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Πιζηοποιημένο ύζηημα 
Γιασείπιζηρ καηά ISO 

9001:2015 από ηο Φοπέα 
Πιζηοποίηζηρ Unicert 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΡΑΗ: 
«Τλοποίηζη αςηοσπημαηοδοηούμενυν ππογπαμμάηυν εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζηρ ζηο θεμαηικό πεδίο Πληποθοπική και τηθιακέρ ςπηπεζίερ» 

 

Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ 2 ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο (θσδ. Πηζη. 12101170) ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Τινπνίεζε 

απηνρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο» ζα 

πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ηελ κέζνδν ηεο κεηθηήο εθπαίδεπζεο. 

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο ζην 

ζεκαηηθό πεδίν «Πιεξνθνξηθή θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο» θαη εηδηθόηεξα ζηηο  

εηδηθόηεηεο: 

1. Photoshop,  

2. Καηαζκεςή Ιζηοζελίδυν και Ηλεκηπονικών Καηαζηημάηυν (e-shop) με 

ηην σπήζη ηος Wordpress,  

3. Δκπαίδεςζη Δκπαιδεςηών ζηην Ηλεκηπονική Μάθηζη 

 

Σα πξνγξάκκαηα ζα πινπνηεζνύλ κε ηελ κέζνδν ηεο κεηθηήο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζπλδπαζκόο δειαδή αζύγρξνλεο 

ηειεθαηάξηηζεο θαη ζύγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο  ή θαη δηα δώζεο 

εθπαίδεπζεο. ηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε απόθηεζε θαη ε 

πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. 

Αλαιπηηθόηεξα νη εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη εηδηθόηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηώλ είλαη νη εμήο: 
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α/α Δκπαιδεςηικά ανηικείμενα Διδικόηηηερ εκπαιδεςηών  

1 Photoshop 

 Ειζαγωγή  

 Χπώμαηα  

 σήμαηα & Κείμενο  

 Layer Styles  

 Πεπικοπή & Αλλαγή Μεγέθοςρ  

 Επιλογή Ανηικειμένων & 

Masking  

 Φίληπα & Smart Objects  

 Ρεηούρ  

 Οπηικά ηςλ & Εθέ  

 κιέρ  

 Επαγγελμαηικέρ Λύζειρ  

 

Πηπρηνύρνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ηίηινπο 

πξνπηπρηαθνύο ή/θαη 

κεηαπηπρηαθνύο ζπλαθείο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο θαη 

δηδαθηηθή ή/θαη επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία  

 

2 Καηαζκευή Ιζηοζελίδων και 

Ηλεκηρονικών Καηαζηημάηων (e-

shop) με ηην χρήζη ηου Wordpress  

 1: σεηικά με ηο μάθημα 

 2: Εγκαηάζηαζη ηος WordPress 

 3: Γνωπιμία με ηο WordPress 

 4: Δημιοςπγία ενόρ Blog Site 

 5: Μεηακίνηζη ηος WordPress 

 6: Θέμαηα και θςγαηπικά θέμαηα 

 7: Ππόζθεηα 

 8: X Theme 

 9: ςζηήμαηα ηλεκηπονικήρ 

αλληλογπαθίαρ 

 10: Δημιοςπγία E-shop 

 12: Διασείπιζη ενημεπώζεων, 

Αζθάλεια και Σασύηηηα 

 13: Πποηάζειρ, Πλάνα ζςνηήπηζηρ και 

σπέωζη πελάηη 

  

3 Εκπαίδευζη Εκπαιδευηών ζηην 

Ηλεκηρονική Μάθηζη 

1.Ανοικηή και εξ αποζηάζεωρ 

εκπαίδεςζη. 

2.Ο Κύκλορ ζσεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

ηων εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων 

ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ. 

 

Πηπρηνύρνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ηίηινπο 

πξνπηπρηαθνύο ή/θαη 

κεηαπηπρηαθνύο ζπλαθείο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο θαη 

δηδαθηηθή ή/θαη επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία  
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3.Ειζαγωγή ζηην εξ αποζηάζεωρ 

ύγσπονη εκπαίδεςζη. 

4.Εξοικείωζη με διάθοπερ πλαηθόπμερ 

ύγσπονηρ Εκπαίδεςζηρ (ZOOM – Big 

Blue Button, Bussines Skype) 

5.Ειζαγωγή ζηα λογιζμικά Αζύγσπονηρ 

Εκπαίδεςζηρ  

6.Διασείπιζη Μαθήμαηορ. 

7.Ειζαγωγή ζηα επγαλεία ζςγγπαθήρ 

(Authoring Tools). 

8.Χπήζη επγαλείων ζςγγπαθήρ 

(Authoring Tools) για καηαζκεςή 

εκπαιδεςηικού ςλικού –λογιζμικού. 

9. Μελέηερ  πεπιπηώζεων. 

10.ςνεπγαηική Μάθηζη και MOOC’S. 

 

 

Πίνακαρ 1 

Ωο εθ ηνύηνπ, θαινύληαη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (Πηζηνπνηεκέλνη θαη κε) νη 

νπνίνη επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ εθπαηδεπηηθό έξγν, λα εθδειώζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζπκπιεξώλνληαο θαη ππνβάιινληαο ηε ζρεηηθή θόξκα 

«Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο Δθπαηδεπηή» ηελ νπνία κπνξνύλ λα βξνπλ ζηελ 

ζειίδα https://eee04.webnode.gr/. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα εθδειώζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ην αξγόηεξν έσο ηελ Σξίηε 9 Ινπλίνπ 2020. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο πξνζόληα: 

- Να δηαζέηνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηίηιν ζπλαθή πξνο ηα 

αληηθείκελα εθπαίδεπζεο. 

- Δθπαηδεπηέο, όπνπ ε θύξηα απαζρόιεζή ηνπο είλαη ζην δεκόζην ηνκέα ζα 

πξέπεη, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί εθπαηδεπηηθό έξγν, λα πξνζθνκίζνπλ ηελ 

απαηηνύκελε από ην άξζξν 31 ηνπ λ. 3528/2007 άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνύ 

έξγνπ πνπ εθδίδεηαη από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ θνξέα ηνπο. 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ηελ αλάζεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  ζα ζπλππνινγηζηνύλ θαη ηα εμήο πξνζόληα: 

https://eee04.webnode.gr/
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- Να είλαη Πηζηνπνηεκέλνη Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 

(ΔΟΠΠΔΠ) ή λα είλαη εληαγκέλνη ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ ηνπ ΛΑΔΚ ή ηνπ 

Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ή άιινπ κεηξώνπ 

εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ. 

- Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε ζπλαθή κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο αληηθείκελα.  

- πλαθείο κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ 

- Δπηκόξθσζε ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή ζε αληηθείκελα ζπλαθή κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε παξνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζα γίλεη είηε κε ηελ ρξήζε 

πιαηθόξκαο ζύγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο είηε δηα δώζεο (ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Κε.Γη.Βη.Μ) αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο θάζε επηκέξνπο πξνγξάκκαηνο.  

ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ & ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΔΩΝ 

Η έληαμε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηώλ ζην κεηξών ηεο δξάζεο ζα γίλεη εθόζνλ 

πξνθύπηεη όηη δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ηα νπνία απνηεινύλ ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο έληαμήο ηνπο ζην κεηξών (on/off).  

Σν Κε.Γη.Βη.Μ. ζα πξνρσξήζεη ζηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε 

εθπαηδεπηέο ηνπ κεηξώνπ αλαιόγσο κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (ζπκκεηνρή  

θαηαξηηδνκέλσλ θαη πιήζνο ηκεκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ) θαη ηα πξνζόληα 

ησλ εθπαηδεπηώλ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ  ΚΔΓΙΒΙΜ  

(Αγίαο Βαξβάξαο 13 Καζηνξηά – δίπια ζην 3ν Γπκλάζην Καζηνξηάο) θαη ζην 

ηειέθσλν 2467025388 θαζεκεξηλά (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) θαηά ηηο  ώξεο 

09:00 έσο 15:00. 

 


