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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

Για τισ ανάγκεσ τθσ  Πράξθσ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – Πιλοτικι Εφαρμογι», 
που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) 

και το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ  1/επτεμβρίου / 2011 
 
 

1. Γενικό Πλαίςιο Πρόςκλθςθσ 
 

Σο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ωσ τελικόσ δικαιοφχοσ υλοποιεί το «Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ 
Εκπαιδευτικϊν ςτισ 8 Π.., 3 Π.. Εξ., 2 Π.. Εις.»,  ΕΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3, με 
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο πλαίςιο του οποίου προβλζπεται  
πρόςκλθςθ για επιλογι εμπειρογνωμόνων επιμορφωτϊν. Σο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, προκειμζνου να 
υλοποιιςει τισ δράςεισ του υποζργου 4 και του υποζργου 5 τθσ Πράξθσ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου 
αιϊνα) – Πιλοτικι Εφαρμογι», όπου προβλζπεται θ εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια 
κα επιμορφϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ των Πιλοτικϊν ςχολικϊν μονάδων που κα εφαρμόςουν τα νζα 
Προγράμματα πουδϊν, προβαίνει ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ. Οι εκπαιδευτζσ 
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εκπαιδευτϊν που κα επιλεγοφν και κα επιμορφωκοφν κα αποτελοφν μζροσ του μθτρϊου του Μείηονοσ 
Προγράμματοσ Επιμόρφωςθσ το οποίο κα μπορεί να αξιοποιθκεί για ανάλογεσ ανάγκεσ επιμόρφωςθσ. 
 
 

2. Αντικείμενο τθσ  Πρόςκλθςθσ 

 
2.1 Γενικά 
Σο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πιλοτικι εφαρμογι των Νζων 
Προγραμμάτων πουδϊν ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – Πιλοτικι 
Εφαρμογι,  ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Πράξθ» που κα πραγματοποιθκεί κατά το 
ςχολικό ζτοσ 2011-2012, κα υλοποιιςει Πρόγραμμα  Επιμόρφωςθσ  για 285 Εκπαιδευτζσ 
Εκπαιδευτικϊν (επιμορφωτϊν) τουσ οποίουσ κα αξιοποιιςει  για τθ ςτοχευμζνθ επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων που κα εφαρμόςουν πιλοτικά τα νζα Προγράμματα πουδϊν.  Θ 
κατανομι των Εκπαιδευτϊν ανά επιςτθμονικό πεδίο ζχει ωσ ακολοφκωσ: 
 

Α/Α Επιςτθμονικά Πεδία  
Πλικοσ Εκπαιδευτϊν 

ανά Επιςτθμονικό 
Πεδίο 

1. Πρϊτθ χολικι Θλικία  
8 

2. 
Για το Δθμοτικό: Γλώςςα, μαθηματικά, φυςικέσ επιςτήμεσ, 
κοινωνικέσ επιςτήμεσ-ιςτορία 80 

3. Θρθςκευτικά 
10 

4. Γλϊςςα – Λογοτεχνία  
35 

5. Μακθματικά 
20 

6. Φυςικζσ Επιςτιμεσ  
32 

7. Ξζνεσ  Γλϊςςεσ  
20 

8. 

 

 Πολιτιςμόσ –Σζχνεσ - Εικαςτικά –Μουςικά 

 Δραςτθριότθτεσ Πολιτιςμοφ και Αιςκθτικισ Αγωγισ για 
τθν Πρωτοβάκμια και  τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

8 
7 

9. 
 χολικι Κοινωνικι Ηωι 

 Φυςικι Αγωγι  
10 
5 

10. Πλθροφορικι και  Νζεσ Σεχνολογίεσ 
15 

11. Περιβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ  
15 

12 Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ - Ιςτορία  20 

  φνολο 285 
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Οι ανωτζρω εκπαιδευτζσ που κα επιλεγοφν καλοφνται να προςφζρουν επιμορφωτικό ζργο κατά τθν 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν των Πιλοτικϊν χολικϊν Μονάδων ςτα κατά τόπουσ ΠΕΚ τθσ 
Περιφζρειασ, με εξαίρεςθ τισ Περιφζρειεσ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νιςων οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων κα επιμορφωκοφν ςτα ΠΕΚ Αττικισ, κακϊσ και  οι Νθπιαγωγοί και οι 
Θεολόγοι όλων των Πιλοτικϊν χολικϊν Μονάδων οι οποίοι  κα επιμορφωκοφν ςτα ΠΕΚ Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ. 
 
 
2.2 Κακικοντα Εκπαιδευτϊν 
Οι εκπαιδευτζσ που κα επιλεγοφν κα κλθκοφν να επιμορφωκοφν ςχετικά με τθν παιδαγωγικι και τα 
καινοτόμα ςτοιχεία των νζων Προγραμμάτων πουδϊν, ϊςτε να είναι ςε κζςθ  να επιμορφϊςουν και 
να παρακολουκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθν πιλοτικι εφαρμογι των νζων Προγραμμάτων 
πουδϊν.    

Σο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που κα παρακολουκιςουν οι εκπαιδευτζσ κα διεξαχκεί ςτθν Ακινα το 
χρονικό διάςτθμα επτεμβρίου- Οκτωβρίου 2011 και κα ζχει ςυνολικι διάρκεια 21 ωρϊν (3 μζρεσ x 7 
ϊρεσ/θμζρα).  

Οι υποψιφιοι εκπαιδευτζσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν υποχρεωτικά τα ΠΕΚ των περιφερειϊν ςτα 
οποία επικυμοφν να προςφζρουν επιμορφωτικό ζργο. Θ επιλογι των 285 Εκπαιδευτϊν κα γίνει 
ςφμφωνα με τθν αξιολογικι διαδικαςία που περιγράφεται αναλυτικότερα ςτθν ενότθτα 5  τθσ 
παροφςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ διλωςι τουσ ςχετικά με τα ΠΕΚ που επικυμοφν να 
προςφζρουν επιμορφωτικό ζργο .  

Πριν τθν ζναρξθ τθσ επιμόρφωςθσ κα γνωςτοποιθκοφν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ οι προχποκζςεισ 
επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ. τισ προχποκζςεισ αυτζσ κα περιλαμβάνεται θ 
παρουςία τουσ ςτο 90% τουλάχιςτον των ωρϊν εκπαίδευςθσ.  

Οι υποψιφιοι εκπαιδευτζσ εκπαιδευτικϊν (επιμορφωτζσ) που κα επιλζγουν για να επιμορφωκοφν 
δεςμεφονται ότι κα ςυμμετζχουν ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν των Πιλοτικϊν χολείων ςτα 
κατά τόπουσ ΠΕΚ θ οποία προβλζπεται να πραγματοποιθκεί ςε τρεισ φάςεισ: 

 Αϋ Φάςθ: 3 θμζρεσ, το χρονικό διάςτθμα επτεμβρίου - Οκτωβρίου 2011 (αββατοκφριακα: 
Παραςκευι, άββατο, Κυριακι) 

 Β' Φάςθ: 3 θμζρεσ το χρονικό διάςτθμα Ιανουαρίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012 
(αββατοκφριακα: Παραςκευι, άββατο, Κυριακι) και  

 Γϋ Φάςθ: 2 θμζρεσ τον Απρίλιο 2012 
 
Επιςθμαίνεται ότι κα καλυφκοφν τα ζξοδα μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ των 
ςυμμετεχόντων. 

 
 

3. Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

   
Οι υποψιφιοι κα πρζπει:  
 
1. Να ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια. Κατ’ εξαίρεςθ δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι και αλλοδαποί 
πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι πολίτεσ άλλων κρατϊν που κατζχουν νόμιμθ άδεια 
εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. Για τουσ αλλοδαποφσ απαιτείται θ άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ θ 
οποία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ (ν. 2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1) επιπζδου Δ, Γ1 
ι Γ2 που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Πλθροφορίεσ: α) Τπ. Παιδείασ Διά Βίου 
Μάκθςθσ & Θρθςκευμάτων, Ανδρζα Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 151.80 Ακινα, τθλ. 210−3443384 και β) 
Καραμαοφνα 1, Πλ. κρα, Σ.Κ. 55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310−459101), φςτερα από ςχετικι εξζταςθ 
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του υποψθφίου ςε αναγνωριςμζνο εξεταςτικό κζντρο. Γίνονται επίςθσ δεκτοί, για πλιρωςθ των 
προκθρυςςομζνων κζςεων, Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί, που 
προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο, χωρίσ να απαιτείται 
πιςτοποιθτικό ελλθνικισ ικαγζνειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων κατά το 
γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ (ν.δ. 3832/1958). 
 
2. Να είναι εκπαιδευτικοί (τθσ πρωτοβάκμιασ ι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ) του δθμοςίου ι του 
ιδιωτικοφ τομζα ι αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ι χολικοί φμβουλοι ι φμβουλοι και 
Πάρεδροι του ΠΙ ι μζλθ ΔΕΠ ΑΕΙ και ΕΠ ΣΕΙ ι εξειδικευμζνοι ερευνθτζσ με εκπαιδευτικι/επιμορφωτικι 
εμπειρία ςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.  
 
3. Να ζχουν πτυχίο ΑΕΙ ι ΑΣΕΙ τθσ θμεδαπισ  ι αναγνωριςμζνο ιςότιμο τίτλο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, ςυναφζσ με το αντικείμενο ςτο οποίο καλοφνται να επιμορφϊςουν, ι δίπλωμα 
Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ι του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (ΕΑΠ) ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (ΠΕ) τθσ θμεδαπισ. 
 
4. Να ζχουν επταετι τουλάχιςτον πραγματικι υπθρεςία ςτθν εκπαίδευςθ (διδακτικι εμπειρία). 
 

4. Κριτιρια Επιλογισ Εκπαιδευτϊν Εκπαιδευτικϊν 

 
Οι υποψιφιοι κα αξιολογθκοφν με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ και τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ 
βακμολογίασ: 
 

Κριτιρια Μονάδεσ 
(ζωσ) 

1. Εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ Αναλυτικϊν Προγραμμάτων και τθ 
δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

30 

2. Επιμορφωτικι Εμπειρία προσ εκπαιδευτικοφσ: 
Λαμβάνεται  υπόψθ το διδακτικό ζργο ςε προγράμματα που απευκφνονται 
ςε εκπαιδευτικοφσ (ΠΕΚ,ΚΕ, ΠΑΚΕ, ΜΔΔΕ, μεταπτυχιακά προγράμματα, 
ΑΠΑΙΣΕ, εξομοίωςθ κτλ). 
τισ βεβαιϊςεισ διδακτικισ εμπειρίασ κα πρζπει να αποδεικνφεται με 
ςαφινεια ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ ι εκπαίδευςθσ και ο 
χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε ϊρεσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ προχπθρεςία αυτι 
δεν λαμβάνεται υπόψθ.  

35 

4. Εμπειρία ςτθν Εφαρμογι καινοτόμων εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων: 
Οι υποψιφιοι κατακζτουν φάκελο με ςχετικό υλικό - βεβαιϊςεισ κ.λπ.  
υνεκτιμάται θ ςυμμετοχι του υποψθφίου ςτον ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και 
υλοποίθςθ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων:  
-ςτθν τάξθ του, 
-ςτο ςχολείο του (ςυνεργαςία τάξεων),  
-ςε ςυνεργαςία με άλλα ςχολεία, 
-ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ (κοινωνικοφσ, εκπαιδευτικοφσ κ.λπ.), 
-ςε ςυνεργαςία με Περιφερειακοφσ, Εκνικοφσ, Ευρωπαϊκοφσ φορείσ 

20 

5. Μεταπτυχιακζσ πουδζσ  ςχετικά με το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ 15 

5.1  Διδακτορικόσ Σίτλοσ πουδϊν  7 

5.2 Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ πουδϊν 5 

5.3  Επιμόρφωςθ ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων με πιςτοποίθςθ 
(τουλάχιςτον 96 ϊρεσ ) 

3 
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ε περίπτωςθ πτυχίων εξωτερικοφ για τα παραπάνω προςόντα κρίνεται απαραίτθτθ θ 
φπαρξθ αναγνϊριςθσ, ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από ΔΟΑΣΑΠ/ΔΙΚΑΣΑ. 

 
 

5. Διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

   
1. Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων υπεφκυνθ είναι θ επιτροπι επιλογισ εμπειρογνωμόνων τθσ 
Πράξθσ.   
2. Θ διαδικαςία επιλογισ περιλαμβάνει:  
Αϋ ςτάδιο−προεπιλογι: Κατά το ςτάδιο αυτό ελζγχονται οι απαιτοφμενεσ από τθν παροφςα πρόςκλθςθ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των υποψθφίων βάςει των υποβλθκζντων αιτιςεων ςτο πλθροφοριακό 
ςφςτθμα  και αποκλείονται από τθν περαιτζρω διαδικαςία όςοι δεν τισ διακζτουν. 
Βϋ ςτάδιο−αξιολόγθςθ: Κατά το ςτάδιο αξιολογοφνται οι υποψιφιοι βάςει των κριτθρίων επιλογισ που 
αναφζρονται παραπάνω, βακμολογοφμενοι με τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ, ανάλογα με το επίπεδο των 
προςόντων του κάκε υποψθφίου. 
Γ’ ςτάδιο−επαλικευςθ δικαιολογθτικϊν: Οι υποψιφιοι που κα λάβουν τθν υψθλότερθ βακμολογία κα 
κλθκοφν να κατακζςουν Ολοκλθρωμζνο Φάκελο δικαιολογθτικϊν προκειμζνου να γίνει θ απαιτοφμενθ 
επαλικευςθ. Σα αρμόδια όργανα επιλογισ ζχουν τθ δυνατότθτα να καλζςουν τουσ υποψθφίουσ 
προκειμζνου να διευκρινιςτοφν κζματα που ςχετίηονται με τθν υποψθφιότθτά τουσ. 
 
3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του Γ’ ταδίου θ Επιτροπι Επιλογισ Εμπειρογνωμόνων τθσ Πράξθσ καταρτίηει  
πίνακα βακμολογικισ κατάταξθσ για κάκε κατθγορία εκπαιδευτϊν (επιμορφωτϊν). Θ ςειρά κατάταξθσ 
των υποψθφίων κα κακοριςτεί από τθ βακμολογία που κα προκφψει από το άκροιςμα των μονάδων 
που ζλαβε ο κάκε υποψιφιοσ για τα κριτιρια επιλογισ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, κα γίνει κλιρωςθ 
από τθν Επιτροπι Επιλογισ Εμπειρογνωμόνων τθσ Πράξθσ ςε ανοιχτι ςυνεδρίαςθ του υντονιςτικοφ 
υμβουλίου του ΠΙ, ςτθν οποία κα μποροφν να παρίςτανται και οι ιςοβακμιςαντεσ. 
4. Με ευκφνθ του Επιςτθμονικοφ Τπεφκυνου τθσ Πράξθσ, κα αναρτθκοφν οι πίνακεσ κατάταξθσ των 
υποψθφίων ςτθν ιςτοςελίδα του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου: www.pi-schools.gr, κα ςυντάςςεται δε 
ςχετικό πρακτικό ανάρτθςθσ. 
5. Συχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν αποκλειςτικι διάρκεια των δφο (2) θμερϊν από τθν επόμενθ 
τθσ ανάρτθςθσ των πινάκων. 
6. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ιδιοχείρωσ ι αποςτζλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορϊν ι με 
ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι αποςτολι, εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου, ςτθ διεφκυνςθ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Μεςογείων 396, 15341 Αγία Παραςκευι, υπόψθ τθσ Επιτροπι Επιλογισ 
Εμπειρογνωμόνων τθσ Πράξθσ «Νζο χολείο (χολείο 20ου αιϊνα)- Πιλοτικι Εφαρμογι». 
7. Μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπι Επιλογισ Εμπειρογνωμόνων τθσ Πράξθσ, οι πίνακεσ κατάταξθσ κακϊσ 
και οι ενςτάςεισ διαβιβάηονται ςτον Επιςτθμονικό Τπεφκυνο τθσ Πράξθσ, ο οποίοσ ειςθγείται ςχετικά 
ςτο υντονιςτικό υμβοφλιο του ΠΙ, το οποίο αποφαςίηει τελικά επί των ενςτάςεων και οριςτικοποιεί 
τουσ πίνακεσ κατάταξθσ. 
 
 

6. Διαδικαςία Τποβολισ Αίτθςθσ / Φακζλου Τποψθφιότθτασ 

 
 
1. Οι υποψιφιοι κα υποβάλουν  Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ. 
α. Θ Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου: www.pi-
schools.gr. Οι Τποψιφιοι κα μποροφν να υποβάλλουν θλεκτρονικά αίτθςθ υποψθφιότθτασ από τθ 
Δευτζρα 1 Αυγοφςτου 2011. Θ Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ υποβάλλεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά μζςω 
του ανωτζρω δικτυακοφ τόπου με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 1 επτεμβρίου 2011 και ϊρα 14:00. 
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Τποψιφιοι που δεν υπζβαλαν θλεκτρονικά τθν Αίτθςθ Τποψθφιότθτάσ τουσ εμπρόκεςμα αποκλείονται 
από τθν αξιολόγθςθ.  
β. το διατικζμενο ζντυπο τθσ Αίτθςθσ Τποψθφιότθτασ περιλαμβάνεται διλωςθ ενθμζρωςθσ και 
ςυγκατάκεςθσ του ν. 2472/1997 περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, για τθ δθμοςίευςθ του 
ονοματεπϊνυμου και τθσ βακμολογίασ του υποψιφιου. Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ υπζχει κζςθ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986.  
 
2. Η Επιτροπι Επιλογισ Εμπειρογνωμόνων τθσ Πράξθσ, κα καλζςει τουσ υποψθφίουσ που 
ςυγκζντρωςαν τθν υψθλότερθ βακμολογία ανά κατθγορία να κατακζςουν φάκελο δικαιολογθτικϊν 
εντόσ 3 εργαςίμων θμερϊν. 
α. Ο Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν κα περιζχει υποχρεωτικά: 

-ιδιοχείρωσ υπογεγραμμζνθ εκτφπωςθ τθσ Αίτθςθσ Τποψθφιότθτασ που υποβλικθκε θλεκτρονικά 
κατά τα ανωτζρω, και 

-νομίμωσ επικυρωμζνα ι/και μεταφραςμζνα αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν όλων των δθλοφμενων 
προςόντων.  

Οι υποψιφιοι δφνανται να ςτείλουν επιπροςκζτωσ αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα και κάκε άλλο 
ςτοιχείο που οι ίδιοι κεωροφν ότι κα υποςτθρίξει τθν υποψθφιότθτά τουσ (φάκελο με καλζσ πρακτικζσ, 
ςχζδια μακιματοσ κλπ). 
 
β. Ο Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να κατατεκεί ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου του Παιδαγωγικοφ 
Ινςτιτοφτου ιδιοχείρωσ ι να αποςταλεί με ταχυμεταφορζα ι ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι αποςτολι ςτθν 
διεφκυνςθ με τθν ζνδειξθ:  

 
 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

Μεςογείων 396, (3οσ όροφοσ- γραφείο Πρωτοκόλλου) 
Σ.Κ. 153 41, Αγία Παραςκευι, Αττικι 

 
Για τθν με αρικμ. Πρωτ. 5199/27-07-2011 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  

για Εκπαιδευτζσ Εκπαιδευτικϊν  για τισ ανάγκεσ τθσ Πιλοτικισ Εφαρμογισ των 
νζων Προγραμμάτων πουδϊν 

 
 

 
 
 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ  κα πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο του «Μείηονοσ Προγράμματοσ Επιμόρφωςθσ 
Εκπαιδευτικϊν ςτισ 8 Π.., 3 Π.. Εξ., 2 Π.. Εις.»,  «ΕΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 με 
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε. Κ. Σ.) και κα δθμοςιευκεί ςτον 
δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (www.pi-schools.gr), ενϊ περίλθψι τθσ κα δθμοςιευκεί 
ςε δφο εφθμερίδεσ τθν «Θμερθςία» και «ςτο Καρφί». 
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7. Πλθροφορίεσ 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν ςτο 
τθλζφωνο 210-6018303, 210-6018304 (κ. Άννα μυρνιωτοποφλου) ϊρεσ 10.00-14.00 ι ςτο email 
asmyr@pi-schools.gr .  
 
 
 
 
 
 
 
 Ο Πρόεδροσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου 

 
 
 

 
Κακθγθτισ Κλιμθσ Γ. Ναυρίδθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΔΗΛΩΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΟ ΠΕΚ  

 

α/α Γεωγραφικι περιοχι που αντιςτοιχεί ςτο ΠΕΚ 
Δθλωςθ 

Περιφερειασ 

1 Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ  

2 Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ   

3 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ   

4 Περιφζρεια Θπείρου  

5 Περιφζρεια Θεςςαλίασ   

6 Περιφζρεια Πελοποννιςου και Δυτικισ Ελλάδοσ,   

7 Περιφζρεια Αττικισ   

8 Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδοσ  

9 Περιφζρεια Κριτθσ  

   

 ΤΝΟΛΟ  
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