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Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1 ΚΑΙ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.
Η παρεχόμενη από την παραπάνω Πράξη επιμόρφωση αποτελεί μετεξέλιξη και συνέχιση
της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, και θα υλοποιηθεί σε
δυο φάσεις – επίπεδα (Εισαγωγική και Προχωρημένη επιμόρφωση), ο συνδυασμός των
οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην
ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική
πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).
Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν προγράμματα:
Α) «Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.» (Β1 επίπεδο
Τ.Π.Ε.), για 30.000 εκπαιδευτικούς και
Β) «Προχωρημένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη
διδακτική πράξη» (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), για 5.000 εκπαιδευτικούς.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την
εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’
επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους
επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων
πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.1. Για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα
επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη επιτυχής
συμμετοχή στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και η πιστοποίηση στις αντίστοιχες
γνώσεις και δεξιότητες.
Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση
σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε., είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη
α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και
έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα τα διαδραστικά συστήματα
διδασκαλίας, σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής
και διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και
β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων
ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που θα αξιοποιούν όλα τα
παραπάνω.
Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής είναι οι επιμορφούμενοι:


να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής
χρήσης των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία,

1
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να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι
εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού
υλικού,



να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο
και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα
ασφαλούς χρήσης του,



να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών
τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική
αξιοποίηση ΤΠΕ, εργαλεία - περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και τη
συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιβάλλοντα παρουσίασης, διαμοίρασης
υλικού και εκπόνησης δραστηριοτήτων, λογισμικά παρουσίασης, επεξεργασίας κειμένου
και λογιστικών φύλλων, εννοιολογικοί χάρτες, ιστολόγια και wikis, εφαρμογές - εργαλεία
ειδικής αγωγής, απλά σενάρια – δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και
όλων των παραπάνω, καθώς και θέματα ασφάλειας διαδικτύου.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και θα
έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες (εν γένει 1 τρίωρο την εβδομάδα, δηλαδή μία δια
ζώσης επιμορφωτική συνεδρία που λαμβάνει χώρα στο Κ.Σ.Ε.). Ως συμπληρωματικό και
αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι
επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από
τους επιμορφωτές τους.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από
εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών).
Προβλέπονται κατ’ αρχάς, τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες
εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών περιλαμβανομένων των
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ως εξής:
ΣΥΣΤΑΔΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ
Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ «ΣΥΣΤΑΔΑΣ»
Τ.Π.Ε.
ΚΛΑΔΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1

Θεωρητικές
Φιλόλογοι, Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι
επιστήμες και Ξένων
Γλωσσών,
Καλλιτεχνικά
Μουσικής,
Καλλιτεχνικών

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2

Φυσικές
Επιστήμες,
Τεχνολογία
και
Φυσική
Αγωγή

Φυσικές
Επιστήμες, ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών
Τεχνολογικοί
Κλάδοι,
Επαγγέλματα
Γης,
Κλάδοι Υγείας, Φυσικής
Αγωγής

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3

Μαθηματικά,
Πληροφορική
και Οικονομία
- Διοίκηση

Μαθηματικοί,
ΠΕ03 – Μαθηματικών
Πληροφορικής,
ΠΕ19/20 - Πληροφορικής
Οικονομίας, Διοίκησης
κλπ.
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ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4

Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
και
Προσχολική
Αγωγή

Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

ΠΕ70 - Δάσκαλοι
ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί

Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης
εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία θα αξιοποιείται
επίσης για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους
επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή, στο
πλαίσιο του προγράμματος.
Η Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική
πράξη (επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) συνιστά τη συνέχεια της εισαγωγικής
επιμόρφωσης σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. (επιμόρφωση Β1 επιπέδου
Τ.Π.Ε.), προκειμένου οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν τις γνώσεις και
δεξιότητές τους, στο επίπεδο της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την παιδαγωγική
αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β’ επίπεδο Τ.Π.Ε.). Αφορά σε εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, οι
οποίοι έχουν προηγουμένως συμμετάσχει επιτυχώς στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε
και λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση.
Αντικείμενο της επιμόρφωσης αυτής είναι:
(α) η επέκταση και εμβάθυνση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των περιβαλλόντων web 2.0 και γενικότερα
του Διαδικτύου με τη συνδυαστική αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών πόρων και μέσων, με
έμφαση στα μέσα και τους πόρους που διατίθενται από το Υπουργείο Παιδείας,
(β) η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη σχεδίαση και χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και
περιβαλλόντων διαφόρων τύπων, τις προϋποθέσεις, τις δυνατότητες αλλά και τους
περιορισμούς που επιβάλλει η διδακτική τους χρήση, σε συνδυασμό πάντοτε με την
αναγκαία αναδιοργάνωση της σχολικής τάξης ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο εκπαιδευτικό
αποτέλεσμα,
(γ) η εξοικείωσή τους με τα γενικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών συστημάτων και των
μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν τη διδασκαλία τους
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με κριτικό και
ταυτόχρονα παραγωγικό τρόπο τα νέα εργαλεία μάθησης και τις ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, στο βαθμό
που αυτά θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στην καθημερινή πρακτική.
Στόχος της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί:


να κατανοήσουν περαιτέρω τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που διανοίγουν τα νέα
ψηφιακά περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο (web 2.0, ειδικά ψηφιακά περιβάλλοντα και
ψηφιακοί πόροι) και να τις εντάξουν με κριτικό τρόπο στην καθημερινή τους
εκπαιδευτική πρακτική σε συνδυασμό μάλιστα με τα μέσα και τους πόρους που
έχουν ήδη παραχθεί από το Υπουργείο Παιδείας (πχ. φωτόδεντρο, εμπλουτισμένο
ψηφιακό υλικό)
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να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας (π.χ.
σενάρια), ώστε να είναι σε θέση να την εντάξουν στη διδακτική πράξη



να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν παραγωγικά στη διδακτική πράξη τα διαθέσιμα
και κατάλληλα για την ειδικότητά τους λογισμικά και περιβάλλοντα (πχ. λογισμικά
επικοινωνίας, παρουσίασης, προσομοίωσης, δυναμικής διαχείρισης, συνεργατικά
περιβάλλοντα και εργαλεία διαμοίρασης πόρων, κοινωνικοί ψηφιακοί πόροι, online
κοινότητες, διαδραστικοί χάρτες, animations, ανοικτό λογισμικό, σώματα κειμένων
κ.α.), αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης
τους



να είναι σε θέση να αναδιοργανώσουν κατάλληλα τη σχολική τάξη, ώστε οι
διδασκαλίες τους να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις και οι
νέες ψηφιακές τεχνολογίες να εντάσσονται με τον πλέον παραγωγικό τρόπο στην
εκπαιδευτική διαδικασία



να αποκτήσουν μια πλήρη και λειτουργική αντίληψη του γενικότερου πλαισίου στο
οποίο εντάσσονται οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουν μια
συνολικότερη θεώρηση των ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών που
χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και να έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν σε
αυτό το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από
εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου ή ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων
εκπαιδευτικών). Δεδομένης της εξειδίκευσης και της εμβάθυνσης του προγράμματος σε
ειδικότερα θέματα γνωστικών αντικειμένων, οι κλάδοι ή «συστάδες» κλάδων
εκπαιδευτικών που προβλέπονται για την επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. προβλέπεται
να είναι πολλαπλάσιες αυτών της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Έξι (6) από αυτές, θα
αφορούν σε αμιγείς ομάδες των βασικών κλάδων (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ70, ΠΕ60)
όπως στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., ενώ οι υπόλοιπες θα αφορούν στους νεοεισερχόμενους στην επιμόρφωση κλάδους και ειδικότητες, ομαδοποιημένους κατάλληλα
(πχ. Συστάδα Ξένων Γλωσσών, Συστάδα Καλλιτεχνικών και Μουσικής, Συστάδα Φυσικής
Αγωγής και Υγείας, Συστάδα Τεχνολόγων - Μηχανικών, Συστάδα Οικονομίας και Διοίκησης,
Συστάδα Επαγγελμάτων Γης, Συστάδα Ειδικής Αγωγής).
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 42 διδακτικές ώρες,
εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών, καθώς και πρόσθετες δράσεις προετοιμασίας και
«εφαρμογής στην τάξη» (εν γένει, 6 υποστηρικτικές συναντήσεις με τον επιμορφωτή,
τρίωρης διάρκειας η κάθε μια, για την προετοιμασία των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην
τάξη» και παρεμβάσεις στην τάξη από καθένα επιμορφούμενο, διάρκειας τουλάχιστον 6
ωρών) και θα έχει διάρκεια περίπου 14 εβδομάδες, ένα έως δύο τρίωρα την εβδομάδα.
Οι υποστηρικτικές συναντήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα σε εύλογο χρόνο από την
έναρξη των μαθημάτων, οπότε και οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν να υλοποιούν σε εβδομαδιαία
εν γένει βάση, τις «παρεμβάσεις» με αξιοποίηση Τ.Π.Ε., στην τάξη με τους μαθητές τους.
Η παραπάνω διαδικασία αποβλέπει αφ’ ενός στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που αποκτούν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, καθώς η άντληση εμπειρίας
από την πρακτική εφαρμογή στην τάξη αποτελεί πηγή ανατροφοδότησης και καθιστά
αποτελεσματικότερη την επιμόρφωση, αφ’ ετέρου στην άμεση και με μαζικό τρόπο
μεταφορά των αποτελεσμάτων της επιμορφωτικής διαδικασίας στους τελικά
ωφελούμενους, που είναι οι μαθητές. Όπως και στο προηγούμενο πλαίσιο της
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(Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»

επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι επιμορφωτές, στη φάση αυτή του προγράμματος, θα
αναλάβουν ενεργό υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο των εκπαιδευτικών που
επιμορφώνουν, συμβάλλοντας έτσι με την εμπειρία τους, στην επιλογή ή εκπόνηση των
κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., στην
αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη και στην
έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιαστούν.
Για να είναι δυνατή η κάλυψη των υποχρεώσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους
επιμορφούμενους, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα
δίνεται σε εκπαιδευτικούς που κατά το χρόνο της επιμόρφωσής τους, υπηρετούν σε
σχολική μονάδα και ασκούν διδακτικό έργο σε μαθητές.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα υλοποιούνται
σε όλη την Ελλάδα, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.). Η επιμόρφωση απευθύνεται
στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, διεξάγεται εκτός σχολικού ωραρίου, σε ομάδες των 10-15 ατόμων, από
πιστοποιημένους επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.. Προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της νέας
Πράξης (νέοι κλάδοι – ειδικότητες εκπαιδευτικών, βελτίωση γεωγραφικής κάλυψης κλπ.),
το Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. θα εμπλουτιστεί με περίπου 300 νέους
επιμορφωτές, οι οποίοι θα επιλεγούν και θα εκπαιδευθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό
σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.), στο πλαίσιο του έργου.
Αναφορικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., για την κάλυψη ειδικών
επιμορφωτικών αναγκών (πχ. απομακρυσμένων περιοχών, περιοχών με μικρό αριθμό
δυνητικών επιμορφούμενων ή που παρουσιάζουν έλλειψη επιμορφωτών), προβλέπεται
μέρος των προγραμμάτων να υλοποιηθεί με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης
(blended learning), αξιοποιώντας την καλή πρακτική του μοντέλου που αναπτύχθηκε και
εφαρμόστηκε με επιτυχία στο προηγούμενο σχετικό έργο, για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου
Τ.Π.Ε..
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