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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΥΠ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΤEXNOΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΣΤΟΧΟΣ: Το έργο αυτό προβλέπει την επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών των
ελληνικών δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), υπό το συντονισμό και την
επίβλεψη σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ). Η
πρώτη φάση του έργου υλοποιείται στη διετία 2002-2003.

ΥπΕΠΘ

ΚΕΕΤΠΕ
Τεχν. & Επιστ. Σύμβουλος
(ΕΑΙΤΥ – Π.Ι.)

58
Επιτροπές Επιμόρφωσης
1.955
ΚΣΕ
16.010
Σχολικές Μονάδες

3.500
Επιμορφωτές

Οι οργανωτικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δομές για την ομαλή υλοποίηση της
Πράξης, με δεδομένη την έκτασή της, περιλαμβάνουν:
Τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ, το οποίο είναι ο Φορέας Υλοποίησης και
Τελικός Δικαιούχος της Πράξης.
Την Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΕΕΤΠΕ), η οποία έχει
συσταθεί στο ΥπΕΠΘ και θα έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης του έργου,
συνεπικουρούμενη, όπου απαιτείται, από Υποεπιτροπές Υποστήριξης (ΥΥ).
Τους φορείς επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης (Ερευνητικό
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).
350 στελέχη της εκπαίδευσης συγκροτούν τις Επιτροπές Επιμόρφωσης στις 58
εκπαιδευτικές περιφέρειες
Κάθε Επιτροπή Επιμόρφωσης έχει την ευθύνη της διαδικασίας επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης της υπό την εποπτεία του
αντίστοιχου τεχνικού & επιστημονικού συμβούλου.
Συμμετέχουν στη διεξαγωγή του έργου:
1955 Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), στις εγκαταστάσεις των οποίων
διεξάγονται τα προγράμματα επιμόρφωσης. Τα ΚΣΕ περιλαμβάνονται στο
σχετικό Μητρώο που έχει καταρτιστεί και ενημερώνεται περιοδικά
3500 επιμορφωτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο που έχει
καταρτιστεί και ενημερώνεται περιοδικά,
Οι 58 Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες
συμβάλλουν, ως προς το σκέλος των αρμοδιοτήτων τους, στην έγκαιρη και
απρόσκοπτη διακίνηση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Εγκύκλιοι, Υπουργικές
Αποφάσεις, έγγραφα της τοπικής ΕΕ, κλπ) προς τις σχολικές μονάδες της
περιοχής τους,
Οι Διευθυντές των 16.010 σχολικών μονάδων, οι οποίοι στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους καλούνται να συνεργαστούν με τις ΕΕ, ώστε να
διεκπεραιώνεται έγκαιρα τόσο η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, όσο και κάθε
απαιτούμενη διαδικασία ενημέρωσης
Ημερομηνία Ένταξης: 28 Ιανουαρίου 2002
Α Περίοδος Επιμόρφωσης: Μάρτιος – Ιούλιος 2002, εφαρμογή σε 18
εκπαιδευτικές περιφέρειες σε όλη την επικράτεια. Επιμορφώθηκαν 12.151
εκπαιδευτικοί (16% του στόχου).
Β Περίοδος Επιμόρφωσης: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2002, εφαρμογή σε όλες τις
εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας. Εκτίμηση ότι θα επιμορφωθούν 37.000
εκπαιδευτικοί (49% του στόχου)

