Αιτήσεις εκπαιδευτικών για
συμμετοχή
σε
προγράμματα
επιμόρφωσης
Β1
επιπέδου
Τ.Π.Ε.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από εχθές, Τετάρτη
15/11/2017 και μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017 να υποβάλλουν
αιτήσεις

συμμετοχής

στα

προγράμματα

της

2ης

περιόδου

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά
το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018.
Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, έχει διάρκεια 36 διδακτικές
ώρες, συνιστά Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Εκπαιδευτική
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των
Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’
επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Επισημαίνεται ότι, κατά την παρούσα 2η περίοδο επιμόρφωσης, σε
ένα μέρος του συνόλου των προγραμμάτων εφαρμόζεται το «μεικτό
μοντέλο επιμόρφωσης» (δηλαδή θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα
περιλαμβάνουν κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με
χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και κατά περίπτωση,
μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε.), δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα συμμετοχής και σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν
προηγουμένως πρόσβαση στην επιμόρφωση (πχ. από νησιωτικές
περιοχές, περιοχές με έλλειψη επιμορφωτών), καθώς δεν ήταν

εφικτό να υλοποιηθούν στον τόπο τους προγράμματα με το
«παραδοσιακό μοντέλο» (αποκλειστικά δια ζώσης επιμορφωτικές
συνεδρίες).
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου
Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες
ΕΔΩ.
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. (Β1
επιπέδου Τ.Π.Ε.) αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές
δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), 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..
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των
ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά
προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την
περιοχή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://e-pimorfosi.cti.gr/mis,
με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την
πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε..
Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε
ΕΔΩ.
Οδηγίες για την διαδικασία απόκτησης κωδικών εισόδου στο
Πληροφοριακό Σύστημα http://e-pimorfosi.cti.gr/mis για τους
εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20, προκειμένου να υποβάλλουν

αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα, θα βρείτε ΕΔΩ.
Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.
Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να
ανατρέξετε στις «Συχνές Ερωτήσεις» της παρούσας 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.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης, με
νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με
το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη συμμετοχή τους,
καθώς επίσης και τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)
σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων που έχουν υποβάλει
και τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των μαθημάτων
(εγγραφές επιμορφούμενων κλπ.).

