ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας –
ΣΔΕ - XΙIΙ»
Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΟΡΑΜΑ, Κε.Δι.Βι.Μ 2, πιστοποιηµένο
από

τον

Εθνικό

Προσανατολισµού

Οργανισµό
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(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)
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Προσόντων
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Επαγγελµατικού

διοργανώνει

Πρόγραµµα

Επιµόρφωσης µε τίτλο « Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέµατα Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας – ΣΔΕ - XΙIΙ» και µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Επιστηµονικός υπεύθυνος Προγράµµατος:
• Βανίδης Χαρίλαος
Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραµµα:
• Πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ηµεδαπής και αλλοδαπής
Διάρκεια:
• 150 ώρες (20 Οκτωβρίου 2017 έως 23 Δεκεµβρίου 2017)
Τρόπος διεξαγωγής του Προγράµµατος:
•

Εξ

αποστάσεως

εκπαίδευση:

Η

διδασκαλία

στα

προγράµµατα

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης του Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ διεξάγεται διαδικτυακά µέσω ειδικά διαµορφωµένης
πλατφόρµας (V-learning). Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόµενος έχει αυτονοµία,
χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το εκπαιδευτικό υλικό του
Προγράµµατος θα διατίθεται βαθµιαία, ανά διδακτική ενότητα.
Στόχος του προγράµµατος:
• Παροχή εξειδικευµένης γνώσης σε θέµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στο τέλος του Προγράµµατος οι συµµετέχοντες θα έχουν
αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται µε επάρκεια
στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ. Συγκεκριµένα οι εκπαιδευτές θα
µπορούν µε επάρκεια να εφαρµόζουν στην πράξη τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων, να
σχεδιάζουν και να οργανώνουν προγράµµατα, να χρησιµοποιούν ενεργητικές µεθόδους
µάθησης, να ενισχύουν το διάλογο και την κριτική σκέψη, να συντονίζουν δηµιουργικά την
εκπαιδευόµενη οµάδα.

Περιεχόµενο του προγράµµατος:
• Οι επιµέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:
1η ενότητα: ΣΔΕ – Τρόπος λειτουργίας και νοµικό πλαίσιο (30 ώρες)
2η ενότητα: Σχεδιασµός και Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης στα ΣΔΕ (40 ώρες)
3η ενότητα: Η Διασφάλιση ποιότητας στη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στα
ΣΔΕ (30 ώρες)
4η ενότητα: Εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων και νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία
στα ΣΔΕ (30 ώρες)
5η ενότητα: Καλές πρακτικές στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα ΣΔΕ (20
ώρες)

Επιλογή καταρτιζοµένων:
• Βιογραφικό σηµείωµα
• Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης)
Συγγραφείς διδακτικού Υλικού:
• Μέλη ΔΕΠ
• Διδάκτορες
Βεβαίωση Επιµόρφωσης:
• Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης
Επιµόρφωσης στο γνωστικό αντικείµενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ- XΙΙΙ».
Η βεβαίωση Επιµόρφωσης που θα λάβει κάθε επιµορφούµενος θα του δίνει µόρια
σε διδασκαλίες σε Φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα ΣΔΕ, Κ.Ε.Κ, ΙΕΚ,
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήµων κ.λ.π. Επίσης δίνει τη δυνατότητα σε
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται σε δηµόσια σχολεία, να εµπλουτίσουν το
βιογραφικό τους και να µοριοδοτούνται ανάλογα, αν επιθυµούν να αποσπαστούν
σε ΣΔΕ. Στις τελευταίες Προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ οι επιµορφούµενοι που
προσκόµισαν τις βεβαιώσεις του ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ µοριοδοτήθηκαν µε το µέγιστο των
µορίων.
Κόστος συµµετοχής:
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 390 ευρώ.

Τρόποι πληρωµής διδάκτρων:
1ος τρόπος

Πριν την έναρξη του προγράµµατος όλο το ποσό µε έκπτωση 10%

2ος τρόπος

Προκαταβολή 35% του ποσού πριν την έναρξη κάθε προγράµµατος
1η δόση 25% του ποσού µετά την υλοποίηση του 40% των ωρών
2η δόση 25% του ποσού µετά την υλοποίηση του 80% των ωρών
Αποπληρωµή 15% του ποσού πριν τη λήψη της βεβαίωσης

Εκπτώσεις:
• 10% σε ανέργους, µε την προσκόµιση έγκυρου δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ,
Δικαιολογητικά αίτησης συµµετοχής:
•
•
•
•
•
•

Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www.kekorama.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα
Έγκυρο δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)
Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής

Περίοδος αιτήσεων:
• Από Παρασκευή 20/10/2017 έως και Δευτέρα 11/12/2017
Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:
• Ηλεκτρονικά µε σκαναρισµένα τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: info@kekorama.gr

Καταβολή Διδάκτρων :
• Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
• Αριθµός Λογαριασµού: 472/44012044
• Κωδικός έργου : ΕΕΣΔΕ -13
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός
έργου καθώς και το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη.
Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος και επιστροφής διδάκτρων:
• Προβλέπεται δυνατότητα απόσυρσης και επιστροφής διδάκτρων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ που
ακολουθεί)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
Πριν την έναρξη των µαθηµάτων

ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
0%

η

50%

η

100%

Μετά την 1 εβδοµάδα µαθηµάτων
Μετά την 2 εβδοµάδα µαθηµάτων

Πληροφορίες:
ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ
ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ στο τηλέφωνο 2465022801 από 10.00
π.µ – 3.00 µ.µ
ΛΑΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ στο τηλέφωνο 2461040033 από 10.00 π.µ – 5.00 µ.µ
e-mail: info@kekorama.gr

