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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΔ ΔΠΗΜΟΡΦΟΤΜΔΝΩΝ (Δπηκνξθσηέο Β)
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 4 Ηαλνπαξίνπ 2011
1. Γεληθό Πιαίζην Πξόζθιεζεο
Πιεξνθνξίεο γηα ην Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο (Μ.Π.Δ.)
Σν «Νέν ρνιείν», αληαπνθξηλφκελν ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο
ηνπ 21νπ αηψλα, ζέηεη ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ κε ζθνπφ ηε ζπλνιηθή
βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ελφο δεκηνπξγηθνχ θαη αλνηθηνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, πνπ φρη κφλν επηδέρεηαη αιιά ελζαξξχλεη θαη δεκηνπξγεί θαηλνηνκία.
Σν Νέν ρνιείν είλαη νινήκεξν, εληαμηαθφ, αεηθφξν θαη αμηνπνηεί ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ζρνιείσλ, πξνσζψληαο ηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία ζε αξκνλία κε ηηο θιαζηθέο κνξθέο «πξνθνξηθφηεηαο» θαη «εγγξακκαηνζχλεο».
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ην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ εθπνλνχληαη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζηα νπνία ηα καζεζηαθά-δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ηα ζρεηηθά κε απηά πεξηερφκελα θαη χιε, ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά, θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη κε έκθαζε ζηηο
γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο γηα λα κπνξνχλ λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά σο δεκνθξαηηθνί πνιίηεο ζηελ αλαδπφκελε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο.
Η πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ζπλδηακνξθψλεη ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο
πξάμεο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη έλα δεκηνπξγηθφ θαη αλνηρηφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κε κεγαιχηεξε απηνλνκία, απηελέξγεηα, θαηλνηφκν δηάζεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Η επηκφξθσζή ηνπ πξνβάιιεη σο πξσηαξρηθή αλάγθε θαζψο αθνξά
ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε ελεξγφ θαη θξηηηθφ αλαδεκηνπξγφ ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ
πεξηβάιινληνο.
ην πιαίζην απηφ ζρεδηάζηεθε ην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, ην
νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε
θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. πλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ινγηθή
θαη ηε θηινζνθία ηνπ Νένπ ρνιείνπ θαζψο θαη κε ηνλ γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ γηα ηε ζπλερηδφκελε Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα
ζπγρξνλίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, αλαζηνραδφκελνη θξηηηθά πάλσ ζηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε
δεκηνπξγνχο/ζπλδεκηνπξγνχο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαζψο θαη ηνπ
απαηηνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
ηνηρεία θαηλνηνκίαο ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο είλαη ε επηκφξθσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα φπσο: δηεξγαζία νκάδσλ, εθαξκνγή ζχγρξνλσλ
εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ (ζπλεξγαηηθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, βησκαηηθέο αζθήζεηο,
κειέηεο πεξίπησζεο, ζρέδηα εξγαζίαο, παηρλίδηα ξφισλ, πξνζνκνηψζεηο, ηερληθέο δηαιφγνπ, εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ ηέρλε θ.ιπ.), αλάπηπμε ησλ «νξηδνληίσλ ηθαλνηήησλ»
ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο δηαηξέρνπλ εγθάξζηα φια ηα ζρνιηθά αληηθείκελα (δεκηνπξγηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, επηθνηλσλία, ζπλεξγαηηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθή δεμηφηεηα, αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο, πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ, εμνηθείσζε κε ηηο ηέρλεο, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηθαλφηεηα ηνπ «καζαίλσ πψο λα καζαίλσ»)
θαη εθαξκνγή ηνπο ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο.
Οη Πξάμεηο κε ηίηινπο: «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ-Α΄ θάζε,
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1», «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ-Α΄
θάζε, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2», «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ-Α΄ θάζε, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ», νη νπνίεο εληάρζεθαλ κε ηηο ππ’ αξηζκ.
12218/02-09-2010 Αμ.1 (MIS 298330), 12219/02-09-2010 Αμ.2 (MIS 298347) θαη
12220/02-09-2010 Αμ.3 (MIS 298349) Απνθάζεηο Έληαμεο Πξάμεσλ, απνζθνπνχλ
ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο φισλ ησλ ηχπσλ εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Νένπ ρνιείνπ.
Σειηθφο δηθαηνχρνο ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο (Μ.Π.Δ.) είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Σελ επζχλε ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Μ.Π.Δ. θαη ησλ
εηδηθφηεξσλ δξάζεψλ ηνπ ηελ έρεη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ (Κ.Δ..Π.).
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2. Αληηθείκελν ηεο Πξόζθιεζεο
2.1 Γεληθά
Σν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ Πηινηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Μ.Π.Δ. θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ππνέξγνπ 3, πξνβαίλεη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ επηκνξθσηψλ επηκνξθνχκελσλ (επηκνξθσηψλ Β).
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζα επηιεγνχλ ζε πξψηε θάζε 500 Δπηκνξθσηέο επηκνξθνχκελσλ (Δπηκνξθσηέο Β)
Οη επηκνξθσηέο Β κεηά απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ζηνρεπκέλνπ επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζα θιεζνχλ λα επηκνξθψζνπλ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ηνπ Μ.Π.Δ., ηνπο
νπνίνπο θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ζπκβνπιεπηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Μ.Π.Δ. ζα γίλεη ζε πξψην ζηάδην ε επηινγή ησλ επηκνξθσηψλ Β ζηνπο εμήο θιάδνπο:
1.
2.
3.
4.
5.

Νεπηαγσγψλ (ΠΔ60): 65 Δπηκνξθσηέο
Γαζθάισλ (ΠΔ70): 220 Δπηκνξθσηέο
Φηινιφγσλ (ΠΔ 02): 90 Δπηκνξθσηέο
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΠΔ04): 60 Δπηκνξθσηέο
Ξέλσλ Γισζζψλ (ΠΔ05: 15, ΠΔ06: 40 ΠΔ07: 10): 65 Δπηκνξθσηέο

Πξνζερψο ζα αθνινπζήζεη πξφζθιεζε θαη γηα ηνπο άιινπο θιάδνπο.
Οη επηκνξθσηέο πνπ ζα επηιεγνχλ ζα θιεζνχλ ζε πξψηε θάζε λα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο λνκνχο πνπ ζα εθαξκνζηεί ην πηινηηθφ πξφγξακκα.
2.2 Καζήθνληα Δπηκνξθσηώλ
Οη επηκνξθσηέο Β πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ Μ.Π.Δ
αλαιακβάλνπλ κε βάζε ην πιαίζην νδεγηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη ε ΚΔΠ ηελ πινπνίεζε
ηνπ επηκνξθσηηθνχ έξγνπ. Δλδεηθηηθά ηα θαζήθνληα ηνπο έρνπλ σο εμήο:
-ζα θιεζνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζην πιαίζην εηδηθνχ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο
δηάξθεηαο 60 σξψλ,
-κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ αλσηέξσ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα θιεζνχλ λα επηκνξθψζνπλ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ηνπ Μ.Π.Δ. (54 ψξεο),
-ζα ππνζηεξίδνπλ ζπκβνπιεπηηθά ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ θχθισλ ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ ζα
δνζνχλ,
-ζα αμηνινγνχλ 2 γξαπηέο εξγαζίεο αλά θχθιν επηκφξθσζεο θαη ζα απνζηέιινπλ ζηνπο
επηκνξθνχκελνπο αλαηξνθνδφηεζε ζχκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ.
2.3 Απνδνρέο
Καζέλαο απφ ηνπο επηκνξθσηέο πνπ ζα επηιεγεί ζα ιάβεη σξηαία απνδεκίσζε (ζηελ
νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ) γηα ην επηκνξθσηηθφ ηνπ
έξγν (δηάξθεηαο 54 σξψλ) σο εμήο:
- Δπηκνξθσηέο Β:
Β1: Μέιε ΓΔΠ ΑΔΙ, ΔΠ ΣΔΙ: κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 80 Δπξψ / Γηδαθηηθή Ώξα
Β2: Γηδάθηνξεο: κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 70 Δπξψ / Γηδαθηηθή Ώξα
Β3: Κάηνρνη Μεηαπηπρηαθψλ Σίηισλ πνπδψλ: κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 60 Δπξψ / Γηδαθηηθή Ώξα

ηελ αλσηέξσ απνδεκίσζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηκνξθσηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 2.2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
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3. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη:
1. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή εζληθφηεηα. Καη’ εμαίξεζε δηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη
αιινδαπνί πνιίηεο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή πνιίηεο άιισλ θξαηψλ πνπ
θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηνπο αιινδαπνχο απαηηείηαη ε άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο (λ. 2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) επηπέδνπ Γ, Γ1 ή Γ2 πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (Πιεξνθνξίεο: α) Τπ. Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ, Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151.80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξα, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310−459101), χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε αλαγλσξηζκέλν εμεηαζηηθφ θέληξν. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί, γηα πιήξσζε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα
λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ. 3832/1958).
2. Να είλαη εθπαηδεπηηθνί (ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) ηνπ
δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί ή ρνιηθνί χκβνπινη ή χκβνπινη θαη Πάξεδξνη ηνπ ΠΙ ή κέιε ΓΔΠ ΑΔΙ θαη ΔΠ ΣΔΙ ή εμεηδηθεπκέλνη εξεπλεηέο κε εθπαηδεπηηθή/επηκνξθσηηθή εκπεηξία ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ
ηνκέα θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.
3. Να έρνπλ πηπρίν ΑΔΙ ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ηίηιν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ζην νπνίν θαινχληαη λα
επηκνξθψζνπλ ή δίπισκα Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ηεο εκεδαπήο.
4. Να έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ
έηνπο Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ή
αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο, ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
θιάδνπ γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ππνςεθηφηεηα.

4. Κξηηήξηα Δπηινγήο Δπηκνξθσηώλ Β
Οη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηηο
αληίζηνηρεο κνλάδεο βαζκνινγίαο:
Κξηηήξηα
1. Δπηκνξθσηηθή Δκπεηξία πξνο εθπαηδεπηηθνύο/ελήιηθεο:
Λακβάλεηαη ππφςε ην δηδαθηηθφ έξγν ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο/ελήιηθεο.
ηηο βεβαηψζεηο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζαθήλεηα ν θνξέαο πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζε ψξεο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ε πξνυπεξεζία απηή δε ιακβάλεηαη ππφςε.
2. Γεκνζηεύζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν:
Οη ππνςήθηνη θαηαζέηνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο (πιήξεο θείκελν).

Μνλάδεο (έσο)
35

15
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Λακβάλνληαη ππφςε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε:
(α) δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο,
(β) βηβιία (πεξηνδηθέο εθδφζεηο, ζπιινγηθνί ηφκνη θ.ιπ. ή επηκέιεηα κε θξίζε ή πξφζθιεζε),
(γ) θεθάιαηα ζε άιια επηζηεκνληθά βηβιία ή κνλνγξαθίεο,
(δ) πιήξε πξαθηηθά ζε δηεζλή ή παλειιήληα ζπλέδξηα κε θξηηέο (επηκέιεηα ή ζπγγξαθή),
(ε) άιιεο δεκνζηεχζεηο επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα.
(Γε ιακβάλνληαη ππφςε δεκνζηεχζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, εθιατθεπκέλεο δεκνζηεχζεηο θαη νκηιίεο απεπζπλφκελεο ζην επξχ θνηλφ).
3. Δκπεηξία ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε:
15
πλεθηηκάηαη:
- ε εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ σο δηδαζθφλησλ ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πινπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,
-ε ζπκβνιή ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,
- ε ζπκβνιή ησλ ππνςεθίσλ σο θξηηηθψλ αλαγλσζηψλ ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί κε ηε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,
- νη ζπνπδέο ησλ ππνςεθίσλ ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηα νπνία πινπνηήζεθαλ κε
ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
4. Δκπεηξία ζηελ Δθαξκνγή θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ:
25
Οη ππνςήθηνη θαηαζέηνπλ θάθειν κε ζρεηηθφ πιηθφ - βεβαηψζεηο θ.ιπ.
πλεθηηκάηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε
θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ:
-ζηελ ηάμε ηνπ,
-ζην ζρνιείν ηνπ (ζπλεξγαζία ηάμεσλ),
-ζε ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία,
-ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο (θνηλσληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θ.ιπ.),
-ζε ζπλεξγαζία κε Πεξηθεξεηαθνχο, Δζληθνχο, Δπξσπατθνχο θνξείο.
5. Γηδαθηνξηθόο Σίηινο πνπδώλ
10
ε πεξίπησζε πηπρίσλ εμσηεξηθνχ γηα ηα παξαπάλσ πξνζφληα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε
αλαγλψξηζεο, ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ΓΟΑΣΑΠ/ΓΙΚΑΣΑ.

5. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο
1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ππεχζπλε είλαη ε ΚΔΠ. Με απφθαζε ηεο ΚΔΠ
ηξεηο (3) απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΠΙ αλαιακβάλνπλ ηε γξακκαηεηαθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο ΚΔΠ.
2. Η δηαδηθαζία επηινγήο δηελεξγείηαη ζε ηξία ζηάδηα:
α) Α΄ ζηάδην - πξνεπηινγή· β) Β΄ ζηάδην - αμηνιφγεζε. γ) Γ΄ ζηάδην - επαιήζεπζε δηθαηνινγεηηθψλ.
Α΄ ζηάδην−πξνεπηινγή: Καηά ην ζηάδην απηφ ειέγρνληαη νη απαηηνχκελεο απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία φζνη δελ ηηο δηαζέηνπλ.
Β΄ ζηάδην−αμηνιφγεζε: Καηά ην ζηάδην αμηνινγνχληαη νη ππνςήθηνη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, βαζκνινγνχκελνη κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ πξνζφλησλ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.
Γ’ ζηάδην−επαιήζεπζε δηθαηνινγεηηθψλ: Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ιάβνπλ ηελ πςειφηεξε
βαζκνινγία ζα θιεζνχλ λα θαηαζέζνπλ Οινθιεξσκέλν Φάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε απαηηνχκελε επαιήζεπζε. Σα αξκφδηα φξγαλα επηινγήο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα θαιέζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο.
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3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γ’ ηαδίνπ ε ΚΔΠ θαηαξηίδεη πίλαθα βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο γηα θάζε θαηεγνξία επηκνξθσηψλ. Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηε βαζκνινγία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ πνπ έιαβε ν θάζε ππνςήθηνο γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ζα γίλεη
θιήξσζε απφ ηελ ΚΔΠ ζε αλνηρηή ζπλεδξίαζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηκφξθσζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΙ, ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαη νη ηζνβαζκήζαληεο.
4. Η ΚΔΠ ζα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Μ.Π.Δ. (http://www.epimorfosi.edu.gr/) θαη ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Αμηνιφγεζεο θαη
Δπηκφξθσζεο ηνπ ΠΙ, ζα ζπληάζζεηαη δε ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο.
5. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ
απφ ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ.
6. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ή απνζηέιινληαη κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ
ή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηε δηεχζπλζε
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ Μεζνγείσλ 396, 15341 Αγία Παξαζθεπή, ππφςε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο
Δπηκφξθσζεο.
7. Μεηά απφ γλψκε ηεο ΚΔΠ, νη πίλαθεο θαηάηαμεο θαζψο θαη νη ελζηάζεηο δηαβηβάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο ηνπ ΠΙ, ε νπνία
εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην πληνληζηηθφ πκβνχιην ηνπ ΠΙ, ην νπνίν απνθαζίδεη ηειηθά επί
ησλ ελζηάζεσλ θαη νξηζηηθνπνηεί ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο.

6. Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Αίηεζεο / Φαθέινπ Τπνςεθηόηεηαο
1. Οη ππνςήθηνη ζα ππνβάινπλ Αίηεζε Τπνςεθηόηεηαο.
α. Η Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο:
www.epimorfosi.edu.gr. Η Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ αλσηέξσ δηθηπαθνχ ηφπνπ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 4ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ώξα 14:00. Τπνςήθηνη πνπ δελ ππέβαιαλ ειεθηξνληθά ηελ Αίηεζε
Τπνςεθηφηεηάο ηνπο εκπξφζεζκα απνθιείνληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε.
β. ην δηαηηζέκελν έληππν ηεο Αίηεζεο Τπνςεθηφηεηαο πεξηιακβάλεηαη δήισζε ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ηνπ λ. 2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ θαη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςήθηνπ. Η αίηεζε
ππνςεθηφηεηαο ππέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986.
2. Ζ ΚΔΠ ζα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία αλά θαηεγνξία λα θαηαζέζνπλ θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ εληόο 3 εξγαζίκσλ εκεξώλ.
α. Ο Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ ζα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά:
- ηδηνρείξσο ππνγεγξακκέλε εθηχπσζε ηεο Αίηεζεο Τπνςεθηφηεηαο πνπ ππνβιήζεθε
ειεθηξνληθά θαηά ηα αλσηέξσ, θαη
- λνκίκσο επηθπξσκέλα ή/θαη κεηαθξαζκέλα αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ φισλ ησλ δεινχκελσλ πξνζφλησλ.
Οη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ζηείινπλ επηπξνζζέησο αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη
θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ζα ππνζηεξίμεη ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο
(θάθειν κε θαιέο πξαθηηθέο, ζρέδηα καζήκαηνο θ.ιπ.).
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β. Ο Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ή λα έρεη παξαιεθζεί, εθφζνλ ζηάιζεθε κε ηαρπδξνκείν
ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν κε ηελ έλδεημε:
Πξνο ηνλ θν Παλαγηώηε Αλαζηαζηάδε, Τπεύζπλν ηεο Πξάμεο
Γηα ηελ ΠΡΑΞΖ «ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ»
Γηα ηελ κε αξηζκ. Πξση. 4982/ 9-12-2010 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο
ρεηηθά κε ηελ «Δπηινγή Δπηκνξθσηώλ Δπηκνξθνύκελσλ

(Δπηκνξθσηέο Β)»
Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην
Μεζνγείσλ 396, (3νο όξνθνο- γξαθείν Πξσηνθόιινπ)
Σ.Κ. 15 341, Αγία Παξαζθεπή, Αηηηθή

Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ (www.pi-schools.gr) θαη ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο
www.epimorfosi.edu.gr, ελψ πεξίιεςή ηεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν εθεκεξίδεο ηελ «Διεπζεξνηππία» θαη «Σν Έζλνο».

7. Πιεξνθνξίεο
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζην ηειέθσλν 210-6083230 (θ. Βαζηιηθή Φνχηζε) ψξεο 10.00-13.00 ή ζην
email tae@pi-schools.gr .

Ο Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ

Καζεγεηήο Κιήκεο Γ. Ναπξίδεο
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