
 

 

 

 

 

 

 

Σέρρες, 30/10/2017 

Αρ. Πρωτ.: 5081 

Ανακοίνωση  σύναψης συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές και υπεύθυνο υλοποίησης-συντονιστή ή ομάδα εργασίας στο 
πλαίσιο του προγράμματος 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 

Το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ   

ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης  συμβάσεων έργου με   εκπαιδευτή και υπεύθυνο υλοποίησης - συντονιστή ή ομάδα 
εργασίας αποτελούμενη από τις δύο κατηγορίες, με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων στην κεντρική δομή Σερρών, με 
τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ».  

Αντικείμενο Εκπαιδευτών: 

 Ο εκπαιδευτής πέρα  από την εκπαίδευση, δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως, αναλαμβάνει την προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
υλικού του σύμφωνα με την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ και την προσκόμιση αυτού σε ηλεκτρονική μορφή για τις ανάγκες 
της πλατφόρμας διαχείρισης μάθησης (Learning Management System). 

Η σύμβαση των εκπαιδευτών αφορά το σύνολο ωρών του προγράμματος όπως αυτές κατανέμονται στον αναλυτικό πίνακα 
που ακολουθεί.  

Αντικείμενο υπεύθυνου υλοποίησης – συντονιστή: 

Ο υπεύθυνος υλοποίησης – συντονιστής αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος και την παρακολούθηση αυτού στην 
πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης (LMS) που έχει αναπτύξει το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα συνεργάζεται με τον εκπαιδευτή για την έγκαιρη ανάρτηση του υλικού και των εργασιών 
στην πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης (LMS) αλλά και με τους συμμετέχοντες για θέματα ομαλής διαχείρισης της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.   

  
Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και η 
κατανομή αυτών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
Αλληλογνωριμία, στόχοι προγράμματος, εκπαιδευτικό συμβόλαιο 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 18 ώρες 

Kοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων 
Θεωρίες μάθησης, Αρχές μάθησης και Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, 
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Ρόλος εκπαιδευτή 
Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 
Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης 
Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας 
Δυναμική εκπαιδευόμενης ομάδας 
Σχεδιασμός Διδακτικής ενότητας και Αξιολόγηση 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 
Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές) 
Προετοιμασία και Σχεδιασμός εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών 
Εξοικείωση με την πλατφόρμα και την Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ 

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 70 ώρες 

Ομάδα Εκπαιδευομένων - Ομάδες στόχοι 
Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία 
Δυναμική της ομάδας , Αυτοαξιολόγηση - Συνεχής ανάπτυξη 
Προετοιμασία και Σχεδιασμός εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών 
Εκπαιδευτικό υλικό - Εποπτικά μέσα – Χώρος 
Βασικές Ικανότητες – Φύλο- Διαπολιτισμικότητα 
Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική 
Παρουσίαση 20’ μικροδιδασκαλιών από τους συμμετέχοντες  – Βιντεοσκόπηση – Σχολιασμός, 
Υποστήριξη, Αξιολόγηση,  Μικροδιαδασκαλιών 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 12 ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  100 
 

Δομή Κατάρτισης 
Σιντικής, 
Δημαρχείο 
Σιδηροκάστρου 
ΤΗΛ 2323110238 

Γραφεία Επικοινωνίας   
& Ενημέρωσης 
Σέρρες, Υψηλάντου 4, 
3ος Όροφος 
ΤΗΛ 2321023640 
ΦΑΞ 2321051861 

Κεντρική Δομή 
1ος όροφος  
Δομή Κατάρτισης  
2ος όροφος 
Θερμοκοιτίδα Επιχ/τας  
Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας 
ΤΗΛ 23210 45405/37865 
ΦΑΞ 2321051861 
 ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

 
 
 
 

ΚΩΔ. ΕΚΕΠΙΣ 1210938 
Website: www.kekpkm.gr 
E-mail:  info@kekpkm.gr 
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Απαιτούμενα προσόντα  εκπαιδευτών: 
Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι 
ενταγμένοι στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 
ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-
τυπικής εκπαίδευσης". 
 
Απαιτούμενα προσόντα υπεύθυνου υλοποίησης – συντονιστή: 
Ο υπεύθυνος υλοποίησης-συντονιστής θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, 
βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής 
Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" και κάτοχος Πιστοποίησης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. Επιπλέον 
θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά εμπειρίας σε θέματα LMS και εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην περίπτωση ατομικής 
αίτησης ή να υποβάλλει αίτηση με ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχει εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων.   
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση (Ατομικό Έντυπο Αίτησης Εκπαιδευτή ή Υπεύθυνου υλοποίησης-Συντονιστή στην περίπτωση ατομικής 
αίτησης ή Έντυπο Αίτησης Ομάδας Εργασίας στην περίπτωση ομάδας εργασίας)  

2. Πτυχία  
3. Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  
4. Βιογραφικό σημείωμα 
5. Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού 

φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα 
αξιολογηθούν ως εξής:  

 

Επίπεδο εμπειρίας Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι Επαγγελματική εμπειρία 
Α Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών  Τουλάχιστον 5 χρόνων 

Β 

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Από 3 έως 5 χρόνια 
Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  Τουλάχιστον 5 χρόνων 

  
Τουλάχιστον 10 χρόνων σε θέματα 
Επικοινωνίας και Πολιτισμού 

Γ 
Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών  Μέχρι 3 χρόνια 
Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  Από 3 έως 5 χρόνια 

 
 
Αμοιβές εκπαιδευτών  
Η αμοιβή εκπαιδευτών ανέρχεται στα 22 ευρώ ανά εκπαιδευτική ώρα δια ζώσης εκπαίδευσης (18 ώρες) και 300 ευρώ για την 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και την υποστήριξη-αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών.  Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις (ΕΦΚΑ) σύμφωνα και με τον νέο νόμο 4387/12-5-2016. 
 
Αμοιβή υπεύθυνου υλοποίησης – συντονιστή:  
 Η αμοιβή του υπεύθυνου υλοποίησης-συντονιστή ανέρχεται στα 1.100 ευρώ μεικτά. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις (ΕΦΚΑ) σύμφωνα και με τον νέο νόμο 4387/12-5-2016. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) ή στην οδό Υψηλάντου 4, 3ος όροφος, από 
31/10/2017 έως 03/11/2017,  09:00 έως 14:00 και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση info@kekpkm.gr.  
 
Θα αξιολογηθεί επίσης η  δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων για να συνεισφέρουν στην 
καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων . 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Συνημμένα : 
Ατομικό Έντυπο Αίτησης Εκπαιδευτή   
Ατομικό Έντυπο Αίτησης Υπεύθυνου Υλοποίησης – Συντονιστή 
Έντυπο Αίτησης Ομάδας Εργασίας 

mailto:info@kekpkm.gr
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