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Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εµπλουτισµό και επικαιροποίηση του Μητρώου Κέντρων Επιµόρφωσης
(Κ.Σ.Ε.) στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης της
Πράξης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή
των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση»

Έχοντας υπόψη:
1. την µε αριθµ. 15281/30-9-2009 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο
«Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη
∆ιδακτική Πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια
Βίου Μάθηση» 2007 – 2013
2. την µε αριθµ. 15282/30-9-2009 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο
«Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη
∆ιδακτική Πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και
δια Βίου Μάθηση» 2007 – 2013
3. την µε αριθµ. 15283/30-9-2009 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο
«Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη
∆ιδακτική Πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση
και δια Βίου Μάθηση» 2007 - 2013
4. την υπουργική απόφαση µε αριθµ. πρωτ. 105755/ΚΓ/02.09.2009, µε την οποία
εγκρίθηκε εκτός των άλλων, η χρήση και αξιοποίηση από τον ΟΕΠΕΚ, των
Μητρώων Κέντρων Στήριξης Επιµόρφωσης που καταρτίστηκαν από το Υπουργείο
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΥΠ∆ΒΜΘ)
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στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης της Πράξης µε γενικό
τίτλο «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των
ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη» που είναι ενταγµένη στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται µε τη
συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία στο κείµενο
της παρούσας Πρόσκλησης για λόγους ενιαίας αναφοράς αναφέρεται ως «η Πράξη»,
καλούνται
οι δυνητικά ενδιαφερόµενοι φορείς, που επιθυµούν να υλοποιήσουν προγράµµατα
επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον ένταξης στο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β’
Επιπέδου.
Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει της
παρούσας Πρόσκλησης, είναι οι υποψήφιοι φορείς:
•

να λειτουργούν ως ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Π.Ε.Κ., δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, δηµόσια
και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στα οποία λειτουργούν τµήµατα Πληροφορικής, δηµόσια και
ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. πιστοποιηµένα στον τοµέα της Πληροφορικής, Επιστηµονικές
Ενώσεις, Ερευνητικά και Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, το Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης,

•

να πληρούν τις προδιαγραφές υποδοµών όπως αυτές σηµειώνονται αναλυτικά
στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.

Θα ακολουθήσει προκαταρκτικός έλεγχος για την πιστοποίηση των υποδοµών των
φορέων, προκειµένου για την τελική τους ένταξη στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ Επιπέδου.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής αίτησης, φορείς που ανήκουν σε Μητρώα
Κέντρων Στήριξης Επιµόρφωσης και έχουν υλοποιήσει ήδη προγράµµατα
επιµόρφωσης Β’ επιπέδου στο πλαίσιο της 1ης περιόδου επιµόρφωσης (Φεβρουάριος
– Ιούνιος 2010) της εν λόγω Πράξης και ως εκ τούτου έχει ήδη διενεργηθεί τεχνικός
έλεγχος των υποδοµών τους,
εκτός εάν, οι φορείς αυτοί επιθυµούν να επικαιροποιήσουν στοιχεία που σχετίζονται
µε τις υπάρχουσες υποδοµές τους, όπως νέες προδιαγραφές διαθέσιµου εξοπλισµού
(πχ. σε περίπτωση ανανέωσης εξοπλισµού εργαστηρίων), νέα στοιχεία διεύθυνσης και
επικοινωνίας (πχ. σε περίπτωση αλλαγής έδρας, αλλαγή υπευθύνου), προσθήκη
επιπλέον αιθουσών (πχ προσθήκη νέας εγκατάστασης ή/και προσθήκη νέας αίθουσας,
µεταφορά εγκατάστασης κλπ), οπότε και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν κανονικά
αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος (MIS) της Πράξης από τη ∆ευτέρα 28 Ιουνίου 2010, στη διεύθυνση
http://b-epipedo2.cti.gr/mis
και το αργότερο µέχρι 15 Σεπτεµβρίου 2010,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Παράγραφο 3 της παρούσας.
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1. ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών
ενεργειών υλοποίησης της Πράξης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την
Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
δια βίου µάθηση», ΕΣΠΑ 2007 – 2013, προκειµένου να διαπιστωθεί η ετοιµότητα των
φορέων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υλοποίησης προγραµµάτων επιµόρφωσης
Β’ επιπέδου και να ενταχθούν σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες, στο
Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ Επιπέδου.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και
Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου
µάθηση» υλοποιούνται από σύµπραξη φορέων µε Τελικό ∆ικαιούχο τον Οργανισµό
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), και συµπράττοντες επιστηµονικούς φορείς
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ):
Α) Προγράµµατα επιµόρφωσης για 27.500 εκπαιδευτικούς της Α’θµιας και Β’θµιας
εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων α) ΠΕ02 (φιλόλογοι), β) ΠΕ03 (µαθηµατικοί),
γ) ΠΕ04 (καθηγητές φυσικών επιστηµών), δ) ΠΕ60/70 (νηπιαγωγοί/ δάσκαλοι), ε)
ΠΕ05/06/07 (καθηγητές γαλλικής, αγγλικής και γερµανικής γλώσσας), και στ) ΠΕ19/20
(καθηγητές πληροφορικής)1. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα αφορούν στην απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του γνωστικού τους
αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιµόρφωση αυτή αποτελεί συνέχεια, σε
ευρύτερη κλίµακα, της επιµόρφωσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης
«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διδακτική διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (στο διάστηµα 2007 – 2008) και
είναι σχεδιασµένη ώστε να δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα αξιοποίησης
της υπάρχουσας υποδοµής των ελληνικών σχολείων σε ΤΠΕ.
Συνοπτικά, τα
περιλαµβάνουν:

Προγράµµατα

Επιµόρφωσης

Εκπαιδευτικών

Β’

Επιπέδου

1. Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – µεθοδολογικές
και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε την υποστήριξη των ΤΠΕ.
2. Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού,
λογισµικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων.
3. Την επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Για τις ανάγκες της νέας Πράξης αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα και οι δοµές
παλαιότερων Πράξεων επιµόρφωσης.
Τα επιµορφωτικά προγράµµατα διεξάγονται αποκλειστικά σε Κέντρα Στήριξης
Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε τρεις κατ’ αρχήν επιµορφωτικές περιόδους (κάθε
επιµορφωτική περίοδος καλύπτει κατά προσέγγιση τη διάρκεια ενός σχολικού έτους).
Η πρώτη επιµορφωτική περίοδος υλοποιήθηκε στο διάστηµα Φεβρουαρίου – Ιουνίου
2010. Εν γένει, τα επιµορφωτικά προγράµµατα υλοποιούνται σε οµάδες 10 έως 15
ατόµων και η διδασκαλία διαρκεί 96 ώρες, κατανεµηµένες σε 6 ώρες κατά µέγιστο ανά
1

Στις πρώτες επιµορφωτικές περιόδους και µέχρι να δηµιουργηθούν οι υποδοµές που προβλέπονται στο
πλαίσιο του έργου για τους κλάδους ΠΕ05/06/07 και ΠΕ19/20 (πχ. εκπαίδευση επιµορφωτών, δηµιουργία
επιµορφωτικού υλικού), η επιµόρφωση διεξάγεται µόνο για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04,
ΠΕ60/ΠΕ70.
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εβδοµάδα. Τα µαθήµατα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να µην
παρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία των σχολείων. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα
συµπληρώνονται µε την εφαρµογή των γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ επιπέδου µέσα
στην σχολική τάξη από τους επιµορφούµενους, ως οργανικό κοµµάτι της
επιµορφωτικής διαδικασίας, µε την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιµορφωτών και
των υποστηρικτικών δοµών της Πράξης. Οι δύο πρώτοι µήνες των επιµορφωτικών
προγραµµάτων αποτελούνται αποκλειστικά από επιµορφωτικές συνεδρίες στα ΚΣΕ
(δύο 3ωρα ανά εβδοµάδα), ενώ στη συνέχεια υπάρχουν ανάµεικτα διαστήµατα
επιµορφωτικών συνεδριών, εφαρµογής στην τάξη και άλλων υποστηρικτικών δράσεων
για τους επιµορφούµενους. Οι λεπτοµέρειες του τρόπου διεξαγωγής των
επιµορφωτικών προγραµµάτων γνωστοποιούνται εγκαίρως σε όλους τους
εµπλεκόµενους, από τους αρµόδιους φορείς υλοποίησης µέσω των δοµών
ενηµέρωσης και υποστήριξης της Πράξης (πχ. δηµοσίευση Ανακοινώσεων στην Πύλη
Ενηµέρωσης και Συνεργασίας της Πράξης: http://b-epipedo2.cti.gr, Οδηγοί διαδικασιών
και διαχείρισης, κ.α.)
Ένας αριθµός επιµορφωτικών προγραµµάτων θα υλοποιηθούν µε το µοντέλο της
µικτής µάθησης, συνδυάζοντας εξ αποστάσεως µάθηση και περιορισµένο αριθµό δια
ζώσης συνεδριών κλασσικού τύπου, προκειµένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες
επιµορφωτικές ανάγκες ορισµένων περιοχών. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει νεώτερη
Πρόσκληση.
Β) Προγράµµατα εκπαίδευσης επιµορφωτών, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση
µόνιµων εκπαιδευτικών ώστε να αξιοποιηθούν ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου,
εντασσόµενοι στο υπάρχον Μητρώο Επιµορφωτών. Η διάρκεια κάθε Προγράµµατος
Εκπαίδευσης Επιµορφωτών είναι 350 ώρες. Τα Προγράµµατα Εκπαίδευσης
Επιµορφωτών διεξάγονται σε επιλεγµένα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης
(ΠΑΚΕ) σε όλη τη χώρα.
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
•

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ

ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων φορέων γίνονται ηλεκτρονικά µέσω του
Πληροφορικού Συστήµατος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση:
http://b-epipedo2.cti.gr/mis
από τη ∆ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, µε χρήση
κωδικών πρόσβασης, συµπληρώνοντας τα στοιχεία που περιλαµβάνονται και
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI της
παρούσας Πρόσκλησης.

•

Οι φορείς που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση («νέοι φορείς», δηλ. οι
φορείς οι οποίοι δεν ανήκουν ήδη σε Μητρώα Κ.Σ.Ε. Α’ Επιπέδου ή Β’
Επιπέδου, που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο παλαιότερων έργων
επιµόρφωσης), πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση απόδοσης κωδικών
πρόσβασης συµπληρώνοντας τα στοιχεία που περιλαµβάνονται και σύµφωνα
µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας
Πρόσκλησης.

•

Οι φορείς που ανήκουν σε παλαιά Μητρώα Κ.Σ.Ε. καλούνται
χρησιµοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη διαθέτουν.

•

Όλοι οι φορείς βάσει των αναγραφόµενων στην αίτησή τους στοιχείων,
εντάσσονται σε προκαταρκτικό κατάλογο εφόσον ικανοποιούν τις
προαναφερόµενες προϋποθέσεις και έχουν συµπληρώσει όλα τα πεδία της
ηλεκτρονικής αίτησης που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

•

Ακολούθως πραγµατοποιείται προκαταρκτικός έλεγχος µε ευθύνη του
αρµόδιου επιστηµονικού συµπράττοντα φορέα της Πράξης και εφόσον
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διαπιστωθεί ότι ο αιτών φορέας πληροί τα κριτήρια, ο φορέας είτε προτείνεται
για ένταξη στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ Επιπέδου, είτε ενηµερώνεται κατάλληλα το
υπάρχον Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β’ Επιπέδου µε τα νέα, επικαιροποιηµένα στοιχεία
που κατέθεσε ο φορέας.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν ηλεκτρονικά µέσω του δικτυακού κόµβου http://b-epipedo2.cti.gr →
(Επιλογή) Help Desk → (Επιλογή) Έντυπο Υποβολής Ερωτήµατος.
Η παρούσα πρόσκληση - ανακοίνωση διατίθεται επίσης σε κάθε ενδιαφερόµενο µέσω
του κόµβου http://b-epipedo2.cti.gr.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Β’ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ – ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
i. Στην αρχή κάθε περιόδου επιµόρφωσης, αποφασίζεται και ανακοινώνεται εκ µέρους
των φορέων υλοποίησης της Πράξης, ο αριθµός των προγραµµάτων επιµόρφωσης
Β΄ επιπέδου για κάθε κλάδο εκπαιδευτικών, που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά
τη συγκεκριµένη περίοδο επιµόρφωσης, ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.
ii. Κατόπιν και µετά από Πρόσκληση, τα Κ.Σ.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις που
τίθενται, εκδηλώνουν ενδιαφέρον να υλοποιήσουν, κατά τη συγκεκριµένη
επιµορφωτική περίοδο στη ∆ιεύθυνση που ανήκουν, προγράµµατα επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου ενός ή περισσοτέρων από τους κλάδους στους
οποίους απευθύνεται η Πράξη2, κατά σειρά προτίµησης.
iii. Για τις ∆ιευθύνσεις όπου οι Αιτήσεις των Κ.Σ.Ε. είναι περισσότερες από τα
προβλεπόµενα προγράµµατα επιµόρφωσης, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση
προκειµένου αυτά να ανατεθούν στα Κ.Σ.Ε.
iv. Στη συνέχεια γνωστοποιείται στα επιλεγέντα ΚΣΕ η ανάθεση των επιµορφωτικών
προγραµµάτων, τα οποία ταυτόχρονα καλούνται να υποβάλουν
αναλυτική
δήλωση συµµετοχής στην Επιµόρφωση Β΄ Επιπέδου µε τις συγκεκριµένες µέρες
και ώρες διεξαγωγής κάθε προγράµµατος, τα ονόµατα των επιµορφωτών και
βοηθών επιµορφωτών (τεχνικών υπευθύνων εργαστηρίων), καθώς και άλλες
σχετικές λεπτοµέρειες.
v. Σηµειώνεται ότι οι επιµορφωτές επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο
Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου, όπως αυτό συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης
«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διδακτική διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II και όπως θα συµπληρωθεί στο
πλαίσιο της παρούσας Πράξης. Ενδεχόµενα έξοδα µετακινήσεων των επιµορφωτών
προκειµένου να διδάξουν σε επιµορφωτικά προγράµµατα εκτός του νοµού
υπηρεσίας τους (για παράδειγµα σε γειτονικούς νοµούς) θα καλύπτονται από την
Πράξη έως ένα ορισµένο ποσό.
vi. Ο ρόλος του Βοηθού Επιµορφωτή ανατίθεται στον Τεχνικό Υπεύθυνο του
εργαστηρίου κάθε επιλεχθέντος ΚΣΕ. Σε περίπτωση διατυπωµένου κωλύµατος, µη
διαθεσιµότητας ή γενικότερης έλλειψης, γίνεται επιλογή από το τοπικό Μητρώο
Βοηθών Επιµορφωτών που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε βασικές
δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση». Σε περίπτωση αδυναµίας, η επιλογή
γίνεται είτε από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής του σχολείου είτε από ΣΕΠΕΥ
2

Η Πράξη απευθύνεται στους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/ΠΕ70, ΠΕ05/06/07 και
ΠΕ19/20. Στις πρώτες επιµορφωτικές περιόδους και µέχρι να δηµιουργηθούν οι υποδοµές που
προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου για τους κλάδους ΠΕ05/06/07 και ΠΕ19/20 (πχ. εκπαίδευση
επιµορφωτών, δηµιουργία επιµορφωτικού υλικού), η επιµόρφωση διεξάγεται µόνο για τους κλάδους
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/ΠΕ70.
Ανακοίνωση – Πρόσκληση ΚΣΕ, Ιούνιος 2010

σ. 5

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

άλλης σχολικής µονάδας. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη την ακώλυτη υλοποίηση του προγράµµατος επιµόρφωσης σε συνδυασµό µε
την απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
vii. Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται για τα διαθέσιµα, κατά τη συγκεκριµένη
επιµορφωτική περίοδο, προγράµµατα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου των Κ.Σ.Ε. και
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην επιµόρφωση
Β’ επιπέδου έχουν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις βασικές
δεξιότητες σε ΤΠΕ (πιστοποίηση Α’ επιπέδου)3. Στις αιτήσεις τους οι εκπαιδευτικοί
µπορούν να κατατάσσουν µε σειρά προτίµησης τα προγράµµατα στα οποία
επιθυµούν να συµµετάσχουν, µε προσδιορισµό του Κ.Σ.Ε. και του προγράµµατος για
το οποίο ενδιαφέρονται, περιλαµβάνοντας στις αιτήσεις ένα µέγιστο αριθµό
προτιµήσεων. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει τις προτιµήσεις του για µία ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης της επιλογής του.
viii. Γίνεται κατανοµή των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου,
βάσει των προτιµήσεων που έχουν εκφράσει στις δηλώσεις τους και ύστερα από
ηλεκτρονική κλήρωση.
ix. Μετά την οριστικοποίηση της κατανοµής των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα
επιµόρφωσης υπογράφονται συµβάσεις, µεταξύ του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και των αντίστοιχων
αντισυµβαλλόµενων, για την υλοποίηση των προγραµµάτων.
x. Οικονοµικά στοιχεία, όπως προϋπολογισµός και κατηγορίες δαπανών, αµοιβές
επιµορφωτών και προσωπικού ΚΣΕ που αναλαµβάνει υποστηρικτικούς ρόλους στην
επιµόρφωση, κλπ. περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙV της Παρούσας.

Για τη διεξαγωγή των ενεργειών προετοιµασίας,
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ)

Την παρούσα συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής τα ακόλουθα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Κ.Σ.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Προκειµένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στην εκπλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης
συµµετοχής στην επιµόρφωση Β’ επιπέδου (για τις επόµενες περιόδους), στο πλαίσιο της παρούσας
Πράξης προβλέπονται επίσης διαδικασίες πιστοποίησης Α’ Επιπέδου.
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