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ΣτοιχείαΕπιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μοΕπιστημονικού 
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 Διοίκηση και Εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας 
Αριθμός 
ΘεματικούΠεδίου(Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 
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Συνολική διάρκεια 
προγράμματος(μήνες, διδακτικές 
ώρες) 

Μήνες: 5 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών:400 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

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 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι: 

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  

• Κατοχή προσωπικού e-mail 

• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

 

Μέθοδος υλοποίησης 
Δια ζώσης 

Μικτό:  
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Από απόσταση(e-learning) Θα υλοποιηθεί με 

τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης 

εκπαίδευσης 

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

• Στο ασύγχρονο 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 

 
2.Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών 
 

15 ώρες 

3. Σχεδιασμός Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

60 ώρες 

4. Εισαγωγή στη Διοίκηση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων και 
Οργανισμών 

50 ώρες 

5. Η φιλοσοφία λειτουργίας των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, 
Πρόγραμμα Σπουδών 

100 ώρες 

6. Η ιδιαιτερότητα της 
Εκπαιδευτικής Διαδικασίας στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  

100  ώρες 

7.Η Αξιολόγηση στα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας. 

50   ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 
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Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

Σκοπός του Επιμορφωτικού  προγράμματος είναι οι 
επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους με τις βασικές αρχές και στοιχεία της 
Φιλοσοφίας, της διδακτικής και αξιολογικής 
πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων και μεθόδων 
διδασκαλίας που διέπουν την οργάνωση και 
λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.Δ.Ε.). Έχει βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό των 
γνώσεων, δεξιοτήτων  και ικανοτήτων να 
ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, στο πλαίσιο του θεσμού των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας.  

Με την παρακολούθηση των  διδακτικών ενοτήτων  
του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν 
και θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα 
που αφορούν την κατανόηση του πλαισίου 
λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. σε θέματα φιλοσοφίας, 
αρχών και διδακτικών πρακτικών του προγράμματος 
σπουδών. Στοχεύει στην εξοικείωση με τεχνικές 
διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των 
εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. υποδοχής και ομαλής 
επανένταξης στο σχολικό περιβάλλον, με ικανότητες 
να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις κατάλληλες 
εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές μεθόδους της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Να γνωρίσει και να 
εξοικειωθεί   με την αξιολογική διαδικασία και το 
μοντέλο της περιγραφικής αξιολόγησης, τον ρόλο 
ως εκπαιδευτής-καθοδηγητής των εκπαιδευομένων 
στα ΣΔΕ και θα είναι σε θέση να συντονίζουν 
δημιουργικά την εργασία σε ομάδες, ενισχύοντας το 
διάλογο και την κριτική σκέψη. 

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί  και  τα στελέχη 
της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το 
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και την βεβαίωση 
επιτυχούς παρακολούθησης    και να μοριοδοτηθούν 
με το ανώτερο των μορίων στα κριτήρια επιλογής 
και μοριοδότησης στα Σ.Δ.Ε. και πιο συγκεκριμένα 
στο 1.2.α Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ και αφορά 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1) Ως υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης 
(Διευθυντών  και Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.) 



5 
 

2)  Μόνιμοι εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν να 
αποσπαστούν στα Σ.Δ.Ε. 

3) Ωρομίσθιοι  εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν να 
προσληφθούν ως εκπαιδευτές στα ΣΔΕ. 

4) Ψυχολόγοι και Σύμβουλοι σταδιοδρομίας που 
διεκδικούν να απασχοληθούν στα ΣΔΕ 

 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

Γνωστικές δεξιότητες 
(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης και 

ανάλυσης δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 
σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, πχ να 

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

1. Να γνωρίζουν τις αρχές της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, τα εμπόδια στην μάθηση, να 
αντιληφθούν την έννοια της ομάδας και τα 
στάδια εξέλιξης, να ορίζεται τι είναι ομάδα. 

2.Να γνωρίζουν το ιστορικό των Σ.Δ.Εκαι να 
καταλάβουν το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΔΕ και 
το πρόγραμμα σπουδών  

3.Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευομένων,  τις εκπαιδευτικές τεχνικές  που 
τους ενεργοποιούν και τις διδακτικές μεθόδους  
που διέπουν αυτά τα σχολεία  

4.Να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των  
εκπαιδευομένων και τον ρόλο τους ως 
εκπαιδευτές –εμψυχωτές  στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

5.Να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες στον σχεδιασμό 
της διδακτικής ενότητας  και στον σχεδιασμό του 
ημερησίου μαθήματος. 

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 τα προβλήματα και τις ανάγκες των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
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10. να αναγνωρίζει τη σημασία καθώς και 
μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης και αυτό-
αξιολόγησης 
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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 εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

2.Να ξεχωρίζουν τα εμπόδια στη μάθηση και να 
τους ενθαρρύνουν  να εμπλακούν ενεργά οι 
εκπαιδευόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία 

3.Να εφαρμόζει εκπαιδευτικές τεχνικές κατά την 
εναρκτήρια συνάντηση 

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) 

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 
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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 δεξιοτήτωνπου έχουν 
αποκτηθεί,σε διάφορες καταστάσεις και 

εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας) 

1.Να υιοθετούν και να αποδέχονται στην 
καθημερινότητα το εννοιολογικό πλαίσιο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και να αντιληφθούν  τι 
εννοούμε ενηλικιότητα  

2. Να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και στα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ. 

3.Να αισθάνονται ότι είναι ισότιμο μέλος με τους 
εκπαιδευόμενους και να τους παροτρύνει στην 
ανακάλυψη της γνώσης 

4.Να υιοθετούν για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 
ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και να 
προσαρμόζονται στον τρόπο και την λειτουργία 
των ΣΔΕ  

5 Να συνειδητοποιούν  τους λόγους για τους 
οποίους τα ΣΔΕ αποτελούν ένα ξεχωριστώ πεδίο 
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6. Να αποδεχθούν την περιγραφική αξιολόγηση 
και την αυτό αξιολόγηση ως ένα παιδαγωγικό 
εργαλείο 

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

8. να συμπεριφέρεται με κατανόηση και σεβασμό 
στους ενήλικες εκπαιδευόμενουςκαι στα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν 

9. να αποφεύγει το δασκαλοκεντρικό τρόπο 
εκπαίδευσης 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 

ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας

Α/Α Εκπαιδ. 

Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα(
Προσδιορίζονταιοι 
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 online 

Σύγχρονη 

Εξ’αποστάσε

ως (e‐

learning) 

ΔΕ 

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

    ‐    1.      Το  προφίλ  του 

Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

2.  Το  πλαίσιο  της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων  στην 

Ελλάδα:  Ιστορική 

Εξέλιξη  και 

Εκπαιδευτική Πολιτική 

3.    Το  πλαίσιο  της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων  και  τα 

βασικά 

χαρακτηριστικά  των 

Να ορίζει  την 

έννοια 

«Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων». 

Να περιγράφει το 

πλαίσιο δράσης 

του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων. 

Να διακρίνει τους 

διαφορετικούς 

τύπους 

εκπαίδευσης. 

Να 

αντιλαμβάνεται 

τη διαφορά δια 

βίου εκπαίδευσης 
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ενήλικων 

εκπαιδευόμενων 

4.  Θεωρίες  Μάθησης 

και  Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

5.  Ενήλικες 

Eκπαιδευόμενοι  ‐ 

Ομάδες  Στόχοι 

Κοινωνικά 

EυπαθείςOμάδες 

 

6.    Η  Δυναμική  της 

Ομάδας 

 

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. 

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 

χαμηλού 

ποσοστού 

συμμετοχής των 

Ελλήνων σε 

προγράμματα 
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Εκπαίδευσης 

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 

παραδείγματα 

την έννοια, την 

σημασία και την 

στρατηγική που 

ακολουθείται για 

την δια βίου 

εκπαίδευση, 

όπως 

προσδιορίζεται 

σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Να αναλύει τις 

βασικές αρχές 

καθώς και τις 

κύριες 

θεωρητικές 

προσεγγίσεις της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

Να συγκρίνει  τις 

διάφορες 
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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 

Να υιοθετήσει 

αρχέςκαι 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. 

Να ορίζουν τι 

είναι ομάδα και 

πώς λειτουργεί.  
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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. 

2. 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. 

3. Σχεδιασμός 
Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων  

- - - 50 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 
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4) Ο σχεδιασμός 
του περιεχομένου 
του εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

5) Προσδιορισμός 
του Σκοπού και 
των 
Εκπαιδευτικών 
Στόχων 

6) Τα βασικά 
δομικά συστατικά  
μιας διδακτικής 
ενότητας 

 

 

 

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 

Να διακρίνει 
τις διαφορές 
εκπαιδευτικο
ύ σκοπού και 
εκπαιδευτικώ
ν στόχων. 

Να αναλύει 
τις 
παραμέτρους 
που 
συνδέονται 
με το 
σχεδιασμό 
μιας 
διδακτικής 
ενότητας. 

Να σχεδιάζει 
το 
περιεχόμενο 
και το 
περίγραμμα 
των 
διδακτικών 
ενοτήτων 
ενός 
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προγράμματ
ος. 

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 
συγκεκριμέν
ες 
προδιαγραφέ
ς στην 
ανάπτυξη 
εκπαιδευτικο
ύ υλικού. 

 

4.	Εισαγωγή	στη	
Διοίκηση	
Εκπαιδευτικών	
Μονάδων	και	
Οργανισμών	

	 	 ‐	

50   1. Η έννοια της 
Οργάνωσης και 
Λειτουργίας ενός 
Οργανισμού στο 
πλαίσιο της 
Διοικητικής Επιστήμης
 
2. Οι Διαδικασίες 
Σχεδιασμού, 
Προγραμματισμού και 
Λήψης Αποφάσεων 
στο Πλαίσιο ενός 

Να 

προσδιορίζου

ν τους 

βασικούς 

στόχους της 

επιχείρησης/ο

ργανισμού  

Να 

περιγράφουν 

τις βασικές 

λειτουργίες 
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Εκπαιδευτικού 
Οργανισμού 
 
3: Μορφές 
Προγραμματισμού 
στη Διοίκηση ενός 
Εκπαιδευτικού 
Οργανισμού 
	

του 

μάνατζμεντ 

επιχειρήσεων/

οργανισμών  

Να αναλύουν 

την έννοια της 

οργάνωσης με 

έξι 

διαφορετικού

ς τρόπους  

Να 
περιγράφουν 
τα τμήματα 
μιας 
επιχείρησης/ο
ργανισμού και 
τις εργασίες 
που το καθένα 
τμήμα 
επιτελεί 
 
Να 

αναφέρουν 

την έννοια του 

μάνατζμεντ 

στην 

εκπαίδευση  

 

Να 

περιγράφουν 

τις 

διαφοροποιήσ

εις που 

αντιμετωπίζει 

ένας 

εκπαιδευτικός 

οργανισμός σε 

σχέση με μια 

κλασσική 

επιχείρηση  
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Να δίνουν 

παραδείγματα 

σχετικά με την 

Διαδικασία 

Λήψης 

Αποφάσεων 

στα πλαίσια 

των 

Εκπαιδευτικώ

ν Οργανισμών 

και των 

Φορέων 

Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης  

Να  
συγκρίνουν τις 
διαφορές 
μεταξύ 
εκπαιδευτικώ
ν οργανισμών 
διαφορετικών 
βαθμίδων στο 
Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 
 
Να 

αντιλαμβάνον

ται την 

ανάπτυξη του 

ανθρώπινου 

κεφαλαίου 

του 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού 

ως 

αντικείμενο 

του 

στρατηγικού 

προγραμματισ

μού,  

 

Να 

περιγράφουν 
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τις μεταβλητές 

που επιδρούν 

στην 

ανάπτυξη του 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

ενός 

εκπαιδευτικού 

οργανισμού 

και ο ρόλος 

του 

στρατηγικού 

προγραμματισ

μού, 

 

Να 

αναφέρονται 

σε ένα 

υποθετικό 

παράδειγμα 

μιας 

εκπαιδευτικής 

μονάδας που 

θα μπορούσε 

να είναι η 

δικιά μας 

εκπαιδευτική 

μονάδα, η 

οποία 

επιθυμεί να 

αναπτύξει ένα 

πλαίσιο 

στρατηγικού 

προγραμματισ

μού με 

ευρωπαϊκή 

προοπτική,  

 

Να 

αναφέρονται 

στο θεωρητικό 

πλαίσιο του 
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στρατηγικού 

προγραμματισ

μού κάτω από 

το πρίσμα των 

εξελίξεων 

στην ΕΕ,  

 

Να 

αναφέρονται 

στους άξονες 

και τους 

στόχους του 

στρατηγικού 

προγραμματισ

μού των 

συγκεκριμένω

ν οργανισμών. 

 

Να 

αντιλαμβάνον

ται την έννοια 

του 

λειτουργικού 

προγραμματισ

μού σε έναν 

εκπαιδευτικό 

οργανισμό,  

 

Να κατανοούν 

τη σχέση του 

λειτουργικού 

προγραμματισ

μού με το 

Ελληνικό 

εκπαιδευτικό 

σύστημα,  

 

Να 
αναφέρονται 
στα δύο 
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υποθετικά 
παραδείγματα 
των 
εκπαιδευτικώ
ν μονάδων οι 
οποίες 
αναπτύσσουν 
το πλαίσιο 
λειτουργικού 
προγραμματισ
μού ως 
συνέχεια και 
εφαρμογή του 
στρατηγικού 
προγραμματισ
μού.	
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5.Η φιλοσοφία 
λειτουργίας των 
Σχολείων 
Δεύτερης 
Ευκαιρίας, 
Πρόγραμμα 
Σπουδών 

   66 Ιστορική 
αναδρομή και 
πρόγραμμα 
σπουδών 

 

Η 
διαφορετικότητα 
των 
Εκπαιδευτικών 
στα ΣΔΕ 

 

Ο διευθυντής και 
Υποδιευθυντής 
στα ΣΔΕ 

 

Εκπαιδευόμενοι 
στα στα ΣΔΕ 

 

Το προφίλ και ο 
ρόλος  του 
Ψυχολόγου και 
Συμβούλου 
σταδιοδρομίας στα 
ΣΔΕ 

Να 
γνωρίσουν 
το ιστορικό 
των Σ.Δ.Ε. 

 

Το πλαίσιο 
λειτουργίας 
των ΣΔΕ και 
να είναι σε 
θέση να 
ανταπεξέλθο
υν με 
επιτυχία στις 
προδιαγραφέ
ς του 
προγράμματ
ος σπουδών. 

 

Να 
αντιληφθούν 
τον ρόλο 
τους  στο 
ιδιαίτερο 
εκπαιδευτικό 
περιβάλλον 
που διέπει τα 
συγκεκριμέν
α σχολεία 
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6.Η 
ιδιαιτερότητα 
της 
Εκπαιδευτικής 
Διαδικασίας στα 
Σχολεία 
Δεύτερης 
Ευκαιρίας 

   120 Σχεδιασμός 
διδακτικής 
ενότητας, επιλογή 
εκπαιδευτικών 
τεχνικών και 
εκπαιδευτικός 
χώρος στα ΣΔΕ 

 

Η λειτουργία της 
ομάδας στα ΣΔΕ 

 

Διαθεματική  
διδασκαλία και 
Βιωματική μάθηση 
στα ΣΔΕ 

 

Διδακτικοί 
μέθοδοι/ 
Ερευνητική 
Εργασία(projects) 
και εργαστήρια 
μάθησης στα ΣΔΕ 

Να είναι σε 
θέση να 
διαγνώσουν 
τις 
εκπαιδευτικέ
ς ανάγκες 
των 
εκπαιδευομέ
νων   

 

Να 
σχεδιάζουν 
σύμφωνα με 
τις ιδιαίτερες 
ανάγκες  μια 
διδακτική 
ενότητα και 
να 
χρησιμοποιο
ύν τις 
κατάλληλες 
εκπαιδευτικέ
ς τεχνικές 
και 
διδακτικές 
μεθόδους  με 
επιτυχία 
προωθώντας 
την 
ενεργητική 
συμμετοχή 
των 
εκπαιδευομέ
νων 

 

Να είναι σε 
θέση να 
διαχειριστού
ν  και να 
ανταπεξέλθο
υν  σε  
διαθεματικές  
συνδιδασκαλί
ες. 
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7.Η Αξιολόγηση 
στα Σχολεία 
Δεύτερης 
Ευκαιρίας. 

  4 50 Η περιγραφική 
αξιολόγηση στα 
ΣΔΕ 

Να 
γνωρίσουν 
και να 
εφαρμόσουν 
την 
περιγραφική 
αξιολόγηση  
στην πράξη 

 

 
 
 

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1.Επίλυση και ηλεκτρονική υποβολή Τεστ 
Αυτοαξιολόγησης (ένα σε κάθε Θεματική 
Ενότητα) 
2. Λαμβάνεται υπόψη η παρουσία των 
εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική 
πλατφόρμα  που αφορά την 
παρακολούθηση του διδακτικού υλικού 
3. 
... 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών  

Θα επιλεγούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών 
του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΠΕΙ 
 

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  ή/και σε ΣΔΕ 
τουλάχιστον 100 ώρες 

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

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

 
Βαθμοί ECVET 
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

16  βαθμοί ECVET 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


