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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» 

των  κατηγοριών πράξεων 
2.3.2.ΙΕ΄: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

(ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΤΕΕ» 

& 
2.3.2.ΙΣΤ΄: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ» 

της ενέργειας 2.3.2  
«Ανάπτυξη–αναβάθµιση των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ)» 

του µέτρου 2.3 
«Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», 

του ΕΠΕΑΕΚ II 2000-2006, 

που συγχρηµατοδοτείται 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

κατά 25% από τους Εθνικούς Πόρους. 
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Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ), φορέας 
υλοποίησης και τελικός δικαιούχος του έργου «Επαγγελµατικό λογισµικό στην Τεχνική 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΤΕΕ): επιµόρφωση και εφαρµογή», στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται µε την, υπ’ αριθµ. πρωτ. 3610/5-3-2004, 
απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), για την ένταξη της 
Πράξης στο Μέτρο 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 και προκειµένου να προβεί σε 
προσδιορισµό των προϊόντων επαγγελµατικού – εκπαιδευτικού λογισµικού της 
διεθνούς και της ελληνικής αγοράς που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην 
ελληνική τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατόπιν κατάλληλης προσαρµογής, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προτείνοντας 
προϊόντα επαγγελµατικού–εκπαιδευτικού λογισµικού της διεθνούς και της ελληνικής 
αγοράς προς αξιολόγηση.  

Η πρόσκληση εντάσσεται στις ενέργειες υλοποίησης του έργου «Επαγγελµατικό 
λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή». 

Το αντικείµενο του ανωτέρω έργου συνίσταται στις παρακάτω δέσµες δράσεων: 

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Απόκτηση αδειών χρήσης, προσαρµογή, ανάπτυξη, παραγωγή 
αντιτύπων και αποστολή στις σχολικές µονάδες, 45 περίπου πακέτων 
επαγγελµατικού-εκπαιδευτικού λογισµικού και συνοδευτικού εκπαιδευτικού 
υλικού, για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της µαθησιακής διαδικασίας στη 
δευτεροβάθµια τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Τα λογισµικά θα 
συνοδεύονται από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (πέρα από το τεχνικό εγχειρίδιο 
εγκατάστασης-χρήσης) δηλαδή από:  

• οδηγίες αξιοποίησης για τον εκπαιδευτικό, µε δειγµατικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες αξιοποίησης του λογισµικού στην τάξη και 

• τετράδιο µε φύλλα έργου για τους µαθητές (σε αντιστοιχία µε τις 
δειγµατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες). 

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Εξειδικευµένη επιµόρφωση 10.000 περίπου εκπαιδευτικών της 
ΤΕΕ, στην παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισµικών στη διδακτική και 
µαθησιακή διαδικασία. Η επιµόρφωση θα υλοποιηθεί σε φάσεις, ανάλογα µε τη 
διαθεσιµότητα λογισµικών και επιµορφωτών. Για την υλοποίηση της 
επιµόρφωσης θα αξιοποιηθεί αποκεντρωµένο µοντέλο σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
περιφέρειας.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Απώτερος στόχος των δύο προηγούµενων δεσµών δράσεων 
(λογισµικού και επιµόρφωσης) είναι η εφαρµογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη της δευτεροβάθµιας τεχνικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η εφαρµογή αφορά κυρίως τη διενέργεια 
διδασκαλιών στα εργαστήρια Εφαρµογών Η/Υ ή Πληροφορικής των σχολικών 
µονάδων µε αξιοποίηση του λογισµικού και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού 
υλικού που θα προκύψει από την πρώτη δέσµη δράσεων.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός έργου, για το σύνολο των παραπάνω δεσµών δράσεων, 
είναι: 19.098.530,00 €  
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Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

α) Η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε την πρόθεση του ΥπΕΠΘ: 

• να αξιοποιήσει επαγγελµατικό-εκπαιδευτικό λογισµικό στη διδασκαλία και 
τη µάθηση στη δευτεροβάθµια τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση 

• να χρηµατοδοτήσει έργα προσαρµογής επαγγελµατικού-εκπαιδευτικού 
λογισµικού της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς για την ελληνική 
δευτεροβάθµια τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση.  

β)  Η δηµιουργία µόνιµου ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας µέσω του οποίου θα 
προτείνονται από τους ενδιαφερόµενους φορείς συγκεκριµένα προϊόντα της 
διεθνούς και της ελληνικής αγοράς προς αξιολόγηση. 

γ) Η συγκέντρωση δειγµάτων επαγγελµατικού-εκπαιδευτικού λογισµικού της 
διεθνούς και της ελληνικής αγοράς, στοιχείων που αφορούν την σύνδεση των 
συγκεκριµένων λογισµικών µε τα γνωστικά αντικείµενα της τεχνικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης αλλά και µε τα αντίστοιχα επαγγέλµατα, καθώς και 
αξιολογήσεων των λογισµικών ή/και αναφορών σε µελέτες αξιολόγησής τους από 
διεθνείς οργανισµούς.  

 Ειδικότερα για τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας το ΥπΕΠΘ ενδιαφέρεται για 
προτάσεις λογισµικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα εστιάζουν στις 
ιδιαιτερότητες της ΤΕΕ ως προς τους στόχους, τις καλλιεργούµενες δεξιότητες 
και τα ενδιαφέροντα των µαθητών της ΤΕΕ. 

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιµοποιηθούν στον προσδιορισµό µιας 
οµάδας υποψηφίων προϊόντων προς αξιοποίηση στην ελληνική δευτεροβάθµια 
τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατόπιν κατάλληλης προσαρµογής, στο πλαίσιο 
του έργου «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» 
(ΕΠΕΑΕΚ Γ’ ΚΠΣ, Μέτρο 2.3) και γενικότερα στην προσπάθεια του ΥπΕΠΘ για την 
αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η 
τελική επιλογή θα γίνει µε διαγωνιστικές διαδικασίες σύµφωνα µε το κείµενο εθνικό 
και κοινοτικό δίκαιο. 

∆ιαδικασία Συµµετοχής  

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς της διεθνούς και της ελληνικής  
αγοράς που: 

α)  έχουν αναπτύξει/ αναπτύσσουν/ προµηθεύουν λογισµικό κατάλληλο για 
αξιοποίηση στη δευτεροβάθµια τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση ή 

β) χρησιµοποιούν τέτοιου είδους λογισµικό για εκπαιδευτικούς ή/και 
επαγγελµατικούς σκοπούς ή 

γ) γνωρίζουν ή/και τους ενδιαφέρει η προσαρµογή προϊόντων επαγγελµατικού-
εκπαιδευτικού λογισµικού της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα ή 
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δ)  µπορούν να προτείνουν πετυχηµένα προϊόντα επαγγελµατικού-εκπαιδευτικού 
λογισµικού της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς για αξιοποίηση στη διδακτική 
διαδικασία της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  

Τέτοιοι φορείς θα µπορούσαν να είναι εταιρίες ανάπτυξης ή διάθεσης λογισµικού, 
εκδοτικοί οίκοι, Πανεπιστήµια, εταιρείες που χρησιµοποιούν τέτοιου είδους 
λογισµικό, εκπαιδευτικοί ή και οµάδες εκπαιδευτικών, κ.λ.π 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προτείνουν προϊόντα της διεθνούς και της 
ελληνικής αγοράς προς αξιολόγηση. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες από τις παρακάτω πληροφορίες:  

• Σύντοµη λειτουργική περιγραφή του προτεινόµενου επαγγελµατικού-
εκπαιδευτικού λογισµικού. 

• Τεκµηρίωση της άποψης του προτείνοντος γιατί το λογισµικό αυτό είναι 
κατάλληλο για χρήση στη δευτεροβάθµια τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, 
σε συνθήκες τάξης, δηλαδή οµαδικής εργασίας µε επιβλέποντα καθηγητή. 

• Πρόταση αξιοποίησης του λογισµικού, δηλαδή σε ποια γνωστικά αντικείµενα 
ή/και µαθήµατα θα µπορούσε να αξιοποιηθεί, από ποιών ειδικοτήτων 
καθηγητές, και µε ποιους στόχους του προγράµµατος σπουδών σχετίζεται (βλ. 
http://www.pi-schools.gr/). 

• Περιγραφή της σύνδεσης του λογισµικού µε τον επαγγελµατικό χώρο, δηλαδή 
σε ποιους κλάδους επαγγελµατιών απευθύνεται, τί µέρος της αγοράς 
καλύπτει, κλπ. 

• ∆είγµα του προτεινόµενου λογισµικού (πχ. CD-ROM, αναφορά σε WWW 
διευθύνσεις όπου διατίθεται δείγµα του) και συνοδευτικά εγχειρίδια.  

• Αναφορά στις απαιτήσεις υπολογιστικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία του 
προτεινόµενου λογισµικού. 

• Αξιολογήσεις του προτεινόµενου λογισµικού ή/και αναφορές σε αξιολογήσεις 
του από διεθνείς οργανισµούς (κατά προτίµηση).  

• Πληροφορίες σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του προτεινόµενου 
λογισµικού: κάτοχος/οι πνευµατικών δικαιωµάτων ή φορέας/είς που έχουν 
συνεργασία / υπάρχοντα συµβόλαια µε την ιδιοκτήτρια εταιρία για 
αντιπροσώπευση του λογισµικού τους.  

• Πληροφορίες σχετικά µε την απαιτούµενη, κατά την άποψη του 
υποβάλλοντος, προσαρµογή του προτεινόµενου λογισµικού στις ανάγκες της 
ελληνικής δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όπως:  

o τι περιλαµβάνει η προσαρµογή  

o εκτιµώµενο κόστος και χρόνος προσαρµογής  

• Εµπειρία από παρόµοιες προσπάθειες προσαρµογής του προτεινόµενου 
λογισµικού σε άλλη γλώσσα/ εκπαιδευτικό σύστηµα. 
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• Στοιχεία της «τυπικής (standard)» πολιτικής των κατασκευαστών του 
λογισµικού για θέµατα όπως: 

o όροι άδειας χρήσης 

o τιµές και πολιτική τιµών για ποσότητες για εκπαιδευτική χρήση 

o πολιτική/ συχνότητα ανανέωσης εκδόσεων και σχετική τιµολογιακή 
πολιτική αναβάθµισης από προγενέστερες εκδόσεις. 

Σε καµία περίπτωση οι παραπάνω πληροφορίες δεν συνιστούν πρόταση για 
ανάληψη υποέργου στο πλαίσιο  του Έργου καθώς επίσης και δεν δηµιουργούν 
οποιουδήποτε τύπου δέσµευση στο ΥπΕΠΘ.   

Προθεσµίες – Τρόπος υποβολής προτάσεων 

Στο έργο «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» 
προβλέπονται κυλιόµενες φάσεις υλοποίησης, σε καθεµιά από τις οποίες θα 
επαναλαµβάνονται τα βήµατα από την επιλογή προϊόντων προς αξιοποίηση κατόπιν 
κατάλληλης προσαρµογής, ως την αποστολή των προσαρµοσµένων προϊόντων στα 
σχολεία.  

Με την παρούσα πρόσκληση εγκαινιάζεται ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς για υποβολή σχετικών προτάσεων, οι οποίες θα γίνονται 
δεκτές έως 31/3/2006 που εκτιµάται η τελευταία φάση επιλογής προϊόντων 
λογισµικού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους: 

• είτε έντυπα (2 αντίγραφα) στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ στη διεύθυνση:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

Ταχ. ∆/νση: Ξενοφώντος 15Α

Ταχ. Κωδ.: 105 57 Αθήνα 

Υπόψη: κ .  Ιωάν. Μπαρτσώκα 

µε την ένδειξη:  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
«Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή»  
Προτεινόµενα προϊόντα επαγγελµατικού - εκπαιδευτικού λογισµικού  

για αξιοποίηση στην δευτεροβάθµια τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση 

• είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) στη διεύθυνση:  eye-ypepth@mou.gr  

Παρότι το ΥπΕΠΘ θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη σωστή 
παραλαβή των ηλεκτρονικά αποστελλοµένων, δεν είναι δυνατόν να αναλάβει ευθύνη 
για πιθανή απώλεια ή εσφαλµένη παραλαβή τους σε ηλεκτρονική µορφή.  
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Περισσότερες πληροφορίες 

Για διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες για το έργο «Επαγγελµατικό λογισµικό στην 
ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή»  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη 
σελίδα του web www.eye-ypepth.gr να στείλουν e-mail στη διεύθυνση eye-
ypepth@mou.gr ή fax στον αριθµό 210.325.8625  

Ο Γενικός Γραµµατέας του ΥπΕΠΘ 

 

 

Ανδρέας Καραµάνος 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ Α1 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΕΥΕ 
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