
 

        

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 01.10.2014 

 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, που αφορά στην ¨ Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Διασφάλιση 
Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση¨ με  σκοπό την επιμόρφωση και 
εξοικείωση με τις βασικές γνώσεις, ικανότητες , δεξιότητες και στάσεις που 
απαιτούνται για τον σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων σύμφωνα με τις 
πρόσφατες εξελίξεις του πεδίου της δια βίου μάθησης. 
 
 Μετά την παρουσίαση της θεματικής αυτής ενότητας αναμένεται οι 
εκπαιδευόμενοι να έχουν αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες σχετικά με  τις 
βασικές αρχές και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, τις βασικές θεωρίες 
μάθησης τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δια βίου μάθηση και τον 
τρόπο με τον οποίο αυτές αλληλοεπηρεάζονται, το σχεδιασμό οργάνωση , 
υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτών ενοτήτων δια βίου μάθησης την 
διαχείριση και τη δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας. 

 

 

3ης Σεπτεμβρίου 36 (1ος Όροφος) -  10432, ΑΘΗΝΑ 
 

Τηλέφωνο: 210 - 5218750 
Fax: 210 - 5218754 

E-mail: akadimiaergasias@kanep-gsee.gr 

Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr   
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Περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και 

διασφάλιση ποιότητας στη δια βίου μάθηση  
 

Στο πρόγραμμα της ενότητας εκπαίδευσης εκπαιδευτών και διασφάλιση 
ποιότητας στη δια βίου μάθηση, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική 
κατάρτιση των εκπαιδευομένων, στην πρακτική και βιωματική τους 
εκπαίδευση, αλλά και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων και 
είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών (εκ των οποίων 35 δια ζώσης και 35 εξ 
αποστάσεως). 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθησιακά αντικείμενα όπως:  

 Βασικές θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δια βίου μάθηση. Η ποιότητα 
στη δια βίου μάθηση 

 Η λειτουργία και η δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας. 

 Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικής 
ενότητας 

Το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε δύο τριήμερα και 
αναλυτικότερα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες : Παρασκευή ( 17:00 – 21:00) 
Σάββατο ( 09:00 - 17:00) και Κυριακή ( 09:00 - 14:30).  

Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος θα 
ορισθεί  εντός του επόμενου δεκαημέρου.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα γραφεία ΚΑΝΕΠ, 3ης 
Σεπτεμβρίου 36, 1ος όροφος. 

 

 

 Ποιούς αφορά η πρόσκληση ενδιαφέροντος 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και διασφάλιση ποιότητας στη δια βίου μάθηση  
έχουν υποψήφιοι/-ιες που είναι :  

 Απόφοιτοι της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ. με ενεργή 
συνδικαλιστική δράση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και στο 
τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.  

 

Συγκεκριμένα θα επιμορφωθούν συνολικά 25 συνδικαλιστές από όλη την 
χώρα. 
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Πιστοποίηση γνώσεων - δεξιοτήτων  

Κάθε εκπαιδευόμενος/η θα αξιολογείται για την επίδοσή του, τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που κατέκτησε σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο. Με την 
επιτυχημένη ολοκλήρωση της φοίτησής του  θα του απονέμεται 
Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης. 
 
 
Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν 
 

1. Αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

2. Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών, των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, της εργασιακής και 
συνδικαλιστικής τους εμπειρίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 
κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο. 

3. Αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, 
που περιγράφονται στην αίτηση, ή στο βιογραφικό τους. 

4. Αντίγραφο  πιστοποιητικού της Ακαδημίας της Εργασίας 

5. Σύντομη συνοδευτική επιστολή όπου οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν 
τους λόγους, τα κίνητρα και τις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα. 

6. Μία πρόσφατη φωτογραφία  

 

Όλα τα δικαιολογητικά πλην της ηλεκτρονική αιτήσεως πρέπει να υποβληθούν 
από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του ΚΑΝΕΠ, 3ης Σεπτεμβρίου 36 ΤΚ 
10432 Αθήνα,  Υπόψη  κα Κατερίνα Μπουγιούκου 
 
 
Οδηγίες Υποβολής 
 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την  1 Οκτωβρίου 2014 
και λήγει την 10 Οκτωβρίου 2014 
 
Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε  το   ΚΑΝΕΠ   στο  τηλ.:   210-
5218 700 είτε απευθυνθείτε στην κ. Μπουγιούκου Κατερίνα   τηλ.  210-52 18 
749  και τον κ. Μηνά Ηλία  τηλ.  210-52 18 763,  ώρες 9.00 - 16:00. 

 
Για το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 


