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Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις, πρακτική
εξάσκηση και άσκηση σε οργανισμό για τη διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης. Παράλληλα,

περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, υπόδηση ρόλων, καθοδήγηση στην
προετοιμασία της ειδικής εργασίας και πρακτική άσκηση της μικροδιδασκαλίας.

Εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη επιχειρήσεων
και οργανισμών που επιθυμούν να

ασχοληθούν με την εκπαίδευση, εκπαιδευτές
και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και δια
βίου παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού
εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι οποίοι

ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο
της εκπαίδευσης και έχουν ελάχιστη ή

καθόλου εκπαιδευτική εμπειρία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι
συμμετέχοντες θα λάβουν

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, το οποίο
αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στη
διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης
σύμφωνα με το πρότυπο του Εκπαιδευτή

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
76 ΩΡΕΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με
εργοδοτούμενούς τους καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ,

θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Εκπαιδεύτρια: Άντρη Ζαννεττή



Προσδιορίζουν ανάγκες κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα (τομέα,
οργανισμού, ατομικών αναγκών)
Σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν τα προγράμματά τους,
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, μέσα και υλικά
Διατυπώνουν σωστά Στόχους Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων
Επεξεργάζονται και αξιοποιούν τα αποτελέσματα αξιολόγησης
των προγραμμάτων κατάρτισης
Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού και
μεταδοτικού εκπαιδευτή
Παρουσιάζουν με σαφήνεια το υλικό κατάρτισης μέσω Power

Point με σωστούς τρόπους επικοινωνίας και γλώσσα σώματος
Αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που τυχόν
παρουσιάζονται κατά την κατάρτιση
Υιοθετούν αποτελεσματικά τις αρχές εμψύχωσης μιας ομάδας

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα
είναι σε θέση να:  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται στο Πρότυπο
Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, το
οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ. Ο σκοπός του είναι η ανάπτυξη των
ικανοτήτων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου. Η
εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής
Κατάρτισης αποκτά, σήμερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψη του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΑνΑΔ). Με την πιστοποίησή τους, οι Εκπαιδευτές
Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα
του ενδιαφέροντός τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να εργάζονται ως
Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και
προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.
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Συνολική διάρκεια: 76 ώρες


