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Αριθμός Πρόσκλησης 393-2 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – ΕΚΠΑ 

 
Θεματικά Πεδία: 1. Δια Βίου Συμβουλευτική 

  

Τίτλος Προγράμματος Σπουδών: «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού 

προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη  σύγχρονων 

παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών» 

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αικατερίνη Αργυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Μαρία Ζωή Φουντοπούλου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Πρόγραμμα Μικτής 

Μάθησης (δια ζώσης εισηγήσεις και ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση) 

 

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται α) 

στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ και 

ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία 

αναφέρονται ανωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας, β) στα 

μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, γ) 

στα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ και δ) σε διακεκριμένους διανοητές, 

καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του 

άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού 

διπλώματος. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την 

πρόσκληση προσόντα.  

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, στη διεύθυνση 

secr-cce@uoa.gr, εντός 5 ημερών μετά την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο 

διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

  

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

 

α) Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχουν ήδη 

υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων, τα οποία 

και έχουν ελεγχθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα 

εμφανίζονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών για τα οποία και έχουν υποβληθεί τα 

απαραίτητα έγγραφα που τα πιστοποιούν. 

β) Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και οι διακεκριμένοι διανοητές, 

καλλιτέχνες και επιστήμονες μπορούν να  υποβάλλουν στις διευθύνσεις: secr-
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cce@uoa.gr, mafoun@ppp.uoa.gr, kargirop@ppp.uoa.gr, apapakonst@ppp.uoa.gr, 

βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει επιστημονική και ακαδημαϊκή 

συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος. 

 

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων: Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται  από 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης η οποία ορίστηκε σε συνέχεια της από 10/10/2018 

Απόφαση της 40ης Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά από εισήγηση της  Επιστημονικής 

Υπευθύνου (ΑΔΑ ΨΞΒ146ΨΖ2Ν-ΔΙΛ). Υποβληθείσα πρόταση, η οποία είναι 

εκπρόθεσμη απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία και δεν 

αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής 

των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αξιολογούνται με 

βάση τα κριτήρια που ορίζει στη συνέχεια η πρόσκληση και οι ενδιαφερόμενοι 

υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα κατατάσσονται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος μελών 

ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και διακεκριμένων διανοητών, καλλιτεχνών και 

επιστημόνων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σε ξεχωριστό πίνακα την επιλογή 

της, με βάση την επιστημονική και ακαδημαϊκή συνάφεια με το αντικείμενο του 

προγράμματος. Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό επιλογής το οποίο 

εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Κέντρου και απόσπασμα της Απόφασης 

κοινοποιείται προς την Επιστημονική Υπεύθυνη, προκειμένου αυτή με δική της 

επιμέλεια να το καταθέσει προς έγκριση στο Ειδικό Επταμελές Όργανο της 

Επιτροπής Ερευνών. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται, εντός 5 

ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωσή του, προς την επιτροπή ενστάσεων για 

την πρόσληψη προσωπικού του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

1
η
 Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση:  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών: ένας (1) εισηγητής διδασκαλίας 

 

Θεματικό Πεδίο: Δια Βίου Συμβουλευτική 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Εκπαιδευτική υποστήριξη με 

χρήση του διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης «eClass» στη διδακτική  

ενότητα «Δεξιότητες συμβουλευτικής στις σύγχρονες προσεγγίσεις επαγγελματικού 

προσανατολισμού».  Συγκεκριμένα ο εισηγητής θα αναλάβει: Την προετοιμασία του 

ειδικά διαμορφωμένου για εξ αποστάσεως εκπαίδευση διδακτικού υλικού (κειμένων) 

σε ηλεκτρονική μορφή, τη δημιουργία παρουσίασης ενότητας συνοδευόμενης από 

φωνητική καταγραφή σε κάθε διαφάνεια, την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική 

υποστήριξη των εκπαιδευόμενων, την προετοιμασία και τον καθορισμό ερωτήσεων 

για τα θέματα των εξετάσεων/εργασιών, τη βαθμολόγηση αυτών και παροχή 

ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους. 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 300 ώρες (3 

μήνες) και προγραμματίζεται να υλοποιείται σε κύκλους σπουδών μέσα σε κάθε 

ακαδημαϊκό έτος. Ο εισηγητής θα αναλάβει 20 ώρες εκπαιδευτικής υποστήριξης  της 

ως άνω διδακτικής ενότητας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η 

διάρκεια απασχόλησης του εκπαιδευτή θα είναι από 01/11/2019 έως 30/11/2019  με  

δυνατότητα ανανέωσης με  τους ίδιους ως άνω όρους απασχόλησης  έως 6 μήνες 

συμπεριλαμβανομένης της αρχικής απασχόλησης. 
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Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή θα πραγματοποιείται ανά κύκλο 

σπουδών και ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00€) ανά εκπαιδευόμενο ανά 

κύκλο σπουδών και έως του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ανά κύκλο 

σπουδών, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο αίτημα της Επιστημονικής 

Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Στο ως άνω ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές 

(εργαζόμενου και εργοδότη όπου απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ. 

 

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 1
ης

 Κατηγορίας:  
 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Απαραίτητο 

(Α) 
Επιθυμητό 

(Ε) 

Βαθ

μοί 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και 

αντίστοιχων Τμημάτων 

αναγνωρισμένων ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

Α - 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος στη 

Συμβουλευτική 
A - 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

(Γ2) 
Α - 

Πιστοποίηση Γνώσης 

χειρισμού Η/Υ 
Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Η/Υ. Α - 

Επαγγελματική 

Εμπειρία εκτός από 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Εργασιακή Εμπειρία ως Ψυχολόγος 

ή/και Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 

τουλάχιστον ένα έτος. 

 

> ένα έτος 

 

Α 

 

 

Ε 

   

- 

 

 

20 

Ειδικές Απαιτούμενες 

Γνώσεις, Εμπειρίες ή 

Δεξιότητες. 

Επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με το 

αντικείμενο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος τουλάχιστον 50 ώρες 

Ε 10 

Υποδειγματικό μάθημα - 

Συνέντευξη 

Θα αξιολογηθούν : 

1. Η ικανότητα χειρισμού και 

αξιοποίησης της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας «eClass» για την 

εκπαιδευτική υποστήριξη. 

2. Υποδειγματικό υλικό διδασκαλίας 

(διαφάνειες & κείμενα) για τη 

διδακτική ενότητα «Δεξιότητες 

συμβουλευτικής στις σύγχρονες 

προσεγγίσεις επαγγελματικού 

προσανατολισμού». 

Α 5 

Σύνολο   35 

 


