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Α/Α 

ΣΟΥΟΙ 
(επιθςμηηέρ γνώζειρ-

δεξιόηηηερ-

ικανόηηηερ) 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 
(Σίηλοι) 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

ΔΝΟΣΗΣΧΝ 
(πεπιγπαθή) 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ 
ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
(ενδεικηικά ζε 

ώπερ) 

 

Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία λειτοσργεί με εσθύνη τοσ 

ΕΚΔΔΑ σύμυωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρυωσης» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010)     ΚΩΔ.327/28-3-2012. 
 

 

  

Oη εθπαηδεπόκελνη 

ζα είλαη ζε ζέζε λα : 

 

-Πξνζδηνξίδνπλ ην 

πεξηερόκελν ηνπ 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. 

-Γλσξίδνπλ ηα 

αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα θαη ηε 

ζθνπηκόηεηα ηνπ 

επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

          

 

     Έναπξη – Πεπιεσόμενο 

και ζηόσοι ππογπάμμαηορ     

 

-ύληνκε παξνπζίαζε ηνπ 

Φνξέα 

πινπνίεζεο(ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ, ΣΜΗΜΑ 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ,  

ΠΑΝΣΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ) 

-θνπηκόηεηα ζρεδηαζκνύ 

ηνπ επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

-Αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο 

 

 

 

Εηζήγεζε – Παξνπζίαζε - 

πδήηεζε 

 

 
          1 



 2 

 
1 

 

 

 

 

 

 

Θεζμικέρ, κοινυνικέρ και 

πολιηιζμικέρ ζσέζειρ 

μεηαξύ ζσολείος και  

κοινυνίαρ. 

ηνηρεία θνηλσληνινγίαο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ν 

αληηζηαζκηζηηθόο ξόινο 

ηεο. 

 

Εηζήγεζε - Παξνπζίαζε - 

πδήηεζε 

 
1 

 
2 

 

 

 

Θευπηηικό πλαίζιο και 

εθαπμογέρ ηηρ 

οικοδόμηζηρ ηυν 

γνώζευν ζηο ζσολείο. 
 

 

 

ρνιείν αλνηθηό ζηελ 

θνηλσλία θαη ε 

πξνβιεκαηηθή ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

 

 

 

Εηζήγεζε -  Παξνπζίαζε ζε 

power point - πδήηεζε - 

ρνιηαζκόο 

 

 

 
5 

   
ύγρξνλεο ζεσξίεο ηεο 

κάζεζεο. 

Εηζήγεζε - Παξνπζίαζε power 

point - πδήηεζε - ρνιηαζκόο 

γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο. 

 
1 

 

 

   

Ρόινη, νκάδεο θαη 

θνηλσληνζπγθηλεζηαθό 

θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

 

Εηζήγεζε - Παξνπζίαζε -  

θαηαηγηζκόο ηδεώλ - 

παξαδείγκαηα -  πδήηεζε - 

ρνιηαζκόο 

3 

 

 
  

 

Κνηλσληθέο παξαζηάζεηο 

δαζθάινπ & καζεηή. 

 

Εηζήγεζε – πδήηεζε - 

ρνιηαζκόο 
2 

 

 

 

  

Δηαπνιηηηζκηθόηεηα θαη 

ζηεξεόηππα ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

Εηζήγεζε - παξνπζίαζε power 

point - Παξαδείγκαηα - 

πδήηεζε - ρνιηαζκόο 

1 



 3 

   

 

Αμηνιόγεζε – ζπδήηεζε 

γηα ηηο ζπληζηώζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 1 

 
3 

εηδηθόηεηα 

Ππογπαμμαηιζμόρ ηηρ 

παιδαγυγικήρ δπάζηρ και 

διδακηική μεζολάβηζη 

για ηην ζςγκπόηηζη ηυν 

γνώζευν και ηυν 

δεξιοηήηυν ηυν μαθηηών. 

Ελεκέξσζε γηα ηνπο 

ζηόρνπο θαη ην 

πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο, 

ζε ζρέζε κε ηελ 

εηδηθόηεηα. 

Εηζήγεζε - ζπδήηεζε 1 

   

 

Παηδαγσγηθή κεζνιάβεζε 

γηα ηελ νηθνδόκεζε ησλ 

γλώζεσλ. 

 

Εηζήγεζε - θαηαηγηζκόο ηδεώλ - 

άζθεζε νκάδαο 

 

3 

   

 

Δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο γλσζηηθήο 

ζπγθξόηεζεο ησλ καζεηώλ 

θαηά ηνλ δηδαθηηθό 

κεηαζρεκαηηζκό ησλ 

επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ 

ζε ζρνιηθέο. 

 

Εηζήγεζε - κειέηε πεξηπηώζεσλ 

- ζπδήηεζε 
2 

   

 

Αλάπηπμε ηεο 

κεηαγλσζηηθήο ζθέςεο 

Εηζήγεζε - κειέηε πεξηπηώζεσλ 

- ζπδήηεζε 
2 



 4 

ησλ καζεηώλ. 

 

   

 

Ελεξγή κάζεζε θαη 

παηδαγσγηθή εκςύρσζε 

ησλ καζεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο. 

 

Εηζήγεζε - άζθεζε νκάδαο - 

ζπδήηεζε 
2 

   

 

Γιώζζα θαη επηθνηλσλία 

ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο. 

 

Εηζήγεζε - άζθεζε νκάδαο - 

ζπδήηεζε 
2 

   

 

Παξνπζίαζε 

κηθξνδηδαζθαιηώλ 

 

 2 

    

ρέδηα δηδαζθαιίαο 

 

 4 

4 Οη εθπαηδεπόκελνη 

ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 απνθηήζνπλ κηα 

θαηά ην δπλαηόλ 

νινθιεξσκέλε 

εηθόλα γηα ην ξόιν 

ησλ ΣΠΕ ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 

Φςσοπαιδαγυγικέρ 

εθαπμογέρ ηυν νέυν 

ηεσνολογιών και ηηρ ΣΠΔ 

ζηη ζσολική ηάξη ζε 

ζςνάπηηζη με ηα 

επιμοπθυηικά 

ππογπάμμαηα Β’ επιπέδος. 

 
Ο ξόινο ησλ ΣΠΕ ζηελ 

εθπαίδεπζε & νη θαηεγνξίεο 

εθαξκνγήο ηνπο. 
 

 

 
Εηζήγεζε - παξνπζίαζε power 

point - ζπδήηεζε - ζρνιηαζκόο 

 

 
            2 



 5 

 έξζνπλ ζε επαθή 

κε ηε θηινζνθία, ηηο 

δνκέο, ηνπο ηύπνπο 

θαη ηηο θαηεγνξίεο 

εθαξκνγώλ ησλ ΣΠΕ 

 δηαθξίλνπλ ηα 

επάιιεια επίπεδα 

ζρεδηαζκνύ θαη  

αλάπηπμεο ησλ ΣΠΕ 

(καθξν-, κεζν- θαη 

κηθξν-) 

 εμνηθεησζνύλ κε 

ηα κνληέια έληαμεο 

ησλ ΣΠΕ ζηελ 

ειιεληθή 

εθπαίδεπζε 

 ηαπηνπνηήζνπλ 

ηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ 

κνληέισλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ζεσξίεο 

κάζεζεο θαη 

ζπγθξόηεζεο 

γλώζεσλ, ζηηο νπνίεο 

απηή βαζίδεηαη λα 

εμνηθεησζνύλ κε ήδε 

δηαζέζηκεο θαη ππό 

δηακόξθσζε δνκέο 

εθαξκνγήο ησλ 

 



 6 

ΣΠΕ, κέζσ ησλ 

νπνίσλ πινπνηείηαη 

ην Φεθηαθό ρνιείν. 

    

Επίπεδα ζρεδηαζκνύ θαη 

αλάπηπμεο, κνληέια 

έληαμεο ησλ ΣΠΕ ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

 

Εηζήγεζε - παξνπζίαζε 

παξαδεηγκάησλ - ζπδήηεζε 
2 

   

 

Θεσξίεο κάζεζεο θαη 

κνληέια εθαξκνγώλ ησλ 

ΣΠΕ. 

 

Εηζήγεζε – παξνπζίαζε - 

θαηαηγηζκόο ηδεώλ - 

παξαδείγκαηα 

2 

   

 

Παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη 

ζπδήηεζε 4 

κηθξνδηδαζθαιηώλ. 

 

Παξνπζίαζε – ζπδήηεζε - 

ζρνιηαζκόο 
2 

5 

 

Οη εθπαηδεπόκελνη 

ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 πλδέζνπλ 

ζεσξία θαη πξάμε 

ηεο έληαμεο ησλ 

ςεθηαθώλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή 
θαζεκεξηλόηεηα. 

Σα ππογπάμμαηα 

ζποςδών ηος Νέος 

σολείος: ζηόσοι, 

θιλοζοθία και ένηαξη 

ηυν τηθιακών μέζυν 

διδαζκαλίαρ και 

μάθηζηρ ζηιρ 

παιδαγυγικέρ 

ππακηικέρ. 

Εθπαηδεπηηθνί ζηξαηεγηθνί 

ζηόρνη, ην νινήκεξν 

ζρνιείν θαη νη βαζηθέο 

αιιαγέο πνπ επηθέξεη ην 

Νέν ρνιείν. 

Εηζήγεζε – ζπδήηεζε - 

ζρνιηαζκόο 
2 



 7 

    

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο σο πξνο ηηο 

ηδηόηεηεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ελεξγνύ 

πνιίηε ζηνλ ζύγρξνλν 

θόζκν . 

 

Δξακαηνπνηήζεηο - παηρλίδηα 

ξόισλ - νκαδηθέο εξγαζίεο γύξσ 

από ζέκαηα θνηλνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ πνπ αθνξνύλ 

ηελ ηζόηεηα - ηελ δεκνθξαηία, 

ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θιπ. 

2 

    

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

ηνπ Νένπ ρνιείνπ: 

ζηόρνη, θηινζνθία θαη 

έληαμε ησλ ςεθηαθώλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο. 

 

Εηζήγεζε - Υξήζε 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη 

ζπδήηεζε 

2 

    

Η εθπαίδεπζε θαη ε αγνξά 

εξγαζίαο: δεηήκαηα 

ζρνιηθνύ –επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ 

καζεηώλ, 

επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

πνιηηώλ ζε κηα αλνηθηή 

θνηλσλία. 

 

Μειέηε πεξίπησζεο - 

παξνπζίαζε εκπεηξηθώλ 

εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ. 

2 



 8 

    

Κλείζιμο ηος 

Ππογπάμμαηορ: πδήηεζε 

θαη αμηνιόγεζε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

ζπληζησζώλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

ζπληζησζώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2 

6 

 

Δξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα 

Θεζμικών, κοινυνικών 

και πολιηιζμικών ζσέζευν 

μεηαξύ κοινυνίαρ. 
 

 

Επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο 

κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ, 

καζεηώλ θαη γνλέσλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

3 

7  

Δξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη ζε θέμαηα 

Θεσξεηηθνύ πιαηζίνπ θαη 

εθαξκνγώλ ηεο 

νηθνδόκεζεο ησλ γλώζεσλ 

ζην ζρνιείν. 

Κνηλσληθό θαη δηδαθηηθό 

ζπκβόιαην. 

 

 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

5 

   

Θέκαηα νξγάλσζεο θαη 

εγεζίαο ησλ θνηλσληθώλ 

νκάδσλ. 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

6 

   Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 6 



 9 

επηθνηλσλία ζηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο. 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

   

Απηνγλσζία, 

απηνεθηίκεζε θαη 

επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ 

δηδαζθόλησλ. 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

5 

    

Η καζεηηθή ζπκκεηνρή 

ζην ζρνιείν. 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

6 

    

Απηναμηνιόγεζε ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ. 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

2 

    

Test 

 

Εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη 

αλνηρηνύ ηύπνπ. 12 

    

πλεδξία κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη 

ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

2 
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κέζσ  εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

 

    

Εθπόλεζε εξγαζίαο. 

 

Μειέηε έληππνπ θαη ςεθηαθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 12 

8 

 Δξ αποζηάζευρ 

ππογπαμμαηιζμόρ ηηρ 

παιδαγυγικήρ δπάζηρ και 

διδακηική μεζολάβηζη 

για ηην ζςγκπόηηζη ηυν 

γνώζευν και ηυν 

δεξιοηήηυν ηυν μαθηηών. 

 

Test 

 

Εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη 

αλνηρηνύ ηύπνπ. 

10 

    

πλεδξία κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

κέζσ  εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

 

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη 

ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 
2 

    

Εθπόλεζε εξγαζίαο. 

 

Μειέηε έληππνπ θαη ςεθηαθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 12 

    

Εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

(forum). 

 

Εξσηεκαηνιόγην -  πδήηεζε - 

ζπλνκηιία. 
6 



 11 

9 

 Δξ αποζηάζευρ 

τςσοπαιδαγυγικέρ 

εθαπμογέρ ηυν νέυν 

ηεσνολογιών και ηηρ ΣΠΔ 

ζηη ζσολική ηάξη ζε 

ζςνάπηηζη με ηα 

επιμοπθυηικά 

ππογπάμμαηα Β’ επιπέδος 

 

πλεδξία κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

κέζσ  εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη 

ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

2 

    

Κνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 

3 

    

Εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

(forum)  

 

Εξσηεκαηνιόγην - πδήηεζε - 

ζπλνκηιία. 
6 

    

Επίπεδα ζρεδηαζκνύ θαη 

αλάπηπμεο, κνληέια 

έληαμεο ησλ ΣΠΕ ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

6 

    

Θεσξίεο κάζεζεο θαη 

κνληέια εθαξκνγώλ ησλ 

ΣΠΕ. 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

7 



 12 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

    

Σεζη  

Εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη 

αλνηρηνύ ηύπνπ. 10 

10 

 Δξ αποζηάζευρ: ηα 

ππογπάμμαηα ζποςδών 

ηος Νέος σολείος: 

ζηόσοι, θιλοζοθία και 

ένηαξη ηυν τηθιακών 

μέζυν διδαζκαλίαρ και 

μάθηζηρ ζηιρ 

παιδαγυγικέρ 

ππακηικέρ. 

 

Εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

(forum). 

 

Εξσηεκαηνιόγην - πδήηεζε - 

ζπλνκηιία. 

6 

    

πλεδξία κε ηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

κέζσ  εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

 

 

Οπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη 

ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

πιαηθόξκαο. 

 

 

 

2 

  

 

 

  

Εθπαηδεπηηθνί ζηξαηεγηθνί 

ζηόρνη, ην νινήκεξν 

ζρνιείν θαη νη βαζηθέο 

αιιαγέο πνπ επηθέξεη ην 

Νέν ρνιείν. 

 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

3 

    

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 
3 
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αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο σο πξνο ηηο 

ηδηόηεηεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ελεξγνύ 

πνιίηε ζηνλ ζύγρξνλν 

θόζκν . 

 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

    

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

ηνπ Νένπ ρνιείνπ: 

ζηόρνη, θηινζνθία θαη 

έληαμε ησλ ςεθηαθώλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο. 

 

 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

6 

    

Η εθπαίδεπζε θαη ε αγνξά 

εξγαζίαο: δεηήκαηα 

ζρνιηθνύ –επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ 

καζεηώλ, 

επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

πνιηηώλ ζε κηα αλνηθηή 

θνηλσλία . 

 

 

Εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ  κε 

<<ζύγρξνλε>> θαη 

<<αζύγρξνλε>> θαζνδήγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηή, κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. 

3 

 

 

           

 
 Κιείζηκν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο: πδήηεζε 
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ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 

 

        200 

θαη αμηνιόγεζε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

ζπληζησζώλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 


