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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

 

 

Επιµορφωτικό Σεµινάριο  

 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 

 
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό 

έτος 2017-18 επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».  

 

Τo Επιµορφωτικό Σεµινάριο απευθύνεται: 

α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τοµείς της Εκπαίδευσης και της ∆ιά Βίου Μάθησης 

β) Σε Στελέχη της ∆ιοίκησης 

γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τοµείς της Εκπαίδευσης και της ∆ιά 

Βίου Μάθησης και 

∆) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστηµονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόµενα γνωστικά πεδία  

Σκοπός του παρόντος προγράµµατος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά 

σηµεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειµένου να µπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν οµάδες 

ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιµόρφωσης στα παραπάνω 

θέµατα αναδεικνύονται και αναφύονται µέσα από µια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την 

ουσιαστική, µακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έµπειροι 

εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτοµα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και 

δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων. 

 

∆ιάρκεια: 300 ώρες µε 120 ώρες διά ζώσης διδασκαλία -120 ώρες εξ αποστάσεως µε µέθοδο ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης-60 ώρες παρουσίαση εργασιών και εκπόνηση εργασίας 

Ηµέρες και ώρες διεξαγωγής σεµιναρίου: 1 µε 2 Σαββατοκύριακα κάθε µήνα (Σάββατο 10:00- 14:00, 

Κυριακή 10:00- 14:00) 

Η έναρξη των µαθηµάτων:    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 
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Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Κοζάνη 

 

Με το πέρας των µαθηµάτων, θα δοθεί στους συµµετέχοντες Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης και 

Συνοδευτικό µε αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραµµένο από Κρατικό 

Πανεπιστήµιο. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 
1
η
 «∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ & ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 20 ώρες 

2η  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 10 ώρες 

3η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ - Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»10 ώρες 

4η «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 

 10 ώρες 
5η«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 15 ώρες 

6η «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 10 ώρες 

7η «ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»10ώρες 

8η «Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECTS) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»15 ώρες  

9η «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» 20 ώρες 

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ 

 

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 

• κα ∆ήµητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 210-3635701, 6936-004.508 (καθηµερινές 15:00-19:00) 

• Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντοµότερο e- mail µε τα στοιχεία τους 

(απαραιτήτως το τηλέφωνο) στα : eefdia@yahoo.gr  

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………… 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………… 

Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………………. 


