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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/-ΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

To KANEΠ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
25 θέσεις εκπαιδευομένων για το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σύμφωνα με τον άξονα 8.
Ημερομηνίες λειτουργίας των προγραμμάτων
Το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών θα λειτουργήσει το χρονικό
διάστημα Δεκέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013 και θα είναι διάρκειας 150
ωρών.
Τα μαθήματα θα υλοποιούνται στις αίθουσες του ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ στην οδό
Γ’ Σεπτεμβρίου 36, 10432 Αθήνα.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα
Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται στους απόφοιτους της Ακαδημίας Εργασίας
της Γ.Σ.Ε.Ε. που φοίτησαν επιτυχώς δηλαδή, σε όσους έλαβαν το πτυχίο τους
με ποσοστό συμμετοχής 80% και συμμετείχαν επιτυχώς στη διαδικασία
ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έως
και το 2011-2012 (Ανώτερη Συνδικαλιστική Εκπαίδευση).
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Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων
Οι βασικές υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων είναι:
o

Συνεχής παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συναντήσεων. Ο βιωματικός

χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και η εργασία σε ομάδες δεν επιτρέπει
απουσίες.
o Συμμετοχή στις εργασίες ( ατομικές και ομαδικές) – Προετοιμασία πριν τις
συναντήσεις.
o Συμμετοχή
αξιολόγησης.

στις

μικροδιδασκαλίες

και

γενικότερα

στις

διαδικασίες

Προοπτική και Προϋποθέσεις των εκπαιδευομένων της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών
Οι απόφοιτοι του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών εγγράφονται σε
ειδικό μητρώο εκπαιδευτών της ΓΣΕΕ. Κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, οι
απόφοιτοι που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις θα
δραστηριοποιηθούν διαδοχικά και ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του
φορέα, ως εκπαιδευτές στα προγράμματα της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής
Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν
-

Έντυπη αίτηση για συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα που
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν
το πρόγραμμα σπουδών της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της ΓΣΕΕ
και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

-

Βεβαίωση αποφοίτησης ή αντίγραφο Πιστοποιητικού αποφοίτησης
από την Ακαδημία της Εργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω
δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της
επιλογής των εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997
για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων».
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Οδηγίες Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση
Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.kanep-gsee.gr ή από το ΚΑΝΕΠ /
ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται και οι αιτήσεις
συμμετοχής:
Γ΄ Σεπτεμβρίου 36,
1ος όροφος,

104 32 Αθήνα

ώρες 9:00 έως 16:00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη από την
ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας πρόσκλησης και λήγει στις
16/11/12.
Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευόμενοι/νες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο
ανωτέρω πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ μέχρι τις
23/11/12.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το ΚΑΝΕΠ
στο
τηλ.
210-52 18 700 είτε απευθυνθείτε στους συμβούλους εκπαίδευσης στα
τηλέφωνα: 210-52 18 749 και 210-52 18 763, ώρες 10:00 - 17:00.

Για το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ

