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Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

404.06
Κωδικός σεμιναρίου

Προτεινόμενη διάρκεια: 
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα
Στις μέρες μας η εκπαίδευση του προσωπικού 
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και 
αναγνωρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες 
επενδύσεις. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή 
ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο της εταιρικής εκπαιδευτικής στρατηγικής 
είναι τα βασικά καθήκοντα του ολοκληρωμένου 
εκπαιδευτή. Σίγουρα, λοιπόν, η εκπαίδευση του σε 
θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και στις τεχνικές 
υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 
κεντρικής σημασίας.

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη 
κατανόηση των βασικών εννοιών. 
Πραγματοποιούνται πολλές ασκήσεις και σύντομες 
παρουσιάσεις για πρακτική εξάσκηση επιμέρους 
τεχνικών.
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Συνοπτικό πρόγραμμα

Προφίλ εκπαιδευτή, Πιστοποιήσεις, 
Βιογραφικό εκπαιδευτή

Συνεχής ανάπτυξη, Συνέδρια
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Σχεδιασμός εκπαιδευτικού πλάνου 

Συλλογή πληροφοριών για συμμετέχοντες
Κανόνας 70-20-10

Ενίσχυση γνώσης μετά την εκπαίδευση

Ο ρόλος του manager στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Σε στελέχη που είναι ή που πρόκειται να καταστούν 
υπεύθυνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

–

Σε εκπαιδευτές ή μελλοντικούς εκπαιδευτές που 
επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετη γνώση και να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις υπάρχουσες δεξιότητές τους

–

Σε στελέχη διευθύνσεων ή τμημάτων ανθρώπινων 
πόρων και εκπαίδευσης

–

Τι σημαίνει εκπαιδευτής

Συνεχής ενημέρωση των νέων τάσεων

Εκπαιδευτικές μέθοδοι (e-learning, webinars, 
coaching, mentoring, αίθουσα, outdoor, κλπ

–

–

Απόστολος Παλάσκας 
Διευθυντής, KPMG Institute

Τα 5 επίπεδα αξιολόγησης της εκπαίδευσης

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

Μέσα εκπαίδευσης–

Τα 5 στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασία

–

Εισαγωγή παιγνίων και ασκήσεων στην εκπαίδευση
Ο ρόλος του feedback στην εκπαιδευτική διαδικασία

Μέτρηση αποτελεσμάτων – (ROI)

Τεχνικές παρουσιάσεων

Τύποι μάθησης
– Τύποι μάθησης κατά Mumford &Honey
– Νευρολογικός προγραμματισμός (NLP) και η

σημασία του στην εκπαίδευση

Δυναμική έναρξη της παρουσίασης, Δομή
Παρουσίασης, Τεχνικές προσέλκυσης
ενδιαφέροντος, Γλώσσα σώματος, Ενίσχυση
μνήμης ακροατηρίου,Χειρισμός ερωτήσεων

–

–

–

–

–

–

–

–
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