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ΣτοιχείαΕπιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Γρηγόρης	Χονδροκούκης,	Καθηγητής	Πανεπιστημίου	
Πειραιά	

Στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, email, fax) 

mail:	gregory@unipi.gr		
tel.	+30,	2104142255,	2104142618,	2104142149	
fax	+30	2104142328	

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 
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Συνολική διάρκεια 
προγράμματος(μήνες, διδακτικές 
ώρες) 

Μήνες: 3 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 200 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης αναφέρεται στη 

δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών 

αναγκών των εκπαιδευομένων, το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της διδακτικής ενότητας, καθώς και την αυτό‐

αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. Στον παραπάνω κύκλο 

εντάσσονται και επιμέρους αντικείμενα και δραστηριότητες, 

όπως η διαρκής ενημέρωση του εκπαιδευτή για τις εξελίξεις 

στην εκπαίδευση ενηλίκων, η συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτές και στελέχη φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ενηλίκων. Από την άποψη της εμβέλειας ο Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης καλύπτει το φάσμα των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων, και κυρίως των δύο βασικών πυλώνων της, δηλαδή 

τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων. Η ειδικότητα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

Διά Βίου Μάθησης είναι οριζόντια. 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε : 

 Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και 
αντικειμένου 

 Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν 
να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 

 Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και 
Δια βίου Μάθησης 

 Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων 

 Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι 
οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς 
Οργανισμούς 

Γλώσσα υλοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Οι προς εκπαίδευση εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να είναι 
απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και θα 
πρέπει να: 

 Να είναι απόφοιτοι  ΑΕΙ, ΤΕΙ  
 ή να είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, Λυκείου, Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης με επιβεβαιωμένη τριετή 
επαγγελματική εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο τομέα 

 Να γνωρίζουν χειρισμό Η/Υ και Διαδικτύου 

Καθώς το προσόν του εκπαιδευτή είναι οριζόντια 
δεξιότητα, δεν απαιτούνται περαιτέρω βασικές γνώσεις. Οι 
προς εκπαίδευση εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να είναι 
απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και θα 
πρέπει να: 

 Να είναι απόφοιτοι  ΑΕΙ, ΤΕΙ  
 ή να είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, Λυκείου, Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης με επιβεβαιωμένη τριετή 
επαγγελματική εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο τομέα 

 Να γνωρίζουν χειρισμό Η/Υ και Διαδικτύου 

Καθώς το προσόν του εκπαιδευτή είναι οριζόντια 
δεξιότητα, δεν απαιτούνται περαιτέρω βασικές γνώσεις 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό: 180 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση και 20 ώρες on 
–line σύγχρονη εκπαίδευση ή/και δια ζώσεις 

Από απόσταση(e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης 
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

• Στο τμήμα των δια ζώσεις συναντήσεων οι 
εκπαιδευόμενοι υπογράφουν παρουσιολόγιο . 
• Στο ασύγχρονο αλλά και στο σύγχρονο εξ 
αποστάσεως μέρος της εκπαίδευσης η εκπαιδευτική 
πλατφόρμα καταγράφει την παρουσία του εκπαιδευόμενου 
και την αλληλεπίδραση του με το εκπαιδευτικό υλικό. 
• Παράλληλα ο εκπαιδευτής παρακολουθεί την 
πορεία των εκπαιδευόμενων και αν διαπιστώσει ότι κάποιος 
απέχει ή δεν συμμετέχει ενημερώνει την Γραμματεία και 
τον Ακαδ. Υπεύθυνο του προγράμματος 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές 
και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 

25 ώρες 
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2. Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών 
 

5 ώρες 

3. Σχεδιασμός Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

10 ώρες 

4. Αξιολόγηση Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

5 ώρες 

5. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

25 ώρες 

6.Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές 30 ώρες 

7. Υλοποίηση Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

10 ώρες 

8. Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και 
Σύγχρονων Τεχνολογιών στα 
Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

5 ώρες 

9. Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς 
Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) 

5 ώρες 

10. Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
Μικροδιδασκαλίας 

70 ώρες 

11. Βασικές Ικανότητες – Φύλο και 
Διαπολιτισμικότητα 

5 ώρες 

12. Αρχές Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων 

5 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι 

η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη 

τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν 

ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας 

τους, και η ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων 

εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης 

εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού). 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 

του Νόμου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 /τ. Α 

/30.1.2013), από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί 

προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε 

χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη 

τυπικής εκπαίδευσης». 

Κατά συνέπεια, δεν θα μπορεί πλέον κανένας εκπαιδευτής 

ενηλίκων, ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος από τον 

ΕΟΠΠΕΠ, να διδάσκει σε προγράμματα συμπληρωματικής 

εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που 

οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης), που χρηματοδοτούνται, 

(τα προγράμματα), από το νέο ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκούς 

Πόρους. Θα μπορεί εάν δεν έχει την εκπαιδευτική επάρκεια, 

να διδάσκει μόνο σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του 
εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού 
Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το 
Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

Γνωστικές δεξιότητες 
 (ικανότητα συλλογής, οργάνωσης και 

1. να αναλύει τις βασικές αρχές καθώς και τις κύριες 
θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων 
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ανάλυσης δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 
σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, πχ να 

γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι 
τι θα προκύψει εάν...) 

2. να έχει επίγνωση των βασικών αξόνων των εθνικών 
πολιτικών στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, στη 
επαγγελματική κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση εν 
γένει 

3. να ορίζει τα βασικά στοιχεία του κοινωνικο-
οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του 
εκπαιδευτικού έργου 

4. να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους διερεύνησης - 
διαπραγμάτευσης των αναγκών και των ενδιαφερόντων 
των ωφελουμένων 

5. να γνωρίζει τις αρχές, τις μεθόδους και τα μέσα 
σχεδιασμού εκπαιδευτικού έργου 

6. να αναλύει τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής διεργασίας 

7. να αντιλαμβάνεται  τις αρχές που διέπουν τη 
δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας 

8. να οργανώνει αποτελεσματικά ομάδες εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

9. να γνωρίζει τις βασικές αρχές και προδιαγραφές της 
βιωματικής μάθησης 

10. να γνωρίζει τις βασικές αρχές επικοινωνίας 

11. να γνωρίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

12. να γνωρίζει τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές 
και τους τρόπους εφαρμογής τους, σε συνδυασμό με 
τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 

13. να γνωρίζει τα εποπτικά μέσα και τον εξοπλισμό 
εκπαίδευσης καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής 
τους 

14. να αναγνωρίζει τη σημασία καθώς και μεθόδους και 
τεχνικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης 

15. να συνθέτει μια μικροδιδασκαλία  

16. να συγκρίνει τα εποπτικά μέσα και τον εξοπλισμό 
εκπαίδευσης καθώς και να αντιλαμβάνεται τις 
δυνατότητες αξιοποίησής τους 
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17. να συγκρίνει, να συνδυάζει και να επιλέγει το 
θεωρητικό πλαίσιο ανάλογα με το στόχο, το 
περιεχόμενο και το πλαίσιο της εκπαίδευσης  

18. να προσαρμόζει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τις 
εκπαιδευτικές τεχνικές στις ιδιαιτερότητες της κάθε 
ομάδας 
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Ψυχοκινητικές δεξιότητες 
(ικανότητα χρήσης των ερεθισμάτων τα οποία 
εξελίσσονται σε κινητήρια δραστηριότητα, να 

μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 
περιγράψω κάτι) 

1. να αξιοποιεί, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της 

οργάνωσης και της προετοιμασίας της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, την εμπειρία του σε συνδυασμό με τις 

κατάλληλες θεωρητικές προσεγγίσεις, τις βασικές 

επιδιώξεις των εκπαιδευτικών πολιτικών, τις κύριες 

παραμέτρους του κοινωνικο‐οικονομικού πλαισίου καθώς 

και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των δυνητικών 

ωφελουμένων 

2. να αξιολογεί κριτικά και να εντάσσει στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό τις βασικές προτεραιότητες των εθνικών και 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών 

3. να εντάσσει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τις βασικές 

παραμέτρους του κοινωνικο‐οικονομικού πλαισίου εντός 

του οποίου συντελείται το εκπαιδευτικό έργο 

4. να διαπραγματεύεται τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

5. να δομεί τη διδακτική του παρέμβαση σε διδακτικές 

ενότητες και υποενότητες 

6. να εντάσσει τη διδακτική του ενότητα στο εκπαιδευτικό 

της πλαίσιο 

7. να διαπραγματεύεται τις συγκεκριμένες ανάγκες της 

εκπαιδευόμενης ομάδας καθώς και τους επιμέρους 

εκπαιδευτικούς στόχους 

8. να διαπραγματεύεται το προτεινόμενο εκπαιδευτικό 

σχέδιο και τον τρόπο οργάνωσης της παρέμβασης με την 

εκπαιδευόμενη ομάδα 

9. να εφαρμόζει βιωματικές ασκήσεις στο πλαίσιο 

λειτουργίας της εκπαιδευόμενης ομάδας 

10. να συνάπτει “εκπαιδευτικό συμβόλαιο” με τους 

εκπαιδευόμενους 

11. να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας 

12. να συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μελών της 

εκπαιδευτικής ομάδας αξιοποιώντας τα τρία επίπεδα 

συναλλαγής κατά την εκπαιδευτική διεργασία (άτομο, 

υποομάδα, ολομέλεια) 
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13. να μπορεί να αξιοποιεί την ετερογένεια της 

εκπαιδευόμενης ομάδας για τον εμπλουτισμό της 

εκπαιδευτικής διεργασίας 

14. να επιλέγει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες 

εκπαιδευτικές τεχνικές 

15. να πραγματοποιεί δραστηριότητες που προωθούν το 

διάλογο και την κριτική σκέψη 

16. να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μάθησης 

από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 

17. να προσαρμόζει κατάλληλα το χώρο και το χρόνο της 

εκπαίδευσης 

18. να χειρίζεται τα εποπτικά μέσα και τον λοιπό εξοπλισμό 

εκπαίδευσης υποστηρίζοντας τους στόχους του 

εκπαιδευτικού έργου 

19. να συνεργάζεται με φορείς που σχετίζονται με το 

εκπαιδευτικό του έργο 

20. να συγκεντρώνει και να αποτιμά στοιχεία για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την αυτό‐

αξιολόγηση 

21. να συντάσσει εκθέσεις και αναφορές για το 

εκπαιδευτικό του έργο 

22. να εφαρμόζει τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και τις 

αντίστοιχες εκπαιδευτικές τεχνικές στην υλοποίηση 

μικροδιδασκαλιών 

Συμπεριφορές/Στάσεις 
(ικανότητα αξιοποίησης των γνωστικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί, σε διάφορες καταστάσεις και 

εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας) 

1. να μεταβληθεί η εκπαιδευτική αντίληψη νοοτροπία 
και από εισηγητής να οδηγηθεί στον ρόλο του 
εμψυχωτή 

2. να ενθαρρυνθεί στην εφαρμογή των αρχών της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και των αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών τεχνικών σε πραγματικές ομάδες 
εκπαιδευόμενων 

3. να προτιμά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με τη 
χρήση ενεργητικών τεχνικών 

4. να αποδέχεται τη σημασία των αρχών της 
εκπαίδευσης ενηλίκων στη δια βίου μάθησης 
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5. να υποστηρίζει την εφαρμογή ανάλυσης 
εκπαιδευτικών αναγκών ως απαραίτητου στοιχείου 
αποτελεσματικής μάθησης  

6. να παροτρύνει συναδέλφους εκπαιδευτές να 
λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και με γνώμονα την 
ομάδα και τις ανάγκες της. 

7. να υιοθετήσει αρχές και τεχνικές ενίσχυσης των 
ευάλωτων – ευπαθών ομάδων στη διεργασία της 
μάθησης  

8. να παρακινηθεί στη χρήση της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση ενηλίκων  

9. να συμπεριφέρεται με κατανόηση και σεβασμό στους 
ενήλικες εκπαιδευόμενους και στα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν 

10. να αποφεύγει το δασκαλοκεντρικό τρόπο 
εκπαίδευσης 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 

ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας

Α/Α Εκπαιδ. 

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.)  

Θεωρία 
Πρακτικ

ή 

Δια ζώσης 

διδασκαλί

α στην 

τάξη 

Ή on line 

Σύγχρονη 

Εξ’αποστάσε

ως (e‐

learning) 

ΔΕ1. Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

1.   Το προφίλ του 

Εκπαιδευτή Ενηλίκων 
    ‐  3  1) Ο ορισμός του 

εκπαιδευτή ενηλίκων 

 

2)Απαραίτητοι 
Εννοιολογικοί 
Προσδιορισμοί για την 
κατανόηση του έργου 
του Εκπαιδευτή 
Ενηλίκων 

Να ορίζει  την 

έννοια 

«Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων». 

Να περιγράφει το 

πλαίσιο δράσης 

του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων. 

Να διακρίνει τους 

διαφορετικούς 
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3) Γιατί πρέπει να 
εκπαιδεύεται και να 
πιστοποιείται ο 
εκπαιδευτής ενηλίκων  

 

4) Ο ρόλος και το 
προφίλ του σύγχρονου 
εκπαιδευτή ενηλίκων 

 

τύπους 

εκπαίδευσης. 

Να 

αντιλαμβάνεται 

τη διαφορά δια 

βίου εκπαίδευσης 

και δια βίου 

μάθησης. 

Να παραθέτει  

παραδείγματα 

αναφορικά με 

τους 

διαφορετικούς 

τύπους 

εκπαίδευσης. 

Να παρουσιάζει 

τη διαδικασία 

πιστοποίησης 

παιδαγωγικής 

επάρκειας μη 

τυπικής 

εκπαίδευσης που 

εφαρμόζετε στη 

χώρα μας. 

2.  Το πλαίσιο της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην 

Ελλάδα: Ιστορική 

Εξέλιξη και 

Εκπαιδευτική 

Πολιτική 

    ‐  2  1) Η εκπαίδευση 
ενηλίκων κατά την 
περίοδο πριν την 
είσοδο της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (πριν το 
1980) 

 

2) Η περίοδος από την 
ένταξη της Ελλάδος 
στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και μέχρι 
τις αρχές της δεκαετίας 
του 90 

 

3) Προβλήματα και 
δυσλειτουργίες που 
παρατηρήθηκαν κατά 
τη δεύτερη περίοδο 
(μετά το 1980) –  

 

Να αναλύει το 

επικρατών 

θεσμικό πλαίσιο 

στην Ελλάδα 

αναφορικά με την 

εκπαίδευση 

ενηλίκων και τις 

διάφορες μορφές 

της όπως και να 

εντοπίζει  τα 

υπάρχοντα 

προβλήματα και 

δυσχέρειες. 

Να παρουσιάζει  

τις επιτελούμενες 

διεργασίες και τις 

λοιπές 

μελλοντικές 

δράσεις για την 

ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην 

Ελλάδα. 

Να εξηγεί με 

επιχειρήματα  το 

φαινόμενο του 
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4) Αίτια που 
δημιούργησαν αυτά τα 
προβλήματα 

 

5) Η παρέμβαση της 
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
και η ανάπτυξη 
Κεντρικού Σχεδιασμού  

Από το 2000 μέχρι 
σήμερα 

 

6) Το Φαινόμενο του 
Χαμηλού Ποσοστού 
Συμμετοχής των 
Ελλήνων σε 
Προγράμματα 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων  

 

χαμηλού 

ποσοστού 

συμμετοχής των 

Ελλήνων σε 

προγράμματα 

Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

3.  Το πλαίσιο της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων και τα 

βασικά 

χαρακτηριστικά των 

ενήλικων 

εκπαιδευόμενων 

    ‐  6  1)Το προφίλ και τα 
χαρακτηριστικά των 
ενήλικων 
εκπαιδευόμενων 

 

2) Προϋποθέσεις 
Αποτελεσματικής 
Μάθησης για τους 
ενήλικες 
Εκπαιδευόμενους 

 

3) Το πλαίσιο και οι 
τάσεις στην 
εκπαίδευση ενηλίκων
  

 

Να αναφέρει  τις 

διαχρονικά 

επιτελούμενες 

αλλαγές στον 

χώρο της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων, τόσο 

στην Ευρώπη όσο 

και στην Ελλάδα. 

Να αναλύει τους 

λόγους και τις 

αιτίες εξάπλωσης 

της εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

Να ερμηνεύει  τις 

επιπτώσεις του 

οικονομικο‐

τεχνολογικού και 

κοινωνικο‐

οικονομικού 

περιβάλλοντος 

στην 

διαμόρφωση των 

προγραμμάτων 

εκπαίδευσης. 

Να εξηγεί με 

επιχειρήματα και 
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παραδείγματα 

την έννοια, την 

σημασία και την 

στρατηγική που 

ακολουθείται για 

την δια βίου 

εκπαίδευση, 

όπως 

προσδιορίζεται 

σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

4. Θεωρίες Μάθησης 

και Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

    ‐  6  1) Η έννοια της μάθησης 

μέσα από το πρίσμα των 

σημαντικότερων 

θεωριών 

 

2)Θεωρίες  Μάθησης 

στην  εκπαίδευση 

ενηλίκων  

 

3)Από  τη  γνώση  στη 

μάθηση:  Ο  ρόλος  της 

εκπαίδευσης 

 

 

 

Να αναλύει τις 

βασικές αρχές 

καθώς και τις 

κύριες 

θεωρητικές 

προσεγγίσεις της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

Να συγκρίνει  τις 

διάφορες 

θεωρητικές 

προσεγγίσεις που 

αναφέρονται 

στην έννοια και 

τους στόχους της 

μάθησης 

ανηλίκων και 

ενηλίκων. 

Να εφαρμόζει τις 

θεωρίες μάθησης 

που ταιριάζουν 

στο στυλ 

εκπαίδευσης που 

θα υιοθετήσει ως 

εκπαιδευτής. 

Να διακρίνει  τις 

αναφέρετε τις 

διαφορές των 

εννοιών 

«μάθηση», 

«γνώση» και 

«εκπαίδευση», 

Να διατυπώνει με 

απλό τρόπο τα 

συμπεράσματα 

των κύριων 

θεωριών 

μάθησης. 
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5. Ενήλικες 

Eκπαιδευόμενοι ‐ 

Ομάδες Στόχοι 

Κοινωνικά Eυπαθείς 

Oμάδες 

    ‐  4  1)Ευάλωτες  –

Ευπαθείς  Κοινωνικές 

Ομάδες 

 

2) Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά –

τρόπος χειρισμού των 

ομάδων αυτών 

Να υιοθετήσει 

αρχές και τεχνικές 

ενίσχυσης των 

ευάλωτων – 

ευπαθών ομάδων 

στη διεργασία της 

μάθησης. 

Να γνωρίζει τις 

ιδιαιτερότητες 

και τα εμπόδια 

που 

αντιμετωπίζει 

κάθε ευάλωτη 

κοινωνικά ομάδα 

και βάση αυτών 

να σχεδιάζει 

μαθησιακές 

διαδικασίες. 

6.  Η Δυναμική της 

Ομάδας 
    ‐  4  1) Ορισμός της ομάδας ‐ 

Τα είδη των ομάδων 

 

2)Η  «δυναμική»    και  η 

«διεργασία» της ομάδας 

 

3)  Το  πλαίσιο 

λειτουργίας,  η  δομή  και 

τα στάδια της ομάδας 

 

 

Να ορίζουν τι 

είναι ομάδα και 

πώς λειτουργεί.  

Να περιγράφουν  

τους 

διαφορετικούς 

τύπους των 

ομάδων. 

Να αναγνωρίζουν 

τον τρόπο με τον 

οποίο τα 

διαφορετικά μέλη 

μιας ομάδας 

συντελούν στον 

τρόπο 

λειτουργίας της. 

Να εντοπίζει με 

ευχέρεια τους 

διαφορετικούς 

ρόλους  

εκπαιδευομένων 

που υπάρχουν 

μέσα στην ομάδα  

Να διαισθάνονται  

τη χρησιμότητα 

της αξιοποίησης 

της ομάδας στην 

πορεία της 

εκπαιδευτικής 

διεργασίας. 

ΔΕ.2 Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
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7. Διάγνωση 

Εκπαιδευτικών 

Αναγκών 

    ‐  5  1)  Η  έννοια  της 

εκπαιδευτικής ανάγκης 

 

2)Μεθοδολογία  και 

Τεχνικές  διάγνωσης 

αναγκών 

Να 

διαπραγματεύετα

ι τις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων. 

Να εφαρμόζει 

τεχνικές 

διάγνωσης 

αναγκών. 

ΔΕ3. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

8. Βασικές Αρχές 

Μοντέλα και το 

περιεχόμενο του 

Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού 

    1  4  1)  Η  έννοια  του 

εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού 

2)  Μοντέλα 

Εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού 

3)  Ο  Εκπαιδευτικός 

Σχεδιασμός  στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Να  ορίζει τις 

έννοιες  που 

αναφέρονται 

στον 

εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό  

Να συσχετίζει  

την εκπαιδευτική 

στρατηγική με 

τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό 

Να απαριθμεί  τα 

οφέλη του 

εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού 

Να εφαρμόζει 

εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό σε 

προγράμματα 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

Να υιοθετήσει τις 

βασικές αρχές 

του 

εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού σε 

προγράμματα 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

9. Το περίγραμμα – 

περιεχόμενο, ο 

σκοπός οι στόχοι και 

το εκπαιδευτικό υλικό 

ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

    1  4  1)  Ο  σχεδιασμός  του 

περιεχομένου  του 

Να διακρίνει τις 

διαφορές 

εκπαιδευτικού 

σκοπού και 

εκπαιδευτικών 

στόχων. 

Να αναλύει τις 

παραμέτρους που 

συνδέονται με το 
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εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

 

2) Προσδιορισμός του 

Σκοπού  και  των 

Εκπαιδευτικών Στόχων

 

3)  Τα  βασικά  δομικά 

συστατικά    μιας 

διδακτικής ενότητας 

 

σχεδιασμό μιας 

διδακτικής 

ενότητας. 

Να σχεδιάζει το 

περιεχόμενο και 

το περίγραμμα 

των διδακτικών 

ενοτήτων ενός 

προγράμματος. 

Να ελέγχει  την 

ορθότητα της  

στοχοθεσίας μιας 

διδακτικής 

ενότητας 

αξιοποιώντας το 

θεωρητικό 

πλαίσιο. 

Να υιοθετήσει 

την διατύπωση 

των στόχων σε 

επίπεδο Γνώσεων 

–Δεξιοτήτων –

Στάσεων. 

Να ακολουθεί 

συγκεκριμένες 

προδιαγραφές 

στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού 

υλικού. 

ΔΕ.4   Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

10.Αξιολόγηση 

Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 

    ‐  5  1:  Η  Έννοια  και  το 

Περιεχόμενο  της 

Αξιολόγησης  ενός 

Να ορίζει την 

έννοια της 

εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης. 

Να αναγνωρίζει 

τη σημασία 

καθώς και 

μεθόδους και 

τεχνικές 

αξιολόγησης και 

αυτό‐

αξιολόγησης. 

Να αντιπαραθέτει  

τις έννοιες της 

εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης, της 
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Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος 

 

2.  Τύποι  και Μοντέλα 

Αξιολόγησης 

 

3.Άξονες Αξιολόγησης 

 

4.  Δείκτες/Κριτήρια 

Αξιολόγησης 

 

5: Συλλογή δεδομένων 

αξιολόγησης  με 

ερωτηματολόγιο, 

συνέντευξη  και 

παρατήρηση   

 

6. Συλλογή δεδομένων 

αξιολόγησης  με 

εργαλεία  αυτό‐

αναφοράς 

7.  Αξιολόγηση 

Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων 

 

8.  Ανάλυση  και 

Επεξεργασία 

Ευρημάτων 

Αξιολόγησης 

αποτίμησης και 

του ελέγχου. 

Να αναφέρει τα 

αντικείμενα της 

εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης. 

Να ορίζει την 

έννοια της 

διαμορφωτικής 

και 

απολογιστικής 

αξιολόγησης. 

Να ορίζει την 

έννοια της 

εσωτερικής και 

εξωτερικής 

αξιολόγησης. 

ΔΕ5. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

11. H έννοια των 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών και 

δραστηριοτήτων 

    1  2  1.  Το 

εννοιολογικό  πλαίσιο 

και  το  περιεχόμενο 

Να διακρίνει τις 

έννοιες 

εκπαιδευτική 

τεχνική, 

εκπαιδευτική 

μέθοδος , 

εκπαιδευτική 

δραστηριότητα  

και να 
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των  εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

 

2  Εκπαιδευτικές 

Τεχνικές  και 

Ενεργητική Συμμετοχή

 

3)  Εκπαιδευτικές 

Τεχνικές  vs 

Εκπαιδευτικές 

Μέθοδοι 

 

4)  Οι  βασικές 

εκπαιδευτικές 

τεχνικές  στην 

εκπαίδευση ενηλίκων 

 

5)  Η  έννοια  των 

εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 

περιγράφει τις 

σχέσεις που τις 

συνδέουν. 

Να αποδέχεται  

τη σημασία των 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών και των 

εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 

στην επίτευξη 

των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

Να αναλύει  τα 

κριτήρια επιλογής 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών για την 

υλοποίηση 

εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 

και μαθημάτων 

στην εκπαίδευση 

ενηλίκων.  

Να παρουσιάζει 

τις εκπαιδευτικές 

τεχνικές που 

συμβάλλουν στην 

εφαρμογή 

συνεργατικής και 

συμμετοχικής 

μάθησης. 

12. Η Τεχνική της 

Εισήγησης 
    ‐  2  1.  Τι  είναι  η  τεχνική 

της εισήγησης 

2.  Η  υλοποίηση  της 

τεχνικής  της 

εισήγησης 

3.Τα  πλεονεκτήματα 

και  τα  μειονεκτήματα 

της  τεχνικής  της 

εισήγησης 

4.Τρόποι  βελτίωσης 

της 

αποτελεσματικότητας 

της εισήγησης 

Να παρουσιάζει 

την έννοια της 

εισήγησης, 

Να περιγράφει το 

πώς υλοποιείται 

η τεχνική της 

εισήγησης. 

Να δίνει 

παραδείγματα 

σχετικά με την 

εφαρμογή της 

εισήγησης στην 

εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Να  παρουσιάζει 

τα 

πλεονεκτήματα 

και τα 

μειονεκτήματα 
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της τεχνικής της 

εισήγησης. 

Να προτείνει 

τρόπους 

βελτίωσης της 

εφαρμογής της 

συγκεκριμένης 

τεχνικής.  

13.  Η Τεχνική των 

Ομάδων Εργασίας 
    1  4  1.  Εισαγωγή  στην 

τεχνική των ομάδων 

 

2.  Οι  βασικές  αρχές 

κοινής  λογικής  και 

εμψύχωσης  στην 

εκπαίδευση  σε 

ομάδες  και  ο  ρόλος 

του καθηγητή 

 

3.Πλεονεκτήματα‐

μειονεκτήματα  της 

τεχνικής  των  ομάδων 

εργασίας 

Να διατυπώνει 

τον ορισμό της 

τεχνικής των 

ομάδων και της 

μελέτης 

περίπτωσης. 

Να περιγράφεις 

τις προδιαγραφές 

για την εφαρμογή 

της τεχνικής των 

ομάδων στη και 

τον τρόπο που 

αξιοποιούνται οι 

μελέτες 

περίπτωσης στην 

εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Να δίνει 

παραδείγματα, 

σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα 

και τα 

μειονεκτήματα 

της εκπαίδευσης 

σε ομάδες και 

των μελετών 

περιπτώσεων. 

Να εξηγεί το ρόλο 

του εκπαιδευτή  

στην υλοποίηση 

των δύο 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών. 

Να προτείνει  

τρόπους 

βελτίωσης της 

εφαρμογής των 

συγκεκριμένων 

τεχνικών. 



19 
 

14. Οι Τεχνικές της 

«Συζήτησης», των 

«Ερωτήσεων – 

Απαντήσεων», του 

«Καταιγισμού Ιδεών» 

(Brainstorming) και 

της «Επίδειξης»  

    1  3  1.  Η  Τεχνική  των 

Ερωτήσεων  – 

Απαντήσεων 

 

2.  Η  Τεχνική  της 

Συζήτησης 

 

3.  Η  τεχνική 

«Καταιγισμός  Ιδεών» 

(Brainstorming) 

 

4  Η  Τεχνική  της 

Επίδειξης 

Να διατυπώνει  

τους ορισμούς 

της τεχνικής των 

ερωτήσεων 

απαντήσεων, της 

συζήτησης, του 

καταιγισμού 

ιδεών και της 

επίδειξης.  

Να περιγράφει τις 

προδιαγραφές 

για την εφαρμογή 

των τεχνικών και 

τον τρόπο που 

αξιοποιούνται 

στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Να αναλύει  τα 

πλεονεκτήματα 

και τα 

μειονεκτήματα 

της αυτών των 

τεχνικών. 

Να 

επιχειρηματολογε

ί για το  ρόλο του 

εκπαιδευτή στην 

υλοποίηση αυτών 

των 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών. 

Να δίνει 

παραδείγματα 

σχετικά με την 

εφαρμογή των 

τεχνικών αυτών 

στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Να εφαρμόζει  τις 

τεχνικές αυτές σε 

σεμινάρια και 

προγράμματα 

ενηλίκων στα 

οποία θα είναι  

εκπαιδευτής.  

Να προτείνει  

τρόπους 

βελτίωσης της 

εφαρμογής των 
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συγκεκριμένων 

τεχνικών. 

15. Μελέτες 

Περίπτωσης και 

Πρακτική Άσκηση 

    1  4  1.  Η  Τεχνική  της 

Μελέτης Περίπτωσης 

 

2.  Η  Τεχνική  της 

Πρακτικής Άσκησης 

 

Να διατυπώνει  

τους ορισμούς 

των δύο τεχνικών. 

Να περιγράφει τις 

προδιαγραφές 

για την εφαρμογή 

των τεχνικών και 

τον τρόπο που 

αξιοποιούνται 

στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Να αναλύει  τα 

πλεονεκτήματα 

και τα 

μειονεκτήματα 

της αυτών των 

τεχνικών. 

Να 

επιχειρηματολογε

ί για το  ρόλο του 

εκπαιδευτή στην 

υλοποίηση αυτών 

των 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών. 

Να δίνει 

παραδείγματα 

σχετικά με την 

εφαρμογή των 

τεχνικών αυτών 

στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Να εφαρμόζει  τις 

τεχνικές αυτές σε 

σεμινάρια και 

προγράμματα 

ενηλίκων στα 

οποία θα είναι  

εκπαιδευτής.  

Να προτείνει  

τρόπους 

βελτίωσης της 

εφαρμογής των 

συγκεκριμένων 

τεχνικών. 
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16. Παίξιμο ρόλων και 

προσομοιώσεις 
    2  4  1) Το παιχνίδι ρόλων 

 

2) Η προσομοίωση ως 

εκπαιδευτική τεχνική 

Να διατυπώνει  

τους ορισμούς 

των δύο τεχνικών. 

Να περιγράφει τις 

προδιαγραφές 

για την εφαρμογή 

των τεχνικών και 

τον τρόπο που 

αξιοποιούνται 

στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Να αναλύει τα 

πλεονεκτήματα 

και τα 

μειονεκτήματα 

της αυτών των 

τεχνικών. 

Να 

επιχειρηματολογε

ί για το  ρόλο του 

εκπαιδευτή στην 

υλοποίηση αυτών 

των 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών. 

Να δίνει 

παραδείγματα 

σχετικά με την 

εφαρμογή των 

τεχνικών αυτών 

στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Να εφαρμόζει  τις 

τεχνικές αυτές σε 

σεμινάρια και 

προγράμματα 

ενηλίκων στα 

οποία θα είναι  

εκπαιδευτής. 

Να προτείνει 

τρόπους 

βελτίωσης της 

εφαρμογής των 

συγκεκριμένων 

τεχνικών. 
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ΔΕ6.Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές 

17. Εποπτικά Μέσα 

και Υποδομές 

    1  9  1.  Τα  Εποπτικά  μέσα: 

Εισαγωγή  – 

Εννοιολογικό Πλαίσιο 

 

2.  Ο  εκπαιδευτικός 

χώρος  και  η  διάταξη 

της αίθουσας 

Να περιγράφει τα 

πιο γνωστά 

εποπτικά μέσα. 

Να αναγνωρίζει 

τη σημασία των 

εποπτικών μέσων 

στην επίτευξη 

των μαθησιακών 

στόχων. 

Να απαριθμεί τα 

πλεονεκτήματα 

και τα 

μειονεκτήματα 

των εποπτικών 

μέσων. 

Να ελέγχει την 

ορθή χρήση των 

εποπτικών 

μέσων. 

Να εφαρμόζει  

κριτήρια για την 

επιλογή και 

αξιοποίηση μιας 

ταινίας ως 

εκπαιδευτικού 

υλικού. 

Να ελέγχει την 

καταλληλότητα 

της αίθουσας 

εκπαίδευσης. 

Να επιλέγει τη  

διάταξη της 

αίθουσας 

ανάλογα με την 

εκπαιδευτική 

στρατηγική που 

θέλετε να 

εφαρμόσει. 
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ΔΕ7. Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

18. Υλοποίηση 

Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 

    1  9  1.  Ο  ρόλος  του 

εκπαιδευτή  ενηλίκων 

στην ομάδα   

 

2.  Η 

προετοιμασία  του 

εκπαιδευτή 

 

3.  Η  έναρξη  του 

προγράμματος  ‐  Το 

εκπαιδευτικό 

συμβόλαιο 

 

4.  Η  εξέλιξη  του 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος    

 

5.  Ολοκλήρωση  και 

Λήξη  του 

Προγράμματος 

Να αξιοποιεί, στο 

πλαίσιο του 

σχεδιασμού, της 

οργάνωσης και 

της 

προετοιμασίας 

της 

εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, την 

εμπειρία του σε 

συνδυασμό με τις 

κατάλληλες 

θεωρητικές 

προσεγγίσεις, τις 

βασικές 

επιδιώξεις των 

εκπαιδευτικών 

πολιτικών, τις 

κύριες 

παραμέτρους του 

κοινωνικο‐

οικονομικού 

πλαισίου καθώς 

και τις ανάγκες 

και τα 

ενδιαφέροντα 

των δυνητικών 

ωφελουμένων. 

Να περιγράφει  

επακριβώς τις 

δραστηριότητες 

που θα πρέπει να 

αναλάβει ο 

εκπαιδευτής 

ενηλίκων για να 

διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη 

υλοποίηση του 

προγράμματος. 

Να 

διαπραγματεύετα

ι τις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων. 

Να δομεί τη 

διδακτική του 

παρέμβαση σε 

διδακτικές 
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ενότητες και 

υποενότητες. 

Να εντάσσει τη 

διδακτική του 

ενότητα στο 

εκπαιδευτικό της 

πλαίσιο. 

Να 

διαπραγματεύετα

ι τις 

συγκεκριμένες 

ανάγκες της 

εκπαιδευόμενης 

ομάδας καθώς 

και τους 

επιμέρους 

εκπαιδευτικούς 

στόχους. 

Να 

διαπραγματεύετα

ι το προτεινόμενο 

εκπαιδευτικό 

σχέδιο και τον 

τρόπο οργάνωσης 

της παρέμβασης 

με την 

εκπαιδευόμενη 

ομάδα 

να εφαρμόζει 

βιωματικές 

ασκήσεις στο 

πλαίσιο 

λειτουργίας της 

εκπαιδευόμενης 

ομάδας. 

Να συνάπτει 

“εκπαιδευτικό 

συμβόλαιο” με 

τους 

εκπαιδευόμενους 

να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη 

της δυναμικής της 

ομάδας 

να συμβάλλει 

στην 

ενεργοποίηση 

των μελών της 

εκπαιδευτικής 
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ομάδας 

αξιοποιώντας τα 

τρία επίπεδα 

συναλλαγής κατά 

την εκπαιδευτική 

διεργασία 

(άτομο, 

υποομάδα, 

ολομέλεια). 

ΔΕ8. Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

19. Εφαρμογή της 

Τεχνολογίας στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Η περίπτωση του E‐

Learning 

    ‐  3  1.  Το  πλαίσιο  και  οι 

έννοιες  που  συνθέτουν 

την  Ηλεκτρονική 

Μάθηση 

 

2.  Βασικές  Αρχές  της 

Μεθοδολογίας  “e‐

learning”  και 

προσαρμογή  τους  στις 

ειδικές  ανάγκες  των 

εκπαιδευομένων 

 

 

Να ορίζει τις 

διαφορετικές 

κατηγορίες – 

μεθοδολογίες 

που συνθέτουν 

την ηλεκτρονική 

μάθηση.  

Να αναλύει τις 

αρχές και τα 

χαρακτηριστικά 

της 

Μεθοδολογίας 

Μεικτής 

Μάθησης 

(Blended 

Learning). 

Να 

αντιλαμβάνεται 

τα 

πλεονεκτήματα 

και τα 

μειονεκτήματα 

της ηλεκτρονικής 

μάθησης  για 

τους 

εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς 

αλλά και τους 

εκπαιδευόμενους

. 

Να περιγράφει 

την αρχιτεκτονική 

του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής 

Μάθησης και την 

μορφή των 

μαθημάτων. 

Να διερευνήσει 

το ρόλο του 
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εκπαιδευτή 

ενηλίκων στο 

πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής 

μάθησης. 

Να παρακινηθεί 

στη χρήση της 

τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

20. Αξιοποίηση των 

Εργαλείων Κοινωνικής 

Δικτύωσης (social 

media) στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

    ‐  2  1.  Τα  Μέσα  Κοινωνικής 

Δικτύωσης και η Σύνδεση 

τους με την Εκπαίδευση 

 

2.    Τα Μέσα  Κοινωνικής 

Δικτύωσης  στην 

Εκπαίδευση 

Να απαριθμεί τα 

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης.  

Να ορίζει  τα 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Να αναγνωρίζει 

τις διαφορετικές 

μορφές και τα 

χαρακτηριστικά 

των Μέσων 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

Να περιγράφει 

την πορεία 

εξέλιξης των 

μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Να χρησιμοποιεί  

τα Μέσα 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης στην 

Εκπαίδευση. 

Να αποδέχεται 

τις δυνατότητες 

που παρέχουν τα 

ΜΚΔ στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Να υιοθετεί τα  

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης στην 

εκπαίδευση 

ενηλίκων. 
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ΔΕ9. Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ECVET) 

21. Το Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων 

    ‐  2  1.  Τι  είναι  το  Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων 

 

2.  Η  εισαγωγή  του 

Πλαισίου  προσόντων 

στο  ελληνικό 

εκπαιδευτικό 

σύστημα 

Να ορίζει το 

Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων και 

να 

αντιλαμβάνεται 

τις θεμελιώδεις 

αρχές του.  

Να διακρίνει τα 

οκτώ (8) 

διαφορετικά 

επίπεδα του 

Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων 

Να απαριθμεί 

τους τύπους 

προσόντων. 

Να συσχετίζει τα 

μαθησιακά 

αποτελέσματα σε 

επίπεδο γνώσεων 

δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων με τα 

επίπεδα του 

Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων. 

Να αναλύει  τα 

γεγονότα που 

αφορούν την 

εισαγωγή του 

Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων στην 

Ελληνική 

Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση. 

22. Επαγγελματικά 

Περιγράμματα, 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα και 

Κατοχύρωση 

Προσόντων 

    ‐  1  1.  Επαγγελματικά 

Περιγράμματα  – 

Πλαίσιο  και 

περιεχόμενο 

 

2.  Δομή  και 

Περιεχόμενο 

Να ορίζει το 

Επαγγελματικό 

Περίγραμμα.  

Να 

αντιλαμβάνεται  

τη σημασία του 

στην Δια Βίου 

Μάθηση.  

Να διακρίνει τα 

περιεχόμενα ενός 
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Επαγγελματικού 

Περιγράμματος 

 

 

επαγγελματικού 

περιγράμματος. 

Να σχεδιάζει ένα 

επαγγελματικό 

περίγραμμα. 

23. Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Μεταφοράς 

Πιστωτικών Μονάδων 

    ‐  2  1.Το  Ευρωπαϊκό 

Σύστημα  Πιστωτικών 

Μονάδων  Για  Την 

Επαγγελματική 

Εκπαίδευση  Και 

Κατάρτιση ECVET 

 

2.  Ανάπτυξη  και 

Εφαρμογή του ECVET 

 

3.  Το  Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο EUROPASS 

Να ορίζει το  

Ευρωπαϊκό 

Σύστημα 

Μεταφοράς 

Πιστωτικών 

Μονάδων  

ECVETκαι να 

περιγράφει  τις 

βασικές 

λειτουργίες του. 

Να σχεδιάζει την 

εφαρμογή του σε 

προγράμματα 

κατάρτισης. 

Να συντάσσει το 

συμπλήρωμα 

πιστοποιητικού. 

Να αποδέχεται τη 

σημασία του για 

τα προγράμματα 

κατάρτισης. 

ΔΕ10. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας 

24. Η έννοια της 

Μικροδιδασκαλίας 

και η χρησιμότητά της 

στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

    10  80  1.  Η  Έννοια  της 

Μικροδιδασκαλίας 

 

2.  Βασικές  Αρχές  της 

Μικροδιδασκαλίας 

 

3.  Εναλλακτικές 

Προσεγγίσεις  στην 

Υλοποίηση 

Μικροδιδασκαλιών 

 

4.Οργάνωση 

μικροδιδασκαλιών  σε 

Να ορίζει την 

έννοια της 

μικροδιδασκαλία

ς. 

Να περιγράφει 

τις βασικές αρχές 

που διέπουν την 

τεχνική αυτή. 

Να αναλύει το 

στάδιο πριν το 

εργαστήριο της 

μικροδιδασκαλία

ς. 

Να αναλύει το 

στάδιο κατά τη 

διάρκεια του 

εργαστηρίου της 
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Πανεπιστημιακά 

μαθήματα 

μικροδιδασκαλία

ς. 

Να αναλύει το 

στάδιο της 

αξιολόγησης της 

μικροδιδασκαλία

ς. 

Να συνθέτει μια 

μικροδιδασκαλία

. Να υλοποιεί μια 

μικροδιδασκαλία 

σε θέμα της 

επιλογής του. 

Να εφαρμόζει τις 

αρχές 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων και τις 

αντίστοιχες 

εκπαιδευτικές 

τεχνικές στην 

υλοποίηση 

μικροδιδασκαλιώ

ν. 

ΔΕ 11. Βασικές Ικανότητες – Φύλο και Διαπολιτισμικότητα 

25: Βασικές 

Ικανότητες ‐ Φύλο ‐ 

Διαπολιτισμικότητα 

    ‐  5  1)  Οι  Βασικές 

Ικανότητες 

2)  Φύλο  και 

Εκπαίδευση 

3) Η αντιμετώπιση της 

διαφορετικότητας 

4)  Βασικές  αρχές 

διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

Να μπορεί να 

αξιοποιεί την 

ετερογένεια της 

εκπαιδευόμενης 

ομάδας για τον 

εμπλουτισμό της 

εκπαιδευτικής 

διεργασίας. 

Να ορίζει και να 

περιγράφει τις 

βασικές 

ικανότητες. 

Να συσχετίζει την 

αντιμετώπιση της 

διαφορετικότητα

ς με 

συγκεκριμένες 

νοοτροπίες, 

στάσεις κι 

αντιλήψεις. 

Να αντιστοιχεί τις 

διάφορες 

εκδηλώσεις 

συμπεριφοράς με 
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συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές 

πρακτικές,  

Να προτείνει 

τρόπους 

αντιμετώπισης 

της 

διαφορετικότητα

ς προκειμένου να 

εξαλειφθούν 

συγκεκριμένες 

προκαταλήψεις. 

Να παραθέτει 

παραδείγματα 

εφαρμογής των 

εκπαιδευτικών 

στρατηγικών για 

τη δημιουργία 

διαπολιτισμικής 

σκέψης. 

Να παραθέτει 

παραδείγματα 

εφαρμογής των 

εκπαιδευτικών 

στρατηγικών για 

την ανοχή στη 

διαφορετικότητα. 

Να αντιστοιχεί 

συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές 

στρατηγικές με 

την προώθηση 

της ισονομίας, 

της 

αλληλοκατανόησ

ης, της 

αλληλοαποδοχής 

και της 

αλληλεγγύης. 

ΔΕ12. Αρχές Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
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26: Αρχές 

Επικοινωνίας στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

    ‐  5  1.  Έννοια  και 

Διαδικασίες 

Επικοινωνίας 

2.  Λεκτική  και  μη 

Λεκτική Επικοινωνία 

3.Επικοινωνία  ‐

Γλώσσα  Σώματος  ‐ 

Χειρονομίες 

Να ορίζει την 

έννοια και το 

περιεχόμενο 

της 

επικοινωνίας 

Να περιγράφει 

τις διαδικασίες 

της 

επικοινωνίας 

Να διακρίνουν 

την 

αποτελεσματικ

ή από την μη 

αποτελεσματικ

ή επικοινωνία 

Να ερμηνεύουν 

και να 

αξιοποιούν τη 

γλώσσα του 

σώματος στην 

εκπαιδευτική 

διεργασία 

 

 
 
 

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1.Επίλυση και ηλεκτρονική υποβολή Τεστ 
Αυτοαξιολόγησης (ένα σε κάθε Θεματική 
Ενότητα) 
2. Πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλίας στο 
πρότυπο της Πρακτικής Εξέτασης στον 
ΕΟΠΠΕΠ 
3. 
... 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών  

1. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης 
2. Χρήστος Κάκκος  
3.Θεόδωρος Τσιόγκας 
 

Ιδιότητες εκπαιδευτών - Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 
- Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 

επιβεβαιωμένη επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών 

- Πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ ή  
- Απόφοιτοι Προγράμματος Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δημόσιου Φορέα 

Προσόντα εκπαιδευτών 

1. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
(Προαιρετικά) 

2. Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων τουλάχιστον 
100 ώρες 

3. Ολοκλήρωση προγράμματος Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας τουλάχιστον 100 
ωρών από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 
Βαθμοί ECVET 
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

8 βαθμοί ECVET 

 



33 
 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 300 ευρώ 
Εκπτωτική πολιτική  Προπληρωμή έκπτωση 10%. 

 Άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι και άτομα με 
ειδικές ανάγκες, έκπτωση 25% επί του 
συνολικού ποσού διδάκτρων. 

 Όσοι αποτελούν προσωπικό που εργάζεται στα 
ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής έκπτωση 50% επί του 
συνολικού ποσού των διδάκτρων. 

 Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο 
σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που 
συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, 
έκπτωση 10%. 

 Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει 
επιμορφωτικά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου Πειραιά   θα λάβουν έκπτωση 
30% 

 Εκπαιδευτές Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, ΣΔΕ 
και Κολλεγίων με ενεργή σύμβαση θα λάβουν 
έκπτωση 40% 

 Εκπαιδευτές Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, ΣΔΕ 
και Κολλεγίων χωρίς ενεργή σύμβαση θα 
λάβουν έκπτωση 30% 

 
Τρόπος καταβολής τελών(Άπαξ /Δόσεις) Η καταβολή του ποσού, μπορεί να γίνει το ανώτερο  σε 

2 δόσεις  

 
 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν*) 

ΑΠΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 


