H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τα προγράμματα του Κοινωνικού Πολύκεντρου που υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης χρησιμοποιούν την μεθοδολογία της Μεικτής Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν, δηλαδή:
1. Σύγχρονη εκπαίδευση όπου οι επιμορφούμενοι συναντώνται (πάντα εξ αποστάσεως) με τον
εκπαιδευτή σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα (Webex).
2. Ασύγχρονη εκπαίδευση όπου οι επιμορφούμενοι οποιαδήποτε στιγμή τους είναι βολικό μπορούν
να μελετήσουν το αναρτημένο υλικό, να υποβάλλουν ερωτήματα στο Φόρουμ, να επεξεργαστούν
και απαντήσουν σε Δραστηριότητες (elearning.kpolykentro.gr).
Τα προγράμματα είναι διάρκειας 35 ωρών (ισοδύναμης εκπαίδευσης σε αίθουσα) και είναι διαρθρωμένα
σε τέσσερεις θεματικές ενότητες (=«διήμερα») διάρκειας 9 ωρών οι τρεις πρώτες και 8 η τελευταία.
Για κάθε ένα από τα «διήμερα» γίνεται:
1.
Μια σύγχρονη συνάντηση (πλατφόρμα Webex). Στη σύγχρονη συνάντηση, ο εκπαιδευτής και οι
εκπαιδευόμενοι συνδέονται ταυτόχρονα και ζωντανά μέσω ειδικής πλατφόρμας. Η διάρκεια είναι 2
εκπαιδευτικές ώρες (1,5 ώρα). Σε αυτή ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τα πιο σημαντικά σημεία της ύλης
και επιπλέον θα δώσει οδηγίες για τη μελέτη του υλικού που είναι ήδη ανεβασμένο στην πλατφόρμα
ασύγχρονης εκπαίδευσης του Κοινωνικού Πολύκεντρου.
2.
Οι υπόλοιπες ώρες για κάθε θεματική ενότητα (διήμερα κλασικής διδασκαλίας) γίνονται μέσω
ασύγχρονης εκπαίδευσης (διεύθυνση http://elearning.kpolykentro.gr). Στην ασύγχρονη εκπαίδευση οι
επιμορφούμενοι συνδέονται οποιαδήποτε στιγμή θέλουν και μπορούν για να διατρέξουν το υλικό με το
δικό τους ρυθμό.
Κάθε διήμερο εκτείνεται ημερολογιακά σε μια εβδομάδα, αρχής γενόμενης από την ημερομηνία που
γίνεται η σύγχρονη συνάντηση (εκτός αν οριστεί διαφορετικά).
Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει
για κάθε μια από τις τέσσερις θεματικές ενότητες:
α. να παρακολουθήσει τις συναντήσεις με τον εκπαιδευτή και
β. να εκπονήσει και να αναρτήσει (υποχρεωτικά) στην πλατφόρμα μια μικρής έκτασης εργασία (για κάθε
θεματικό αντικείμενο = διήμερο κλασικού προγράμματος) που θα ανατεθεί από τον εκπαιδευτή.
Ο εκπαιδευτής θα είναι διαθέσιμος όλη την εβδομάδα μετά τη ζωντανή συνάντηση και θα απαντά σε
ερωτήσεις που θα ανεβαίνουν στο φόρουμ και γενικά θα βοηθά σε κάθε απορία που μπορεί να υπάρξει
προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Επίσης ο εκπαιδευτής θα σχολιάζει τις προαιρετικές δραστηριότητες
που τυχόν αναρτούν οι επιμορφούμενοι και θα αξιολογεί την υποχρεωτική εργασία.

Για τις διαδικασίες παρέχονται οδηγίες αλλά και υποστήριξη σε κάθε δυσκολία που ενδεχομένως
προκύψει.
1. Για τις σύγχρονες συναντήσεις, μέσω της πλατφόρμας Webex, θα στέλνεται η πρόσκληση με email
που θα έχει το κουμπί σύνδεσης. Στο email αναφέρεται η ημέρα και ώρα της συνάντησης.
2. Για την ασύγχρονη εκπαίδευση θα στέλνονται με email τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και
κωδικός).
Οι οδηγίες χρήσης είναι προσβάσιμες από την αρχική σελίδα elearning.kpolykentro.gr. Στο κάτω
κεντρικό μέρος της αρχικής οθόνης υπάρχει ένα πλήκτρο με τίτλο «Οδηγίες». Απευθείας πρόσβαση
μπορεί να γίνει στη διεύθυνση http://elearning.kpolykentro.gr/course/view.php?id=6. Ειδικά για τις
οδηγίες δεν χρειάζεται σύνδεση με κωδικούς, σε αντίθεση με το επιμορφωτικό πρόγραμμα.
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