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                               ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
                                   Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης [ΚΕΔΙΒΙΜ] 
                                      Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου             
                                    και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση   [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α/eLearning Lab]   

                                 www.edivea.org 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ                     

διάρκειας 7 μηνών / 500 ωρών (20 ECTS)    

Απευθύνεται σε : Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων, Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Σε στελέχη της διοίκησης 

όλων των ειδικοτήτων (π.χ. διευθυντής, υποδιευθυντής, σχολικός σύμβουλος), 

Απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ 

Τίτλος Επιμορφωτικού προγράμματος 

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εξειδίκευση στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας» 

  Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος – Σεπτέμβριος 2019  

Υποβολή Αιτήσεων έως 3 Μαρτίου (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

http://www.edivea.org/ 

 

http://www.edivea.org/
http://www.edivea.org/
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1. Γενική Περιγραφή: Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια 

Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διοργανώνουν εξ αποστάσεως  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: 

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εξειδίκευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». 

2. Σκοπός της επιμόρφωσης: Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό  να εφοδιάσει τους 

επιμορφούμενους με  μεθόδους, εργαλεία και ικανότητες,  ώστε να αναβαθμίσουν τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων 

και ειδικά σε θέματα που αφορούν στo πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας. Ακόμα, στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των 

συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις,  οι οποίες θα 

ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης, της 

δυναμικής της ομάδας και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης) 

3. Σε ποιους απευθύνεται: Το ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε : 

- Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

- Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 

- Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

- Στελέχη της διοίκησης όλων των ειδικοτήτων (π.χ. διευθυντής, υποδιευθυντής, σχολικός 

σύμβουλος) 

- Απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ 

4. Χρονική διάρκεια: Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί από 3 Μαρτίου 2019 έως 31 

Σεπτεμβρίου 2019.   

5. Επιστημονικός Συντονισμός 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του επιμορφωτικού προγράμματος: Αναστασιάδης Παναγιώτης, 

Καθηγητής Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α  

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος  Εκπαιδευτικού Υλικού: Κόκκος Αλέξης, Πρόεδρος της 

Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέλος της συντονιστικής επιτροπής της 

Παγκόσμιας Ένωσης Μετασχηματίζουσας Μάθησης. τ. Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο 

ΕΑΠ. 
 

6. Επιμορφωτές 
Το σύνολο των επιμορφωτών αποτελείται από: 

- Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΑΕΙ 

- Πτυχιούχους ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές 

- Πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ  εκπαιδευτές ενηλίκων με πολυετή διδακτική εμπειρία 

και συγγραφικό έργο. 
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7. Η Μεθοδολογία Επιμόρφωσης: Η προτεινόμενη επιμόρφωση  θα στηριχτεί στη 

μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με: 

- Χρήση διαδραστικής πλατφόρμας  

- Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις  

- Συμμετοχή σε διά Ζώσης συνάντηση (προαιρετικό) 

8. Διδακτικές Ενότητες: Οι Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

Διδακτικές Ενότητες (Δ.Ε.) : 

[Δ.Ε 1]:   Η Κατάσταση και οι Πολιτικές της Διά Βίου Μάθησης (30 διδακτικές ώρες)  

[Δ.Ε 2]:   Θεωρητικές Προσεγγίσεις (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 3]:   Η σημασία της  εκπαίδευσης  σε ομάδες / Δυναμική της Ομάδας  Σχέσεις εκπαιδευτικών- 

εκπαιδευομένων (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 4]:   Οι Ρόλοι μέσα στην Ομάδα Εκπαιδευομένων (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 5]:   Διδακτικές Μέθοδοι - Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 6]:   Ημέρες υποδοχής στα ΣΔΕ (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 7]:   Η Εναρκτήρια Συνάντηση (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 8]:   Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 9]:   Σύγχρονες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές (10 δ.ω.) 

[Δ.Ε 10]: Τα project και τα εργαστήρια στα ΣΔΕ (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 11]: Φάκελος εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 12]: Η περιγραφική αξιολόγηση στα ΣΔΕ (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 13]: Η επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και με τον διευθυντή στο ΣΔΕ (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 14]: Διαχείριση συγκρούσεων (20 δ.ω.) 

[Δ.Ε 15]: Το ΣΔΕ στην τοπική κοινωνία (20 δ.ω.) 

[Δ.Ε 16]: Ένα διεπιστημονικό σχέδιο δράσης για απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων στα ΣΔΕ (25 δ.ω.) 

[Δ.Ε 17]: Μεθοδολογία μικροδιδασκαλίας (30 δ.ω.) 

[Δ.Ε 18]: Σχεδιασμός και παρουσίαση «μικροδιδασκαλίας» (35 δ.ω.) 
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9. Κόστος Φοίτησης: Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 380 ευρώ, τα οποία 

καταβάλλονται τμηματικά σε 2 ισόποσες δόσεις ως εξής: 

1η καταβολή:  έως 10  Μαρτίου 2019 (190 Ευρώ) 

2η Καταβολή: έως 31 Μαΐου 2019  (190 Ευρώ) 

Το σύνολο των χρηματικών καταβολών γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκδίδεται απόδειξη 

είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα. 

10. Προϋποθέσεις «Επιτυχούς Ολοκλήρωσης» 
Ο επιμορφούμενος για να ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού 

Προγράμματος θα πρέπει: 

α. Να συμμετέχει στις  3 τηλεδιασκέψεις του σεμιναρίου. 

β. Να έχει επίδοση πάνω από 50/100 στις εργασίες των Διδακτικών Ενοτήτων. Οι επιτυχόντες 

θα αναρτήσουν την τελική τους εργασία τους σε εδική τοποθεσία (πλατφόρμα) στο διαδίκτυο, 

με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στην κοινότητα που θα δημιουργηθεί. 

11. Χορήγηση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) –                                    

«Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης» 7 μηνών / 500 ωρών (20 ECTS)  
Η επιτυχής ολοκλήρωση του συνόλου των Διδακτικών Ενοτήτων οδηγεί στην απόκτηση 

Πιστοποιητικού Επιτυχούς Ολοκλήρωσης στην  «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με 

εξειδίκευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», διάρκειας 7 μηνών, 500 ωρών  (20 ECTS), το 

οποίο εκδίδεται και χορηγείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια 

Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) 

12.  Επιλογή επιμορφούμενων  
Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και την 

έγκαιρη οικονομική τακτοποίηση. Αναλυτικές πληροφορίες θα σας αποσταλούν στο 

ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης. 

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 
  

Υποβολή Αιτήσεων έως: 3 Μαρτίου 2019 

Έναρξη Μαθημάτων: 11/3/2019 

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου Σεπτέμβριος 2019 

 

Υποβολή Αιτήσεων 
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 3/3/2019…  κάντε κλικ εδώ 

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
info@courses.epimorfosi.org.gr    

http://creativity.a2hosted.com/epchamilo/main/auth/inscription.php
mailto:info@courses.epimorfosi.org.gr

