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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 

2020, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα») , προέκυψαν μετά από ανίχνευση 

εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και 

εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς. 

 

Στον θεματικό τομέα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», διοργανώνεται επιμορφωτικό 

πρόγραμμα με τίτλο:  

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)» 

Στην Κοζάνη, 6/2-13/3/2020 (αίτηση μέχρι 23/1/2020 στο www.ekdd.gr 

αναζήτηση προγραμμάτων), Πέμπτη και Παρασκευή πρωί (8.00-15.00 ανά 

εβδομάδα/5 εβδομάδες)    

Ομάδα - στόχος:  Εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ (Μόνιμοι αποσπασμένοι/ες που υπηρετούν σε ΣΔΕ ως 

εκπαιδευτικοί, Διευθυντές/ντριες και Υποδιευθυντές/ντριες ή όσοι/ες επιθυμούν να υπηρετήσουν).  

 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΔΕ για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 

αυξημένες απαιτήσεις του έργου που καλείται να επιτελέσει και οι οποίες απορρέουν από τον ρόλο 

του. Ο ρόλος αυτός είναι «ενεργά συμμετοχικός». Ο/Η εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά 

διδακτικό έργο, αλλά ο/η ίδιος/α ως ερευνητής/τρια διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευομένων, διαμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκαλίας και σε συνεργασία με τον/την 
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Διευθυντή/ντρια αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και 

παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον» (Κανονισμός Οργάνωσης και 

Λειτουργίας των ΣΔΕ, ΥΑ 5953/ΦΕΚ 1861 Β΄/8-7-2014, άρθρο 6, Γ1 και Γ3). Ως μέλος του 

συλλόγου διδασκόντων «συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του ΣΔΕ, στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην 

παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων» (σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης 

και Λειτουργίας των ΣΔΕ). 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να: 

 διαγιγνώσκουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων 

 καταρτίζουν σχέδια μαθήματος και εκπαιδευτικό υλικό 

 εναρμονίζουν τη διδασκαλία τους με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

 συντονίζουν αποτελεσματικά την εκπαιδευτική ομάδα 

 εφαρμόζουν ενεργητικές - βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές 

 συντάσσουν φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης 

 συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους 

 αξιολογούν οι ίδιοι το διδακτικό τους έργο 

 

Χρονική Διάρκεια:  Εβδομήντα δύο (72) ώρες. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διεξάγεται ανά 

εβδομάδα Πέμπτη και Παρασκευή πρωί. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

1. Έναρξη του Προγράμματος. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» - Στόχοι και περιεχόμενο του επιμορφωτικού 

προγράμματος 

2. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

3. Εκπαιδευτική Ομάδα - Εκπαιδευτικές τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

4. Εισαγωγή Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας / Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών 

5. Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΣΔΕ από το Α έως το Ω  

6. Προετοιμασία παρουσιάσεων σχεδίων διδακτικής ενότητας ή διαθεματικών project ή 

μικροδιδασκαλίας 

7. Παρουσίαση και αξιολόγηση σχεδίων διδακτικής ενότητας ή διαθεματικού project ή 
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20λεπτης μικροδιδασκαλίας 

 

 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει ανελλιπώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 

προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. Δρ. Ελένη Κασσελούρη, τηλ. 2313 321 166. 

 

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

 


