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Θέµα: Συµµετοχή εκπαιδευτικών – επιµορφωτών σε Πρόγραµµα εντός της σχολικής 

µονάδας µε θέµα την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη µαθησιακή διαδικασία  

 
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) ανακοινώνει ότι διοργανώνει πρόγραµµα παροχής στήριξης σε 
σχολική βάση σε εκπαιδευτικούς που εµπλέκονται σε Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα 
Εκπαιδευτικής Εφαρµογής της Πληροφορικής και επιθυµούν να αναλάβουν το ρόλο του πυρήνα για την 
εκπαιδευτική εφαρµογή των ΤΠΕ στη σχολική τους µονάδα. 
 
Το πρόγραµµα στοχεύει στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών – επιµορφωτών, που προέκυψαν µέσα από 
διάφορα Προγράµµατα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για προώθηση στη σχολική τους µονάδα της  
ενσωµάτωσης των ΤΠΕ µε στόχο την ενδυνάµωση των διαδικασιών µάθησης.  
 
Οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα θα αναλάβουν τη δέσµευση να 
πραγµατοποιήσουν δειγµατικά µαθήµατα (δύο µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου 2008 και πέντε κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2008) για τα µέλη του προσωπικού του σχολείου τους όπου θα 
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υποχρεώσεων που φαίνεται στο Παράρτηµα1. 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα στηρίξει τους εκπαιδευτικούς – πυρήνες ως ακολούθως:  

α) θα θέσει στη διάθεσή τους εξοπλισµό (ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα) 
µε όρους χρησιδανεισµού (συµφωνία χρήσης µε ΠΙ) για τρία χρόνια µε δυνατότητα ανανέωσης.  

β) θα παρέχει τεχνική στήριξη µε επί τόπου επισκέψεις από τεχνικό προσωπικό πριν και κατά τη 
διεξαγωγή των δειγµατικών µαθηµάτων (σύνολο τριών επισκέψεων µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου 2008). 
  
Στην παρούσα φάση θα επιλεγούν να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 50 εκπαιδευτικοί που είναι 
τοποθετηµένοι σε σχολείο και πληρούν ένα από τα πιο κάτω:   
 

• Έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε 
θέµατα Εκπαιδευτικής Εφαρµογής της Πληροφορικής (Π5) 

• Έχουν συµµετάσχει στις Οµάδες Εργασίας για ανάπτυξη επιµορφωτικού υλικού 
• Έχουν συµµετάσχει στην οµάδα επιµόρφωσης του ΠΙ σε θέµατα ΤΠΕ 

 



Σηµειώνεται ότι µετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος, αναµένεται από τους εκπαιδευτικούς που 
θα έχουν λάβει µέρος, να συνεχίσουν τις ενέργειές τους για προώθηση των στόχων ΠΙ για αξιοποίηση 
των ΤΠΕ είτε ως πυρήνες στη σχολική τους µονάδα είτε µέσω της συµµετοχής τους σε διάφορες 
οµάδες εργασίας που κατά καιρούς δηµιουργεί το ΠΙ. 
 
Παρακαλείστε να ενηµερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για το παρόν Πρόγραµµα. Οι 
εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να συµµετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή αποστέλλοντας στο 
ΠΙ τα συνηµµένα έντυπα υπογραµµένα (τηλεοµοιότυπο 22402398) µέχρι τη ∆ευτέρα 17 Νοεµβρίου 
2008. Σηµειώνεται ότι όσοι θα επιλεγούν για συµµετοχή στο Πρόγραµµα θα παρουσιαστούν σε 
ενηµερωτική συνάντηση την Πέµπτη 20 Νοεµβρίου  2008 στις 4.00 µµ -5.30 µµ στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο στα Λατσιά.  
 
Το Πρόγραµµα στοχεύει να ενισχύσει τη σχολική µονάδα και σε καµία περίπτωση δεν θα αναστατώσει 
την οµαλή λειτουργία του σχολείου. Παρακαλούµε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή προβαίνοντας 
στις απαραίτητες ενέργειες για παροχή των διευκολύνσεων που απαιτούνται. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆ρ. Κυριάκος Πιλλάς 
Αν. ∆ιευθυντής 

για Γενική ∆ιευθύντρια 
 
 
 
Κοιν: ∆ΜΕ, ∆ΤΕ  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 
Πρόγραµµα επιµόρφωσης σε θέµατα εκπαιδευτικής εφαρµογής των ΤΠΕ 

στη σχολική µονάδα 
 
 
 
 

Χρονοδιάγραµµα υποχρεώσεων 
 

• Πρώτη φάση (µέχρι 12 ∆εκεµβρίου 2008) 
Οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συµµετοχή στο πρόγραµµα επιµόρφωσης σε θέµατα 
εκπαιδευτικής εφαρµογής των ΤΠΕ στη σχολική µονάδα αναµένεται να πραγµατοποιήσουν δύο 
δειγµατικά µαθήµατα µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου και τις απαιτούµενες συναντήσεις (3 συναντήσεις) 
µε τον τεχνικό στήριξης πριν και κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος για την προετοιµασία του. 

 
• ∆εύτερη φάση (Ιανουάριος – Ιούνιος 2008) 

Κατά τη δεύτερη φάση αναµένεται να διοργανώσουν στη σχολική τους µονάδα διάφορες 
δράσεις επιµόρφωσης (τουλάχιστον 5). Οι δράσεις επιµόρφωσης µπορεί να πάρουν τη µορφή:  
 
α) δειγµατικού µαθήµατος  

β) συνδιδασκαλίας 

γ) επιµορφωτικού ή ενηµερωτικού σεµιναρίου  
    που θα απευθύνεται σε µέλη του προσωπικού του σχολείου 

 
 

• Σηµειώνεται ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ανοικτό σε εισηγήσεις από τους 
ενδιαφεροµένους για άλλους τύπους δράσεων επιµόρφωσης στη σχολική µονάδα.  
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ –
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

 

Εγώ ο/η υποφαινόµενος/η ……………………………………………………………………………………. µε 

αριθµό ταυτότητας ……………………..., δηλώνω υπεύθυνα ότι αναλαµβάνω να συµµετέχω στο πρόγραµµα 

εκπαιδευτικών – επιµορφωτών στη σχολική µονάδα σε σχέση µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη µαθησιακή 

διαδικασία, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της σχετικής εγκυκλίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

ηµεροµηνίας 12/11/08. 

 

 

 

 
Ηµεροµηνία: .................................................            Υπογραφή: ............................................................ 
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∆Ε Ι ΓΜΑ  Γ Ι Α  ΜΕΛΛΟΝΤ ΙΚΗ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 
 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

Εγώ ο/η υποφαινόµενος/η ……………………………………………………………………………………. µε 

αριθµό ταυτότητας …………………..., εκπαιδευτικός στο ……………………………………………… (σχολείο) 

δηλώνω υπεύθυνα ότι στα πλαίσια του προγράµµατος εκπαιδευτικών – επιµορφωτών στη σχολική µονάδα 

σε σχέση µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία έχω παραλάβει τον πιο κάτω εξοπλισµό: 

• 1 φορητό υπολογιστή Serial No….. 

• 1 βιντεοπροβολέα  Serial No …… 

 

Ο εξοπλισµός αυτός ανήκει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θα παραµείνει στη διάθεσή µου µε όρους 

χρησιδανεισµού για τρία χρόνια µε δυνατότητα ανανέωσης της συµφωνίας.  

Σε περίπτωση µετάθεσης / µετακίνησής µου σε άλλο σχολείο εντός της περιόδου των τριών χρόνων ο 

εξοπλισµός θα παραµείνει στη διάθεσή µου. Σε περίπτωση αποχώρησής µου από τη δηµόσια 

εκπαιδευτική υπηρεσία, ο εξοπλισµός θα επιστραφεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

 

Ηµεροµηνία: .................................................            Υπογραφή: ............................................................ 


