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1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
ην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη
εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ, πινπνηνχληαη απφ ζχκπξαμε θνξέσλ κε
ηειηθφ δηθαηνχρν ηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.) θαη
ζπκπξάηηνληεο

επηζηεκνληθνχο

θνξείο

ην

Δξεπλεηηθφ

Αθαδεκατθφ

Ηλζηηηνχην

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Δ.Α. ΗΣΤ) θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (ΠΗ):
Α) Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα γηα 27.500 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α’ζκηαο θαη Β’ζκηαο
εθπαίδεπζεο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ
παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ (επηκφξθσζε Β’ επηπέδνπ). Ζ
επηκφξθσζε απηή απνηειεί ην επφκελν βήκα κεηά ηελ επηκφξθσζε Α’ επηπέδνπ, πνπ
αθνξνχζε ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη
πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ Πξάμεσλ «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ κέηξνπ 1.2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσληψλ

(Σ.Π.Δ)

ζηελ

εθπαίδεπζε»

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο

Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. II (Γ’ ΚΠ). Σα πξνγξάκκαηα απηά δηεμάγνληαη ζε επηιεγκέλα Κέληξα
ηήξημεο Δπηκφξθσζεο (ΚΔ) ζε φιε ηε ρψξα. πλνπηηθά, ηα Δπηκνξθσηηθά
Πξνγξάκκαηα Β’ Δπηπέδνπ πεξηιακβάλνπλ:


Σελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο – κεζνδνινγηθέο θαη
δηδαθηηθέο – ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ.

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για εκπαίδεσζη επιμορθωηών Β’ επιπέδοσ



Σελ εθπαίδεπζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ινγηζκηθνχ
γεληθήο ρξήζεο, ηνπ Γηαδηθηχνπ, εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ web 2.0, θαζψο θαη
εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη
αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ.



Σελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.

Β) Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα 300 επηκνξθσηέο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ
εθπαίδεπζε 300 κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ19/20 θαη
ΠΔ60/ΠΔ70, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ σο επηκνξθσηέο Β’ επηπέδνπ. Ζ δηάξθεηα θάζε
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη 350 ψξεο, κε πξφζζεην ρξφλν γηα ηελ πξαθηηθή
άζθεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζα δηεμαρζνχλ ζε
επηιεγκέλα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο (ΠΑΚΔ) ζε φιε ηε ρψξα.
2. ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ Β΄ ΔΠΙΠΔΓΟΤ
Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο Πξάμεο, δηαηεξείηαη θαη εκπινπηίδεηαη ην
Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ, απνηεινχκελν ζηελ παξνχζα θάζε απφ
πηζηνπνηεκέλνπο επηκνξθσηέο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο θιάδνπο ΠΔ02,
ΠΔ03, ΠΔ04 θαη ΠΔ60/ΠΔ70 θαη κε πξφβιεςε πξνζζήθεο ησλ θιάδσλ ΠΔ19/20 θαη
ΠΔ05/06/07. Οη επηκνξθσηέο ηνπ Μεηξψνπ ζα δχλαληαη λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε
ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ Β’ επηπέδνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
αληίζηνηρνπ θιάδνπ.
Ζ έληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην παξαπάλσ Μεηξψν γίλεηαη:
-

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο
επηκνξθσηψλ ζηα ΠΑΚΔ, θαηφπηλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο ακέζσο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο.

-

Γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, κε ηεθκεξησκέλε εμεηδίθεπζε ζηνλ
ηνκέα

ηεο

παηδαγσγηθήο

αμηνπνίεζεο

ησλ

ΣΠΔ,

θαηφπηλ

εθδήισζεο

ελδηαθέξνληνο ζε ζρεηηθή Πξφζθιεζε θαη δηεμαγσγή εηδηθήο πξνο ηνχην
εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξάμεο ε
δηαδηθαζία απηή πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί γηα εθπαηδεπηηθνχο ησλ θιάδσλ
ΠΔ19/20 θαη ΠΔ05/06/07.
Η παρούζα πρόζκληζη απεσθύνεηαι ζε όζοσς εκπαιδεσηικούς ηφν κλάδφν ΠΔ02,
ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ19/20 και ΠΔ60/70 επιθσμούν να εκπαιδεσθούν ζηα ΠΑΚΔ φς
επιμορθφηές Β’ επιπέδοσ και αθορά ζηην επιλογή 300 σπουηθίφν επιμορθφηών,
ζύμθφνα με ηην καηανομή ζηις γεφγραθικές περιοτές λειηοσργίας ΠΑΚΔ η οποία
περιλαμβάνεηαι ζηον πίνακα ηοσ Παραρηήμαηος Β ηης παρούζης.
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εκεηψλεηαη φηη, ζηελ παξνχζα θάζε, πεξίπνπ ην 60% ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζηα
ΠΑΚΔ πξννξίδεηαη γηα λα θαιπθζεί απφ ελ ελεξγεία ρνιηθνχο πκβνχινπο. To πνζνζηφ
απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθείκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΣΓΔ ηεο Πξάμεο, ε νπνία πξνβιέπεη
ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηκνξθσηψλ πνπ ζα εθπαηδεπζνχλ ζηα ΠΑΚΔ απφ 300 ζε
760. Ζ αχμεζε απηή γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ θαη ρνιηθνί χκβνπινη, ησλ
νπνίσλ ε εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν απηφ, ιφγσ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο ξφινπ, θξίλεηαη
κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο Πξάμεο. Ζ αλσηέξσ αχμεζε ζπλεπάγεηαη θαη
ρξνληθή επέθηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ΠΑΚΔ, απφ κία ζε ηξεηο εθπαηδεπηηθέο
πεξηφδνπο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΣΓΔ, ζα αθνινπζήζεη λεψηεξε
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν.

3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ πεξηιακβάλεη:


Βαζηθέο αξρέο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ (ζεσξίεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε
ηηο ΣΠΔ, βαζηθέο έλλνηεο δηδαθηηθήο, θαηαζθεπή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θιπ)



Γηδαθηηθή επί κέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (θαηά θιάδν)



Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, εθπαηδεπηηθέο
πχιεο θιπ)



Μεζνδνινγία ηεο επηκφξθσζεο ελειίθσλ



Μεζνδνινγία ηεο κηθηήο κάζεζεο (blended learning)



Παηδαγσγηθή ρξήζε εξγαιείσλ γεληθήο ρξήζεσο



Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ web 2.0 (blogs, wikis, podcasts,
rss feeds, social networks, 3D Virtual Environments, e-portfolios θ.α.)



Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη
απνδνηηθή ρξήζε ηνπο κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε



Γεληθά ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (ραξαθηεξηζηηθά, θαηεγνξίεο, γεληθέο αξρέο
ζρεδηαζκνχ θιπ)



Γεληθέο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαθηηθψλ
ζελαξίσλ



Δθκάζεζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ (θαηά θιάδν)



Δπεμεξγαζία πνιπκεζηθνχ πιηθνχ



Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ή
άιισλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (θαηά θιάδν)
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Αλάπηπμε κηθξψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ (applets)



Υξήζε θαη εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ (Learning Management Systems) θαη αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο



Τπνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο



ηνηρεία ηερληθήο ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ

Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσηέο θαηά ηελ εθπαίδεπζή
ηνπο πεξηγξάθνληαη ζην Παπάπηημα Α ηεο παξνχζεο.
4. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Κάζε Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα δηαξθεί 350 ψξεο. Απφ απηέο, πεξίπνπ 160 ψξεο
αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε γεληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αλεμάξηεησλ απφ ηνλ θιάδν
ηνπ εθπαηδεπφκελνπ επηκνξθσηή, ελψ νη 190 αθνξνχλ ζε εηδηθέο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ εθπαίδεπζε θαηαλέκεηαη ελ
γέλεη ζε 15 ψξεο αλά εβδνκάδα (γηα πεξίπνπ 6 κήλεο) θαη ιακβάλεη ρψξα ζε
απνγεπκαηηλέο ψξεο, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Πξνβιέπνληαη επίζεο πξφζζεηεο ψξεο
γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηφζν ζε πεξηβάιινλ ζρνιηθήο ηάμεο
φζν θαη ζε πεξηβάιινλ Κέληξνπ ηήξημεο Δπηκφξθσζεο. ε θάζε Δθπαηδεπηηθφ
Πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ 20 ελ γέλεη εθπαηδεπφκελνη.
5. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Σα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζα δηεμαρζνχλ ζε Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο
(ΠΑΚΔ) πνπ ζα επηιεγνχλ κέζα απφ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ. ηελ παξνχζα θάζε, ν
Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο απξφζθνπηεο
νινθιήξσζήο ηνπ, ε έλαξμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο
Απξηιίνπ 2011.
Ο δηαγσληζκφο απηφο πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ελφο (1) ΠΑΚΔ ζε θάζε κία απφ νθηψ (8)
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ψζηε λα θαιχπηεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νιφθιεξε
ε ρψξα. Οη 8 γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ επηκνξθσηψλ πνπ
πξνβιέπεηαη λα εθπαηδεπζνχλ θαηά θιάδν ζε θάζε πεξηνρή, εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα
ηνπ Παπαπηήμαηορ Β ηεο παξνχζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο
επηκνξθσηψλ είλαη δπλαηφλ λα δηαθέξεη απφ ηελ εηθφλα ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ΠΑΚΔ ζε θάπνηεο απφ ηηο 8
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
Ζ νξηζηηθή επηινγή ησλ ΠΑΚΔ ζα γλσζηνπνηεζεί κέζσ ηνπ θφκβνπ ηεο Πξάμεο,
http://b-epipedo2.cti.gr.
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Ζ επηινγή ησλ 300 εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Δθπαηδεπηηθά
Πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε απηά, ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ ελφηεηα 9 ηεο παξνχζεο.
Γηα ηελ παξνχζα πεξίνδν εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ ζηα ΠΑΚΔ δελ πξνβιέπεηαη λα
δνζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα επηιεγνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Δθπαηδεπηηθά
Πξνγξάκκαηα ε δπλαηφηεηα απφζπαζεο απφ ηηο ζέζεηο ππεξεζίαο ηνπο, γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηα
πξνγξάκκαηα αλακέλεηαη φηη ζα ππεξεηνχλ ελ γέλεη ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΑΚΔ ή ζε ηφπνπο πιεζίνλ απηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα
πξνζέξρνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα. Γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ ζα
ρξεηαζηεί λα κεηαθηλνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζα θαιχπηνληαη ηα έμνδα
πνπ αθνξνχλ απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
6. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΜΔΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο νη πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ,
ζε φηη αθνξά ηφζν ηηο 350 ψξεο ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε. ηηο
πξνυπνζέζεηο απηέο ζα πεξηιακβάλεηαη ε παξνπζία ηνπο ζην 90% ηνπιάρηζηνλ ησλ
σξψλ εθπαίδεπζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα γλσζηνπνηεζνχλ επίζεο ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζήο ηνπο. Μέξνο ησλ
αμηνινγνχκελσλ

ζηνηρείσλ

ζα

πξνέξρνληαη

απφ

ηελ

δξαζηεξηφηεηα

ησλ

εθπαηδεπφκελσλ κέζα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Μεηά
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο νη επηκνξθσηέο ζα θιεζνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ηειηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο γηα έληαμε ζην Μεηξψν
Δπηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ. Πηζηνπνηνχληαη θαη εληάζζνληαη ζην Μεηξψν νη ππνςήθηνη
πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηελ δηαδηθαζία απηή.
7. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ππνςήθηνη γηα επηινγή θαη ζπκκεηνρή ζηελ Δθπαίδεπζε Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ
ζα πξέπεη απαξαηηήησο:


Να είλαη κφληκνη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ19,
ΠΔ20, ΠΔ60 θαη ΠΔ70.



Να έρνπλ πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία θαη λα έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά
θαζήθνληα επί ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ζρνιεία ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ηνπ
θιάδνπ γηα ηνλ νπνίν θάλνπλ αίηεζε.



Να έρνπλ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
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Να έρνπλ πηζηνπνηεζεί επηηπρψο γηα ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο Α΄ επηπέδνπ ή λα
είλαη επηκνξθσηέο Α΄ επηπέδνπ (ε πξνυπφζεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο
ππνςεθίνπο ησλ θιάδσλ ΠΔ19 θαη ΠΔ20).



Να κελ ζπκπιεξψλνπλ κέρξη 31.12.2015 ζπλνιηθή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία
είηε ην φξην ειηθίαο γηα απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία (ην νπνίν ζα δειψλνπλ
θαηαζέηνληαο ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θάθειν).
8. ΑΙΣΗΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΓΗΛΩΔΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ ζα
πξέπεη ςποσπευηικά λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηλεκηπονικά ηε ζρεηηθή
αίηεζε-δήισζε. Έληππεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα
αμηνινγεζνχλ απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπζηαζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
Πξάμεο.
Οη αηηήζεηο-δειψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβάιινληαη ζην δηάζηεκα απφ
16/2/2011 έσο ψξα 15:00 ηεο 3/3/2011, ζηε δηεχζπλζε http://b-epipedo2.cti.gr. Γηα ηελ
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απαηηείηαη ην φλνκα
ινγαξηαζκνχ θαη ν θσδηθφο πνπ έρνπλ δνζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε
πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο Α’ επηπέδνπ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θακία αίηεζε δελ ζα ιακβάλεηαη
ππφςε.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ:
i.

Γήισζε πξνηίκεζεο σο πξνο ηνπο ηφπνπο παξνρήο επηκνξθσηηθψλ ππεξεζηψλ Β’
επηπέδνπ. Ο Ννκφο ζηνλ νπνίν ππεξεηεί ν αηηψλ απνηειεί εμ νξηζκνχ ηελ πξψηε
πξνηίκεζε. Ο ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δειψζεη έσο ηξεηο (3) αθφκε
Ννκνχο ζηνπο νπνίνπο πξνηηκά λα εξγαζηεί σο επηκνξθσηήο, θαηά ζεηξά
πξνηίκεζεο.

ii. Γήισζε πξνηίκεζεο γηα ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ ν αηηψλ πξνηηκά λα
εθπαηδεπζεί σο επηκνξθσηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα
εθπαηδεπηηθή πεξίνδν δελ ζα ρνξεγεζεί απφζπαζε απφ ηελ ζέζε ππεξεζίαο ηνπ. Οη
δπλαηέο επηινγέο είλαη νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη ζην Παπάπηημα Β. Ο
αηηψλ έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη απφ κία (1) έσο δχν (2) γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαηά
ζεηξά πξνηίκεζεο.
Οη παξαπάλσ δειψζεηο είλαη πξνθαηαξθηηθέο θαη ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο Πξάμεο. Ωζηφζν νη ελδηαθεξφκελνη ζα θιεζνχλ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ
απηέο ηηο δειψζεηο κφλν κεηά ηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ησλ θαηαιφγσλ
επηηπρφλησλ (βι. ελφηεηα 9) θαη ηελ νξηζηηθή επηινγή ησλ ΠΑΚΔ.
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Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη επίζεο λα εηνηκάζνπλ πποζυπικό θάκελο, κε φια ηα
απνδεηθηηθά ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο αίηεζε θαη
ηεθκεξηψλνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη
φια ηα άιια ζηνηρεία πνπ βαζκνινγνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (βι. ελφηεηα
9). ηνλ θάθειν απηφ εζσθιείεηαη επίζεο εθηχπσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο,
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην. Ο πξνζσπηθφο θάθεινο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί,
ηδηνρείξσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηε δηεχζπλζε: Οπγανιζμόρ Δπιμόπθυζηρ
Δκπαιδεςηικών, 3ηρ επηεμβπίος 42 & Πολςηεσνείος, 10433 Αθήνα, εληφο
ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Δθπαίδεπζε Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ».
Πξνζεζκία ηδηφρεηξεο ππνβνιήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία νξίδεηαη ε
ώπα 15:00 ηηρ 10/3/2011. ε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο ππνβιεζεί κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία ηαρπδξνκηθήο ζθξαγίδαο φρη κεηαγελέζηεξε
ηεο 10ηρ Μαπηίος 2011.
9. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα δηαπηζησζεί φηη πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ηεο ελφηεηαο 7 ζα κεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ακέζσο παξαθάησ ειδικόηεπα κπιηήπια θαη ηα αληίζηνηρα βάξε:
Α. Δπηπιένλ ζπνπδέο (30%): Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη εηδηθφηεξα φζνη αθνξνχλ
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ή ζηηο επηζηήκεο αγσγήο, άιινη ηίηινη
ζπνπδψλ

πνπ

αθνξνχλ

ηελ

επηζηεκνληθή

θαη

παηδαγσγηθή

θαηάξηηζε

ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ.
Β. Δπηκφξθσζε (20%): πηζηνπνίεζε Β’ επηπέδνπ1, παξαθνινχζεζε άιισλ ζεκηλαξίσλ
εμνηθείσζεο κε ηηο ΣΠΔ ή/θαη αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, δηδαζθαιίεο ζηελ
ηάμε κε ρξήζε ΣΠΔ.
Γ. Δπηκνξθσηηθή δξάζε (25%): δηδαζθαιία ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εμνηθείσζεο
κε ηηο ΣΠΔ ή/θαη αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, εηζεγήζεηο ζε ζεκηλάξηα θαη
εκεξίδεο αλάινγνπ επηκνξθσηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Γ. Γεκνζηεχζεηο θαη δεκηνπξγία επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ (25%): ζπγγξαθή/ παξαγσγή
βηβιίσλ ή άιινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηκφξθσζε ή/θαη
ηελ έληαμε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή/ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπγγξαθή
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, εηζεγήζεηο θαη ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα/ εκεξίδεο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπγγξαθηθφ έξγν ή επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/
αλαθνηλψζεηο,

ζρεδηαζκφο

ή/θαη

αλάπηπμε

εθπαηδεπηηθψλ

ινγηζκηθψλ/

applets/

δηθηπαθψλ ηφπσλ, εθπφλεζε θαη δεκνζίεπζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε
1

Η πιζηοποίηζη Β’ επιπέδος μποπεί να έσει γίνει ζηο πλαίζιο είηε ηηρ παπούζαρ Ππάξηρ είηε ηηρ
πποηγηθείζαρ Ππάξηρ «Δπιμόπθωζη Δκπαιδεςηικών ζηη Χπήζη και Αξιοποίηζη ηων ΤΠΔ ζηην Δκπαιδεςηική
Γιδακηική Γιαδικαζία» ηος Μέηπος 2.1 ηος ΔΠΔΑΔΚ II
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ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ/ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηίηινπο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ/
άιινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην Γηαδίθηπν, ζπκκεηνρή ζε πηινηηθά πξνγξάκκαηα
εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ή ζπλαθή θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ.
Πεξηζζφηεξεο

ιεπηνκέξεηεο

γηα

ηα

θξηηήξηα

αμηνιφγεζεο

παξνπζηάδνληαη

ζην

Παπάπηημα Γ ηεο παξνχζεο.
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ επηκνξθσηψλ ηεο Πξάμεο
πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 2 θάζεηο:
I) Φάζε αμηνιφγεζεο
ην πιαίζην ηεο θάζεο απηήο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ειέγρεη θαη’ αξρήλ θαηά πφζνλ
πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θάζε ππνςεθίνπ. Δάλ νη
πξνυπνζέζεηο δελ πιεξνχληαη, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο. Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κνξηνδνηεί θάζε
ππνςήθην γηα θάζε θξηηήξην ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ θαθέινπ, θαη ζηαζκίδεη ηα κφξηα κε ην βάξνο ηνπ θξηηεξίνπ. Ο ηειηθφο
βαζκφο θάζε ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ κνξίσλ γηα φια
ηα θξηηήξηα. Ζ επηηξνπή δχλαηαη λα πξνβεί ζε επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ρσξηζηά γηα θάζε έλαλ
απφ ηνπο βαζηθνχο θιάδνπο ηεο επηκφξθσζεο (ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ19/20 θαη
ΠΔ60/ΠΔ70), ζπληάζζνληαη δχν (2) δηαθξηηνί θαηάινγνη επηηπρφλησλ:
1ος κατάλογος επιτυχόντων: Καηάινγνο ρνιηθψλ πκβνχισλ. Πεξηιακβάλνληαη φινη νη
ππνςήθηνη πνπ είλαη ρνιηθνί χκβνπινη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ
ηνπο.
2ος κατάλογος επιτυχόντων: Καηάινγνο Λνηπψλ Δθπαηδεπηηθψλ. Πεξηιακβάλεη ηνπο
ππφινηπνπο ππνςεθίνπο (κε ρνιηθνχο πκβνχινπο), θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ
ηειηθνχ βαζκνχ ηνπο.
II) Φάζε επηινγήο θαη θαηαλνκήο
Μεηά ηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ησλ θαηαιφγσλ επηηπρφλησλ θαη ηελ νξηζηηθή
επηινγή ησλ ΠΑΚΔ, νη επηηπρφληεο ζα θιεζνχλ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ηηο δειψζεηο
πξνηίκεζεο (βι. ελφηεηα 8), ηξνπνπνηψληαο απηέο εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Αθνινχζσο ζα
γίλεη ε επηινγή θαη θαηαλνκή ησλ επηηπρφλησλ ζηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα, ρσξηζηά
γηα θάζε θιάδν, σο εμήο:
α) Γηαηξέρνληαη νη επηηπρφληεο ηνπ 1νπ θαηαιφγνπ (ρνιηθνί χκβνπινη). Δάλ ζηελ
γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο 1εο ηνπ πξνηίκεζεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ην 60% ησλ ζέζεσλ, ν
8
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επηηπρψλ θαηαλέκεηαη εθεί, αιιηψο θαηαλέκεηαη ζηελ 2ε, 3ε θνθ πεξηνρή. Δάλ δελ κπνξεί
λα θαηαλεκεζεί πνπζελά, ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηεξίδεηαη επηιαρψλ.
β) Γηαηξέρνληαη νη επηηπρφληεο ηνπ 2νπ θαηαιφγνπ. Δάλ ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο
1εο ηνπ πξνηίκεζεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ, ν επηηπρψλ θαηαλέκεηαη
εθεί, αιιηψο θαηαλέκεηαη ζηελ 2ε, 3ε θνθ πεξηνρή. Δάλ δελ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί
πνπζελά, ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηεξίδεηαη επηιαρψλ.
γ) Δθφζνλ παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο ζε θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, απηέο
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο επηιαρφληεο, θαηά ζεηξά βαζκνινγίαο.
10. ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, ζηνλ θφκβν ηεο Πξάμεο, http://bepipedo2.cti.gr.
Δπίζεο, γηα δηεπθξηλίζεηο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ηεο
Πξάμεο (Help Desk), ζπκπιεξψλνληαο ηελ ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο εξσηήκαηνο
πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ παξαπάλσ θφκβν ηεο Πξάμεο (επηινγή: Τπνζηεξηθηηθέο δνκέο
 Help Desk).
Ζ παξνχζα θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη ηηο Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο (Γεκφζηα
θαη Ηδησηηθά).
Ζ

παξνχζα

πξφζθιεζε

λα

δεκνζηεπζεί

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Ο.ΔΠ.ΔΚ.

(http://www.oepek.gr).
Για ηην Ππάξη
Οπγανιζμόρ Δπιμόπθυζηρ Δκπαιδεςηικών
(Ο.ΔΠ.ΔΚ.)

Πίνακαρ Αποδεκηών
1. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ
2. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ
3. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΩΖ ΥΟΛΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ (Π.Δ...)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α

Γνώζειρ και δεξιόηηηερ Δπιμοπθυηών Β’ Δπιπέδος

Οη γνώζειρ και δεξιόηηηερ πνπ ζα απνθηήζνπλ θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο νη
επηκνξθσηέο Β’ επηπέδνπ θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο:
1. Γηαζέηνπλ κία γεληθή ζεψξεζε ησλ επηζηεκνινγηθψλ θαη ινηπψλ επηπηψζεσλ ηεο
δηδαθηηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ.
2. Γλσξίδνπλ ηα ζεσξεηηθά αιιά θαη ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ
ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζην ζρνιείν θαη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηεο
ελζσκάησζεο απηήο ζε νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα – θαη κάιηζηα ην
ειιεληθφ.
3. Καηαλννχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ
ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ ην
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ.
4. Μπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ
(γεληθήο ρξήζεσο αιιά θαη ινγηζκηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο)
πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ, κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε
λέσλ ελλνηψλ ή ηε δεκηνπξγία λέσλ πεξηβαιιφλησλ, επλντθψλ γηα ηε κάζεζε. Δίλαη
επίζεο ζε ζέζε λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο.
5. Δίλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ή λα απηoεπηκνξθσζνχλ. Δπίζεο, θαηαλννχλ θαη κεηέρνπλ δεκηνπξγηθά ζηηο λέεο δηαζηάζεηο
ηνπ δηαδηθηχνπ (web 2.0), φπσο ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ν λένο ξφινο ρξεζηψλ σο
ζπλ-δεκηνπξγψλ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα
εθαξκνγήο ηνπο σο κέζν γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο.
6. Μπνξνχλ λα ζθηαγξαθήζνπλ επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
ινγηζκηθψλ θαη γεληθφηεξα πεξηβαιιφλησλ κε εθπαηδεπηηθή ρξήζε (εξγαιεία γεληθήο
ρξήζεσο, δηαδίθηπν, εξγαιεία θαη ππεξεζίεο web 2.0, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο) γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ.
7. Γλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο απνδνηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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8. Δίλαη γεληθά ζε ζέζε λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο
εθπαηδεχηεθαλ:

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ

επεθηείλνπλ
δηαθνξεηηθφ

ηηο
αιιά

εθαξκνγέο,
αλάινγν

λα

επηλνήζνπλ

ινγηζκηθφ

ή

άιιεο,

δηδαθηηθφ

λα

πιηθφ

εληνπίδνληαο ηηο δηαθνξέο θαη ελδερνκέλσο ηηο δηδαθηηθέο επηπηψζεηο ηεο επηινγήο
ηνπο.
9. Δίλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο κηθξν-εθαξκνγέο ή πεξηβάιινληα, κε ηε
βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη
κπνξνχλ επίζεο λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο.
10. Δίλαη ζε ζέζε λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη ην πλεχκα
ηνπο θαη ηε ζηάζε ηνπο θαη ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ηνπο ζηεξίμνπλ – ζε
επίπεδν ηερληθφ, παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ – ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή
πξάμε.
11. Γηαθαηέρνληαη ελ γέλεη απφ έλα πλεχκα αλαδήηεζεο θαη δηεξεχλεζεο λέσλ κεζφδσλ
βειηίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη έρνπλ κία ζεηηθή, αιιά θξηηηθή, ζηάζε
γηα ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

Γευγπαθικέρ πεπιοσέρ ηυν Πανεπιζηημιακών Κένηπυν Δπιμόπθυζηρ και
καηανομή ηυν εκπαιδεςόμενυν επιμοπθυηών ζηα ΠΑΚΔ

α/α

Γευγπαθική πεπιοσή πος
ανηιζηοισεί ζηο ΠΑΚΔ

Πλήθορ εκπαιδεςθηζόμενυν ζηο ΠΑΚΔ, καηά κλάδο
ΠΔ02

ΠΔ03

ΠΔ04

ΠΔ19/20

ΠΔ60/70

χλνιν

1

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο

0

6

8

6

0

20

2

Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο θαη
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

10

0

10

20

40

80

3

Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, Ν.
Κέξθπξαο, Ν. Λεπθάδαο

0

10

0

10

0

20

4

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο

10

0

0

0

10

20

5

Πεξηθέξεηεο Πεινπνλλήζνπ θαη
Γπηηθήο Διιάδνο, Ννκνί
Κεθαιιελίαο θαη Εαθχλζνπ

13

9

11

0

7

40

6

Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη ηεξεάο
Διιάδνο

13

16

11

20

20

80

7

Πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ
Αηγαίνπ

8

6

6

0

0

20

8

Πεξηθέξεηα Κξήηεο

0

0

0

6

14

20

ΤΝΟΛΟ

54

47

46

62

91

300
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
Βαθμολογούμενα κπιηήπια αξιολόγηζηρ και επιλογήρ ςποτηθίυν και επί μέποςρ
ζηοισεία αςηών
Καζέλα απφ ηα 4 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη ζηελ θιίκαθα 0 – 10. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ζηελ αξρή αζξνίδνληαη νη απνηηκήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηήιεο (πρ, ππνςήθηνο κε Γηδαθηνξηθφ ζηελ
παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη M.Ed ζηελ Γηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ, ζα κπνξνχζε λα
πάξεη αξρηθά 9 + 3 = 12 γηα ην θξηηήξην Α). Δλ ζπλερεία, γίλεηαη αλαγσγή ηεο επί κέξνπο
βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ γηα θάζε θξηηήξην ρσξηζηά, πνιιαπιαζηάδνληαο κε ηνλ παξάγνληα
10/Βmax, φπνπ Βmax ε κέγηζηε βαζκνινγία φισλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ην ελ ιφγσ θξηηήξην. Γηα
παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο ππνςήθηνο Τ βαζκνινγεζεί κε 6 ζην θξηηήξην Α θαη ν κεγαιχηεξνο
βαζκφο νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζην θξηηήξην Α είλαη 12, ηφηε ν επί κέξνπο βαζκφο ηνπ Τ γηα ην
θξηηήξην Α είλαη 6 Υ (10 / 12) = 5.
ηελ ζπλέρεηα, θάζε επί κέξνπο βαζκφο ζηαζκίδεηαη κε ην βάξνο ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ θαη ν
ηειηθφο βαζκφο θάζε ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκψλ γηα φια
ηα θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ππνςήθηνο πάξεη 8 γηα ην θξηηήξην Α, 5 γηα ην Β, 0 γηα ην Γ
θαη 10 γηα ην Γ, ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ είλαη 8 Υ 0,3 + 5 Υ 0,2 + 0 Υ 0,2 + 10 Υ 0,3 = 6,4 (κε άξηζηα
ην 10).
ΚΡΙΣΗΡΙΟ Α. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΟΤΓΔ (30%)
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ

Αποηίμηζη κπιηηπίος

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ

Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ

5 έσο 10

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ

Γηδαθηηθή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ

3 έσο 4

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ

2 έσο 3

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ

Άιιν:

1 έσο 2

Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ

4 έσο 7

Γηδαθηηθή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ

2 έσο 3

Δθπαίδεπζε ελειίθσλ

1 έσο 2

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ
ΔΙΓΙΚΔΤΗ (MSc, MPhil, MEd, MA)
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ
ΔΙΓΙΚΔΤΗ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ
ΔΙΓΙΚΔΤΗ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ
ΔΙΓΙΚΔΤΗ
Άλλορ ηίηλορ ζποςδών ή
μεηεκπαίδεςζηρ
Άλλορ ηίηλορ ζποςδών ή
μεηεκπαίδεςζηρ
Άλλορ ηίηλορ ζποςδών ή
μεηεκπαίδεςζηρ

Άιιν:

1

Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ

2 έσο 3

Γηδαθηηθή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ

1 έσο 2

Άιιν:

1

ΚΡΙΣΗΡΙΟ Β. EΠΙΜΟΡΦΩΗ (20%)
ΦΟΡΔΑ
Πιζηοποιημένη επιμόπθυζη ΣΠΔ Β’
επιπέδος2

ΣΙΣΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ/
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ

ΩΡΔ

Αποηίμηζη
κπιηηπίος
10

Δξειδικεςμένη επιμόπθυζη ζηην
αξιοποίηζη ΣΠΔ

5 έσο10

Πιζηοποίηζη εκπαιδεςηού ενηλίκυν

1 έσο 4

Παπακολούθηζη επιμόπθυζηρ ή
ζεμιναπίυν για σπήζη ηυν ΣΠΔ ζηη
διδακηική ππάξη

1 έσο 3

2

Γηλαδή επιηςσήρ παπακολούθηζη επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ ακολοςθούμενη από πιζηοποίηζη Β’
επιπέδος, ζηο πλαίζιο είηε ηηρ παπούζαρ Ππάξηρ είηε ηηρ πποηγηθείζαρ Ππάξηρ «Δπιμόπθωζη
Δκπαιδεςηικών ζηη Χπήζη και Αξιοποίηζη ηων ΤΠΔ ζηην Δκπαιδεςηική Γιδακηική Γιαδικαζία» ηος Μέηπος
2.1 ηος ΔΠΔΑΔΚ II
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Παπακολούθηζη επιμόπθυζηρ ή
ζεμιναπίυν για διδακηική γνυζηικού
ανηικειμένος
Παπακολούθηζη επιμόπθυζηρ ή
ζεμιναπίυν για εκπαίδεςζη ενηλίκυν

1 έσο 2
1 έσο 2
1 έσο 2

Άλλο (πποζδιοπίζηε) ……………......

ΚΡΙΣΗΡΙΟ Γ. ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΓΡΑΗ (25%)
ΦΟΡΔΑ
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΩΡΔ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Αποηίμηζη
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ
κπιηηπίος
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ

Δκπαιδεςηήρ/ηπια ζε ππογπάμμαηα
αξιοποίηζηρ ηυν ΣΠΔ ζηη διδακηική
ππάξη
Δπιμοπθυηήρ/ηπια ζε ππογπάμμαηα
διδακηικήρ ηος γνυζηικού ανηικειμένος

5 έσο10
3 έσο 5

Δπιμοπθυηήρ/ηπια ζε ππογπάμμαηα
επιμόπθυζηρ ζηιρ Βαζικέρ ΣΠΔ
Διζηγηηήρ/ηπια ζε ζεμινάπια και
ημεπίδερ επιμοπθυηικού πεπιεσομένος
ζσεηικά με ηην παιδαγυγική εθαπμογή
ηυν ΣΠΔ
Τλοποίηζη επιμόπθυζηρ/ ζεμιναπίυν
οποιοςδήποηε πεπιεσομένος (υρ
εκπαιδεςηήρ) ζε ενήλικερ ζποςδαζηέρ

2 έσο 3
1 έσο 2

1 έσο 2
1 έσο 2

Άλλο (πποζδιοπίζηε) ……………......

ΚΡΙΣΗΡΙΟ Γ. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (25%)
ΣΙΣΛΟ

Αποηίμηζη κπιηηπίος

ςγγπαθή ή ζςμμεηοσή ζηη ζςγγπαθή βιβλίυν/
εγσειπιδίυν ζσεηικών με ηην αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ
ζηην εκπαίδεςζη

1 έσο 10

ςγγπαθή ή ζςμμεηοσή ζηη ζςγγπαθή βιβλίυν/
εγσειπιδίυν ζσεηικών με ηην εκπαίδεςζη και ηην
επιμόπθυζη

1 έσο 5

ςγγπαθή ή ζςμμεηοσή ζε ομάδερ ζςγγπαθήρ
διδακηικών βιβλίυν

1 έσο 5

Γημοζίεςζη άπθπυν ζε επιζηημονικά πεπιοδικά
ζσεηικά με ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη

1 έσο 10

Ανακοινώζειρ και ειζηγήζειρ ζε ζςνέδπια, ημεπίδερ,
ζεμινάπια ζσεηικά με ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη

1 έσο 5

Ανάπηςξη και ζςνηήπηζη δικηςακών ηόπυν, blogs,
κλπ. ζσεηικών με ηο ανηικείμενο διδαζκαλίαρ

1 έσο 4

Ανάπηςξη – δημοζίεςζη εκπαιδεςηικού ςλικού ζηο
Γιαδίκηςο

1 έσο 3

Ανάπηςξη ζςνοδεςηικού – ςποζηηπικηικού ςλικού
για ηίηλοςρ εκπαιδεςηικού λογιζμικού

1 έσο 4

Άλλερ επγαζίερ ζηο πλαίζιο έπγυν ηος Β/Γ ΚΠ με
ανηικείμενο ηην αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ ζηην
εκπαίδεςζη

1 έσο 3

Άλλο (παπακαλούμε πποζδιοπίζηε)
…………………………………………………………….

1 έσο 5
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