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Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου 1 

Α. Πριν από το σεμινάριο/πρόγραμμα 

1. Όνομα σεμιναρίου (Μέρος προγράμματος) 

2. Καθορισμός διάρκειας 

3. Χώρος (Οδηγίες μετάβασης – υποδομές, φωτισμός, εξαερισμός) 

4. Καθορισμός του περιεχομένου: 

 Παρουσίαση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Learning Outcomes) 

 ECTS credits 

 Πιστοποιητικό  (π.χ. Europass) 

4. Επιλογή εκπαιδευτών 

5. Σχεδιάστε το πρόγραμμα, προγραμματίστε το χρόνο και χωρίστε 

το σεμινάριο σε θεματικές ενότητες. 

 Φροντίστε να φαίνεται ξεκάθαρα στο πρόγραμμα το περιεχόμενο που 

σκοπεύετε να καλύψετε και να έχετε ημερήσια ατζέντα. 

 Κατάλληλος τρόπος/μεθοδολογία κατάρτισης 

 Φροντίστε να υπάρχει χρόνος για πρακτική εξάσκηση. 
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7. Κόστος σεμιναρίου/προγράμματος. (Δίδακτρα, διαμονή και 

σίτιση, τρόποι πληρωμής, αποδείξεις) 

 Δραστηριότητες, εκδρομές κ.λπ. 

8. Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός συμμετοχών 

9. Ετοιμασία εντύπων 

10. Αίθουσα και εξοπλισμός (καθίσματα, μικρόφωνα, πίνακες, 

γραφική ύλη, προβολέας, οθόνες κτλ.) και ό,τι άλλο χρειάζεται. 

 

Διαφήμιση – επικοινωνία – ενημέρωση και εγγραφή 

ενδιαφερομένων (άτομα, οργανισμοί, άλλοι φορείς) 

11. Προεγγραφή, επιβεβαίωση, εγγραφή. 

12. Ηλεκτρονική εγγραφή, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

ανοικτή/συνεχή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, πριν τη 

διεξαγωγή της εκπαίδευσης/κατάρτισης 
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Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου 2 



13. Αξιολόγηση της εκπαίδευσης (προ και εκ των υστέρων 

αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων ή διαδικτυακών 

εργαλείων). 

14. Διαλείμματα για καφέ και γεύματα (ποιότητα, προσοχή στις 

διαφορετικές διατροφικές συμπεριφορές/ανάγκες).  

15. Σουβενίρ, χάρτες, τσάντες ή αναμνηστικά δώρα στους 

συμμετέχοντες. 

16. Φωτογραφίες – βίντεο. 

 

Β) Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 

«Σπάστε τον πάγο», αποβάλετε το άγχος, χιούμορ… 

 

Γ) Μετά από το σεμινάριο/πρόγραμμα 

Αναστοχασμός… 
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Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου 3 



Πώς μαθαίνουν καλύτερα οι ενήλικες… 



Γιατί επιμορφώνονται; 
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Οι ενήλικες επιμορφώνονται όταν: 

 Έχουν ανάγκη να μάθουν 

 Χρειάζονται αυτονομία κινήσεων 

 Έχουν καλές ή κακές προηγούμενες εμπειρίες 

 Είναι έτοιμοι να μάθουν ή επιζητούν συγκεκριμένα 

αποτελέσματα 

 Προσπαθούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν 

 Έχουν ισχυρά κίνητρα να μάθουν. 



Βασικές Αρχές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

1. Οι ενήλικες θέλουν να ξέρουν γιατί μαθαίνουν, τι μαθαίνουν και πώς 

μαθαίνουν. 

2. Η αυτοεικόνα τους είναι πολύ σημαντική. Επιθυμούν να είναι 

αυτόνομοι και αυτοκινούμενοι. 

3. Η προηγούμενη εμπειρία τους επηρεάζει. Αποτελεί χρήσιμη πηγή 

για τη νέα μάθηση και καθορίζει πολλές φορές τις στάσεις μας 

απέναντί της. 

4. Η ετοιμότητα για μάθηση είναι σημαντική. Οι ενήλικες μαθαίνουν 

καλύτερα όταν αυτό που μαθαίνουν έχει άμεση αξία και εφαρμογή. 

5. Οι ενήλικες επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων που 

άπτονται της δικής τους ζωής. 

6. Τα κίνητρα για μάθηση βασίζονται περισσότερο σε εσωτερικές 

προσωπικές ανάγκες και αξίες ή και άλλους λόγους. 
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Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων & 

Επιτυχημένες Στρατηγικές Επιμόρφωσης  
 Η διδασκαλία & μάθηση εξυπηρετεί 

προβλήματα και ανάγκες των εκπ/νων – όχι 

τι θέλουμε εμείς να διδάξουμε 

 Όταν οι εκπ/νοι είναι έτοιμοι, προσαρμόστε 

το μάθημα σας στις ανάγκες τους 

 Διατηρήστε το ενδιαφέρον των εκπ/νων 

(περιεχόμενο, δραστηριότητες,αξιολόγηση) 

 Μην λέτε στους εκπ/νους τι θα κάνουν, 

υποβοηθήστε τους να μαθαίνουν μόνοι τους 

 Ισχυροποιείστε θετικές εμπειρίες, 

‘απαλείψετε’ αρνητικές, ‘αφαιρέστε’ 

παρανοήσεις/στερεότυπα 

 Διερευνήστε προσεκτικά με τον καθένα και 

με την ομάδα τι θέλουν να κάνουν και τι 

χρειάζονται να κάνουν 
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Έχει ισχυρά κίνητρα              → 

Έχει ανάγκη να μάθει            → 

Επιλύει προβλήματα ζωής    → 

Ζητά / χρειάζεται αυτονομία  → 

Είναι έτοιμος/η να μάθει        →  

Έχει προηγούμενες εμπειρίες → 



Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 

Σύνοψη 
 Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους  στόχους 

(επαγγελματικούς, εκπλήρωσης κοινωνικών ρόλων, προσωπικής 
ανάπτυξης) 

 Διαθέτουν γνώσεις και ευρύ φάσμα  εμπειριών -πολύ μεγαλύτερο 
από εκείνο των παιδιών -  καθώς και διαμορφωμένες  ήδη αντιλήψεις 
(αφετηρίες για τη νέα μάθηση) 

 Συμμετέχουν στην  εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας  συγκεκριμένες 
προσδοκίες 

 Έχουν διαμορφώσει προσωπικούς τρόπους και στρατηγικές 
μάθησης, ανάλογους με τις ικανότητές τους, τις εμπειρίες τους και 
γενικότερα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους  

 Έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή προτιμούν να ζητείται η 
γνώμη τους, να υπάρχει ανοικτός διάλογος και επικοινωνία 
(χειραφέτηση και τάση για αυτοκαθορισμό) 

  Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και όχι σε 
στασιμότητα  

 Έχουν υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις που προκαλούν 
εμπόδια στη μάθηση    (Κόκκος, 2008) 
 

 

 



Χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

εργασία  

σε ομάδες 

μελέτη  

περίπτωσης 

   ανάπτυξη   
project 

καταιγισμός 

ιδεών 
 

συζήτηση 

παιχνίδια 
 ρόλων 

πρακτική  
άσκηση 

 

προσομοίωση 



Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές  
χρησιμοποιούνται ευέλικτα και 

εφαρμόζονται μέσα από ποικιλία 
μεθόδων. Αξιοποιούνται, για 

παράδειγμα, κατάλληλα περιβάλλοντα 
και εργαλεία των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε). 

Χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

https://ec.europa.eu/epale/ 
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https://ec.europa.eu/epale/


Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης 

Α. Ο ενήλικος μαθαίνει όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με 

την καθημερινότητά του, με τις ανάγκες και τις εμπειρίες του 

Β. Ο ενήλικος μαθαίνει όταν αντιλαμβάνεται, κατανοεί και 

αποδέχεται τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Γ. Ο ενήλικος μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται στη 

διαδικασία εκπαίδευσης 

Δ. Ο ενήλικος μαθαίνει όταν νιώθει ενταγμένος σε μια ομάδα 

Ε. Ο ενήλικος μαθαίνει όταν διερευνώνται τα εμπόδια που 

συναντά στη μάθηση και ανακαλύπτονται τρόποι για το 

ξεπέρασμά τους 

Στ. Ο ενήλικος μαθαίνει όταν λαμβάνονται υπόψη οι 

προσωπικοί τρόποι και ρυθμοί μάθησης 

Ζ. Ο ενήλικος μαθαίνει μέσα σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή 

(ουσιαστική επικοινωνία, κλίμα σεβασμού, συνεργατικό πνεύμα) 

 

 

 

 

 



 Προετοιμαστείτε (οπτικά βοηθήματα, εργαλεία επικοινωνίας, 

ενημερωτικά έντυπα, παρουσιάσεις, βίντεο, συζητήσεις) 

 Ξεκάθαροι μαθησιακοί στόχοι/αποτελέσματα, πρακτικές 

ασκήσεις και σκέψεις, εμπειρίες στο θέμα. 

 Μιλήσετε καθαρά και με πειστικό τρόπο  (καλοί ομιλητές) 

 Εξηγήστε τις διαδικασίες 

 Αποτελεσματική επικοινωνία 

 Σεβασμός 
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Σύνοψη 



Αναστοχασμός 

 
- Τι πήγε καλά; 

- Τι δεν πήγε τόσο καλά; 

- Τι μπορώ να κάνω καλύτερα; 
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  Ευχαριστώ πολύ 
 Ανδρέας Γεωργούδης 

18 


