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ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση
της παραγωγικότητας όλων των οικονομικών
τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Στο
πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα
αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες ούτως ώστε να εντοπίζουν
ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν
αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
να τα υλοποιούν και να τα αξιολογούν. To
πρόγραμμα αφορά εκπαιδευτές που δεν
διαθέτουν καθόλου εκπαιδευτική πείρα ή δεν
τεκμηριώνουν εκπαιδευτική πείρα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην
ανάπτυξη των εκπαιδευτών επαγγελματικής
κατάρτισης ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με
βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής
Επαγγελματικής Κατάρτισης».

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 Περιγράφουν μοντέλα εκπαίδευσης
ενηλίκων
 Αξιοποιούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Βασικές Αρχές της Παιδαγωγικής
Επιστήμης
 Εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης σε
επίπεδα οικονομικού τομέα, οργανισμού,
ομάδας, ατόμου αξιοποιώντας διάφορες
πηγές πληροφοριών και ποικίλες τεχνικές
συλλογής στοιχείων
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 Σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν
παγοθραύστες
 Διατυπώνουν σωστά τα μαθησιακά
αποτελέσματα εστιάζοντας στις γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες και
χρησιμοποιώντας ενεργητικά ρήματα
 Σχεδιάζουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά
προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τα
κίνητρα μάθησης των ενηλίκων
 Δομούν τα προγράμματα τους με
συνάφεια και να συντάσσουν αναλυτικά
ωρολόγια προγράμματα
 Διακρίνουν τη μέθοδο από την τεχνική
κατάρτισης
 Επιλέγουν τεχνικές κατάρτισης ανάλογα
με το περιεχόμενο και το προφίλ των
εκπαιδευόμενων
 Αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό υλικό που
θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής κατά
την διάρκεια του προγράμματος
 Αναπτύσσουν το υποστηρικτικό υλικό που
θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους κατά
την εκπαίδευση
 Υλοποιούν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά
προγράμματα χρησιμοποιώντας
κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους,
τεχνικές, μέσα και υλικά κατάρτισης
 Χειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολους
συμμετέχοντες
 Αξιολογούν άξονες της κατάρτισης,
καθώς και το πρόγραμμα στο σύνολό του

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
To πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές με
μηδαμινή ή ελάχιστη εκπαιδευτική πείρα.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 01

ΕΝΟΤΗΤΑ 04

Βασικές αρχές στην εκπαίδευση /κατάρτιση
ενηλίκων

Υλοποίηση προγραμμάτων /ενοτήτων κατάρτισης

 Θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση και κατάρτιση
ενηλίκων
 Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων
 Εμπόδια και προϋποθέσεις μάθησης
 Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση και
κατάρτιση ενηλίκων
 Ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι
 Σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας
 Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Η ανάπτυξη και η εξέλιξη συστημάτων
επαγγελματικής κατάρτισης
 Η επαγγελματική κατάρτιση στην Κύπρο (το
πρότυπο της ΑΝΑΔ)

Διάγνωση αναγκών κατάρτισης









Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών του ευρύτερου
οικονομικού και παραγωγικού τομέα
Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών των οργανισμών
Διερεύνηση και ανάλυση ατομικών αναγκών
κατάρτισης των καταρτιζόμενων
Πρακτική εξάσκηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 03

ΕΝΟΤΗΤΑ 05









Σχεδιασμός προγραμμάτων /ενοτήτων κατάρτισης






Ο έλεγχος και η δυναμική της ομάδας
Δεξιότητες επικοινωνίας & κλίμα μάθησης
Η χρήση του χιούμορ και η γλώσσα του σώματος
Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στην
αίθουσα
Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου
Πρακτική εξάσκηση
Για την διαδρομή ένα εργασίας σε ομάδες των
τριών και
Επιπλέων επίσκεψή σε εταιρίες για διερεύνηση
αναγκών

Αξιολόγηση προγραμμάτων /ενοτήτων
κατάρτισης

ΕΝΟΤΗΤΑ 02







Καθορισμός και διατύπωση στόχων κατάρτισης
Δόμηση εκπαιδευτικών ενοτήτων
Σχεδιασμός εναρκτήριας & καταληκτικής
συνάντησης
Επιλογή και ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών μέσων
και υλικών κατάρτισης
Πρακτική εξάσκηση



Επιλογή τύπων, αξόνων και μοντέλων αξιολόγησης
Χρήση μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης
Σχεδιασμός εργαλείων αξιολόγησης
Ανάλυση και επεξεργασία ευρημάτων αξιολόγησης
Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων
Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης
Πρακτική εξάσκηση
Μικροδιδασκαλίες διάρκειας μέχρι 40 λεπτών σε
κοινό ελάχιστο αριθμό 6 ατόμων να υπολογιστεί
και αναλόγως ο χρόνος της ενότητας
Προβλέπετε η οπτικογράφηση και παρακολούθηση
των οπτικογραφημένων παρουσιάσεων
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Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της
ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
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