ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ
«Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ XVI»
Σν Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) ΟΡΑΜΑ, Κε.Γη.Βη.Μ 2, πηζηνπνηεκέλν
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Δπηκόξθσζεο κε ηίηιν « Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ XVI» θαη κε ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:
Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο:
 Βαλίδεο Υαξίιανο
Καηεγνξίεο ππνςεθίσλ πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην Πξόγξακκα:
 Πηπρηνύρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ & ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο
 Απόθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Γηάξθεηα:
 500 ώξεο (16 Μαΐνπ 2018 έσο 16 Απγνύζηνπ 2018)
Σξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο:
 Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: Η δηδαζθαιία ζηα

πξνγξάκκαηα

εμ απνζηάζεσο

εθπαίδεπζεο ηνπ Κ.Δ.Κ. ΟΡΑΜΑ δηεμάγεηαη δηαδηθηπαθά κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλεο
πιαηθόξκαο (V-learning). Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ν θάζε εθπαηδεπόκελνο έρεη απηνλνκία,
ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπ παξνπζία ζε θάπνην ρώξν. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζα δηαηίζεηαη βαζκηαία, αλά δηδαθηηθή ελόηεηα.
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο:
 Παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ. ην ηέινο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ αλαπηύμεη γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο πνπ
ρξεηάδνληαη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζην ξόιν ηνπ ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηή
ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηέο ζα κπνξνύλ κε επάξθεηα λα εθαξκόδνπλ ζηελ
πξάμε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα νξγαλώλνπλ πξνγξάκκαηα, λα
ρξεζηκνπνηνύλ ελεξγεηηθέο κεζόδνπο κάζεζεο, λα εληζρύνπλ ην δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή
ζθέςε, λα ζπληνλίδνπλ δεκηνπξγηθά ηελ εθπαηδεπόκελε νκάδα.

Πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο:
 Οη επηκέξνπο δηδαθηηθέο ελόηεηεο είλαη νη εμήο:
1ε ελόηεηα: Δηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ – Θεσξίεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
(60ώξεο)
2ε ελόηεηα: Δθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη (80 ώξεο)
3ε ελόηεηα: Η αμηνπνίεζε ηεο νκάδαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (80 ώξεο)
4ε ελόηεηα: Μεζνδνινγία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (80 ώξεο)
5ε ελόηεηα: ρεδηαζκόο θαη Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο (60 ώξεο)
6ε ελόηεηα: Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο ζηε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (60
ώξεο)
7ε ελόηεηα: Δηζαγσγή ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (80 ώξεο)

Δπηινγή θαηαξηηδνκέλσλ:
 Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
 Θα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο (κε βάζε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο)
πγγξαθείο δηδαθηηθνύ Τιηθνύ:
 Μέιε ΓΔΠ
 Γηδάθηνξεο
Βεβαίσζε Δπηκόξθσζεο:
 Η επηηπρήο παξαθνινύζεζε όισλ ησλ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ νδεγεί ζηε ιήςε Βεβαίσζεο
Δπηκόξθσζεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ XVI».
Η βεβαίωζε Δπηκόξθωζεο πνπ ζα ιάβεη θάζε επηκνξθνύκελνο ζα ηνπ δίλεη κόξηα
ζε δηδαζθαιίεο ζε Φνξείο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, όπωο είλαη ηα ΓΔ, Κ.Δ.Κ, ΙΔΚ,
Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηωλ Γήκωλ θ.ι.π. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε
εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε δεκόζηα ζρνιεία, λα εκπινπηίζνπλ ην
βηνγξαθηθό ηνπο θαη λα κνξηνδνηνύληαη αλάινγα, αλ επηζπκνύλ λα απνζπαζηνύλ
ζε ΓΔ. ηηο ηειεπηαίεο Πξνθεξύμεηο ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ νη επηκνξθνύκελνη πνπ
πξνζθόκηζαλ ηηο βεβαηώζεηο ηνπ ΚΔΚ ΟΡΑΜΑ κνξηνδνηήζεθαλ κε ην κέγηζην ηωλ
κνξίωλ.
Κόζηνο ζπκκεηνρήο:
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα 550 επξώ.

Σξόπνη πιεξσκήο δηδάθηξσλ:

1νο
ηξόπνο

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο όιν ην πνζό κε έθπησζε 10%

2νο
ηξόπνο

Πξνθαηαβνιή 35% ηνπ πνζνύ πξηλ ηελ έλαξμε θάζε πξνγξάκκαηνο
1ε δόζε 40% ηνπ πνζνύ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 40% ησλ σξώλ
2ε δόζε 25% ηνπ πνζνύ πξηλ ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ

3νο
ηξόπνο

Πξνθαηαβνιή 50% ηνπ πνζνύ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Μέρξη θαη 4 ηζόπνζεο άηνθεο δόζεηο γηα ην ππόινηπν 50% ηνπ πνζνύ (ηειεπηαία
δόζε πξηλ ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ)

Δθπηώζεηο:
 10% ζε αλέξγνπο, κε ηελ πξνζθόκηζε έγθπξνπ δειηίνπ αλεξγίαο ΟΑΔΓ
Γηθαηνινγεηηθά αίηεζεο ζπκκεηνρήο:







Αίηεζε ειεθηξνληθά ζην: www.kekorama.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ)
Απιή θσηνηππία Σαπηόηεηαο
Απνδεηθηηθά Σίηισλ πνπδώλ (απιή θσηνηππία)
ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα
Έγθπξν δειηίν αλεξγίαο ΟΑΔΓ (αλ ππάξρεη)
Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο δηδάθηξσλ ή πξνθαηαβνιήο

Πεξίνδνο αηηήζεσλ:
 Από Παξαζθεπή 13/04/2018 έσο θαη Γεπηέξα 14/05/2018
Σξόπνο & ηόπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ:
• Ηιεθηξνληθά κε ζθαλαξηζκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ζηε δηεύζπλζε: info@kekorama.gr

Καηαβνιή Γηδάθηξσλ :
 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο
 Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ: 472/44012044
 Κσδηθόο έξγνπ : ΔΔΔ16
ΠΡΟΟΥΗ: ηελ απόδεημε θαηάζεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ν Κσδηθόο
έξγνπ θαζώο θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαηαζέηε.
Πνιηηηθή απόζπξζεο ελδηαθέξνληνο θαη επηζηξνθήο δηδάθηξσλ:
 Πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα απόζπξζεο θαη επηζηξνθήο δηδάθηξσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ πνπ
αθνινπζεί)

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΤΡΗ
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ
ε

ΥΡΔΩΗ ΓΙΓΑΚΣΡΩΝ
0%

Μεηά ηελ 1 εβδνκάδα καζεκάησλ

50%

Μεηά ηελ 2ε εβδνκάδα καζεκάησλ

100%

Πιεξνθνξίεο:
ΚΔΚ ΟΡΑΜΑ
ΣΙΩΝΗ ΝΔΚΣΑΡΙΟ, ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ζην ηειέθσλν 2465022801 από 10.00
π.κ – 3.00 κ.κ
ΛΑΛΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ ζην ηειέθσλν 2461040033 από 10.00 π.κ – 5.00 κ.κ
e-mail: info@kekorama.gr

www.kekorama.gr

