
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(ΣΕΠ/CYQF/EQF5)

ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ e-Learning
_________

Διαδικτυακό
Σεμινάριο

 
Το πρόγραμμα βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών
Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ. Σκοπός του
προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως
κλάδου και αντικειμένου. Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εκπαιδευτών
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά, σήμερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψει 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
χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/

και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
3, 10, 13, 17, 24, 27/11/2021 & 4/12/2021
(7 συναντήσεις)

ΩΡΕΣ:
08:30 - 13:45

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
35 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Άντρη Ζαννεττή

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 15/10)    
ΑΝΕΡΓΟΙ:

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις τελικές
εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στο
οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού.

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.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτές προγραμμάτων ενηλίκων
ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου και σε όσους δραστηριοποιούνται στον
ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης και επιθυμούν να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και της δια βίου μάθησης γενικότερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και

εξασφαλίστε €50 έκπτωση!

€795
€595
€200
€150

ΔΩΡΕΑΝ
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facebook.com/terramediacy

Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και

εξασφαλίστε €50 έκπτωση!
(Ισχύει μέχρι 15/10)

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 PowerPoint με
σωστούς τρόπους επικοινωνίας και γλώσσα σώματος.

Αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που τυχόν
παρουσιάζονται κατά την κατάρτιση.

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

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 :  
Ενότητα 2 : 
Ενότητα 3 :
 
Ενότητα 4 : 

Ενότητα 5:

Ενότητα 6:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/
ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/
ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/
ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Συνολική διάρκεια: 35 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει
παρουσιάσεις, πρακτική άσκηση για τη διερεύνηση αναγκών
εκπαίδευσης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, υπόδηση ρόλων,

καθοδήγηση στην προετοιμασία της ειδικής εργασίας και πρακτική
άσκηση της μικροδιδασκαλίας.

Άντρη Ζαννεττή
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια

Είναι απόφοιτη του Πάντειου Πανεπιστημίου με
εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος
του διπλώματος ΜΙΜ (Mediterranean Institute of

Management). Κατέχει, επίσης, το επαγγελματικό
προσόν LOMA και το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών
Σπουδών.

Είναι  πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή
ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και εγκεκριμένη
εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της
σταδιοδρομίας, συμμετείχε σε ένα ευρύ φάσμα
ασφαλιστικών υπηρεσιών ως στέλεχος υπεύθυνη στο
τμήμα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών τραπεζικού
οργανισμού, στο Τμήμα Προσωπικών Ασφαλίσεων,

Τμήμα Εμπορικών Ασφαλίσεων, υπεύθυνη ομάδας
προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων σε μεγάλους
ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επί του παρόντος, είναι διευθύντρια της εταιρείας
Terramedia Interactive Ltd και Terramedia Insurance

Training Institute και εκπαιδεύτρια επαγγελματικής
κατάρτισης. Έχει ολοκληρώσει πάνω από 20

προγράμματα κατάρτισης και έχει  εκπαιδεύσει
περισσότερους από 200 εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν
πιστοποιηθεί με επιτυχία.
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