιούχος: Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
 
Σας παρακαλούµε θερµά να αναγράφετε το ονοµατεπώνυµό σας στο καταθετήριο 
 
Πληροφορίες: 210 6012297 / e-mail : adulteduc2@gmail.com  


