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ΘΔΜΑ:  Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος επιμορθωηών, ζηα πλαίζια σλοποίηζης ηης 

Α΄ θάζης ηοσ προγράμμαηος «Διζαγωγική επιμόρθωζη νεοδιόριζηων και αναπλη-

ρωηών εκπαιδεσηικών Α/θμιας και Β/θμιας Δκπ/ζης» ζτολικού έηοσς 2012-13. 

Α. Σε εθαξκνγή ηεο κε αξηζκ. 81870/Γ3/17-07-2012 απόθαζεο ηνπ ΥΠAIΘΠΑ, θαινύληαη νη ελδη-

αθεξόκελνη επηκνξθσηέο {α) Μέιε ΔΕΠ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ΤΕΙ, επηζηεκνληθό πξνζωπηθό ηνπ πξώελ 

Π.Ι. (Σύκβνπινη) θαη Σρνιηθνί Σύκβνπινη. β) Εθπαηδεπηηθνί Πξωηνβάζκηαο ή Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο κε 

απμεκέλα πξνζόληα (κε κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο, κε γλώζε θαη εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα-δξάζεηο) νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζε δεκόζηα ή ηδηωηηθά ζρνιεία ή ζε εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηεο πεξηνρήο επζύ-

λεο ηνπ Π.Ε.Κ. γ) Ιδηώηεο ρωξίο δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ νη νπνίνη δηδάζθνπλ βάζεη ηνπ Π.Δ. 407/80, δ) Μέιε 

ηνπ Εηδηθνύ θαη Εξγαζηεξηαθνύ Δηδαθηηθνύ Πξνζωπηθνύ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ «Ε.Ε.ΔΙ.Π.» (Ν. 2817/2000), ε) 

Σπληαμηνύρνη: Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ θαη ΤΕΙ, Σύκβνπινη ηνπ πξώελ Π.Ι. θαη Σρνιηθνί Σύκβνπινη, νη νπνίνη 

ζπληαμηνδνηήζεθαλ εληόο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο,  ζη) Δηεπζπληέο θαη Υπνδηεπζπληέο ηωλ Π.Ε.Κ. κόλν ζηελ πε-

ξηνρή επζύλεο ηνπ νηθείνπ Π.Ε.Κ., γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηδηαίηεξωλ επηκνξθωηηθώλ αλαγθώλ} να σποβάλοσν 

ηλεκηρονικά (απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΠΔΚ Ηξαθιείνπ) κέρξη θαη 20-08-2012 η-

μέρα Γεσηέρα και ώρα 14:00 αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο Α΄ 

θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δηζαγσγηθή Δπηκόξθσζε λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη αλαπιεξσ-

ηώλ Δθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο» ζρνι. έηνπο 2012-13. 

Β. Σο πρόγραμμα Α΄ θάζης ειζαγωγικής επιμόρθωζης περιλαμβάνει 6 θεμαηικά πεδία.  

 Αλαιπηηθά ζηνηρεία αλά ζεκαηηθό πεδίν ζηελ κε αξηζκ. 81870/Γ3/17-07-2012 απόθαζε ηνπ 

ΥΠAIΘΠΑ ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ Ηξαθιείνπ:  

https://sites.google.com/site/pekirakl/  

Γ. Οη ππνςήθηνη επηκνξθσηέο (κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο) νθείινπλ λα απνζηεί-

ινπλ ζην ΠΔΚ (απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ e-mail: pekirakl@sch.gr) ζπλνπηηθό δηάγξακκα δηδαζθαιίαο 

(ζεκαηηθό πεδίν, ζύληνκε πεξίιεςε, ζηόρνη δηδαζθαιίαο, κεζνδνινγία, εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ελ-

δεηθηηθή βηβιηνγξαθία) θαη. εθόζνλ επηιεγνύλ, ην επηκνξθσηηθό πιηθό πνπ ζα ρνξεγήζνπλ ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, ην νπνίν κπνξεί λα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ. 

Γ.  Η επηινγή ησλ επηκνξθσηώλ ζα γίλεη από ην Σπληνληζηηθό Σπκβνύιην ηνπ Π.Δ.Κ. κε βάζε ηα 

νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζόληα ηνπο θαη κε βαζηθό θξηηήξην λα γλσξίδνπλ ηηο βησκαηηθέο ζπκκε-

ηνρηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ζηνλ θαιύηεξν δπλαηό βαζκό ε εξγαζηε-

ξηαθή πξαθηηθή ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη επηκνξθσηέο Α΄ θάζεο θάζε βαζκίδαο θαη εηδη-

θόηεηαο ππνρξενύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλή ζπλάληεζε πνπ ζα νξγαλσζεί κε επζύλε ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ Π.Δ.Κ. θαη ζηελ νπνία ζα γίλεη ελεκέξσζε θαη ζπληνληζκόο. Σε πεξίπησζε αδηθαην-

ιόγεηεο απνπζίαο ηνπο ην Σπληνληζηηθό  Σπκβνύιην έρεη ηε δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζην 

σξνιόγην πξόγξακκα. 
 Ο Αναπληρωηής Γ/νηής 
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