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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κατεπείγον

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 6-4-2017
ΑΠ: 406/ 6-4-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Προς τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου

Επιτροπάκης Γρηγόριος
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
Φυσικός, Χημικός
Ταχ. Δ/νση : Ρολέν 4
Ταχ. Κώδικας : 71 305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
e-mail
: antonis2000@hotmail.com
www
:
http://www.epitropakisg.gr/grigorise/
Πληροφορίες : Γρηγόρης Επιτροπάκης
Τηλ. - FAX : 6974644878

Κοιν:
1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
2) Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας
3) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Ηρακλείου
4) Διευθυντή Δ/θμιας νομού Λασιθίου
5) ΠΕΚ Ηρακλείου

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα της
1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επίπεδου Τ.Π.Ε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. παρατείνεται μέχρι την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017, 12:00 το
μεσημέρι. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η υπηρεσία Help Desk της Πράξης θα εξυπηρετήσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα - αιτήματα που σχετίζονται με την υποβολή αίτησης επιμόρφωσης (ανάκτηση/ απόδοση/ ενεργοποίηση κωδικών, κλπ), που θα ληφθούν μέχρι την αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων
δηλαδή, μέχρι σήμερα Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, 16:00.
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Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα θα ανακοινωθούν την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 το απόγευμα. (πηγή)
Πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.
Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.
Αν δεν θυμάστε τους κωδικούς σας, μπορείτε να τους ανακτήσετε από την ιστοσελίδα
http://epimorfosi.cti.gr/certification/password_recovery.aspx .
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 περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 6974644878 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση antonis2000@hotmail.com .
Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμος επιμορφωτής για τη συστάδα Β1.1 , θεωρητικές επιστήμες
και καλλιτεχνικά, στην Κρήτη για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν θέσεις για τους φιλολόγους, θεολόγους κλπ.
Για να δείτε την εικόνα υποβολής αιτήσεων (Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Συστάδα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 1η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.) μέχρι τώρα, πατήστε ΕΔΩ
.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους άμεσα και ενυπόγραφα.

με εκτίμηση
Γρηγόρης Επιτροπάκης
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
Μάστερ στην Τεχνολογία της Εκπαίδευσης
Επιμορφωτής β’ επιπέδου

2

