ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το ΚΕΚ ΠΠ βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση συνεργατών για την ανάπτυξη νέων
προγραμμάτων και θεματικών ενοτήτων στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή
διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο συναφές με το πρόγραμμα που
προτείνουν. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την ένταξη ενός
αυτοχρηματοδοτούμενου εξ’ αποστάσεως προγράμματος στο ΚΕΚ ΠΠ είναι η
παρακάτω:
Α. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τον τίτλο και μια περίληψη της πρότασής τους
μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό τους ηλεκτρονικά (kek@upatras.gr) στο ΚΕΚ ΠΠ.
Στη περίληψη της πρότασης αναγράφονται υποχρεωτικά οι ομάδες – στόχοι του
προγράμματος και οι τυχόν ανάγκες για πιστοποιήσεις της δράσης. Το ΚΕΚ εντός
δύο εβδομάδων εξετάζει τη πιθανότητα βιωσιμότητας της δράσης, τη δυνατότητα
εκτέλεσής της εξ’ αποστάσεως και τη δυνατότητά του να πληροί όλες τις
απαραίτητες πιστοποιήσεις και αποκρίνεται γραπτά στον ενδιαφερόμενο είτε
θετικά είτε αρνητικά με αιτιολογημένη απόκριση.
Β. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει
ένα τυποποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει: (i) Τις
ομάδες στόχους του προγράμματος και ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν (ii) το
σκοπό του προγράμματος (iii) Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (iv) Περιεχόμενα
του προγράμματος (v) Ανάλυση των θεματικών ενοτήτων (vi) Τρόπος διδασκαλίας
(vii) Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης (viii) Διάρκεια σπουδών και δίδακτρα (ix)
Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων (x) Συντονιστές – Εκπαιδευτές (με επισύναψη των
βιογραφικών τους, τίτλων σπουδών τους και πιστοποιήσεών τους. Σε ορισμένες
περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από το ΚΕΚ μέρος του εκπαιδευτικού υλικού της
σύγχρονης ή και της ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΠ καταστρώνει σε
τυποποιημένο έγγραφο έναν πρώτο προϋπολογισμό του προγράμματος με βάση
τον οποίο καθορίζεται το ύψος των διδάκτρων και ο ελάχιστος αριθμός
εκπαιδευόμενων για τον οποίο η αυτοχρηματοδοτούμενη δράση είναι βιώσιμη.
Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσει υπέρ ΕΛΚΕ και ΚΕΚ ΠΠ
ενώ ακολουθείται υποχρεωτικά η κοινωνική πολιτική του ΚΕΚ ΠΠ μειώσεις
διδάκτρων σε ειδικές ομάδες.
(Γ) Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός
κατατίθεται ηλεκτρονικά (kek@upatras.gr) στο ΚΕΚ ΠΠ μαζί με μια τυποποιημένη
αίτηση ένταξης του προγράμματος στις δράσεις του ΚΕΚ ΠΠ. Ο φάκελος εξετάζεται
και ο Διευθυντής του ΚΕΚ ΠΠ εισηγείται θετικά ή αρνητικά προς τον
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Αναπληρωτή Πρυτάνεως επί Ακαδημαϊκών θεμάτων και την κ. Πρύτανι ως προς την
ένταξη του προγράμματος στις δράσεις του ΚΕΚ ΠΠ. Η απόφαση ανακοινώνεται
γραπτώς και αιτιολογημένη στον ενδιαφερόμενο.
(Δ) Στην περίπτωση θετικής απόφασης ξεκινούν οι διαδικασίες ένταξης του
προγράμματος στις δράσεις του ΚΕΚ ΠΠ οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία
κωδικών πρόσβασης των εκπαιδευτών στη πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης, την εκπαίδευση από το ΚΕΚ ΠΠ των εκπαιδευτών στη χρήση της
πλατφόρμας, τη διαφήμιση του προγράμματος από το ΚΕΚ ΠΠ, των εγγραφών των
εκπαιδευόμενων και το καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης της δράσης.
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