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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών
1η περίοδος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., Μάιος – Ιούνιος 2017

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Τ.Π.Ε.
Σας ενημερώνουμε ότι η Πράξη «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, με αντικείμενο τη συνέχιση
και μετεξέλιξη της «Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.», από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ως δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.»,
όπως έγινε ευρύτερα γνωστή η ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και
εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, υλοποιήθηκε για ένα μέρος των Ελλήνων
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013)1.

1

Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία", ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ
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Ειδικότερα, στο αντικείμενο της παρούσας πράξης περιλαμβάνονται:
•

Η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία αφορά:
o

στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της
επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές
εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα
αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,

o

στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για
την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές,
συστήματα υποστήριξης κ.α.), συνεπάγεται δε, τη ριζική αύξηση του
πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,

o

στην ανάπτυξη και υλοποίηση της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων
και δεξιοτήτων:
i.

Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.
(Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και

ii.

Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των
Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.),

ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’
επιπέδου Τ.Π.Ε.).
•

Η επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου
Τ.Π.Ε.

•

Η επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

•

Η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα
συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι
κλάδοι) το υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά
από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές
Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

•

Η πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και
δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επιπρόσθετα διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις
και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί
προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου
Τ.Π.Ε..

•

Η ανάπτυξη – προσαρμογή - λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και
τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και
υποστήριξη των επιμέρους δράσεων, καθώς και η διεξαγωγή συμπληρωματικών
οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης.

Για την υλοποίηση της Πράξης, αξιοποιούνται υποδομές, συστήματα, καθώς και
επιστημονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ.
Πράξεις: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική πράξη»,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013
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Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης – MIS, Σύστημα Πιστοποίησης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.,
Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο
σπουδών και επιμορφωτικό υλικό), τα οποία θα αναβαθμιστούν, εμπλουτιστούν επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αντικείμενο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.
(Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση
και αξιοποίηση στην τάξη:
α) νέων ψηφιακών υποδομών που αναπτύσσονται για τα σχολεία μέσα από δράσεις και
έργα του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα τα διαδραστικά συστήματα
διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και
διάθεσης ψηφιακού υλικού, καθώς και
β) σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (περιλαμβανομένων θεμάτων
ασφάλειας διαδικτύου), μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, που αξιοποιούν όλα τα
παραπάνω.
Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής είναι οι επιμορφούμενοι:
•

να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους τρόπους αποδοτικής
χρήσης των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,

•

να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι
εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού
υλικού,

•

να αποκτήσουν εποπτεία για τα σύγχρονα εργαλεία γενικής χρήσης, το διαδίκτυο
και τις νέες διαστάσεις του, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφαλούς
χρήσης του,

•

να κατανοούν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών
τεχνολογιών στο σχολείο, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται: εισαγωγή στην εκπαιδευτική
αξιοποίηση ΤΠΕ, ανοικτά εργαλεία - περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα
και τη συμμετοχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ. GoogleDocs, GoogleDrive,
Dropbox), περιβάλλοντα παρουσίασης, διαμοίρασης υλικού, διαχείρισης μάθησης και
εκπόνησης δραστηριοτήτων (πχ. Moodle), ιστολόγια και wikis, εννοιολογικοί χάρτες,
σύγχρονα λογισμικά γενικής χρήσης με έμφαση στο ανοικτό ελεύθερο λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ),
αποθετήρια και άλλες πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού που έχουν δημιουργηθεί για τα
ελληνικά σχολεία (πχ. Φωτόδεντρο, διαδραστικά σχολικά βιβλία, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΙΣΩΠΟΣ),
εφαρμογές - εργαλεία ειδικής αγωγής, θέματα ασφάλειας διαδικτύου, απλά σενάρια –
δραστηριότητες με αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και όλων των παραπάνω.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από
εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών),
σε ομάδες 10-15 εκπαιδευτικών και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.,
εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα.
Προβλέπονται τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται

ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

σ. 3 από 6

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών
ειδικής αγωγής, ως εξής:
ΣΥΣΤΑΔΕΣ Β1
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Τίτλος «συστάδας» κλάδων

Κλάδοι – ειδικότητες
επιμορφούμενων

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1

Θεωρητικές επιστήμες και
Καλλιτεχνικά

Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Ξένων
Γλωσσών, Μουσικής,
Καλλιτεχνικών κλπ.

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2

Φυσικές Επιστήμες,
Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή
και Υγεία

Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογικοί
κλάδοι, Επαγγέλματα γης,
Φυσικής Αγωγής, Κλάδοι Υγείας,
κλπ.

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3

Μαθηματικά, Πληροφορική
και Οικονομία - Διοίκηση

Μαθηματικοί, Πληροφορικής,
Οικονομολόγοι, Διοίκηση κλπ.

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικές ώρες και για
την παρούσα επιμορφωτική περίοδο, θα έχει διάρκεια περίπου 6 εβδομάδες (εν γένει 2
τρίωρα την εβδομάδα, δηλαδή δυο επιμορφωτικές συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο
Κ.Σ.Ε.). Ως συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο
μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους επιμορφωτές τους.
Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης
εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία θα αξιοποιείται
επίσης για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους
επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή, στο
πλαίσιο του προγράμματος.

3. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα επιμορφωτικά προγράμματα Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, θα
διεξαχθούν σε τουλάχιστον τρεις (3) περιόδους επιμόρφωσης, στο διάστημα 2017-2018.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων της 1ης Περιόδου Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., στην
οποία αφορά η παρούσα ενημέρωση, σχεδιάζεται να ξεκινήσει εντός του Μαΐου 2017.
Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα
εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
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Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας
εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), καθώς και οι
εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την
εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’
επίπεδο Τ.Π.Ε.)2, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους
επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων
πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε..
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος, τις
υποστηρικτικές δομές που είναι διαθέσιμες, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην επιμόρφωση αυτή, καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν
κατά την εξέλιξή της, μπορείτε να βρείτε στο Κανονιστικό Πλαίσιο υλοποίησης και
συμμετοχής σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., που είναι διαθέσιμο στο
portal του έργου http://e-pimorfosi.cti.gr (επιλογή «Υλικό Διαχείρισης/ Οργάνωσης -> Για
την επιμόρφωση Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. στα ΚΣΕ -> Οδηγίες, Έντυπα, Διαδικασίες (ΚΣΕ)»), και
συγκεκριμένα εδώ.

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Έχει δημοσιευθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα Κέντρα Στήριξης
Επιμόρφωσης του αντίστοιχου Μητρώου της Πράξης, προκειμένου να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον να υλοποιήσουν προγράμματα στο πλαίσιο της παρούσας 1ης περιόδου
επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούνιος 2017). Η Πρόσκληση, η οποία
περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της προβλεπόμενης διαδικασίας, είναι διαθέσιμη στην Πύλη
ενημέρωσης της Πράξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr.
Σύμφωνα με τον τρέχοντα χρονοπρογραμματισμό:
Στα τέλη Μαρτίου 2017, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος του έργου (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis) και με χρήση των προσωπικών
κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε. 3, θα
έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα, κατά την 1η περίοδο
επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., επιμορφωτικά προγράμματα της συστάδας που τους
αφορά (βλέπε παραπάνω πίνακα) τα οποία θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους,
προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.
Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν
αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, έναν τυχαίο αριθμό για την συμμετοχή
τους στην κλήρωση που θα ακολουθήσει σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων
στα προγράμματα της επιλογής τους. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει τα προγράμματα στα
2

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στην εκπλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης συμμετοχής στην
επιμόρφωση, στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπονται επίσης διαδικασίες πιστοποίησης Α’ Επιπέδου Τ.Π.Ε..
3
Για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που εξαιρούνται της προϋπόθεσης πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ, θα υπάρξει
μέριμνα απόδοσης προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης.
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οποία επιθυμεί να συμμετάσχει, για μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης της επιλογής του, και τα
κατατάσσει με σειρά προτίμησης. Θα ακολουθήσει η διαδικασία κατανομής των
εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης της επιλογής τους και η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων (επιτυχόντες, επιλαχόντες εκπαιδευτικοί), πριν το Πάσχα 2017.
Στη συνέχεια, θα γίνουν οι εγγραφές των εκπαιδευτικών, καθώς και οι απαιτούμενες
διαχειριστικές ενέργειες για την ανάθεση του σχετικού έργου στους συντελεστές των
προγραμμάτων (επιμορφωτές, προσωπικό ΚΣΕ κλπ.), ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να
ξεκινήσουν στα μέσα Μαΐου 2017.

5. ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις παραπάνω δράσεις καθώς και άλλες λεπτομέρειες
σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι (εκπαιδευτικοί,
επιμορφωτές, Κ.Σ.Ε.) καλούνται να επισκέπτονται την Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://e-pimorfosi.cti.gr
ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις συχνές ερωτήσεις που δημοσιεύονται
εκεί ή/και να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία υποστήριξης Help
Desk της Πράξης.
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