
Εκπαιδεσηές τολείων Δεύηερης 

Εσκαιρίας 

 

Χρονική διάρκεια: 400 ώρες  (7 μήνες) 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εθπαηδεπόκελνη λα 
εληζρύζνπλ θαη εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο  ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 
πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ Σρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. Δπηπιένλ, λα εκβαζύλνπλ ζηηο 
αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα νξγαλώλνπλ 
πξνγξάκκαηα ελειίθσλ κε γλώκνλα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ νκαδηθνύ 
πλεύκαηνο, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηεο νπζηαζηηθήο θαη 
απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπο. 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

 Σε εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ή πξόθεηηαη λα εξγαζηνύλ ζε Σρνιεία Γεύηεξεο 
Δπθαηξίαο. 

 Σε εθπαηδεπηέο Δλειίθσλ. 

 Σε εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε εθπαίδεπζεο 

 Σε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο εηδηθνηήησλ πνπ δύλαληαη λα δηδάμνπλ 
ζηα Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. 

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

 Σε όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. 
 

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΩ; 

 Μνξηνδνηείηαη  ζε πξνθεξύμεηο ηνπ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
(Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.),  Σ.Γ.Δ. (Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο), Γ.Ι.Δ.Κ. (Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), (ΚΓΒΜ) Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο θ.ά. 

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

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

 Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ: ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη νη αξρέο ηεο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 Η εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία 

 Μαζεζηαθέο νκάδεο ελειίθσλ, νη ξόινη θαη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ 

 Σπκβόιαην κάζεζεο 

 Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο: Φηινζνθία θαη Πξόγξακκα Σπνπδώλ 

 Ννκηθό πιαίζην ζηα Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο: ν εθπαηδεπηήο θαη νη εθπαηδεπόκελνη ζηα 
Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο 



 Σρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ θαη Γηδαθηηθήο Δλόηεηαο: Γηαζεκαηηθόηεηα ζηα 
Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο 

 Δθπαηδεπηηθέο Τερληθέο θαη Γηδαθηηθέο Μέζνδνη: Μηθξνδηδαζθαιία 

 Αμηνιόγεζε ζηαΣρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο: Πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε, 
απηναμηνιόγεζεθαη αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

 Καλνληζκόο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο 

 Οδεγόο Δθπαηδεπηή Σρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο 

 Η δηαζεκαηηθόηεηα, ηα ζρέδηα δξάζεο θαη ε βησκαηηθή κάζεζε ζηα Σρνιεία Γεύηεξεο 
Δπθαηξίαο 

 Παξαδείγκαηα δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ 
 

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, δηδαθηνξηθέο 
δηαηξηβέο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 Η ηειηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηειηθή εξγαζίαο, 
πινπνίεζε ζύληνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απηναμηνινγήζεσλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ 
ζεκηλαξίνπ 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες καλέζηε ζηο 2105319669 

 


