
 

 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ» 

» 

 

Το ΚΕΚ Τεσνικέρ Σσολέρ ηος Επιμεληηηπίος Ηπακλείος, έσονηαρ ολοκληπώζει ήδη με μεγάλη επιηςσία επηά 

ημήμαηα, διοπγανώνει ξανά πποπαπαζκεςαζηικό ζεμινάπιο εκπαίδεςζηρ εκπαιδεςηών ενηλίκων, καηάλληλο για 

ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία πιζηοποίηζηρ εκπαιδεςηικήρ επάπκειαρ ηων Εκπαιδεςηών Ενηλίκων ηηρ Μη 

Τςπικήρ Εκπαίδεςζηρ ηος ΕΟΠΠΕΠ αςηή ηην θοπά ζηην πόλη ηος Αγίος Νικολάος. 

Απεςθύνεηαι: Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε εκπαιδεςηέρ ενηλίκων αλλά και ζε όζοςρ ενδιαθέπονηαι να 

πιζηοποιηθούν ωρ εκπαιδεςηέρ ενηλίκων. Οι ζςμμεηέσονηερ θα εκπαιδεςηούν ώζηε να βεληιώζοςν ηιρ επιδόζειρ 

ηοςρ ζηιρ εξεηάζειρ πος διοπγανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για ηην πιζηοποίηζη εκπαιδεςηικήρ επάπκειαρ ηων 

Εκπαιδεςηών Ενηλίκων ηηρ Μη Τςπικήρ Εκπαίδεςζηρ (πιζηοποίηζη επιπέδος Β ηος ΕΚΕΠΙΣ). 

Σκοπόρ: Σκοπεύει ζηην βεληίωζη και ανάπηςξη ικανοηήηων πος ππέπει να έσοςν ηόζο οι έμπειποι εκπαιδεςηέρ 

όζο και οι νέοι, καθώρ και άηομα πος επιδιώκοςν να αποκηήζοςν ηιρ δεξιόηηηερ ηος εκπαιδεςηή καθώρ και ηην 

ειδικεςμένη εκπαίδεςζη ηοςρ ζε ζςγκεκπιμένη θεμαηολογία πος θα ηοςρ βοηθήζει να επιηύσοςν ζηιρ εξεηάζειρ 

πιζηοποίηζηρ επιπέδος Β ηος ΕΚΕΠΙΣ. 

Παηήζηε εδώ για να δηλώζεηε ζυμμεηοχή ζηο ζεμινάριο 

Ενόηηηερ ζεμιναπίος  

(με βάζη ηο επαγγελμαηικό πεπίγπαμμα Εκπαιδεςηήρ ενηλίκων ηος ΕΟΠΠΕΠ) 

 Αλληλογνωριμία, Παρουςίαςη ςτόχων προγράμματοσ, Διαμόρφωςη εκπαιδευτικοφ ςυμβολαίου 
 Κοινωνικό-οικονομικό πλαίςιο και εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ ςτο πεδίο τησ εκπαίδευςησ ενηλίκων 
 Θεωρίεσ μάθηςησ ενηλίκων, Χαρακτηριςτικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προχποθζςεισ αποτελεςματικήσ 

μάθηςησ, Αρχζσ μάθηςησ ενηλίκων, Ρόλοσ εκπαιδευτή 

http://demo.katartisi.gr/index.php/aitisi-seminariou?seminaria___seminario=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF&seminaria___seminario_date=14/05/2016&seminaria___seminario_id=eee_nikolaos_2016_1


 

 

 Μεθοδολογία διερεφνηςησ εκπαιδευτικών αναγκών 
 Μεθοδολογία εναρκτήριασ ςυνάντηςησ 
 φγχρονεσ μζθοδοι και τεχνικζσ διδαςκαλίασ 
 Διαμόρφωςη εκπαιδευτικοφ χώρου. Αποτελεςματική χρήςη εποπτικών μζςων διδαςκαλίασ 
 Δυναμική τησ εκπαιδευόμενησ ομάδασ (διαμόρφωςη ςυνεργατικοφ μαθηςιακοφ κλίματοσ, ρόλοι ςτην ομάδα, 

επικοινωνία ςτην ομάδα) 
 Μεθοδολογία ςχεδιαςμοφ διδακτικήσ ενότητασ 
 χεδιαςμόσ 20΄ μικροδιδαςκαλιών από τουσ εκπαιδευόμενουσ 
 Αξιολόγηςη διδακτικοφ ζργου (Μοντζλα, τφποι, τεχνικζσ) 
 Παρουςίαςη 20΄μικροδιδαςκαλιών από τουσ εκπαιδευόμενουσ - χολιαςμόσ- Υποςτήριξη 

Κόζηορ: 360 € ανά ζςμμεηοσή. 

Διάπκεια ζεμιναπίος: 110 διδακηικέρ ώπερ εκ ηων οποίων οι 50 εξ αποζηάζεωρ μέζω ηηρ ηλεκηπονικήρ μαρ 

πλαηθόπμαρ. 

Ημεπομηνία έναπξηρ: Το ζεμινάπιο θα διεξασθεί ζε 3 ζαββαηοκύπιακα. 

14-15/05/16, 21-22/05/16 και 28/05/16 και 29/05/16 με ώπερ διεξαγωγήρ 09.00-17.00. 

Φώπορ ςλοποίηζηρ: ΤΕΙ Αγίος Νικολάος 

Θα ηηπηθεί αςζηηπά η ζειπά πποηεπαιόηηηαρ. 

Παηήζηε εδώ για να δηλώζεηε ζυμμεηοχή ζηο ζεμινάριο 

Πληποθοπίερ, Σηο ΚΕΚ Τεσνικέρ Σσολέρ Επιμεληηηπίος Ηπακλείος, Κοπωναίος 9, 71202 Ηπάκλειο Κπήηηρ, 

από ηιρ 8.30 π.μ. έωρ 3:00μ.μ. Πληποθοπίερ: Λεονηαπάκηρ Κςπιάκορ Τηλ.κένηπο:2810302730, 2810302735 e-

mail: info@katartisi.gr fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes αιηήζειρ ζηο web: www.katartisi.gr 
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