
 Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης 

είναι αφενός η αναβάθμιση της ποιότη-

τας της εκπαίδευσης που παρέχουν οι 

Εκπαιδευτές Οδήγησης και Κυκλοφο-

ριακής Αγωγής και αφετέρου η ενίσχυ-

ση της αποτελεσματικότητας του διδακ-

τικού τους έργου στο πλαίσιο της προ-

σωπικής και επαγγελματικής τους ανάπ-

τυξης μέσω της δια βίου εκπαίδευσης.  

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 80 ώρες 

και θα γίνεται σε ομάδες των 15-20 ατό-

μων.  Για τη σειρά προτεραιότητας θα  

λαμβάνονται υπόψη ημερομηνία και ώρα 

αποστολής του email εκδήλωσης ενδια-

φέροντος. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγω-

γής των σεμιναρίων θα καθορισθεί από 

τη ΓΣΕΒΕΕ μετά την συμπλήρωση των 

συμμετοχών. Τα σεμινάρια μπορούν να 

υλοποιηθούν σε οποιαδήποτε πόλη της 

Ελλάδας εφόσον υπάρχει επαρκής αριθ-

μός αιτήσεων. 

Οι ημερομηνίες για 

κάθε σεμινάριο θα 

κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι 

ύστερα από την εκ-

δήλωση ενδιαφέ-

ροντος Εκπαιδευ-

τών Οδήγησης και σε συνεργασία με τη 

ΓΣΕΒΕΕ. Για την εκδήλωση ενδιαφέ-

ροντος μπορείτε να στέλνετε email στη 

διεύθυνση info@ekpaideftis.gr με Θέμα: 

Πρόγραμμα κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ και 

περιεχόμενο:  

Ονομάζομαι «ονοματεπώνυμο» και θα 

ήθελα να συμετάσχω στα σεμινάρια κα-

τάρτισης 80 ωρών που θα υλοποιηθούν 

από τη ΓΣΕΒΕΕ και την αιγίδα της ΠΟ-

ΕΟ. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι: 

Ονοματεπώνυμο: 

Πόλη: 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Πληροφορίες 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 

πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης εκπαιδευτών 

Βεβαίωση κατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Κόστος: Δωρεάν 

Mε την αιγίδα της ΠΟΕΟ 

θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του υποέργου «Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης σε 

αυτοαπασχολούμενους & εργοδότες μέλη της ΓΣΕΒΕΕ σε θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν 

από τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς 

φορείς (Σωματεία – Ομοσπονδίες) της ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης «Δράσεις προσαρμογής 

επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης 

διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της 

πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  

ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Εισαγωγή  στην εκπαίδευση 

ενηλίκων 

 

Σχεδιασμός διδακτικών ενοτή-

των: στόχοι, τεχνικές και μέσα 

 

Εκπαίδευση ατόμων ειδικών 

κατηγοριών 

 

Βασικές γνωστικές λειτουργίες  

Οικολογική και ασφαλής οδήγη-

ση 

 

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευ-

τής οδήγησης 

 

  

Περιεχόμενα 

προγράμματος κατάρτισης: 

mailto:info@ekpaideftis.gr


στο ενημερωτικό δελτίο σας.  

Υπάρχουν επίσης διάφορα 

εργαλεία που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να σχεδι-

άσετε σχήματα και σύμβολα. 

Αφού επιλέξετε μια εικόνα, 

τοποθετήστε τη κοντά στο 

άρθρο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

τοποθετήσει τη λεζάντα της 

εικόνας κοντά της. 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

150-200 λέξεις. 

Ένα από τα οφέλη της χρήσης 

του ενημερωτικού δελτίου ως 

εργαλείο προώθησης είναι ότι 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

πάλι  περιεχόμενα άλλου υλι-

κού μάρκετινγκ, όπως δελτία 

τύπου, μελέτες αγοράς και 

εκθέσεις. 

Παρόλο που ο βασικός στόχος 

της διανομής του ενημερωτι-

κού δελτίου σας μπορεί να 

είναι η πώληση του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας σας, το κλειδί 

για ένα επιτυχημένο ενημερω-

τικό δελτίο είναι η χρησιμότη-

τά του για τους αναγνώστες. 

Ένας πολύ καλός τρόπος για 

να προσθέσετε χρήσιμο περιε-

χόμενο στο ενημερωτικό δελ-

τίο σας είναι να γράψετε τα 

δικά σας άρθρα ή να συμπερι-

λάβετε ένα ημερολόγιο που θα 

αναφέρει προσεχείς εκδηλώ-

σεις ή μια ειδική προσφορά, η 

οποία προωθεί ένα νέο προϊόν. 

Μπορείτε επίσης να αναζητή-

σετε άρθρα ή να βρείτε άρθρα 

που θα  “καλύψουν κενά” 

ψάχνοντας στο World Wide 

Web. Μπορείτε να γράψετε 

για διάφορα θέματα, αλλά θα 

πρέπει να φροντίσετε να είναι 

μικρά άρθρα. 

Ένα μεγάλο μέρος του περιε-

χομένου του ενημερωτικού 

δελτίου σας μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί και για την τοποθε-

σία σας στο Web. Ο Microsoft 

Publisher προσφέρει έναν 

απλό τρόπο για να μετατρέψε-

τε το ενημερωτικό δελτίο σε 

δημοσίευση στο Web. Έτσι 

όταν γράψετε το ενημερωτικό 

δελτίο σας, μετατρέψτε το σε 

και εντείνει το μήνυμα που 

προσπαθείτε να αποδώσετε.  

Προσπαθήστε να μην επιλέξε-

τε εικόνες που δεν ταιριάζουν 

με το περιεχόμενο του 

άρθρου. 

Ο Microsoft Publisher περι-

λαμβάνει χιλιάδες εικόνες clip 

art από τις οποίες μπορείτε να 

διαλέξετε για να  τις εισάγετε 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφι-

κών είναι ένας σημαντικός 

τρόπος πρόσθεσης περιεχομέ-

νου σε ένα ενημερωτικό δελτί-

ο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 

δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 

Λεζάντα που περιγρά-

φει την εικόνα ή το 

γραφικό. 

Λεζάντα που περιγρά-

φει την εικόνα ή το 

γραφικό. 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

τε προβλέψεις για τους πελά-

τες σας. 

Εάν το ενημερωτικό δελτίο 

διανέμεται εντός της εταιρεί-

ας, μπορείτε, εάν θέλετε, να 

σχολιάσετε κάποιες νέες διαδι-

κασίες ή βελτιώσεις στην επι-

χείρηση.  Επίσης μπορείτε να 

αναφέρετε τα ποσά πωλήσεων 

ή εσόδων, για να δείξετε την 

εξέλιξη της επιχείρησης. 

Κάποια ενημερωτικά δελτία 

περιλαμβάνουν μια στήλη που 

ενημερώνεται σε κάθε τεύχος, 

για παράδειγμα μια στήλη 

συμβουλών, κριτικής βιβλίων, 

μια επιστολή από τον πρόεδρο 

της εταιρείας ή ένα κύριο 

άρθρο.  Μπορείτε επίσης να 

δώσετε το προφίλ νέων υπαλ-

λήλων, σημαντικών πελατών ή 

προμηθευτών. 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφα-

νίζεται στα ενημερωτικά δελ-

τία είναι πάρα πολύ μεγάλο.  

Μπορείτε να συμπεριλάβετε 

άρθρα σχετικά με τεχνολογίες 

ή καινοτομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 

αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

οικονομικές τάσεις ή να κάνε-

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 

πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης εκπαιδευτών 

 

“Για να τραβήξετε την 

προσοχή του αναγνώστη, 

τοποθετήστε εδώ μια 

ενδιαφέρουσα πρόταση 

ή ένα απόσπασμα από 

το άρθρο.” 

Σελίδα 2 



στο ενημερωτικό δελτίο σας.  

Υπάρχουν επίσης διάφορα 

εργαλεία που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να σχεδι-

άσετε σχήματα και σύμβολα. 

Αφού επιλέξετε μια εικόνα, 

τοποθετήστε τη κοντά στο 

άρθρο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

τοποθετήσει τη λεζάντα της 

εικόνας κοντά της. 

τε προβλέψεις για τους πελά-

τες σας. 

Εάν το ενημερωτικό δελτίο 

διανέμεται εντός της εταιρεί-

ας, μπορείτε, εάν θέλετε, να 

σχολιάσετε κάποιες νέες διαδι-

κασίες ή βελτιώσεις στην επι-

χείρηση.  Επίσης μπορείτε να 

αναφέρετε τα ποσά πωλήσεων 

ή εσόδων, για να δείξετε την 

εξέλιξη της επιχείρησης. 

Κάποια ενημερωτικά δελτία 

περιλαμβάνουν μια στήλη που 

ενημερώνεται σε κάθε τεύχος, 

για παράδειγμα μια στήλη 

συμβουλών, κριτικής βιβλίων, 

μια επιστολή από τον πρόεδρο 

της εταιρείας ή ένα κύριο 

άρθρο.  Μπορείτε επίσης να 

δώσετε το προφίλ νέων υπαλ-

λήλων, σημαντικών πελατών ή 

προμηθευτών. 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

150-200 λέξεις. 

Ένα από τα οφέλη της χρήσης 

του ενημερωτικού δελτίου ως 

εργαλείο προώθησης είναι ότι 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

πάλι  περιεχόμενα άλλου υλι-

κού μάρκετινγκ, όπως δελτία 

τύπου, μελέτες αγοράς και 

εκθέσεις. 

Παρόλο που ο βασικός στόχος 

της διανομής του ενημερωτι-

κού δελτίου σας μπορεί να 

είναι η πώληση του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας σας, το κλειδί 

για ένα επιτυχημένο ενημερω-

τικό δελτίο είναι η χρησιμότη-

τά του για τους αναγνώστες. 

Ένας πολύ καλός τρόπος για 

να προσθέσετε χρήσιμο περιε-

χόμενο στο ενημερωτικό δελ-

τίο σας είναι να γράψετε τα 

δικά σας άρθρα ή να συμπερι-

λάβετε ένα ημερολόγιο που θα 

αναφέρει προσεχείς εκδηλώ-

σεις ή μια ειδική προσφορά, η 

οποία προωθεί ένα νέο προϊόν. 

Μπορείτε επίσης να αναζητή-

σετε άρθρα ή να βρείτε άρθρα 

που θα  “καλύψουν κενά” 

ψάχνοντας στο World Wide 

Web. Μπορείτε να γράψετε 

για διάφορα θέματα, αλλά θα 

πρέπει να φροντίσετε να είναι 

μικρά άρθρα. 

Ένα μεγάλο μέρος του περιε-

χομένου του ενημερωτικού 

δελτίου σας μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί και για την τοποθε-

σία σας στο Web. Ο Microsoft 

Publisher προσφέρει έναν 

απλό τρόπο για να μετατρέψε-

τε το ενημερωτικό δελτίο σε 

δημοσίευση στο Web. Έτσι 

όταν γράψετε το ενημερωτικό 

δελτίο σας, μετατρέψτε το σε 

και εντείνει το μήνυμα που 

προσπαθείτε να αποδώσετε.  

Προσπαθήστε να μην επιλέξε-

τε εικόνες που δεν ταιριάζουν 

με το περιεχόμενο του 

άρθρου. 

Ο Microsoft Publisher περι-

λαμβάνει χιλιάδες εικόνες clip 

art από τις οποίες μπορείτε να 

διαλέξετε για να  τις εισάγετε 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφι-

κών είναι ένας σημαντικός 

τρόπος πρόσθεσης περιεχομέ-

νου σε ένα ενημερωτικό δελτί-

ο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 

δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφα-

νίζεται στα ενημερωτικά δελ-

τία είναι πάρα πολύ μεγάλο.  

Μπορείτε να συμπεριλάβετε 

άρθρα σχετικά με τεχνολογίες 

ή καινοτομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 

αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

οικονομικές τάσεις ή να κάνε-

Λεζάντα που περιγρά-

φει την εικόνα ή το 

γραφικό. 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 

πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης εκπαιδευτών 

 

“Για να τραβήξετε την 

προσοχή του αναγνώστη, 

τοποθετήστε εδώ μια 

ενδιαφέρουσα πρόταση 

ή ένα απόσπασμα από 

το άρθρο.” 

Σελίδα 3 

Λεζάντα που περιγρά-

φει την εικόνα ή το 

γραφικό. 



Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να εισαγάγετε μια μικρή 

παράγραφο με πληροφορίες για την εταιρεία σας. Μπορεί 

να αφορά τον σκοπό της εταιρείας, το έργο της, την ημερο-

μηνία ίδρυσής της και ένα συνοπτικό ιστορικό της. Μπορε-

ίτε επίσης να συμπεριλάβετε μια σύντομη λίστα του είδους 

των προϊόντων, υπηρεσιών ή προγραμμάτων που προσφέ-

ρει η εταιρεία σας, τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει 

(για παράδειγμα, τις  Δυτικές Η.Π.Α. ή τις Ευρωπαϊκές 

αγορές), καθώς και το προφίλ των πελατών ή μελών που 

εξυπηρετεί η εταιρεία. 

Είναι επίσης χρήσιμο να συμπεριλάβετε το όνομα ενός 

αρμόδιου προσώπου για τους αναγνώστες που επιθυμούν 

να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εται-

ρεία. 

Διεύθυνση κύριας επιχείρησης 

Διεύθυνση, γραμμή 2 

Διεύθυνση, γραμμή 3 

Διεύθυνση, γραμμή 4 

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web! 

example.com 

Ένας τρόπος για να δώσετε 

στο ενημερωτικό δελτίο ένα 

πιο φιλικό ύφος είναι να παρα-

θέσετε τα ονόματα και τους 

τίτλους διευθυντών της εται-

ρείας σας. Εάν η εταιρεία σας 

είναι μικρή, μπορείτε να βάλε-

τε μια λίστα με όλα τα ονόμα-

τα των υπαλλήλων σας. 

Εάν έχετε τιμές για κάποια 

τυπικά προϊόντα ή υπηρεσίες 

μπορείτε επίσης να τις αναφέ-

ρετε σε λίστα. Μπορείτε επί-

σης εάν θέλετε να αναφέρετε 

στους αναγνώστες σας οποιεσ-

δήποτε άλλες μορφές επικοι-

νωνίας έχετε δημιουργήσει για 

την εταιρεία σας. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμο-

ποιήσετε αυτόν το χώρο για να 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

175-225 λέξεις. 

Εάν το ενημερωτικό δελτίο 

διπλωθεί και ταχυδρομηθεί, το 

άρθρο αυτό θα είναι στην πί-

σω πλευρά.  Για το λόγο αυτό 

θα ήταν καλό να το γράψετε 

έτσι ώστε να μπορεί κανείς να 

το διαβάσει πολύ γρήγορα. 

 Μια ενότητα ερωτήσεων και 

απαντήσεων είναι  ένας εύκο-

λος τρόπος για να τραβήξετε 

την προσοχή του αναγνώστη 

γρήγορα.  Μπορούν να είναι 

ερωτήσεις που λάβατε στο 

διάστημα μεταξύ αυτού και 

του προηγούμενου τεύχους ή 

μια περίληψη γενικών ερωτή-

σεων που γίνονται συχνά σχε-

τικά με την εταιρεία  σας. 

υπενθυμίσετε στους αναγνώσ-

τες σας να σημειώσουν σε ένα 

ημερολόγιο μια εκδήλωση που 

πραγματοποιείται σταθερά, 

όπως μια συνάντηση προμηθε-

υτών για πρωινό κάθε τρίτη 

Τρίτη του μήνα ή έναν πλεισ-

τηριασμό για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς που γίνεται δύο φο-

ρές το χρόνο. 

Εάν υπάρχει διαθέσιμος χώ-

ρος, μπορείτε να τοποθετήσετε 

μια εικόνα  clip art ή κάποια 

άλλα γραφικά. 

Τίτλος του άρθρου της πίσω σελίδας 

Τηλέφωνο: 555-5555555 

Φαξ: 555-5555555 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

someone@example.com 

Τοποθετήστε το διαφημιστικό 

σύνθημα της επιχείρησής σας εδώ. 

Λεζάντα που περιγρά-

φει την εικόνα ή το 

γραφικό. 

Εταιρεία 

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  


