
 
 
 
 

 

 
 

                                                        18 – 06 - 2014 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 

 

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, διοργανώνει σεμινάριο 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, κατάλληλο για τη συμμετοχή στη διαδικασία 

πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο υλοποιείται κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. 

ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης 

Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» 

(Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012) και συγκεκριμένα για την κάλυψη του κριτηρίου υποβολής: 

«Εκπαίδευση – Διά Βίου Μάθηση» όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο. 

 

Ημερομηνία έναρξης: 23 Ιουνίου 2014 καθημερινά από τις 17:00 έως τις 

21:00. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα αναγκαία 

εφόδια ώστε να είναι ικανοί να διδάξουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και σε 

όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες 

στο πλαίσιο παρακολούθησης του σεμιναρίου αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες στο πεδίο της εκπαίδευσης  ενηλίκων και να προετοιμαστούν κατάλληλα 

για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών 

ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ). 

Επίσης να σημειωθεί πως σύμφωνα με το νόμο 4186 άρθρο 27  κεφάλαιο 15 

παράγραφος γ, για τις  θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ 

που προκηρύσσονται από τη ΓΓΔΒΜ ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ, Προϋπόθεση 

πλέον για την υποβολή αίτησης είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο 

Υπό−Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ., το οποίο τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Σκοπός: Η βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων  που πρέπει να έχουν 

τόσο οι έμπειροι  εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να 

αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.  

 

Ενότητες σεμιναρίου  

(με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ) 

Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού 

συμβολαίου  

Κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων  

 Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, 

Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος 

εκπαιδευτή  

Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών  

Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης  

Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας  

Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων 

διδασκαλίας   

Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού 

κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)  

Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας 

Σχεδιασμός 20΄ μικροδιδασκαλιών 

Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές) 

Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών- Σχολιασμός- Υποστήριξη 

 

Κόστος: 290 € ανά συμμετοχή 

Διάρκεια σεμιναρίου 105 ώρες. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Εισηγητές (πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών) 

Ο κ. Σήφης Φραγκούλης είναι Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, απόφοιτος 

Πανεπιστημίου Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες 

της Αγωγής( Εκπαίδευση Ενηλίκων). 

Ο κ. Μιχάλης Καλογιαννάκης είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό στο ΕΑΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

 

Πληροφορίες: ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 

71202 Ηράκλειο Κρήτης, από τις 8.30 π.μ.  έως 3:00μ.μ. Κυριάκος Λεονταράκης 

Τηλ.κέντρο: 2810 302730, 2810 302735 και Fax:2810 227189 e-mail: 

info@katartisi.gr  fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes αιτήσεις στο   web: 

www.katartisi.gr   
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