
Στόχος προγράμματος – Σε ποιους απευθύνεται
Τα  εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής  εκπαίδευσης 
που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 
διδακτικών ωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές-σπουδαστές, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που 
θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτές Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων, σε απόφοιτους 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, σε εκπαιδευτές Σχολών 
Γονέων, καθώς επίσης και σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να 
επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αφού καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο 
πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών 
μεθόδων. Ειδικά για τους διαμένοντες στους Νομούς Αττικής και Λάρισας, το ΚΔΒΜ Ευρωπροόοδος 
προσφέρει με τη παρακολούθηση του παραπάνω σεμιναρίου δωρεάν πιστοποίηση στις ενότητες του 
Α.Σ.Ε.Π. από τη UNICERT, διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης δεξιοτήτων από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. .

Διάρκεια & χαρακτηριστικά του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής: 

• 134 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

• 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης

• 10 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης (διενέργεια διαδραστικού εργαστηρίου με σκοπό την παρουσίαση 
των μικροδιδασκαλιών των εκπαιδευόμενων)

Σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Ημερομηνία έναρξης
Κάθε Δευτέρα

ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ



Η Unicert προωθεί και
στηρίζει τα Webinars της 
ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΥ ΚΔΒΜ 2 

Εκπαιδευτικές Ενότητες - Δομή προγράμματος

• Αλληλογνωριμία, Στόχοι προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
• Ομάδα Εκπαιδευόμενων - Ομάδες Στόχοι
• Δυναμική της Ομάδας
• Θεωρητικό Πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Ιστορική εξέλιξη - Εκπαιδευτική Πολιτική
• Μεθοδολογία Σχεδιασμού - Κοινωνικό-Οικονομικό-Πολιτισμικό πλαίσιο
• Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Τεχνικές - Εκπαιδευτική διεργασία
• Βασικές Ικανότητες - Φύλο - Διαπολιτισμικότητα
• Εκπαιδευτικό υλικό - εποπτικά μέσα - Χώρος
• Αυτο-αξιολόγηση - Συνεχής Ανάπτυξη
• Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
• Παρουσίαση 20’ Μικροδιδασκαλιών - Ανατροφοδότηση

Κόστος σεμιναρίου:       350€ 
Ημερομηνία έναρξης:   Κάθε Δευτέρα
Χώροι διεξαγωγής:
Δια ζώσης: � Λάρισα, Κύπρου 24-28
      2410.552729, info@europroodos.gr
  � Αθήνα, Ακαδημίας 98-100, Πλ. Κάνιγγος
      210.3803883, athens@europroodos.gr
  � Κόρινθος, Πατρών 50-52
      27410.74300, info@europroodos.gr
Εξ αποστάσεως: Πανελλαδικώς στα Πιστοποιημένα Κέντρα της Unicert
Επιπλέον παροχές Ευρωπροόδου στους συμμετέχοντες του προγράμματος:
• Έκπτωση 10% στα εξέταστρα για την απόκτηση πιστοποιητικού αγγλικής 
γλώσσας επιπέδων Β2 (lower) ή C2 (proficiency), αναγνωρισμένων απο το ΑΣΕΠ
• Δωρεάν πιστοποίηση Unicert Primary (αποδεκτή από το ΑΣΕΠ, διαπιστευμένη από 
το ΕΣΥΔ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17024) σε όλες τις εκδόσεις λογισμικού 
(Windows XP, 7, 10 - Office 2003, 2007, 2010, 2013 & 2016) για κάθε 
συμμετέχοντα που διαμένει στην Αθήνα.

www.europroodos.gr


