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1. Γενικό Πλαίσιο Πρόσκλησης
Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εκπαίδευσης και Καινοτομίας «Δίκτυο ΜΕΝΩΝ» υλοποιεί για το
τρέχον σχολικό έτος 2013-14 το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία (ΠΣΚ), το
οποίο εγκρίθηκε από το ΙΕΠ. Υποστήριξη παρέχουν τα προγράμματα εκπαιδευτικής
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Open Discovery Space,
we.learn.it, Inspiring Science Education. Στην εφαρμογή του συμπράττουν η
Ελληνογερμανική Αγωγή και άλλοι φορείς. Στο πλαίσιο του Προγράμματος
προβλέπεται πρόσκληση για επιλογή Συντονιστών/Επιμορφωτών, οι οποίοι με τη σειρά
τους θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία των οποίων θα
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Καλούνται όσοι Σχολικοί Σύμβουλοι, διευθυντές
σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί και λοιπά στελέχη της εκπαίδευσης επιθυμούν να
συμμετάσχουν ως Συντονιστές του Προγράμματος να υποβάλουν βιογραφικό
σημείωμα.
2. Καθήκοντα Συντονιστή
§

Οργάνωση και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών των
σχολείων της ευθύνης τους – κατά τις ανάγκες

§

Τακτική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της ευθύνης τους

§

Τακτική επικοινωνία με τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του ΠΣΚ

§

Καθημερινή διαχείριση της σχετιζόμενης με το ΠΣΚ ηλεκτρονικής τους
αλληλογραφίας

§

Συντονισμός των ομάδων εκπαιδευτικών (των σχολικών μονάδων) της
ευθύνης του

§

Τακτική συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων της ευθύνης
του

§

Συντονισμός,
παρακολούθηση
και
συμβουλευτική
υποστήριξη
των
δραστηριοτήτων (εργασιών) των εκπαιδευτικών του Εργαστηρίου Σχολικής
Καινοτομίας

§

Αποτίμηση των δραστηριοτήτων
Εργαστηρίου Σχολικής Καινοτομίας

§

Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων της συμμετοχής κάθε σχολικής μονάδας της
ευθύνης του στο ΠΣΚ

(εργασιών)

των

εκπαιδευτικών

του

3. Προσόντα Συντονιστή
§

§

Επαρκής εξοικείωση και γνώση των σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών καθώς
και των αντίστοιχων μεθοδολογιών και τεχνικών των ευέλικτων μορφών («εξ
αποστάσεως») εκπαίδευσης
Επαρκής εξοικείωση και γνώση των παιδαγωγικών αρχών, των μεθοδολογιών
και των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, με έμφαση σε σχήματα παρακίνησης

§
§

§

§
§

και συντονισμού συστημάτων μάθησης στο πλαίσιο των αναγκών
επαγγελματικής ανάπτυξης
Ικανότητες συντονισμού της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας
εκπαιδευτικών
Ικανότητες συμβουλευτικής και υποστήριξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με το
καθημερινό έργο τους και τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο του
Εργαστηρίου Σχολικής Καινοτομίας
Ικανότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διαχείρισης δραστηριοτήτων (από
το επίπεδο της σχολικής τάξης ως αυτό της σχολικής μονάδας), με επάρκεια
γνώσεων για εκπαιδευτική αξιολόγηση
Ικανότητες συνεργασίας με τον σύλλογο των εκπαιδευτικών και τη διεύθυνση
της σχολικής μονάδας
Επαρκή εξοικείωση με ΤΠΕ, για την επιτέλεση των καθηκόντων του
εκπαιδευτικού (εκπαιδευτικών, λειτουργικών, διοικητικών)

Τυπικά προσόντα (συνεκτιμώνται στην επιλογή):
Ø Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτική
Τεχνολογία, Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Επιμόρφωση Εκπ/κών
Ø Πιστοποίηση εξοικείωσης χρήσης λογισμικού γραφείου («Βασικές δεξιότητες
χρήσης Η/Υ»)
Ø Βεβαιωμένη εμπειρία στη χρήση ψηφιακών συστημάτων υποστήριξης της μάθησης
(π.χ. Moodle, WebCT)
Ø Βεβαιωμένη εμπειρία επιμορφωτή, εκπαιδευτή ενηλίκων
Ø Βεβαιωμένη εμπειρία Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Στο έργο του ο Συντονιστής θα υποστηρίζεται από την Επιστημονική Ομάδα του
Προγράμματος και θα αξιοποιεί την προτεινόμενη στο Πρόγραμμα για τη Σχολική
Καινοτομία μεθοδολογία - για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αποτίμηση και την
πρόταση ανάπτυξης και ένταξης μιας δραστηριότητας στη σχολική μονάδα. Μετά το
πέρας του έργου που θα είναι αμειβόμενο, θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.
Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού, ο Συντονιστής θα πρέπει
να μπορεί να συμβουλεύει τους εκπαιδευτικούς της ευθύνης του, ώστε να
αναπτύξουν περαιτέρω, μέσω της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του
Προγράμματος, την επάρκειά τους για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:
info@innovation.edu.gr, έως 29/1/2014.
Στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ονοματεπώνυμο
Επαγγελματική ιδιότητα
Κλάδος ΠΕ
Επαγγελματικά προσόντα
Σπουδές
Επιμορφωτική εμπειρία ως επιμορφωτής
Προηγούμενη συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία
Συγγραφικό έργο

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο 210-6444030 (ώρες 10.00 – 15.00) ή στο e-mail: info@innovation.edu.gr και
στο innovation.edu.gr.
Ο υπεύθυνος Προγράμματος
Δρ Νικήτας Καστής

