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Αλαθνίλσζε - Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ θαηά ηελ 4ε επηκνξθσηηθή 

πεξίνδν ησλ Πξάμεσλ κε ηίηιν «Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» (ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ 

ΔΠΙΠΔΓΟΤ) πνπ είλαη εληαγκέλεο ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 θαη 3 ηνπ 

Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε» 

Έρνληαο ππφςε:  

1. ηελ κε αξηζκ. 15281/30-9-2009 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 
Γηδαθηηθή Πξάμε, ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα 
Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 2013, 

2. ηελ κε αξηζκ. 15282/30-9-2009 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 
Γηδαθηηθή Πξάμε, ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη 
δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 2013, 

3. ηελ κε αξηζκ. 15283/30-9-2009 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 
Γηδαθηηθή Πξάμε, ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε 
θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 2013, 

4. ηελ κε αξηζκ. 19799/22-11-2011 Απφθαζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 
Γηδαθηηθή Πξάμε – ΑΠ1» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 
2013 

5. ηελ κε αξηζκ. 19801/22-11-2011 Απφθαζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 
Γηδαθηηθή Πξάμε – ΑΠ2» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 
2013 

6. ηελ κε αξηζκ. 19802/22-11-2011 Απφθαζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 
Γηδαθηηθή Πξάμε – ΑΠ3» ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε» 2007 – 
2013 

7. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκ. πξση. 105755/ΚΓ/02.09.2009, κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε εθηφο ησλ άιισλ, ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ, ησλ 
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Μεηξψσλ Κέληξσλ ηήξημεο Δπηκφξθσζεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΓΒΜΘ), 

8. ηελ κε αξ. πξση. 715-20/9/2010 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ 
Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ) γηα εκπινπηηζκφ θαη 
επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Κέληξσλ ηήξημεο Δπηκφξθσζεο (Κ..Δ.) ηεο 
Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ 
ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», 

9. ηελ κε αξηζκ. 9/16.03.2011 Απφθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ) πεξί επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Μεηξψνπ 
Κέληξσλ ηήξημεο Δπηκφξθσζεο (Κ..Δ.) ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ 
Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» 
ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», 

10. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκ. πξση. 105755/ΚΓ/02.09.2009, κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε εθηφο ησλ άιισλ, ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ, ησλ 
Μεηξψσλ Κέληξσλ ηήξημεο Δπηκφξθσζεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΓΒΜΘ). 

11. ην ΦΔΚ 26 η.Β’/7.1.2009, ην νπνίν αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα ησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ επηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ (Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ Β’ επηπέδνπ), 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο ηεο Καηεγνξίαο 2.1.1.ζ. ηνπ ΔΠΔΑΔΚ «Δπηκφξθσζε 
Δθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή 
δηαδηθαζία». 

12. ην Νφκν 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118/ 24.05.2011) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

αλακνξθψλνληαη νη αξρηθνί θνξείο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ (Π.Ι.) 
και ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 
(Ε.Α.Ι.Σ.Τ.), κε θαηαξγήζεηο – ζπγρσλεχζεηο θαη αιιαγέο αξκνδηνηήησλ θαη 
λνκηθήο κνξθήο. 

13. ηελ κε αξ. πξση. 879-30/4/2012 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΙΔΠ) γηα εκπινπηηζκφ θαη επηθαηξνπνίεζε 
ηνπ Μεηξψνπ Κέληξσλ ηήξημεο Δπηκφξθσζεο (Κ..Δ.) ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε 
ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή 
Πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ κε γεληθφ ηίηιν «Δπηκόξθσζε ησλ 
Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή 
Πξάμε» (ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ) πνπ είλαη εληαγκέλεο ζηνπο άμνλεο 1,2 θαη 3 
ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ 2007-2013, νη νπνίεο 
πινπνηνχληαη κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη νη νπνίεο ζην θείκελν ηεο παξνχζαο 
Πξφζθιεζεο γηα ιφγνπο εληαίαο αλαθνξάο αλαθέξνληαη ζπλνιηθά σο «ε Πξάμε»,  

θαινύληαη 

ηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκόξθσζεο (Κ..Δ.) πνπ είλαη εληαγκέλα ζην σο άλσ 
Μεηξψν ησλ Κ..Δ., θαζψο θαη εθείλα πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ζην πιαίζην ηεο 
πξφζθαηεο Πξφζθιεζεο εκπινπηηζκνχ θαη επηθαηξνπνίεζεο Μεηξψνπ ΚΔ (βιέπε 9 
θαη 13 ζηνλ θαηάινγν «έρνληαο ππφςε» ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο), θαη έρνπλ ήδε 
πηζηνπνηεζεί επηηπρψο1 σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ππνδνκψλ 
(βι. Παξάξηεκα I) λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ γηα λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα 
επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ Β’ επηπέδνπ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξάμεο 
«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 
Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», γηα ηελ 4ε 
επηκνξθσηηθή πεξίνδν ηεο Πξάμεο κε έλαξμε ην Ννέκβξην 2012 θαη γηα 
εθπαηδεπηηθνχο ησλ θιάδσλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ19/20, ΠΔ60 θαη ΠΔ70.  

                                                 
1
 Η πηζηνπνίεζε πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηερληθψλ ειέγρσλ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ ηεο παξνχζαο Πξάμεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα ΚΔ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, ζα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδνπλ ππνδνκέο ρξήζεο δηαδξαζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο (βιέπε Παξάξηεκα Ι).  

Η πξάμε πινπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη, θαη’ αξράο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο (MIS) ηεο Πξάμεο, ζηε δηεχζπλζε 

http://b-epipedo2.cti.gr/mis  

θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 4/10/2012, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

Η Πξάμε πινπνηείηαη απφ ζχκπξαμε θνξέσλ κε Σειηθφ Γηθαηνχρν ην Ιλζηηηνχην 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.) πνπ απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ έξγνπ (βάζεη ηνπ 
Ν.3966/24-5-2011, §25, αξ. 19) έπεηηα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.), πνπ ήηαλ ν Γηθαηνχρνο ηεο Πξάμεο θαη 
ζπλδηθαηνχρν - ζπκπξάηηνληα επηζηεκνληθφ θνξέα ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο 
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ (Ι.Σ.Τ.Δ.) - «Γηφθαληνο», φπσο κεηνλνκάζηεθε ην 
Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (βάζεη ηνπ Ν.3966/24-5-
2011, άξζξν 22) θαη πεξηιακβάλεη: 

Α) Πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα 27.500 εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α’ζκηαο θαη Β’ζκηαο 
εθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ησλ θιάδσλ α) ΠΔ02 (θηιφινγνη), β) ΠΔ03 (καζεκαηηθνί), 
γ) ΠΔ04 (θαζεγεηέο θπζηθψλ επηζηεκψλ), δ) ΠΔ60/70 (λεπηαγσγνί/ δάζθαινη), ε) 
ΠΔ05/06/07 (θαζεγεηέο γαιιηθήο, αγγιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο), θαη ζη) ΠΔ19/20 
(θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο)2. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο 
αληηθεηκέλνπ (επηκφξθσζε Β’ επηπέδνπ). Η επηκφξθσζε απηή απνηειεί ζπλέρεηα, ζε 
επξχηεξε θιίκαθα, ηεο επηκφξθσζεο πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 
«Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηδαθηηθή δηαδηθαζία» ηνπ Μέηξνπ 2.1 ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ (ζην δηάζηεκα 2007 – 2008) θαη 
είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα δψζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 
ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζε ΣΠΔ.  

πλνπηηθά, ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Β’ Δπηπέδνπ 
πεξηιακβάλνπλ:  

1. Σελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο – κεζνδνινγηθέο 
θαη δηδαθηηθέο – ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ. 

2. Σελ εθπαίδεπζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, 
ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ εξγαιείσλ. 

3. Σελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο Πξάμεο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη δνκέο 
παιαηφηεξσλ Πξάμεσλ επηκφξθσζεο.  

Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά ζε Κέληξα ηήξημεο 
Δπηκφξθσζεο (Κ..Δ.), θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πεξηφδσλ. Δλ 

                                                 
2
 ηηο πξψηεο επηκνξθσηηθέο πεξηφδνπο θαη κέρξη λα δεκηνπξγεζνχλ νη ππνδνκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ05/06/07 θαη ΠΔ19/20 (πρ. εθπαίδεπζε επηκνξθσηψλ, δεκηνπξγία 
επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ), ε επηκφξθσζε δηεμήρζε κφλν γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ60/ΠΔ70. 
ηελ παξνχζα, 4

ε
 επηκνξθσηηθή πεξίνδν (2012-2013), ζα δηεμαρζνχλ επίζεο πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο γηα ηνλ θιάδν ΠΔ19/20, γηα πξψηε θνξά. 
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γέλεη, ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  πινπνηνχληαη ζε νκάδεο 10 έσο 15 αηφκσλ θαη 
ε δηδαζθαιία  δηαξθεί 96 ψξεο, θαηαλεκεκέλεο ζε 6 ψξεο θαηά κέγηζην αλά εβδνκάδα. 
Σα καζήκαηα γίλνληαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε 
θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπιεξψλνληαη 
κε ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ Β’ επηπέδνπ κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε 
απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο, σο νξγαληθφ θνκκάηη ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, κε 
ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ επηκνξθσηψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ 
ηεο Πξάμεο. Οη δχν πξψηνη κήλεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηεινχληαη 
απνθιεηζηηθά απφ επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο ζηα ΚΔ (δχν 3σξα αλά εβδνκάδα), ελψ 
ζηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ αλάκεηθηα δηαζηήκαηα επηκνξθσηηθψλ ζπλεδξηψλ, εθαξκνγήο 
ζηελ ηάμε θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Οη 
ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 
γλσζηνπνηνχληαη εγθαίξσο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 
πινπνίεζεο κέζσ ησλ δνκψλ ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο Πξάμεο (πρ. 
δεκνζίεπζε Αλαθνηλψζεσλ ζηελ Πχιε Δλεκέξσζεο θαη πλεξγαζίαο ηεο Πξάμεο: 
http://b-epipedo2.cti.gr, Οδεγνί δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο, θ.α.) 

Έλαο αξηζκφο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πινπνηεζνχλ κε ην κνληέιν ηεο 
κηθηήο κάζεζεο, ζπλδπάδνληαο εμ απνζηάζεσο κάζεζε θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηα 
δψζεο ζπλεδξηψλ θιαζζηθνχ ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ηδηαίηεξεο 
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ππάξμεη λεψηεξε 
Πξφζθιεζε. 

Β) Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε  
κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ σο επηκνξθσηέο Β’ επηπέδνπ, 
εληαζζφκελνη ζην ππάξρνλ Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ. Η δηάξθεηα θάζε Πξνγξάκκαηνο 
Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηψλ είλαη 350 ψξεο. Σα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο 
Δπηκνξθσηψλ δηεμάγνληαη ζε επηιεγκέλα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο 
(ΠΑΚΔ) ζε φιε ηε ρψξα. 

 

1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΒΗΜΑ 1Ο: Οη θαινχκελνη θνξείο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε ηξίηε 
επηκνξθσηηθή πεξίνδν θαη εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα 
επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Β’ Δπηπέδνπ ζηε Γηεχζπλζε πνπ αλήθνπλ.  

Η ππνβνιή αίηεζεο – δήισζεο γίλεηαη θαη’ αξράο ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε 
http://b-epipedo2.cti.gr/mis/ (Μελνχ Δπηινγψλ -> «επηινγή θιάδσλ») κε ηε ρξήζε 
ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ θαη ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ δηαζέηνπλ φινη νη θαινχκελνη 
θνξείο (βιέπε επίζεο παξ. 4 ηεο παξνχζαο). ηελ αίηεζε – δήισζε θάζε Κ..Δ. 
δειψλεη φηη πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ππνδνκψλ θαη φηη 
εμαζθαιίδεη ππνδνκέο ρξήζεο δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο νπνηνπδήπνηε 
ηχπνπ/ ηερλνινγίαο (βι. Παξάξηεκα I), θαζψο επίζεο ηελ πξφζεζή ηνπ λα αλαιάβεη 
ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ελόο ή 
πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο θιάδνπο ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ19/20, ΠΔ60 θαη ΠΔ70, 
θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο απνδίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
έλαο ηπραίνο αξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην επφκελν βήκα. 

ΒΗΜΑ 2Ο: Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηελ 4ε επηκνξθσηηθή πεξίνδν ηεο Πξάμεο, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

Σα Κ..Δ. πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε θάζε πεξηνρή 
(Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο) θαη αλά θιάδν εθπαηδεπηηθψλ επηιέγνληαη ιακβάλνληαο θαη’ 
αξράο ππφςε ηελ πξψηε επηινγή θιάδνπ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δειψζεη.  

Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ Κ..Δ. πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ αλά θιάδν 
εθπαηδεπηηθψλ (πξψηε επηινγή) θαη Γηεχζπλζε ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνγξακκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ, ηα πξνγξάκκαηα θαηαλέκνληαη κε 
βάζε ηνλ ηπραίν αξηζκφ πνπ έρεη απνδνζεί ζε θάζε ΚΔ (βι. βήκα 1). 

http://b-epipedo2.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/mis/


ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

Αλαθνίλσζε - Πξφζθιεζε ΚΔ – 4
ε
 επηκνξθσηηθή πεξίνδνο, επηέκβξηνο 2012 ζ. 5 

Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ Κ..Δ. πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ αλά θιάδν 
εθπαηδεπηηθψλ (πξψηε επηινγή) θαη Γηεχζπλζε ππνιείπεηαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
πξνγξακκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη επφκελεο 
επηινγέο  (δεχηεξε, ηξίηε θνθ) ησλ Κ..Δ. φζνλ αθνξά ζηνπο θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ 
γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα Β’ Δπηπέδνπ.  

Η επηζπκεηή γεσγξαθηθή θαηαλνκή αλά Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 
πξνγξακκάησλ γηα ηε 4ε επηκνξθσηηθή πεξίνδν αλά θιάδν εθπαηδεπηηθψλ 
απνηππψλεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ. Ωο απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ζε θάζε 
ελδηαθεξφκελν ΚΔ, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά (πιήζνο δειψζεσλ ελδηαθέξνληνο) 
θαη ηελ δήηεζε (ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ), είλαη δπλαηφ λα αλαηεζεί έλα 
πξφγξακκα ή θαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ θιάδσλ, ή λα κελ αλαηεζεί θαλέλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, 
ιακβάλνληαο κέξηκλα γηα ηζνκεξή θαηά ην δπλαηφ θαηαλνκή ησλ πξνγξακκάησλ κε 
ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηκφξθσζεο. 

ΒΗΜΑ 3ν: Δπζχο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, ζα γλσζηνπνηεζεί 
ζηα επηιεγέληα ΚΔ ε αλάζεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζα θιεζνχλ λα 
ππνβάιινπλ αλαιπηηθέο δειψζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ επηκφξθσζε.  

 

2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 
ΔΠΙΜΟΡΦΟΤΜΔΝΩΝ  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, θάζε Κ..Δ. πνπ έρεη επηιεγεί 
γηα λα πινπνηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα,  ππνβάιιεη  
αλαιπηηθή δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ Δπηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ κε ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο δηεμαγσγήο θάζε πξνγξάκκαηνο, ηα νλφκαηα ησλ 
επηκνξθσηψλ θαη ηερληθψλ ππεπζχλσλ εξγαζηεξίσλ (βνεζψλ επηκνξθσηψλ), 
θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Σα ζηνηρεία ησλ αλαιπηηθψλ δειψζεσλ 
ζπκκεηνρήο ειέγρνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πξάμεο ηα νπνία, εθφζνλ 
δηαπηζηψζνπλ ηελ νξζφηεηα θαη ζπλέπεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, πξνρσξνχλ ζηελ 
έγθξηζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. εκεηψλεηαη φηη νη επηκνξθσηέο 
επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ Β΄ Δπηπέδνπ, φπσο απηφ 
ζπγθξνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε 
θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία» ηνπ Μέηξνπ 2.1 
ηνπ ΔΠΔΑΔΚ II θαη φπσο ζπκπιεξψλεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξάμεο. 
Δλδερφκελα έμνδα κεηαθηλήζεσλ ησλ επηκνξθσηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζε 
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθηφο ηνπ λνκνχ ππεξεζίαο ηνπο (γηα παξάδεηγκα ζε 
γεηηνληθνχο λνκνχο) ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ Πξάμε έσο έλα νξηζκέλν πνζφ. ηελ 
πεξίπησζε Γεκνζίσλ Κ..Δ., ν Σερληθφο Τπεχζπλνο Δξγαζηεξίνπ (βνεζφο 
επηκνξθσηή) πξνέξρεηαη απφ ηε ρνιηθή Μνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί σο Κ..Δ. θαη 
είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο (ππεχζπλνο εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο - ΔΠΔΤ). ε 
πεξίπησζε δηαηππσκέλνπ θσιχκαηνο, γίλεηαη επηινγή απφ ην ηνπηθφ Μεηξψν 
Βνεζψλ Δπηκνξθσηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 
«Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε 
βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε». ε πεξίπησζε αδπλακίαο, ε 
επηινγή γίλεηαη είηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ είηε απφ 
ΔΠΔΤ άιιεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεη ππφςε ηελ αθψιπηε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ19/20, ΠΔ60 θαη ΠΔ70 θαζψο 
θαη «ζπλαθψλ»3 ησλ θιάδσλ απηψλ, ελεκεξψλνληαη γηα ηα δηαζέζηκα, θαηά ηελ 4ε 

                                                 
3
 «πλαθείο» ησλ θιάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επηκφξθσζεο Β’ επηπέδνπ δει. «ζπλαθείο» ησλ ΠΔ02, 

ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ19/20 θαη ΠΔ60/70, είλαη νη θιάδνη πνπ έρνπλ δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ησλ 
παξαπάλσ θιάδσλ, σο πξψηε ή δεχηεξε αλάζεζε (π.ρ. εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΔ12.10-Φπζηθνί 
Ραδηνειεθηξνιφγνη, ΠΔ14.04-Γεσπφλνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο 
ΠΔ04 εθφζνλ δηδάζθνπλ Φπζηθή θαη Βηνινγία αληίζηνηρα, σο δεχηεξε αλάζεζε, θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ 
έηνο). 
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επηκνξθσηηθή πεξίνδν, πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ ησλ Κ..Δ. θαη 
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο αηηήζεηο ηνπο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 
επηκφξθσζε Β’ επηπέδνπ έρνπλ φζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πηζηνπνηεζεί επηηπρψο 
γηα ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζε ΣΠΔ (πηζηνπνίεζε Α’ επηπέδνπ)4. Απφ ηελ 
ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ19/20 γηα ηνπο 
νπνίνπο ε πηζηνπνίεζε Α’ Δπηπέδνπ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηελ επηκφξθσζε απηή. 

 Γίλεηαη θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο Β΄ 
Δπηπέδνπ, βάζεη ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ έρνπλ εθθξάζεη ζηηο δειψζεηο ηνπο. 
Λεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ θαη ηνλ 
αιγφξηζκν θαηαλνκήο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα 
επηκφξθσζεο ππνγξάθνληαη ζπκβάζεηο, κεηαμχ ηνπ Ι.Δ.Π. θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
αληηζπκβαιιφκελσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Σα επηκνξθσηηθά 
πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε ζα 
μεθηλήζνπλ εληόο ηνπ Ννεκβξίνπ 2012. Γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 
επνκέλσλ πεξηόδσλ ζα δεκνζηεπζνύλ λεώηεξεο Πξνζθιήζεηο.  

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο πξνζψπσλ θαη ηα ινηπά έμνδα 
δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 
κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, 
δεκνζηεχνληαη ζηνλ Κφκβν Δλεκέξσζεο ηεο Πξάμεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://b-epipedo2.cti.gr.   

 

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Η ππνβνιή αίηεζεο – δήισζεο γίλεηαη θαη’ αξράο ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε 
http://b-epipedo2.cti.gr/mis/ κε ηε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ θαη ηνπ θσδηθνχ 
πξφζβαζεο πνπ δηαζέηνπλ φινη νη θαινχκελνη θνξείο (Μελνχ Δπηινγψλ -> «επηινγή 
θιάδσλ»).  

ηε ζπλέρεηα, ην έληππν ηεο αίηεζεο – δήισζεο εθηππώλεηαη κέζσ ηνπ 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο – MIS (Μελνχ Δπηινγψλ -> «Δθηχπσζε Γήισζεο 
πκκεηνρήο»), ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη θαηάιιεια θαη απνζηέιιεηαη κε Fax, 
ζην Ι.Σ.Τ.Δ., ζπλδηθαηνύρν - ζπκπξάηηνληα θνξέα ηεο Πξάμεο,  

ζηνλ αξηζκό 2610 960 399. 

Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε – δήισζε  

έσο θαη ηελ Πέκπηε 4ε Οθησβξίνπ 2012. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ αίηεζε – δήισζε θάζε θνξέαο δειψλεη  

i. ηελ πξφζεζή ηνπ λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 
γηα εθπαηδεπηηθνχο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο θιάδνπο ΠΔ02, ΠΔ03, 
ΠΔ04, ΠΔ19/20, ΠΔ60 θαη ΠΔ70, ηνπο νπνίνπο θαη αλαθέξεη θαηά ζεηξά 
πξνηίκεζεο,   

ii. φηη πιεξνί (εθφζνλ απηφ αιεζεχεη) ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, φζνλ αθνξά 
ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ζε πιηθφ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαζθάιηζεο 
ρξήζεο ππνδνκψλ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο) θαη ινγηζκηθφ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο (γηα ηνπο 
θιάδνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη επηκνξθσηηθά 
πξνγξάκκαηα). 

                                                 
4
 Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εθπιήξσζε ηεο παξαπάλσ πξνυπφζεζεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ επηκφξθσζε Β’ επηπέδνπ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξάμεο πξνβιέπνληαη επίζεο 
δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο  Α’ Δπηπέδνπ. 
 

http://b-epipedo2.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/mis/


ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

Αλαθνίλσζε - Πξφζθιεζε ΚΔ – 4
ε
 επηκνξθσηηθή πεξίνδνο, επηέκβξηνο 2012 ζ. 7 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ θφκβνπ http://b-epipedo2.cti.gr  → 
(Επιλογή) Help Desk → (Επιλογή) Έντσπο Υποβολής Ερωτήματος.  

Η παξνχζα πξφζθιεζε - αλαθνίλσζε δηαηίζεηαη επίζεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν κέζσ 
ηνπ θφκβνπ http://b-epipedo2.cti.gr. 

 

Γηα ηελ Πξάμε, ζην πιαίζην πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δξάζεσλ πινπνίεζεο απηήο, 

 

Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ – «Γηόθαληνο» 

πκπξάηησλ Φνξέαο ηεο Πξάμεο 

 

Σελ παξνχζα ζπλνδεχνπλ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ηα αθφινπζα: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή (αλά Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο) ησλ Πξνγξακκάησλ 
Δπηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Β΄ Δπηπέδνπ (αλά θιάδν εθπαηδεπηηθψλ)  

http://b-epipedo2.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/

