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Εισαγωγή
Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να σας δώσει όσα χρειάζεται να ξέρετε για να γίνετε
ανταγωνιστικοί στον συνήθως αρκετά καλοπληρωμένο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο οδηγός αυτός προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της παροχής πληροφοριών και
προτάσεων, που ίσως σας βοηθήσουν να αποκτήσετε συγκριτικά πλεονεκτήματα από τον
ανταγωνισμό σας.
Επεξεργαστείτε κριτικά και δημιουργικά τις πληροφορίες και τις προτάσεις στον παρόντα
οδηγό και καλή επιτυχία!

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων

Τι είναι
Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων Εκπαιδευτής Ενηλίκων
είναι ο επαγγελματίας που διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση
του επαγγέλματός του, συν την πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης.
Στον παραπάνω ορισμό, ωστόσο, θα μπορούσαν να προστεθούν και όσοι εκπαιδευτές
εκπαιδεύουν ενηλίκους και έχουν καταρτιστεί στην εκπαίδευση ενηλίκων, έστω και αν δεν
έχουν πιστοποίηση.

Τι κάνει
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων:
• συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων
εκπαίδευσης ενηλίκων,
• εξειδικεύει τους στόχους στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας των εκπαιδευομένων,
• διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
• επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με στόχο την
επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Για αναλυτική περιγραφή συμβουλευτείτε το πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα
Εκπαιδευτή Ενηλίκων: http://www.eoppep.gr/images/EP/New_trainer_profile_final_all.pdf

Ιδέα! Μελετήστε το περίγραμμα και εντοπίστε τομείς όπου υστερείτε και όπου
υπερτερείτε. Καταρτίστε ένα σχέδιο για να βελτιώσετε τους τομείς όπου υστερείτε.

Center of Academic Research and Studies, 2015

Σελίδα 3

Πού δουλεύει
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να δουλέψει σε οργανισμούς και φορείς:
α) αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
β) συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
γ) γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
δ) ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Τέτοιοι οργανισμοί και φορείς είναι:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)
Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ)
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ)
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 (ΚΔΒΜ1)
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2)
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολέγια)
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
Επιμορφωτικοί οργανισμοί τραπεζών, πανεπιστημίων, μεγάλων επιχειρήσεων,
ενώσεων επαγγελματιών και εργαζόμενων, όπως το Τραπεζικό Ινστιτούτο και
επιμορφωτικοί οργανισμοί των ΕΛΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ, Εμπορικών και Τεχνικών
Επιμελητηρίων, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ και άλλων
Εταιρείες εκπαίδευσης και κατάρτισης
Τμήματα ανθρώπινων πόρων μεγάλων επιχειρήσεων
Κέντρα ξένων γλωσσών
Κέντρα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πανεπιστημιακά φροντιστήρια
Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδέα! Επειδή ο κάθε οργανισμός έχει διαφορετικά κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών, μια καλή
ιδέα είναι να διερευνήσετε τι οργανισμοί υπάρχουν στην περιοχή όπου δραστηριοποιήστε.
Στη συνέχεια, εξειδικεύστε την κατάρτισή σας για να μπορέσετε να αποκτήσετε τα μόρια ή
προσόντα που σας χρειάζονται για τις συγκεκριμένες θέσεις.
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Τύπος απασχόλησης
Οι πιο πολλοί εκπαιδευτές δουλεύουν ως ωρομίσθιοι και συχνά σε παραπάνω από έναν
εργοδότες. Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης σε έναν εργοδότη είναι λίγες.
Πολλοί εκπαιδευτές ενηλίκων δουλεύουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με ασφάλιση ΟΑΕΕ
(μπλοκάκι) ή κάνοντας χρήση της νομοθεσίας που, εφόσον διαθέτουν ασφάλιση από άλλον
ασφαλιστικό φορέα, τους επιτρέπει να δηλώνουν εισοδήματα ως 5.000 ευρώ τον χρόνο από
ελευθέρια επαγγέλματα χωρίς να κάνουν έναρξη στην εφορία.
Οι θέσεις με ασφάλιση ΙΚΑ είναι λιγότερες (κυρίως ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ και ΣΕΚ).
Ιδέα! Σκεφτείτε την επιλογή να κάνετε έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας στον ΟΑΕΕ.
Παρόλο που το μπλοκάκι έχει «δαιμονοποιηθεί» ως ακριβό, κτλ, η πραγματικότητα δεν είναι
ακριβώς έτσι.
Αν έχετε μπλοκάκι:
α) δεν έχετε κανέναν περιορισμό ως προς τα πόσα χρήματα μπορείτε να κερδίσετε τον χρόνο
από ελευθέρια επαγγέλματα,
β) οι μόνες κρατήσεις που θα έχετε θα είναι αυτές του ΟΑΕΕ, ενώ το ΙΚΑ παρακρατεί χρήματα
για κάθε ώρα που διδάσκετε χωρίς να σας κολλάει πάνω από 300 ένσημα τον χρόνο,
γ) μπορείτε να δηλώσετε το σπίτι σας ως έδρα και να περνάτε πολλά από τα έξοδα του
σπιτιού ως έξοδα γραφείου. Αυτά το έξοδα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα.
Γενικά, αν μπορείτε να βρείτε πολλές ώρες τους πιο πολλούς μήνες του έτους το μπλοκάκι
συμφέρει.

Αποδοχές
Οι αποδοχές διαφέρουν από φορέα σε φορέα, ειδικά στους ιδιωτικούς.
Παρακάτω ακολουθεί το ωρομίσθιο των πιο πολλών δημόσιων φορέων, παρόλο που
κάποιοι προσφέρουν παραπάνω.
Μέλη ΔΕΠ:
Ι. Τακτικοί Καθηγητές: είκοσι επτά (27) ευρώ.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές: εικοσιπέντε (25) ευρώ.
III. Επίκουροι Καθηγητές και λοιπά μέλη ΔΕΠ: είκοσι τρία (23) ευρώ.

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Με διδακτορικό: είκοσι (20) ευρώ.
ΙΙ. Με μεταπτυχιακό: δέκα οκτώ (18) ευρώ.
ΙΙΙ. Με πτυχίο: δεκαπέντε (15) ευρώ.
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Μη πτυχιούχοι
Δώδεκα (12) ευρώ.

Εμπειροτέχνες
Ι. Δεκαέξι (16) ευρώ.
II. δεκατέσσερα (14) ευρώ.
III. δεκατρία (13) ευρώ.
Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών συναρτάται από:
α) τον συντελεστή δυσκολίας του αντικειμένου ενασχόλησης ,
β) την εξειδίκευση στο αντικείμενο,
γ) τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο.
Άποψη! Το διδακτορικό ίσως να είναι πολύ χρονοβόρα και ακριβή επένδυση. Ένα
μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως, όμως, θα σας δώσει πίσω τα λεφτά του και θα έχετε κέρδος
αρκετά σύντομα.

Πώς γίνεσαι εκπαιδευτής ενηλίκων
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορεί να είναι μη-πιστοποιημένοι, μη-πιστοποιημένοι αλλά
καταρτισμένοι, ή πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή το ΕΚΕΠΙΣ. Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι η συνέχεια
του ΕΚΕΠΙΣ, οπότε πρακτικά πρόκειται για τον ίδιο οργανισμό.
Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων προτιμώνται, ενώ υπάρχουν και οργανισμοί που
συνεργάζονται μόνο με πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Προς το παρόν μη-πιστοποιημένοι
αλλά καταρτισμένοι και με εμπειρία εκπαιδευτές βρίσκουν αρκετά εύκολα εργασία.

Μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
Χρειάζεται να πείσουν τον εργοδότη ότι κάνουν για την δουλειά ή να μην διεκδικούν την
συγκεκριμένη θέση εκπαιδευτές με περισσότερα προσόντα.

Μη πιστοποιημένοι αλλά καταρτισμένοι εκπαιδευτές
Χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ολοκληρώσει σε δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς για να αποδείξουν στον εργοδότη την καταλληλότητά τους ή για να πάρουν
μόρια σε προκηρύξεις.

Πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτές
Υπάρχουν θέσεις αποκλειστικά για πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Επίσης, η πιστοποίηση
δίνει παραπάνω μόρια σε προκηρύξεις όπου η πιστοποίηση δεν είναι απαραίτητη. Πολλοί,
πέραν της πιστοποίησης έχουν παρακολουθήσει και αρκετά σχετικά σεμινάρια για να
εξαντλούν τα μόρια που δίνονται σε προκηρύξεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
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Ιδέα! Όπως και να ‘χει η πιστοποίηση είναι καλό να υπάρχει για όταν σας χρειαστεί.
Πέραν της πιστοποίησης, ωστόσο, καλό είναι να έχετε στα προσόντα σας αρκετά διαφορετικά
σεμινάρια κατάρτισης για να καλύψετε ανάγκες διαφορετικών εργοδοτών.
Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε κολέγιο, καλό είναι να έχετε και μια
πιστοποίηση από έναν βρετανικό ή αμερικανικό φορέα.
Για το δημόσιο τομέα καλό είναι να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα δημόσιου φορέα –
αν και δεν προκηρύσσονται πολύ συχνά - παρόλο που αρκετοί δημόσιοι φορείς μοριοδοτούν
και επιμορφωτικά προγράμματα ιδιωτικών φορέων.

Η πιστοποίηση
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων γίνεσαι με εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη
τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων που διατηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Διαδικασία ένταξης στο μητρώο
Εγγράφεσαι στο http://trainers.eoppep.gr/ και συμπληρώνεις την ηλεκτρονική αίτηση. Στην
συνέχεια στέλνεις αντίγραφα των προσόντων που δήλωσες και το παράβολο που
προβλέπεται στην διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ενταχθείς στο Μητρώο πρέπει να αποκτήσεις
πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποκτάς με
τους εξής τρεις τρόπους:

1) Απευθείας
2) Με εξετάσεις
3) Με εξετάσεις που ακολουθούν την παρακολούθηση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος .

Απευθείας εγγραφή στο μητρώο

Απευθείας εγγράφονται οι:

•
•
•

Καθηγητές, αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές στο επιστημονικό πεδίο της Δια
Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
κατάρτισης,
Λέκτορες με τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της
εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης,
Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) που
κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και διαθέτουν τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίο της
Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
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Με εξετάσεις

Με εξετάσεις εγγράφονται οι:

•
•

•

Καθηγητές, αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές, λέκτορες. Οι εξετάσεις αφορούν
μόνο ειδικές πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης.
Όσοι διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη δια
βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση
και εκπαιδευτική πολιτική από ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής και στο πλαίσιο των
σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.
Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του ΕΚΕΠΙΣ, και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης
εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

•

Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ, ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που
ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον
100 ωρών.

•

Εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους,
εφόσον διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
οποιοδήποτε άλλο κατώτερο τίτλο σπουδών και τριετή επαγγελματική ή και
διδακτική πείρα συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι τίτλοι
της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι. Συμπεριλαμβάνονται οι
συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος,
εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα
αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

Με εξετάσεις και παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Με εξετάσεις αφού παρακολουθήσουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγγράφονται
όλοι οι υπόλοιποι εφόσον διαθέτουν:

•
•

τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
οποιοδήποτε άλλο κατώτερο τίτλο σπουδών και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική
πείρα συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι τίτλοι της αλλοδαπής
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι. Συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών
που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους
δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

Μετατροπή εκπαιδευτικής εμπειρίας σε έτη
Οι παρακάτω ώρες διδακτικής εμπειρίας μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού λογίζονται
ως ένα (1) έτος:
• 750 διδακτικές ώρες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
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•
•
•

650 διδακτικές ώρες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα Σ.Δ.Ε., τα φροντιστήρια
Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
210 διδακτικές ώρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
500 διδακτικές ώρες στα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΚΕ.Μ.Ε., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών,
Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ και οι εξετάσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τα πιστοποιημένα προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αναπτύσσονται και
υλοποιούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν σπουδές
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή/και στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική και
πιστοποιημένους φορείς του εθνικού δικτύου φορέων Δια Βίου Μάθησης που διαθέτουν
τεχνογνωσία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών.

Προσοχή! Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται και πιστοποιούνται μετά από προκήρυξη.
Προσοχή λοιπόν σε ΚΕΚ που διαφημίζουν σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Μπορεί
να μην είναι πιστοποιημένα.
Ένας εύκολος τρόπος να αναγνωρίσετε τα μη-πιστοποιημένα προγράμματα είναι να δείτε τα
προαπαιτούμενα εγγραφής σε αυτά: μήπως ζητούν να έχετε 150 ώρες προϋπηρεσίας στην
εκπαίδευση ενηλίκων, έτσι ώστε να μην χρειάζεστε πρόγραμμα;

Ιδέα! Αν το να παρακολουθήσετε πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο για την πιστοποίησή σας,
αλλά νιώθετε πως χρειάζεστε προετοιμασία επιλέξτε ένα πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτών
ενηλίκων διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών που, εκτός από τις γνώσεις για να πετύχετε στις
εξετάσεις, θα σας δώσει μόρια σε προκηρύξεις.
Καλή ιδέα θα ήταν να δοκιμάσετε να βρείτε ένα πρόγραμμα που να συγκεντρώνει
χαρακτηριστικά που θα σας δίνουν πλεονεκτήματα σε όσους οργανισμούς σας ενδιαφέρουν.
Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που και θα σας δίνει μόρια στον δημόσιο τομέα, αλλά και θα
δείχνει ωραία στο βιογραφικό σας για ιδιωτικά ΙΕΚ και κολέγια.

Οι εξετάσεις
Μορφή εξετάσεων
Οι εξετάσεις δύνανται να περιλαμβάνουν:
1. Γραπτή εξέταση
2. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας
3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού φακέλου (portfolio)
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Γραπτή εξέταση
Η γραπτή εξέταση αξιολογεί τις γνώσεις και ικανότητες των εκπαιδευτών σχετικά με
α) τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της εκπαίδευσης με βάση τις
θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και
τις ανάγκες του πληθυσμού−στόχου,
β) την υλοποίηση της εκπαίδευσης συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα.
Η εξέταση διαρκεί μία ώρα και περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που απαιτούν σύντομη
απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων περιλαμβάνεται μια μελέτη περίπτωσης, όπου
οι υποψήφιοι καλούνται να παρακολουθήσουν μία βιντεογραφημένη διδασκαλία και να
εντοπίσουν στοιχεία όπως: τα χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, ο τρόπος
διαπραγμάτευσης, οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, οι συνθήκες λειτουργίας
της ομάδας κ.ά.
Τα θέματα προέρχονται από την Τράπεζα Θεμάτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων που μπορείτε να
βρείτε εδώ: http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/Trapeza_thematon_2014.pdf

Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας
Η μικροδιδασκαλία αξιολογεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών
στην υλοποίηση της εκπαίδευσης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης,
ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη, αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την
εκπαιδευτική πρακτική.
Η μικροδιδασκαλία διαρκεί είκοσι (20) λεπτά σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου
και γίνεται ενώπιον ομάδας συνυποψήφιων. Η μικροδιδασκαλία, η οποία βιντεοσκοπείται, θα
συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το
τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει διευκρινίσεις στους
αξιολογητές στο πλαίσιο συνέντευξης διάρκειας δέκα (10) λεπτών.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού φακέλου (portfolio)

Ο εκπαιδευτικός φάκελος του υποψηφίου Εκπαιδευτή Ενηλίκων μπορεί να περιλαμβάνει:
σχεδιασμό
εκπαιδευτικού
προγράμματος,
δημιουργία
εκπαιδευτικού
υλικού,
βιντεοσκοπημένη/ες διδασκαλία/ες, ηλεκτρονικά αρχεία από υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Διαδικασία πιστοποίησης
Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργείται σε αδειοδοτημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ
Εξεταστικά Κέντρα.
Οι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σε αδειοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο της
επιλογής τους.
Οι εκπαιδευτές που ολοκληρώνουν τις εξετάσεις επιτυχώς εντάσσονται στο Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων με έναν μοναδικό κωδικό που ισχύει για κάθε συνεργασία τους με
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όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και τα στοιχεία τους εμφανίζονται
στον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ.
Υποβάλλοντας σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά οι εκπαιδευτές μπορούν να εκτυπώσουν το
Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Επάρκειας.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις δεν εντάσσονται
στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενες εξετάσεις.
Σε αυτή την περίπτωση, καταθέτουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση, παράβολο και, εφόσον
επιθυμούν, πρόσθετα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον φάκελό τους.

Ισχύς της εκπαιδευτικής επάρκειας
Η εκπαιδευτική επάρκεια ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ανανέωση εκπαιδευτικής επάρκειας
Για να ανανεωθεί η πιστοποίηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τεκμηριώσουν διδακτική
εμπειρία 150 ωρών ή παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, συνολικής
διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών. Τα παραπάνω θα πρέπει να αφορούν στην
εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων και να έχουν υλοποιηθεί οποτεδήποτε εντός διαστήματος 10
ετών από την ημερομηνία χορήγησης της πιστοποίησης.
Η παραπάνω διαδικασία εκκινεί με ευθύνη και επιμέλεια των ενταγμένων στο Μητρώο. Ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα στέλνει στους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ειδοποίηση 6 μήνες πριν τη
λήξη της ισχύος της πιστοποίησής τους.

Μοριοδότηση εκπαιδευτών ενηλίκων

Στον δημόσιο τομέα
Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται μέσω ενός συστήματος
μοριοδότησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
Τα κύρια μοριοδοτούμενα προσόντα είναι συνήθως:

1. Σπουδές
1.1 Στο γνωστικό αντικείμενο
1.2 Στην εκπαίδευση ενηλίκων
2. Επιμόρφωση
2.1 Στο γνωστικό αντικείμενο
2.2 Στην εκπαίδευση ενηλίκων
3. Πιστοποιήσεις
3.1 Στην εκπαίδευση ενηλίκων
3.2 Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
3.3 Στις ξένες γλώσσες
4. Εμπειρία
4.1 Συναφής επαγγελματική εμπειρία
4.2 Συναφής εκπαιδευτική εμπειρία
4.3 Εκπαιδευτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
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4.4 Εκπαιδευτική εμπειρία σε φορείς ίδιου τύπου με αυτόν της προκήρυξης

5. Κοινωνικά κριτήρια
5.1 Ανεργία
5.2 Ειδικές κατηγορίες
Το ύψος μοριοδότησης διαφέρει από προκήρυξη σε προκήρυξη. Διαφορές υπάρχουν και στις
προκηρύξεις για την ίδια θέση του ίδιου φορέα από χρόνο σε χρόνο. Δεν μοριοδοτούνται όλες
οι παραπάνω κατηγορίες μοριοδότησης σε κάθε προκήρυξη.

Μοριοδότηση σπουδών

Στο γνωστικό αντικείμενο
Οι σπουδές μοριοδοτούνται κλιμακωτά: εμπειροτέχνες, πτυχίο ΤΕΕ, πτυχίο ΙΕΚ, πτυχίο ΑΕΙ,
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, κτλ.
Εννοείται πως υπάρχουν τομείς όπου ως ελάχιστο προσόν θεωρείται το πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Συνήθως μοριοδοτείται μέχρι ένα μεταπτυχιακό και ένα διδακτορικό.

Στην εκπαίδευση ενηλίκων
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συνήθως
μοριοδοτούνται επιπλέον των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο γνωστικό
αντικείμενο.

Μοριοδότηση επιμόρφωσης

Στο γνωστικό αντικείμενο
Αναλόγως την προκήρυξη μοριοδοτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός ωρών επιμόρφωσης
στο γνωστικό αντικείμενο. Συνήθως οι επιτροπές αξιολόγησης αποδέχονται πιστοποιητικά και
από ιδιωτικούς και από δημόσιους φορείς.
Για να προσμετρηθούν, οι βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφουν την διάρκεια της επιμόρφωση
σε ώρες ή ο αριθμός των ωρών θα πρέπει να προκύπτει από τον οδηγό σπουδών.
Συνήθως η κάθε επιμόρφωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 25 ωρών για να
προσμετρηθεί.
Επιμορφώσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια προγράμματος σπουδών, για παράδειγμα,
εξομοίωση πτυχίου ή εξάμηνη επιμόρφωση στην ΑΣΠΑΙΤΕ για κατοχύρωση εκπαιδευτικής
επάρκειας δεν μοριοδοτείται.

Στην εκπαίδευση ενηλίκων
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Αναλόγως την προκήρυξη μοριοδοτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός ωρών επιμόρφωσης
στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Αναλόγως την προκήρυξη οι επιτροπές
αξιολόγησης αποδέχονται πιστοποιητικά από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Για να προσμετρηθούν, οι βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφουν την διάρκεια της επιμόρφωση
σε ώρες ή ο αριθμός των ωρών θα πρέπει να προκύπτει από τον οδηγό σπουδών.
Συνήθως η κάθε επιμόρφωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 25 ωρών για να
προσμετρηθεί.
Σεμινάρια που ήταν προαπαιτούμενα για την συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης (π.χ. τα
σεμινάρια 300 ωρών του ΕΚΕΠΙΣ) δεν μοριοδοτούνται σε προκηρύξεις όπου μοριοδοτείται η
πιστοποίηση.
Επιμορφώσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια προγράμματος σπουδών, για παράδειγμα,
εξομοίωση πτυχίου ή εξάμηνη επιμόρφωση στην ΑΣΠΑΙΤΕ για κατοχύρωση εκπαιδευτικής
επάρκειας δεν μοριοδοτείται.

Μοριοδότηση πιστοποιήσεων

Στην εκπαίδευση ενηλίκων
Η πιστοποίηση πρέπει να είναι σε ισχύ. Αρκετές προκηρύξεις δεν την μοριοδοτούν.

Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Η πιστοποίηση πρέπει να είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ. Την λίστα με τα
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά θα τα βρείτε στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ εδώ:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
Οι καθηγητές πληροφορικής δεν μοριοδοτούνται σε αυτήν την κατηγορία.

Στις ξένες γλώσσες
Συνήθως μοριοδοτείται μέχρι μία (1) ξένη γλώσσα.
Η μοριοδότηση είναι κλιμακωτή και μοριοδοτούνται τρία επίπεδα: Επίπεδο Β2 - Καλή γνώση,
Επίπεδο Γ1 – Πολύ καλή γνώση, Επίπεδο Γ2 - Άριστη γνώση. Το υψηλότερο επίπεδο παίρνει
και την μεγαλύτερη μοριοδότηση.
Η πιστοποίηση πρέπει να είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ. Την λίστα με τα
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ανά γλώσσα θα τα βρείτε στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ εδώ:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
Οι καθηγητές ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για την γλώσσα που διδάσκουν.

Μοριοδότηση εμπειρίας
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Συναφής επαγγελματική εμπειρία
Για να μοριοδοτηθεί, η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται.
Απόδειξη συνιστούν:
Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες αναγράφονται ο φορέας/ οργανισμός/
επιχείρηση στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα, η/οι θέση/εις εργασίας με περιγραφή των
αρμοδιοτήτων, και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις
εργασίας
και
Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. ένσημα I.K.A.) ή
Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,
βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας.
Οι Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να
προσκομίζουν Αποδεικτικά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού τύπου για την
τεκμηρίωση της επαγγελματικής πείρας που δηλώνουν.
Δεν λογίζεται ως επαγγελματική η εργασία των εκπαιδευτικών που έχει µοριοδοτηθεί ως
διδακτική εµπειρία.

Συναφής εκπαιδευτική εμπειρία
Η εκπαιδευτική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται.
Απόδειξη συνιστούν:
Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας οι οποίες αναγράφουν με σαφήνεια τον φορέα/ οργανισμό, τον
τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το θεματικό αντικείμενο της
εκπαίδευσης, την συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ωρών
εκπαίδευσης καθώς και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ομάδας των
εκπαιδευομένων (όσον αφορά στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων: γενικός πληθυσμός,
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όσον αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση: άνεργοι,
εργαζόμενοι, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες)
και
Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. ένσημα I.K.A.) ή
Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,
βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας.

Εκπαιδευτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
Η εκπαιδευτική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται όπως παραπάνω.
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Εκπαιδευτική εμπειρία σε φορείς όμοιους με αυτόν της προκήρυξης
Η εκπαιδευτική εμπειρία σε φορείς όμοιους με αυτόν της προκήρυξης (π.χ. εμπειρία
διδασκαλίας σε ΙΕΚ για μοριοδότηση σε προκήρυξη ΙΕΚ) πρέπει να αποδεικνύεται όπως
παραπάνω.

Μοριοδότηση κοινωνικών κριτηρίων

Ανεργία
Συνήθως υπολογίζεται χρόνος συνεχούς ανεργίας αποδεδειγµένος µε βεβαίωση του ΟΑΕ∆.

Ειδικές κατηγορίες
Συνήθως, οι υποψήφιοι µε κάποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά λαμβάνουν µόρια ως
ποσοστό επί του συνόλου της βαθµολογίας που συγκεντρώνουν:

•
•
•
•

Γονείς τρίτεκνων οικογενειών
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)
Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)
ΑΜΕΑ (Γονείς και ο ίδιος)

Στον ιδιωτικό τομέα
Κάποιοι οργανισμοί – συνήθως μεγάλοι - του ιδιωτικού τομέα ακολουθούν το σύστημα
μοριοδότησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Συνήθως, όμως, η επιλογή δεν σταματά στα τυπικά προσόντα, αλλά περιλαμβάνει και
συνέντευξη, όπου ο υποψήφιος χρειάζεται να τεκμηριώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητές του, καθώς και την γενικότερη καταλληλότητά του.

Πρόταση! Ανεξάρτητα από τον φορέα όπου ενδιαφέρεστε να εργαστείτε τώρα, σκεφτείτε
και το μέλλον, μελετήστε τι ζητάει κάθε φορέας και αποκτήστε τα αντίστοιχα σεμινάρια,
κτλ. Έτσι θα είστε έτοιμοι αν χρειαστεί να κάνετε αίτηση σε κάποιον άλλο φορέα.

Πού θα βρω προκηρύξεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Ο μεγαλύτερος όγκος των προκηρύξεων (ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ) ανακοινώνεται στον
ιστότοπο του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στην κατηγορία «Προκηρύξεις»:
http://www.inedivim.gr/index.php/prokirixeis
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Για τις σχολές του ΟΑΕΔ, οι προκηρύξεις ανακοινώνονται στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ στην
κατηγορία ΕΠΑΣ-ΙΕΚ (στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας): http://www.oaed.gr/index.php?
lang=el

Πού θα βρω ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

Οι προκηρύξεις των ιδιωτικών οργανισμών και φορέων δημοσιοποιούνται σε εφημερίδες και
ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας όπως κάθε άλλη εργασία.
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μόνοι σας με οργανισμούς και φορείς – το οποίο δεν είναι
καθόλου κακή ιδέα - μπορείτε να βρείτε:

•
•

λίστα Ιδιωτικών ΙΕΚ στον ιστότοπο της ΟΙΕΛΕ: http://www.oiele.gr/iek
λίστα KEK μέσω αναζήτησης στο in.gr: http://www.in.gr/

Για ιδιωτικές εταιρίες επιμόρφωσης, θα χρειαστεί να κάνετε γενικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

Πώς θα είμαι σίγουρος ότι θα λάβω υψηλή μοριοδότηση

Για να είστε σίγουροι ότι θα λάβετε υψηλή μοριοδότηση θα πρέπει να σκέφτεστε στρατηγικά.
Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τον ακριβή φορέα όπου σας ενδιαφέρει να δουλέψετε θα
πρέπει να κυνηγήσετε εκπαιδευτική εμπειρία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.
Επίσης, θα πρέπει να κάνετε όσα πιο πολλά σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων
μπορείτε για να είστε σε θέση να εξαντλήσετε όλα τα μόρια που μπορεί να δίνει μια
προκήρυξη.

Συγκριτικός κατάλογος σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων

Σεμινάρια
&
Φορείς
Εισαγωγικό
πρόγραμμα
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
(πρώην ΙΔΕΚΕ
&
ΕΟΠΠΕΠ
(πρώην
ΕΚΕΠΙΣ)

Αναγνώριση

Ελαστικότητα

Κόστος

Σε
όλες
τις
προκηρύξεις
δημόσιου
και
(λογικά)
του
ιδιωτικού τομέα.
-Καλύπτει
προϋποθέσεις
για
την
απευθείας
συμμετοχή στις
εξετάσεις
πιστοποίησης
του ΕΟΠΠΕΠ.

- Μηδενικό χρηματικό κόστος.
- Πιθανό κόστος μετακινήσεων.
-Υψηλό κόστος ευκαιρίας: οι
συναντήσεις είναι απογευματινές
και χάνετε μαθήματα.

Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο

-Στις πιο πολλές
προκηρύξεις του

- Μεγάλος χρόνος
αναμονής για την
προκήρυξη και
υλοποίησή τους.
- Πιθανή ανάγκη
μετακινήσεων για το
δια ζώσης κομμάτι.
- Έλλειψη
ελαστικότητας: έναρξη
και ολοκλήρωση των
προγραμμάτων σε
προκαθορισμένο
χρόνο.
- Ανάγκη δια ζώσης
συναντήσεων.
- Έλλειψη
ελαστικότητας: έναρξη
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-Μέτριο χρηματικό κόστος.
-Πιθανό κόστος μετακινήσεων.
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και
Ένωση
Ελλήνων
Φυσικών

δημόσιου.
-Στον
ιδιωτικό
τομέα.

Πανεπιστήμιο
Πειραιώς
και
Employ

-Στις πιο πολλές
προκηρύξεις του
δημόσιου.
-Στον
ιδιωτικό
τομέα.

Ανοικτό Ίδρυμα
Εκπαίδευσης

-Σε
αρκετές
προκηρύξεις του
δημόσιου.
-Στον
ιδιωτικό
τομέα.

Erudio College
και Center of
Academic
Research and
Studies
(στα
ελληνικά)

-Σε
αρκετές
προκηρύξεις του
δημόσιου.
-Στον
ιδιωτικό
τομέα.
-Σε όσους φορείς
έχουν σχέση με
την
βρετανική
εκπαίδευση
(Κολέγια, κτλ).

ΚΕΚ

-Σε
αρκετές
προκηρύξεις του
δημόσιου τομέα.
-Στον
ιδιωτικό
τομέα.

και ολοκλήρωση των
προγραμμάτων σε
προκαθορισμένο
χρόνο.
-Έναρξη
προγράμματος μόνο
μία φορά τον χρόνο.
- Πιθανή ανάγκη
μετακινήσεων για το
δια ζώσης κομμάτι.
- Έλλειψη
ελαστικότητας: έναρξη
και ολοκλήρωση των
προγραμμάτων σε
προκαθορισμένο
χρόνο.
-Έναρξη
προγράμματος
τέσσερις φορές τον
χρόνο.

- Υψηλό κόστος ευκαιρίας: οι
συναντήσεις είναι απογευματινές
ώρες και σαββατοκύριακα και
χάνετε μαθήματα.

- Έναρξη και
ολοκλήρωση των
προγραμμάτων σε
προκαθορισμένο
χρόνο.
-Έναρξη
προγράμματος μόνο
μία φορά τον χρόνο.
- Έναρξη και
ολοκλήρωση των
προγραμμάτων σε
προκαθορισμένο
χρόνο.
-Έναρξη
όποτε
βολεύει
τον
εκπαιδευόμενο.
-Δυνατότητα
ολοκλήρωσης του
εισαγωγικού
προγράμματος 100
ωρών σε έναν μήνα
και του εξειδικευμένου
προγράμματος 200
ωρών σε δύο.
- Δεν προσφέρονται
σε μόνιμη βάση,
συνήθως γύρω από
εξετάσεις
πιστοποίησης.
- Ανάγκη δια ζώσης
συναντήσεων.
- Πιθανή ανάγκη
μετακινήσεων για το
δια ζώσης κομμάτι.
- Έναρξη και
ολοκλήρωση των
προγραμμάτων σε
προκαθορισμένο
χρόνο.

-Πολύ υψηλό χρηματικό κόστος.
-Μηδενικό κόστος μετακινήσεων.
-Μηδαμινό κόστος ευκαιρίας.
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-Κάπως
υψηλό
χρηματικό
κόστος.
-Μηδαμινό κόστος μετακινήσεων.
-Μηδαμινό κόστος ευκαιρίας.

-Πολύ χαμηλό χρηματικό κόστος.
-Μηδενικό κόστος μετακινήσεων.
-Μηδαμινό κόστος ευκαιρίας.

-Μέτριο
ως
πολύ
υψηλό
χρηματικό κόστος.
-Πιθανό κόστος μετακινήσεων.
-Μέτριο ως υψηλό κόστος
ευκαιρίας: τα μαθήματα είναι
συχνά σε ώρες μαθημάτων.
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Συμπεράσματα

Μάθετε τι οργανισμοί και φορείς υπάρχουν στην περιοχή όπου σας ενδιαφέρει να δουλέψετε.
Καθορίστε τους οργανισμούς-στόχους σας.
Εξειδικεύστε την κατάρτισή σας για να μπορέσετε να αποκτήσετε τα μόρια που σας
χρειάζονται για αυτούς τους οργανισμούς.
Μην επαναπαύεστε στο τώρα. Κοιτάξτε μπροστά και αποκτήστε τα προσόντα που πιθανώς
θα σας χρειαστούν για προκηρύξεις στο μέλλον.

Περεταίρω πληροφορίες

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: http://www.nqf.gov.gr/index.php
Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής
Εκπαίδευσης: http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/fek2844.pdf
Online Αίτηση πιστοποίησης
http://trainers.eoppep.gr/

εκπαιδευτικής

επάρκειας

εκπαιδευτών

Επαγγελματικό
Περίγραμμα
Εκπαιδευτών
http://www.eoppep.gr/images/EP/New_trainer_profile_final_all.pdf
Άλλα
Επαγγελματικά
for/professional-outlines

Περιγράμματα:

ενηλίκων:
Ενηλίκων:

http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-

Τράπεζα
Θεμάτων
Εκπαιδευτών
http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/Trapeza_thematon_2014.pdf

Ενηλίκων:

Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών: https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/index.php?lang=el
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: http://www.inedivim.gr/
ΟΙΕΛΕ: http://www.oiele.gr/iek
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