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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΠΕΚ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2015‐1‐EL01‐KA104‐013773 ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), με βάση
την υπ’ αριθ. 5841/13-07-2015 απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με την
οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Σχεδίου Κινητικότητας, που υπέβαλε η ΕΕΠΕΚ, με
κωδικό αριθμό 2015‐1‐EL01‐KA104‐013773 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
ERASMUS+ και ειδικότερα της Δράσης Κινητικότητας ΚΑ1 Προσωπικού Εκπαίδευσης
Ενηλίκων και τίτλο «Καινοτόμες Προσεγγίσεις για τη Διδασκαλία του Θεωρητικού Μέρους
των Μαθημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»,

προσκαλεί
όλα τα μέλη της να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις ομάδες κινητικότητας οι οποίες
θα χρηματοδοτηθούν για επιμόρφωση σε δομημένους κύκλους μαθημάτων (διάρκειας
πέντε ημερών, έκαστος) στο εξωτερικό. Το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας περιλαμβάνει
την αποστολή και επιμόρφωση τριών ομάδων κινητικότητας σε Τσεχία, Ισπανία και
Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα.

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση
Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω σχέδιο κινητικότητας έχουν όλα τα μέλη της ΕΕΠΕΚ τα
οποία πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Είναι ταμειακώς τακτοποιημένα μέχρι τις 21-09-2015 (προθεσμία υποβολής
αίτησης για την παρούσα πρόσκληση).
2. Διαθέτουν πιστοποίηση τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (γλώσσα
στην οποία θα γίνονται τα μαθήματα).
3. Διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ και του Διαδικτύου.
4. Δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
5. Δεν συμμετέχουν σε άλλο σχέδιο κινητικότητας στον τομέα της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων στην τρέχουσα περίοδο αιτήσεων (2015-2016).
Το πρώτο από τα παραπάνω κριτήρια αποδεικνύεται από τα τηρούμενα αρχεία της ΕΕΠΕΚ,
το δεύτερο απαιτεί την κατοχή αναγνωρισμένης πιστοποίησης τουλάχιστον επιπέδου Β2
για την αγγλική γλώσσα, το τρίτο απαιτεί την κατοχή αναγνωρισμένης πιστοποίησης (κατά
ΑΣΕΠ ή του ΥΠΟΠΑΙΘ, π.χ. πιστοποίηση επιπέδου Α) γνώσης χρήσης ΤΠΕ, ενώ το τέταρτο
προϋποθέτει είτε την εγγραφή σε ένα από τα αναγνωρισμένα μητρώα εκπαιδευτών
ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ, ΕΚΔΑ, κλπ) είτε την αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτή ενηλίκων.
Μεταξύ των μελών της ΕΕΠΕΚ που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα
γίνει στη βάση μοριοδότησης η οποία θα συνυπολογίζει:
i.
Τα αντικειμενικά προσόντα του υποψηφίου (σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ)
ii.
Την εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
iii.
Τη μέχρι σήμερα εθελοντική συνεισφορά του υποψηφίου στην ΕΕΠΕΚ (στη
διοργάνωση του συνεδρίου, στη διοργάνωση των ημερίδων, στην υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων κλπ.)
Ο αναλυτικός πίνακας μοριοδότησης δίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης
ενώ η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
περιγράφεται στην παράγραφο «Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Διαδικασία
Επιλογής – Χρονοδιάγραμμα» της παρούσας πρόσκλησης.

Συνοπτική Περιγραφή του Σχεδίου Κινητικότητας
Το σχέδιο κινητικότητας χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη Δράση κινητικότητας KA1
Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ και
καλύπτει τη χρηματοδότηση για τη μετάβαση (μετ’ επιστροφής), τη διαμονή (μέχρι 7
ημέρες) και την επιμόρφωση (5 ημερών) του κάθε συμμετέχοντα στην αντίστοιχη χώρα
προορισμού.
Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην επιλογή δεκαπέντε (15)
μελών της ΕΕΠΕΚ. Τα μέλη αυτά θα μοιραστούν σε τρεις ομάδες (ροές) κινητικότητας κάθε
μία από τις οποίες θα σταλεί σε ένα πενθήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης στο εξωτερικό
όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
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Χρήση Εργαλείων
Ηλεκτρονικής Μάθησης (Elearning tools) στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων
για Συνεργατική Μάθηση στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Η Διερευνητική Μάθηση με τη
Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων
Ηλεκτρονικής και
Συνεργατικής Μάθησης

Η πρώτη χρονικά ροή κινητικότητας (ομάδα 1 του παραπάνω πίνακα) αφορά στην
επιμόρφωση σε τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος διαφοροποιημένης
διδασκαλίας στη βάση μίας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (moodle) με στόχο τη
διαμόρφωση ενός σχήματος υβριδικής μάθησης (blended learning) όπου οι σπουδαστές θα
μπορούν να εμπεδώνουν τη διδαχθείσα ύλη με τον προσωπικό τους ρυθμό και τρόπο. Το
σύστημα αυτό θα δρα συμπληρωματικά με την κλασική δια-ζώσης διδασκαλία.
Η δεύτερη χρονικά ροή κινητικότητας (ομάδα 2 του παραπάνω πίνακα) στοχεύει σε
τεχνικές ενίσχυσης της συνεργατικής μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων με σκοπό τη
διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης όπου η δια-ζώσης συνεργασία
θα συμπληρώνεται από τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων (π.χ.
wikis, φόρουμ συζητήσεων, διαμοιρασμός εργασιών και από κοινού επεξεργασία).
Μέσα από τις παραπάνω δύο ροές, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τεχνολογίες όπως
η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, η ηλεκτρονική ανάπτυξη και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού,
καθώς και η σύγχρονη (π.χ. Skype) και ασύγχρονη (π.χ. Wikis) επικοινωνία σπουδαστώνεκπαιδευτικών. Οι ομάδες αυτές, μετά την επιστροφή τους θα αναλάβουν να εκπονήσουν
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με σκοπό τη διάδοση και εφαρμογή νέων γνώσεων και
καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης. Οι εν λόγω επιμορφώσεις θα
αφορούν σε τομείς όπως η ενθάρρυνση της συνεργατικής αλλά και της εξατομικευμένης
μάθησης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να εφαρμόσουν τη χρήση των
παραπάνω τεχνολογιών σε πιλοτικές διδασκαλίες και να αξιολογήσουν την προσφορά τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία θα
δοθούν στους σπουδαστές. Τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν για τροφοδότηση της τρίτης
ομάδας κινητικότητας και συνεπώς θα πραγματοποιηθούν σε μεγάλο μέρος πριν από την
έναρξη της τρίτης ροής. Για το λόγο αυτό, η τρίτη ροή θα ξεκινήσει το νωρίτερο ένα
εξάμηνο μετά τις πρώτες δύο.
Η τρίτη ροή κινητικότητας αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας
μαθημάτων χρησιμοποιώντας τη διερευνητική μάθηση στα πλαίσια των τεχνικών
συνεργατικής και εξατομικευμένης μάθησης των δύο προηγουμένων ροών. Η διερευνητική
μάθηση θα είναι το πλαίσιο στο οποίο η τρίτη αυτή ομάδα θα συνθέσει τις γνώσεις και τα
εργαλεία ενίσχυσης της συνεργατικής μάθησης αλλά και τις δυνατότητες
διαφοροποιημένης διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν κατά τις προηγούμενες ροές. Οι
συμμετέχοντες αυτής της ομάδας θα δημιουργήσουν πρότυπα διδακτικά σενάρια με άξονα
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Ο ακριβής χρόνος θα καθοριστεί μετά την επιλογή των συμμετεχόντων.

τη διερευνητική μάθηση τα οποία θα ενσωματώνουν σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας και
θα εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές εκμάθησης.
Οι παραπάνω δραστηριότητες στοχεύουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και ψηφιακών
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και
στην ποιοτική αναβάθμιση του έργου τους ως εκπαιδευτών ενηλίκων. Στα προγράμματα
επιμόρφωσης που θα παρακολουθήσουν οι ροές κινητικότητας, αναμένεται να
συμμετέχουν και εκπαιδευτές ενηλίκων άλλων χωρών. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία και
ανταλλαγή εμπειριών κατά την διάρκεια των επιμορφώσεων και των βιωματικών εργασιών
με εκπαιδευτικούς διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσει την
ευρωπαϊκή ταυτότητα των συμμετεχόντων και θα διευρύνει τους επαγγελματικούς τους
ορίζοντες ανοίγοντας δρόμους για περαιτέρω συνεργασίες, αναβαθμίζοντας το
επαγγελματικό τους προφίλ και τη γενικότερη ποιότητα του έργου τους.

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Συμμετεχόντων – Προετοιμασία
Οι συμμετέχοντες του σχεδίου κινητικότητας έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα που απορρέουν από τους γενικούς κανόνες υλοποίησης των προγραμμάτων
κινητικότητας ERASMUS+ αλλά και από το περιεχόμενο του εγκεκριμένου σχεδίου:
 Υπογραφή Συμφωνίας Κινητικότητας:
Πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας, η ΕΕΠΕΚ (φορέας αποστολής) και
οι φορείς επιμόρφωσης (φορείς υποδοχής) θα συμφωνήσουν, μέσω ανταλλαγής
επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και από κοινού με τους συμμετέχοντες, για
τις δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα μέλη του προσωπικού και να
υπογράφουν τη μεταξύ τους Συμφωνία Κινητικότητας. Η εν λόγω συμφωνία θα
καθορίζει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα για την περίοδο κινητικότητας
στο εξωτερικό, θα προσδιορίζει τους όρους επίσημης αναγνώρισης και θα
προβλέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους. Υπεύθυνος για την
ποιότητα της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό είναι τόσο ο οργανισμός
αποστολής (ΕΕΠΕΚ) όσο και ο οργανισμός υποδοχής.
 Υπογραφή Συμφωνίας Επιχορήγησης:
Η ΕΕΠΕΚ θα συνυπογράψει με κάθε συμμετέχοντα συμφωνία για την επιχορήγηση
του χρηματικού ποσού που προβλέπει το σχέδιο για την κινητικότητα. Το συνολικό
ποσό εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα προορισμού και αποτελείται από τα έξοδα
μετάβασης, το κόστος χρηματοδότησης των μαθημάτων, και τις ατομικές δαπάνες
διαβίωσης.
 Συμμετοχή σε Προπαρασκευαστικές συναντήσεις:
Πριν την αποστολή κάθε ροής κινητικότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
ενημερωθούν για το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης και, ειδικότερα,
για τα εκπαιδευτικά εργαλεία στα οποία θα καταρτιστούν. Σε αυτή τη φάση
προετοιμασίας, η ΕΕΠΕΚ θα οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις που θα
περιλαμβάνουν βασικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για μία εισαγωγική
γνωριμία με τα εκπαιδευτικά εργαλεία στα οποία αφορούν τα επιμορφωτικά
προγράμματα. Το συνολικό προπαρασκευαστικό υλικό θα αναρτηθεί και στον
ιστοχώρο της ΕΕΠΕΚ. Κατά περίπτωση, εάν κριθεί αναγκαίο, θα γίνουν σεμινάρια
χρήσης ψηφιακών εργαλείων και τεχνικής ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα.
 Λήψη Άδειας από την εργασία:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες λήψης
άδειας από την εργασία τους, για το χρονικό διάστημα της κινητικότητάς τους στο
εξωτερικό. Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν από την υπογραφή των
συμφωνιών κινητικότητας και επιχορήγησης.







Υποβολή Τελικής Έκθεσης:
Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό, όλα τα μέλη της ΕΕΠΕΚ
που συμμετείχαν σε δραστηριότητα κινητικότητας υποχρεούνται να συμπληρώσουν
και να υποβάλλουν τελική έκθεση.
Αναγνώριση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:
Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, η ΕΕΠΕΚ σε συνεργασία με το φορέα
υποδοχής θα αναλάβει την έκδοση πιστοποιητικών κινητικότητας Europass για τους
συμμετέχοντες του προγράμματος.
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Η ΕΕΠΕΚ θα φροντίσει για την σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων (Ευρωπαϊκή
κάρτα/Ιδιωτικό ασφαλιστήριο) για όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Ηλεκτρονική Υποβολή
Χρονοδιάγραμμα

Αίτησης

–

Διαδικασία

Επιλογής

–

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στη
διεύθυνση http://www.eepek.gr/erasmusplusaitisi.html μέχρι τις 21/09/2015.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς έλεγχο τα δικαιολογητικά που επικαλούνται
στην αίτησή τους και τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα μόρια. Η υποβολή των δικαιολογητικών
θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά (σε αρχεία σαρώσεων/φωτογραφιών που θα αποσταλούν
μέσω e-mail, ή μέσω κοινόχρηστου δικτυακού δίσκου – π.χ. dropbox), στη διεύθυνση
erasmusplus@eepek.gr . Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει η αποστολή των δικαιολογητικών
σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΕΠΕΚ (Καρφή 52, 41334, Λάρισα). Σε
κάθε περίπτωση, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις
21/09/2015.
Με βάση τις υποβαλλόμενες αιτήσεις θα καταρτιστεί ο αρχικός αξιολογικός πίνακας ο
οποίος θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και θα υπάρξει περίοδος ενστάσεων τριών (3) ημερών. Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας θα
καταρτιστεί μετά και την επεξεργασία των ενστάσεων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα
της ΕΕΠΕΚ. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των όρων του σχεδίου κινητικότητας από
κάποιον συμμετέχοντα, τη θέση του θα λαμβάνει ο επόμενος στον αξιολογικό πίνακα. Το
χρονοδιάγραμμα επιλογής των συμμετεχόντων δίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Ημερομηνία

Γεγονός

21/09/2015

Λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

25/09/2015

Κατάρτιση και αποστολή του αρχικού αξιολογικού πίνακα στους
αιτούντες. Έναρξη περιόδου υποβολής ενστάσεων

29/09/2015

Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

30/09/2015

Δημοσίευση του οριστικού αξιολογικού πίνακα, επιλογή και
ενημέρωση των συμμετεχόντων του σχεδίου

5/10/2015

Ενημερωτική συνάντηση συμμετεχόντων και προγραμματισμός
δραστηριοτήτων για την προετοιμασία των ομάδων κινητικότητας

12/10/2015

Υπογραφή και υποβολή προαπαιτούμενων εγγράφων (Συμφωνίες
Κινητικότητας, Επιχορήγησης κλπ.) με τους συμμετέχοντες

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον
υπεύθυνο επικοινωνίας του Σχεδίου Κινητικότητας, κ. Κώστα Σταθόπουλο, κατά προτίμηση
μέσω e-mail (στις διευθύνσεις erasmusplus@eepek.gr ή cvstathopoulos@gmail.com) ή
τηλεφωνικά στο 6937329000.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΕΚ

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας
του Σχεδίου

Δημήτριος Κολοκοτρώνης

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

Η Γενική Γραμματέας της ΕΕΠΕΚ

Βασιλική Βασιλοπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ
ERASMUS+ KA1 (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
1.

–

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (συνυπολογιζόµενα αθροιστικά για πτυχία και τίτλους που
έχουν εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων)

18

Α1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

10

Α2. Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, ∆ραµατικής Τέχνης κ.λπ.)

5

Α3. Πτυχία Β/θµιας (Τ.Ε. & ∆.Ε.) ή Σχολής κατάρτισης (π.χ. ΙΕΚ)

5

Από τα παραπάνω Α1, Α2, Α3 προσµετράται μόνο ο ανώτερος τίτλος.
Β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης.

4

Γ. ∆ιδακτορικό δίπλωμα.

8

Από τα παραπάνω Β, Γ προσµετράται μόνο ο ανώτερος τίτλος.
1.2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

12

Α. Εγγραφή στο εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ ή του ΕΚΔΑ

2

Β. Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ ή του ΕΚΔΑ

4

Γ. Μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων.

4

Δ. ∆ιδακτορικό στην εκπαίδευση ενηλίκων.

8

Από τα παραπάνω: Το Α προσμετράται μόνο αν δεν υπάρχει το Β.
Από τα Γ και Δ, προσµετράται μόνο ο ανώτερος τίτλος και πάντα με την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1.
1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)

5

Α) Στην εκπαίδευση ενηλίκων
(0,25 µόριο ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 2.
∆ΕΝ µοριοδοτείται επιµόρφωση διάρκειας µικρότερης των 25 ωρών)

2

Β) Στην χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση
(0,5 µόριο ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 3.
∆ΕΝ µοριοδοτείται επιµόρφωση διάρκειας µικρότερης των 25 ωρών)

3

1.4. ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου Β2)

5

Α. Πτυχίο επιπέδου Γ1

2

Β. Πτυχίο Επιπέδου Γ2

5

Από τα παραπάνω Α, Β, προσµετράται μόνο ο ανώτερος τίτλος.

2.
2.1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε φορείς της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ,

30
14

ΚΔΒΜ, κλπ)

(0,5 µόρια ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 14)
2.2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δοµές της τυπικής Εκπαίδευσης
(Παρεχόµενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε ΣΔΕ ή Γ/θµια).

16

2.2.1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
(0,5 µόρια ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 10)
2.2.2. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΣΔΕ)
(1 µόριο ανά έτος με μέγιστο αριθμό μορίων τα 6)

10
6

3.

30

3.1. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

8

3.2. Συμμετοχή στην επιτροπή κριτών του συνεδρίου

4

3.3. Συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων της ΕΕΠΕΚ

4

3.4. Συμμετοχή σε ημερίδα της ΕΕΠΕΚ ως εισηγητής

4

3.5. Εκπαιδευτής σε βιωματική δράση / εργαστηριακό σεμινάριο της ΕΕΠΕΚ

4

3.6. Ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών της ΕΕΠΕΚ (ιστοσελίδες, λίστες χρηστών, κλπ)

6

