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ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ
To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με Κ.Ε.
11503 οργανώνει τα ακόλουθα Επιμορφωτικά Προγράμματα:


Social Media: Κάνοντας τα πρώτα Βήματα – Υλοποιώντας την Στρατηγική της
αξιολόγησης, 12 ώρες. (κωδ. SMED) – Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα

08/07/2013
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στην υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού.


Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων
Επιχειρηματικότητας, 20 ώρες. (κωδ. INOV) –

Καινοτομίας
και
Έναρξη Μαθημάτων

Παρασκευή 05/07/2013
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την παρουσίαση και ανάπτυξη της
μεθοδολογίας υλοποίησης και αξιολόγησης καινοτόμων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων στον χώρο της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της
ανάπτυξης δημιουργικότητας.


Χρήση Λογισμικών (SPSS, EXCEL) στην Αξιολόγηση και Διασφάλιση
Ποιότητας στην Εκπαίδευση, 20 ώρες. (Κωδ.: SPSS) – Έναρξη Μαθημάτων

Δευτέρα 15/07/2013
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις απαραίτητες γνώσεις
σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για την εκπόνηση αναφορών σχετικών με την
αξιολόγηση στην εκπαίδευση.


Εφαρμογή Εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους Εκπαιδευτικούς
Οργανισμούς, 20 ώρες. (Κωδ.: ISO) Έναρξη Μαθημάτων Τρίτη 16/07/2013
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εκμάθηση της εφαρμογής του
διεθνούς συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008 σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 Εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
 Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο
χώρο της εκπαίδευσης.
 Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και
εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 Κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ και ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από
το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα θα διεξαχθούν σε αίθουσες του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο παράρτημα της πρόσκλησης μπορείτε να μελετήσετε τις θεματικές ενότητες
εκπαίδευσης για κάθε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που προσφέρεται, καθώς επίσης το κόστος και
την εκπτωτική πολιτική που ισχύει για κάθε πρόγραμμα προκειμένου να επιλέξετε αυτό που
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.
Στη συνέχεια, καλείστε να συμπληρώσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την
παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος που επιλέγετε και να την αποστείλετε μαζί
με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση equas@admin.uoa.gr ή με φαξ στον
αριθμό 2103689691, αναγράφοντας στο θέμα του email ή στο διαβιβαστικό του fax, τον
αντίστοιχο Κωδικό Προγράμματος.
Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για όλα τα Επιμορφωτικά Προγράμματα είναι η 25
Ιουνίου 2013.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής οριστικοποιούνται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων
συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε και ενημερώνονται οι
ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της
συμμετοχής τους και για την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης του Επιμορφωτικού Προγράμματος.
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί
στους
συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο της Αξιολόγησης
και Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που έχει
επιλεχθεί από τους ενδιαφερόμενους..
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Αστέριος Δουκουδάκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Για πληροφορίες:
Ελένη Κατσαρού
e-mail: equas@admin.uoa.gr
τηλ.: 210 3689686-9660

Χρήση Λογισμικών (SPSS, EXCEL) στην Αξιολόγηση και
Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση ( Κωδ.:SPSS)
(Διάρκεια 20 Ώρες)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χρήση Λογισμικών (SPSS, EXCEL) στην Αξιολόγηση
και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση» υλοποιείται σε δύο εβδομάδες. Τα
μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Μέσω των εισηγήσεων, των μαθημάτων και των συνεργατικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις θεματικές ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Χρήση του EXCEL στην Αξιολόγηση και Διασφάλιση
Ποιότητας στην Εκπαίδευση


Σχεδιασμός διαδικασίας συλλογής δεδομένων, απαιτούμενα δεδομένα για
την αξιολόγηση υπηρεσιών εκπαίδευσης. (1 ώρα)



Σχεδιασμός

και

υλοποίηση

ερωτηματολογίου,

ανάπτυξη

φόρμας

συλλογής

ηλεκτρονικού

δεδομένων

ή

(διαδικτυακού)

ερωτηματολογίου σε δωρεάν πλατφόρμες υλοποίησης και φιλοξενίας.
Διαδικτυακά test αξιολόγησης για μαθητές/φοιτητές. (1 ώρα)


Καταχώρηση και οργάνωση των δεδομένων στο Excel. Υλοποίηση
συναρτήσεων, επεξεργασία των δεδομένων και δημιουργία κατάλληλων
γραφημάτων στο Excel . (2 ώρες)



Τρία

ολοκληρωμένα

παραδείγματα

εφαρμογής

μεθοδολογιών

αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση. (2 ώρες)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Χρήση του στατιστικού SPSS στην Αξιολόγηση και Διασφάλιση
Ποιότητας στην Εκπαίδευση



Βασικό περιβάλλον εργασίας του SPSS, τα είδη των μεταβλητών η
οργάνωση των δεδομένων, η εισαγωγή των ερωτηματολογίων ή άλλων
δεδομένων στο SPSS. (1 ώρα)



Μετασχηματισμοί και κωδικοποίηση μεταβλητών, φιλτράρισμα και
διαχωρισμός μεταβλητών και περιπτώσεων. (1 ώρα)



Κατασκευή κλιμάκων μέτρησης διαφόρων χαρακτηριστικών από ένα
σύνολο επί μέρους ερωτήσεων. (1 ώρα)



Εξαγωγή περιγραφικών στατιστικών μέτρων (μέση τιμή, διακύμανση,
κλπ) και των κατάλληλων γραφημάτων. (1 ώρα)



Υλοποίηση στατιστικών ελέγχων (Συσχετίσεις Pearson Spearman, ttests,Anova, X2-Crostabbs, κλπ). Ερμηνεία των ελέγχων και των
αποτελεσμάτων.(2 ώρες)



Παραγοντική

Ανάλυση

(Factor

Analysis)

και

Ανάλυση

κυρίων

Συνιστωσών (Principal Component Analysis) και η χρήση τους στην
κατασκευή κλιμάκων μέτρησης. Η περίπτωση της κλίμακας μέτρησης της
ικανοποίησης του λήπτη υπηρεσιών. (2 ώρες)


Ανάλυση της αξιοπιστίας ενός ερωτηματολογίου ή μιας κλίμακας
μέτρησης (Cronbach a). (1 ώρα)



Ανάλυση συστάδων (Cluster Analysis). Η συσταδοποίηση του δείγματος
και η χρησιμότητά της στην άσκηση διοίκησης. (2 ώρες)



Στατιστικός έλεγχος ποιότητας με το SPSS. Διαγράμματα ελέγχου
(Control Charts), Διαγράμματα Pareto. (1 ώρα)



Διαγράμματα με το SPSS. Γενικά και εξειδικευμένα διαγράμματα,
διαγράμματα Στρατηγικού Σχεδιασμού . (1 ώρα)



Η σύνταξη μιας έκθεσης με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των
αναλύσεων. (1 ώρα)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
To κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ, και 80 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και
υπαλλήλους του ΕΚΠΑ. Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ






Δευτέρα 15/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Τετάρτη 17/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Παρασκευή 19/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Πέμπτη 25/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Παρασκευή 26/07/2013 ώρες 16:00-20:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους
συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο :
Χρήση Λογισμικών (SPSS, EXCEL) στην Αξιολόγηση και Διασφάλιση
Ποιότητας στην Εκπαίδευση».

Εφαρμογή Εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους
Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κωδ.:ISO)
(Διάρκεια 20 Ώρες)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εφαρμογή Εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς» υλοποιείται σε δύο εβδομάδες. Τα μαθήματα θα
γίνουν δια ζώσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Μέσω των εισηγήσεων, των μαθημάτων και των συνεργατικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις θεματικές ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Η Εφαρμογή του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 για την
Διαχείριση Ποιότητας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό


Το πρότυπο ISO 9001:2008 για την Διαχείριση Ποιότητας. Σχέση ISO
9001 με τις βασικές αρχές ΔΟΠ. Η βασική δομή του προτύπου, οι
απαιτήσεις, τα επίπεδα τεκμηρίωσης (3 ώρες)



Το εγχειρίδιο Ποιότητας. Ο τρόπος ανάπτυξης του περιεχομένου ενός
εγχειριδίου Ποιότητας (2 ώρες).



Το εγχειρίδιο Διαδικασιών. Τα βασικά συστατικά μιας διαδικασίας.
Πως δημιουργείται το εγχειρίδιο διαδικασιών (2 ώρες).



Απαιτήσεις του προτύπου για: τον έλεγχο εγγράφων, έλεγχο αρχείων,
οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, οι Προληπτικές και Διορθωτικές
Ενέργειες και ο έλεγχος του μη συμμορφούμενου Προϊόντος, η
Αξιολόγηση από τους Αποδέκτες των Υπηρεσιών- Δείκτες Ποιότητας
(2 ώρες)



Τεχνικές για την βελτίωση της διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας
(Διαγράμματα Ροής, Γραμμικά Διαγράμματα, Διαγράμματα ΑιτίουΑποτελέσματος- Καταιγισμός Ιδεών) (1ώρα)



και το πλαίσιο εφαρμογής του ISO 9001 σε έναν εκπαιδευτικό
οργανισμό (ΙWA 2:2007) Η Προσαρμογή των βασικών Αρχών της
ΔΟΠ στην εκπαίδευση (1 ώρα) .



Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
(Μελέτη Περίπτωσης (1 ώρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Μοντέλα Υλοποίησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην
Εκπαίδευση


Το Μοντέλο-Πρότυπο EFQM (Μοντέλο Επιχειρησιακής Τελειότητας: Τα
τρία Επίπεδα του, τα κριτήρια αξιολόγησης και η πρακτική του εφαρμογή
του σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό (2 ώρες)



Η μέθοδος του Balanced Scorecard και η πρακτική εφαρμογή της σε έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό (2ώρες) .



Το βραβείο του Malcolm Baldrige και η πρακτική εφαρμογή του σε έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό (2 ώρες)



Η

διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην

Ευρωπαική Ένωση (ENQA) (2 ώρες)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
To κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ, και 80 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και
υπαλλήλους του ΕΚΠΑ. Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ






Τρίτη 16/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Πέμπτη 18/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Δευτέρα 22/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Τρίτη 23/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Τετάρτη 24/07/2013 ώρες 16:00-20:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους
συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο :
Εφαρμογή Εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους Εκπαιδευτικούς
Οργανισμούς».

«SOCIAL MEDIA: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ – ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» (Κωδ.:SMED)
(Διάρκεια 12 ώρες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Social Media: Κάνοντας τα πρώτα Βήματα –
Υλοποιώντας την Στρατηγική της αξιολόγησης», έχει ως στόχο αφενός την
παρουσίαση των σημαντικότερων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αφετέρου στην
αξιοποίηση τους στην υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), αποτελούν εφαρμογές του διαδικτύου
με τεράστια ανάπτυξη, ευρύτατη αποδοχή και μεγάλη επέκταση. Αποτελούν ένα νέο
εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης μελών διαφόρων
ομάδων σε προσωπικό ή εταιρικό επίπεδο, δωρεάν ή με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
Τα social media είναι απόρροια αυτού που ονομάζουμε Web 2.0, η δεύτερη γενιά του
διαδικτύου στην οποία ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στη δημοσίευση περιεχομένου
αλλά και στη διαδραστικότητα με το δημοσιευμένο περιεχόμενο ή άλλους χρήστες.
Αποτελούν προσωπικούς χώρους για επικοινωνία και διαμοιρασμό περιεχομένου.
Χαρακτηρίζονται από τις δυνατότητες διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης των
χρηστών, και το περιεχόμενό τους δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες.
Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσουν
σημαντικά εργαλεία στην προώθηση της ιδέας, των αποτελεσμάτων και της
στρατηγικής της αξιολόγησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1. Βασικές έννοιες κοινωνικής δικτύωσης (2 ώρες)
2. Σημαντικότερα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (fb, linkedin, twitter) (2 ώρες)
3. Τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη Σύγχρονη Παιδαγωγική (4 ώρες)
4. Δημιουργώντας την στρατηγική Αξιολόγησης στα social media (2 ώρες)
5. Μελέτες περιπτώσεων και καλές πρακτικές στην χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (2 ώρες)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί τις βασικές αρχές και τα μοντέλα της
εκπαίδευσης ενηλίκων, περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις και βιωματικές εργασίες
σε ομάδες Γίνεται διαδραστικά με τη μορφή εργαστηρίου (work-shop) όπου

συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόηση των
θεμάτων και η εμπέδωση των εφαρμογών.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων θα οριστούν τμήματα που δεν θα ξεπερνούν τα 25 άτομα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής είναι 120 ευρώ, και 70 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και
υπαλλήλους του ΕΚΠΑ. Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ




Δευτέρα 08/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Τρίτη 09/07/2013 ώρες 16:00-20:00
Τετάρτη 10/07/2013 ώρες 16:00-20:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους
συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο : Social
Media & Αξιολόγηση».

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (Κωδ.: INOV)
(Διάρκεια 20 ώρες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», έχει ως στόχο αφενός την παρουσίαση και
ανάπτυξη της μεθοδολογίας υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
στον χώρο της διδακτικής της επιχειρηματικότητας και αφετέρου στον ορισμό του
πλαισίου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε συμμετοχικές δράσεις που αφορούν θέματα
καινοτομίας, οικονομίας, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Στο συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν ασκήσεις και δράσεις με βάση το
μοντέλο του NFTE (Network for Teaching Entrepreneurship)
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορεί να βρει τις δικές του απαντήσεις
σε μια σειρά από ερωτήματα όπως:
 Μπορεί ένας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ελληνικό
Δημόσιο
Σχολείο,
να
διδάξει
αποτελεσματικά
μαθήματα
Επιχειρηματικότητας, ενώ δεν έχει αναλάβει ποτέ του ρίσκο και δεν έχει
συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρηματική δράση ?
 Πως μπορεί ένα βαρετό μάθημα εννοιών να μετατραπεί σε μια
εποικοδομητική συμμετοχική δραστηριότητα την οποία θα αγαπήσουν οι
μαθητές?
 Γίνεται μια συνηθισμένη εκδρομή σε μια επιχείρηση, οργανισμό ή μουσείο να
μετατραπεί
σε
ένα
ολοκληρωμένο
μάθημα
επαγγελματικού
προσανατολισμού?
 Είναι δυνατόν να πειστούν οι μαθητές να συμμετάσχουν σε μια εξωσχολική
δραστηριότητα θυσιάζοντας μέρος του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου
τους?
 Αρκεί να είναι κανείς ένας καλός εισηγητής μαθημάτων ή πρέπει να επιδιώξει
τη μετατροπή του σε εμψυχωτή?
 Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να
συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες?
 Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες του διαδικτύου για να
επιτύχουμε πιο ενδιαφέροντα μαθήματα και ενεργοποίηση και των πιο
αδύνατων μαθητών

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Θ.Ε

1:

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας δεν είναι ένα ακόμη μάθημα ή ένα προαιρετικό
σεμινάριο που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της εισήγησης στην τάξη. Αποτελεί μια
σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει σκοπό να αναπτύξει μια σειρά
δεξιοτήτων των μαθητών τόσο σε γνωστικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο με
απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας θετικής στάσης απέναντι στην
επιχειρηματικότητα, ως επαγγελματικής προοπτικής. Μέσα από την ανάπτυξη
επιχειρηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη, καινοτομικές ιδέες και συμμετοχική
διάθεση.
Θ.Ε 2: MICRO COMPANIES
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας θα παρουσιαστεί η εκπαιδευτική
δραστηριότητα των εικονικών επιχειρήσεων μαθητών/φοιτητών στην εκπαίδευση. Οι
«Εκπαιδευτικές επιχειρήσεις μαθητών /φοιτητών» ή «Εικονικές επιχειρήσεις» είναι
αποτυπωμένες στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο micro companies. Αποτελούν μια
πρωτότυπη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία στοχεύει στην εξοικείωση των
μαθητών, μέσα από προσομοιωμένες συνθήκες επιχειρηματικού και εργασιακού
περιβάλλοντος, με μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας. Η εφαρμογή
εννοιών που συναντώνται στη θεωρία στο πλαίσιο του περιβάλλοντος μιας
επιχείρησης, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα δημιουργικό τρόπο εξοικείωσης των
φοιτητών /μαθητών με το πρακτικό μέρος του αντικειμένου που έχουν επιλέξει να
ασχοληθούν και μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία στο
αντικείμενο αυτό.
Παρουσιάζονται, τα οφέλη της εφαρμογής της στη διδασκαλία στο σχολείο, οι
βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές που απαιτούνται, ένα προτεινόμενο μοντέλο έντεκα
(11) βημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί για την υλοποίηση ενός προγράμματος
εκπαιδευτικών επιχειρήσεων, και το πλαίσιο εφαρμογής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων της δράσης. Η χρήση παραδειγμάτων θα βοηθήσει σημαντικά στην
κατανόηση των παραπάνω εννοιών.
Θ.Ε 3: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία
δημιουργίας και υλοποίησης μαθητικών διαγωνισμών επιχειρηματικότητας. Οι
μαθητικοί διαγωνισμοί περιλαμβάνουν μια γκάμα θεματολογίας, όπως διαγωνισμοί
με θέμα το περιβάλλον, την οικονομία, διαγωνισμοί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με
ατομική ή ομαδική συμμετοχή με κύριο ζητούμενο την διατύπωση μιας
επιχειρηματικής ιδέας ή/και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου
Η αξιολόγηση ενός μαθητικού διαγωνισμού θα ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια
αξιολόγησης των εργασιών στα οποία τα οποία είναι τα εξής:
 Πρωτοτυπία – Καινοτομία Ιδέας,
 Πληρότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου,
 Ρεαλισμός – Βιωσιμότητα Σχεδίου,




Αξιοποίηση Υποστηρικτικού Υλικού,
Συνεργασία – Ομαδικότητα κατά την εκπόνηση του Επιχειρηματικού
Σχεδίου από τα μέλη της κάθε ομάδας.

Θ.Ε 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής
τεχνικής, η οποία ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στο
μεγαλύτερο κομμάτι της εκτός της σχολικής αίθουσας. Η τεχνική αυτή είναι η πολύ
γνωστή σε όλους εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών σε μια επιχείρηση, έναν
οργανισμό ένα μουσείο. Το σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να εντοπιστεί σε αυτό
το αρχικό στάδιο είναι το γεγονός ότι η τεχνική αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια: Το
στάδιο της προετοιμασίας μιας επίσκεψης και το στάδιο της υλοποίησης της στο
χώρο της επίσκεψης.

Θ.Ε
5:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΙ

 Ομάδες Εργασίες
 Μελέτες Περίπτωσης
 Καταιγισμός Ιδεών
 Ο Χάρτης του Θησαυρού
 Αξιολόγηση Δράσεων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί τις βασικές αρχές και τα μοντέλα της
εκπαίδευσης ενηλίκων, περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις και βιωματικές εργασίες
σε ομάδες Γίνεται διαδραστικά με τη μορφή εργαστηρίου (work-shop) όπου
συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόηση των
θεμάτων και η εμπέδωση των εφαρμογών.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων θα οριστούν τμήματα που δεν θα ξεπερνούν τα 25 άτομα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής είναι 120 ευρώ, και 70 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και
υπαλλήλους του ΕΚΠΑ. Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ





Παρασκευή 05/07/2013 ώρες 15:00-20:00
Τρίτη 09/07/2013 ώρες 15:00-20:00
Παρασκευή 12/07/2013 ώρες 15:00-20:00
Τρίτη 16/07/2013 ώρες 15:00-20:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους
συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο
:Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων
Καινοτομίας
και
Επιχειρηματικότητας».

