
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους συνδέσμους είναι 
στα Αγγλικά 
 
ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΕΩΝ – Με δυνατότητα πρόσβασης από οπουδήποτε 
στον κόσμο! 
 
 
Αμερικάνικη Ένωση Κατασκηνώσεων (American Camp Association - ACA)  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Διαδικτυακή Εκμάθηση 
 
 
Τα 5 σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
1. Είναι αξιόπιστο. Τα πάντα στο Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης βασίζονται πάνω σε 13 ικανότητες 
που σχετίζονται με τους νέους, που διασφαλίζει πως ότι μαθαίνετε θα κάνει τη διαφορά στην καριέρα 
σας. Τα προγράμματα της ACA περνούν από αξιολόγηση, έτσι ώστε να δέχεστε εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας. 
2. Βαθμολογείστε. Για κάθε ώρα που περνάτε μαθαίνοντας με την ACA, παίρνετε βαθμολογικές 
μονάδες (Continuing Education Credits). Αυτή η βαθμολογία σας βοηθά να τεκμηριώνετε την πρόοδό 
σας και επιβεβαιώνει τα προσόντα σας σχετικά με το επάγγελμά σας … ή το επάγγελμα που σας αξίζει. 
3. Είναι πάντα εκεί για σένα. Εσείς φτιάχνετε το πρόγραμμα. Μαθαίνετε διαδικτυακά ή πρόσωπο με 
πρόσωπο μέσω εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και συνεδρίων. Επισκεφθείτε το ημερολόγιο εκδηλώσεών 

μας για να δείτε τι συμβαίνει και να διαβάσετε τον κατάλογο με τα μαθήματα για να ανακαλύψετε νέες 

διαδικτυακές ευκαιρίες εκμάθησης. 
4. Η τιμή είναι σωστή. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε την εκπαίδευση που χρειάζεστε για να 
πετύχετε, όχι να ανοίξουμε μια τρύπα στην τσέπη σας. Τα μέλη της ACA λαμβάνουν έκπτωση για 
ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και για πάνω από 500 βιβλία και DVDs στο βιβλιοπωλείο της ACA. 
5. Σας αφορά. Είτε ψάχνετε για κατάρτιση πάνω σε ηγεσία ή διαχείριση κινδύνου, υγεία και ασφάλεια 
η μάρκετινγκ, έχετε έρθει στο σωστό μέρος – το κέντρο γνώσης της ACA. Το Κέντρο Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης τα έχει όλα — απλά επιλέξτε την πορεία σας και ξεκινήστε! 
 
Μαθήματα & Διαδικτυακά Σεμινάρια (Webinars)  
Τα διαδικτυακά μαθήματα και σεμινάρια της ACA είναι ιδανικά για όσους παρέχουν προγράμματα και 
συνεργάζονται με κατασκηνώσεις, σχολεία, εξωσχολικά προγράμματα, κυβερνητικά προγράμματα και 
άλλα περιβάλλοντα θερινής και εξωσχολικής εκμάθησης. 

 Ρίξτε μια ματιά στον κατάλογο με τις εκπαιδεύσεις που προσφέρονται  
 
Μαθήματα Εκπαίδευσης Στελεχών με πιστοποιητικό  

http://www.acacamps.org/professional-development-center
http://www.acacamps.org/pdc/continuing-ed-credits
http://www.acacamps.org/events
http://www.acacamps.org/einstitute
https://www.acabookstore.org/
http://www.acacamps.org/knowledge
http://www.acacamps.org/einstitute/catalog


Βελτιώστε τα διαπιστευτήριά σας. Ρίξτε μια ματιά στα διαδικτυακά Πιστοποιητικά Πρστιθέμενων 
Προσόντων της ACA. Επικοινωνήστε με την ACA στο PDC@ACAcamps.org για ομαδικές τιμές. 

 Entry-Level Program Staff — 15 μονάδες, 15 ώρες, για τα μέλη είναι $15 το άτομο 

 Experienced Program Staff — 15 μονάδες, 15 ώρες, για τα μέλη είναι $15 το άτομο 

 Middle Managers —15 μονάδες, 15 ώρες, για τα μέλη είναι $75 το άτομο 

 Camp Director —20 μονάδες, 20 ώρες, για τα μέλη είναι $100 το άτομο 
 
 
Πακέτα Μαθημάτων & Διαδικτυακών Σεμιναρίων 
Δημιουργήστε το δικό σας πακέτο ή επιλέξτε ανάμεσα σε δημοφιλή πακέτα. Αγοράστε πρόσβαση για 
έναν ή πολλαπλούς εκπαιδευόμενους. 

 Create Your Own Online Staff Training Packages — Για πολλαπλούς μαθητές, $1.50 – $5.00 ανά 
άτομο ανά βαθμολογική μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Επιλέξτε τουλάχιστον 3 
μαθήματα. 

 Camp Staff Member Package — 5 μονάδες, 5 ώρες. Τα μέλη πληρώνουν τόσο λίγα όσο $225 στο 
σύνολο για έως και 50 μαθητές. 

 Camp Program Director Package — 6.25 ώρες, 6.25 μονάδες. Τα μέλη πληρώνουν τόσο λίγα όσο 
$225 στο σύνολο για έως και 50 μαθητές. 
 

Εκπαιδευτικά βίντεο e-CampFlix        
Απεριόριστα streaming βίντεο με $24.99/μήνα. Εκατοντάδες εκπαιδευτικά βίντεο. Ιδανικά για 
παρακολούθηση σε ομάδες.  
 
Άλλοι πόροι της ACA 
e-βιβλία, βιβλία, έντυπα, και εκπαιδευτικά DVDs  
Camping Magazine and CampLine  
Κέντρο Εργασίας — Βρείτε ή προσφέρετε εργασία 
Κατάλογος Κολλεγίων και Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ  
Ερευνητικό Κέντρο 
Κατασκηνωτικό Κέντρο Γνώσεων   
 
Επενδύστε στον εαυτό σας. Επενδύστε στα στελέχη σας. Επενδύστε στο μέλλον σας.  
 
Ερωτήσεις; Μπορούμε να μιλήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλέφωνο ή Skype. 
www.ACAcamps.org, 800-428-2267, PDC@ACAcamps.org  
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