
ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - 
«Διαδρομή 1» ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5

Πληρωτέο Ποσό για Επιχειρήσεις που 
δικαιούνται Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:  €470
Κόστος πριν την επιχορήγηση: €1898         Επιχορήγηση: €1428

Διάρκεια: 84 ώρες 

ON LINE  TRAININ
G

Εξ αποστάσεωςΗλεκτρονική μάθηση
27 Ιανουαρίου 2023 -  22 Απριλίου 2023 
*Μέρες: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
(Εξαιρούνται οι αργίες 25/3, 1/4 & 15/4/2023)

* Μέρες και ώρες εφαρμογής:
Kάθε Παρασκευή από τις 17:00 - 20:15 και κάθε Σάββατο από τις 08:30 - 14:30 (Εξαιρουμένων των 2 τελευταίων 
Σαββάτων, 8/4/2023 & 22/4/2023 όπου το ωράριο θα είναι 08:30 - 14:00)

Ανάγκη Κατάρτισης:
Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της παραγωγικότητας όλων 
των οικονομικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα 
αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (key com-petences) ούτως ώστε να εντοπίζουν ανάγκες 
κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν με 
βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να τα αξιολογούν με βάση τη μεθοδολογία της αξιολόγησης 
προγραμμάτων. Επιπρόσθετα θα ενδυναμωθούν στάσεις, όπως να αντιλαμβάνονται τη μάθηση των 
ενηλίκων ως ένα σύνθετο φαινόμενο και να ενσωματώνουν την τεχνολογία στην επαγγελματική τους 
πρακτική. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες 
συστηματικά ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους ως Εκπαιδευτές και να αποκτήσουν 
το επαγγελματικό προσόν του «Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5» 
μέσω της καθορισμένης διαδικασίας εξέτασης και πιστοποίησης της ΑνΑΔ.
Σε ποιούς απευθύνεται:
To πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν εκπαιδευτική πείρα ή διαθέτουν πολύ 
μικρή πείρα και θα ήθελαν να καταρτιστούν για να ενταχθούν στη διαδικασία Πιστοποίησης μέσω της 
Διαδρομής 1, για να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση το πρότυπο 
της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά



• Με τη λήξη του προγράμματος θα δίνεται «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης»
από το KEK KES COLLEGE. 

• Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τη διαδικασία 
πιστοποίησής τους από την ΑνΑΔ για την απόκτηση του επαγγελματικού 
προσόντος «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF –

Επίπεδο 5».
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Το ΚΕΚ KES College έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και ως Κέντρο Αξιολόγησης 
Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία

και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Βιογραφικό Εκπαιδευτή: 
Η Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι Επ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Διευθύντρια 
της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχει ως 
επιστημονική συνεργάτιδα/ υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα και διδάσκει προγράμματα 
κατάρτισης Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΔ 
στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Πληροφορίες και Εγγραφές:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES 
College Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία          
www.training.kes.ac.cy                    Τηλ: 22875737 Φαξ: 22756562 Email:info@training.kes.ac.cy




