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Αρ. Πρωτ.: 1727     Αθήνα, 31.08.2015 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ EΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
του Θεματικού Κύκλου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ειδικής 
Αγωγής με στόχο τη δημιουργία δικτύου γονέων συμβούλων» 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων  
«Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών- Α.Π.1,2» 

οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο 

 

το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

σύμφωνα με την από 21/7/2015 Απόφαση του Δ.Σ. αυτού, προτίθεται να 
επιλέξει 39 εκπαιδευτικούς Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που 
υπηρετούν με οργανική θέση σε ενταξιακές δομές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι 
θα συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα του Θεματικού Κύκλου 
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που 

υπηρετούν με οργανική θέση σε ενταξιακές δομές της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευση με στόχο τη δημιουργία δικτύου γονέων 
συμβούλων».  
 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Θεματικού Κύκλου θα εκπαιδευτεί ένας πυρήνας 50 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υπηρετούν με οργανική 
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θέση σε ενταξιακές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, 
σε δύο ομάδες των 25 ατόμων (μία ομάδα στην Αθήνα και μία στη 

Θεσσαλονίκη). Τα σεμινάρια θα  είναι 35 ωρών (25 ώρες δια ζώσης και 10 εξ’ 
αποστάσεως). 

Στη συνέχεια ο κάθε ένας από αυτούς τους εκπαιδευτικούς θα λειτουργήσει ως 
επιμορφωτής - ενδυναμωτής 5 γονέων με στόχο την επιμόρφωση-ενδυνάμωση 
περίπου 250 (50 επιμορφωτέςΧ5γονείς ο καθένας) γονέων οι οποίοι θα 

δημιουργήσουν το δίκτυο υποστηρικτών. Η επιμόρφωση-ενδυνάμωση θα 
υλοποιηθεί σε ατομικές 3ωρες συνεδρίες, οι οποίες θα αποτελούνται από δύο 
(2) ατομικές συνεδρίες διάρκειας 1,5 ώρας με τους 5 γονείς που θα αντιστοιχούν 

σε κάθε εκπαιδευτικό.  

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση των προσωπικών και ομαδικών 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που θα τους επιτρέπει να συμβουλεύουν και να 
ευαισθητοποιούν γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί δίκτυο γονέων-συμβούλων. 

Έχουν ήδη επιλεγεί 8 εκπαιδευτικοί στη Θεσσαλονίκη και 3 εκπαιδευτικοί 
στην Αθήνα σε συνέχεια των με Α.Π. 1434/5.06.2015 και με Α.Π. 

1647/3.7.2015 προηγούμενων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
και συνεπώς η παρούσα αφορά σε 22 εκπαιδευτικούς από την Αθήνα και 
σε 17 εκπαιδευτικούς από τη Θεσσαλονίκη. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Προϋπηρεσία έως είκοσι πέντε (25) έτη στην εκπαίδευση, με οργανική 
θέση σε δομή ειδικής αγωγής ή/και σε Ειδικά Σχολεία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών  

 Επιθυμητά προσόντα   

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής στην ειδική αγωγή 

 Αποδεδειγμένη με σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθηση εξειδικευμένων 

σεμιναρίων στην ειδική αγωγή ή στη συμβουλευτική 

 Επάρκεια στην αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2) 
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Διάρκεια  

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη. Τα μεν εκπαιδευτικά σεμινάρια θα υλοποιηθούν τον 
Σεπτέμβριο 2015, οι δε συνεδρίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου 

2015.   

Αμοιβή  

Ο κάθε εκπαιδευτικός θα αμειφθεί για το σύνολο των ατομικών συνεδριών με 
τους γονείς (15 ώρες συνολικά/κάθε εκπαιδευτικός) με το συνολικό μεικτό ποσό 

των ογδόντα (80) ευρώ. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της 
για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών καθώς και των Βεβαιώσεων 
Παρακολούθησης των Σεμιναρίων 

4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

5. Δίπλωμα αγγλικών 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και επιθυμητών 
προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων των υποψηφίων. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως 
ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου 

αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και 
αφετέρου η ένδειξη 

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  



 

  4

   

ΓΙΑ EΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

του Θεματικού Κύκλου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής με 
στόχο τη δημιουργία δικτύου γονέων συμβούλων» 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών- Α.Π.1,2» 

 
Καθώς και η διεύθυνση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, όπως παρακάτω : 

 
 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 

3Ης Σεπτεμβρίου 36 
Αθήνα 10432, 
Υπόψη κας Νάνσυς Βεντουρή 

 
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών 
Δεκαπέντε (15) ημέρες, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας 

δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή 
την 15/9/2015 και ώρα 11:00 π.μ. 
 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). 
 

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται 
αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους. 
 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο 
φάκελος θα πρέπει να φτάσει στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. μέχρι την ανωτέρω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα (15/9/2015 και ώρα 11:00 π.μ.), η οποία 

προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Το 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από 
οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω 

τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
Διαδικασία Αξιολόγησης 
Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει 

Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό 
αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 

στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν 
αξιολογούνται.  

http://www.kanep-gsee.gr/
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Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Προσόντων» των υποψηφίων που πληρούν 
τα «Απαιτούμενα Προσόντα» θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη σχετική 

εμπειρία που τυχόν περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου 
και τεκμηριώνεται με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 
 

Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 
έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον Πίνακα που 
ακολουθεί 

 
 
 

 
Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (αi) Βαθμολόγηση (Bi) 

 Επιθυμητά Προσόντα 100%  

1 

Μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών ή Διδακτορικό 
Δίπλωμα της ημεδαπής ή 
ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής στην ειδική 
αγωγή 

50% 

Μη ύπαρξη Μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών ή 
Διδακτορικό Δίπλωμα της 
ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής στην ειδική 
αγωγή βαθμολογείται με 0 

Ύπαρξη Μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών ή 
Διδακτορικό Δίπλωμα της 
ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής στην ειδική 
αγωγή βαθμολογείται με 10 

2 

Αποδεδειγμένη με 
σχετικές βεβαιώσεις 
παρακολούθηση 
εξειδικευμένων 
σεμιναρίων στην ειδική 
αγωγή ή στη 
συμβουλευτική 

30% Μη αποδεδειγμένη με 
σχετικές βεβαιώσεις 
παρακολούθηση 
εξειδικευμένων σεμιναρίων 
στην ειδική αγωγή ή στη 
συμβουλευτική, 
βαθμολογείται με 0 

Αποδεδειγμένη με σχετικές 
βεβαιώσεις 
παρακολούθηση 
εξειδικευμένων σεμιναρίων 
στην ειδική αγωγή ή στη 
συμβουλευτική έως 60 
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ώρες, βαθμολογείται από 
1 έως 5 

Αποδεδειγμένη με σχετικές 
βεβαιώσεις 
παρακολούθηση 
εξειδικευμένων σεμιναρίων 
στην ειδική αγωγή ή στη 
συμβουλευτική από 61 
έως 100 ώρες, 
βαθμολογείται από 5 έως 
7 

Αποδεδειγμένη με σχετικές 
βεβαιώσεις 
παρακολούθηση 
εξειδικευμένων σεμιναρίων 
στην ειδική αγωγή ή στη 
συμβουλευτική άνω των 
100 ωρών, βαθμολογείται 
από 8 έως 10 

3 
Επάρκεια στην αγγλική 
γλώσσα (επίπεδο Β2) 

20% Μη ύπαρξη επάρκειας 
στην αγγλική γλώσσα 
(επίπεδο Β2) 
βαθμολογείται με 0 

Ύπαρξη επάρκειας στην 
αγγλική γλώσσα (επίπεδο 
Β2) βαθμολογείται με 10 

 

 
 
Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο 

(το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου) 
 

Α = Σai*Bi 

 

όπου 
ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον 
ανωτέρω πίνακα 

Βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του 
ανωτέρω πίνακα 
  

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 
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Σημειώνεται ότι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια 

από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της 
σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την 
καλή εκτέλεση των ως άνω Πράξεων. 
 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). Κατόπιν της ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 

ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης. 
 

 
Πληροφορίες / Διευκρινίσεις 
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται: κο Προκόπη Πανδή, τηλ.: 210 5218.745,  Δευτέρα έως 
Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 16:00. 

 

 
 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

http://www.kanep-gsee.gr/

