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Αλαθνίλωζε - Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο
γηα ηε βαζκνιόγεζε «ειεθηξνληθώλ γξαπηώλ» επηκνξθνύκελωλ ζην πιαίζην
ηωλ δνθηκαζηώλ πηζηνπνίεζεο ηωλ Πξάμεωλ κε γεληθό ηίηιν «Δπηκόξθωζε ηωλ
Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ηωλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε»
(ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ) πνπ είλαη εληαγκέλεο ζηνπο Άμνλεο
Πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 θαη 3 ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ
2007- 2013
Έρνληαο ππφςε:
1. ηελ κε αξηζκ. 15281/30-9-2009 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε
Γηδαθηηθή Πξάμε, ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα
Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 2013.
2. ηελ κε αξηζκ. 15282/30-9-2009 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε
Γηδαθηηθή Πξάμε, ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη
δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 2013.
3. ηελ κε αξηζκ. 15283/30-9-2009 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε
Γηδαθηηθή Πξάμε, ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε
θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 2013.
4. ηελ κε αξηζκ. 19799/22-11-2011 Απφθαζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε
Γηδαθηηθή Πξάμε – ΑΠ1» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 –
2013
5. ηελ κε αξηζκ. 19801/22-11-2011 Απφθαζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε
Γηδαθηηθή Πξάμε – ΑΠ2» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 –
2013
6. ηελ κε αξηζκ. 19802/22-11-2011 Απφθαζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε
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Γηδαθηηθή Πξάμε – ΑΠ3» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 –
2013
7. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκ. πξση. 105755/ΚΓ/02.09.2009, κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε εθηφο ησλ άιισλ, ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ, ησλ
Μεηξψσλ Κέληξσλ ηήξημεο Δπηκφξθσζεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΓΒΜΘ).
8. ην ΦΔΚ 26 η.Β’/7.1.2009, ην νπνίν αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ επηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ (Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ),
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο ηεο Καηεγνξίαο 2.1.1.ζ. ηνπ ΔΠΔΑΔΚ «Δπηκφξθσζε
Δθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή
δηαδηθαζία».
9. ηελ Απφθαζε κε αξ. πξση. 711/15.09.2010 ηνπ Γ ηνπ ΟΔΠΔΚ γηα ηε ζπγθξφηεζε
ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ ηεο Δπηκφξθσζεο (Κ.Δ..Δ.) ζην πιαίζην
ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή
ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε», ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε»,
ΔΠΑ 2007 – 2013.
10. ην Νφκν 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118/ 24.05.2011) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν
αλακνξθψλνληαη νη αξρηθνί θνξείο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, ΟΡΓΑΝΙΜΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ (Π.Ι.)
και ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
(Ε.Α.Ι.Σ.Τ.), κε θαηαξγήζεηο – ζπγρσλεχζεηο θαη αιιαγέο αξκνδηνηήησλ θαη
λνκηθήο κνξθήο.
θαινύληαη
νη Δπηκνξθωηέο πνπ αλήθνπλ ζην Μεηξών Δπηκνξθωηώλ Β’ επηπέδνπ
(βιέπε έγγξαθν κε αχμνληα αξηζκφ 8 ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν «έρνληαο ππφςε»)
λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία
βαζκνιόγεζεο ησλ «ειεθηξνληθψλ γξαπηψλ» ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
παξαθνινχζεζαλ επαξθψο πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β’ επηπέδνπ θαη πξνζήιζαλ
ζηηο ζρεηηθέο δνθηκαζίεο πηζηνπνίεζεο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ κε
γεληθφ ηίηιν «Δπηκόξθωζε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή
ηωλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» (ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ) πνπ είλαη
εληαγκέλεο ζηνπο άμνλεο 1,2 θαη 3 ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ
2007-2013, νη νπνίεο πινπνηνχληαη κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη νη νπνίεο ζην θείκελν ηεο
παξνχζαο Πξφζθιεζεο γηα ιφγνπο εληαίαο αλαθνξάο αλαθέξνληαη ζπλνιηθά σο «ε
Πξάμε».
Δηδηθφηεξα, ε δεηνύκελε βαζκνιόγεζε αθνξά ζην δεχηεξν κέξνο ησλ δνθηκαζηψλ
πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή ζηελ ειεύζεξε αλάπηπμε ελόο πιήξνπο
ζέκαηνο ζρεηηθνύ κε ηελ εθπόλεζε ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο (βιέπε Παξάγξαθν 2
ηεο παξνχζαο).
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο είλαη λα
έρνπλ αζθήζεη επηκνξθσηηθφ έξγν ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο επηκφξθσζεο ηεο
παξνχζαο Πξάμεο θαη λα έρνπλ αλαιάβεη θαηά ηηο πεξηφδνπο απηέο, θαη’ ειάρηζην, ηελ
πινπνίεζε ηνπ ηζνδχλακνπ1 ενός ολόκληροσ προγράμμαηος. Δμαηξνχληαη ηεο
παξαπάλσ πξνυπφζεζεο νη επηκέξνπο εηδηθφηεηεο ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 θαη ηδίσο νη
ΠΔ04.02-Υεκηθνί, ΠΔ04.04-Βηνιφγνη θαη ΠΔ04.05-Γεσιφγνη.
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη, θαη’ αξράο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεχζπλζε http://b-epipedo2.cti.gr/mis
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Ωο πινπνίεζε ηνπ ηζνδχλακνπ ελφο νιφθιεξνπ πξνγξάκκαηνο απφ έλαλ επηκνξθσηή λνείηαη ε δηεμαγσγή εθ κέξνπο
ηνπ ηζάξηζκνπ κε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηηθψλ σξψλ νη νπνίεο, ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο
επηκφξθσζεο, δηαηξέρνπλ ην ζχλνιν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηεο επηκφξθσζεο.
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θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 28 επηεκβξίνπ 2012,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 3 ηεο παξνχζαο.
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1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
Η Πξάμε πινπνηείηαη απφ ζχκπξαμε θνξέσλ κε Σειηθφ Γηθαηνχρν ην Ιλζηηηνχην
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.) πνπ απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ έξγνπ (βάζεη ηνπ
Ν.3966/24-5-2011, §25, αξ. 19) έπεηηα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.), πνπ ήηαλ ν Γηθαηνχρνο ηεο Πξάμεο θαη
ζπλδηθαηνχρν - ζπκπξάηηνληα επηζηεκνληθφ θνξέα ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ (Ι.Σ.Τ.Δ.) - «Γηφθαληνο», φπσο κεηνλνκάζηεθε ην
Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (βάζεη ηνπ Ν.3966/24-52011, άξζξν 22) θαη πεξηιακβάλεη:
Α) Πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα 27.500 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α’ζκηαο θαη Β’ζκηαο
εθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ησλ θιάδσλ α) ΠΔ02 (θηιφινγνη), β) ΠΔ03 (καζεκαηηθνί),
γ) ΠΔ04 (θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ), δ) ΠΔ60/70 (λεπηαγσγνί/ δάζθαινη), ε)
ΠΔ05/06/07 (θαζεγεηέο γαιιηθήο, αγγιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο), θαη ζη) ΠΔ19/20
(θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο)2. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο
αληηθεηκέλνπ (ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ). Η επηκφξθσζε απηή απνηειεί ζπλέρεηα,
ζε επξχηεξε θιίκαθα, ηεο επηκφξθσζεο πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο
«Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηδαθηηθή δηαδηθαζία» ηνπ Μέηξνπ 2.1 ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ (ζην δηάζηεκα 2007 – 2008) θαη
είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα δψζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο
ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζε ΣΠΔ.
πλνπηηθά, ηα
πεξηιακβάλνπλ:

Πξνγξάκκαηα

Δπηκφξθσζεο

Δθπαηδεπηηθψλ

Β’

Δπηπέδνπ

1. Σελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο – κεζνδνινγηθέο
θαη δηδαθηηθέο – ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ.
2. Σελ εθπαίδεπζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ,
ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ εξγαιείσλ.
3. Σελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο Πξάμεο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη δνκέο
παιαηφηεξσλ Πξάμεσλ επηκφξθσζεο.
Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά ζε Κέληξα ηήξημεο
Δπηκφξθσζεο (Κ..Δ.) θαη νξγαλψλνληαη ζε επηκνξθσηηθέο πεξηφδνπο (θάζε
επηκνξθσηηθή πεξίνδνο θαιχπηεη θαηά πξνζέγγηζε ηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο).
Δλ γέλεη, ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ζε νκάδεο 10 έσο 15 αηφκσλ
θαη ε δηδαζθαιία δηαξθεί 96 ψξεο, θαηαλεκεκέλεο ζε 6 ψξεο θαηά κέγηζην αλά
εβδνκάδα. Σα καζήκαηα γίλνληαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ψζηε λα κελ
παξεκπνδίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα
ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ Β’ επηπέδνπ 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. Οη δχν πξψηνη κήλεο ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο ζηα ΚΔ
(δχν 3σξα αλά εβδνκάδα), ελψ ζηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ αλάκεηθηα δηαζηήκαηα
επηκνξθσηηθψλ ζπλεδξηψλ, εθαξκνγήο ζηελ ηάμε θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ
γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ
2

ηηο πξψηεο επηκνξθσηηθέο πεξηφδνπο θαη κέρξη λα δεκηνπξγεζνχλ νη ππνδνκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ05/06/07 θαη ΠΔ19/20 (πρ. εθπαίδεπζε επηκνξθσηψλ, δεκηνπξγία
επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ), ε επηκφξθσζε δηεμήρζε κφλν γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ60/ΠΔ70.
ε
ηελ επφκελε, 4 επηκνξθσηηθή πεξίνδν (2012-2013), ζα δηεμαρζνχλ επίζεο πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο
γηα ηνλ θιάδν ΠΔ19/20, γηα πξψηε θνξά.
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επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γλσζηνπνηνχληαη εγθαίξσο ζε φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πινπνίεζεο κέζσ ησλ δνκψλ
ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο Πξάμεο (πρ. δεκνζίεπζε Αλαθνηλψζεσλ ζηελ Πχιε
Δλεκέξσζεο θαη πλεξγαζίαο ηεο Πξάμεο: http://b-epipedo2.cti.gr, Οδεγνί δηαδηθαζηψλ
θαη δηαρείξηζεο, θ.α.)
Έλαο αξηζκφο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πινπνηεζνχλ κε ην κνληέιν ηεο
κηθηήο κάζεζεο, ζπλδπάδνληαο εμ απνζηάζεσο κάζεζε θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηα
δψζεο ζπλεδξηψλ θιαζζηθνχ ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ηδηαίηεξεο
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ππάξμεη λεψηεξε
Πξφζθιεζε.
Β) Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε
κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ σο επηκνξθσηέο Β’ επηπέδνπ,
εληαζζφκελνη ζην ππάξρνλ Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ. Η δηάξθεηα θάζε Πξνγξάκκαηνο
Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ είλαη 350 ψξεο. Σα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο
Δπηκνξθσηψλ δηεμάγνληαη ζε επηιεγκέλα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο
(ΠΑΚΔ) ζε φιε ηε ρψξα.
Γ) Πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ α) ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ΣΠΔ (Α’
επίπεδν), ψζηε λένη εθπαηδεπηηθνί λα θαιχςνπλ ηελ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ
επηκφξθσζε Β’ επηπέδνπ θαη β) ζηηο δεμηφηεηεο ΣΠΔ Β’ επηπέδνπ, σο δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο κεηά ηελ επηκφξθσζε, όποσ και αθορά η παρούζα πρόζκληζη.
Γ) Πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο επηκνξθσηψλ
αμηνιφγεζεο κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηα ΠΑΚΔ.

Β’

επηπέδνπ,

σο

δηαδηθαζία

2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΣΠΔ Β’
ΔΠΙΠΔΓΟΤ
Η αμηνιφγεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνθνίηεζαλ απφ ηα
Κέληξα ηήξημεο Δπηκφξθσζεο (ΚΔ) έρνληαο παξαθνινπζήζεη επαξθψο3
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο β’ επηπέδνπ δηάξθεηαο 96 σξψλ ζην πιαίζην ηεο
παξαπάλσ Πξάμεο ή ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ έξγνπ4, πξαγκαηνπνηείηαη ζε
Κέληξα Πηζηνπνίεζεο (ΚεΠηο), πνπ είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα
Παλεπηζηεκίσλ ή/θαη ΑΣΔΙ.
ηόρνο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο είλαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο Β’ επηπέδνπ ζηα
ΚΔ, απέθηεζαλ ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο κε ηα λέα
κέζα θαη αλέπηπμαλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψζνπλ
δηδαζθαιίεο ζην αληηθείκελφ ηνπο κε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ ΣΠΔ.
Η ηειηθή δνθηκαζία ζπλίζηαηαη ζε κία νnline εμέηαζε, ε νπνία δηελεξγείηαη ζηα
ΚεΠηο θαη πεξηιακβάλεη έλα απηνκαηνπνηεκέλν θαη έλα κε απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο.
Σα δχν κέξε ηεο ηειηθήο δνθηκαζίαο δηελεξγνχληαη ζε εληαία ρξνληθή πεξίνδν, κε
αλψηαηε δηάξθεηα γηα θάζε εμεηαδφκελν ηηο 4 ψξεο.

3

Δπαξθήο ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ελφο επηκνξθνχκελνπ εθφζνλ (α) έρεη παξαθνινπζήζεη ην 90% ησλ δηδαθηηθψλ
σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 86 απφ ηηο 96 δηδαθηηθέο ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, βάζεη παξνπζηνινγίσλ) θαη
(β) έρεη επαξθψο ζπκκεηάζρεη ζηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο «εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
απέθηεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκκεηνρή ζην 90% ηνπιάρηζηνλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπλαληήζεσλ, θαζψο
θαη δηεμαγσγή ηθαλνχ αξηζκνχ «παξεκβάζεσλ ζηελ ηάμε»/ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε ΣΠΔ, βάζεη ησλ
ζρεηηθψλ αλαθνξψλ επηκνξθσηή θαη επηκνξθνχκελνπ, θφξκεο 3 θαη 4). Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ
ηα πξνγξάκκαηα πνπ επηκφξθσζεο β’ επηπέδνπ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ έξγνπ
(2008), ηζρχεη κφλν ε πξνυπφζεζε (α).
4

Πξάμε «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηδαθηηθή Γηαδηθαζία»
ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεσλ 2.1.1.ζ. «Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ)» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠ.
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ην απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο online εμέηαζεο ηίζεηαη ζε θάζε ππνςήθην
εθπαηδεπηηθφ έλα ηεζη κε νξηζκέλν αξηζκφ εξσηήζεσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, ζηηο
νπνίεο ζα θιεζεί λα απαληήζεη. ην ηεζη ζα πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο
επηινγήο, εξσηήζεηο ζσζηνχ/ ιάζνπο, εξσηήζεηο αληηζηνίρεζεο, εξσηήζεηο
ζπκπιήξσζεο θελψλ θιπ. Γηα νξηζκέλεο εξσηήζεηο ε εθθψλεζε θαη νη ελαιιαθηηθέο
απαληήζεηο είλαη εμαηξεηηθά απιέο, ελψ γηα άιια εξσηήκαηα είλαη πην ζχλζεηεο,
αθνξψληαο γηα παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχο ελλνηψλ, θαηαλφεζε θαηαζηάζεσλ, ζελάξηα
εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ θιπ.
Οη εξσηήζεηο απαληψληαη κέζσ ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο
πηζηνπνίεζεο θαη ελ ζπλερεία βαζκνινγνχληαη κε απηφκαην ηξφπν.
ην κε απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο online εμέηαζεο δεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα γίλεη ειεθηξνληθά (κε ρξήζε ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ)
αλάπηπμε ελφο πιήξνπο ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο
θαη ηνλ ρεηξηζκφ απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ηάμε. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ε αλάπηπμε γίλεηαη ζηε βάζε ελφο «πιαηζίνπ» ειεχζεξνπ ζέκαηνο, ην νπνίν δίλεηαη
καδί κε ηελ εθθψλεζε ηνπ ζέκαηνο. Σν πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαη εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ απφ ηνλ
πηζηνπνηνχκελν θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ή ηεο εθπαηδεπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα ππνδεηθλχεη κία ζπγθεθξηκέλε δνκή γηα ην πξνηεηλφκελν
ζρέδην/ δξαζηεξηφηεηα. ηε ζρεηηθή βηβιηνζήθε ηεο Πχιεο ελεκέξσζεο ηεο Πξάμεο,
http://b-epipedo2.cti.gr, δηαηίζεληαη παξαδείγκαηα αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ ζεκάησλ
(δείγκαηα εξσηήζεσλ απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο θαη πιαίζηα ζεκάησλ ειεχζεξεο
αλάπηπμεο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο).
Σα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ δεκηνπξγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
πηζηνπνίεζε «επηζπλάπηνληαη» ζην αξρείν απαληήζεσλ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ
κέξνπο ηεο εμέηαζεο θαη θαηαρσξίδνληαη ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (MIS) ηνπ έξγνπ. Σα αξρεία απηά ζα δηνρεηεχνληαη, κέζσ
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνπο βαζκνινγεηέο, νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ κε
Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ψζηε λα πξνθχςεη ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ κε
απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο. Σα ειεθηξνληθά αξρεία δηαθηλνχληαη απφ θαη πξνο ηνπο
βαζκνινγεηέο κέζσ ηνπ MIS ηεο Πξάμεο κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην
αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο θαη ρσξίο λα είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ εμεηαδφκελνπ.
Κάζε ειεθηξνληθφ αξρείν αληηζηνηρίδεηαη κε ηπραίν ηξφπν ζε δχν (2) βαζκνινγεηέο ηνπ
ζψκαηνο βαζκνινγεηψλ θαη βαζκνινγείηαη. Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ εμεηαδφκελνπ γηα ην
κε απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο εμέηαζεο, πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ
βαζκνινγηψλ ησλ δπν βαζκνινγεηψλ, εθηφο εάλ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο είλαη
κεγαιχηεξε ησλ 20 κνλάδσλ ζηελ θιίκαθα 100, νπφηε ην γξαπηφ πξνσζείηαη γηα
βαζκνιφγεζε απφ ηξίην βαζκνινγεηή, ηνπ νπνίνπ θαη ε βαζκνινγία ζεσξείηαη σο
ηειηθφο βαζκφο.
Ο ηειηθόο βαζκόο ηεο πηζηνπνίεζεο Βπηζη γηα θάζε ππνςήθην εθπαηδεπηηθφ
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:
Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βμη-αυτ
φπνπ Βαση ν βαζκφο ηνπ απηφκαηνπ κέξνπο ηεο online εμέηαζεο θαη Βμη--αση ν βαζκφο
ηνπ κε απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο ηεο online εμέηαζεο, εθθξαζκέλνη ζηελ θιίκαθα 0 –
100.
Οη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιάβνπλ σο ηειηθό βαζκό ηνπιάρηζηνλ ην
60, γηα λα ζεσξεζνχλ σο επηηπρψο πεξαηψζαληεο ηελ εθπαίδεπζε θαη λα ιάβνπλ ηε
ζρεηηθή πηζηνπνίεζε.
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3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ - ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ


Η ππνβνιή αίηεζεο – δήιωζεο γίλεηαη θαη’ αξράο ειεθηξνληθά ζηε
δηεύζπλζε http://b-epipedo2.cti.gr/mis/ κε ηε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ θαη ηνπ
θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ δηαζέηνπλ φινη νη θαινχκελνη επηκνξθσηέο.



ηε ζπλέρεηα, ην έληππν ηεο αίηεζεο – δήιωζεο (βιέπε Παξάξηεκα Ι ηεο
παξνχζαο) εθηππώλεηαη (κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο – MIS),
ππνγξάθεηαη θαη απνζηέιιεηαη
a. κε Fax, ζην Ι.Σ.Τ.Δ., ζπκπξάηηνληα επηζηεκνληθό θνξέα ηεο Πξάμεο,
ζηνλ αξηζκό 2610 960 399 θαη
b. ηαρπδξνκηθά (ην πξσηφηππν), ζην Ι.Δ.Π., ηειηθφ δηθαηνχρν ηεο Πξάμεο, ζηε
δηεχζπλζε:
Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.)
Αλ. Σζφρα 36,
115 21 Αζήλα
(κε ηελ έλδεημε: Επιμόρθωζη Β΄ Επιπέδοσ: Για ηο Υποέργο 1 ζηο πλαίζιο
ζσγκρόηηζης ζώμαηος βαθμολογηηών)
Οη ελδηαθεξφκελνη επηκνξθσηέο Β’ επηπέδνπ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ
αίηεζε – δήισζε
έωο θαη ηελ Παξαζθεπή 28 επηεκβξίνπ 2012



Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο πληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο Δπηκφξθσζεο (Κ.Δ..Δ.), ζα επηιεγνχλ νη
επηκνξθσηέο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξνχζαο θαη ζα θιεζνχλ λα βαζκνινγήζνπλ αλψλπκα «ειεθηξνληθά γξαπηά»
επηκνξθνχκελσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, ηα νπνία ζα ηνπο αλαηίζεληαη κε ηπραίν
ηξφπν. Η πξφζβαζε ζηα «ειεθηξνληθά γξαπηά» θαη ε θαηάζεζε ηεο βαζκνινγίαο
ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ έξγνπ.



Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ηεο πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2011 –
Φεβξνπαξίνπ 2012, πξνβιέπεηαη λα γίλεη εληφο ηνπ Οθησβξίνπ 2012.



Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ηεο επφκελεο πεξηφδνπ πηζηνπνίεζεο, ε νπνία
πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην Γεθέκβξην 2012, πξνβιέπεηαη λα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηεο.



Ο αξηζκφο ησλ γξαπηψλ πνπ ζα θιεζεί λα βαζκνινγήζεη θάζε επηκνξθσηήο
εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ επηκνξθσηψλ πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε θαη ζα
επηιεγνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ
πξνο βαζκνιφγεζε γξαπηψλ, αλά εηδηθφηεηα.



Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα ηεο
δηαδηθαζίαο βαζκνιφγεζεο, ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο θαη πξφζβαζεο ζηα
ειεθηξνληθά αξρεία ησλ γξαπηψλ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο επηκνξθσηέο βαζκνινγεηέο, έγθαηξα.



Οι επιμορυφτές ποσ θα επιλεγούν να αναλάβοσν βαθμολόγηση «ηλεκτρονικών»
γραπτών στο παρόν πλαίσιο, θα σσνάυοσν στετική σύμβαση με το ΙΕΠ, με φξνπο
ανάλογοσς κε απηνχο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνεγνχκελε ζρεηηθή δηαδηθαζία
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (αξρηθφ ηειηθφ δηθαηνχρν ηεο
Πξάμεο, πξνθάηνρν ηνπ ΙΔΠ)5.

Γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ θφκβνπ

5

Βιέπε http://b-epipedo2.cti.gr/administrative-material-m/doc_download/249-------q-q-.html, Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο Ο.ΔΠ.ΔΚ. κε αξ. πξση, 21 / 12.01.2011
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http://b-epipedo2.cti.gr → (Επιλογή) Υποζηηρικηικές δομές → (Επιλογή) Help Desk →
Ένησπο Υποβολής Ερωηήμαηος.
Η παξνχζα πξφζθιεζε - αλαθνίλσζε δηαηίζεηαη επίζεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν κέζσ
ηνπ θφκβνπ http://b-epipedo2.cti.gr.
Γηα ηελ Πξάμε, ζην πιαίζην πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δξάζεσλ πινπνίεζεο απηήο,
Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεωλ – «Γηόθαληνο»
πκπξάηησλ Φνξέαο ηεο Πξάμεο
Σελ παξνχζα ζπλνδεχεη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ην αθφινπζo:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
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Γηθαηνύρνο Φνξέαο

πκπξάηηωλ Δπηζηεκνληθόο Φνξέαο

ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ
ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ
Απιθμόρ Μηηπώος

ΑΦΜ Δκπαιδεςηικού:

Δκπαιδεςηικού:
Δπώνςμο:

Όνομα:

Όνομα παηπόρ:

Ημεπομηνία Γέννηζηρ:

Γιεύθςνζη:

Πόλη:
ΤΚ:

Τηλέθωνο:

Κινηηό Τηλέθωνο:

e-mail:
Γιεύθςνζη Β’θμιαρ

Σσολείο Υπηπεζίαρ:

Δκπαίδεςζηρ
(πος ανήκει):
Κλάδορ/Διδικόηηηα:

Γιανςόμενο έηορ

ςπηπεζίαρ:
Γηλώνω όηι:
- έσω αζκήζει επιμοπθωηικό έπγο ζηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην
Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» ηος Δ.Π. «Δκπαίδεςζη και δια βίος
μάθηζη», ΔΣΠΑ 2007- 2013,
- πληπώ ηην απαίηηζη ςλοποίηζηρ, καη’ ελάσιζηο ηος ιζοδύναμος ενός ολόκληροσ προγράμμαηος ζηιρ
πποηγούμενερ πεπιόδοςρ επιμόπθωζηρ ηηρ παπούζαρ Ππάξηρ
Σημείωση: Εάν είζηε εκπαιδεσηικός ηοσ κλάδοσ ΠΕ04 και ιδίως ΠΕ04.02-Χημικός, ΠΕ04.04Βιολόγος και ΠΕ04.05-Γεωλόγος και δεν πληροίηε ηην παραπάνω προϋπόθεζη παρακαλείζθε να ηη
διαγράψεηε.
- επιθςμώ να ζςμμεηάζσω ζηη βαθμολόγηζη «ηλεκηπονικών γπαπηών» επιμοπθούμενων ζηο πλαίζιο
ηων δοκιμαζιών πιζηοποίηζηρ ηηρ παπαπάνω Ππάξηρ,
ζύμθωνα με ηη ζσεηική Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ (Σεπηέμβπιορ 2012).
Ημεπομηνία, ………………….
<Υπογπαθή>
<Ονομαηεπώνςμο Δπιμοπθωηή>
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