
 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ 
ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

  

 
 
                    

 

 

 
 

Ταρ. Γ/λζε:   Γ΄ Σεπηεκβξίνπ 42 & Πνιπηερλείνπ  

Ταρ. Κσδ.:    10433 ΑΘΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο : Κξχζηε  Φψιηα 

Τειέθσλν:    210 – 5203251(εζση:401) 

Fax:          210 – 5203254 

Email: kfolia@oepek.gr 

 
 
Αθήνα, 21 Ιανοσαρίοσ 2010 
Αρ. Πρωτ.:  …46   … 
 

               Προς: ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ   

             Υπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα βίνπ      

              Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

                 θν Βαζίιε Κνπιατδή 

                       

 

 
 

 

ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε γηα ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζην 

πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

θαη εθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

Σαο ελεκεξψλνπκε φηη ε Πξάμε «Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» έρεη εληαρζεί γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΣΠΑ (2007-2013) θαη απνηειεί ζπλέρηζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

έξγνπ ηεο Δπηκφξθσζεο Β’ Δπηπέδνπ πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, 

Γ΄ ΚΠΣ. Η Πξάμε πινπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο 

Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο είλαη ε επηκφξθσζε 27.800 εθπαηδεπηηθώλ ησλ 

ειιεληθώλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε ησλ Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), θαηαλεκεκέλσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Δθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, 

αθνξά:  

α) ζηελ επηκόξθσζε 27.500 εθπαηδεπηηθώλ ζηηο αξρέο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαηά θιάδν 

εθπαηδεπηηθψλ. Η επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζα δηεμαρζεί ζε φιε ηε ρψξα ζηα 

Κέληξα Σηήξημεο επηκφξθσζεο (ΚΣΔ). Ωζηφζν, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

απνκαθξπζκέλσλ θαη  δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ θαζψο θαη Γηεπζχλζεσλ 

Δθπαίδεπζεο, φπνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (πνιχ κηθξφο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έιιεηςε επηκνξθσηψλ ή ΚΣΔ), ζα πινπνηεζνχλ εηδηθά 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαηά ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο (blended 

learning), κε ζπλδπαζκφ εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ θαη πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

δηά δψζεο επηκνξθσηηθψλ ζπλεδξηψλ, θαη  
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β) ζηελ εθπαίδεπζε 300 εθπαηδεπηηθώλ – επηκνξθσηώλ, νη νπνίνη ζα 

απνηειέζνπλ επηκνξθσηέο ηεο Πξάμεο. Οη επηκνξθσηέο απηνί, καδί κε ηνπο 

πξνυπάξρνληεο επηκνξθσηέο ηνπ Μεηξψνπ Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ, ζα 

δηελεξγήζνπλ ηελ επηκφξθσζε θαη ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε ησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη 

επηκνξθσκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Β’ επηπέδνπ.  

Με ηελ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ επηδηψθεηαη: 

 ε εθκάζεζε ησλ αξρψλ παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ,  

 ε απφθηεζε δεμηνηήησλ, θαηά θιάδν εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη εξγαιείσλ γεληθήο ρξήζεο θαη  

 ε θαιιηέξγεηα ηνπ ηξίπηπρνπ: 

  γλψζεηο  

 δεμηφηεηεο θαη 

  ζηάζεηο  

 

Κιάδνη/ Δηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ 

Η επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ πινπνηείηαη ζε φιε ηε ρψξα, ζηα Κέληξα Σηήξημεο 

Δπηκφξθσζεο (ΚΣΔ), γηα ηνπο εμήο θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ:  

α) ΠΔ02 (Φηιφινγνη),  

β) ΠΔ03 (Μαζεκαηηθνί),  

γ) ΠΔ04 (θαζεγεηέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ),  

δ) ΠΔ60/70 (Νεπηαγσγνί/ Γάζθαινη),  

ε) ΠΔ05/06/07 (θαζεγεηέο Γαιιηθήο, Αγγιηθήο θαη Γεξκαληθήο γιψζζαο),  

ζη) ΠΔ19/20 (θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο).  

 

Τα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα δηεμαρζνχλ ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

επηκνξθσηηθέο πεξηφδνπο (θάζε επηκνξθσηηθή πεξίνδνο θαιχπηεη θαηά πξνζέγγηζε 

ηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο), ζην δηάζηεκα 2010 – 2012. Θα πινπνηεζνχλ ζε 

νκάδεο 10 έσο 15 αηφκσλ θαη ε δηδαζθαιία ζα δηαξθέζεη 96 ψξεο, θαηαλεκεκέλεο 

ζε 6 ψξεο θαηά κέγηζην αλά εβδνκάδα. Τα καζήκαηα ζα γίλνληαη εθηφο ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

Τα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ Β’ Δπηπέδνπ κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε απφ ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο, σο νξγαληθφ θνκκάηη ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ επηκνξθσηψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηεο 

Πξάμεο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ επηκόξθωζε έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά πνπ παξαθνινπζνύλ ην 

επηκνξθωηηθό πξόγξακκα, αζθνύλ δηδαθηηθό έξγν ζηελ ηάμε. 

Οη πξψηνη κήλεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα δηαηίζεληαη 

απνθιεηζηηθά γηα επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο ζηα ΚΣΔ (δχν 3σξα αλά εβδνκάδα), 

ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα ππάξρνπλ αλάκεηθηα δηαζηήκαηα ζπλεδξηψλ παξάιιεια κε 

δξάζεηο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ζπλνδεπφκελεο θαη απφ άιιεο ππνζηεξηθηηθέο 

δξάζεηο γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο. 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξψηε πεξίνδν επηκφξθσζεο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο 
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ζπλζήθεο γεληθήο εθαξκνγήο γηα ηηο επφκελεο πεξηφδνπο παξαηίζεληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

Φνξείο πινπνίεζεο 

Τελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο έρεη ζχκπξαμε θνξέσλ απνηεινχκελε 

απφ: 

 ηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ), σο δηθαηνχρν θαη  

 ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (Π.Ι.) θαη ην Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην 

Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ (ΔΑΙΤΥ), σο ζπκπξάηηνληεο επηζηεκνληθνχο 

θνξείο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο Πξάμεο ζα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη δνκέο 

παιαηφηεξσλ Πξάμεσλ επηκφξθσζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ηεο επηκφξθσζεο 

ζα βαζηζηνχλ ζηα αληίζηνηρα Α.Π.Σ. ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία» ηνπ 

Μέηξνπ 2.1 ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, κε ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο φπνπ 

απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο Πξάμεο. Δπηπιένλ, ηα αθφινπζα 

Μεηξψα:  α) Μεηξψν Κ.Σ.Δ. Α’ επηπέδνπ, β) Μεηξψν Κ.Σ.Δ. Β’ Δπηπέδνπ, γ) 

Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ Β’ Δπηπέδνπ, δ) Μεηξψν Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο (ΚεΠηο), 

πνπ έρεη ζπγθξνηήζεη ην ΥΠΓΒΜΘ, ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηε ζχκπξαμε θνξέσλ πνπ 

πινπνηνχλ ηελ παξνχζα Πξάμε θαη νη νπνίνη κε λεφηεξε πξφζθιεζε ζα πξνβνχλ, 

φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε ζπκπιήξσζε απηψλ.  

 

1ε Πεξίνδνο Δπηκόξθσζεο: Γηθαίσκα θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04 θαη ΠΔ60/ΠΔ70 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ κε εμαίξεζε ηνπο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Καηά ηελ 1ε πεξίνδν επηκφξθσζεο, πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γπκλαζίσλ θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ δηδάζθνπλ 

ζηηο ηάμεηο Α’ θαη Β’ Γπκλαζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα Διιεληθά Γπκλάζηα θαη νη καζεηέο ζην πιαίζην 

ηεο Γξάζεο «Ψεθηαθή Τάμε».  

Σεκεηψλεηαη φηη ε επηκφξθσζε γηα ηνπο θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ05, 

ΠΔ06, ΠΔ07 θαη ΠΔ19/20 ζα δηεμαρζεί ζε επφκελεο επηκνξθσηηθέο πεξηφδνπο, 

νπφηε θαη ζα είλαη δηαζέζηκνη νη απαξαίηεηνη πφξνη θαη ππνδνκέο (π.ρ. 

Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ, επηκνξθσηηθφ πιηθφ, επηκνξθσηέο), πνπ ζα αλαπηπρζνχλ 

ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο. 

Πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ αλσηέξσ θιάδσλ: 

(i) λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί επηηπρψο γηα ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο Α΄ Δπηπέδνπ, ζην 

πιαίζην ησλ Πξάμεσλ «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε» ηνπ κέηξνπ 1.2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο» (Γ΄ ΚΠΣ) θαη «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ Τερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ) ζηελ εθπαίδεπζε» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ II ή (ii) λα 

είλαη εληαγκέλνη ζην κεηξψν επηκνξθσηψλ ησλ αλσηέξσ Πξάμεσλ θαη iii) λα κελ 

έρνπλ επηιεγεί θαη παξαθνινπζήζεη ήδε πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β’ Δπηπέδνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ πιεξνχλ ηελ 

πξνυπφζεζε (i) ζπκκεηνρήο ζηελ επηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ (γηα ηηο επφκελεο 

πεξηφδνπο), ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο Πξάμεο πξνβιέπνληαη, επίζεο, δηαδηθαζίεο 

πηζηνπνίεζεο  Α’ Δπηπέδνπ. 
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Πξνγξακκαηηζκόο πινπνίεζεο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ – 

Χξνλνδηάγξακκα 1εο Πεξηόδνπ Δπηκόξθσζεο (Φεβξνπάξηνο 2010 – 

Ινύληνο 2010) 

Σχκθσλα κε ηνλ παξφληα πξνγξακκαηηζκφ ελεξγεηψλ ηεο Πξάμεο, γηα ηελ 1ε 

πεξίνδν επηκφξθσζεο πξνβιέπνληαη νη θάησζη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ σο εκεξνκελία 

έλαξμεο ηελ 04/01/2010 θαη νινθιεξψλνληαη ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010, νπφηε θαη μεθηλνχλ ηα καζήκαηα ζηα ΚΣΔ: 

 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ αλάζεζεο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζηα ΚΣΔ 

(04/01/2010) κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν 

έρνπλ ήδε πξφζβαζε. Η αλαθνίλσζε ζα απεπζχλεηαη ζε φζα ΚΣΔ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ππνδνκψλ, εμ απηψλ πνπ εθδήισζαλ 

ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ελεξγεηψλ πξνεηνηκαζίαο. 

 Απφ 04/01/2010 έσο 15/1/2010, ππνβνιή πξνγξακκάησλ από Κ.Σ.Δ. γηα 

ηελ 1ε πεξίνδν επηκφξθσζεο (ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

Σπζηήκαηνο ηνπ έξγνπ) 

 Απφ 18/1/2010 έσο 29/1/2010, έγθξηζε ππνβιεζέλησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ππνβνιή αηηήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ (ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο ηνπ έξγνπ) γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηεο 

1εο πεξηφδνπ επηκφξθσζεο. 

 Αθνινπζεί, θιήξσζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα 

πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο, αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ (ειεθηξνληθά, 

κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο ηνπ έξγνπ) θαη εγγξαθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ.  

Η έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηελ εβδνκάδα ηεο 08/02/2010. 

Τπρφλ κηθξέο απνθιίζεηο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζα 

ελεκεξψλεηαη, φπσο αθνινχζσο πξνβιέπεηαη. Τα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο Β’ 

Δπηπέδνπ, δηάξθεηαο 96 δηδαθηηθψλ σξψλ, πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

Πξάμεο ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη 

Δθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ 

κάζεζε» παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, Γ΄ ΚΠΣ, ηελ παξαθάησ θαηλνηνκία. 

Πξνβιέπνπλ γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο ππακτική 

ευαπμογή στην τάξη ηωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ πνπ απνθηνύλ ζην 

πιαίζην ηεο επηκόξθωζήο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, κεηά ην πέξαο ηωλ πξώηωλ  

6-8 εβδνκάδωλ από ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνηνύλ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε αμηνπνίεζε ΤΠΕ, κε ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηωλ επηκνξθωηώλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο βαζίδνληαη ζε αλαιπηηθά ζελάξηα πνπ δηαηίζεληαη 

ζην πιαίζην ηνπ επηκνξθωηηθνύ πιηθνύ θαη ζπλάδνπλ θαηά ην δπλαηόλ κε 

ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Ο ξφινο ησλ επηκνξθσηψλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο εθαξκνγήο ζηελ 

ηάμε, είλαη ξόινο εκςπρσηή (mentor) ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα εμήο: 

- Οξγάλσζε, επηινγή (π.ρ. απφ ην δηαζέζηκν επηκνξθσηηθφ πιηθφ)  ή/θαη 

αλάπηπμε/ πξνζαξκνγή ζελαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, πξνθεηκέλνπ νη επηκνξθνχκελνη λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζην 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε. 
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- νξγάλσζε ππνζηεξηθηηθώλ ζπλαληήζεσλ (ζε εβδνκαδηαία βάζε) κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (φιν ην ηκήκα, ζηα ΚΣΔ), γηα επηινγή εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ γηα εθαξκνγή ζηελ ηάμε (θαηά πεξίπησζε), επίιπζε απνξηψλ, 

δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ 

επηκνξθνχκελσλ κέζσ παξνπζηάζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ απνηειεζκάησλ απφ 

ηηο δηδαζθαιίεο θ.ιπ. 

- αζύγρξνλε ππνζηήξημε, θχξηα ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα 

ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, κέζσ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ (π.ρ. 

forum) 

- επηθνπξηθά θαη εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαία, ηειεθσληθή ππνζηήξημε, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο/ ψξεο πνπ ζα έρνπλ πξνεγνχκελα γλσζηνπνηεζεί 

ζηνπο επηκνξθνχκελνπο 

- θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηκνξθσηή, ζπλαληήζεηο 

επηκνξθσηή κε έλαλ ή κηθξφ αξηζκφ επηκνξθνχκελσλ (δηά δώζεο ή κε 

ρξήζε εηδηθώλ εξγαιείσλ ζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο π.ρ. skype, ή 

πιαηθφξκα ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο), γηα ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζε 

(π.ρ. ζπλεξγάδνληαη 2-3 εθπαηδεπηηθνί πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ίδηα 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηάμε ηνπο). 

Δπηζεκαίλεηαη, ηδηαηηέξσο, φηη νη επηκνξθσηέο θαη νη επηκνξθνχκελνη ζην 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ζα ζπληάζζνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο απφ ηηο 

δηδαζθαιίεο πνπ έγηλαλ, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ζεκεία πξνο ηδηαίηεξε 

αληηκεηψπηζε/ πξνζνρή ή πξνο βειηίσζε, γηα ρξήζε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο. 

Σηελ πιήξε αλάπηπμε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζε 

επφκελεο επηκνξθσηηθέο πεξηφδνπο ζα εθηείλεηαη ζε δηάζηεκα πνπ ζα πξνζεγγίδεη 

κηα ζρνιηθή ρξνληά, ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ζα είλαη δηάξθεηαο πεξίπνπ 

18 εβδνκάδσλ. 

Γηα ηελ παξνχζα επηκνξθσηηθή πεξίνδν (1ε επηκνξθσηηθή πεξίνδνο: 

Φεβξνπάξηνο 2010 – Ινχληνο 2010) είλαη αλαγθαία ε πξνζαξκνγή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ζα 

είλαη δηάξθεηαο πεξίπνπ 6 εβδνκάδσλ, ελψ ε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο επηκνξθσηέο ηνπο ζην δηάζηεκα απηφ, 

ζα γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην πιαίζην ππνζηεξηθηηθψλ ζπλαληήζεσλ, νη νπνίεο 

ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ΚΣΔ, ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

Δηδηθφηεξα, έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο γηα ηελ παξνχζα 1ε επηκνξθσηηθή 

πεξίνδν δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

- έμη (6) πξώηεο εβδνκάδεο (από 8/2/2010 έσο 19/3/2010): δχν (2) 

ηξίσξεο επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο αλά εβδνκάδα (ζχλνιν: 36 ψξεο 

επηκφξθσζεο) 

- έμη (6) επόκελεο εβδνκάδεο (από 22/3/2010 έσο 26/3/2010 & 

12/4/2010 έσο 14/5/2010): κία (1) ηξίσξε επηκνξθσηηθή ζπλεδξία θαη 

κία (1) ππνζηεξηθηηθή ζπλάληεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε, αλά 

εβδνκάδα (ζχλνιν: 18 ψξεο επηκφξθσζεο θαη, ελ γέλεη, 2-3 ψξεο αλά 

ππνζηεξηθηηθή ζπλάληεζε) 

- επηά (7) επόκελεο εβδνκάδεο (από 17/5/2010 έσο 30/6/2010): 

δχν (2) ηξίσξεο επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο αλά εβδνκάδα (ζχλνιν: 42 ψξεο 

επηκφξθσζεο) 

 

Άκεζε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 

Γηα άκεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ δξάζεηο θαζψο θαη άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ, νη ελδηαθεξφκελνη 
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(ππνςήθηνη επηκνξθνχκελνη, εθπαηδεπηηθνί, επηκνξθσηέο Β΄ Δπηπέδνπ, ΚΣΔ θ.ά.) 

θαινχληαη λα επηζθέπηνληαη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ θφκβν ηνπ έξγνπ «Πχιε 

Δλεκέξσζεο θαη Σπλεξγαζίαο Β΄ Δπηπέδνπ», ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://b-epipedo2.cti.gr 

ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη εθεί θαη λα 

ππνβάιινπλ ηπρφλ εξσηήκαηα ειεθηξνληθά ζηελ ππεξεζία help desk ηεο Πξάμεο.  

 

 

 
 

 

 

  

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Τίγθαο  
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