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4ε Πεξίνδνο Δπηκόξθσζεο (Απξίιηνο – Ννέκβξηνο 2013) 
 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ – ΓΔΝΙΚΑ 

ην πιαίζην ηεο Πξάμεο κε γεληθό ηίηιν «Δπηκόξθωζε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε 
θαη Δθαξκνγή ηωλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» πνπ είλαη εληαγκέλε ζηνπο Άμνλεο 
Πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 θαη 3 ηνπ Δ.Π. "Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε", ΔΠΑ 2007-2013, ε 
νπνία πινπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο  Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη ηνπ Δπξωπαϊθνύ 
Κνηλωληθνύ Σακείνπ, ζα δηεμαρζεί ε ηέηαξηε (4

ε
) πεξίνδνο επηκόξθσζεο θαηά ην δηάζηεκα 

Απξηιίνπ – Ννεκβξίνπ 2013. 

Αληηθείκελν ηεο επηκόξθσζεο Β΄ επηπέδνπ είλαη ε εθκάζεζε ηωλ αξρώλ παηδαγωγηθήο 
αμηνπνίεζεο ηωλ ΣΠΔ, ε απόθηεζε δεμηνηήηωλ, θαηά θιάδν εθπαηδεπηηθώλ, γηα ηελ παηδαγωγηθή 
αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη εξγαιείωλ γεληθήο ρξήζεο θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ 
ηξίπηπρνπ γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο. 

ην πιαίζην ηεο Πξάμεο δηεμάγνληαη πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο Β΄ επηπέδνπ  ζε όιε ηε ρώξα, 
ζηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκόξθωζεο (ΚΔ), γηα ηνπο εμήο θιάδνπο εθπαηδεπηηθώλ: ΠΔ02 
(Φηιόινγνη), ΠΔ03 (Μαζεκαηηθνί), ΠΔ04 (θαζεγεηέο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ), ΠΔ60/70 
(Νεπηαγωγνί/ Γάζθαινη), ΠΔ19/20 (θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο). Δπίζεο, δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο 
ζηελ επηκόξθωζε, ζε έλα πνζνζηό ηνπ πιήζνπο ηωλ επηκνξθνύκελωλ ελόο πξνγξάκκαηνο

1
, 

έρνπλ εθπαηδεπηηθνί «ζπλαθώλ» θιάδωλ, δειαδή εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ δπλαηόηεηα 
δηδαζθαιίαο καζεκάηωλ ηωλ παξαπάλω θιάδωλ, ωο πξώηε ή δεύηεξε αλάζεζε (π.ρ. 
εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΔ12.10-Φπζηθνί Ραδηνειεθηξνιόγνη, ΠΔ14.04-Γεωπόλνη κπνξνύλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ έλα πξόγξακκα επηκόξθωζεο ΠΔ04, δηόηη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηδάμνπλ 
Φπζηθή θαη Βηνινγία αληίζηνηρα, ωο δεύηεξε αλάζεζε). 

Σα επηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη ζε επηκνξθωηηθέο πεξηόδνπο (θάζε επηκνξθωηηθή 
πεξίνδνο θαιύπηεη θαηά πξνζέγγηζε ηε δηάξθεηα ελόο ζρνιηθνύ έηνπο), ζην δηάζηεκα 2010 – 
2014. Τινπνηνύληαη ζε νκάδεο 10 έωο 15 αηόκωλ θαη ε δηδαζθαιία δηαξθεί 96 ώξεο, 
θαηαλεκεκέλεο ελ γέλεη ζε 6 ώξεο αλά εβδνκάδα. Σα καζήκαηα γίλνληαη εθηόο ζρνιηθνύ 
ωξαξίνπ, ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιείωλ. 

Σα επηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπιεξώλνληαη κε ηελ εθαξκνγή γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ Β’ 
Δπηπέδνπ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε από ηνπο επηκνξθνύκελνπο, ωο νξγαληθό θνκκάηη ηεο 
επηκνξθωηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηωλ επηκνξθωηώλ θαη ηωλ 
ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ ηεο Πξάμεο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ επηκόξθσζε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νη 
νπνίνη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα, 
αζθνύλ δηδαθηηθό έξγν ζηελ ηάμε.  

Οη πξώηνη κήλεο ηωλ επηκνξθωηηθώλ πξνγξακκάηωλ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα 
επηκνξθωηηθέο ζπλεδξίεο ζηα ΚΔ (δύν 3ωξα αλά εβδνκάδα), ελώ ζηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ 

                                                 
1
 πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 20%, θαηά κέγηζην 
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αλάκεηθηα δηαζηήκαηα ζπλεδξηώλ παξάιιεια κε δξάζεηο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ζπλνδεπόκελεο 
θαη από άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο. 

 

2. ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ: ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Η πινπνίεζε ηωλ πξνγξακκάηωλ ηεο 4
εο

 Πεξηόδνπ Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζην 
πιαίζην ηεο παξνύζαο Πξάμεο μεθηλά ηε Γεπηέξα 08 Απξηιίνπ 2013 θαη νινθιεξώλεηαη ζηα 
κέζα Ννεκβξίνπ 2013. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηωλ θιάδωλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ60, ΠΔ70 θαη ΠΔ19/20 ηδηωηηθώλ θαη 
δεκόζηωλ ζρνιείωλ, θαζώο θαη «ζπλαθώλ» θιάδωλ (βιέπε επίζεο παξάγξαθν 1 ηεο 
παξνύζαο).  

Πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηωλ αλωηέξω θιάδωλ (i) λα έρνπλ 
πηζηνπνηεζεί επηηπρώο γηα ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο Α΄ Δπηπέδνπ, ζην πιαίζην ηωλ Πξάμεωλ α) 
«Δπηκόξθωζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αμηνπνίεζε ηωλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ κέηξνπ 1.2 ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (Γ΄ ΚΠ), β) «Δπηκόξθωζε 
Δθπαηδεπηηθώλ Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ηωλ 
Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ (Σ.Π.Δ) ζηελ εθπαίδεπζε» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ II θαη γ) 
ηεο παξνύζαο Πξάμεο ή (ii) λα είλαη εληαγκέλνη ζην κεηξών επηκνξθωηώλ ηωλ αλωηέξω 
Πξάμεωλ α θαη β θαη (iii) λα κελ έρνπλ επηιεγεί θαη παξαθνινπζήζεη ήδε πξόγξακκα 
επηκόξθωζεο Β’ Δπηπέδνπ. Από ηην παπαπάνω πποϋπόθεζη πεπί πιζηοποίηζηρ Α’ επιπέδος, 
εξαιπούνηαι οι εκπαιδεςηικοί ηος κλάδος ΠΕ19/20. Δπίζεο, πποϋπόθεζη ζςμμεηοσήρ αποηελεί η 
άζκηζη διδακηικού έπγος ζε ηάξη καηά ηη ζσολική σπονιά πος παπακολοςθούν ηο επιμοπθωηικό 
ππόγπαμμα (βιέπε επίζεο παξάγξαθν 1 ηεο παξνύζαο). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ πιεξνύλ ηελ πξνϋπόζεζε (i) 
ζπκκεηνρήο ζηελ επηκόξθωζε Β΄ Δπηπέδνπ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζεο Πξάμεο δηεμάγνληαη 
επίζεο (θαηά ηαθηέο ρξνληθέο πεξηόδνπο) δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο  Α’ Δπηπέδνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα πξνγξάκκαηα ηεο παξνύζαο επηκνξθωηηθήο πεξηόδνπ ζα δηαθνπνύλ, 
ζην ηέινο ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηέινο Ινπλίνπ 2013, γηα ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο θαη 
ζα ζπλερηζηνύλ κε ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά, από 9 επηεκβξίνπ 2013, νπόηε θαη ζα πινπνηεζνύλ 
θαη νη παξεκβάζεηο «εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» ηωλ επηκνξθνύκελωλ.  

 

πλεπώο, παξαθαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηελ επόκελε 
ζρνιηθή ρξνληά (2013-2014), ελδέρεηαη 

 λα κελ βξίζθνληαη ζηνλ ηόπν ηεο ζεκεξηλήο ηνπο απαζρόιεζεο (πρ. ελδερόκελε 
απόζπαζε,  κεηάζεζε ζε άιιν ηόπν θ.α.),  

 λα κελ αζθνύλ δηδαθηηθό έξγν (πρ. ελδερόκελε απόζπαζε ζε ππεξεζίεο, γξαθεία θιπ, 
ελδερόκελε κε απαζρόιεζε ζε πεξίπηωζε εθπαηδεπηηθώλ ηδηωηηθώλ ζρνιείωλ θ.α.), 

 λα κε δηδάζθνπλ «ζπλαθέο» κάζεκα, ζηελ πεξίπηωζε ηωλ «ζπλαθώλ» εηδηθνηήηωλ, 

λα κελ ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα πεξίνδν, δηόηη δελ ζα κπνξέζνπλ 
λα νινθιεξώζνπλ επηηπρώο ηελ επηκόξθσζή ηνπο. Άιιωζηε, ην Φζηλόπσξν 2013 
πξνβιέπεηαη λα μεθηλήζεη λέα πεξίνδνο επηκόξθσζεο, ζηελ νπνία ζα κπνξνύλ λα 
ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, εθόζνλ ηόηε πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο. 

Γηα ηνλ παξαπάλω ιόγν, ζηελ παξνύζα πεξίνδν επηκόξθωζεο, δελ δίλεηαη δηθαίωκα 
ζπκκεηνρήο ζε αλαπιεξωηέο εθπαηδεπηηθνύο. 

 

3. ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ – ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 

Σα πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο Β’ Δπηπέδνπ, δηάξθεηαο 96 δηδαθηηθώλ ωξώλ, πνπ πινπνηνύληαη 
ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο, πξνβιέπνπλ γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο πξαθηηθή 
εθαξκνγή ζηελ ηάμε ηωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ πνπ απνθηνύλ ζην πιαίζην ηεο 
επηκόξθωζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, κεηά ην πέξαο ηωλ πξώηωλ εβδνκάδωλ από ηελ έλαξμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πινπνηνύλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ, κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηωλ επηκνξθωηώλ 
ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο απηέο βαζίδνληαη ζε αλαιπηηθά ζελάξηα πνπ δηαηίζεληαη 
ζην πιαίζην ηνπ επηκνξθωηηθνύ πιηθνύ θαη ζπλάδνπλ θαηά ην δπλαηόλ κε ηα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδώλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Η 
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δηαδηθαζία απηή έρεη ωο πξόζζεην απνηέιεζκα, ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 
επηκόξθωζε λα θηάλνπλ πνιύ γξήγνξα θαη κε καδηθό ηξόπν ζηνπο καζεηέο. 
 

Ο ξόινο ηωλ επηκνξθωηώλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε, είλαη 
ξόινο εκςπρσηή (mentor) ηωλ επηκνξθνύκελωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη πεξηιακβάλεη θπξίωο ηα 
εμήο: 

- Οξγάλσζε, επηινγή (π.ρ. από ην δηαζέζηκν επηκνξθωηηθό πιηθό)  ή/θαη αλάπηπμε/ 
πξνζαξκνγή ζελαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνθεηκέλνπ νη 
επηκνξθνύκελνη λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε. 

- νξγάλσζε ππνζηεξηθηηθώλ ζπλαληήζεσλ (ζε εβδνκαδηαία βάζε) κε ηνπο 
επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο (όιν ην ηκήκα, ζηα ΚΔ), γηα επηινγή εθπαηδεπηηθώλ 
ζελαξίωλ γηα εθαξκνγή ζηελ ηάμε (θαηά πεξίπηωζε), πξνεηνηκαζία ηωλ εβδνκαδηαίωλ 
«παξεκβάζεωλ» ηωλ επηκνξθνύκελωλ κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ ηάμε ηνπο, επίιπζε 
απνξηώλ, δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, αληαιιαγή εκπεηξηώλ κεηαμύ ηωλ επηκνξθνύκελωλ 
κέζω παξνπζηάζεωλ θαη ζπδεηήζεωλ απνηειεζκάηωλ από ηηο δηδαζθαιίεο/ 
«παξεκβάζεηο», θιπ. 

- αζύγρξνλε ππνζηήξημε, θύξηα ζε παηδαγωγηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ρξήζεο 
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, κέζσ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ (π.ρ. forum) 

- επηθνπξηθά θαη εθόζνλ θξίλεηαη αλαγθαία, ηειεθσληθή ππνζηήξημε, ζε ζπγθεθξηκέλεο 
εκέξεο/ ώξεο πνπ ζα έρνπλ πξνεγνύκελα γλωζηνπνηεζεί ζηνπο επηκνξθνύκελνπο 

- θαηά πεξίπηωζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηκνξθωηή, ζπλαληήζεηο επηκνξθωηή κε 
έλαλ ή κηθξό αξηζκό επηκνξθνύκελωλ (δηά δώζεο ή κε ρξήζε εηδηθώλ εξγαιείσλ 
ζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο π.ρ. skype, ή πιαηθόξκα ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο), γηα 
ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζε (π.ρ. ζπλεξγάδνληαη 2-3 εθπαηδεπηηθνί πνπ εθαξκόδνπλ 
ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε ηνπο). 

Δπηζεκαίλεηαη, ηδηαηηέξωο, όηη νη επηκνξθωηέο θαη νη επηκνξθνύκελνη ζην πιαίζην ηεο 
εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ζα ζπληάζζνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο από ηηο δηδαζθαιίεο («παξεκβάζεηο» 
κε ρξήζε ΣΠΔ) πνπ έγηλαλ, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ζεκεία πξνο ηδηαίηεξε 
αληηκεηώπηζε/ πξνζνρή ή πξνο βειηίωζε, γηα ρξήζε θαη πεξαηηέξω αμηνπνίεζε ζηε δηαδηθαζία 
ηεο επηκόξθωζεο. 

Γηα ηελ παξνύζα επηκνξθωηηθή πεξίνδν (4
ε
 επηκνξθωηηθή πεξίνδνο: Απξίιηνο 2013 – 

Ννέκβξηνο 2013), νη ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηωλ 
επηκνξθνύκελωλ εθπαηδεπηηθώλ από ηνπο επηκνξθωηέο ηνπο, ζα γίλνληαη ζηα ΚΔ ζε 
εβδνκαδηαία βάζε, γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε εθαξκνγή ζηελ ηάμε θαη ζπγθεθξηκέλα από 
23/09/2013 έωο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 15/11/2013 (8 εβδνκάδεο). 

Ωο εθ ηνύηνπ ην πξόγξακκα επηκόξθωζεο δηαξζξώλεηαη ωο εμήο: 

- 08/04/2013 έσο 28/06/2013 θαη 09/09/2013 έσο 20/09/2013 (δώδεθα εβδνκάδεο): 
δύν (2) ηξίωξεο επηκνξθωηηθέο ζπλεδξίεο αλά εβδνκάδα (ζύλνιν: 72 ώξεο 
επηκόξθωζεο) 

- 23/09/2013 έσο 15/11/2013 (νθηώ εβδνκάδεο): κία ηξίωξε επηκνξθωηηθή ζπλεδξία θαη 
κία ππνζηεξηθηηθή ζπλάληεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε, αλά εβδνκάδα 
(ζύλνιν: 24 ώξεο επηκόξθωζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 16 ώξεο ππνζηεξηθηηθώλ 
ζπλαληήζεωλ). ην δηάζηεκα απηό, νη επηκνξθνύκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πινπνηνύλ 
«παξεκβάζεηο» κε ρξήζε ΣΠΔ, ζηελ ηάμε κε ηνπο καζεηέο ηνπο (ηζάξηζκεο ηωλ 
ππνζηεξηθηηθώλ ζπλαληήζεωλ θαη’ ειάρηζην, δειαδή ελ γέλεη κηα «παξέκβαζε» θάζε 
βδνκάδα). 

4. ΑΙΣΗΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ, κέζω ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ έξγνπ 
(http://b-epipedo2.cti.gr/mis) θαη κε ρξήζε ηωλ θωδηθώλ πνπ ηνπο είραλ απνδνζεί θαηά ηελ 
πηζηνπνίεζή ηνπο ζην Α’ Δπίπεδν, λα ελεκεξωζνύλ γηα ηα επηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 
εηδηθόηεηάο ηνπο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο 
ζπκκεηνρήο. 

Οη αηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα (4
ε
) πεξίνδν επηκόξθωζεο θαη 

ε θαηαλνκή ηνπο ζηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο γίλεηαη ζε 2 θάζεηο: 

 Α’ Φάζε: ην δηάζηεκα από  21 έσο 31 Μαξηίνπ 2013, νη ελδηαθεξόκελνη 
εθπαηδεπηηθνί ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ιακβάλνπλ απηόκαηα κέζω ηνπ 
Πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο έλα ηπραίν αξηζκό γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

http://b-epipedo2.cti.gr/mis


ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Δλεκέξωζε Δθπαηδεπηηθώλ_4
ε
 Πεξίνδνο Δπηκόξθωζεο 4 

θιήξωζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζε πεξίπηωζε κεγάινπ αξηζκνύ ελδηαθεξνκέλωλ 
ζηα πξνγξάκκαηα ηεο επηινγήο ηνπο. Αθνινπζεί ε θιήξωζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ζηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. 

 Β’ Φάζε: ην δηάζηεκα από 1 έσο 4 Απξηιίνπ 2013, δεκνζηνπνηνύληαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο Α’ θάζεο θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκπιήξωζεο θελώλ ζέζεωλ, 
ηδίωο ζε πξνγξάκκαηα πνπ δελ ζπκπιήξωζαλ ηθαλό αξηζκό αηηήζεωλ 
ελδηαθεξνκέλωλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ, ηόζν κε επηθαηξνπνίεζε ηωλ 
επηινγώλ ζε αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ δελ θιεξώζεθαλ, όζν θαη κε λέεο αηηήζεηο. 
πγθεθξηκέλα, δπλαηόηεηα ππνβνιήο ή επηθαηξνπνίεζεο αίηεζεο ζε απηή ηε θάζε 
ζα έρνπλ: 

i. νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη θαηά ηελ Α’ Φάζε δελ θιεξώζεθαλ θαη δελ έρνπλ 
εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηθαλό αξηζκό αηηήζεωλ/ 
επηκνξθνύκελωλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ, 

ii. επηιαρόληεο ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπιεξώζεθαλ θαηά ηελ Α’ θάζε θαη 
πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ, 

iii. άιινη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ λέα 
αίηεζε ζε απηή ηε θάζε, 

iv. θαηά πεξίπηωζε, επηηπρόληεο ζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη, κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ε κεηαθίλεζή ηνπο δελ κεηώλεη ην πιήζνο ηωλ 
επηκνξθνύκελωλ ζε βαζκό πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δπλαηόηεηα 
πινπνίεζήο ηνπο. 

Η θαηαλνκή/ ηνπνζέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα παξαπάλσ 
πξνγξάκκαηα ζηε Β’ θάζε, γίλεηαη άκεζα θαηά ζεηξά απόιπηεο ρξνληθήο 
πξνηεξαηόηεηαο.  

Θα αθνινπζήζνπλ νη εγγξαθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα 
ζηα ΚΔ ηελ εβδνκάδα ηεο 08

εο
 Απξηιίνπ 2013. 

 

5. ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Γηα άκεζε ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλω δξάζεηο θαζώο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 
κε ηε δηεμαγωγή ηωλ πξνγξακκάηωλ, νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα 
επηζθέπηνληαη ηνλ ππνζηεξηθηηθό θόκβν ηνπ έξγνπ «Πύιε Δλεκέξωζεο θαη πλεξγαζίαο Β΄ 
Δπηπέδνπ», ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

http://b-epipedo2.cti.gr 

ώζηε λα παξαθνινπζνύλ ηηο αλαθνηλώζεηο θαη ηηο ζπρλέο εξωηήζεηο πνπ δεκνζηεύνληαη εθεί 
ή/θαη λα ππνβάιινπλ ηπρόλ εξωηήκαηα ειεθηξνληθά ζηελ ππεξεζία help desk ηεο Πξάμεο. 

http://b-epipedo2.cti.gr/

