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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – «πολλαπλασιαστών» σε θέματα
αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην τάξη
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ
Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή
των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013,
που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας.
Ειδικότερα, τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο να συμβάλουν στην αξιοποίηση των
διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας που εγκαθίστανται στα σχολεία που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία».
Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η επιμόρφωση, κατ’ αρχάς, ενός εκπαιδευτικού που
υποδεικνύεται από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα, σε θέματα
εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων αυτών στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα
λειτουργήσει μέσα στο σχολείο του ως «πολλαπλασιαστής» των γνώσεων και δεξιοτήτων που
θα αποκτήσει στην εν λόγω επιμόρφωση, για τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς.
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη
διδασκαλία», οι οποίοι έχουν οριστεί από το Διευθυντή του σχολείου τους ως
«πολλαπλασιαστές» αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων (ένας εκπαιδευτικός από
κάθε σχολείο).
Οι «πολλαπλασιαστές» πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο και
κατά προτεραιότητα, να είναι επίσης:
1. επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί Β’ επιπέδου (δηλαδή να έχουν παρακολουθήσει
προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ
στη Διδακτική Πράξη),
2. καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19-20,
3. πιστοποιημένοι στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α’ επίπεδο).
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Ο κατάλογος των «πολλαπλασιαστών» που θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση αυτή,
έχει ήδη συγκροτηθεί στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας, μετά από Πρόσκληση του Ι.Τ.Υ.Ε.
προς τα σχολεία αυτά, το Δεκέμβριο 2010, ενώ στην παρούσα φάση υπάρχει δυνατότητα
επικαιροποίησής του (βλέπε http://b-epipedo2.cti.gr/mis --> Επιλογή: Π78 - Διαδραστικά
Συστήματα).
Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα έχουν διάρκεια 18 ωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν, εν γένει,
σε διάστημα 3 εβδομάδων (2 τρίωρα ανά εβδομάδα), εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα
Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη την Ελλάδα, το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012
από επιμορφωτές Β’ επιπέδου, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε ειδική συμπληρωματική
εκπαίδευση για το σκοπό αυτό. Σε περιοχές όπου παρουσιάζεται μεγάλη γεωγραφική διασπορά
επιμορφούμενων (πχ. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) ή άλλες δυσκολίες (πχ. έλλειψη επιμορφωτή),
προβλέπεται να οργανωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο προγράμματα εξ αποστάσεως
επιμόρφωσης (κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες).
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων για την
υλοποίηση της επιμόρφωσης, καθώς και της διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων,
σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό:


Στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2011, πρόκειται να δημοσιευθεί Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα ΚΣΕ που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση
των προγραμμάτων αυτών. Προϋπόθεση συμμετοχής θα είναι να ανήκουν στο Μητρώο
ΚΣΕ Β’ επιπέδου και να εξασφαλίζουν υποδομές χρήσης διαδραστικών συστημάτων
διδασκαλίας οποιουδήποτε τύπου (πχ. διαδραστικό πίνακα, φορητό σύστημα).



Στη συνέχεια, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012, θα κληθούν τα ΚΣΕ που
θα επιλεγούν, να υποβάλλουν προγράμματα επιμόρφωσης (ωρολόγιο πρόγραμμα,
επιμορφωτές και λοιπούς συντελεστές του προγράμματος), ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis). Οι επιμορφωτές που
θα υλοποιήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης επιλέγονται από το Μητρώο επιμορφωτών
Β’ επιπέδου και ειδικότερα, από εκείνους που έχουν συμμετάσχει στη συμπληρωματική
εκπαίδευση σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας
που έγινε το Φθινόπωρο 2010, σε Πανεπιστημιακά Κέντρα και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.



Εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Φεβρουαρίου 2012, οι εκπαιδευτικοί –
«πολλαπλασιαστές» θα μπορούν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου, να
ενημερωθούν για τα επιμορφωτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους
και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα που επιθυμούν εφόσον αυτό
έχει κενές θέσεις, με σειρά προτεραιότητας.



Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 20 Φεβρουαρίου 2012.

4. ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις παραπάνω δράσεις καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά
με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι (σχολεία που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα Π78, εκπαιδευτικοί – «πολλαπλασιαστές», επιμορφωτές, ΚΣΕ) 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 που δημοσιεύονται εκεί ή/και να υποβάλλουν τυχόν
ερωτήματα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία help desk της Πράξης (επιλογή «Υποστηρικτικές δομές
 “Help Desk”).
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