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Σελ. 01 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

Αντικείμενο-Σκοπός του επιμορφωτικού 
προγράμματος  

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών οργανώνει, με την υπ’ αριθμ. 6η Γ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε./19-1-2017, 

επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 162 ωρών με τίτλο: «Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες - Μικρομαθήματα-Πρακτική 

Άσκηση».  

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προσφορά και η απόκτηση 

των αναγκαίων γνώσεων και εφοδίων, τα οποία πρέπει να διαθέτει ο 

εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων αλλά και ο εκπαιδευτής ενηλίκων για την 

αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής 

πράξης.  

Το παρόν πρόγραμμα αξιοποιεί την εμπειρία, η οποία αποταμιεύθηκε από την 

περίπου τριακονταετή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση» του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Φιλοδοξεί να διαμορφώσει/καταρτίσει έναν εκπαιδευτή ενηλίκων, ο 

οποίος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εκπαιδευόμενης ομάδας 

ενηλίκων και θα διαχειρίζεται καταστάσεις και προβλήματα. 

Παραπληρωματική φιλοδοξία του προγράμματος είναι η κατάλληλη 

προετοιμασία των εκπαιδευομένων, έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία 

στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προβλέπει, παράλληλα με τη θεωρητική 

ενημέρωση και κατάρτιση, την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε 

ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες και στην άσκησή τους με 

μικροδιδασκαλίες και μικρομαθήματα. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι όχι 
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Σελ. 02 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

μόνο θα αποκτήσουν μιαν καλή εικόνα των θεωριών και θεωρητικών 

προσεγγίσεων καθώς και των κανόνων και των αρχών της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, αλλά και θα ασκηθούν σε συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες και 

μορφές εργασίας. Το παρόν πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην  

πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων μέσω των μικροδιδασκαλιών και των 

μικρομαθημάτων, ώστε οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί ως 

εκπαιδευτές ενηλίκων και ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο της εκπαιδευτικής πράξης γενικότερα 

όσο και των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών, καθώς επίσης και η βιντεολήψη και η βιντεοσκόπηση κατά την 

εκτέλεση των μικροδιδασκαλιών και των μικρομαθημάτων θα προσφέρει τη 

δυνατότητα για ανατροφοδότηση και βελτίωση γνώσεων και ικανοτήτων.  

Αποδέκτες του επιμορφωτικού προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 εκπαιδευτές ενηλίκων οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και 

επιστημονικού κλάδου, 

 

 εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, 

 

 αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών 

σχολών της αλλοδαπής,  οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

 

 αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται 

να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

 

 στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι επιδιώκουν 

την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων σχετικών με 

την Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
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Σελ. 03 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

Διάρκεια του επιμορφωτικού 

προγράμματος 
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 162 ώρες (4 μήνες). 

Ειδικότερα, οι 102 ώρες, εκ των οποίων το 20% μπορεί να υλοποιείται και εξ 

αποστάσεως, αναφέρονται στη θεωρητική ενημέρωση και σε ομαδικές και 

βιωματικές δραστηριότητες, ενώ οι υπόλοιπες 60 ώρες αφιερώνονται στην 

άσκηση με μικροδιδασκαλίες και μικρομαθήματα. Σημειωτέον ότι κάθε 

εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να εκτελέσει 

μικροδιδασκαλίες/μικρομαθήματα.  

Μορφή υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος 

Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Ακολουθείται η διαδικασία 

διαμορφωτικής αξιολόγησης και με την περάτωση του προγράμματος 

χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και βεβαίωση 

αναλυτικής βαθμολογίας.  

Τα μαθήματα διεξάγονται στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Ιπποκράτους 31, τις 

εξής ημέρες και ώρες: 

 κάθε Παρασκευή, ώρα 18.00-21.00, και  

 κάθε Σάββατο, ώρα 9.00-15.00. 
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Σελ. 04 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

Πρόγραμμα μαθημάτων 

Α. Θεωρητική κατάρτιση (Διδακτικές Ενότητες: 102 ώρες) 

Δ.Ε. 1: Εκπαίδευση Ενηλίκων: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα 

Δ.Ε. 2: Θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Δ.Ε. 3: Σχεδιασμός προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Δ.Ε. 4: Επικοινωνία και συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης 

Δ.Ε. 5: Πολιτισμική ετερογένεια και διαχείριση πολυπολιτισμικών ομάδων 

Δ.Ε. 6: Κανόνες και αρχές κατά την Εναρκτήρια Συνάντηση 

Δ.Ε. 7: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων 

Δ.Ε. 8: Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Δ.Ε. 9: Το φύλο και η ηλικία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων 

Δ.Ε. 10: Στρατηγικές και Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Δ.Ε. 11: Ενσυναίσθηση και Τέχνη 

Δ.Ε. 12: Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

Β. Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση 

(60 ώρες) 

1. Μικροδιδασκαλία και μικρομάθημα: ομοιότητες και διαφορές 

2. Σχεδιασμός και εκτέλεση μιας μικροδιδασκαλίας και ενός 

μικρομαθήματος 

3. Αυτοπαρατήρηση και ετεροπαρατήρηση κατά τη μικροδιδασκαλία και 

το μικρομάθημα 

 

Κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια 

μικροδιδασκαλία/ ένα μικρομάθημα 
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Σελ. 05 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 

Δ.Ε. 1: Εκπαίδευση Ενηλίκων: ελληνική και διεθνής 

πραγματικότητα (10 ώρες) 

1. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη χώρα μας: ιστορική αναδρομή και 

σύγχρονη πραγματικότητα  

2. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση 

3. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ευρωπαϊκή Πολιτική 

4. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στον αγγλοσαξονικό και γερμανικό χώρο: 

διεθνής  έρευνα και προοπτική 

5. Εκπαίδευση Ενηλίκων και  συναφή  εκπαιδευτικά πεδία 

6. Ενηλικιότητα και θεσμοί της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

7. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος: Προϋποθέσεις και κίνητρα μάθησης 

8. Εμπόδια και αντιστάσεις του εκπαιδευομένου 

 

Δ.Ε. 2: Θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων (10 ώρες) 

1. Η απορία του Σωκράτη και το αποπροσανατολιστικό δίλημμα του 

Mezirow 

2. Προκαταλήψεις και στερεότυπα: νοητικές συνήθειες 

3. Η περιπέτεια της μετασχηματίζουσας μάθησης 

4. Κριτικό ερώτημα και κριτικός στοχασμός- κριτική ερώτηση και κριτική 

σκέψη  

5. Εμπειρία και εκπαίδευση: John Dewey 

6. Ανδραγωγική: Μalcolm Knowles 

7. Κριτική συνειδητοποίηση: Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

«Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων: 

Μικροδιδασκαλίες

-Μικρομαθήματα-

Πρακτική 

Άσκηση» 

 

 



Σελ. 06 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

8. Κριτική Παιδαγωγική: Jürgen Habermas 

9. Η Προσωποκεντρική θεωρία: Carl Rogers 

10. H Μετασχηματίζουσα Μάθηση: Jack Mezirow 

11. Το κοινωνικό πλαίσιο: Peter Jarvis 

12. O κύκλος της μάθησης: David Kolb 

13. Κριτική της ιδεολογίας: Stephen Brookfield  

14. Συναισθηματική νοημοσύνη: Daniel Goleman 

 

Δ.Ε. 3: Σχεδιασμός προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(12 ώρες) 

1. Η φιλοσοφία και η σκοποθεσία ενός προγράμματος εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

2. Τίτλος και σκοπός του προγράμματος- Τίτλοι και σκοποί των 

επιμέρους  διδακτικών ενοτήτων 

3. Το πρόβλημα της διατύπωσης σκοπών και στόχων 

4. Στόχοι γνώσης, ικανοτήτων και συμπεριφοράς: το πρόβλημα της 

ιεράρχησης των στόχων 

5. Μεθοδολογική προσέγγιση του περιεχομένου 

6. Αξιολόγηση του προγράμματος 

7. Σύμπραξη σκοπών-στόχων, περιεχομένου, μέσων - μορφών εργασίας -

εκπαιδευτικών τεχνικών, αξιολόγησης 
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Σελ. 07 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

Δ.Ε. 4: Επικοινωνία και συναισθηματικό κλίμα στην 

ομάδα μάθησης (10 ώρες) 

1. Σύνθεση και ομοιογένεια της ομάδας 

2. Δυναμική  και διεργασία της ομάδας  

3. Πορεία και φάσεις ανάπτυξης της ομάδας 

4. Συγκρούσεις και προβλήματα μέσα στην ομάδα 

5. Αναδυόμενοι ρόλοι μέσα στην ομάδα 

 

Δ.Ε. 5: Πολιτισμική ετερογένεια και διαχείριση 

πολυπολιτισμικών ομάδων (6 ώρες) 

1. Η πολυπολιτισμική ομάδα ενηλίκων 

2. Εμπόδια και προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας 

3. Διαχείριση των προβλημάτων από τον εκπαιδευτή  

4. Στερεότυπα και προκαταλήψεις  

5. Κοινωνικός αποκλεισμός και απομόνωση 

6. Μέσα και τρόποι κοινωνικής επανένταξης 

 

Δ.Ε. 6: Κανόνες και αρχές κατά την Εναρκτήρια 

Συνάντηση (6 ώρες) 

1. Η συμβολή και ο ρόλος της πρώτης- εναρκτήριας συνάντησης στην 

ανάπτυξη σχέσεων μέσα στην  ομάδα 

2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή  κατά την πρώτη συνάντηση  

3. Εκπαιδευτικές τεχνικές σύσφιξης σχέσεων κατά την εναρκτήρια 

συνάντηση 
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Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

Δ.Ε. 7: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένων (9 ώρες) 

1. Ασυμφωνία λεκτικών και μη λεκτικών  σημάτων 

2. Μορφές μη λεκτικής συμπεριφοράς 

3. Μη λεκτική συμπεριφορά και συναισθηματικό κλίμα 

4. Η μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων 

5. Προβλήματα αποκωδικοποίησης μη λεκτικών σημάτων 

 

Δ.Ε. 8: Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων (6 ώρες) 

1. Ο εκπαιδευτής ως εμψυχωτής της ομάδας  

2. Κανόνες και τρόποι ανάπτυξης αισθήματος εμπιστοσύνης και 

σεβασμού 

3. Το χιούμορ του εκπαιδευτή 

 

Δ.Ε. 9: Το φύλο και η ηλικία εκπαιδευτή και 

εκπαιδευομένων (6 ώρες) 

1. Φύλο και επικοινωνία μέσα στην ομάδα μάθησης  

2. Ηλικία και φύλο εκπαιδευτή και  εκπαιδευομένων 

3. Ρόλος και Συμπεριφορά των δύο φύλων  

 

Δ.Ε. 10: Στρατηγικές και Εκπαιδευτικές Τεχνικές (12 

ώρες) 

1. Στρατηγική και εκπαιδευτικές τεχνικές: διάκριση του περιεχομένου 

τους 

2. Οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές στην εκπαίδευση ενηλίκων 

3. Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
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3.1 Παρουσίαση- Εισήγηση 

3.2 Καταιγισμός ιδεών 

3.3 Ερωταπόκριση: κανόνες και αρχές ορθής διατύπωσης 

ερωτήσεων 

3.4 Συζήτηση-Διάλογος 

3.5 Ομαδική εργασία 

3.6 Μελέτη Περίπτωσης 

3.7 Παιχνίδι ρόλων 

3.8 Προσομοίωση 

3.9 Άσκηση 

3.10 Επίδειξη 

3.11 Συνέντευξη από ειδικό 

3.12 Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές 

3.13 Συνδυασμός εκπαιδευτικών τεχνικών 

 

Δ.Ε. 11: Ενσυναίσθηση και Τέχνη (9 ώρες) 

1. Ενσυναίσθηση  και Συναισθηματική Νοημοσύνη 

2. Ενσυναισθητικές-βιωματικές  δραστηριότητες 

3. Ενσυναισθητική προσέγγιση  ενός έργου τέχνης 

 

Δ.Ε. 12: Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων             

(6 ώρες) 

1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος 

2. Μορφές, τεχνικές  και μέσα αξιολόγησης 

3. Σφάλματα του εκπαιδευτή κατά την αξιολόγηση   

 

 

 

 

 

 

 

 

«Εκπαίδευση 
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Ενηλίκων: 

Μικροδιδασκαλίες

-Μικρομαθήματα-
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Σελ. 10 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

Παροχές στους εκπαιδευόμενους 

 Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

 Ατομικός φάκελος (portfolio) του εκπαιδευόμενου Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων 

 Βιντεοσκόπηση ατομικής μικροδιδασκαλίας/μικρομαθήματος 

 Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του επιμορφωτικού 

προγράμματος με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: 

Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση» 

 Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας 

Κόστος συμμετοχής 
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε          

450 Ευρώ. Για ανέργους και υπαλλήλους του Ε.Κ.Π.Α. το κόστος 

συμμετοχής είναι 250 Ευρώ.  

Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις.  

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να προκαταβάλουν το 

ποσό με την έναρξη των μαθημάτων, θα λαμβάνουν έκπτωση 15%. 

Ο λογαριασμός κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι: 

Τράπεζα: ALPHA BANK ΑΕ 

Όνομα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

IBAN: GR0301408020802002001000227 

Number: 802002001000227 

Αιτιολογία: Δίδακτρα για το επιμορφωτικό πρόγραμμα 14153-ADEDU-

MICROTEACHING 
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Σελ. 11 
 

Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
   

 

Σημείωση: Εφόσον γίνετε αποδεκτοί στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, θα 

σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει 

αποδεικτικό αποδοχής στο πρόγραμμα, το οποίο μαζί με το αποδεικτικό 

κατάθεσης θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία (Ιπποκράτους 20, 

1ος όροφος) από 27 έως και 31 Μαρτίου 2017, προκειμένου να σας 

δοθεί η απαραίτητη απόδειξη. 

 

Υποβολή Αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα από Δευτέρα, 27/2/2017 και μόνον 

ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα, 

27/3/2017. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, παρακαλώ πατήστε τον 

παρακάτω υπερσύνδεσμο (ctrl + κλικ). 

Αίτηση Συμμετοχής - Βιογραφικό (14153-ADEDU-

MICROTEACHING) 

 

Έναρξη Προγράμματος 
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2017. 

 

Πληροφορίες 
Σοφία Κοροντάνη 

Τηλ.: 210-3688507/6972878352 

E-mail: tbabalis@primedu.uoa.gr 

Οδός: Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος, 

106 80, Αθήνα 

Ιστοσελίδα Προγράμματος 
www.adedu-microteaching.primedu.uoa.gr 
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