ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
Επιµορφωτικό Σεµινάριο
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό
έτος 2017-18 επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα «Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του παρόντος προγράµµατος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά
θέµατα που αφορούν στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα ενισχύσουν την παιδαγωγική τους ικανότητα να εκπαιδεύουν και
να καταρτίζουν οµάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους. Επίσης, το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επιµορφούµενων σχετικά τις νέες ευρωπαϊκές και
εθνικές τάσεις και πολιτικές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις επαγγελµατικές δυνατότητες που
αναδεικνύονται µέσω της χρηµατοδότησης του νέου επιχειρησιακού προγράµµατος για την «Ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού, την εκπαίδευση και τη διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, αλλά και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε προγράµµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα απευθύνεται σε:
-

Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τοµείς της Εκπαίδευσης και της ∆ιά Βίου Μάθησης

-

Εκπαιδευτές Προγραµµάτων Ενηλίκων

-

Εκπαιδευτικούς Επαγγελµατικών Λυκείων και Σχολών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

-

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης

-

Στελέχη της ∆ιοίκησης

-

Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειµένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της

εκπαίδευσης ενηλίκων
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-

Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τοµείς της Εκπαίδευσης και της διά

Βίου Μάθησης
Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστηµονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόµενα γνωστικά πεδία.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 300 ώρες:
-

130 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγµατοποιείται ένα (1) έως δύο

(2) Σαββατοκύριακα ανά µήνα
-

120 ώρες εξ αποστάσεως µε µέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

-

50 ώρες προετοιµασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων και

παρουσίαση µικροδιδασκαλιών

Ηµέρες και ώρες διεξαγωγής σεµιναρίου: 1 µε 2 Σαββατοκύριακα κάθε µήνα (Σάββατο 10:00- 15:00,
Κυριακή 10:00- 15:00)
Η έναρξη των µαθηµάτων προγραµµατίζεται για το Oκτώβριο 2017.

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 το Χαροκόπειο
Πανεπιστήµιο και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ» (15 ώρες)
-

Εννοιολογικό πλαίσιο- ∆ιάκριση

-

Σκοποί και στόχοι της υλοποίησης προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης στην Ελλάδα και την Ευρώπη
-

Αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση – Θεσµικό πλαίσιο και φορείς

υλοποίησης
-

Συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση – Θεσµικό πλαίσιο και φορείς

υλοποίησης
-

Αποτίµηση συστηµάτων Αρχικής και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης
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2η

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» (20 ώρες)
-

Ιστορική αναδροµή

-

Εκπαιδευτική Νοµοθεσία

-

Ευρωπαϊκές - Εθνικές Πολιτικές στην εκπαίδευση

-

Συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

-

Το Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης (ECVET)
-

Επαγγελµατικά περιγράµµατα -Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

-

Αντιστοίχιση µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ:

«ΣΥΝ∆ΕΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (10 ώρες)
-

Τι είναι η απασχόληση

-

Ευρωπαϊκές - Εθνικές πολιτικές στην απασχόληση

-

Σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την απασχόληση και την

αγορά εργασίας
4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (10ώρες)
-

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020
-

Ανταγωνιστικά προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης

-

Επενδυτική προτεραιότητα: Βελτίωση της συνάφειας των συστηµάτων εκπαίδευσης και

κατάρτισης µε την αγορά εργασίας/ Η ανάπτυξη της µαθητείας στην Ελλάδα.
5η

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (10ώρες)
-

Περιεχόµενο προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης

-

Σχεδιασµός προγραµµάτων σπουδών επαγγελµατικής κατάρτισης

-

Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες του εκπαιδευτή σε σχέση µε την οργάνωση

και υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης
-

∆είκτες αποτελεσµατικότητας του έργου του εκπαιδευτή προγραµµάτων επαγγελµατικής

κατάρτισης
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6η

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

«∆ΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ

ΚΑΙ

ΟΜΑ∆ΑΣ

ΣΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

-

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΗΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (10ώρες)
Τεχνικές διερεύνησης αναγκών και ενδιαφερόντων εκπαιδευοµένων και σύνθεση της

-

οµάδας σε προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
-

Προϋποθέσεις διαµόρφωσης αποτελεσµατικού περιβάλλοντος µάθησης

-

Εκπαιδευτικό Συµβόλαιο

-

Εµπόδια στην αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της οµάδας

-

∆ιαχείριση της επικοινωνίας και των συγκρούσεων στο πλαίσιο λειτουργίας της οµάδας

-

∆ιαχείριση επικοινωνίας και αποτελεσµατικής λειτουργίας της οµάδας σε ευπαθείς οµάδες

πληθυσµού
∆είκτες αποτελεσµατικής λειτουργίας της οµάδας-Αξιολόγηση

7η

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – Η ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (20 ώρες)
-

Βασικές αρχές διδασκαλίας σε προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης
-

Οργάνωση και σχεδιασµός µαθήµατος στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση -

Σχέδια οργάνωσης µαθήµατος
-

Εκπαιδευτικές στρατηγικές ενεργητικής µάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις στην

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
-

Ευρωπαϊκές στρατηγικές µάθησης στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση

-

Σχεδιασµός και κριτήρια αξιολόγησης της µικροδιδασκαλίας ως εργαλείου ενίσχυσης

της διδακτική ικανότητας στην επαγγελµατικής εκπαίδευση και κατάρτιση
8η

Υλοποίηση µικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόµενους

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ:

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΙ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΗΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
(10ώρες)
-

Η έννοια και το περιεχόµενο της αξιολόγησης ενός προγράµµατος επαγγελµατικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης
-

Άξονες αξιολόγησης (περιεχόµενο προγράµµατος, οργάνωση, δοµή, εκπαιδευτικό υλικό,

υποδοµές, εκπαιδευτικό έργο)
-

Μορφές αξιολόγησης (διερευνητική, ανατροφοδοτική, τελική, αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτή

και εκπαιδευοµένου)
-

∆είκτες/κριτήρια αξιολόγησης προγράµµατος

-

Εργαλεία αξιολόγησης (ερωτηµατολόγια, ερωτήσεις συνέντευξης κ.α.)
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-

Αξιολόγηση µαθησιακών αποτελεσµάτων (γραπτή, προφορική εξέταση, ανάθεση εργασιών,

παρουσιάσεις, αξιολόγηση εγκυρότητας και αξιοπιστίας στόχων από τους ίδιους του εκπαιδευόµενους)
-

Τεχνικές Αξιολόγησης (διανοµή ερωτηµατολογίου, συνέντευξη,

παρατήρηση τεστ

αυτοαξιολόγησης κ.ά.)
-

Ανάλυση, επεξεργασία και τεχνικές διάχυσης αποτελεσµάτων αξιολόγησης

-

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής µονάδας

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (15 ώρες)
-

Σκοπός και στόχοι της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και της Συµβουλευτικής

Σταδιοδροµίας στη σύγχρονη εποχή
-

Ο ρόλος του επαγγελµατικού Συµβούλου σήµερα-∆εξιότητες επαγγελµατική ενδυνάµωση

-

Επαγγελµατική Συµβουλευτική µαθητών και φοιτητών

-

Βασικές τεχνικές συµβουλευτικής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας

-

Προγράµµατα και φορείς Συµβουλευτικής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας στην Ελλάδα

10η ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:

«Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΚΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(ΤΠΕ)

ΚΑΙ
ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (10ώρες)
-

Βασικές αρχές µάθησης και διδασκαλίας σε προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης µέσω της αξιοποίησης σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
-

Η Χρήση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης σε προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης

και κατάρτισης
-

Η αξιοποίηση του e-learning σε προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

-

Ο ρόλος του εκπαιδευτή (e-tutor) στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως επαγγελµατικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης.
-

MOOCs, VOOCs, Digital Vocational Badges: Οι καινοτόµες τάσεις στην διαδικτυακή

εκπαίδευση και η εφαρµογή τους στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
-

Εργαλεία και υπηρεσίες Web για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού µε τη µορφή βίντεο.
-

Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρµας Moodle για την υλοποίηση µιας σειράς

µαθηµάτων εξ αποστάσεως.
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Εποπτεία προγράµµατος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:
•

κα ∆ήµητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 2103635701, 6936004508 (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:……………………………………………………………………………….
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