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Κατεπείγον 
 
Ηράκλειο, 2-4-2017 
ΑΠ:  398/ 2-4-2017 
  
 
 
Προς τις Σχολικές  Μονάδες Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευ-
σης των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου               
   
             
    
Κοιν: 

1) Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης Κρή-
της 

2) Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγι-
κής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 

3) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Ηρακλείου 
4) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Λασιθίου 
5) ΠΕΚ Ηρακλείου 

 
 
 

             
             
            

   
      
      

 
 

Θέμα: Αιτήσεις για την 1η επιμορφωτική περίοδο Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.                           
(Μάιος - Ιούνιος 2017) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο υπολογιστής είναι ένα πανίσχυρο γνωστικό εργαλείο . Η χώρα μας έχει καθυστερήσει στο θέ-
μα της διδακτικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών για μια σειρά από λόγους πρακτικής 
φύσεως αλλά και εξ αιτίας της άγνοιας των δυνατοτήτων του υπολογιστή στη βελτίωση της διδασκαλί-
ας και της γενικότερης επιφυλακτικότητας μεγάλου ποσοστού εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό είναι 
αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση του. Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέ-
δου Τ.Π.Ε. καλύπτουν αυτή την ανάγκη. 
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Μέχρι την Πέμπτη 6/4/2017 και ώρα 4.00 μμ έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση  για 
συμμετοχή στην 1η επιμορφωτική περίοδο Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Μάιος – Ιούνιος 2017). Οι αιτούντες θα 
πρέπει να μπορούν να διαθέσουν 2 τρίωρα την εβδομάδα για έξι εβδομάδες . Οι προσφερόμενες θέσε-
ις είναι πολλές και ελπίζω ότι όλες οι αιτήσεις θα ικανοποιηθούν.  

Πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επι-
μόρφωσης είναι διαθέσιμες ΕΔΩ. 

Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ. 

Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να ανατρέξετε στις «Συχνές Ερωτήσεις» 
της πύλης http://e-pimorfosi.cti.gr (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Συχνές Ερωτήσεις») ή να 
χρησιμοποιήσετε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help 
Desk») για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 6974644878 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση antonis2000@hotmail.com . 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολεί-
ου τους άμεσα και ενυπόγραφα. 

 

με εκτίμηση 

Γρηγόρης Επιτροπάκης 

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

Μάστερ στην Τεχνολογία της Εκπαίδευσης 

Επιμορφωτής β’ επιπέδου 
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