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Ακινα, 27.03.2015
Αρ. Ρρωτ. 3404
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
για τθ βακμολόγθςθ «θλεκτρονικών γραπτών» επιμορφοφμενων εκπαιδευτικών ςτο
πλαίςιο των δοκιμαςιών πιςτοποίθςθσ των Πράξεων με τίτλο «Επιμόρφωςθ των
Εκπαιδευτικών για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Σ.Π.Ε. ςτθ Διδακτικι Πράξθ»
(ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Σ.Π.Ε.) που είναι ενταγμζνεσ ςτουσ Άξονεσ
Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ»
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. τθν με αρικμ. 15281/30-9-2009 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
Διδακτικι Ρράξθ, ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ» ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια
Βίου Μάκθςθ» 2007 – 2013,
2. τθν με αρικμ. 15282/30-9-2009 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
Διδακτικι Ρράξθ, ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου» ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και
δια Βίου Μάκθςθ» 2007 – 2013,
3. τθν με αρικμ. 15283/30-9-2009 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
Διδακτικι Ρράξθ, ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου» ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ
και δια Βίου Μάκθςθ» 2007 – 2013,
4. τθν με αρικμ. 19799/22-11-2011 Απόφαςθ 1θσ τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
Διδακτικι Ρράξθ – ΑΡ1» ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» 2007 –
2013,
5. τθν με αρικμ. 19801/22-11-2011 Απόφαςθ 1θσ τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
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6. τθν με αρικμ. 19802/22-11-2011 Απόφαςθ 1θσ τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
Διδακτικι Ρράξθ – ΑΡ3» ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» 2007 –
2013,
7. τθν με αρικμ. 6185/27-3-2014 Απόφαςθ 2θσ τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
Διδακτικι Ρράξθ – ΑΡ1» ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» 2007 –
2013, όπωσ ιςχφει,
8. τθν με αρικμ. 6186/27-3-2014 Απόφαςθ 2θσ τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
Διδακτικι Ρράξθ – ΑΡ2» ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» 2007 –
2013, όπωσ ιςχφει,
9. τθν με αρικμ. 6187/27-3-2014 Απόφαςθ 2θσ τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ
Διδακτικι Ρράξθ – ΑΡ3» ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» 2007 –
2013, όπωσ ιςχφει,
10. τθν με αρικμ. 21/14.10.2010 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Οργανιςμοφ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν (Ο.ΕΡ.ΕΚ.), με τθν οποία εγκρίκθκε θ
Απόφαςθ Αυτεπιςταςίασ του Υποζργου 1 «Διοίκθςθ Οργάνωςθ και Διαχείριςθ τθσ
Ρράξθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν με αρικμ. 3/16.2.2012 ςχετικι απόφαςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν
(Ο.ΕΡ.ΕΚ),
11. τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρικμ. πρωτ. 105755/ΚΓ/02.09.2009, με τθν οποία
εγκρίκθκε εκτόσ των άλλων, θ χριςθ και αξιοποίθςθ από τον ΟΕΡΕΚ, των
Μθτρϊων Κζντρων Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ, Ριςτοποίθςθσ, Επιμορφωτϊν και
Βοθκϊν Επιμορφωτϊν, που καταρτίςτθκαν από το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων (ΥΡΔΒΜΘ) ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ αντίςτοιχθσ
Ρράξθσ του Γ’ Κ.Ρ.Σ.,
12. το Φ.Ε.Κ. 26 τ.Β’/7.1.2009, το οποίο αφορά ςτθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα των
πιςτοποιθμζνων επιμορφωτϊν Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε. (Μθτρϊο Επιμορφωτϊν Β’
επιπζδου Τ.Ρ.Ε.), ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ τθσ Κατθγορίασ 2.1.1.κ. του ΕΡΕΑΕΚ
«Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθν
εκπαιδευτικι διδακτικι διαδικαςία»,
13. τθν από 4/4.2.2013 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ινςτιτοφτου
Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.) και τθν από 1/15.2.2013 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Ερευνϊν περί επικαιροποίθςθσ του πίνακα των πιςτοποιθμζνων επιμορφωτϊν Β’
επιπζδου Τ.Ρ.Ε. (Μθτρϊο Επιμορφωτϊν Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.), ςτο πλαίςιο τθσ
Ρράξθσ Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των
Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδακτικι Ρράξθ» του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ» και τθ
ςχετικι υπ. αρικμ. 7519/15-7-2014 (Α.Δ.Α.: ΩΗ04ΟΞΛΔ-8ΚΝ) Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων
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τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Συντονιςμοφ τθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.Ε.Σ.Ε.) ςτο πλαίςιο τθσ
Ρράξθσ «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των
Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδακτικι Ρράξθ», του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ», ΕΣΡΑ
2007 – 2013, όπωσ αναδιαμορφϊκθκε με τισ Ρράξεισ 23/1-7-2013, 53/2-9-2014,
55/15-9-2014 και 77/29-12-2014 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Ρ.
15. τισ διατάξεισ του Νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118/ 24.05.2011), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, και δθ τθσ § 25 του άρκρου 20, ςφμφωνα με τισ οποίεσ
το Ι.Ε.Ρ. υλοποιεί τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ρράξεισ,
ωσ κακολικόσ διάδοχοσ των καταργθκζντων φορζων, εν προκειμζνω του
Οργανιςμοφ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν και του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου,
16. τθν υπ΄ αρικ. 12/10.03.2015 Πράξθ (υπ’ αρικ. πρωτ. 2819/11.03.2015 και ΑΔΑ
ΩΓΞ1ΟΞΛΔ-3ΕΔ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ινςτιτοφτου
Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.) περί ζγκριςθσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΡΕΗ ΣΗ ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ 2θσ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΑ ΣΟΤ Τπ1, για τθ
βακμολόγθςθ «θλεκτρονικϊν γραπτϊν» επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν ςτο
πλαίςιο των δοκιμαςιϊν πιςτοποίθςθσ των Ρράξεων με τίτλο «Επιμόρφωςθ των
Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδακτικι Ρράξθ»
(ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ Β’ ΕΡΙΡΕΔΟΥ Τ.Ρ.Ε.) που είναι ενταγμζνεσ ςτουσ Άξονεσ
Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ»,
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ
τουσ Επιμορφωτζσ που ανικουν ςτο Μθτρώο Επιμορφωτών Β’ επιπζδου Σ.Π.Ε. να
εκδθλώςουν ενδιαφζρον για να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ των
«θλεκτρονικϊν γραπτϊν» των εκπαιδευτικϊν που παρακολοφκθςαν επαρκϊσ
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε. και προςιλκαν ςτισ ςχετικζσ δοκιμαςίεσ
πιςτοποίθςθσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Ρράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωςθ
των Εκπαιδευτικών για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Σ.Π.Ε. ςτθ Διδακτικι
Πράξθ» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Σ.Π.Ε.) που είναι ενταγμζνεσ ςτουσ άξονεσ 1,2
και 3 του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2007-2013, οι οποίεσ
υλοποιοφνται με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ευρωπαϊκοφ
Κοινωνικοφ Ταμείου και οι οποίεσ ςτο κείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ για λόγουσ
ενιαίασ αναφοράσ αναφζρονται ςυνολικά ωσ «θ Ρράξθ».
Ειδικότερα, θ ηθτοφμενθ βακμολόγθςθ αφορά ςτο δεφτερο μζροσ των δοκιμαςιϊν
πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν, δθλαδι ςτθν ελεφκερθ ανάπτυξθ ενόσ πλιρουσ
κζματοσ ςχετικοφ με τθν εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου μακιματοσ (βλζπε Ενότθτα 2 τθσ
παροφςασ).
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ είναι
 να ζχουν αςκιςει επιμορφωτικό ζργο ςτισ προθγοφμενεσ περιόδουσ
επιμόρφωςθσ Β’ Επιπζδου Τ.Ρ.Ε. τθσ παροφςασ Ρράξθσ και
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 να ζχουν αναλάβει κατά2015-03-27
τισ περιόδουσ αυτζσ, κατ’ ελάχιςτο, τθν υλοποίθςθ του
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ιςοδφναμου ενόσ ολόκληρου προγράμματοσ. Διευκρινίηεται ότι «ωσ υλοποίθςθ
του ιςοδφναμου ενόσ ολόκλθρου προγράμματοσ» από ζναν επιμορφωτι
νοείται θ διεξαγωγι ιςάρικμων με τθ διάρκεια του προγράμματοσ διδακτικϊν
ωρϊν οι οποίεσ, ςε μια ι περιςςότερεσ περιόδουσ επιμόρφωςθσ Β’ επιπζδου
Τ.Ρ.Ε., διατρζχουν το ςφνολο των κεματικϊν ενοτιτων τθσ επιμόρφωςθσ.
Εξαιροφνται τθσ παραπάνω προχπόκεςθσ οι επιμζρουσ ειδικότθτεσ του κλάδου
ΡΕ04 και ιδίωσ οι ΡΕ04.02-Χθμικοί, ΡΕ04.04-Βιολόγοι και ΡΕ04.05-Γεωλόγοι.

Οι αιτιςεισ υποβάλλονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν ενότθτα
3 τθσ παροφςασ.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
Η Ρράξθ υλοποιείται από ςφμπραξθ φορζων, με Τελικό Δικαιοφχο το Ινςτιτοφτο
Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.), το οποίο αποτελεί κακολικό διάδοχο του ζργου βάςει
τθσ § 25 του άρκρου 20 του Νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 118/ 24.05.2011), ζπειτα από
τθν κατάργθςθ του Οργανιςμοφ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν – Ο.ΕΡ.ΕΚ. (που ιταν ο
Δικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ) και του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (που ιταν ζνασ εκ των
ςυμπραττόντων φορζων του Ζργου), και Συνδικαιοφχο το Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ
Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - «Διόφαντοσ», όπωσ μετονομάςτθκε το
Ερευνθτικό Ακαδθμαϊκό Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν (βάςει του άρκρου 22
του Ν.3966/24-5-2011) και περιλαμβάνει:
Α) Ρρογράμματα ολοκλθρωμζνθσ επιμόρφωςθσ για εκπαιδευτικοφσ τθσ Α’κμιασ και
Β’κμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικότερα των κλάδων α) ΡΕ02 (φιλόλογοι), β) ΡΕ03
(μακθματικοί), γ) ΡΕ04 (κακθγθτζσ φυςικϊν επιςτθμϊν), δ) ΡΕ19/20 (κακθγθτζσ
πλθροφορικισ), ε) ΡΕ70 (δάςκαλοι) και ςτ) ΡΕ60 (νθπιαγωγοί). Τα επιμορφωτικά
προγράμματα αφοροφν ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν παιδαγωγικι
αξιοποίθςθ και εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία του γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου
(επιμόρφωςθ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.). Η επιμόρφωςθ αυτι αποτελεί ςυνζχεια, ςε
ευρφτερθ κλίμακα, τθσ επιμόρφωςθσ που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ
«Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθν εκπαιδευτικι
διδακτικι διαδικαςία» του Μζτρου 2.1 του ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ (ςτο διάςτθμα 2007 – 2008) και
είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να δϊςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ
τθσ υπάρχουςασ υποδομισ των ελλθνικϊν ςχολείων ςε Τ.Ρ.Ε..
Συνοπτικά, τα Ρρογράμματα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Β’ Επιπζδου Τ.Ρ.Ε.
περιλαμβάνουν:
1. Τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ παιδαγωγικζσ αρχζσ – μεκοδολογικζσ
και διδακτικζσ – ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ μάκθςθ με τθν υποςτιριξθ των Τ.Ρ.Ε..
2. Τθν εκπαίδευςθ ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ,
λογιςμικοφ γενικισ χριςθσ και άλλων ςχετικϊν εργαλείων.
3. Τθν επιμόρφωςθ ςε κζματα εφαρμογισ των Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδακτικι πράξθ.
Για τισ ανάγκεσ τθσ νζασ Ρράξθσ αξιοποιοφνται τα αποτελζςματα και οι δομζσ
παλαιότερων Ρράξεων επιμόρφωςθσ.
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Τα επιμορφωτικά προγράμματα
Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.
15PROC002669226
2015-03-27

διεξάγονται αποκλειςτικά ςε
Κζντρα Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.Σ.Ε.), κατά τθ διάρκεια ςυγκεκριμζνων
επιμορφωτικϊν περιόδων. Εν γζνει, τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιοφνται ςε
ομάδεσ 10 ζωσ 15 ατόμων και θ διδαςκαλία διαρκεί 96 ϊρεσ, κατανεμθμζνεσ κατά
κανόνα ςε 6 ϊρεσ ανά εβδομάδα. Τα μακιματα γίνονται εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου,
ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ κανονικι λειτουργία των ςχολείων. Τα επιμορφωτικά
προγράμματα ςυμπλθρϊνονται με τθν εφαρμογι των γνϊςεων και δεξιοτιτων Β’
επιπζδου Τ.Ρ.Ε. μζςα ςτθν ςχολικι τάξθ από τουσ επιμορφοφμενουσ, ωσ οργανικό
κομμάτι τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των
επιμορφωτϊν και των υποςτθρικτικϊν δομϊν τθσ Ρράξθσ. Οι πρϊτεσ εβδομάδεσ των
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων αποτελοφνται αποκλειςτικά από επιμορφωτικζσ
ςυνεδρίεσ ςτα Κ.Σ.Ε., ενϊ ςτθ ςυνζχεια υπάρχουν ανάμεικτα διαςτιματα
επιμορφωτικϊν ςυνεδριϊν, εφαρμογισ ςτθν τάξθ και άλλων υποςτθρικτικϊν
δράςεων για τουσ επιμορφοφμενουσ. Ζνασ αρικμόσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων Β’
επιπζδου Τ.Ρ.Ε. υλοποιοφνται με το μοντζλο τθσ μεικτισ μάκθςθσ, ςυνδυάηοντασ εξ
αποςτάςεωσ μάκθςθ και περιοριςμζνο αρικμό δια ηϊςθσ ςυνεδριϊν κλαςςικοφ
τφπου, προκειμζνου να καλυφκοφν οι ιδιαίτερεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ οριςμζνων
περιοχϊν.
Β) Ρρογράμματα εκπαίδευςθσ επιμορφωτϊν, τα οποία αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ
μόνιμων εκπαιδευτικϊν ϊςτε να αξιοποιθκοφν ωσ επιμορφωτζσ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.,
ενταςςόμενοι ςτο υπάρχον Μθτρϊο Επιμορφωτϊν. Η διάρκεια κάκε Ρρογράμματοσ
Εκπαίδευςθσ Επιμορφωτϊν είναι 350 ϊρεσ, με επιπρόςκετεσ περίπου 30 ϊρεσ
πρακτικισ άςκθςθσ. Τα Ρρογράμματα Εκπαίδευςθσ Επιμορφωτϊν διεξάγονται ςε
επιλεγμζνα Ρανεπιςτθμιακά Κζντρα Επιμόρφωςθσ (ΡΑΚΕ) ςε όλθ τθ χϊρα.
Γ) Ρρογράμματα ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ για τθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ Τ.Ρ.Ε.
(επιμόρφωςθ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε.), διάρκειασ 36 ωρϊν, κακϊσ και εκπαίδευςθσ
«πολλαπλαςιαςτϊν» που κα υλοποιιςουν τα παραπάνω προγράμματα.
Δ) Ρρογράμματα πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν α) ςτισ βαςικζσ δεξιότθτεσ Τ.Ρ.Ε. (Α’
επίπεδο Τ.Ρ.Ε.), ϊςτε νζοι εκπαιδευτικοί να καλφψουν τθν προχπόκεςθ ςυμμετοχισ
ςτθν επιμόρφωςθ Β’ & Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε., β) ςτισ δεξιότθτεσ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε., ωσ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ μετά τθν επιμόρφωςθ, όπου και αφορά η παροφςα
πρόςκληςη. Ρροβλζπεται επίςθσ, πιςτοποίθςθ ςτισ δεξιότθτεσ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε., ωσ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ μετά τθν αντίςτοιχθ επιμόρφωςθ, που κα υλοποιθκεί ςε
μεταγενζςτερο ςτάδιο τθσ Ρράξθσ.
Ε) Ρρογράμματα πιςτοποίθςθσ επιμορφωτϊν Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε., ωσ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ μετά τθν εκπαίδευςι τουσ ςτα ΡΑ.Κ.Ε.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι των παραπάνω
δράςεων, δθμοςιεφονται ςτθν Ρφλθ Ενθμζρωςθσ και Συνεργαςίασ τθσ Ρράξθσ, ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://b-epipedo2.cti.gr
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 2015-03-27
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Σ.Π.Ε.
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Η αξιολόγθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν που αποφοίτθςαν από τα
Κζντρα Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.Σ.Ε.) ζχοντασ παρακολουκιςει επαρκϊσ1
προγράμματα επιμόρφωςθσ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω Ρράξθσ ι
του προθγοφμενου ςχετικοφ ζργου 2, πραγματοποιείται ςε Κζντρα Πιςτοποίθςθσ
(ΚεΠισ), που είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνα εργαςτιρια Ρανεπιςτθμίων ι/και ΑΤΕΙ.
τόχοσ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ είναι να διαπιςτωκεί κατά πόςο οι
εκπαιδευτικοί που παρακολοφκθςαν τα προγράμματα επιμόρφωςθσ Β’ επιπζδου
Τ.Ρ.Ε. ςτα Κ.Σ.Ε., απζκτθςαν τισ απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςε κζματα
διδακτικισ με τα νζα μζςα και ανζπτυξαν τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ ϊςτε να είναι
ςε κζςθ να οργανϊςουν διδαςκαλίεσ ςτο αντικείμενό τουσ με χριςθ και αξιοποίθςθ
των νζων εργαλείων Τ.Ρ.Ε..
Η τελικι δοκιμαςία ςυνίςταται ςε μία οnline εξζταςθ, θ οποία διενεργείται ςτα ΚεΡισ
και περιλαμβάνει ζνα αυτοματοποιθμζνο και ζνα μθ αυτοματοποιθμζνο μζροσ. Τα
δφο μζρθ τθσ τελικισ δοκιμαςίασ διενεργοφνται ςε ενιαία χρονικι περίοδο, με
ανϊτατθ διάρκεια για κάκε εξεταηόμενο τισ 4 ϊρεσ.
Στο αυτοματοποιθμζνο μζροσ τθσ online εξζταςθσ τίκεται ςε κάκε υποψιφιο
εκπαιδευτικό ζνα τεςτ με οριςμζνο αρικμό ερωτιςεων διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ,
ςτισ οποίεσ κα κλθκεί να απαντιςει. Στο τεςτ κα περιλαμβάνονται ερωτιςεισ
πολλαπλισ επιλογισ, ερωτιςεισ ςωςτοφ/ λάκουσ, ερωτιςεισ αντιςτοίχθςθσ,
ερωτιςεισ ςυμπλιρωςθσ κενϊν κλπ. Για οριςμζνεσ ερωτιςεισ θ εκφϊνθςθ και οι
εναλλακτικζσ απαντιςεισ είναι εξαιρετικά απλζσ, ενϊ για άλλα ερωτιματα είναι πιο
ςφνκετεσ, για παράδειγμα αφοροφν ςυνδυαςμοφσ εννοιϊν, κατανόθςθ καταςτάςεων,
ςενάρια εφαρμογισ λογιςμικοφ κλπ.
Οι ερωτιςεισ απαντϊνται μζςω ενόσ αυτοματοποιθμζνου περιβάλλοντοσ
πιςτοποίθςθσ και εν ςυνεχεία βακμολογοφνται με αυτόματο τρόπο.
Στο μθ αυτοματοποιθμζνο μζροσ τθσ online εξζταςθσ ηθτείται από τουσ υποψθφίουσ
εκπαιδευτικοφσ να γίνει θλεκτρονικά (με χριςθ λογιςμικοφ επεξεργαςίασ κειμζνου)
1

Επαρκισ κεωρείται θ ςυμμετοχι ενόσ επιμορφοφμενου εφόςον (α) ζχει παρακολουκιςει το 90% τουλάχιςτον
των επιμορφωτικϊν ςυνεδριϊν και υποςτθρικτικϊν ςυναντιςεων του προγράμματοσ και (β) ζχει επαρκϊσ
ςυμμετάςχει ςτισ προβλεπόμενεσ δράςεισ «εφαρμογισ ςτθν τάξθ» (ςυμμετοχι ςτο 90% τουλάχιςτον των
υποςτθρικτικϊν ςυναντιςεων, βάςει παρουςιολογίων, κακϊσ και διεξαγωγι ικανοφ αρικμοφ «παρεμβάςεων
ςτθν τάξθ»/ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με χριςθ Τ.Ρ.Ε., βάςει των ςχετικϊν αναφορϊν επιμορφωτι και
επιμορφοφμενου, φόρμεσ 3 και 4). Επίςθσ, για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετείχαν ςε προγράμματα μεικτοφ
μοντζλου επιμόρφωςθσ, επιπρόςκετθ προχπόκεςθ αποτελεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ αςφγχρονεσ δράςεισ
του προγράμματοσ (εκπόνθςθ αςφγχρονων δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν), ςφμφωνα με το κανονιςτικό
πλαίςιο του προγράμματοσ. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που παρακολοφκθςαν τα προγράμματα επιμόρφωςθσ Β’
επιπζδου Τ.Ρ.Ε. που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του προθγοφμενου ςχετικοφ ζργου (2008), ιςχφει μόνο θ
προχπόκεςθ (α).
2

Ρράξθ «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν ςτθ Χριςθ και Αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθν Εκπαιδευτικι Διδακτικι
Διαδικαςία» τθσ Κατθγορίασ Ρράξεων 2.1.1.κ. «Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και
Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.)» του ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΡΣ.
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ανάπτυξθ ενόσ πλιρουσ κζματοσ
ςχετικοφ με τθν εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου μακιματοσ
15PROC002669226
2015-03-27

και τον χειριςμό αυτοφ του ςχεδίου ςτθν τάξθ. Για τθ διευκόλυνςθ των εκπαιδευτικϊν,
θ ανάπτυξθ γίνεται ςτθ βάςθ ενόσ «πλαιςίου» ελεφκερου κζματοσ, το οποίο δίνεται
μαηί με τθν εκφϊνθςθ του κζματοσ. Το πλαίςιο αυτό περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνα
ςθμεία προσ διαπραγμάτευςθ και ερωτιματα που κα πρζπει να απαντθκοφν από τον
πιςτοποιοφμενο κατά τθν εκπόνθςθ του ςχεδίου μακιματοσ ι τθσ εκπαιδευτικισ
δραςτθριότθτασ και κα υποδεικνφει μία ςυγκεκριμζνθ δομι για το προτεινόμενο
ςχζδιο/ δραςτθριότθτα. Για τθν καλφτερθ προετοιμαςία των ενδιαφερομζνων
διατίκενται, ςτθ ςχετικι βιβλιοκικθ τθσ Ρφλθσ ενθμζρωςθσ τθσ Ρράξθσ, http://bepipedo2.cti.gr, παραδείγματα αναφορικά με τθ φφςθ των κεμάτων (δείγματα
ερωτιςεων αυτοματοποιθμζνου μζρουσ και πλαίςια κεμάτων ελεφκερθσ ανάπτυξθσ
για όλεσ τισ ειδικότθτεσ, εδϊ).
Τα θλεκτρονικά αρχεία που δθμιουργοφν οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςτθν
πιςτοποίθςθ «επιςυνάπτονται» ςτο αρχείο απαντιςεων του αυτοματοποιθμζνου
μζρουσ τθσ εξζταςθσ και καταχωρίηονται ςτον κεντρικό εξυπθρετθτι του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (MIS) του ζργου. Τα αρχεία που αφοροφν ςτο μθ
αυτοματοποιθμζνο μζροσ τθσ εξζταςθσ (θλεκτρονικά γραπτά κζματοσ ελεφκερθσ
ανάπτυξθσ) κα διατεκοφν προσ βακμολόγθςθ, μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ,
ςτουσ βακμολογθτζσ, οι οποίοι κα επιλεγοφν με Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Τα θλεκτρονικά γραπτά διακινοφνται από και
προσ τουσ βακμολογθτζσ μζςω του MIS τθσ Ρράξθσ με τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται
το αδιάβλθτο τθσ διαδικαςίασ και χωρίσ να είναι γνωςτά τα ςτοιχεία του
εξεταηόμενου. Κάκε θλεκτρονικό αρχείο αντιςτοιχίηεται με τυχαίο τρόπο ςε δφο (2)
βακμολογθτζσ του ςϊματοσ βακμολογθτϊν και βακμολογείται. Ο τελικόσ βακμόσ του
εξεταηόμενου για το μθ αυτοματοποιθμζνο μζροσ τθσ εξζταςθσ, προκφπτει από το
μζςο όρο των βακμολογιϊν των δυο βακμολογθτϊν, εκτόσ εάν θ διαφορά
βακμολογίασ είναι μεγαλφτερθ των 20 μονάδων ςτθν κλίμακα 100, οπότε το γραπτό
προωκείται για βακμολόγθςθ από τρίτο βακμολογθτι, του οποίου και θ βακμολογία
κεωρείται τελικι.
Ο τελικόσ βακμόσ τθσ πιςτοποίθςθσ Βπιςτ για κάκε υποψιφιο εκπαιδευτικό προκφπτει
από τον τφπο:

Βπιστ = 0,40*Βαυτ + 0,60*Βμη-αυτ
όπου Βαυτ ο βακμόσ του αυτοποιθμζνου μζρουσ τθσ online εξζταςθσ και Βμη--αυτ ο
βακμόσ του μθ αυτοματοποιθμζνου μζρουσ τθσ online εξζταςθσ, εκφραςμζνοι ςτθν
κλίμακα 0 – 100.
Οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να λάβουν ωσ τελικό βακμό τουλάχιςτον το
60 ( ≥ 60 ), για να κεωρθκοφν ωσ επιτυχϊσ περατϊςαντεσ τθν εκπαίδευςθ και να
λάβουν τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ.
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3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ
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Η υποβολι αίτθςθσ – διλωςθσ γίνεται αρχικά θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ
http://b-epipedo2.cti.gr/mis/ με τθ χριςθ του αναγνωριςτικοφ και του κωδικοφ
πρόςβαςθσ που διακζτουν όλοι οι καλοφμενοι επιμορφωτζσ.



Στθ ςυνζχεια, το ζντυπο τθσ αίτθςθσ – διλωςθσ (βλζπε Ραράρτθμα Ι τθσ
παροφςασ) εκτυπώνεται (μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ – MIS),
υπογράφεται και αποςτζλλεται
a. με Fax, ςτο Ι.Σ.Τ.Ε. - «Διόφαντοσ», υνδικαιοφχο φορζα τθσ Πράξθσ, ςτον
αρικμό 210 3222135 ι εναλλακτικά, με e-mail (ψθφιοποιθμζνο ςκαναριςμζνο
αντίγραφο)
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
b-epipedo2@cti.gr, με τίτλο ΑΙΣΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ -

<ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ>,
b. ταχυδρομικά (το πρωτότυπο), ςτο Ι.Ε.Π., Σελικό Δικαιοφχο τθσ Πράξθσ, ςτθ
διεφκυνςθ:
Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.)
Αν. Τςόχα 36,
115 21 Ακινα
(με τθν ζνδειξθ: Επιμόρφωςη Βϋ Επιπζδου Τ.Π.Ε.: Για το Υποζργο 1 ςτο
πλαίςιο ςυγκρότηςησ ςϊματοσ βαθμολογητϊν)
Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτζσ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε. κα πρζπει να υποβάλουν τθν
αίτθςθ – διλωςθ, επί ποινι αποκλειςμοφ:

ζωσ και τθν ΠΕΜΠΣΗ, 16.04.2015 και ώρα 16:30


Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ
Κ.Ε.Σ.Ε. και απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων του Ι.Ε.Ρ., κα επιλεγοφν οι
επιμορφωτζσ που εκδιλωςαν ενδιαφζρον και πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ
παροφςασ και κα κλθκοφν να βακμολογιςουν ανώνυμα «θλεκτρονικά γραπτά»
επιμορφοφμενων τθσ ειδικότθτάσ τουσ, τα οποία κα τουσ ανατίκενται με τυχαίο
τρόπο. Η πρόςβαςθ ςτα «θλεκτρονικά γραπτά» και θ κατάκεςθ τθσ βακμολογίασ
κα γίνεται θλεκτρονικά, μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του ζργου.



Η βακμολόγθςθ των γραπτϊν τθσ περιόδου πιςτοποίθςθσ του Ιουνίου - Ιουλίου
2014, προβλζπεται να γίνει ςτο διάςτθμα Απριλίου – Οκτωβρίου 2015.



Η βακμολόγθςθ των γραπτϊν επόμενων περιόδων πιςτοποίθςθσ προβλζπεται να
ξεκινά μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ κάκε περιόδου.



Ο αρικμόσ των γραπτϊν που κα κλθκεί να βακμολογιςει κάκε επιμορφωτισ
εξαρτάται από το πλικοσ των επιμορφωτϊν που κα υποβάλουν αίτθςθ και κα
επιλεγοφν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ και το ςυνολικό πλικοσ των
προσ βακμολόγθςθ γραπτϊν, ανά ειδικότθτα. Πάντωσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ
γραπτών ανά βακμολογθτι κα είναι τριακόςια (300) γραπτά.
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και οδθγίεσ ςχετικά με το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα
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τθσ διαδικαςίασ βακμολόγθςθσ, τον τρόπο βακμολόγθςθσ και πρόςβαςθσ ςτα
θλεκτρονικά αρχεία των γραπτϊν κα είναι διακζςιμεσ ςτουσ επιμορφωτζσ βακμολογθτζσ, ζγκαιρα.







Στουσ επιμορφωτζσ που κα επιλεγοφν να αναλάβουν βακμολόγθςθ
«θλεκτρονικϊν» γραπτϊν ςτο παρόν πλαίςιο, κα γίνει Ανάκεςθ Ζργου από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ι.Ε.Ρ. και κα αναρτθκεί ςτο ςχετικό ιςτότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμόςιων Συμβάςεων. Η αμοιβι για τθ
βακμολόγθςθ ενόσ θλεκτρονικοφ γραπτοφ ανζρχεται ςε πζντε ευρϊ (5,00 €), άρα
ςυνολικι μζγιςτθ αμοιβι, για το διάςτθμα Απριλίου – Οκτωβρίου 2015, ορίηεται
ςε ζωσ χίλια πεντακόςια ευρϊ (1.500,00 €).
Το ΙΕΡ δε δεςμεφεται για τθν υποχρεωτικι αξιοποίθςθ όλων των ενταγμζνων ςτο
Μθτρϊο. Στθ διακριτικι ευχζρεια του ΙΕΡ ςυμπεριλαμβάνεται θ ανάκεςθ Ζργου
κακϊσ και ο αρικμόσ αυτϊν, αποκλειόμενθσ οποιαςδιποτε αξιϊςεωσ των
ενδιαφερομζνων.
Επίςθσ θ Ανάκεςθ Ζργου ςτουσ επιλεγζντεσ, κα γίνει ΕΦΟΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η 2θ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΑ ΣΟΤ Τπ1 τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ.

Για τυχόν διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν θλεκτρονικά
μζςω του δικτυακοφ κόμβου http://b-epipedo2.cti.gr → (Επιλογή) Υποςτηρικτικζσ
δομζσ → (Επιλογή) Help Desk → Έντυπο Υποβολήσ Ερωτήματοσ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ - ανακοίνωςθ διατίκεται επίςθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο μζςω
του κόμβου http://b-epipedo2.cti.gr και επίςθσ κα αναρτθκεί ςτον ςχετικό κεντρικό
διαδικτυακό
τόπο
https://diavgeia.gov.gr/search?query=signerId:”ΣΩΤΗΙΟΣΓΚΛΑΒΑΣ”&page=0&sort=recent

δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/ 2010 περί τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ
«Διαφγεια» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ςτο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρώο
Δθμοςίων υμβάςεων» δυνάμει των Ν. 4013/2011 , Ν. 4155/2013 κακϊσ και του Ν.
4281/2014, όπωσ ιςχφουν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΩΣΗΡΙΟ ΓΚΛΑΒΑ

Τθν παροφςα ςυνοδεφει και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ το ακόλουκo:
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Δικαιοφχοσ Φορζασ

Συνδικαιοφχοσ Φορζασ

ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Σ.Π.Ε.
Αρικμόσ Μθτρϊου

ΑΦΜ Εκπαιδευτικοφ:

Εκπαιδευτικοφ:
Επϊνυμο:

Πνομα:

Πνομα πατρόσ:

Ημερομθνία Γζννθςθσ:

Διεφκυνςθ:

Ρόλθ:
ΤΚ:

Τθλζφωνο:

Κινθτό Τθλζφωνο:

e-mail:
Διεφκυνςθ Β’κμιασ

Σχολείο Υπθρεςίασ:

Εκπαίδευςθσ
(που ανικει):
Κλάδοσ/Ειδικότθτα:

Διανυόμενο ζτοσ
υπθρεςίασ:

Δθλϊνω ότι:
-

ζχω αςκιςει επιμορφωτικό ζργο ςτισ προθγοφμενεσ περιόδουσ επιμόρφωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Επιμόρφωςθ
των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθ Διδακτικι Ρράξθ» του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια
βίου μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2007- 2013,

-

πλθρϊ τθν απαίτθςθ υλοποίθςθσ, κατ’ ελάχιςτο του ιςοδφναμου ενόσ ολόκληρου προγράμματοσ ςτισ προθγοφμενεσ
περιόδουσ επιμόρφωςθσ τθσ παροφςασ Ρράξθσ
ημείωση: Εάν είςτε εκπαιδευτικόσ του κλάδου ΠΕ04 και ιδίωσ ΠΕ04.02-Χημικόσ, ΠΕ04.04-Βιολόγοσ και ΠΕ04.05Γεωλόγοσ και δεν πληροίτε την παραπάνω προχπόθεςη παρακαλείςθε να τη διαγράψετε.

-

επικυμϊ να ςυμμετάςχω ςτθ βακμολόγθςθ «θλεκτρονικϊν γραπτϊν» επιμορφοφμενων ςτο πλαίςιο των
δοκιμαςιϊν πιςτοποίθςθσ τθσ παραπάνω Ρράξθσ,

ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ του Ι.Ε.Ρ. (Μάρτιοσ 2015).
Ημερομθνία, ………………….

<Υπογραφι>
<Ονοματεπϊνυμο Επιμορφωτι>
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