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Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα έρευνας που διεξήχθη από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σχετική με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
(ηλικίας 18-64 ετών), έτους 2016 οι επιμορφούμενοι συμμετείχαν με σκοπό
να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και να βρουν δουλειά,
να αποκτήσουν γνώσεις για ένα θέμα του ενδιαφέροντός τους και να
πιστοποιηθούν γι’ αυτό.
 (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO18/2016)

Οι τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές
εξελίξεις και η ραγδαία τεχνολογική πρόοδο
συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τις
σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και κατ’
επέκταση απαιτούν από τον εκπαιδευτικό
προσαρμογή προκειμένου να ανταπεξέλθει
σ’ αυτές. Οι απαιτήσεις που απορρέουν από
τον πολυδιάστατο ρόλο που καλείται να
διαδραματίσει καλύπτονται μέσα από
συνεχείς επιμορφώσεις και δια βίου
εκπαίδευση και κατάρτιση (εκπαιδευτικός
πολυεργαλείο).
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Πιστοποίηση που οδηγεί
σε μοριοδότηση

1
Ασύγχρονη
και ευέλικτη μάθηση με την αξιοποίηση ειδικά σχεδιασμένων
περιβαλλόντων
Όλο το υλικό του μαθήματος διαχειρίσιμο και
προσβάσιμο εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας μάθησης

2
Δυναμική
και αλληλεπιδραστική μάθηση

Ευχάριστη διαδικασία μάθησης εμπλουτισμένη με προαιρετική
μελέτη πηγών (άρθρα, βίντεο κ.ά.) και διαδραστικών ασκήσεων
(διαδραστικά βίντεο & παρουσιάσεις, σταυρόλεξα, quiz κ.ά.)

Οπουδήποτε, οποτεδήποτε,  με
οποιδήποτε μέσο

3
Σχεδιασμός μάθησης και αξιολόγησης

Αυτονομία στον τρόπο που οι επιμορφούμενοι/ες διαχειρίζονται το
περιεχόμενο κάθε μαθήματος και αυτοαξιολογούνται για κάθε
επιμέρους ενότητα που ολοκλήρωσαν. Σχεδιάζουν οι ίδιοι/ες τον
τρόπο που μαθαίνουν και ελέγχουν το προσωπικό επίπεδο
κατανόησής τους.

Αξιοποίηση, από τους υπεύθυνους του προγράμματος, των
στατιστικών δεδομένων, τόσο της πλατφόρμας μάθησης σχετικά με
τη δραστηριότητα των χρηστών, για την παροχή έγκαιρης και
ουσιαστικής ανατροφοδότησης σχετικά με την πρόοδο των
επιμορφούμενων,  όσο και των αρχικών, διαμορφωτικών και τελικών
αξιολογήσεων του προγράμματος από τους/τις επιμορφούμενους/
ες για τον εντοπισμό των αδυναμιών και τη βελτίωση του ίδιου του
προγράμματος

4
Αμφίδρομη ανατροφοδότηση.

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO18/2016
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Πιστεύω ότι η
ολοκλήρωσή του

προγράμματος, θα αποτελέσει
για μένα σημαντικό εργαλείο

τόσο
στην καθημερινή

εκπαιδευτική πράξη, όσο και
στην επαγγελματική μου

ανάπτυξη.
Υ.Δ. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70

Παρόλο που έχω
πολυετή εμπειρία στην
εκπαίδευση διαβάζω

πράγματα που ακούω για
πρώτη φορά. Τα

περισσότερα από αυτά
εξαιρετικά ενδιαφέροντα.

Πολλά από αυτά θα δοκιμάσωμόλιςέχω την ευκαιρία να
επιστρέψω στην τάξη. Ε. Κ.

Εκπαιδευτικός Πε 70

ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΜΑΣ....

Θεωρώ πως είναι ένα
πολύ καλά δομημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, το

οποίο δίνει βασικές αλλά και
εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την
παιδαγωγική επιστήμη. Παράλληλα, δίνει

τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν
ακόμη περισσότερο και να

υπερβούν τους βασικούς στόχους του προγράμματος,
καθώς το πρόσθετο υλικό

αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω ενασχόληση στις
θεματικές του προγράμματος. Η

υποστήριξη από τους επιμορφωτές είναι
υποδειγματική καθώς καθοδηγούν και

ενθαρρύνουν την συστηματική ενασχόληση των
επιμορφούμενων. ‘Εχω αποκομίσει

εμπειρίες και γνώσεις που θα διευκολύνουν το έργο
μου στην καθημερινή διδακτική
πράξη. Γ.Χ. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70

Υποδείξεις  και
προτάσεις για πρακτικές

εφαρμογές

Φιλικό και εύχρηστο 
περιβάλλον πλατφόρμας

Οπτικοποιημένες και ηχητικές
οδηγίες  και πληροφορίες

Καθοδηγούμενη
υποστήριξη και
ανατροφοδότηση

Διαρκή,  άμεση και
προσωποποιημένη πληροφόρηση,

επικοινωνία 
και ενημέρωση

Δυνατότητα προσαρμογής της
μελέτης και εργασίας στις

προσωπικές
ανάγκες και το ρυθμό μάθησης
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ για τους επιμορφούμενους

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 https://youtu.be/mLni-u9tqko 

ΦΟΡΕΑΣ: Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


