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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ 

και φορείς Δια Βίου 

Μάθησης» 
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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Σωτήριος Καρκαλάκος 
Καθηγητής 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Γιωτοπούλου Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός 

Στοιχεία επικοινωνίας  

(τηλέφωνο, email) 

Τηλέφωνο: 210 4142055 – 210 4142025 

Email: elearnec@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για 
ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βίου 

Μάθησης 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 

(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

109,203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 

(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 3 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 210 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 

απευθύνεται) 

• Εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται ή 

επιθυμούν να εργαστούν σε Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και όλες 
τις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, της δια 
βίου μάθησης και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων 
και ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις 

γνώσεις και τα προσόντα τους 
• Όσοι  επιθυμούν να συμμετέχουν στις 

εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής 

Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
• Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,  
• Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ, 
• Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό 

email) 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) Χ 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 

παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

καταγραφή ωρών παρακολούθησης μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Τι είναι η εκπαίδευση 
ενηλίκων 

18 Διδακτικές Ώρες 
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2. Το θεωρητικό πλαίσιο 18 Διδακτικές Ώρες 

3. Το θεσμικό πλαίσιο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια 

βίου μάθησης στην Ευρώπη και 
την Ελλάδα 

17 Διδακτικές Ώρες 

4. Η διδακτική μεθοδολογία της 
εκπαίδευσης ενηλίκων 1 

17 Διδακτικές Ώρες 

5. Η διδακτική μεθοδολογία της 
εκπαίδευσης ενηλίκων 2 

17 Διδακτικές Ώρες 

6. Η οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ενηλίκων 

18 Διδακτικές Ώρες 

7. Οι ευάλωτες ομάδες ενηλίκων 
εκπαιδευομένων 

17 Διδακτικές Ώρες 

8. Η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία 

18 Διδακτικές Ώρες 

9. Ζητήματα διαχείρισης ομάδας 
ενηλίκων εκπαιδευομένων 

18 Διδακτικές Ώρες 

10. Η αξιολόγηση στην 
εκπαίδευση ενηλίκων 

17 Διδακτικές Ώρες 

11. Ο σχεδιασμός μιας 
μικροδιδασκαλίας 

17 Διδακτικές Ώρες 

12. Εκπόνηση εργασίας 18 Διδακτικές Ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η 

επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο 
της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα 

προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται 
και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των 
σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.  

 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί 

τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή 
στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική 
διάχυση της επιστημονικής γνώσης, 

παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί σε 
όλες τις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, της 

δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης 
ενηλίκων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων αλλά 
και να συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης 

Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.  
 

 
 

 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 

συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)                                      

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 

και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 
σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 

αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 

έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 
καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, διαμόρφωση 
νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 

σε κινητήρια δραστηριότητα, να 
μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται: 

1. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και 
θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 

 

2. να γνωρίζουν τις κυριότερες δομές 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

3. να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν το 

προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων 

4. να μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων στη διδακτική πρακτική 

5. να μπορούν να διαχειρίζονται ομάδες 

ενηλίκων και να ενισχύουν τη μαθησιακή τους 
πορεία 

6. να μπορούν να χρησιμοποιούν ποικίλες 
εκπαιδευτικές τεχνικές, μέσα και υλικά 

7. να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να 
συντονίζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα ενηλίκων 

8. να είναι προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκύπτουν 
και να ενισχύουν τις ευάλωτες ομάδες των 
εκπαιδευομένων 
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9. να μπορούν να οργανώνουν 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και να 
λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία 

(κοινωνική, μορφωτική, πολιτισμική κλπ.) της 
ομάδας των εκπαιδευομένων 

10. να γνωρίσουν τη σημασία της 
συμβουλευτικής και να μπορούν να 
συνεργάζονται με συμβούλους για τη 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος 

11. να είναι έτοιμοι να εφαρμόζουν μεθόδους 
αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

12. να μπορούν να ετοιμάζουν διδακτικά 
σενάρια και να οργανώνουν μικροδιδασκαλίες 

13. να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους 

στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής 

Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ 

 

 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 

διδακτικής 

ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 

Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

(Προσδιορίζονται οι 

βασικές ικανότητες 

που δημιουργούνται 

από το πρόγραμμα 

και γίνεται, αν είναι 

δυνατόν, διάκριση 

μεταξύ των γενικών 

και ειδικών 

ικανοτήτων, που 

είναι οι πλέον 

σχετικές για το 

προτεινόμενο 

πρόγραμμα.)   
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1.Τι είναι η 
εκπαίδευση 
ενηλίκων 

   18 • Προσδιορισμός βασικών όρων  
• Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και 

εκπαιδευόμενες 
• Η εκπαιδεύτρια και ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων 
• Δομές εκπαίδευσης ενηλίκων  

Προσδιορισμός 

πλαισίου και δομών 

εκπαίδευσης ενηλίκων 

2. Το θεωρητικό 
πλαίσιο 

   18 • Η έννοια της μάθησης Γνώση των  βασικών 

εννοιών και των 
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• Βασικές θεωρίες της 
εκπαίδευσης ενηλίκων  

• Σύγκριση των θεωριών μάθησης 
ενηλίκων  

 

θεωρητικών αρχών της 

εκπαίδευσης ενηλίκων 

3. Το θεσμικό 

πλαίσιο της 
εκπαίδευσης 
ενηλίκων και της 
δια βίου μάθησης 
στην Ευρώπη και 
την Ελλάδα 

   17 • Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
• Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο  
• Ιστορική αναδρομή  

Γνώση θεσμικού 

πλαισίου και 

κυριότερων δομών 

εκπαίδευσης ενηλίκων  

στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη 

4. Η διδακτική 
μεθοδολογία της 
εκπαίδευσης 

ενηλίκων 1 

   17 • Βιωματική μάθηση  
• Εκπαιδευτική ομάδα  
• Σχεδιασμός της διδασκαλίας  

Εμπειρικές γνώσεις 

εφαρμογής των αρχών 

εκπαίδευσης ενηλίκων 

στη διδακτική 

πρακτική, διαχείρισης 

ομάδων  ενηλίκων και 

να ενίσχυσης  της 

μαθησιακής τους 

πορείας και χρήση 

ποικίλων 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών, μέσων και 

υλικών 

5. Η διδακτική 
μεθοδολογία της 
εκπαίδευσης 
ενηλίκων 2 

   17 • Εκπαιδευτικές τεχνικές 
• Μέσα διδασκαλίας και 

εκπαιδευτικά υλικά 

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

6. Η οργάνωση 

εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
ενηλίκων 

   18 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού 
προγράμματος  

• Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών 
αναγκών 

• Οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

• Η διδακτική ενότητα 

Εμπειρικές γνώσεις 

σχεδιασμού, 

συντονισμού και 

αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

ενηλίκων 

7. Οι ευάλωτες 
ομάδες ενηλίκων 
εκπαιδευομένων 

   17 • Ευάλωτες ομάδες: γενικά 
χαρακτηριστικά 

• Ευάλωτες ομάδες: κατηγορίες 
και ανάγκες.  

• Ο ρόλος του εκπαιδευτή 
ενηλίκων στις ευάλωτες ομάδες 

Εμπειρικές γνώσεις  

αντιμετώπισης 

προβλημάτων που 

προκύπτουν κατά την 

εκπαίδευση ενηλίκων 

και ανάπτυξη 

μεθόδων  ενίσχυσης 

των ευάλωτων 

ομάδων 

εκπαιδευομένων 
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8. Η 
διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 

   18 • Προσδιορισμός όρων  
• Η εκπαίδευση ως διαδικασία 

ενσωμάτωσης 
• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία  
• Διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Εμπειρικές γνώσεις 

οργάνωσης 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 

λαμβάνοντας  υπόψη 

την ποικιλομορφία 

(κοινωνική, 

μορφωτική, 

πολιτισμική κλπ.) της 

ομάδας των 

εκπαιδευομένων 

9. Ζητήματα 
διαχείρισης ομάδας 

ενηλίκων 
εκπαιδευομένων 

   18 • Προβλήματα και συγκρούσεις  
• Ο ρόλος του εκπαιδευτή 

ενηλίκων  
• Συναισθηματική νοημοσύνη 

 

Εμπειρικές γνώσεις 

συμβουλευτικής και 

κατανόηση 

αναγκαιότητας 

συνεργασίας με 

συμβούλους για τη 

μεγιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων ενός 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

10. Η αξιολόγηση 
στην εκπαίδευση 
ενηλίκων 

   17 • Αξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση Εμπειρικές γνώσεις 

μεθόδων αξιολόγησης 

των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

11. Ο σχεδιασμός 
μιας 
μικροδιδασκαλίας 

   17 • H μικροδιδασκαλία 

• Η μικροδιδασκαλία στις 
εξετάσεις πιστοποίησης του 
ΕΟΠΠΕΠ.  

Εξοικείωση με την 

προετοιμασία να 

διδακτικών σεναρίων 

και την οργάνωση 

μικροδιδασκαλιών  

12. Εκπόνηση 
εργασίας 

   18 • Υποβολή Γραπτής Εργασίας Αποτίμηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Προγράμματος 

       

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1. Συγγραφή συνθετικής εργασίας 
έκτασης 1000-1500 λέξεων 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Γιωτοπούλου Αικατερίνη 
 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Εκπαιδευτικός 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

 

 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού 1. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
2. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Διδακτικές/Θεματικές Ενότητες 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
3. Παράρτημα Πιστοποιητικού 

Επιμόρφωσης  
4. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

5. Βεβαίωση Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   

(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

8,4 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

Κόστος συμμετοχής 380€ 

Εκπτωτική πολιτική - 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή 2 ισόποσες δόσεις των 190€ (Α’ 

δόση με την εγγραφή, Β’ δόση έναν μήνα 
μετά την έναρξη των μαθημάτων) 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 


