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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΣΤΟ ΠΑΚΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΜΕ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 159/16-02-2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου, δηµοσιεύεται η παρούσα Πρόσκληση για την 

πλήρωση δέκα  (10) θέσεων στο ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το οποίο υλοποιείται 

από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου στην Ρόδο, µε βάση την υπ’ άριθµ. 1034/14-12-2010 

∆ιακήρυξη.  

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 

εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται από σύµπραξη φορέων µε 

τελικό δικαιούχο τον Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) και 

συµπράττοντες επιστηµονικούς φορείς το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ):  

Α) Επιµορφωτικά Προγράµµατα για 27.500 εκπαιδευτικούς της Α’θµιας και Β’θµιας 

εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η 

επιµόρφωση αυτή αποτελεί το επόµενο βήµα µετά την επιµόρφωση Α’ επιπέδου, που 

αφορούσε στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ και 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και 
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∆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 (Γ’ ΚΠΣ). Τα προγράµµατα αυτά διεξάγονται σε επιλεγµένα Κέντρα 

Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα. Συνοπτικά, τα Επιµορφωτικά 

Προγράµµατα Β’ Επιπέδου περιλαµβάνουν: 

� Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – µεθοδολογικές και 

διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε την υποστήριξη των ΤΠΕ. 

� Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού, λογισµικού 

γενικής χρήσης, του ∆ιαδικτύου, εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0, καθώς και 

εκπαιδευτικής αξιοποίησης συστηµάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου και 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδραστικών πινάκων. 

� Την επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

Β) Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για 300 επιµορφωτές, τα οποία αφορούν στην 

εκπαίδευση 300 µόνιµων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20 και 

ΠΕ60/ΠΕ70, ώστε να αξιοποιηθούν ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου. Η διάρκεια κάθε 

Εκπαιδευτικού Προγράµµατος είναι 350 ώρες, µε πρόσθετο χρόνο για την πρακτική 

άσκηση των εκπαιδευόµενων. Τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα θα διεξαχθούν σε 

επιλεγµένα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠΑΚΕ) σε όλη τη χώρα. 

Γ) Ειδικότερα, στο ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η εκπαίδευση των µόνιµων 

εκπαιδευτικών αφορά στους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04. Ο αριθµός των 

προβλεπόµενων θέσεων ανέρχεται στις 20 µε βάση την υπ’αριθµ. 159/15-02-2011 

Πρόσκληση κατανεµηµένη στους ανωτέρω κλάδους ως εξής: 8 για τον κλάδο ΠΕ02, 6 

για τον κλάδο ΠΕ03 και 6 για τον κλάδο ΠΕ04. Οι εναποµένουσες θέσεις στο ΠΑΚΕ 

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι δέκα (10) και 

αφορούν τους εν λόγω κλάδους κατά προτεραιότητα.  

2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Πράξης, διατηρείται και εµπλουτίζεται το 

Μητρώο Επιµορφωτών Β’ Επιπέδου, αποτελούµενο στην παρούσα φάση από 

πιστοποιηµένους επιµορφωτές των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στους κλάδους ΠΕ02, 

ΠΕ03, ΠΕ04, και ΠΕ60/ΠΕ70 και µε πρόβλεψη προσθήκης των κλάδων ΠΕ19/20 και 

ΠΕ05/06/07. Οι επιµορφωτές του Μητρώου θα δύνανται να αναλάβουν την υλοποίηση 

των επιµορφωτικών προγραµµάτων Β’ Επιπέδου, για τους εκπαιδευτικούς του 

αντίστοιχου κλάδου. 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς  των κλάδων ΠΕ02, 

ΠΕ03, ΠΕ04, επιθυµούν να εκπαιδευθούν στο ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ως 
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επιµορφωτές Β’ επιπέδου και αφορά στην επιλογή 10 πρόσθετων υποψηφίων 

επιµορφωτών. Η επιλογή των υποψηφίων επιµορφωτών θα γίνει σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 9 της παρούσης. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  

Το πρόγραµµα σπουδών της εκπαίδευσης επιµορφωτών Β’ επιπέδου περιλαµβάνει: 

� Βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ (θεωρίες µάθησης σε σχέση µε 

τις ΤΠΕ, βασικές έννοιες διδακτικής, κατασκευή διδακτικού υλικού κλπ) 

� ∆ιδακτική επί µέρους γνωστικών αντικειµένων (κατά κλάδο) 

� Παιδαγωγική αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου (θεωρητικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικές 

πύλες κλπ) 

� Μεθοδολογία της επιµόρφωσης ενηλίκων 

� Μεθοδολογία της µικτής µάθησης (blended learning) 

� Παιδαγωγική χρήση εργαλείων γενικής χρήσεως  

� Παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 (blogs, wikis, podcasts, 

rss feeds, social networks, 3D Virtual Environments, e-portfolios κ.α.) 

� Λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδραστικών συστηµάτων διδασκαλίας και  

αποδοτική χρήση τους µέσα στην σχολική τάξη  

� Γενικά θέµατα εκπαιδευτικού λογισµικού (χαρακτηριστικά, κατηγορίες, γενικές αρχές 

σχεδιασµού κλπ) 

� Γενικές αρχές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διδακτικών 

σεναρίων 

�  Εκµάθηση και παιδαγωγική αξιοποίηση συγκεκριµένων λογισµικών (κατά κλάδο) 

� Επεξεργασία πολυµεσικού υλικού  

� Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών ή 

άλλων ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων (κατά κλάδο) 

� Ανάπτυξη µικρών εκπαιδευτικών εφαρµογών (applets) 

� Χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης  

� Υποδειγµατικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις 

� Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων 
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Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι επιµορφωτές κατά την εκπαίδευσή 

τους περιγράφονται στο Παράρτηµα Α της παρούσης. 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα διαρκεί 350 ώρες. Από αυτές, περίπου 160 ώρες 

αφορούν στην απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανεξάρτητων από τον κλάδο 

του εκπαιδευόµενου επιµορφωτή, ενώ οι 190 αφορούν σε ειδικές γνώσεις και 

δεξιότητες σχετικές µε τον κλάδο του εκπαιδευόµενου. Η εκπαίδευση κατανέµεται εν 

γένει σε 15 ώρες ανά εβδοµάδα (για περίπου 6 µήνες) και λαµβάνει χώρα σε 

απογευµατινές ώρες, εκτός σχολικού ωραρίου. Προβλέπονται επίσης πρόσθετες ώρες 

για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόµενων, τόσο σε περιβάλλον σχολικής τάξης 

όσο και σε περιβάλλον Κέντρου Στήριξης Επιµόρφωσης. Σε κάθε Εκπαιδευτικό 

Πρόγραµµα συµµετέχουν 20 εν γένει εκπαιδευόµενοι. 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα διεξάγονται σε Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης 

(ΠΑΚΕ) που επιλέχθηκαν µέσα από Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε βάση την υπ’αριθµ. 1034/14-

12-2010 ∆ιακήρυξη.   

Ο διαγωνισµός αυτός προέβλεπε τη λειτουργία ενός (1) ΠΑΚΕ σε κάθε µία από οκτώ 

(8) γεωγραφικές περιοχές, ώστε να καλύπτεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

ολόκληρη η χώρα. Οι 8 γεωγραφικές περιοχές, καθώς και το πλήθος των επιµορφωτών 

που προβλέπεται να εκπαιδευθούν κατά κλάδο σε κάθε περιοχή, εµφανίζονται στον 

πίνακα του Παραρτήµατος Β της παρούσης.  

Η οριστική επιλογή των ΠΑΚΕ γνωστοποιήθηκε µέσω του κόµβου της Πράξης, http://b-

epipedo2.cti.gr. Ένα από τα 8 ΠΑΚΕ λειτουργεί στην γεωγραφική περιοχή των 

περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και πιο συγκεκριµένα στην πόλη της Ρόδου 

την τρέχουσα περίοδο και ως το ∆εκέµβριο του 2011. 

Για την παρούσα περίοδο εκπαίδευσης επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ  και για το ΠΑΚΕ Β. 

και Ν. Αιγαίου δεν προβλέπεται να δοθεί στους εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν να 

συµµετάσχουν στα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα η δυνατότητα απόσπασης από τις 

θέσεις υπηρεσίας τους, για το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής των προγραµµάτων. Ως εκ 

τούτου, οι συµµετέχοντες στα προγράµµατα υπηρετούν εν γένει στις γεωγραφικές 

περιοχές λειτουργίας των ΠΑΚΕ ή σε τόπους πλησίον αυτών, ώστε να µπορούν να 

προσέρχονται και να παρακολουθούν τα µαθήµατα. Για τους εκπαιδευόµενους που θα 

χρειαστεί να µετακινούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα καλύπτονται τα έξοδα 

που αφορούν αυτές τις µετακινήσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 

Πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνωστοποιούνται στους 

εκπαιδευόµενους οι προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης των προγραµµάτων, 

σε ότι αφορά τόσο τις 350 ώρες της εκπαίδευσης όσο και την πρακτική άσκηση. Στις 

προϋποθέσεις αυτές περιλαµβάνεται η παρουσία τους στο 90% τουλάχιστον των ωρών 

εκπαίδευσης.  

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων γνωστοποιούνται επίσης στους 

εκπαιδευόµενους λεπτοµέρειες για τη διαδικασία πιστοποίησής τους. Μέρος των 

αξιολογούµενων στοιχείων θα προέρχονται από την δραστηριότητα των 

εκπαιδευόµενων µέσα στα εκπαιδευτικά προγράµµατα και την πρακτική άσκηση.  Μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιµορφωτές θα κληθούν να 

συµµετάσχουν στην τελική διαδικασία πιστοποίησης για ένταξη στο Μητρώο 

Επιµορφωτών Β’ επιπέδου. Πιστοποιούνται και εντάσσονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι 

που θα ανταποκριθούν επιτυχώς στην διαδικασία αυτή. 

7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι για επιλογή και συµµετοχή στην Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου 

θα πρέπει απαραιτήτως: 

� Να είναι µόνιµοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04. 

� Να έχουν πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και να έχουν ασκήσει διδακτικά 

καθήκοντα επί τρία (3) τουλάχιστον έτη σε σχολεία της βαθµίδας εκπαίδευσης του 

κλάδου για τον οποίο κάνουν αίτηση (απαραίτητη  η κατάθεση πιστοποιητικού 

υπηρεσιακών µεταβολών).  

� Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη η κατάθεση σχετικών 

αποδεικτικών ή υπεύθυνης δήλωσης). 

� Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου ή να 

είναι επιµορφωτές Α΄ επιπέδου. 

� Να µην συµπληρώνουν µέχρι 31.12.2015 συνολική πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία 

είτε το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία (το οποίο θα δηλώνουν 

καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στον προσωπικό τους φάκελο). 

8. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών θα 

πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική 

αίτηση-δήλωση. Η ηλεκτρονική αυτή δήλωση επέχει θέσης υπεύθυνης δήλωσης. 

Έντυπες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν 

από Επιτροπή Αξιολόγησης.   
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Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στο διάστηµα από 

26/5/2011 έως ώρα 15:00 της 10/6/2011, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση 

Gmanthos@oepek.gr Μετά τη λήξη της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής καµία 

αίτηση δεν θα λαµβάνεται υπόψη. 

Σηµειώνεται ότι στις αιτήσεις συµµετοχής περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

i. ∆ήλωση προτίµησης ως προς τους τόπους παροχής επιµορφωτικών υπηρεσιών Β’ 

επιπέδου. Ο Νοµός στον οποίο υπηρετεί ο αιτών αποτελεί εξ ορισµού την πρώτη 

προτίµηση. Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να δηλώσει έως τρεις (3) ακόµη 

Νοµούς στους οποίους προτιµά να εργαστεί ως επιµορφωτής, κατά σειρά 

προτίµησης.  

ii. ∆ήλωση προτίµησης για αποκλειστικά για το ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

Η παραπάνω δήλωση (i) είναι προκαταρκτική και θα βοηθήσει σηµαντικά τον σχεδιασµό 

της Πράξης, ενώ η δήλωση (ii) είναι οριστική. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται επίσης να ετοιµάσουν προσωπικό φάκελο, µε όλα τα 

αποδεικτικά των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και 

τεκµηριώνουν την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων συµµετοχής, καθώς και 

όλα τα άλλα στοιχεία που βαθµολογούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (βλ. ενότητα 

9). Στον φάκελο αυτό εσωκλείεται επίσης εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η 

οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,  υπογεγραµµένη από τον υποψήφιο. 

 Ο προσωπικός φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί, ιδιοχείρως ή µε συστηµένη 

επιστολή, στη διεύθυνση: Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών, 3ης 

Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 10433 Αθήνα, εντός σφραγισµένου φακέλου µε την 

ένδειξη «Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου». Προθεσµία ιδιόχειρης υποβολής του 

προσωπικού φακέλου στην υπηρεσία ορίζεται η ώρα 15:00 της 10/6/2011. Σε 

περίπτωση που ο φάκελος υποβληθεί µε συστηµένη επιστολή θα πρέπει να φέρει 

ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας όχι µεταγενέστερη της 10ης Ιουνίου 2011.  

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι που θα διαπιστωθεί ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

συµµετοχής της ενότητας 7 θα µετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα αµέσως παρακάτω ειδικότερα κριτήρια και τα αντίστοιχα βάρη: 

Α. Επιπλέον σπουδές (30%): Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ειδικότερα όσοι αφορούν 

την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ή στις επιστήµες αγωγής, άλλοι τίτλοι 

σπουδών που αφορούν την επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση των 

ενδιαφεροµένων.  
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Β. Επιµόρφωση (20%): πιστοποίηση Β’ επιπέδου1, παρακολούθηση άλλων σεµιναρίων 

εξοικείωσης µε τις ΤΠΕ ή/και αξιοποίησής τους στη διδακτική πράξη, διδασκαλίες στην 

τάξη µε χρήση ΤΠΕ. 

Γ. Επιµορφωτική δράση (25%): διδασκαλία σε επιµορφωτικά προγράµµατα εξοικείωσης 

µε τις ΤΠΕ ή/και αξιοποίησής τους στη διδακτική πράξη, εισηγήσεις σε σεµινάρια και 

ηµερίδες ανάλογου επιµορφωτικού περιεχοµένου. 

∆. ∆ηµοσιεύσεις και δηµιουργία επιµορφωτικού υλικού (25%): συγγραφή/ παραγωγή 

βιβλίων ή άλλου διδακτικού υλικού σχετικού µε την εκπαίδευση, την επιµόρφωση ή/και 

την ένταξη και  αξιοποίηση των ΤΠΕ στη µαθησιακή/ εκπαιδευτική διαδικασία, συγγραφή 

διδακτικών βιβλίων, εισηγήσεις και συµµετοχές σε συνέδρια/ ηµερίδες σχετικά µε τις ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, συγγραφικό έργο ή επιστηµονικές δηµοσιεύσεις/ 

ανακοινώσεις, σχεδιασµός ή/και ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισµικών/ applets/ 

δικτυακών τόπων, εκπόνηση και δηµοσίευση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε τη 

χρήση νέων τεχνολογιών/ συνοδευτικού υλικού για τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού/ 

άλλου εκπαιδευτικού υλικού στο ∆ιαδίκτυο, συµµετοχή σε πιλοτικά προγράµµατα 

εφαρµογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ή συναφή κατηγορία δραστηριοτήτων.  

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στο 

Παράρτηµα Γ της παρούσης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων επιµορφωτών της Πράξης 

περιλαµβάνει τις ακόλουθες 2 φάσεις: 

I) Φάση αξιολόγησης 

Στο πλαίσιο της φάσης αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει κατ’ αρχήν κατά πόσον 

πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής κάθε υποψηφίου. Εάν οι 

προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία 

αξιολόγησης και επιλογής. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Αξιολόγησης µοριοδοτεί κάθε 

υποψήφιο για κάθε κριτήριο χωριστά, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησης και του 

προσωπικού του φακέλου, και σταθµίζει τα µόρια µε το βάρος του κριτηρίου. Ο τελικός 

βαθµός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων µορίων για όλα 

τα κριτήρια. Η επιτροπή δύναται να προβεί σε επιβεβαίωση των στοιχείων του 

προσωπικού φακέλου του υποψηφίου µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των υποψηφίων και χωριστά για κάθε έναν 

από τους βασικούς κλάδους της επιµόρφωσης (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04), συντάσσονται δύο 

(2) διακριτοί κατάλογοι επιτυχόντων: 

                                                           
1 Η πιστοποίηση Β’ επιπέδου µπορεί να έχει γίνει στο πλαίσιο είτε της παρούσας Πράξης είτε της 

προηγηθείσας Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 
∆ιδακτική ∆ιαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II 
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1ος κατάλογος επιτυχόντων: Κατάλογος Σχολικών Συµβούλων. Περιλαµβάνονται όλοι οι 

υποψήφιοι που είναι Σχολικοί Σύµβουλοι, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού 

τους. 

2ος κατάλογος επιτυχόντων: Κατάλογος Λοιπών Εκπαιδευτικών. Περιλαµβάνει τους 

υπόλοιπους υποψηφίους (µη Σχολικούς Συµβούλους), κατά φθίνουσα σειρά του 

τελικού βαθµού τους.  

II) Φάση επιλογής  

Μετά την κατάρτιση και δηµοσίευση των καταλόγων επιτυχόντων, θα γίνει η κατάταξη 

των επιτυχόντων στο ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, χωριστά για κάθε από τους 

τρεις εκπαιδευτικούς κλάδους (ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04), ως εξής: 

α) ∆ιατρέχονται οι επιτυχόντες του 1ου καταλόγου (Σχολικοί Σύµβουλοι) µέχρι τη 

συµπλήρωση του 60% των δέκα (10) θέσεων. 

β) ∆ιατρέχονται οι επιτυχόντες του 2ου καταλόγου για το υπόλοιπο 40% των δέκα (10) 

θέσεων. 

γ) Εφόσον παραµένουν κενές θέσεις από τον 1ο κατάλογο, αυτές συµπληρώνονται 

από τους επιτυχόντες του 2ου καταλόγου. 

 Όσοι δεν επιλεγούν χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. Οι επιλαχόντες θα αξιοποιηθούν 

για την συµπλήρωση θέσεων, στην περίπτωση που δηµιουργηθούν και άλλα κενά 

(πέραν των 10) στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

 

10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, καθώς και άλλες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του Ο.ΕΠ.ΕΚ., 

http://www.oepek.grgr. Καθώς και στον κόµβο της Πράξης http://www.b-epipedo2.cti.gr 

Επίσης, για διευκρινίσεις µπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης της 

Πράξης (Help Desk), συµπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρµα υποβολής ερωτήµατος 

που είναι διαθέσιµη στον παραπάνω κόµβο της Πράξης (επιλογή: Υποστηρικτικές δοµές 

� Help Desk). 

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις ∆/νσεις Εκπαίδευσης, 

προκειµένου να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της χώρας (∆ηµόσια 

και Ιδιωτικά). 
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Για την Πράξη 

Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 
(Ο.ΕΠ.ΕΚ.) 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

 
1.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Ε.Σ.Σ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Γνώσεις και δεξιότητες Επιµορφωτών Β’ Επιπέδου 

 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν κατά την εκπαίδευσή τους οι 

επιµορφωτές Β’ επιπέδου καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

1. ∆ιαθέτουν µία γενική θεώρηση των επιστηµολογικών και λοιπών επιπτώσεων της 

διδακτικής χρήσης των ΤΠΕ. 

2. Γνωρίζουν τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά προβλήµατα της ενσωµάτωσης των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση στο σχολείο και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις της 

ενσωµάτωσης αυτής σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα – και µάλιστα το 

ελληνικό. 

3. Κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση για την αναβάθµιση και το µετασχηµατισµό της διαδικασίας 

της διδασκαλίας και της µάθησης και την επίτευξη των στόχων που θέτουν το 

Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. 

4. Μπορούν να κατασκευάσουν διδακτικές καταστάσεις µε τη βοήθεια λογισµικού 

(γενικής χρήσεως αλλά και λογισµικού που αναφέρεται στην ειδικότητά τους) 

προκειµένου να στηρίξουν, µε ποικίλους τρόπους, τη διδασκαλία και την εκµάθηση 

νέων εννοιών ή τη δηµιουργία νέων περιβαλλόντων, ευνοϊκών για τη µάθηση. Είναι 

επίσης σε θέση να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. 

5. Είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις πλέον διαδεδοµένες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 

προκειµένου να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους ή να αυτo-

επιµορφωθούν. Επίσης, κατανοούν και µετέχουν δηµιουργικά στις νέες διαστάσεις 

του διαδικτύου (web 2.0), όπως η κοινωνική δικτύωση και ο νέος ρόλος χρηστών ως 

συν-δηµιουργών του ψηφιακού περιεχοµένου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα 

εφαρµογής τους ως µέσο για τον µετασχηµατισµό της διδασκαλίας. 

6. Μπορούν να σκιαγραφήσουν επιθυµητά χαρακτηριστικά νέων εκπαιδευτικών 

λογισµικών και γενικότερα περιβαλλόντων µε εκπαιδευτική χρήση (εργαλεία γενικής 

χρήσεως, διαδίκτυο, εργαλεία και υπηρεσίες web 2.0, συστήµατα διαχείρισης 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για την 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων διδακτικών προβληµάτων. 

7. Γνωρίζουν τους τρόπους αποδοτικής χρήσης του διαδραστικού πίνακα της σχολικής 

τάξης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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8. Είναι γενικά σε θέση να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στους τοµείς στους οποίους 

εκπαιδεύτηκαν: να επεκτείνουν τις εφαρµογές, να επινοήσουν άλλες, να 

χρησιµοποιήσουν διαφορετικό αλλά ανάλογο λογισµικό ή διδακτικό υλικό 

εντοπίζοντας τις διαφορές και ενδεχοµένως τις διδακτικές επιπτώσεις της επιλογής 

τους. 

9. Είναι σε θέση να δηµιουργήσουν νέες µικρο-εφαρµογές ή περιβάλλοντα, µε τη 

βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων, µε συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους και 

µπορούν επίσης να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. 

10. Είναι σε θέση να µεταδώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αλλά και το πνεύµα 

τους και τη στάση τους και σε άλλους εκπαιδευτικούς και να τους στηρίξουν – σε 

επίπεδο τεχνικό, παιδαγωγικό και διδακτικό – στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική 

πράξη. 

11. ∆ιακατέχονται εν γένει από ένα πνεύµα αναζήτησης και διερεύνησης νέων µεθόδων 

βελτίωσης  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχουν µία θετική, αλλά κριτική, στάση 

για το θέµα της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Γεωγραφικές περιοχές των Πανεπιστηµιακών Κέντρων Επιµόρφωσης και 
κατανοµή των εκπαιδευόµενων επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ 

 
 

α/α Γεωγραφική περιοχή που 
αντιστοιχεί στο ΠΑΚΕ Πλήθος εκπαιδευθησόµενων στο ΠΑΚΕ, κατά κλάδο 

  ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04 ΠΕ19/20 ΠΕ60/70 Σύνολο 

1 
Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

0 6 8 6 0 20 

2 
Περιφέρειες Κεντρικής και 
∆υτικής Μακεδονίας  

10 0 10 20 40 80 

3 
Περιφέρεια Ηπείρου, Ν. 
Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας 

0 10 0 10 0 20 

4 Περιφέρεια Θεσσαλίας  10 0 0 0 10 20 

5 
Περιφέρειες Πελοποννήσου και 
∆υτικής Ελλάδος, Νοµοί 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 

13 9 11 0 7 40 

6 
Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς 
Ελλάδος  

13 16 11 20 20 80 

7  Περιφέρειες Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου 

8 6 6 0 0 20 

8 Περιφέρεια Κρήτης 0 0 0 6 14 20 

 ΣΥΝΟΛΟ 54 47 46 62 91 300 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Βαθµολογούµενα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων και επί µέρους 
στοιχεία αυτών 

Καθένα από τα 4 κριτήρια αξιολόγησης βαθµολογείται στην κλίµακα 0 – 10. Πιο συγκεκριµένα, 
στην αρχή αθροίζονται οι αποτιµήσεις της τελευταίας στήλης (πχ, υποψήφιος µε ∆ιδακτορικό στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και M.Ed στην ∆ιδακτική των µαθηµατικών, θα µπορούσε να 
πάρει αρχικά 9 + 3 = 12 για το κριτήριο Α). Εν συνεχεία, γίνεται αναγωγή της επί µέρους 
βαθµολογίας του υποψηφίου για κάθε κριτήριο χωριστά, πολλαπλασιάζοντας µε τον παράγοντα 
10/Βmax, όπου Βmax η µέγιστη βαθµολογία όλων των υποψηφίων για το εν λόγω κριτήριο. Για 
παράδειγµα, αν κάποιος υποψήφιος Υ βαθµολογηθεί µε 6 στο κριτήριο Α και ο µεγαλύτερος 
βαθµός οποιουδήποτε υποψηφίου στο κριτήριο Α είναι 12, τότε ο επί µέρους βαθµός του Υ για το 
κριτήριο Α είναι 6 Χ (10 / 12) = 5. 

Στην συνέχεια, κάθε επί µέρους βαθµός σταθµίζεται µε το βάρος του αντίστοιχου κριτηρίου και ο 
τελικός βαθµός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµών για όλα 
τα κριτήρια. Για παράδειγµα, αν ένας υποψήφιος πάρει 8 για το κριτήριο Α, 5 για το Β, 0 για το Γ 
και 10 για το ∆, ο τελικός βαθµός του είναι 8 Χ 0,3 + 5 Χ 0,2 + 0 Χ 0,2 + 10 Χ 0,3 = 6,4 (µε άριστα 
το 10). 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥ∆ΕΣ (30%) 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ Αποτίµηση κριτηρίου 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 5 έως 10 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ιδακτική γνωστικού αντικειµένου 3 έως 4 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ Εκπαίδευση ενηλίκων 2 έως 3 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ Άλλο: 1 έως 2 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (MSc, MPhil, MEd, MA) Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 4 έως 7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ∆ιδακτική γνωστικού αντικειµένου 2 έως 3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση ενηλίκων 1 έως 2 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ Άλλο: 1 

Άλλος τίτλος σπουδών ή 
µετεκπαίδευσης Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 2 έως 3 

Άλλος τίτλος σπουδών ή 
µετεκπαίδευσης ∆ιδακτική γνωστικού αντικειµένου 1 έως 2 

Άλλος τίτλος σπουδών ή 
µετεκπαίδευσης Άλλο: 1 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β. EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (20%) 
 

 ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΡΕΣ Αποτίµηση 

κριτηρίου 
Πιστοποιηµένη επιµόρφωση ΤΠΕ Β’ 
επιπέδου2 

   10 

Εξειδικευµένη επιµόρφωση στην 
αξιοποίηση ΤΠΕ  

   5 έως10 

Πιστοποίηση εκπαιδευτού ενηλίκων    1 έως 4 

Παρακολούθηση επιµόρφωσης ή 
σεµιναρίων για χρήση των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη 

 
  1 έως 3 

                                                           
2  ∆ηλαδή επιτυχής παρακολούθηση επιµορφωτικού προγράµµατος ακολουθούµενη από πιστοποίηση Β’ 

επιπέδου, στο πλαίσιο είτε της παρούσας Πράξης είτε της προηγηθείσας Πράξης «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» του Μέτρου 
2.1 του ΕΠΕΑΕΚ II 



Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση επιµορφωτών Β’ επιπέδου 

   14 

Παρακολούθηση επιµόρφωσης ή 
σεµιναρίων για διδακτική γνωστικού 
αντικειµένου 

 
  1 έως 2 

Παρακολούθηση επιµόρφωσης ή 
σεµιναρίων για εκπαίδευση ενηλίκων 

   1 έως 2 

Άλλο (προσδιορίστε) ……………......    1 έως 2 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ (25%) 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αποτίµηση 
κριτηρίου 

Εκπαιδευτής/τρια σε προγράµµατα 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη 

   5 έως10 

Επιµορφωτής/τρια σε προγράµµατα 
διδακτικής του γνωστικού αντικειµένου    3 έως 5 

Επιµορφωτής/τρια σε προγράµµατα 
επιµόρφωσης στις Βασικές ΤΠΕ     2 έως 3 

Εισηγητής/τρια σε σεµινάρια και 
ηµερίδες επιµορφωτικού περιεχοµένου 
σχετικά µε την παιδαγωγική εφαρµογή 
των ΤΠΕ 

   1 έως 2 

Υλοποίηση επιµόρφωσης/ σεµιναρίων 
οποιουδήποτε περιεχοµένου (ως 
εκπαιδευτής) σε ενήλικες σπουδαστές 

   1 έως 2 

Άλλο (προσδιορίστε) ……………......    1 έως 2 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (25%)  
 

 ΤΙΤΛΟΣ Αποτίµηση κριτηρίου 

Συγγραφή ή συµµετοχή στη συγγραφή βιβλίων/ 
εγχειριδίων σχετικών µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση 

 
1 έως 10 

Συγγραφή ή συµµετοχή στη συγγραφή βιβλίων/ 
εγχειριδίων σχετικών  µε την εκπαίδευση και την 
επιµόρφωση 

 
1 έως 5 

 
Συγγραφή ή συµµετοχή σε οµάδες συγγραφής 
διδακτικών βιβλίων 
 

 
1 έως 5 

 
∆ηµοσίευση άρθρων σε επιστηµονικά περιοδικά 
σχετικά µε ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
 

 1 έως 10 

 
Ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, ηµερίδες, 
σεµινάρια σχετικά µε ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
 

 1 έως 5 

Ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών τόπων, blogs, 
κλπ. σχετικών µε το αντικείµενο διδασκαλίας  1 έως 4 

Ανάπτυξη – δηµοσίευση εκπαιδευτικού υλικού στο 
∆ιαδίκτυο  1 έως 3 

Ανάπτυξη συνοδευτικού – υποστηρικτικού υλικού 
για τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού  1 έως 4 

Άλλες εργασίες στο πλαίσιο έργων του Β/Γ ΚΠΣ µε 
αντικείµενο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση 

 1 έως 3 

Άλλο (παρακαλούµε προσδιορίστε)  
 
……………………………………………………………. 

 1 έως 5 

 


