
Στόχος κατάρτισης: 

H εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 

για τον κάθε έναν οργανισμό, διότι αποτελεί εγγύηση για ποιοτική ανάπτυξη          

ή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

στον οργανισμό.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η GS EUROPRACTICES LTD, αναγνωρίζει ότι                   

οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

σε θέματα μάθησης και διδασκαλίας ενηλίκων και ως εκ τούτου προτείνει              

το πρόγραμμα αυτό με σκοπό την κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων                       

στη βάση του προτύπου της ΑνΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5».  

Στο πλαίσιο του προτύπου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν              

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε τέσσερεις τομείς εργασίας, όπως:                    

(α) Διάγνωση αναγκών κατάρτισης , (β) Σχεδιασμός προγραμμάτων                         

ή και ενοτήτων κατάρτισης , (γ) Υλοποίηση προγραμμάτων ή και ενοτήτων             

κατάρτισης και (δ) Αξιολόγηση προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης .  

To πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή εκπαιδευ-

τική πείρα και θα ήθελαν να καταρτιστούν για να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγη-

σης μέσω της Διαδρομής 1 για να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές επαγγελματικής             

κατάρτισης με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.  

 

«Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης                                                            

ΣΕΠ/CyQF/EQF, Επίπεδο 5, Μεγάλης Διάρκειας» 
 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   

Κεντρικά Γραφεία G.S. Europractices Ltd,                         
Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος,                    

Διαμ. 201, 2406,  Έγκωμη, Λευκωσία  

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί,                   

λόγω πανδημίας, μέσω της Εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευσης. 

Διάρκεια Προγράμματος: 84 ώρες 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:           

26/09/2022,  

03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 & 31/10/2022 

05, 07, 14, 19, 21, 26 & 28/11/2022  

03, 05, 10, 12, 17 & 19/12/2022 

09, 14, 16, 21, 23 & 28/01/2023 
   

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.00μ.μ.-20.15μ.μ.                   
+ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00π.μ.-13.15μ.μ.  

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

 

ΤΗΛ. 22353220  
 

Email:  

seminars@europractices.com 

 

Για να εγγραφείτε μέσω  

διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

 

 

Κόστος Συμμετοχής Εργοδότη:                  

€357 (+ΦΠΑ)                      
ανά συμμετέχοντα                          

 

 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται             

με βάση το                          

αρχικό κόστος                 
του σεμιναρίου                                 

(το οποίο ανέρχεται στα              

€1,785/άτομο)                        

και είναι €339.15,                           

το οποίο                            

ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ                     

ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                            

από το Τμήμα Φορολογίας                  

γι’ αυτό και δεν υπολογίζεται 

στο κόστος του εργοδότη 

 
 

Το ύψος του ποσού 

που επιχορηγείται 
από την ΑνΑΔ ανέρχεται 

στα €1.428

 

 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/4ixf3a


Σελ. 2 

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων 

 Σχεδιάζουν ερωτηματολόγια 
για διάγνωση ατομικών ανα-
γκών κατάρτισης. 

 Εφαρμόζουν τις κατά περί-
πτωση κατάλληλες τεχνικές 
συλλογής στοιχείων. 

 Αναλύουν με ποσοτικές, ποιο-
τικές ή και στατιστικές τεχνι-
κές τα δεδομένα κατά τη διε-
ρεύνηση των ατομικών ανα-
γκών κατάρτισης των καταρτι-
ζόμενων. 

 Διατυπώνουν σκοπό κατάρτι-
σης με σαφήνεια, συντομία 
και περιεκτικότητα. 

 Διατυπώνουν μετρήσιμους 
στόχους κατάρτισης.  

 Αναλύουν και να οργανώνουν το              
περιεχόμενο κατάρτισης σε ενότητες. 

 Σχεδιάζουν την εναρκτήρια και την κατα-
ληκτική συνάντηση ενός προγράμματος 
κατάρτισης. 

 Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τη        
μέθοδο κατάρτισης.  

 Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν                    
τις τεχνικές κατάρτισης. 

 Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τα μέσα 
κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν. 

 Επιλέγουν τα υλικά κατάρτισης. 

 Εφαρμόζουν τις αρχές τοποθέτησης           
μέσων κατάρτισης. 

 Διαρρυθμίζουν ανάλογα το χώρο κατάρτι-
σης διασφαλίζοντας την ελάχιστη επιφά-
νεια χώρου ανά άτομο στην αίθουσα    
κατάρτισης. 

 Ελέγχουν και να επιλύουν τεχνικά προ-
βλήματα κατά τη λειτουργία των μέσων 
κατάρτισης. 

 Υλοποιούν προγράμματα επαγγελμα-
τικής κατάρτισης στη βάση αρχών            
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης ενη-
λίκων διασφαλίζοντας τις κατά περίπτωση 
κατάλληλες συνθήκες κατάρτισης. 

 Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης και 

Σε επίπεδο                  

Γνώσεων 

• Αναφέρουν τις 
βασικές αρχές  
θεωριών εκπαίδευ-
σης ενηλίκων. 

•Περιγράφουν τον 
ρόλο των  εκπαι-
δευτών  ενηλίκων  
στην επαγγελματι-
κή κατάρτιση. 

• Εντοπίζουν πηγές 
για διάγνωση των 
ευρύτερων ανα-
γκών κατάρτισης 
τομέων οικονομικής 

δραστηριότητας.  

• Διακρίνουν προβλήμα-
τα στον τομέα που 
δραστηριοποιούνται. 

• Εντοπίζουν θεματικούς 
τομείς αναγκών κατάρ-
τισης σε συλλογικό  
επίπεδο και σε ατομικό 
επίπεδο. 

• Αναφέρουν τεχνικές 
συλλογής στοιχείων 
κατά τη διερεύνηση 
συλλογικών αναγκών 
κατάρτισης οργανι-
σμών. 

• Ονομάζουν κριτήρια 
ομαδοποίησης ανα-
γκών κατάρτισης. 

• Κατονομάζουν τα         
είδη ανάλυσης των           
αποτελεσμάτων κατά 
τη συλλογή στοιχείων 
για τις ατομικές ανά-
γκες κατάρτισης των 
καταρτιζoμένων. 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ 

 Εκτιμούν το έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων. 

 Επιδεικνύουν προθυμία να διδάσκουν με νέες τεχνικές                 

διδασκαλίας. 

 Ενθαρρύνουν άλλους συνάδελφούς τους για κατάρτιση                  

σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη βάση                     

του προτύπου ΕΕΚ5 της ΑνΑΔ. 

εμψύχωσης της ομάδας. 

 Δημιουργούν εποικοδομητικό κλίμα 
μάθησης. 

 Διαχειρίζονται σωστά το χρόνο                
διδασκαλίας. 

 Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την 
προφορική επικοινωνία. 

 Χρησιμοποιούν αποδοτικά τη γλώσσα 
του σώματος. 

 Προσαρμόζουν την υλοποίηση του προ-
γράμματος κατάρτισης λαμβάνοντας 
υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
καταρτιζόμενων. 

 Επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλ-
ληλο τύπο ή τύπους αξιολόγησης. 

 Αναπτύσσουν εργαλεία αξιολόγησης 
επιλέγοντας τους κατάλληλους άξονες 
αξιολόγησης, τύπους ερωτήσεων και 
κλίμακες μέτρησης. 

 Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές 
αξιολόγησης. 

 Επεξεργάζονται τα ευρήματα της αξιολό-
γησης. 

 Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης στους αποδέκτες. 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος  οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 



 

Περιορισμένος                

αριθμός  θέσεων 
 

Δηλώστε    

Συμμετοχή    

Tώρα!!! 

Πιστοποίηση                           

της κατάρτισης 
 

Το ΚΕΚ δηλώνει τη     

δέσμευση του για την 

απονομή Πιστοποιητικού 

Κατάρτισης σε όσους 

από τους συμμετέχοντες 

θα ολοκληρώσουν με 

επιτυχία την παρακολού-

θηση Πρόγραμμα       

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επαγγελματικών              

Παρουσιάσεων. 

 

Τεχνικές κατάρτισης: 

 Εμπλουτισμένη διάλεξη/

εισήγηση για τη διδασκαλία 

θεωρητικών εννοιών. 

 Συζήτηση για συζήτηση    

θεμάτων στην ολομέλεια            

της τάξης. 

 Εργασία σε ομάδες για   

διεκπεραίωση ομαδικών 

εργασιών (με αξιοποίηση 

του breakout rooms). 

 Βιωματικό εργαστήριο 

για διδασκαλία πρακτικών 

θεμάτων με τη συμμετοχή του ακροατηρίου. 

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση πηγών στις οποίες θα ανατρέξει ο καταρτιζόμενος για να 

βρει πληροφορίες για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ενδιαφέρεται 

να προσφέρει προγράμματα κατάρτισης. 

 Υπόδυση ρόλων για ενεργό συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη διδασκαλία                     

διαδικασιών και πρωτοκόλλων. 

 Χιονοστιβάδα για ομαδική εργασία σε θέματα πολύπλοκα και αμφιλεγόμενα                        

(με αξιοποίηση του breakout rooms). 

 Προσομοίωση για ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εικονικό περιβάλλον για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων (μικροδιδασκαλίες, όπως περιεγράφηκε αναλυτικά πιο πάνω). 

 Μελέτη περίπτωσης για τη μάθηση δύσκολων θεωρητικών εννοιών μέσα                             

από ένα σενάριο. 

 Καταιγισμός ιδεών για την ελεύθερη έκφραση ιδεών από τους καταρτιζόμενους                      

(με αξιοποίηση του whiteboard). 

 Πρακτική άσκηση για την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων. 

 Προβολή βίντεο για την προβολή ηλεκτρονικού υλικού με σκοπό την καλύτερη                  

διδασκαλία και εμπέδωση κάποιων θεμάτων. 

 Επίδειξη για παρουσίαση μιας πρακτικής δεξιότητας. 

Στο πιστοποιητικό 

κατάρτισης που θα δοθεί 

στους εκπαιδευόμενους 

θα αναφέρεται ο Τίτλος 

του Προγράμματος Κα-

τάρτισης, το ΚΕΚ, η ημε-

ρομηνία εκπλήρωσης της 

κατάρτισης, το όνομα του 

καταρτιζόμενου όσο και 

το σήμα του φορέα πιστο-

ποίησης που έχει πιστοποι-

ήσει τον οργανισμό. Το 

πιστοποιητικό κατάρτισης 

θα υπογράφεται από  

την/τον Διευθύντρια/ή 

του ΚΕΚ, καθώς και από 

τον εκπαιδευτή και θα 

σφραγίζεται με τη σφραγί-

δα του ΚΕΚ. 
 

 

Επίσης, στο Πιστοποιη-

τικό Κατάρτισης, στο 

κάτω μέρος, θα αναφέ-

ρεται ότι  «Το πρόγραμ-

μα εγκρίθηκε από την 

Αρχή Ανάπτυξης Αν-

θρώπινου Δυναμικού» 

και θα εμφαίνονται τα 

λογότυπα του ΚΕΚ και 

OΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   

εκπαιδευτές, στη               

συνέχεια, θα ακολουθή-

σουν τη διαδικασία 

πιστοποίησή τους από 

την ΑνΑΔ για την από-

κτηση του επαγγελμα-

τικού προσόντος 

«Εκπαιδευτής Επαγ-

γελματικής Κατάρτι-

σης ΣΕΠ/CyQF/EQF                

– Επίπεδο 5».  

https://goo.gl/4ixf3a
https://goo.gl/4ixf3a
https://goo.gl/4ixf3a


Σελ. 4 

FOLLOW US:  

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνήστε μαζί μας! 

ΤΗΛ: 22353220, 99686867 - FAX: 22356918 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΔΩ! 

 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ (ΠΕΠ)                       

ΤΗΣ ΑνΑΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕΠ/CYQF/EQF – ΕΠΙΠΕΔΟ 5. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

• Η πυραμίδα της μάθησης. 

• Ο Εκπαιδευτής. 

• Ο Εκπαιδευόμενος -                       

είδη και προσεγγίσεις. 

• Διάγνωση και Ανάλυση                     

Αναγκών Κατάρτισης. 

• Σχεδιασμός και Υλοποίηση         

Προγραμμάτων Κατάρτισης. 

• Αξιολόγηση και Διοίκηση                   
Προγραμμάτων Κατάρτισης                 

και Χρονοπρόγραμμα. 

• Μικροδιδασκαλία                     

και Επικοινωνία. 

• Αξιολόγηση καταρτιζομένων. 

• Εργαστήρι Προετοιμασίας για τη Μελέτη περίπτωσης / ειδικής εργασίας                                        

/ υπόδυσης ρόλων. 

• Εργαστήρι προετοιμασίας για την Προσωπική Προφορική Εξέταση. 

• Προετοιμασία για τη Γραπτή εξέταση. 

http://www.gseuropractices.com/
https://twitter.com/europractices
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
mailto:seminars@europractices.com
https://www.linkedin.com/company/71491346/admin/
https://goo.gl/4ixf3a
https://gseuropractices.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/

