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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
 

ΜΕ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 75% 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.ιγ 

«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ/ 

ΥπΕΠΘ) υλοποιεί:  

Α) Προγράµµατα επιµόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της Α’θµιας και Β’θµιας 

εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα οποία 

αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του 

γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιµόρφωση αυτή αποτελεί 

το επόµενο βήµα µετά την επιµόρφωση Α’ επιπέδου, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του 

µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) 

και αφορούσε στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ. Η 

διάρκεια κάθε Προγράµµατος Επιµόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες, κατανεµηµένες 

σε δύο τρίωρες επιµορφωτικές περιόδους ανά εβδοµάδα (συνολικά περίπου 16 
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εβδοµάδες), σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα θα 

διεξαχθούν στο διάστηµα Οκτώβριος 2005 έως Ιούνιος 2007 σε επιλεγµένα Κέντρα 

Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα και θα είναι οργανωµένα κατά το 

πρότυπο των επιµορφωτικών προγραµµάτων Α΄ Επιπέδου. Συνοπτικά, τα Προγράµµατα 

Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου περιλαµβάνουν: 

 Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – µεθοδολογικές και 

διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε την υποστήριξη των ΤΠΕ. 

 Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού, λογισµικού 

γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων. 

 Την επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

Β) Προγράµµατα εκπαίδευσης 400 επιµορφωτών, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση 

400 µόνιµων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων κλάδων ώστε να αξιοποιηθούν ως 

επιµορφωτές Β’ επιπέδου. Η διάρκεια κάθε Προγράµµατος Εκπαίδευσης Επιµορφωτών 

είναι 350 ώρες, κατανεµηµένες σε πέντε πεντάωρες επιµορφωτικές περιόδους ανά 

εβδοµάδα (συνολικά περίπου 14 εβδοµάδες). Τα Προγράµµατα Εκπαίδευσης 

Επιµορφωτών θα διεξαχθούν στο διάστηµα Οκτώβριος 2005 έως Ιούνιος 2006 σε 

επιλεγµένα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠΑΚΕ) σε όλη τη χώρα. 

 

2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Πράξης, η ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ δηµιουργεί Μητρώο 

Επιµορφωτών Β’ επιπέδου, αποτελούµενο από πιστοποιηµένους επιµορφωτές των 

ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70. Οι 

επιµορφωτές του Μητρώου θα δύνανται να αναλάβουν την υλοποίηση των 

επιµορφωτικών προγραµµάτων Β’ επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου 

κλάδου.  

Αναφορικά µε την πιστοποίηση και ένταξη των ενδιαφεροµένων στο παραπάνω Μητρώο 

Επιµορφωτών, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν µπορούν να συµµετέχουν απευθείας στις 

σχετικές διαδικασίες, χωρίς προηγούµενη εκπαίδευση στο πλαίσιο της Πράξης. Επίσης, 

οι 400 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν ως επιµορφωτές Β΄ Επιπέδου στα 

ΠAΚΕ, θα συµµετάσχουν µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, στη διαδικασία 

πιστοποίησης για ένταξη στο Μητρώο. 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να 

εκπαιδευθούν στα ΠΑΚΕ ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου. 
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  

Η εκπαίδευση των επιµορφωτών περιλαµβάνει τις ακόλουθες γενικές θεµατικές 

ενότητες: 

 Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και µεθοδολογία επιµόρφωσης 

 ∆ιδακτική γνωστικών αντικειµένων 

 Εκπαιδευτικό λογισµικό και λογισµικό γενικής χρήσης 

 ∆ιδακτικά σενάρια 

 Χρήση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών 

 Υποδειγµατικές διδασκαλίες 

 Πρακτικές ασκήσεις. 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι επιµορφωτές κατά την εκπαίδευσή 

τους περιγράφονται στο Παράρτηµα Α του παρόντος. 

 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Κάθε Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών διαρκεί συνολικά 350 ώρες. Από αυτές, 

περίπου 170 ώρες αφορούν στην απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 

ανεξάρτητων από τον κλάδο του εκπαιδευόµενου επιµορφωτή, ενώ οι 180 θα αφορούν 

σε ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τον κλάδο του εκπαιδευόµενου. Το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατανέµεται σε πέντε πεντάωρες εκπαιδευτικές περιόδους 

ανά εβδοµάδα (συνολικά περίπου 14 εβδοµάδες). Σε κάθε Πρόγραµµα συµµετέχουν 20 

εκπαιδευόµενοι. 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Τα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών θα πραγµατοποιηθούν σε δύο 

εκπαιδευτικές περιόδους: 

1η περίοδος: Οκτώβριος 2005 - Φεβρουάριος 2006 

2η περίοδος: Φεβρουάριος 2006 - Ιούνιος 2006 

 

Τα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών θα διεξαχθούν σε Πανεπιστηµιακά 

Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠΑΚΕ) που θα επιλεγούν από την ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ µέσα από 

ανοικτή διαδικασία. Η οριστική επιλογή των ΠΑΚΕ θα γνωστοποιηθεί µέσω του κόµβου 
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της Πράξης, http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_B. Θα ληφθεί µέριµνα ώστε η 

γεωγραφική κατανοµή των ΠΑΚΕ να καλύπτει το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό των 

περιφερειών της χώρας.  

Για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης σε επιµορφωτές προβλέπεται η εκπαίδευση 

ορισµένου αριθµού επιµορφωτών για κάθε νοµό και κλάδο. Η κατανοµή αυτή 

εµφανίζεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας πρόσκλησης. Όσον αφορά στην 

κατανοµή στα ΠΑΚΕ των 400 εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν να συµµετάσχουν στα 

προγράµµατα εκπαίδευσης, αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται 

αναλυτικότερα στην ενότητα 10 της παρούσας πρόσκλησης.  

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιµορφωτές θα κληθούν να 

συµµετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης για ένταξη στο Μητρώο Επιµορφωτών Β’ 

επιπέδου. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει γραπτή και προφορική δοκιµασία, οι 

οποίες διενεργούνται από Επιτροπή Πιστοποίησης της Πράξης- που θα οριστεί από 

το ΥπΕΠΘ- καθώς και αξιολόγηση στοιχείων από την δραστηριότητα των 

εκπαιδευόµενων µέσα στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Περισσότερες λεπτοµέρειες για 

τη διαδικασία πιστοποίησης θα γνωστοποιηθούν στους εκπαιδευόµενους κατά τη 

διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Πιστοποιούνται και εντάσσονται στο 

Μητρώο οι υποψήφιοι που θα ανταποκριθούν επιτυχώς στη γραπτή και την προφορική 

δοκιµασία. 

7. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να συµµετάσχουν στα προγράµµατα εκπαίδευσης 

επιµορφωτών θα αποσπαστούν από τις θέσεις υπηρεσίας τους για ολόκληρο το 

σχολικό έτος 2005 - 2006. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος η 

απόσπαση θα γίνει στην αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του τόπου διεξαγωγής του 

προγράµµατος. 

Οι συµµετέχοντες στα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών δικαιούνται την 

καταβολή χρηµατικών αποζηµιώσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη 

στέγαση, διατροφή και µετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εφ’ όσον 

υπηρετούν σε άλλο τόπο από την έδρα του ΠΑΚΕ στο οποίο εκπαιδεύονται. 

Όσοι επιµορφωτές εκπαιδευθούν και πιστοποιηθούν κατά την 1η εκπαιδευτική περίοδο 

(10/2005 – 2/2006), θα µπορούν να αναλάβουν αµέσως µετά (άνοιξη του 2006) την 

υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων Β’ επιπέδου και ταυτόχρονα θα βρίσκονται 

στη διάθεση της αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και θα υποστηρίζουν τις 

http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_B
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Επιτροπές Επιµόρφωσης1 της Πράξης. Οι υπόλοιποι, εν αναµονή της εκπαίδευσής 

τους κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο (2/2006 – 6/2006) θα βρίσκονται στη διάθεση 

της αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και θα υποστηρίζουν τις Επιτροπές 

Επιµόρφωσης της Πράξης. 

8. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι για επιλογή και συµµετοχή στην Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου 

θα πρέπει απαραιτήτως: 

 Να είναι µόνιµοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και 

ΠΕ70. 

 Να έχουν πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και να έχουν ασκήσει διδακτικά 

καθήκοντα σε σχολεία της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επί 

τρία (3) τουλάχιστον έτη.  

 Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία να τεκµηριώνεται µε σχετικό 

πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση. 

 Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου, όπως 

αυτό ορίστηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ), ή να έχουν εγγραφεί σε 

σχετικό πρόγραµµα πιστοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχουν 

πιστοποιηθεί επιτυχώς έως την ηµεροµηνία της οριστικής επιλογής των 400 

εκπαιδευόµενων επιµορφωτών (βλ. ενότητα 10).  

 Να µην έχουν εκπαιδευθεί ως επιµορφωτές στο πλαίσιο του έργου Ε-42 της 

ενέργειας «Οδύσσεια». 

9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στα Προγράµµατα Εκπαίδευσης 

Επιµορφωτών θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση. Έντυπες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι 

αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ. 

Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στο διάστηµα από 

12/5/2005 έως 23/5/2005 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση http://www.eye-

ypepth.gr/epimorfosi_B. Για την πρόσβαση στο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής της 

                                                           
1 Αποκεντρωµένες Επιτροπές της ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ, οι οποίες συντονίζουν και υποστηρίζουν τις διαδικασίες επιµόρφωσης Β’ 
επιπέδου κατά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 

http://www.eye-ypepth
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αίτησης απαιτείται το όνοµα λογαριασµού και ο κωδικός που έχουν δοθεί στον 

ενδιαφερόµενο για την εγγραφή του σε πρόγραµµα πιστοποίησης Α’ επιπέδου. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής καµία αίτηση δεν θα λαµβάνεται 

υπόψη. 

Σηµειώνεται ότι στις αιτήσεις συµµετοχής περιλαµβάνεται και δήλωση προτίµησης ως 

προς τους τόπους παροχής επιµορφωτικών υπηρεσιών Β’ επιπέδου. Η ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετεί ο αιτών αποτελεί εξ ορισµού την πρώτη προτίµηση. Ο 

ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να δηλώσει έως δύο (2) ακόµη ∆ιευθύνσεις 

Εκπαίδευσης στις οποίες προτιµά να εργαστεί ως επιµορφωτής. Μετά την ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσης και πιστοποίησης ο επιµορφωτής υποχρεούται να υλοποιήσει 

επιµορφωτικά προγράµµατα στις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης που περιλαµβάνονται στη 

δήλωση προτίµησης. 

Στην αίτηση συµµετοχής περιλαµβάνεται επίσης δήλωση προτίµησης για την 

γεωγραφική περιοχή στην οποία ο αιτών προτιµά να εκπαιδευθεί ως επιµορφωτής (οι 

δυνατές επιλογές ορίζονται στο Παράρτηµα Β). Ο αιτών έχει δικαίωµα να δηλώσει σειρά 

προτίµησης για όλες τις γεωγραφικές περιοχές του Παραρτήµατος Β. Οι δηλώσεις 

προτίµησης περιοχής θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία κατανοµής των 400 

εκπαιδευτικών στα ΠΑΚΕ (βλ. ενότητα 10). 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται επίσης να ετοιµάσουν προσωπικό φάκελο, µε όλα τα 

αποδεικτικά των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και 

τεκµηριώνουν την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων συµµετοχής και την 

επάρκεια των απαιτούµενων γνώσεων. Ο προσωπικός φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί, 

ιδιοχείρως ή µε συστηµένη επιστολή, στη διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Προγραµµάτων ΚΠΣ – ΥπΕΠΘ, Ξενοφώντος 15α 10557 Αθήνα, εντός σφραγισµένου 

φακέλου µε την ένδειξη «Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου». Προθεσµία 

ιδιόχειρης υποβολής του προσωπικού φακέλου στην υπηρεσία ορίζεται η 3/6/2005 και 
ώρα 14:00. Σε περίπτωση που ο φάκελος υποβληθεί µε συστηµένη επιστολή θα πρέπει 

να φέρει ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας όχι µεταγενέστερη της 3ης Ιουνίου 2005.  

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Οι εκπαιδευτικοί που θα διαπιστωθεί ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

συµµετοχής της ενότητας 8 θα µετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα αµέσως παρακάτω ειδικότερα κριτήρια: 

1) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ειδικότερα όσοι αφορούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση ή στις επιστήµες αγωγής. 



 

 7

2) Συµµετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ένταξη και την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στη µαθησιακή και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία (επιµορφωτικά 

προγράµµατα, πιλοτικά προγράµµατα εφαρµογής, συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού 

υλικού, κ.λπ.) 

3) Σχεδιασµός ή/και υλοποίηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε τη 

χρήση νέων τεχνολογιών στην διδακτική πράξη (εκπαιδευτικά λογισµικά, 

δραστηριότητες στην τάξη µε χρήση των ΤΠΕ κ.ά.) 

4) Εισηγήσεις και συµµετοχές σε συνέδρια/ ηµερίδες σχετικές µε τις ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, συγγραφικό έργο ή δηµοσιεύσεις/ ανακοινώσεις. 

5) Άλλοι τίτλοι σπουδών που αφορούν την επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση 

των ενδιαφεροµένων. 

6) Μακρόχρονη παραµονή στην τελευταία θέση υπηρεσίας. 

Την ευθύνη της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων επιµορφωτών της Πράξης έχει η 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ). Η ΕΥΕ/ 

ΥπΕΠΘ µοριοδοτεί κάθε υποψήφιο για κάθε κριτήριο χωριστά, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της αίτησης και του προσωπικού του φακέλου. Η ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ δύναται να προβεί σε 

επιβεβαίωση των στοιχείων του προσωπικού φακέλου του υποψήφιου µε κάθε 

πρόσφορο µέσο. 

Η διαδικασία επιλογής και κατανοµής των 400 εκπαιδευτικών σε περιοχές όπου θα 

εργαστούν ως επιµορφωτές έχει ως εξής: 

i. Συντάσσονται 4 χωριστοί κατάλογοι (για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και  

ΠΕ60/ΠΕ70). Οι υποψήφιοι κάθε καταλόγου κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 

αθροίσµατος των µορίων τους. 

ii. Για κάθε κατάλογο ο πρώτος στην κατάταξη επιλέγεται και συµπληρώνει µία θέση 

εκπαιδευόµενου για το νοµό που υπηρετεί και τον κλάδο στον οποίο ανήκει. 

Ακολούθως το ίδιο γίνεται για τον δεύτερο του καταλόγου, τον τρίτο κ.λπ. 

iii. Καθώς διατρέχεται ο κατάλογος, είναι δυνατόν να υπάρχει περίπτωση υποψήφιου 

για τον οποίο έχουν συµπληρωθεί όλες οι θέσεις του κλάδου του στο νοµό όπου 

υπηρετεί (σύµφωνα µε την κατανοµή του Παραρτήµατος Β). Ο υποψήφιος αυτός θα 

επιλεγεί για το νοµό που στην αίτησή του δήλωσε ως δεύτερη προτίµηση τόπου 

παροχής επιµορφωτικών υπηρεσιών. Αν οι θέσεις έχουν συµπληρωθεί και σε αυτόν 

το νοµό, θα επιλεγεί για το νοµό που δήλωσε ως τρίτη προτίµηση. Αν οι θέσεις έχουν 

συµπληρωθεί για όλες τις προτιµήσεις του, θα µείνει εκτός επιλογής. 

iv. Τα βήµατα (ii) και (iii) επαναλαµβάνονται έως ότου συµπληρωθεί για κάθε κλάδο και 

νοµό της χώρας ο αριθµός των εκπαιδευόµενων επιµορφωτών που προβλέπει το 
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Παράρτηµα Β. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι περιλαµβάνονται, µε παρόµοιο τρόπο, σε 

πίνακες επιλαχόντων. 

Η κατανοµή των 400 επιτυχόντων στα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών θα 

γίνει µετά την οριστική επιλογή των ΠΑΚΕ από την ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ. Η διαδικασία 

κατανοµής έχει ως εξής: 

i. Οι επιτυχόντες κάθε κλάδου κατατάσσονται σε χωριστό κατάλογο, κατά φθίνουσα 

σειρά του αθροίσµατος των µορίων τους. 

ii. Ο πρώτος στην κατάταξη κάθε καταλόγου κατανέµεται σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

ΠΑΚΕ το οποίο εδρεύει στην γεωγραφική περιοχή της πρώτης του προτίµησης. Αν 

δεν υπάρχει τέτοιο ΠΑΚΕ ή έχουν συµπληρωθεί όλα τα τµήµατά του, κατανέµεται σε 

ΠΑΚΕ της περιοχής που δήλωσε ως δεύτερη, τρίτη κοκ. προτίµηση. Η ίδια 

διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλους τους επιµορφωτές.  

iii. Εάν κάποιος από τους επιτυχόντες δεν κατανεµηθεί σε ΠΑΚΕ (κάτι που είναι δυνατόν 

να συµβεί εάν, για παράδειγµα, δηλώσει προτίµηση για µία µόνο περιοχή και στην 

περιοχή αυτή τελικά δεν λειτουργήσει ΠΑΚΕ) ή αν κατανεµηθεί αλλά για 

οποιονδήποτε λόγο δεν συµµετάσχει στην εκπαίδευση, θα αντικαθίσταται από τον 

πρώτο επιλαχόντα του αντίστοιχου καταλόγου. 

 

11. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, καθώς και άλλες πληροφορίες, στον κόµβο της Πράξης, http://www.eye-

ypepth.gr/epimorfosi_B. Για διευκρινίσεις µπορούν να επικοινωνούν στο e-mail 

epimorfosi_B@mou.gr ή να τηλεφωνούν στο 210 -  32 58 626 από τις 12.00 έως 14.00, 

από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή. 

 

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις ∆/νσεις Εκπαίδευσης, 

προκειµένου να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της χώρας (∆ηµόσια 

και Ιδιωτικά). 

 

Η παρούσα πρόσκληση να δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. (http://www.ypepth.gr και 
http://www.eye-ypepth.gr αντίστοιχα). 

http://www.eye-ypepth
http://www.ypepth.gr
http://www.eye-ypepth.gr
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 
 

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

 
 
 
 

 
 
Πίνακας Αποδεκτών 

 
1.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Γνώσεις και δεξιότητες Επιµορφωτών Β’ Επιπέδου 

 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν κατά την εκπαίδευσή τους οι 

επιµορφωτές Β’ επιπέδου καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

1. ∆ιαθέτουν µία γενική θεώρηση των επιστηµολογικών και λοιπών επιπτώσεων της 

διδακτικής χρήσης των ΤΠΕ. 

2. Γνωρίζουν τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά προβλήµατα της ενσωµάτωσης των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση στο σχολείο και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις της 

ενσωµάτωσης αυτής σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα – και µάλιστα το 

ελληνικό. 

3. Μπορούν να κατασκευάσουν διδακτικές καταστάσεις µε τη βοήθεια λογισµικού 

(γενικής χρήσεως αλλά και λογισµικού που αναφέρεται στην ειδικότητά τους) 

προκειµένου να στηρίξουν, µε ποικίλους τρόπους, τη διδασκαλία και την εκµάθηση 

νέων εννοιών ή τη δηµιουργία νέων περιβαλλόντων, ευνοϊκών για τη µάθηση. Είναι 

επίσης σε θέση να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. 

4. Είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις πλέον διαδεδοµένες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 

προκειµένου να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους ή να αυτo-

επιµορφωθούν. 

5. Μπορούν να σκιαγραφήσουν επιθυµητά χαρακτηριστικά νέων λογισµικών και 

γενικότερα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 

διδακτικών προβληµάτων. 

6. Είναι γενικά σε θέση να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στους τοµείς στους οποίους 

εκπαιδεύτηκαν: να επεκτείνουν τις εφαρµογές, να επινοήσουν άλλες, να 

χρησιµοποιήσουν διαφορετικό αλλά ανάλογο λογισµικό ή διδακτικό υλικό 

εντοπίζοντας τις διαφορές και ενδεχοµένως τις διδακτικές επιπτώσεις της επιλογής 

τους. 

7. Είναι σε θέση να δηµιουργήσουν νέες µικρο-εφαρµογές ή περιβάλλοντα, µε τη 

βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων, µε συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους και 

µπορούν επίσης να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. 

8. Είναι σε θέση να µεταδώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αλλά και το πνεύµα 

τους και τη στάση τους και σε άλλους εκπαιδευτικούς και να τους στηρίξουν – σε 
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επίπεδο τεχνικό, παιδαγωγικό και διδακτικό – στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική 

πράξη. 

9. ∆ιακατέχονται εν γένει από ένα πνεύµα αναζήτησης και διερεύνησης νέων µεθόδων 

βελτίωσης  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχουν µία θετική, αλλά κριτική, στάση 

για το θέµα της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Κατανοµή εκπαιδευόµενων επιµορφωτών Β’ επιπέδου κατά ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης και κατά κλάδο 

 
 
ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ60-70 
ΑΤΤΙΚΗΣ 78 26 12 12 28 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 9 4 4 10 
ΑΧΑΙΑΣ 12 3 2 2 5 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 3 2 2 5 
ΛΑΡΙΣΑΣ 9 3 1 2 3 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7 2 1 1 3 
ΕΥΒΟΙΑΣ 7 2 1 1 3 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7 2 1 1 3 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 2 1 1 3 
ΚΟΖΑΝΗΣ 7 2 1 1 3 
ΣΕΡΡΩΝ 7 2 1 1 3 
ΗΛΕΙΑΣ 7 2 1 1 3 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 2 1 1 3 
ΠΕΛΛΑΣ 7 2 1 1 3 
ΧΑΝΙΩΝ 7 2 1 1 3 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6 2 1 1 2 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 2 1 1 2 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 2 1 1 2 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 6 2 1 1 2 
ΗΜΑΘΙΑΣ 6 2 1 1 2 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6 2 1 1 2 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 6 2 1 1 2 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 6 2 1 1 2 
ΕΒΡΟΥ 6 2 1 1 2 
ΚΑΒΑΛΑΣ 6 2 1 1 2 
ΛΕΣΒΟΥ 6 2 1 1 2 
ΠΙΕΡΙΑΣ 6 2 1 1 2 
∆ΡΑΜΑΣ 5 1 1 1 2 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 1 1 1 2 
ΞΑΝΘΗΣ 5 1 1 1 2 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 5 1 1 1 2 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 5 1 1 1 2 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 5 1 1 1 2 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 5 1 1 1 2 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 5 1 1 1 2 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5 1 1 1 2 
ΑΡΤΑΣ 5 1 1 1 2 
ΚΙΛΚΙΣ 5 1 1 1 2 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 1 1 1 2 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 1 1 1 2 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 1 1 1 2 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5 1 1 1 2 
ΧΙΟΥ 5 1 1 1 2 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 1 1 1 2 
ΣΑΜΟΥ 5 1 1 1 2 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5 1 1 1 2 
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ΦΩΚΙ∆ΑΣ 5 1 1 1 2 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5 1 1 1 2 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5 1 1 1 2 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 5 1 1 1 2 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5 1 1 1 2 
ΣΥΝΟΛΟ 400 112 67 68 153 

 
 




