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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
 

ΜΕ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 75% 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.ιγ 

«Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ/ 

ΥπΕΠΘ) υλοποιεί:  

Α) Προγράµµατα επιµόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της Α’θµιας και Β’θµιας 

εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα οποία 

αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του 

γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιµόρφωση αυτή αποτελεί 

το επόµενο βήµα µετά την επιµόρφωση Α’ επιπέδου, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 
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του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ 

ΚΠΣ) και αφορούσε στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των 

ΤΠΕ. Η διάρκεια κάθε Προγράµµατος Επιµόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες, 

κατανεµηµένες σε δύο τρίωρες επιµορφωτικές περιόδους ανά εβδοµάδα (συνολικά 

περίπου 16 εβδοµάδες), σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιµορφωτικά 

προγράµµατα θα διεξαχθούν στο διάστηµα Οκτώβριος 2005 έως Ιούνιος 2007 σε 

επιλεγµένα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη την χώρα και θα είναι 

οργανωµένα κατά το πρότυπο των επιµορφωτικών προγραµµάτων Α΄ Επιπέδου. 

Συνοπτικά, τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου 

περιλαµβάνουν: 

 Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – µεθοδολογικές και 

διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε την υποστήριξη των ΤΠΕ. 

 Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού, 

λογισµικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων. 

 Την επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

Β) Προγράµµατα εκπαίδευσης 400 επιµορφωτών, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση 

400 µόνιµων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων κλάδων ώστε να αξιοποιηθούν ως 

επιµορφωτές Β’ επιπέδου. Η διάρκεια κάθε Προγράµµατος Εκπαίδευσης 

Επιµορφωτών είναι 350 ώρες, κατανεµηµένες σε πέντε πεντάωρες επιµορφωτικές 

περιόδους ανά εβδοµάδα (συνολικά περίπου 14 εβδοµάδες). Τα Προγράµµατα 

Εκπαίδευσης Επιµορφωτών θα διεξαχθούν στο διάστηµα Οκτώβριος 2005 έως Ιούνιος 

2006 σε επιλεγµένα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠΑΚΕ) σε όλη την χώρα. 

 

2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Πράξης, η ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ δηµιουργεί 

Μητρώο Επιµορφωτών Β’ επιπέδου, αποτελούµενο από πιστοποιηµένους 

επιµορφωτές των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και 

ΠΕ60/ΠΕ70. Οι επιµορφωτές του Μητρώου θα δύνανται να αναλάβουν την υλοποίηση 

των επιµορφωτικών προγραµµάτων Β’ επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς του 

αντίστοιχου κλάδου.  

Αναφορικά µε την πιστοποίηση και ένταξη των ενδιαφεροµένων στο παραπάνω 

Μητρώο Επιµορφωτών, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν µπορούν να συµµετάσχουν 

απευθείας στις σχετικές διαδικασίες, χωρίς προηγούµενη εκπαίδευση στο πλαίσιο της 

Πράξης. Επίσης, οι 400 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν ως επιµορφωτές Β΄ 
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Επιπέδου στα ΠAΚΕ θα συµµετάσχουν, µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, 

στη διαδικασία πιστοποίησης για ένταξη στο Μητρώο. 

 
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν τη 
συµµετοχή τους στη διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης στο Μητρώο 
Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου χωρίς προηγούµενη εκπαίδευσή τους στο πλαίσιο 
της Πράξης. 
 
 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για την απευθείας συµµετοχή τους στη 

διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τυπικές και 

ουσιαστικές προϋποθέσεις: 

 Να είναι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στους κλάδους ΠΕ02, 

ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70. 

 Να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία Α’βάθµιας ή Β’βάθµιας 

εκπαίδευσης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη. 

 Να έχουν αποδεικνυόµενες γνώσεις και εµπειρία (διδακτική – επιµορφωτική) 

παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο γνωστικό τους αντικείµενο.  

 Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία να τεκµηριώνεται µε σχετικό 

πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση. 

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Επιµορφωτών Β΄ 

Επιπέδου θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση. Έντυπες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι 

αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ.  

Όσοι εκ των υποψηφίων διαπιστωθεί ότι πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

συµµετοχής θα κληθούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης. 

Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στο διάστηµα από 

16/5/2005 έως 25/5/2005 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση http://www.eye-

ypepth.gr/epimorfosi_B. Για την πρόσβαση στο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης απαιτείται η εγγραφή και η δηµιουργία σχετικού λογαριασµού για το χρήστη. 

Το αίτηµα για τη δηµιουργία λογαριασµού θα πρέπει να κατατεθεί στην ίδια 
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ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής αιτήσεων, δηλαδή το αργότερο µέχρι τις 23/5/2005 και ώρα 15.00.  

Μετά τη λήξη της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής καµία αίτηση δεν θα λαµβάνεται 

υπόψη. 

Επισηµαίνεται ότι στην αίτηση οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να δηλώσουν έως τρεις (3) 

νοµούς στους οποίους προτιµούν να εργαστούν ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου.  

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διαδικασία πιστοποίησης των υποψηφίων επιµορφωτών Β’ επιπέδου περιλαµβάνει 

γραπτή δοκιµασία και προφορική δοκιµασία, οι οποίες διενεργούνται από 

Επιτροπή Πιστοποίησης της Πράξης που θα οριστεί από το ΥπΕΠΘ. Όσοι 

επιµορφωτές επιτύχουν στη γραπτή δοκιµασία θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην 

προφορική δοκιµασία. Στην Επιτροπή αυτή οι υποψήφιοι παραδίδουν επίσης τον 

ατοµικό τους φάκελο, µε όλες τις εργασίες τους, τα δικαιολογητικά και άλλα στοιχεία 

που τεκµηριώνουν την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων συµµετοχής και 

την επάρκεια των απαιτούµενων γνώσεων. Οι απαιτούµενες από τους υποψήφιους 

επιµορφωτές γνώσεις και δεξιότητες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α της 

παρούσας πρόσκλησης. Λεπτοµέρειες σχετικές µε το περιεχόµενο και τη διαδικασία 

διεξαγωγής της γραπτής δοκιµασίας περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β, ενώ οι 

σχετικές µε την προφορική δοκιµασία περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της 

παρούσας πρόσκλησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας 

πιστοποίησης συνεπάγεται την ένταξη των συµµετεχόντων στο Μητρώο Επιµορφωτών 

Β’ Επιπέδου.  

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η γραπτή και η προφορική δοκιµασία θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο του 2005. Κάθε 

δοκιµασία θα διεξαχθεί παράλληλα σε δύο πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε ενιαίο 

τρόπο και κοινά θέµατα. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη διαδικασία πιστοποίησης 

και πληροφορίες για τους συγκεκριµένους τόπους και χρόνους των δοκιµασιών θα 

ανακοινωθούν εγκαίρως µέσω του κόµβου της Πράξης, http://www.eye-

ypepth.gr/epimorfosi_B. 

7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, καθώς και άλλες πληροφορίες, στον κόµβο της Πράξης, 

http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_B. Για διευκρινίσεις µπορούν να επικοινωνούν 
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στο e-mail: epimorfosi_B@mou.gr ή να τηλεφωνούν στο 2103258626 από τις 12.00 

έως 14.00, από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή. 

 

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις ∆/νσεις 

Εκπαίδευσης, προκειµένου να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της 

χώρας (∆ηµόσια και Ιδιωτικά). 

 

Η παρούσα πρόσκληση να δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. (http://www.ypepth.gr και 
http://www.eye-ypepth.gr αντίστοιχα). 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 
 

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες Επιµορφωτών Β’ Επιπέδου 
 
Οι απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες των επιµορφωτών Β’ επιπέδου 
αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής: 

1. ∆ιαθέτουν µία γενική θεώρηση των επιστηµολογικών και λοιπών επιπτώσεων της 
διδακτικής χρήσης των ΤΠΕ. 

2. Γνωρίζουν τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά προβλήµατα της ενσωµάτωσης των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση στο σχολείο και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις της 
ενσωµάτωσης αυτής σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα – και µάλιστα το 
ελληνικό. 

3. Μπορούν να κατασκευάσουν διδακτικές καταστάσεις µε τη βοήθεια λογισµικού 
(γενικής χρήσεως αλλά και λογισµικού που αναφέρεται στην ειδικότητά τους) 
προκειµένου να στηρίξουν, µε ποικίλους τρόπους, τη διδασκαλία και την εκµάθηση 
νέων εννοιών ή τη δηµιουργία νέων περιβαλλόντων, ευνοϊκών για τη µάθηση. Είναι 
επίσης σε θέση να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. 

4. Είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις πλέον διαδεδοµένες υπηρεσίες του 
∆ιαδικτύου προκειµένου να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους ή να 
αυτo-επιµορφωθούν. 

5. Μπορούν να σκιαγραφήσουν επιθυµητά χαρακτηριστικά νέων λογισµικών και 
γενικότερα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
διδακτικών προβληµάτων. 

6. Είναι γενικά σε θέση να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στους τοµείς στους οποίους 
εκπαιδεύτηκαν: να επεκτείνουν τις εφαρµογές, να επινοήσουν άλλες, να 
χρησιµοποιήσουν διαφορετικό αλλά ανάλογο λογισµικό ή διδακτικό υλικό 
εντοπίζοντας τις διαφορές και ενδεχοµένως τις διδακτικές επιπτώσεις της επιλογής 
τους. 

7. Είναι σε θέση να δηµιουργήσουν νέες µικρο-εφαρµογές ή περιβάλλοντα, µε τη 
βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων, µε συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους και 
µπορούν επίσης να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. 

8. Είναι σε θέση να µεταδώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αλλά και το 
πνεύµα τους και τη στάσή τους και σε άλλους εκπαιδευτικούς και να τους στηρίξουν 
– σε επίπεδο τεχνικό, παιδαγωγικό και διδακτικό – στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική πράξη. 

9. ∆ιακατέχονται εν γένει από ένα πνεύµα αναζήτησης και διερεύνησης νέων µεθόδων 
βελτίωσης  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχουν µία θετική, αλλά κριτική, στάση 
για το θέµα της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ. 

 
Σηµειώνεται ότι για κάθε κλάδο απαιτείται η πολύ καλή γνώση ενός τουλάχιστον τίτλου 
εκπαιδευτικού λογισµικού για το αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
∆ιαδικασία Γραπτής ∆οκιµασίας 

 
Κάθε υποψήφιος Επιµορφωτής Β’ επιπέδου καλείται να συµµετάσχει σε µια γραπτή 
δοκιµασία η οποία θα διαρκεί 3 ώρες. Τα γραπτά δοκίµια θα εξεταστούν από την 
Επιτροπή Πιστοποίησης της Πράξης. Σκοπός της γραπτής δοκιµασίας είναι η εκτίµηση 
του κριτικού πνεύµατος των υποψηφίων Επιµορφωτών Β’ επιπέδου σε βασικά θέµατα 
της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ µε τρόπο αντικειµενικό και αξιόπιστο. Τα 
θέµατα τα οποία θα προταθούν προς διαπραγµάτευση στους υποψήφιους θα είναι 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α και θα απευθύνονται στην αναλυτική 
και συνθετική ικανότητα των υποψηφίων και όχι στις αποµνηµονευτικές τους 
ικανότητες. 
 
Οι θεµατικές περιοχές στις οποίες οι υποψήφιοι Επιµορφωτές θα κληθούν να 
δοκιµαστούν γραπτώς είναι οι ακόλουθες: 

 Βασικά στοιχεία από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης. ∆ιαφορές µεταξύ θεωριών 
µάθησης. Επιπτώσεις θεωριών µάθησης πάνω στον τρόπο µε τον οποίο 
οργανώνεται µια διδασκαλία. Η σχέση µεταξύ των θεωριών µάθησης και της 
διδασκαλίας µε τη βοήθεια των ΤΠΕ. 

 Bασικές έννοιες από τις σύγχρονες διδακτικές θεωρίες. ∆ιδακτικά µοντέλα τα οποία 
απορρέουν από τις διδακτικές θεωρίες, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 
τους. Βασικές έννοιες από τη διδακτική του ιδιαίτερου γνωστικού αντικειµένου κάθε 
υποψηφίου. 

 Γνώση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές κατά τη διαδικασία της 
µάθησης και των δυνατοτήτων που υφίστανται (θεωρητικά αλλά και πρακτικά) – για 
την αντιµετώπισή τους, κυρίως µε τη βοήθεια των ΤΠΕ. 

 Σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως το project ή οι διαθεµατικές 
δραστηριότητες. 

 Βασικά διδακτικά υλικά και οι ιδιαιτερότητες τους. Σχεδίαση και κατασκευή 
διδακτικού υλικού µε τη βοήθεια των διαθέσιµων λογισµικών. 

 Η ιδιαίτερη προβληµατική της εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση 
αλλά και δευτερευόντως το επίπεδο της επίδρασης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα. Η αξιολόγηση των διδακτικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται στις ΤΠΕ. 
Νέοι ρόλοι του διδάσκοντος και του µαθητή. Τρόποι οργάνωσης της σχολικής 
τάξης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
∆ιαδικασία Προφορικής ∆οκιµασίας 

 
Κάθε υποψήφιος που επιτυγχάνει στη γραπτή δοκιµασία καλείται να συµµετάσχει 
ενώπιον της Επιτροπής Πιστοποίησης σε προφορική δοκιµασία η οποία δεν θα 
ξεπερνάει τα 45 µε 50 λεπτά. Η προφορική δοκιµασία περιλαµβάνει: 

 Παράδοση του ατοµικού φακέλου του υποψηφίου, που περιλαµβάνει όλες τις 
εργασίες του, τα δικαιολογητικά και άλλα στοιχεία που τεκµηριώνουν την 
εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων συµµετοχής και την επάρκεια των  
γνώσεών του. 

 Παρουσίαση του ατοµικού φακέλου (η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά) 
απαραίτητα σε ηλεκτρονική µορφή (µε χρήση προγράµµατος παρουσίασης ή 
λογισµικού συγγραφής εφαρµογών – ιστοσελίδων). Στην παρουσίαση είναι 
απαραίτητη η αναφορά σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες 
έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρµόσει στην πράξη ο υποψήφιος επιµορφωτής, 
καθώς και ιστοσελίδες που έχει κατασκευάσει ο ίδιος. 

 Απαντήσεις σε προφορικές ερωτήσεις που θα τεθούν από την Επιτροπή 
Πιστοποίησης οι οποίες σχετίζονται είτε µε το ατοµικό έργο του επιµορφωτή είτε µε 
τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται από αυτόν για την 
υλοποίηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος Α).  

 
 


