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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΜΕ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 75% 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

Στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ και στη βάση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, µε αριθ. 

πρωτ.263/9.1.2004, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, για την Κατηγορία 

Πράξεων 2.1.1.ιγ ’’Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)’’, σχεδιάζεται η υλοποίηση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ./ Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. της Πράξης: ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση’’, που συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς 

Πόρους. 
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 Η Πράξη αυτή έχει ως αντικείµενο την επιµόρφωση και πιστοποίηση στην απόκτηση 

βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων στη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση 35.000 

εκπαιδευτικών, των ελληνικών δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις εκπαιδευτικές δοµές Ειδικής Αγωγής. Η 

συγκεκριµένη Πράξη συµπληρώνει και επεκτείνει το αντικείµενο της Πράξης «Επιµόρφωση 

Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2. του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ). Για την οργάνωση, 

διεξαγωγή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επιµόρφωσης καθώς επίσης και την 

πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε, θα αξιοποιηθούν οι 

υποδοµές επιµόρφωσης και πιστοποίησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του αντίστοιχου 

έργου του ΕΠ της ΚτΠ.  

Η επιµόρφωση υλοποιείται σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση αντιστοιχεί στη διεξαγωγή 

του προγράµµατος επιµόρφωσης και η δεύτερη φάση αντιστοιχεί στην πιστοποίηση των 

δεξιοτήτων.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της επιµόρφωσης έχει εκπονηθεί, από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, 

Πρόγραµµα Σπουδών που στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη 

χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση. Το πρόγραµµα Σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες 

της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, χρήση επεξεργαστή 

κειµένου, υπολογιστικών φύλλων και λογισµικού παρουσίασης, διαδίκτυο και επικοινωνίες. 

Επίσης, αφορά στην απόκτηση ορισµένων εισαγωγικών γνώσεων για την περαιτέρω 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία, µέσω της χρήσης εκπαιδευτικού 

λογισµικού και της καλλιέργειας του τρίπτυχου: γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, µε στόχο οι 

επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί να µπορούν να αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι Τ.Π.Ε για την αναβάθµιση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της µάθησης 

και την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Η επιµορφωτική διαδικασία θα πρέπει να είναι πλήρως 

συµβατή µε το Πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών και θα υποστηρίζεται από 

επιµορφωτικό υλικό το οποίο θα διανεµηθεί στους εκπαιδευτικούς και στους επιµορφωτές. 

 Η υλοποίηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης θα γίνεται σε Κέντρα Στήριξης 

Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το πρόγραµµα επιµόρφωσης θα 

διαρκεί 48 ώρες και θα διεξάγεται σε οµάδες εκπαιδευτικών που αποτελούνται από 10-15 

µέλη. Ο κάθε κύκλος µαθηµάτων θα είναι τρίωρης διάρκειας. Τα µαθήµατα επιµόρφωσης 

πρέπει να γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κανονική 

λειτουργία των  σχολείων.  

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης θα διεξάγονται στις περιόδους επιµόρφωσης που θα 

καθορίζονται από το ΥΠΕΠΘ/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. και θα 

υλοποιηθούν από τα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) σε κατάλληλους 

εργαστηριακούς χώρους /αίθουσες, που αυτά θα διαθέσουν. 
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Επισηµαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει επιµορφωθεί υποχρεούται  

να συµµετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης που θα γίνει σε Κέντρα Πιστοποίησης 

(ΚεΠις). Στη διαδικασία της πιστοποίησης δύναται, επίσης,  να συµµετέχει και 

οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός επιθυµεί να πιστοποιηθεί. Σκοπός της πιστοποίησης είναι να 

διαπιστωθεί κατά πόσον ο εκπαιδευτικός έχει αποκτήσει τις δεξιότητες που θα του 

επιτρέψουν να χρησιµοποιήσει µε επιτυχία τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε) στα καθηµερινά του καθήκοντα.  

Το Έργο της επιµόρφωσης θα παρακολουθείται για την καλή του εκτέλεση και θα 

συντονίζεται σε πρώτο επίπεδο από τοπικές, ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, Επιτροπές 
Επιµόρφωσης (Ε.Ε.) και, σε κεντρικό επίπεδο, από το ΥΠ.Ε.Π.Θ./ Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. και την Κεντρική Επιτροπή Επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε 

(Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε.) µε την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(Π.Ι.) και του Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.). 

Επισηµαίνεται ότι το έργο των Επιτροπών Επιµόρφωσης, οι οποίες πρόκειται να 

συγκροτηθούν, θα είναι ανεξάρτητο από εκείνο των Επιτροπών Επιµόρφωσης που 

λειτουργούν στο πλαίσιο του έργου του ΕΠ της ΚτΠ. 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
 

Αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων από όλους όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στις 

Επιτροπές Επιµόρφωσης που θα συγκροτηθούν σε κάθε νοµό της χώρας στο πλαίσιο 

του έργου ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην 

εκπαίδευση’’.  

Λόγω της πλήρους αποκέντρωσης της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, ο 

ρόλος των Επιτροπών Επιµόρφωσης (Ε.Ε.) κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητικός. Έχουν 

εποµένως ιδιαίτερη σηµασία, αφενός η σύνθεση των Επιτροπών  Επιµόρφωσης και 

αφετέρου η στήριξη στην προσπάθεια που θα καταβάλλουν τα µέλη τους για να 

ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους. 

Οι Ε.Ε. έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης, της ενηµέρωσης και του 

συντονισµού των διαδικασιών επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης 

τους.  

Συγκεκριµένα: 

α) αναλαµβάνουν την αρχική ενηµέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους 

εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιµορφωτικά προγράµµατα 

καθώς και για τις διαδικασίες πιστοποίησης 
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β) παρέχουν υλικό και στήριξη στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς 

γ)  παρακολουθούν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραµµάτων επιµόρφωσης  

δ) εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των Κέντρων Στήριξης 

Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) στην περιοχή ευθύνης τους και ενηµερώνουν τους υπευθύνους 

των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση της 

επιµόρφωσης 

ε) παραλαµβάνουν και διανέµουν το επιµορφωτικό υλικό που χρησιµοποιείται στα 

προγράµµατα επιµόρφωσης 

Οι Ε.Ε. ορίζονται µε Υπουργική Απόφαση. Αντιστοιχεί, τουλάχιστον, µία 

Επιτροπή Επιµόρφωσης σε κάθε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή έχει πέντε (5) 
µέλη, ο αριθµός των οποίων µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί, ανάλογα µε το πλήθος των 

σχολείων και των προγραµµάτων επιµόρφωσης στην περιοχή ευθύνης της. 

Όσοι ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως µέλη των Επιτροπών Επιµόρφωσης θα 

πρέπει να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση-δήλωση που συνοδεύει την παρούσα 

πρόσκληση. Οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων(ΕΥΕ) Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ.  

Προϋπόθεση συµµετοχής των ενδιαφεροµένων είναι οι σπουδές (πτυχίο ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ ή ισότιµο της αλλοδαπής). 

Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου, 
αποτελούν: 

α) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, µε προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)  

β) Η θέση του στελέχους στην εκπαίδευση  

γ) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία 

δ) Η εµπειρία ως επιµορφωτής/τρια σε θέµατα που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε.  

ε) Η εµπειρία σε θέµατα συντονισµού, οργάνωσης και διοίκησης 

στ) Η συµµετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικά προγράµµατα, µελέτες, προγράµµατα 

εφαρµογής, συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού υλικού κ.ά.) 

Το έργο των Επιτροπών Επιµόρφωσης που θα συγκροτηθούν θα είναι 

συµπληρωµατικό, για το λόγο αυτό δεν είναι αναγκαίο κάθε µέλος της επιτροπής να 

πληροί  όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια. 

Αιτήσεις-δηλώσεις µπορούν να υποβάλλουν εκπαιδευτικοί A΄βαθµιας και Β΄θµιας 

εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιευθυντών σχολείων, των Προϊστάµενων 

Γραφείων ή ∆ιευθύνσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συµβούλων, 

των Υπεύθυνων ΠΛΗΝΕΤ. ∆ιευκρινίζουµε επίσης, ότι οι διορισµένοι εκπαιδευτικοί που 
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θα επιλεγούν δεν θα αποσπαστούν για τη συµµετοχή τους στις επιτροπές, αλλά θα 

εργαστούν πέραν του ωραρίου εργασίας τους. 

Στις επιτροπές θα προσφέρεται κάθε δυνατή διευκόλυνση, όπως προσωπικό για 

καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων στον υπολογιστή, ο υπολογιστικός και δικτυακός 

εξοπλισµός που έχει διατεθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο της 

Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» του 

Μέτρου 1.2. του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» κ.ά. Η 

εργασία που θα προσφέρουν τα µέλη των επιτροπών θα είναι αµειβόµενη και όλα τα 

έξοδα λειτουργίας των επιτροπών καλύπτονται από το Έργο.  

 

 

   3.   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφεροµένων µπορούν  να υποβάλλονται από 21-2-
2005 έως 4-3-2005 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  www.eye-ypepth.gr/epimorfosi 

 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις ∆/νσεις 

Εκπαίδευσης, προκειµένου να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της 

χώρας. Επίσης να δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Ειδικής 

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

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 
 
 

       ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
 

  

  

 

 

 

 


