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ΚΟΙΝ.:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης στο πλαίσιο υλοποίησης
της πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην
εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» της κατ. Πράξεων 2.1.1θ. του
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ
Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» της κατ. Πράξεων
2.1.1.θ. του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ θα διεξαχθεί Β΄ Περίοδος Επιµόρφωσης κατά το
διάστηµα 1η Σεπτεµβρίου – 31η Οκτωβρίου 2008.
Τα προγράµµατα επιµόρφωσης αφορούν εκπαιδευτικούς της Α’θµιας και
Β’θµιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70
στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του
γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η διάρκεια των
προγραµµάτων Επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου είναι 96 ώρες, οι οποίες κατανέµονται σε
τρίωρες ή τετράωρες επιµορφωτικές συναντήσεις και έως 12 διδακτικές ώρες
εβδοµαδιαίως. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα θα διεξαχθούν σε επιλεγµένα Κέντρα
Στήριξης Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) σε όλη τη χώρα και θα είναι οργανωµένα κατά το
πρότυπο των επιµορφωτικών προγραµµάτων Α΄ Επιπέδου. Μετά την ολοκλήρωση
της επιµόρφωσης στα Κ.Σ.Ε. θα ακολουθήσει ενιαία διαδικασία πιστοποίησης στα
Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) της Πράξης.
Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί µπορούν να επικοινωνούν µε τις Ε.Ε.,
τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://b-epipedo.cti.gr.
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί των δηµόσιων
σχολείων της Α/Θµιας και Β/Θµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και
ΠΕ60/ΠΕ70, και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εκπαίδευσης, δηλ.: Σχολικοί Σύµβουλοι,
Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι
Γραφείων Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων,
∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες Κ.Υ., συµπεριλαµβανοµένου και του Ειδικού
Εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις εκπαιδευτικές δοµές Ειδικής Αγωγής,
οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70,.
Προϋπόθεση συµµετοχής είναι οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων (i) να
έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου στο πλαίσιο
των Πράξεων «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην
Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II ή (ii) να είναι ενταγµένοι στο µητρώο επιµορφωτών των ανωτέρω
πράξεων.
Η επιµόρφωση θα διεξάγεται σε ώρες που οι εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν
απασχόληση στο σχολείο τους, έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η κανονική
λειτουργία του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται για τα διαθέσιµα προγράµµατα
επιµόρφωσης των Κ.Σ.Ε. µέσω του πληροφοριακού συστήµατος στη διεύθυνση:
http://b-epipedo.cti.gr, επιλογή “ΟΠΣ∆ Β’ Επιπέδου (MIS)”
κάνοντας χρήση των κωδικών που τους είχαν διατεθεί για την υποβολή αιτήσεων
πιστοποίησης στο έργο του Α’ Επιπέδου ή των κωδικών που έχουν ως
πιστοποιηµένοι επιµορφωτές Α΄ Επιπέδου.
Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών αυτών οι εκπαιδευτικοί έχουν τη
δυνατότητα να ανακτήσουν τους κωδικούς τους. Οδηγίες σχετικά µε την ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων περιλαµβάνονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που είναι
διαθέσιµο ηλεκτρονικά στη «Βιβλιοθήκη Εγγράφων» του «Ιστοτόπου Υποστήριξης
Επιµόρφωσης Β’ Επιπέδου» στη διεύθυνση: http://b-epipedo.cti.gr
Aκολούθως υποβάλλουν αιτήσεις για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα
επιµόρφωσης ηλεκτρονικά µέσω του διαθέσιµου πληροφοριακού συστήµατος.
Η υποβολή αιτήσεων συµµετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα
προβλέπεται να γίνει από 12/6/2008 έως 20/6/2008. Στις αιτήσεις αυτές οι
εκπαιδευτικοί θα µπορούν να δηλώσουν µε σειρά προτίµησης τα προγράµµατα στα
οποία επιθυµούν να συµµετάσχουν, περιλαµβάνοντας στις αιτήσεις τους µέχρι έξι
προτιµήσεις. Κάθε εκπαιδευτικός υποβάλλει µία µόνο αίτηση και δηλώνει τις
προτιµήσεις του για µία και µόνο ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης της επιλογής του (π.χ.
στην θέση απασχόλησής του, στον τόπο διαµονής, κ.λπ.). Οι αιτήσεις ελέγχονται
ηλεκτρονικά και όσοι υποβάλλουν πάνω από µια αίτηση αποκλείονται από τα
προγράµµατα επιµόρφωσης και υφίστανται και κυρώσεις.
Η κατανοµή των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα επιµόρφωσης, βάσει των
προτιµήσεων που έχουν εκφράσει στις αιτήσεις τους, γίνεται µε ηλεκτρονική
κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί αµέσως µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής αιτήσεων και το αργότερο έως τις 30/6/2008. Εάν δεν είναι δυνατή η
ικανοποίηση της πρώτης προτίµησης του εκπαιδευτικού, αυτός τοποθετείται στη
δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. προτίµησή του µε τη διαδικασία της κλήρωσης.
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Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται µε ευθύνη τους για την κατανοµή τους στα
προγράµµατα επιµόρφωσης µε τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος. Οι
εκπαιδευτικοί για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση καµίας από τις
προτιµήσεις τους κατ’ αρχήν θα κατατάσσονται ως επιλαχόντες µε το ίδιο σύστηµα
και, αν τελικά δεν επιλεγούν, θα µπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για τις
επόµενες περιόδους επιµόρφωσης.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα παραπάνω δηµοσιεύονται στον παραπάνω
Ιστότοπο Υποστήριξης του έργου (http://b-epipedo.cti.gr), τον οποίο οι
ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά για την άµεση και έγκαιρη
ενηµέρωσή τους.
Γενικά στοιχεία πληροφόρησης σχετικά µε τη Πράξη και τη δοµή της καθώς
και αναλυτικές διαδικασίες αναφέρονται στην Εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε αριθµό πρωτοκόλλου 6098/17.04.2008.
Παρακαλούµε να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι εκπαιδευτικοί των
σχολείων της αρµοδιότητάς σας.
Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπ.Ε.Π.Θ.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 Γραφείο Προϊσταµένου Ε.Υ.Ε.
 Μονάδα Α1β
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΠΘ
2. ∆/νση Σπουδών Β/θµιας Εκπαίδευσης, Υπόψη κ. Αθ. Νικολόπουλου
3. ∆/νση Σπουδών Α/θµιας Εκπαίδευσης, Υπόψη κ. Αλ. Κόπτση
4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπόψη: καθ. ∆. Αναπολιτάνου, Αντιπρόεδρο του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
5. Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Υπόψη: καθ. Χ. Ζαγούρα, ∆/ντή Τοµέα Επιµόρφωσης και Κατάρτισης
6. ΑΕΙ
7. ΤΕΙ
8. ΟΕΕΚ
9. ΚΕΕ
10. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
11. ΠΕΚ
12. Ο.ΕΠ.ΕΚ
13. ΓΑΚ
14. ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
15. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
16. ΚΕΓ
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