
Περιεχόμενο του Προγράμματος 

Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων  

Διάγνωση αναγκών κατάρτισης  

Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/και ενοτήτων  

Υλοποίηση Προγραμμάτων ή/και ενοτήτων  

Αξιολόγηση Προγραμμάτων ή/και ενοτήτων  

QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εκπαίδευση μη πεπειραμένων  Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Μέθοδοι κατάρτισης:  

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση, σύγχρονη 
διαδικτυακή και ασύγχρονη μάθηση 
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
www.quintessenceLMS.org και μέσω 
της εφαρμογής moodle mobile (σε 
iphone και σε Android) 

Δικαίωμα Συμμετοχής  
 

Για δικαιούχους ΑνΑΔ 

€2100,00 (+ΦΠΑ €399,00) 

Επιδότηση ΑνΑΔ: €1530,00 

Καθαρό κόστος: €570,00  

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:  

 28 / 04 
05, 12, 19, 26 /05 

02 ,09, 16, 23, 30 / 06  
07, 14 & 21 /07 /2023 

 
Ώρες διεξαγωγής: 

08:30-17-15 
 

Συνολική διάρκεια: 

90 ώρες (13 συναντήσεις) 

QE88e 

Κοινωνική Δικτύωση  

Quintessence Enterprises Ltd 

Quintessence Enterprises Ltd 

Kennedy Business Center,  

12 -14 Kennedy Avenue, Office 208 

1087 Nicosia, Cyprus 

Tel.:+357 22466500  

Fax:+357 22560260 

Mob: 99537646 

E:mail: info@quintessence.com.cy 

website: www.quintessence.com.cy 

eLearning: www.quintessenceLMS.org 

Με το πέρας του προγράμματος  
Θα αποκτήσετε γνώσεις: 

στο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και στη 
διάγνωση αναγκών κατάρτισης   
Θα αποκτήσετε δεξιότητες 

στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση  των 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

Θα διαμορφώσετε συμπεριφορά  

Επαγγελματία εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτι-
σης 

Σύστημα Αξιολόγησης 

Διενεργείται (1) εσωτερική, (2) διαμορφωτική  και (3) τελική/απολογιστική αξιολόγηση. 

Αξιολογούνται (1) οι εκπαιδευόμενοι, (2) οι εκπαιδευτές και (3) ο εκπαιδευτικός φορέ-
ας.  

Το πρόγραμμα είναι εργαστηριακού τύπου και περιλαμβάνει: 

(1) Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών, (2) ετοιμασία προδιαγραφής εκπαιδευτικού προ-
γράμματος, (3) υπόδυση ρόλων και (4) βιωματικά εργαστήρια. 

Πιστοποιηθείτε με το 

επαγγελματικό προσόν του 

Εκπαιδευτή 

Επαγγελματικής 

Κατάρτισης  και διακριθείτε 

στην διά βίου μάθηση με 

την υπεροχή σας ως 

εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές με καθόλου ή περιορισμένη εμπειρία 

στην εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης, μέσω 

της διαδρομής 1 του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, προκειμένου να πιστο-

ποιηθούν από την ΑνΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5. 

Μικτή εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση  

με Σύγχρονη Συμμετοχή  (δηλ. στον ίδιο 

χρόνο) εκπαιδευτή και καταρτιζόμενων  

στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ, με κατά πρόσωπο 

μάθηση και Ασύγχρονη Μάθηση μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας  Moodle 

www.quintessenceLMS.org 

Ευσέβιος Χατζηκώστας 

Εκπαιδευτής Επιπέδου 5  

 Βεβαιωθείτε για τις ανάγκες και  

προσδοκίες σας:  

Πολιτική Ποιότητας Quintessence  

Πολιτική Απορρήτου  & 
Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

      ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα* 

 

Οργανισμός:……………………………………………………                     ** 
 
Οικονομική Δραστηριότητα …………………………...Κίνητρα Συμμετοχής                   ***   

 
Τηλ:………………….  Φαξ:………………….. Email:………………………………….. 
Άτομο Επικοινωνίας:      email:                    Τηλ: 
……………………………………  ………………...………….............   …………….…..    
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων                   email:      Κιν. Τηλ.:        
 
……………………………… ……...   ………………...…………    ……………….. **            
 

……………………………… ……...   ………………...…………      ………………..    **     
 

……………………………… ……...   ………………...…………      ………….….… **    
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence Ent Ltd                          
** Εξουσιοδοτώ την Quintessence Enterprises Ltd να αναλάβει την εγγραφή μου στον Ερμή: Σημειώστε √ 
*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία 
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http://www.quintessencelms.org
https://www.facebook.com/pages/Quintessence-Enterprises-Ltd/173190056038462?ref=br_tf
https://twitter.com/e_Quintessence
https://cy.linkedin.com/in/evsevios-hadjicostas-0231a714
http://www.quintessencelms.org/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p506/
https://www.quintessence.com.cy/p502/

