ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
για συνεργασία

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑΣ

με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑ
του ΠΣΣΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση προς εκπαιδευτές για συνεργασία με το ΚΕΑΕ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ανακοινώνει, ότι στα πλαίσια λειτουργίας
του Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του, καλεί εκπαιδευτές,
ακαδημαϊκούς/συμβούλους που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΚΕΑΕ και να
αναλάβουν το σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το ανθρώπινο
δυναμικό των εθελοντικών οργανισμών/MKO, να δηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους.
Επειδή τα σεμινάρια του ΠΣΣΕ επιχορηγούνται μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής
Κατάρτισης από την ΑνΑΔ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΑΕ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού μελετήσουν τις πιο κάτω πληροφορίες, να συμπληρώσουν
το ηλεκτρονικό Έντυπο ‘Δήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με το ΚΕΑΕ’ το οποίο είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy (από το κεντρικό μενού
επιλέξτε «Υπηρεσίες» - «Κατάρτιση» και μετά επιλέξτε την ανακοίνωση ή το σύνδεσμο με τίτλο
«Έντυπο – Δήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για συνεργασία με το ΚΕΑΕ».
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος, το ΠΣΣΕ,
αναλόγως των αναγκών εκπαίδευσης που θα προκύπτουν, θα επικοινωνεί με τους
εκπαιδευτές που δήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑΕ
1.1 Το Κέντρο Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης και Έρευνας (KEAE) του ΠΣΣΕ
Το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης & Έρευνας (ΚΕΑΕ) προωθεί τη συστηματική εκπαίδευση
και ανάπτυξη του έμμισθου προσωπικού, των στελεχών των διοικητικών συμβουλίων και των
εθελοντών των οργανώσεων μελών του, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση της
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων.
1.2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το ΚΕΑΕ πραγματοποιεί σεμινάρια κατάρτισης στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1/2









ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι πιο πάνω θεματικοί τομείς είναι ενδεικτικοί, αλλά καλύπτουν τη συνήθη θεματολογία
των σεμιναρίων του ΚΕΑΕ.

1.3 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΚΕΑΕ αναλαμβάνουν τα εξής:






Ετοιμασία υλικού σεμιναρίων: προδιαγραφών, στόχων, παρουσίασης, εκπαιδευτικού
υλικού καταρτιζομένων, κτλ.
Σε περίπτωση που σεμινάριο θα υποβληθεί για
επιχορήγηση στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι εκπαιδευτές
αναλαμβάνουν τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.
Υποβολή εκπαιδευτικού υλικού πριν την υλοποίηση του σεμιναρίου, για έγκριση από το
ΠΣΣΕ.
Διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης με τη χρήση μεθόδων των νέων τεχνολογιών
Εκπαίδευση σύμφωνα με το σκοπό, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του κάθε
σεμιναρίου.

1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ





Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους σε οποιαδήποτε επαρχία.
Η διάρκεια των σεμιναρίων μπορεί να κυμαίνεται από 6 ώρες ή/και περισσότερες
(ιδιαίτερα όταν τα σεμινάρια διαρκούν πέραν της μίας ημέρας).
Ο χρόνος διεξαγωγής είναι συνήθως τα πρωινά (καθημερινές) αλλά δεν αποκλείεται και
η διοργάνωση απογευματινών σεμιναρίων ή τα Σαββατοκύριακα.
Τα σεμινάρια διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. + 357 22 514 786 │ Τηλεομοιότυπο: + 357 22 514 788
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.volunteerism-cc.org.cy
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: info@volunteerism-cc.org.cy
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