ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
ΜΕΤΡΟ 1.2
ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 80%
ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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Μαρούσι, 18-04-2008
Αρ. Πρωτ. : 50420/ΚΓ
Προς : Περιφερειακούς Διευθυντές
Εκπαίδευσης.( Έδρες τους)
Κοιν. : ΠΙ, ΕΑΙΤΥ, Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ ΚτΠ

ΘΕΜΑ : 10η Περίοδος για την Πιστοποίηση Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στο
πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην
Εκπαίδευση».
Το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου αφορά τους εκπαιδευτικούς που
επιμορφώθηκαν κατά τις χρονικές περιόδους 2002, 2003 και 2005, εμφανίζονται
στους καταλόγους που εστάλησαν στα σχολεία στις αρχές του έτους και δεν έχουν
προσέλθει ακόμα να εκπληρώσουν την υποχρέωση συμμετοχής τους στις
διαδικασίες πιστοποίησης. Επιπλέον αφόρα τους παραπάνω επιμορφωθέντες, οι
οποίοι συμμετείχαν ανεπιτυχώς και δε έχουν εξαντλήσει τις τρεις (3) προσπάθειες
πιστοποίησης. Επίσης αφορά και όσους δεν έχουν επιμορφωθεί αλλά επιθυμούν
μόνο να πιστοποιηθούν.
Αυτή είναι η τελευταία περίοδος Πιστοποίησης. Το Γ΄ ΚΠΣ κλείνει και δεν
υπάρχει δυνατότητα άλλης παράτασης για την προαναφερόμενη Πράξη (ΕΡΓΟ-Ι).
Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ «ΚτΠ»), το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Φορέας Υλοποίησης και Τελικός
Δικαιούχος, υλοποιεί την Πράξη:
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση»,
η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 1.2 του Άξονα "Παιδεία και Πολιτισμός" του ΕΠ
"ΚτΠ" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (80% από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για τη
συμμετοχή τους στην πιστοποίηση, προκειμένου να τους καταβληθεί το πρώτο ήμισυ

της προβλεπόμενης επιδότησης για αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή άλλου
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή για επεκτάσεις υπάρχοντος, η συμμετοχή τους
καθίσταται υποχρεωτική και θα πρέπει να φροντίσουν να πιστοποιηθούν γιατί δεν θα
δοθεί άλλη δυνατότητα.
Για την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών λειτουργούν ηλεκτρονικοί κόμβοι στις
ακόλουθες διευθύνσεις:
1.

http://www.de.sch.gr/epimorfosi στην ενότητα ‘Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών’.

2.

http://www.cti.gr/epimorfosi στην ενότητα «Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών στις
ΤΠΕ».

3.

http://www.pi-schools.gr/programs/ktp στην ενότητα ‘Πιστοποίηση Δεξιοτήτων’.

Νέα προγράμματα πιστοποίησης θα βρίσκονται αναρτημένα από τις 12-05-2008 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://epimorfosi.cti.gr/certification. Τα προγράμματα
τελειώνουν στις 15-07-2008. Υπενθυμίζουμε ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, για να
δοθεί επί πλέον ευκαιρία προσπάθειας θα πρέπει να μεσολαβήσει περίοδος ενός μήνα
από την ημερομηνία εξέτασης.
Θέματα που αφορούν τη Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για
Πιστοποίηση διευκρινίζονται στην 488/ΚΓ/04-01-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ η
οποία έχει σταλεί σε όλα τα σχολεία. Η Εγκύκλιος είναι αναρτημένη και στο:
http://www.de.sch.gr/epimorfosi/eggrafa3.htm
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες
πιστοποίησης, οφείλουν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://epimorfosi.cti.gr/certification κάνοντας χρήση των
κωδικών τους.
Επισημαίνεται ότι μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δίδεται η δυνατότητα
εκτύπωσης «απόδειξης συμπλήρωσης», η οποία θα χρησιμεύσει για την παραλαβή
της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης» που θα διανεμηθεί στους δικαιούχους το προσεχές
χρονικό διάστημα.
Για άμεση ενημέρωση, πληροφορίες και επίλυση προβλημάτων οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Επιτροπές Επιμόρφωσης.
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι εκπαιδευτικοί των
σχολείων της αρμοδιότητάς σας.
Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ

Δημήτρης Πλατής

