
 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

25 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2015 

 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης στο αντίστοιχο Μητρώο απαιτείται Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής τους 
Επάρκειας. Η διαδικασία αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας περιλαμβάνει:     

α) Γραπτή εξεταστική δοκιμασία στο θεωρητικό μέρος του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
Η γραπτή δοκιμασία διαρκεί 1 ώρα και περιλαμβάνει από 3 έως 5 ερωτήσεις ανοικτού τύπου.   

β) Μικροδιδασκαλία και Συνέντευξη, με σκοπό την πρακτική αξιολόγηση των γνώσεων και 
ικανοτήτων των Εκπαιδευτών. Η μικροδιδασκαλία έχει διάρκεια 20΄ και η συνέντευξη 10΄. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 
μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.eoppep.gr/index.php/el/how-to/teacher-certification-educational-attainment-
lifelong-learning-lll-adult 

 

Σκοπός:  

Σκοπός του σεμιναρίου προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 
είναι να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες τόσο για το θεωρητικό όσο και για το 
πρακτικό μέρος των εξετάσεων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το σεμινάριο υιοθετεί 
μεθοδολογία που στηρίζεται στις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ παράλληλα 
καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις των εξετάσεων.   

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης: 

Για την κάλυψη του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων το σεμινάριο 
αποτελείται από δύο αντίστοιχα μέρη και ολοκληρώνεται σε 3 συναντήσεις.  

Στο θεωρητικό μέρος, τα κυριότερα σημεία της εξεταζόμενης θεωρίας προσεγγίζονται με 
βιωματικό τρόπο μέσα στην αίθουσα. Η ενεργητική συμμετοχή,  η αξιοποίηση της εμπειρίας 
των συμμετεχόντων εκπαιδευτών και η παράλληλη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού αποτελούν 
σημαντικές προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.  

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στο θεωρητικό μέρος είναι 16 ώρες (2 x 8 ώρες). Οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν ηλεκτρονικά την εξεταζόμενη ύλη (Τράπεζα Θεμάτων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με την 
εγγραφή τους στο σεμινάριο.  



 

 

 

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μικροδιδασκαλίας με βιντεοσκόπηση και  
ανατροφοδότηση. Ο κάθε συμμετέχων παραλαμβάνει μετά το τέλος του σεμιναρίου, 
βιντεοσκοπημένο υλικό με τη δική του μικροδιδασκαλία ώστε να το αξιοποιήσει ως εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης και ανάπτυξης.   

Για την ομαλότερη διεξαγωγή των μικροδιδασκαλιών οι εκπαιδευόμενοι θα χωρίζονται σε δύο 
υπο-ομάδες και η κάθε υπο-ομάδα θα ολοκληρώνει τις μικροδιδασκαλίες της σε μια εκπαιδευτική 
συνάντηση διάρκειας 4 ωρών.  

Μεταξύ των συναντήσεων προβλέπεται διάστημα δύο εβδομάδων ώστε να δίνεται χρόνος 
ενδιάμεσα για τη μελέτη του υλικού και την προετοιμασία της μικροδιδασκαλίας.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

 συσχετίζουν τις γνώσεις που ήδη διαθέτουν από την εμπειρία τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων 
με την εξεταζόμενη ύλη  

 εφαρμόζουν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που ενθαρρύνουν τον διάλογο και την 
κριτική σκέψη 

 σχεδιάζουν προγράμματα εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους από το θεωρητικό 
πλαίσιο του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων  

 σχεδιάζουν και διεξάγουν μικροδιδασκαλία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξετάσεων 

 αξιολογούν την εκπαιδευτική πρακτική τους και να ανατροφοδοτούν το έργο τους.   

 

Συμμετέχοντες:  

Όλοι όσοι ασχολούνται με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης 
ενηλίκων και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής 
Επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
Προαπαιτούμενα:  

∆ιδακτική πείρα στην εκπαίδευση ενηλίκων τουλάχιστον 150 ωρών, προκειμένου να 
τεκμηριώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.  

  



 

 

 

Εισηγήτρια:  

Μαρία Χρονοπούλου, ΜΑ Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέλος της Επιστημονικής Ένωσης 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πρώην στέλεχος Εκπαίδευσης Πωλήσεων Ασφαλιστικής Εταιρίας, 
τελειοφ. MA in Counseling Psychology.  

 

∆ιάρκεια: 20 ώρες 

Χρόνος διεξαγωγής:  

 25 Μαΐου 2015 (ώρες 8.30-16.30), 
 2 Ιουνίου 2015 (ώρες 8.30-16.30) και 
 15 Ιουνίου 2015 (ώρες 16.30-20.30). 

 

∆ίδακτρα: € 400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆, 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 363  



 

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

  

  

 
 

Θεματολογία 
 

 
 

 ∆ιαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων  

 Χαρακτηριστικά των Ενήλικων Εκπαιδευομένων και Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής 

Μάθησης 

 Ομάδα Εκπαιδευομένων – ∆υναμική Ομάδας 

 Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

 Βασικές Ικανότητες για τη ∆ιά Βίου Μάθηση – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

 Εκπαιδευτικό Υλικό και Εποπτικά Μέσα 

 Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας – Κριτήρια Αξιολόγησης – Ανατροφοδότηση 

 Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη 

 
 

  



 

 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 
Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 

 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 18/5/2015 

στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


