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Η αξιολόγηση της διδασκαλίας και 

της μάθησης  

Το παρόν ετήσιο πρόγραμμα μελετά τις θεωρητικές 

παραδοχές και τις σύστοιχες πρακτικές προσεγγίσεις και τις 

σύγχρονες εφαρμογές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε 

δύο τομείς: α) την αξιολόγηση της διδασκαλίας, β) την 

αξιολόγηση των μαθητών.  

 

Το πρόγραμμα παρέχει βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης, ενώ παράλληλα αξιοποιεί σενάρια από τη σχολική πραγματικότητα και 

επικεντρώνεται σε μελέτες περίπτωσης που ασκούν τους καταρτιζόμενους να μετατρέπουν  τη 

θεωρία  σε εκπαιδευτική πράξη.  

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και έμπειρους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης και όλων των γνωστικών περιοχών, σε εκπαιδευτικούς συμβούλους, εκπαιδευτές 

και εκπαιδευτικούς σε πλαίσια διαφορετικά των σχολείων της τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι 

επιθυμούν να εντρυφήσουν τόσο στην αξιολόγηση του μαθητή όσο και της διδασκαλίας.  

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

1. Γνώσεις: Οι Καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση: 

 Να διακρίνουν όρους, είδη και αρχές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 

 Να εφαρμόζουν τις αρχές αυτές τόσο στην αξιολόγηση του μαθητή όσο και του 

εκπαιδευτικού. 

 Να εξηγούν τη δυναμική συμβολή της ανατροφοδότησης του μαθητή από τον 

εκπαιδευτικό στη μάθηση και να  υποδεικνύουν τα είδη και τα επίπεδα λειτουργίας της 

ανατροφοδότησης. 

 Να αναγνωρίζουν τους βασικούς τομείς και τα κριτήρια αξιολόγησης της διδασκαλίας. 

 Να καταδεικνύουν τις αρχές και τις διαδικασίες συμβατικών και εναλλακτικών 

προσεγγίσεων αξιολόγησης, όπως είναι: η σύνταξη τεστ αντικειμενικού τύπου, η αυτο- 

αξιολόγηση, η Σχολική Έκθεση Προόδου, ο ατομικός φάκελος (portfolio), οι ρούμπρικες, 

η έρευνα δράσης. 
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2. Δεξιότητες:  Οι Καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση: 

 Να επιλέγουν και να σχεδιάζουν περιβάλλοντα μάθησης που αναπτύσσουν ολόπλευρα 

τους μαθητές τόσο σε γνωστικό όσο και κοινωνικό και ψυχοκινητικό επίπεδο. 

 Να σχεδιάζουν εργαλεία αξιολόγησης του μαθητή και του εκπαιδευτικού. 

 Να μπορούν ως μέντορες και ως εκπαιδευτικοί σύμβουλοι να καθοδηγούν και να 

ανατροφοδοτούν το διδακτικό έργο. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας. 

 

3. Ικανότητες: Οι Καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση: 

 Να εφαρμόζουν στην πράξη τις εναλλακτικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και αξιολόγησης 

που έχουν διδαχθεί. 

 Να συνεργάζονται σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης για να αποφανθούν σε 

αυθεντικές μελέτες περίπτωσης που τους έχουν δοθεί . 

 Να αξιοποιούν δεδομένα από τη θεωρία και την πράξη για να απαντήσουν σε συνδυαστικά 

ερωτήματα.  
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Το Πρόγραμμα με μια ματιά 

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2021  Λήξη:  Μάιος 2022 

Διάρκεια: 9 μήνες   Συνολικές ώρες: 150 

(e-learning μαθήματα και εργασίες (σχέδια μαθήματος) 

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Μαθημάτων (live streaming ZOOM) 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ 

    

1 Πέμπτη 04/11/21 

(19:30-22:00) 

Βασικοί όροι και αρχές της Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης  

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

2 Πέμπτη 18/11/21 

(19:30-22:00) 

Το εκπαιδευτικό έργο: Παιδαγωγική γνώση και 

διδασκαλία -  Κοινωνικός ρόλος – Διοικητικός 

ρόλος – Μέλος ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

3 Πέμπτη 02/12/21 

(19:30-22:00) 

Μοντέλα λογοδοσίας και μοντέλα 

επαγγελματικής βελτίωσης για την αξιολόγηση 

του έργου του εκπαιδευτικού 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

4 Πέμπτη 16/12/21 

(19:30-22:00) 

Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση 

– Το Δυναμικό Μοντέλο της Σχολικής 

Εκπαίδευσης 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

5 Πέμπτη 23/12/21 

(19:30-22:00) 

Η παρατήρηση της διδασκαλίας  Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

6 Πέμπτη 20/01/22 

(19:30-22:00) 

Κλείδες Παρατήρησης της Διδασκαλίας στη 

φυσική και την ψηφιακή τάξη 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

7 Πέμπτη 03/02/22 

(19:30-22:00) 

Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού με 

Ατομικό Φάκελο (Portfolio) 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

8 Πέμπτη 17/02/22 

(19:30-22:00) 

Αξιολόγηση για τη μάθηση και ανατροφοδότηση Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

9 Πέμπτη 03/03/22 

(19:30-22:00) 

Σχεδιασμός τεστ αντικειμενικού τύπου για τον 

έλεγχο βασικών γνώσεων των μαθητών 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

10 Πέμπτη 17/03/22 

(19:30-22:00) 

Σχεδιασμός κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων 

(rubrics) για τους μαθητές 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

11 Πέμπτη 31/03/22 

(19:30-22:00) 

Σχεδιασμός περιγραφικής αξιολόγησης – 

Σχολική Έκθεση Προόδου 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα 

12 Πέμπτη 14/04/22 

(19:30-22:00) 

Η διόρθωση και η ανατροφοδότηση των μαθητών 

στον προφορικό και τον γραπτό λόγο 

Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα  
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Θεματικοί Άξονες του Προγράμματος 

1η Συνάντηση  

Θέμα Βασικοί όροι και αρχές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Ανατολή και Δύση 

Στην παρούσα ενότητα  παρουσιάζονται οι θεωρητικές παραδοχές, η βασική ορολογία και τα 

είδη της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. Θα αναφερθούν ορισμοί της Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης, η Διαμορφωτική και Αθροιστική Αξιολόγηση και τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά της καλής αξιολόγησης. 

2η Συνάντηση  

Θέμα: Το εκπαιδευτικό έργο: Παιδαγωγική γνώση και διδασκαλία -  Κοινωνικός ρόλος – 

Διοικητικός ρόλος – Μέλος ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται το εκπαιδευτικό έργο στα συστατικά του μέρη και 

αναφέρονται παραδείγματα από τους πολλαπλούς ρόλους του εκπαιδευτικού και τη σημασία 

τους για τη μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και για την προαγωγή  

σχολικής μονάδας. 

3η Συνάντηση  

Θέμα:  ΗΜοντέλα λογοδοσίας και μοντέλα επαγγελματικής βελτίωσης για την 

αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού – Το Νέο Πλαίσιο Αξιολόγησης του 

Εκπαιδευτικού Έργου στην Ελλάδα 

Παρουσιάζονται σε αντιπαραβολή τα δύο μοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου -

λογοδοσίας και επαγγελματικής ανάπτυξης – και γίνεται κριτική προσέγγισή τους από 

παραδείγματα εφαρμογών σε χώρες αναφοράς όπως είναι οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Παράλληλα, 

εξηγείται το νέο πλαίσιο για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου στην Ελλάδα. 

4η Συνάντηση  

Θέμα: Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση – Το Δυναμικό Μοντέλο της 

Σχολικής Εκπαίδευσης 

Το Δυναμικό Μοντέλο της Σχολικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει το σύνολο των 

χαρακτηριστικών της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου που έχει ερευνητικά 

φανεί ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση. Θα δοθούν μελέτες περίπτωσης οι οποίες 

θα αναλυθούν με σημείο αναφοράς το Δυναμικό Μοντέλο.  
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5η Συνάντηση  

Θέμα: Η παρατήρηση της διδασκαλίας 

Η παρατήρηση της διδασκαλίας είναι η βασικότερη μέθοδος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου. Σε αυτή τη συνάντηση θα εξηγήσουμε το έργο των παρατηρητών και τις βασικές αρχές που 

πρέπει να διέπουν την αντικειμενική παρατήρηση. Θα γίνει εξάσκηση σε παρατήσεις σύντομων 

διδακτικών επεισοδίων.  

6η Συνάντηση  

Θέμα: Κλείδες Παρατήρησης της Διδασκαλίας στη φυσική και την ψηφιακή τάξη 

Παρουσιάζονται κλείδες παρατήρησης της διδασκαλίας που έχουν εφαρμοστεί στην πράξη και 

στην τάξη. Αναλύονται οι βασικοί τους τομείς και γίνεται εξάσκηση στην εφαρμογή τους σε 

σύντομα διδακτικά επεισόδια στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

7η Συνάντηση  

Θέμα: Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού με Ατομικό Φάκελο (Portfolio) 

Ο Ατομικός Φάκελος θεωρείται το κατ΄ εξοχήν εργαλείο της διαμορφωτικής αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού. Συμβάλλει στη διαμόρφωση του προσωπικού προφίλ του εκπαιδευτικού και στη 

διαδικασία αυτο-αξιολόγησής του μέσα από αναστοχαστικά βήματα. Οι καταρτιζόμενοι θα 

έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν τη δομή του δικού τους Ατομικού Φακέλου. 

 

8η Συνάντηση  

Θέμα: Αξιολόγηση για τη μάθηση και ανατροφοδότηση 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση (formative assessment) είναι διαδικασία ρέουσα και πλήρως 

ενσωματωμένη στη διδακτική διαδικασία, η οποία αποβλέπει στη  συνεχή παρακολούθηση της 

επίτευξης των διδακτικών στόχων και της μάθησης.  Όταν η διαδικασία αυτή αποκτά τη δυναμική 

της αμοιβαίας προσέγγισης μεταξύ εκπαιδευτικού και  μαθητή, ώστε ο πρώτος να μαθαίνει να 

αλλάζει τον τρόπο που διδάσκει, και ο δεύτερος να μαθαίνει να αλλάζει τον τρόπο που μαθαίνει, 

με σκοπό να επιτευχθεί ή να βελτιωθεί η μάθηση αυτή καθεαυτή, τότε η διαμορφωτική 

αξιολόγηση εξελίσσεται σε αξιολόγηση για τη μάθηση (assessment for learning ή AfL. Η 

ανατροφοδότηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αξιολόγησης για τη μάθηση και αφορά στον 

τρόπο που απαντάει ο εκπαιδευτικός στον μαθητή. Αυτός ο τρόπος  καθορίζει πόσο καλά θα μάθει 

ο μαθητής. Στην ενότητα αυτή θα δώσουμε παραδείγματα και θα μελετήσουμε περιπτώσεις 

ανατροφοδότησης  εκπαιδευτικών προς μαθητές, με στόχο την αποτελεσματική μάθηση και 

τηνβελτίωση των επιδόσεων. 
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9η Συνάντηση  

Θέμα: Σχεδιασμός τεστ αντικειμενικού τύπου 

Τα τεστ αντικειμενικού τύπου είναι δύο ειδών: α) εκείνα στα οποία παρέχεται η απάντηση και 

ο μαθητής πρέπει να απαντήσει ποια είναι (π.χ. τα Σωστό/Λάθος ) και β) εκείνα όπου ο μαθητής  

καλείται να συμπληρώσει την απάντηση (π.χ. δοκιμασία ολοκλήρωσης ελλιπών κειμένων 

ΔΟΕΚ / cloze tests). Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς σχεδιάζονται τα τεστ αντικειμενικού 

τύπου, θα δοθούν θετικά και αρνητικά παραδείγματα αντικειμενικού τύπου και θα κληθούν οι 

σπουδαστές και οι σπουδάστριες να συντάξουν τεστ αντικειμενικού τύπου.  

10η Συνάντηση  

Θέμα: Σχεδιασμός αυθεντικής αξιολόγησης με Ρούμπρικες (Rubrics) 

Η αυθεντική αξιολόγηση αναφέρεται στην αξιολόγηση των μαθητών με Φάκελο Εργασιών 

Μαθητή και Ρούμπρικες. Η αυθεντική αξιολόγηση είναι μία διαδικασία με αυστηρό 

προγραμματισμό και κανόνες. Έχει βήματα, που τα καθοδηγούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Το 

πρώτο και βασικό ερώτημα που υποβάλλουμε στον εαυτό μας, όταν σχεδιάζουμε αξιολογήσεις 

για τη μάθηση είναι : «Τι θέλω να διαπιστώσω ότι γνωρίζει ή ξέρει να κάνει ο μαθητής;». Για 

να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει  στην ουσία να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε πρώτα 

τα κριτήρια αξιολόγησης, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  Με τα κριτήρια 

σχεδιάζονται ρούμπρικες, δηλαδή πίνακες που περιγράφουν διάφορες βαθμίδες επίδοσης του 

μαθητή ανά κριτήριο επίδοσης. Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί η διαδικασία 

σύνθεσης της ρούμπρικας για την αξιολόγηση σύνθετων ικανοτήτων των μαθητών.  

11η Συνάντηση  

Θέμα: Σχεδιασμός περιγραφικής αξιολόγησης και Σχολική Έκθεση Προόδου 

Θα παρουσιασθεί ο Οδηγός του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το σκεπτικό της 

περιγραφικής αξιολόγησης. Θα εξηγήσουμε τις ομοιότητες και διαφορές ως προς τις 

εννοιολογικές - πρακτικές και θεωρητικές παραδοχές μεταξύ της περιγραφικής και της  

διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ποιες είναι οι επιλογές για τον εκπαιδευτικό; Πώς θα αξιοποιήσει 

κατά τρόπο επιστημονικά σωστό και πρακτικά αποτελεσματικό τις προτάσεις του Οδηγού; 

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα παρουσιασθούν στην παρούσα ενότητα. Θα 

δοθούν εφαρμοσμένα παραδείγματα από την  Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση.  
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12η Συνάντηση  

Θέμα: Η διόρθωση και η ανατροφοδότηση των μαθητών στον προφορικό και τον γραπτό 

λόγο  

Μεγάλο ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το πώς απαντά ο εκπαιδευτικός στα 

λόγια και τα έργα ενός μαθητή, ώστε να τον καθοδηγήσει παιδαγωγικά στην αποτελεσματική 

μάθηση. Παρέχονται παραδείγματα της παιδαγωγικά ενδεδειγμένης διόρθωσης και 

ανατροφοδότησης του μαθητή στα προφορικά και γραπτά του επιτεύγματα. 
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Επιμορφώτρια - Υπεύθυνη Προγράμματος: Κουλουμπαρίτση 

Αλεξάνδρα, MEd, PhD, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

Επιμορφωτές:  

1. Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα: Είναι Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έχει 

υπηρετήσει σε δημοτικά σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και σε σχολεία αλλόγλωσσων μαθητών. Επί 

πενταετία διετέλεσε Σχολική Σύμβουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Σύμβουλος του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου επί δέκα περίπου έτη, όπου διετέλεσε Αναπληρώτρια Προέδρου του Τμήματος Ερευνών και 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Επίσης, διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα 

Διδασκαλίας της Γλώσσας και Πολιτικής Διαπαιδαγώγησης. Με υποτροφία του ΙΚΥ απέκτησε τους μεταπτυχιακούς 

της τίτλους (MEd, PhD) από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, στον Διδακτικό Σχεδιασμό, τα Διδακτικά Μέσα  και 

στην Αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος.  Ασχολείται ερευνητικά με: τον διδακτικό σχεδιασμό, τα 

αναλυτικά προγράμματα, τα μέσα διδασκαλίας (έντυπα και ψηφιακά), την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Έχει 

δημιουργήσει επιμορφωτικό υλικό για το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων. Κατά τα έτη 

2013-15 μετείχε ως βασική επιμορφώτρια στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ σε όλη την επικράτεια. Τα 10 τελευταία 

έτη λειτουργεί ως μέντορας και εκπαιδευτική σύμβουλος σε σχολικές μονάδες  της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για την οργάνωση και την υλοποίηση μεθόδων διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις της είναι : 

ΒΙΒΛΙΑ 

1. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2021) 13 Μαθήματα για και από την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Με τα μάτια 

τα δικά μας και των άλλων. Αθήνα: Γρηγόρη. 

2. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2020) Περιγράφοντας την πρόοδο των Μαθητών στο Σχολείο: Περιγραφική Αξιολόγηση 

– Γραμματισμός – Σχολική Έκθεση Προόδου. Αθήνα: Γρηγόρη. 

3. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (επιμ. 2018) Πρακτικός οδηγός για τη διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθητή. Αθήνα: 

Γρηγόρη. 

4. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2015)Το Σχολικό Βιβλίο. Αθήνα: Γρηγόρη. 

5. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2011) Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδακτικός Σχεδιασμός. Αθήνα: Γρηγόρη. 

6. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. , Μουρατιάν, Ζ και ομάδα εκπαιδευτικών (2004) Σχέδια Εργασίας στην Πράξη και στην 

Τάξη. Στόχος – Τρόπος – Αξιολόγηση. Αθήνα: Πατάκης. 

7. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2003) Η Κατανόηση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, τα Σχολικά Βιβλία και τη Διδακτική 

Πράξη: Συστημική Συσχέτιση και Αξιολόγηση. Εφαρμογές στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 

1. Αλεξάνδρα Χ.  Κουλουμπαρίτση (2018) Διαμορφωτική και Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή: 

Εννοιολογικές, Ρητορικές και Πρακτικές Συμφωνίες και Ασυμφωνίες. Στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της 

Ελληνικής Εταιρείας για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 11-13/5/2018.  

2. Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση (2017) Μοντέλα Αποτελέσματος ή Μοντέλα Διαδικασιών, για την 

Αξιολόγηση του Έργου του Εκπαιδευτικού; Στο Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 1&2: 299-310. 

  

http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2018/05/perilipsis_book-7.pdf
http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2018/05/perilipsis_book-7.pdf
http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2018/05/perilipsis_book-7.pdf
http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2018/02/PRAKTIKA_TELIKO.pdf
http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2018/02/PRAKTIKA_TELIKO.pdf
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Οι Παροχές του Προγράμματος με μια ματιά  

Πιστοποιήσεις - Βεβαιώσεις 

1. Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης. Παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΑΙΕ. 

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με το διακριτικό τίτλο "Βασιλική Μιχαλοπούλου 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης1" λειτουργεί σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις και έχει 

πιστοποιηθεί με την υπ. αρ. 2100587 άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ, εποπτευόμενο οργανισμό 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

Ψηφιακό Υλικό και e-books 

1. 20 e-book 

2. Βιβλιοθήκη με ψηφιακό υλικό για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Επιπλέον Παροχές 

1. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα Σεμινάρια του ΑΙΕ 

Διαδικασία Εγγραφής και Δίδακτρα 

Δίδακτρα: 360€ (καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις των 90€ ή εφάπαξ με την εγγραφή και 

με έκπτωση 60€, (τελικό ποσό 300€) 

Άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ: 300€ (καταβάλλονται σε 30 ισόποσες δόσεις των 

100€ ή εφάπαξ με την εγγραφή) 

Δικαιολογητικά Εγγραφής 

 Αίτηση 

 απλή φωτοτυπία ταυτότητας 

 απλή φωτοτυπία πτυχίου ή απλή φωτοτυπία βεβαίωσης φοίτησης (για τους φοιτητές) 

 βεβαίωση ανεργίας (για την κατηγορία των ανέργων) 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 210-3846930 (Δευτέρα έως και 

Παρασκευή 10:00-18:00)  www.anoikto.edu.gr 
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«Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα μου το επιτρέψει, αλλά ποιος θα με σταματήσει» 

Αυτή η φράση της Άιν Ραντ (1905-1982, Αμερικανίδα συγγραφέας και φιλόσοφος) συμπυκνώνει 

όλη τη φιλοσοφία του Ανοιχτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης, από την ίδρυσή του έως και σήμερα. 

Ποιοί Είμαστε 

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, προσανατολισμένο 

στη Δια βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Ενηλίκων. Σκοπός του είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση σε ενήλικες που στοχεύουν να ξεχωρίσουν επαγγελματικά και προσωπικά. Το ΑΙΕ 

ιδρύθηκε το 2000 και μετά από 20 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με το πεδίο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, έχει την τεχνογνωσία, την υποδομή, την εμπειρία και την εκπαιδευτική μεθοδολογία, για να 

προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ενήλικες, που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και να 

αυξήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. 

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης με αριθμούς:  

o 20 χρόνια λειτουργίας και επαγγελματικής ενασχόλησης αποκλειστικά με τη δια βίου μάθηση και 

επιμόρφωση ενηλίκων 

o 700 τμ σε ένα αυτόνομο κτήριο με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες (αμφιθέατρο, αίθουσες 

διδασκαλίας, αίθουσα ψυχοκινητικής, αίθουσα θεατρικού παιχνιδιού, εργαστήριο Ρομποτικής, 

studio web tv), βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο,  και ανοικτούς χώρους ξεκούρασης, φιλοξενούν τις 

εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις στην Αθήνα. 

o 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (olat & mοοdle) με ελληνικό περιβάλλον εργασίας 

χρησιμοποιούνται για την e-learning εκπαίδευση και προσφέρουν περισσότερα από 3.000 

διαφορετικά μαθήματα οργανωμένα σε 3 διαφορετικού τύπους προγραμμάτων: μακροχρόνια (12-

18 μήνες), ταχύρυθμα (4-8 μήνες) και σεμινάρια (2-4 μήνες).  

o 42 κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με περισσότερα από 2.500 σεμινάρια έχουν 

υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα.  

o Περισσότεροι από 17.000 ενήλικες, έως και το Δεκέμβριο του 2020, έχουν παρακολουθήσει τα 

ετήσια προγράμματα επιμόρφωσης (δια ζώσης και e-learning). Σχεδόν 82.000 επιμορφούμενοι, έως 

και το Δεκέμβριο του 2020, έχουν παρακολουθήσει (δια ζώσης & live streaming) τα  επιμορφωτικά 

σεμινάρια και τις ημερίδες σε όλη την Ελλάδα. 

Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης --- www.anoikto.edu.gr  

Εγκαταστάσεις Αττικής: Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231                               

Τ. 210.38.46.930 --- email: info@anoikto.edu.gr  

  

http://www.anoikto.edu.gr/
mailto:info@anoikto.edu.gr
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