
 
Η ανάγκη προσφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος προκύπτει από τη
διαπίστωση ότι πεπειραμένοι υποψήφιοι, αλλά και πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΕΚ5, δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες
διδασκαλίας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν εμπειρία μόνο στην
κατά πρόσωπο εκπαίδευση και το έλλειμμα διαφάνηκε εντονότερα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Επομένως, σκοπός του προγράμματος είναι να
εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος,
καθώς και σε πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, ώστε να είναι ικανοί να προσφέρουν
τα προγράμματά τους με τη μέθοδο της σύγχονης ή/και της ασύγχρονης
ηλεκτρονικής μάθησης και την ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνικών
εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
1, 8, 15, 22, 29/3/22, 
5, 12/4/22 & 3, 10, 17, 24/5/22
(Κάθε Τρίτη)

ΩΡΕΣ:
17:00 - 21:15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
45 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 20/02)    
ΑΝΕΡΓΟΙ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

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 πεπειραμένους υποψήφιους ή/και
πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην αξιοποίηση σύγχρονων
ψηφιακών δεξιοτήτων σχεδιασμού, διδασκαλίας και αξιολόγησης στην
εκπαίδευση ενηλίκων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και

εξασφαλίστε €100 έκπτωση!

€1065
€765
€300
€200

ΔΩΡΕΑΝ

e-Learning
_________

Διαδικτυακό
Σεμινάριο

https://terramediacy.com/
https://terramediacy.com/courses/eek/eek-diadromi1/


terramediacy

Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και

εξασφαλίστε €100 έκπτωση!
(Ισχύει μέχρι 20/02)

Σχεδιάζουν ηλεκτρονικά εργαλεία συλλογής στοιχείων
Αξιολογούν την ποιότητα των διαδικτυακών πλατφόρμων
τηλεκπαίδευσης (ΔΠΤ)
Χρησιμοποιούν τις έξυπνες εφαρμογές ΔΠΤ στο κινητό τους
τηλέφωνο
Συντάσσουν σχέδιο μαθήματος για προγράμματα τηλεκπαίδευσης
Εφαρμόζουν την αρχή της τροπικότητας στην κατασκευή του
ηλεκτρονικού υλικού
Αναρτούν υλικό στις πλατφόρμες
Διαμοιράζουν τους συμμετέχοντες σε υποομάδες στις πλατφόρμες
Ενσωματώνουν ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης στις πλαρφόρμες
Αξιολογούν τις δραστηριότητες με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
ανατροφοδότησης & αυτορρύθμισης

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:

Ενότητα 7:

Ενότητα 8:

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ &
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΟΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ

Παρασκευή
Χατζηπαναγιώτου
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά και στηρίζεται στην ενεργό
συμμετοχή και διάδραση των συμμετεχόντων

Η Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι Επ.
Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και
Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης του ΕΠΚ. 

Συμμετέχει ως επιστημονική συνεργάτιδα/
υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα και
διδάσκει ως επιμορφώτρια σε
προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών
και διοικητικών στελεχών της
Εκπαίδευσης. 

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της
ΑΝΑΔ στον τομέα της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.

https://terramediacy.com/
https://www.facebook.com/terramediacy/

