ΒΔΒΑΙΩΣΗ / ΓΗΛΩΣΗ
Βεβαιώνεηαι/ Γηλώνεηαι όηι ο/η εκπαιδεςηικόρ …………………………………………………,
κλάδος/ ειδικόηηηαρ …………………….…….……….., ςπηπεηεί ζηη ζσολική μονάδα
……………………………………………………….. καηά ηο ηπέσον ζσολικό έηορ (2013-2014)*
και έσει αναλάβει διδακηικό έπγο ζηιρ εξήρ ηάξειρ ………………………….
Επίζης, δηλώνεηαι/ βεβαιώνεηαι όηι ο/η παραπάνω εκπαιδεσηικός («ζσναθούς» κλάδοσ ηης
επιμόρθωζης Β’ επιπέδοσ ΤΠΕ), καηά ηην ηρέτοσζα ζτολική τρονιά, διδάζκει ηο/α μάθημα/ηα
……………………………………….., βαζικό/ά μάθημα/ηα ηοσ κλάδοσ ……………………
1
(επιλογή ενός εκ ηων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20) .
Η παπούζα βεβαίωζη/ δήλωζη ζςνηάσθηκε πποκειμένος να σπηζιμοποιηθεί για ηην εγγπαθή
ηος παπαπάνω εκπαιδεςηικού ζε ππόγπαμμα επιμόπθωζηρ Β’ επιπέδος ΤΠΔ, ζηο πλαίζιο
ηρ
ηηρ 1 πεπιόδος εθαπμογήρ μεικηού μονηέλος επιμόπθωζηρ Β επιπέδος ΤΠΔ – Β Φάζη
(Μάπηιορ – Νοέμβπιορ 2014) ηηρ Ππάξηρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην
Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» ηος Δπισειπηζιακού
Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» ηος ΔΣΠΑ (2007-2013), η οποία
ςλοποιείηαι με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (Δςπωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και ηος Δλληνικού Γημοζίος.
Ημερομηνία: ………………………………….….2014
Ο/Η ΓΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
Δκπαιδεσηικός

Ονομαηεπώνσμο, Υπογραθή

Ο/Η ΒΔΒΑΙΩΝ/ΟΥΣΑ
Ο/Η Γιεσθσνηής/ηρια
ηης ζτολικής μονάδας

Σθραγίδα

Ονομαηεπώνσμο, Υπογραθή

* Επιζημαίνεηαι όηι, καθώς ηα προγράμμαηα επιμόρθωζης θα διακοπούν ζηο ηέλος Ιοσνίοσ 2014 για ηις καλοκαιρινές
διακοπές και θα ζσνετιζηούν ηο Σεπηέμβρη 2014, οι πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β’ επιπέδος
ΤΠΕ ζσεηικά με ηην άζκηζη διδακηικού έπγος και διδαζκαλία καηάλληλων μαθημάηων ζηην πεπίπηωζη
«ζςναθούρ» κλάδος, θα ππέπει να ζςνεσίζοςν να ςθίζηανηαι και ηην επόμενη ζσολική σπονιά (2014-2015)
προκειμένοσ ο επιμορθούμενος εκπαιδεσηικός να μπορέζει να ολοκληρώζει ηην επιμόρθωζή ηοσ.
Σςνεπώρ, παπακαλούνηαι οι εκπαιδεςηικοί πος για οποιοδήποηε λόγο ηην επόμενη ζσολική σπονιά (20142015), ενδέσεηαι


να μην βρίζκονηαι ζηον ηόπο ηης ζημερινής ηοσς απαζτόληζης (πτ. ενδετόμενη απόζπαζη, μεηάθεζη ζε
άλλο ηόπο κ.α.),



να μην αζκούν διδακηικό έργο (πτ. ενδετόμενη απόζπαζη ζε σπηρεζίες, γραθεία κλπ, ενδετόμενη μη
απαζτόληζη ζε περίπηωζη εκπαιδεσηικών ιδιωηικών ζτολείων κ.α.),



να μη διδάζκοσν «ζσναθές» μάθημα, ζηην περίπηωζη ηων «ζσναθών» ειδικοηήηων,

να μην ςποβάλοςν αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηην παπούζα πεπίοδο, διόηι δεν θα μποπέζοςν να ολοκληπώζοςν
επιηςσώρ ηην επιμόπθωζή ηοςρ. Άλλωζηε, με ηην ολοκλήπωζη ηηρ πεπιόδος αςηήρ πποβλέπεηαι να ξεκινήζει
νέα πεπίοδορ επιμόπθωζηρ, ζηην οποία θα μπορούν να σποβάλοσν αίηηζη ζσμμεηοτής, εθόζον ηόηε πληρούν ηις
προϋποθέζεις.
Για ηον παραπάνω λόγο, ζηην παρούζα περίοδο επιμόρθωζης, δεν δίνεηαι δικαίωμα ζσμμεηοτής ζε αναπληρωηές
εκπαιδεσηικούς.

1

Η παπάγπαθορ αςηή δεν απαιηείηαι να ζςμπληπωθεί για ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ηων κλάδων ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04,
ΠΔ60/70, ΠΔ19/20. Σςμπληπώνεηαι ςποσπεωηικά για ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «ζςναθών» ηων παπαπάνω ειδικοηήηων,
δηλαδή εκπαιδεςηικών πος έσοςν δςναηόηηηα διδαζκαλίαρ μαθημάηων ηων παπαπάνω κλάδων, ωρ ππώηη ή δεύηεπη
ανάθεζη, όπωρ πεπιγπάθεηαι ζηιρ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηα ππογπάμμαηα επιμόπθωζηρ Β’ επιπέδος ΤΠΔ.

