
Αρτές Εκπαίδεσζης Ενηλίκων 
 

 

Χρονική διάρκεια: 400 ώρες  (7 μήνες) 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εθπαηδεπόκελνη λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνύκελεο 
γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ 
εθπαηδεπόκελσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα θαη πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

 Σε εθπαηδεπηέο Δλειίθσλ. 

 Σε εθπαηδεπηηθνύο θαη Σηειέρε εθπαίδεπζεο. 

 Σε ππνςήθηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ επηζπκνύλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο 
εθπαίδεπζεο ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 

 Σε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνύλ ζηνλ 
ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 Σε Κνηλσληνιόγνπο, Ψπρνιόγνπο, Κνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ζε άιινπο επηζηήκνλεο 
δηαθόξσλ θαηεπζύλζεσλ θαη εηδηθνηήησλ. 
 

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΩ; 

 Μνξηνδνηείηαη  ζε πξνθεξύμεηο ηνπ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
(ΙΝΔΓΙΒΙΜ),  ΣΓΔ (Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο), Γ.Ι.Δ.Κ. θ.ά. 

 Λακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε γηα απαζρόιεζε ζε ηδησηηθνύο Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο 
(ΚΓΒΜ επηπέδνπ 2, ΙΔΚ, Ιδησηηθά Σρνιεία, Κνιέγηα, Φξνληηζηήξηα θ.ιπ.). 
 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

 Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ – Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

 Η δπλακηθή ηεο νκάδαο – Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κηα νκάδα 

 Θεσξίεο κάζεζεο: ζπκπεξηθνξηζηηθέο, γλσζηηθέο, αλζξσπηζηηθέο 

 Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα 

 Σρεδηαζκόο θαη Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 

 Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θαη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε: Βαζηθέο έλλνηεο, αξρέο θαη ζηόρνη – Αλαγλσξίδνληαο ηε 
δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα 

 Η αμηνπνίεζε ησλ επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 Δθπαηδεπηηθό πιηθό – εθπαηδεπηηθνί ρώξνη 

 Αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Απηναμηνιόγεζε – Σπλερήο αλάπηπμε 

 Η κηθξνδηδαζθαιία ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: έλλνηα θαη ζθνπόο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο, 
ζρεδηαζκόο, παξνπζίαζε, αμηνιόγεζε θαη δξαζηεξηόηεηεο. 
 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Σο επιμορθωηικό ζεμινάριο: 

 Γηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Δμ Απνζηάζεσο κέζνδν εθπαίδεπζεο (e-learning) 
(ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ηειεθαηάξηηζε). 

 Σπλερήο αλαηξνθνδόηεζε ησλ απνξηώλ, εξσηεκάησλ θαη δηεπθξηλήζεσλ από ηνλ 
ππεύζπλν εθπαηδεπηή κέζσ email. 

 Πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην, πξόζζεην επηκνξθσηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, 
νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, επηζηεκνληθά άξζξα, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θαη δηδαθηνξηθέο 
δηαηξηβέο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 Η ηειηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ νινθιεξώλεηαη κε ηελ εθπόλεζε ηειηθή εξγαζίαο θαη 
ζύληνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απηναμηνινγήζεσλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες καλέζηε ζηο 2105319669 


