
 

 

Πέμπτη 03/06/2021- Πέμπτη 05/08/2021, 16:00-21:15 Κάποιες από τις συναντήσεις θα 

πραγματοποιηθούν στην τάξη. (Code: B83TRAINTHETRAINER20210603) 

83 ώρες 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της Μικτής Εκπαίδευση (χρήση Zoom και Moodle και δια ζώσης 

διδασκαλία) 

 Σκοπός Προγράμματος 

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

στοχεύει στην ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων, ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ούτως 

ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ  <Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο 

5>. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα  αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και 

ικανότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ούτως ώστε να μπορούν να επεξηγούν βασικές 

διαφορές μεταξύ εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης παιδιών. Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι θα 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική  διάγνωση αναγκών κατάρτισης σε επίπεδο τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας, οργανισμού και ατόμου. Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να σχεδιάζουν  

αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν σκοπό (ο οποίος εκφράζεται με 

συντομία, σαφήνεια και περιεκτικότητα), στόχους (σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), και ορθά 

δομημένες ενότητες. Τέλος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση  να υλοποιούν τα εκπαιδευτικά τους 

προγράμματα εφαρμόζοντας σωστά επιλεγμένες, μεθόδους τεχνικές, μέσα και υλικά  και να τα αξιολογούν  

επιλέγοντας τύπους και άξονες αξιολόγησης και σχεδιάζοντας αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης. Το 

πρόγραμμα επιπλέον θα ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους για τη σημασία του ρόλου του Εκπαιδευτή 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

 



 

   Απευθύνεται σε 

Επαγγελματίες χωρίς εκπαιδευτική εμπειρία ή με εκπαιδευτική εμπειρία λιγότερη των 240 ωρών  

 Θεματολογία 
• Εισαγωγή στο εργαστήριο  

• Το μοντέλλο Addie και το πρότυπο της ΑΝΑΔ  

• Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

• Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης [ΕΕΚ1]  

• Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης: Σκοπός και στόχοι κατάρτισης  

• Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης: Δομή ενοτήτων  

• Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης: Εναρκτήρια και Καταληκτική συνάντηση  

• Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών : Μέθοδοι Κατάρτισης  

• Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών : Τεχνικές Κατάρτισης  

• Επιλογή ή/και ανάπτυξη των μεθόδων, τεχνικών, μέσων και υλικών : Μέσα και Υλικά Κατάρτισης  

• Προετοιμασία πριν από την υλοποίηση της κατάρτισης  

• Υλοποίηση της κατάρτισης  

• Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης 

 

  Εκπαιδευτής 

Χριστιάνα Κναή 

  Τιμή 

Αρχική τιμή:€1780.00 +ΦΠΑ (Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: €1411) Τελικό Ποσό €707.20 

  


