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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
WEBSITE:www.adulteduc2@gmail.com 
Γηεύζπλζε: Λ.Κεθηζίαο 129 /11524 Αζήλα 
Τει. 2106012297 
E-Mail :adulteduc.courses@gmail.com 
  
 

Επιμοπθωηικό Ππόγπαμμα:  
«Εκπαίδεςζη ηελεσών και Εκπαιδεςηών ΙΕΚ» 

Τόπνο δηεμαγσγήο: Αθήνα 
 
Τν Δπηκνξθσηηθό Πξόγξακκα πνπ πξνζθέξεη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε πεξηιακβάλεη 
ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμύ ηνπο, Δλόηεηεο. Ζ πξώηε αθνξά ζην Θεζκό ηεο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη έρεη δηάξθεηα 200 ώξεο (κηθηή κέζνδνο- εμ 
απνζηάζεσο θαη Γηά Εώζεο). Ζ δεύηεξε αθνξά ζηε Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ 
θαη έρεη δηάξθεηα 200 ώξεο (κηθηή κέζνδνο εμ απνζηάζεσο θαη Γηά Εώζεο). Ζ ηξίηε 
αθνξά ζηηο αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη έρεη δηάξθεηα 200 ώξεο (κηθηή κέζνδνο εμ 
απνζηάζεσο θαη Γηά Εώζεο).  
 
ηόσοι ηος Ππογπάμμαηορ/Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα: Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο 
νινθιεξώζνπλ ην Πξόγξακκα ζα έρνπλ απνθηήζεη ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ώζηε : 

x λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ΗΔΚ, 
x λα ζρεδηάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ελόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, 
x λα εθαξκόδνπλ θαηλνηόκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπο, 

σο εθπαηδεπηέο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ΗΔΚ, θαζώο θαη ζε όια ηα 
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

x λα εθαξκόδνπλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο εγεζίαο  (νξγάλσζε θαη δηνίθεζε) 
κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό, 

x λα ελζαξξύλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
εθπαηδεπηηθή νκάδα, 

x λα εληζρύνπλ ηηο νξηδόληηεο ηθαλόηεηεο (ζπλεξγαηηθόηεηα, δεκηνπξγηθόηεηα, 
επηθνηλσλία, θαηλνηνκία) ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

x λα αμηνινγνύλ ην εθπαηδεπηηθό έξγν. 
 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ όηη ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο Δλόηεηαο νη εθπαηδεπόκελνη ζα 
παξνπζηάζνπλ κηθξνδηδαζθαιία (δει. δηδαζθαιία 20 ιεπηώλ πνπ ζρνιηάδεηαη από ηνλ 
εθπαηδεπηή θαη ηνπο ζπλεθπαηδεπόκελνπο), πξνεηνηκάδνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν γηα ην 
πξαθηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο επάξθεηαο ησλ 
εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ (παξνπζίαζε κηθξνδηδαζθαιίαο) ηνπ ΔΟΠΠΔΠ. 
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ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ 
 

ηην ππώηη Ενόηηηα: «Ο θεζμόρ ηηρ Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και 
Καηάπηιζηρ», νη θαηαξηηδόκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηνύλ ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ην Θεζκό ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, όπσο: 

x Τν Δπξσπατθό πιαίζην γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε/ηα επαγγεικαηηθά 
πξνζόληα θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα. 

x Ζ δνκή θαη ε θαηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα 
x Ζ ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ηα δεδνκέλα, νη 

δπζθνιίεο, ηα θίλεηξα, πξνηάζεηο) 
x Μνξθέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (αξρηθή, ζπλερηδόκελε, ηππηθή, κε ηππηθή) 
x Ζ ζρέζε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο 
x Μνξθέο θαη κέζνδνη Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
x Ζ πνηόηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
x Αμηνιόγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
x Θεζκηθό πιαίζην θαη ιεηηνπξγία ησλ ΗΔΚ 

 
ηη δεύηεπη Ενόηηηα: «Διοίκηζη Εκπαιδεςηικών Μονάδων» νη εθπαηδεπόκελνη ζα 
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηνύλ ζέκαηα όπσο: 

x Τν ζρνιείν σο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο θαη σο ζύζηεκα 
x Πξνζεγγίζεηο & Μνληέια Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο 
x Γηνίθεζε, Σρεηηθή Απηνλνκία θαη εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζην 

ειιεληθό ζρνιείν 
x Σηξαηεγηθόο θαη ιεηηνπξγηθόο πξνγξακκαηηζκόο ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα 
x Ζ ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο. Δθρώξεζε αξκνδηνηήησλ 
x Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα 
x Δπηθνηλσλία ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο 
x Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή κνλάδα 
x Κνπιηνύξα ζηελ Δθπαηδεπηηθή κνλάδα 
x Ζγεζία – Γηνίθεζε. Γηεξεύλεζε ησλ όξσλ. Γηαθνξέο, επηθαιύςεηο, ζρέζεηο. 
x Πξώηκεο θαη ζύγρξνλεο ζεσξίεο εγεζίαο  
 

ηην ηπίηη Ενόηηηα: «Εκπαίδεςζη Εκπαιδεςηών Ενηλίκων» νη εθπαηδεπόκελνη ζα 
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηνύλ ζέκαηα όπσο: 

x Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  
x Σύγρξνλεο Θεσξίεο Μάζεζεο 
x Σρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο 
x Γηακόξθσζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
x Δλεξγεηηθέο Δθπαηδεπηηθέο Τερληθέο 
x Αλάπηπμε νξηδνληίσλ ηθαλνηήησλ (ζπλεξγαηηθόηεηα, ζρεδηαζκόο, 

δεκηνπξγηθόηεηα, επηθνηλσλία, θαηλνηνκία) 
x Γηακόξθσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σπκβνιαίνπ  
x Γηεξεύλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ  
x Υπνθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (θίλεηξα, αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο) 
x Αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

Παξάιιεια ζα πξνζεγγηζηνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε: 
x ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, ηνπο ξόινπο πνπ πηνζεηνύλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ζε απηή, ηηο δπλακηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 
νπνίν ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ηηο δηαρεηξηζηεί.  

Τέινο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα αζρνιεζνύλ κε: 
x ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξνπζίαζε 20ιεπησλκηθξνδηδαζθαιηώλ. 
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Μέθοδορ: Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κειεηήζνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλν πιηθό (εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε) θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηά δώζεο ζπλαληήζεηο. Θα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ βησκαηηθέο ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο είλαη 
ζύκθσλεο κε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαζώο ελεξγνπνηνύλ ηνπο 
εθπαηδεπόκελνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ θαη ησλ βησκάησλ 
ηνπο ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ, επίζεο, εθπαηδεπηηθά βίληεν κε 
παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ. 
 
 
Διάπκεια :Τν Δπηκνξθσηηθό Πξόγξακκα είλαη δηαξζξσκέλν ζε 3 απηόλνκεο Δλόηεηεο 
θαη έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 600 ωπών, νη 48 ώξεο εθ ησλ νπνίσλ αθνξνύλ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηα δώζεο ζπλαληήζεηο (ηξία ΣΚ 09.30 – 17.30) θαη νη ππόινηπεο ζε 
εθπόλεζε εξγαζηώλ θαη θαη’ ηδίαλ κειέηε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.  
 
Μπνξεί λα επηιεγεί κία ή πεξηζζόηεξεο Δλόηεηεο, αλάινγα κε ηηο επηκνξθσηηθέο 
αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπόκελνπ. Ζ θάζε Δλόηεηα έρεη δηάξθεηα 200 ώξεο (16 ώξεο 
δώζεο ζπλάληεζε έλα ΣΚ 09.30-17.30) θαη νη ππόινηπεο ώξεο γηα κειέηε πιηθνύ θαη 
εθπόλεζε εξγαζηώλ. 
 
Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 18 άηνκα. (Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κέρξη ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ ζέζεσλ). 
 
Εγγπαθέρ: Μποπείηε να πποεγγπαθείηε παηώνηαρ ηο ζύνδεζμο εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCm6Qn5UnkrPdJ1n2UFW_O0cSQ9
LavkJSMTdXybuXK8HhZVw/viewform 
 
Οι εγγπαθέρ θα ππέπει να έσοςν ολοκληπωθεί έωρ ηην Κςπιακή, 19 Μαπηίος 2017. 
Παξάιιεια ζα πξέπεη  λα θαηαβάιεηε ηα δίδαθηξα 280€ γηα ηα κέιε ηεο ΔΔΔΔ θαη 330€ 
γηα κε Μέιε / αλά ελόηεηα. Σε πεξίπησζε πνπ ζα επηιεγνύλ νη δύν Δλόηεηεο ζα ππάξρεη 
έθπησζε 10%. Δάλ επηιεγνύλ θαη νη 3 Δλόηεηεο, ζα ππάξρεη έθπησζε 20%. 
 
Ημεπομηνίερ Διεξαγωγήρ: Καη γηα ηηο 3 Δλόηεηεο ε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη 
ηε Γεπηέξα 27 Μαξηίνπ. Θα ζηαιεί από ηνπο εθπαηδεπηέο ην ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο 
γηα ηελ θάζε Δλόηεηα. 
 
Διά ζώζηρ ζςνανηήζειρ (αλά Δλόηεηα):   
 
1η Ενόηηηα: Ο θεζμόρ ηηρ Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ: 
Σάββαην θαη Κπξηαθή 8-9 Απξηιίνπ, ώξεο 9.30- 17.30. 
 
2η Ενόηηηα: Διοίκηζη Εκπαιδεςηικών Μονάδων: Σάββαην θαη Κπξηαθή 22-23 
Απξηιίνπ, ώξεο 9.30-17.30. 
 
3η Ενόηηηα: Εκπαίδεςζη Ενηλίκων: Σάββαην θαη Κπξηαθή 3-4 Ηνπλίνπ, ώξεο 9.30-
17.30 
 
Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο γηα θάζε Δλόηεηα από ηελ Δπηζηεκνληθή 
Έλσζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ην νπνίν είλαη κνξηνδνηνύκελν από θνξείο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο, όπσο ηα ΗΔΚ, ηα ΣΓΔ, ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ησλ Γήκσλ θιπ. 
 
Πιεξνθνξίεο: 210 6012297 / e-mail : adulteduc2@gmail.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCm6Qn5UnkrPdJ1n2UFW_O0cSQ9LavkJSMTdXybuXK8HhZVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCm6Qn5UnkrPdJ1n2UFW_O0cSQ9LavkJSMTdXybuXK8HhZVw/viewform
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