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Έναρξη Υλοποίησης Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου
2η Περίοδος Επιµόρφωσης (∆εκέµβριος 2010 – Ιούνιος 2011)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ
Στο πλαίσιο της Πράξης µε γενικό τίτλο «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση
και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη» που είναι ενταγµένη στους Άξονες
Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. "Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2007-2013, η
οποία υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου, θα διεξαχθεί η δεύτερη περίοδος επιµόρφωσης κατά το διάστηµα
∆εκεµβρίου 2010 – Ιουνίου 2011.
Αντικείµενο της επιµόρφωσης Β΄ επιπέδου είναι η εκµάθηση των αρχών παιδαγωγικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική
αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του
τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις.
Στο πλαίσιο της Πράξης, προβλέπεται η διεξαγωγή προγραµµάτων επιµόρφωσης Β΄ επιπέδου
σε όλη τη χώρα, στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ), για τους εξής κλάδους
εκπαιδευτικών: ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηµατικοί), ΠΕ04 (καθηγητές Φυσικών
Επιστηµών), ΠΕ60/70 (Νηπιαγωγοί/ ∆άσκαλοι), ΠΕ05/06/07 (καθηγητές Γαλλικής, Αγγλικής και
Γερµανικής γλώσσας), ΠΕ19/20 (καθηγητές Πληροφορικής). Επίσης, δυνατότητα συµµετοχής
1
στην επιµόρφωση, σε ένα ποσοστό του πλήθους των επιµορφούµενων ενός προγράµµατος ,
έχουν εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικών που έχουν δυνατότητα
διδασκαλίας µαθηµάτων των παραπάνω κλάδων, ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση (π.χ.
εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ12.10-Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι, ΠΕ14.04-Γεωπόνοι µπορούν να
παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης ΠΕ04, διότι έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν
Φυσική και Βιολογία αντίστοιχα, ως δεύτερη ανάθεση).
Σηµειώνεται ότι η επιµόρφωση για τους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και
ΠΕ19/20 θα διεξαχθεί σε επόµενες επιµορφωτικές περιόδους, οπότε και θα είναι διαθέσιµοι οι
απαραίτητοι πόροι και υποδοµές (π.χ. Προγράµµατα Σπουδών, επιµορφωτικό υλικό,
επιµορφωτές), που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης.
Τα επιµορφωτικά προγράµµατα θα διεξαχθούν σε τέσσερις τουλάχιστον επιµορφωτικές
περιόδους (κάθε επιµορφωτική περίοδος καλύπτει κατά προσέγγιση τη διάρκεια ενός σχολικού
έτους), στο διάστηµα 2010 – 2013. Θα υλοποιηθούν σε οµάδες 10 έως 15 ατόµων και η
διδασκαλία θα διαρκέσει 96 ώρες, κατανεµηµένες σε 6 ώρες κατά µέγιστο ανά εβδοµάδα. Τα
µαθήµατα θα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κανονική
λειτουργία των σχολείων.
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ποσοστό της τάξης του 20%, κατά µέγιστο
η
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Τα επιµορφωτικά προγράµµατα θα συµπληρώνονται µε την εφαρµογή γνώσεων και δεξιοτήτων
Β’ Επιπέδου µέσα στη σχολική τάξη από τους επιµορφούµενους, ως οργανικό κοµµάτι της
επιµορφωτικής διαδικασίας, µε την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιµορφωτών και των
υποστηρικτικών δοµών της Πράξης.
Ως εκ τούτου, δυνατότητα συµµετοχής στην επιµόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι κατά τη σχολική χρονιά που θα παρακολουθήσουν το επιµορφωτικό πρόγραµµα,
ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Στην περίπτωση «συναφών» κλάδων, οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει επιπλέον, κατά τη συγκεκριµένη σχολική χρονιά, να διδάσκουν ένα από τα βασικά
µαθήµατα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιµορφωτικό πρόγραµµα που θα
παρακολουθήσουν (πχ. εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ14.04-Γεωπόνοι να διδάσκουν το µάθηµα της
Βιολογίας, κατά τη σχολική χρονιά που θα παρακολουθήσουν το επιµορφωτικό πρόγραµµα).
Οι πρώτοι µήνες των επιµορφωτικών προγραµµάτων θα διατίθενται αποκλειστικά για
επιµορφωτικές συνεδρίες στα ΚΣΕ (δύο 3ωρα ανά εβδοµάδα), ενώ στη συνέχεια θα υπάρχουν
ανάµεικτα διαστήµατα συνεδριών παράλληλα µε δράσεις εφαρµογής στην τάξη συνοδευόµενες
και από άλλες υποστηρικτικές δράσεις για τους επιµορφούµενους.

2. ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:

∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΚΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ης

Η υλοποίηση της 2 Περιόδου Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της παρούσας
Πράξης ξεκινά τη ∆ευτέρα 6 ∆εκεµβρίου 2010.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
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εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, καθώς και «συναφών» κλάδων
(βλέπε επίσης παράγραφο 1 της παρούσας), δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων µε εξαίρεση
τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς.
Προϋπόθεση συµµετοχής είναι οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων (i) να έχουν
πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ Επιπέδου, στο πλαίσιο των Πράξεων α)
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ΄ ΚΠΣ), β) «Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ II και γ)
της παρούσας Πράξης ή (ii) να είναι ενταγµένοι στο µητρώο επιµορφωτών των ανωτέρω
Πράξεων α και β και (iii) να µην έχουν επιλεγεί και παρακολουθήσει ήδη πρόγραµµα
επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου. Επίσης, προϋπόθεση συµµετοχής αποτελεί η άσκηση διδακτικού
έργου σε τάξη κατά τη σχολική χρονιά που παρακολουθούν το επιµορφωτικό πρόγραµµα
(βλέπε επίσης παράγραφο 1 της παρούσας).
Προκειµένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την προϋπόθεση (i)
συµµετοχής στην επιµόρφωση Β΄ Επιπέδου, στο πλαίσιο της παρούσης Πράξης διεξάγονται
επίσης (κατά τακτές χρονικές περιόδους) διαδικασίες πιστοποίησης Α’ Επιπέδου.

3. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Τα προγράµµατα επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου, διάρκειας 96 διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται
στο πλαίσιο της Πράξης, προβλέπουν για τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς πρακτική
εφαρµογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν στο πλαίσιο της
επιµόρφωσής τους. Συγκεκριµένα, µετά το πέρας των πρώτων 6-8 εβδοµάδων από την έναρξη
του προγράµµατος υλοποιούν µε τους µαθητές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε
αξιοποίηση ΤΠΕ, µε την καθοδήγηση και υποστήριξη των επιµορφωτών τους. Οι εκπαιδευτικές
δραστηριότητες αυτές βασίζονται σε αναλυτικά σενάρια που διατίθενται στο πλαίσιο του
επιµορφωτικού υλικού και συνάδουν κατά το δυνατόν µε τα προγράµµατα σπουδών του
σχολείου για τα συγκεκριµένα µαθήµατα, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Ο ρόλος των επιµορφωτών κατά τη συγκεκριµένη περίοδο της εφαρµογής στην τάξη, είναι
ρόλος εµψυχωτή (mentor) των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών και περιλαµβάνει κυρίως τα
εξής:
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Με εξαίρεση τους κλάδους ΠΕ05/06/07 και ΠΕ19/20, καθώς για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων αυτών θα διατεθούν
σε επόµενες επιµορφωτικές περιόδους, ειδικά προγράµµατα επιµόρφωσης.

η
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-

Οργάνωση, επιλογή (π.χ. από το διαθέσιµο επιµορφωτικό υλικό) ή/και ανάπτυξη/
προσαρµογή σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειµένου οι
επιµορφούµενοι να τα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της εφαρµογής στην τάξη.

-

οργάνωση υποστηρικτικών συναντήσεων (σε εβδοµαδιαία βάση) µε τους
εκπαιδευτικούς (όλο το τµήµα, στα ΚΣΕ), για επιλογή εκπαιδευτικών σεναρίων για
εφαρµογή στην τάξη (κατά περίπτωση), επίλυση αποριών, δειγµατικές διδασκαλίες,
ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των επιµορφούµενων µέσω παρουσιάσεων και
συζητήσεων αποτελεσµάτων από τις διδασκαλίες κ.λπ.

-

ασύγχρονη υποστήριξη, κύρια σε παιδαγωγικά θέµατα και θέµατα χρήσης
εκπαιδευτικού λογισµικού, µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων (π.χ. forum)

-

επικουρικά και εφόσον κρίνεται αναγκαία, τηλεφωνική υποστήριξη, σε συγκεκριµένες
ηµέρες/ ώρες που θα έχουν προηγούµενα γνωστοποιηθεί στους επιµορφούµενους

-

κατά περίπτωση και κατά την κρίση του επιµορφωτή, συναντήσεις επιµορφωτή µε
έναν ή µικρό αριθµό επιµορφούµενων (διά ζώσης ή µε χρήση ειδικών εργαλείων
σύγχρονης επικοινωνίας π.χ. skype, ή πλατφόρµα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης), για
συνεργασία και καθοδήγηση (π.χ. συνεργάζονται 2-3 εκπαιδευτικοί που εφαρµόζουν
την ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη τους).

Επισηµαίνεται, ιδιαιτέρως, ότι οι επιµορφωτές και οι επιµορφούµενοι στο πλαίσιο της
εφαρµογής στην τάξη θα συντάσσουν σχετικές αναφορές από τις διδασκαλίες που έγιναν, οι
οποίες θα περιλαµβάνουν και σηµεία προς ιδιαίτερη αντιµετώπιση/ προσοχή ή προς βελτίωση,
για χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση στη διαδικασία της επιµόρφωσης.
η

Για την παρούσα επιµορφωτική περίοδο (2 επιµορφωτική περίοδος: ∆εκέµβριος 2010 – Ιούνιος
2011), οι υποστηρικτικές συναντήσεις για την καθοδήγηση και υποστήριξη των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών από τους επιµορφωτές τους, θα γίνονται στα ΚΣΕ σε
εβδοµαδιαία βάση, για όσο διάστηµα διαρκεί η εφαρµογή στην τάξη και συγκεκριµένα από
21/2/2011 – 14/5/2011.
Ως εκ τούτου το πρόγραµµα επιµόρφωσης διαρθρώνεται ως εξής:
-

6/12/2010 έως 17/12/2010 και 10/1/2011 έως 18/2/2011 (οκτώ εβδοµάδες): δύο (2)
τρίωρες επιµορφωτικές συνεδρίες ανά εβδοµάδα (σύνολο: 48 ώρες επιµόρφωσης)

-

21/2/2011 έως 15/4/2011 και 2/5/2011 έως 13/5/2011 (δέκα εβδοµάδες): µία τρίωρη
επιµορφωτική συνεδρία και µία υποστηρικτική συνάντηση σχετικά µε την εφαρµογή
στην τάξη, ανά εβδοµάδα (σύνολο: 30 ώρες επιµόρφωσης και τουλάχιστον 20 ώρες
υποστηρικτικών συναντήσεων)

-

16/5/2011 έως 3/6/2011 (3 εβδοµάδες): δύο (2) τρίωρες επιµορφωτικές συνεδρίες ανά
εβδοµάδα (σύνολο: 18 ώρες επιµόρφωσης)

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου 2010, οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα
µπορούν, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος του έργου και µε χρήση των κωδικών που
τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο, να ενηµερωθούν για τα
επιµορφωτικά προγράµµατα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους και
να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής.
Ακολούθως, θα γίνει η κλήρωση για την κατανοµή των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα
επιµόρφωσης, ανακοίνωση αποτελεσµάτων (ηλεκτρονικά, µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος του έργου) και οι εγγραφές των εκπαιδευτικών, προκειµένου να ξεκινήσουν τα
ης
µαθήµατα στα ΚΣΕ την εβδοµάδα της 6 ∆εκεµβρίου 2010.

5. ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για άµεση ενηµέρωση σχετικά µε τις παραπάνω δράσεις καθώς και άλλες λεπτοµέρειες σχετικά
µε τη διεξαγωγή των προγραµµάτων, οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να
επισκέπτονται τον υποστηρικτικό κόµβο του έργου «Πύλη Ενηµέρωσης και Συνεργασίας Β΄
Επιπέδου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://b-epipedo2.cti.gr
ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις συχνές ερωτήσεις που δηµοσιεύονται εκεί
ή/και να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία help desk της Πράξης.
η
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