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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2007-2013.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραµµατέας   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
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4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου, όπως ισχύει, 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής 
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 
αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 
636/Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»  

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)» 

7. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. 
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 
2540/τ.Β΄/29-12-2009). 

8. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη 
θέση της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης 
Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 – 11 -
09). 

9. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 
πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως 
αυτά ισχύουν.   

10. Τη µε αρ. πρωτ. 6193/03-05-2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π. «Eκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3, «Αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης», «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και «Αναβάθµιση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»,   

11. Τη µε αρ. πρωτ.2060/31-05-2010 (ΕΥ∆ 7982/31-05-2010) αίτηση 
χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( Π.Ι.) και του µε 
αρ. πρωτ. 3093/27-07-2010 (ΕΥ∆ 11307/28-07-2010) εγγράφου 
συµπληρωµατικών στοιχείων προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη 
της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

12. Το αποτέλεσµα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα 
τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο 
εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και 
αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 

13. Τη µε αρ. πρωτ 1874/02-09-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 
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Αποφασίζει  

 

την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2», «Αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 
                       

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 
1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
    

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 Ε0458 

 
2.Κωδικός   
πράξης 
Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
  

3.∆ικαιούχος:  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο      
4.Κωδικός ∆ικαιούχου:   1010743 

5. Φυσικό αντικείµενο της  

πράξης: 

 
Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
τον εκπαιδευτικό, ο οποίος συνδιαµορφώνει τη σχολική πραγµατικότητα 
και συµβάλλει στην προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών και στην 
αποτελεσµατικότητα της παιδαγωγικής πράξης. Ως εκ τούτου, η 
προσωπική, επιστηµονική και επαγγελµατική ανάπτυξή του καθίσταται 
ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την αναβάθµιση της εκπαίδευσης. 
Αυτό ακριβώς το γεγονός αναδεικνύει την επιµόρφωση ως βασική 
προϋπόθεση υποστήριξης, ανατροφοδότησης και βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού έργου και, κατά συνέπεια, εκσυγχρονισµού του 
εκπαιδευτικού συστήµατος.  
Ο θεσµός της επιµόρφωσης, πέρα από τη προσωπική ανάπτυξη και την 
επαγγελµατική ανέλιξη του εκπαιδευτικού συνδέεται στενά µε τις 
κατευθύνσεις του σχολείου του 21ου αιώνα και το ρόλο που καλείται ο 
ίδιος να αναλάβει. Η ενεργός συµµετοχή, εξάλλου, του εκπαιδευτικού 
στα επιµορφωτικά προγράµµατα που τον αφορούν συµβαδίζει µε τις 
βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που αντιλαµβάνονται τον 
επιµορφούµενο ως συµµέτοχο και διαµορφωτή στην επιµορφωτική 
διαδικασία. Σηµαίνει επίσης την µετατροπή και του ίδιου του 
εκπαιδευτικού σε επιµορφωτή των συναδέλφων του, µε βάση κοινά 
προβλήµατα τα οποία διαµορφώνουν και νέες επιµορφωτικές ανάγκες. 
 Η Πράξη ανταποκρίνεται στους στόχους του επιχειρησιακού 
προγράµµατος « Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συνδέεται µε το 
γενικότερο σχεδιασµό για τη συνεχιζόµενη Επιµόρφωση των 
Εκπαιδευτικών, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
τις εξελίξεις, να συγχρονίζονται µε τις σύγχρονες κοινωνικές και 
επαγγελµατικές απαιτήσεις και να αντιλαµβάνονται τις ανάγκες του 
µαθητή στο «Νέο Σχολείο», αναστοχαζόµενοι κριτικά πάνω στην ίδια 
την εκπαιδευτική πρακτική.   
Φυσικό αντικείµενο της Πράξης αποτελεί η επιµόρφωση 75.000 
εκπαιδευτικών  Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (όλων των τύπων και 
κλάδων) της χώρας. Στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου υπολογίζεται 
το ανάλογο ποσοστό σε σχέση µε τον αριθµό των σχολικών µονάδων 
και αντίστοιχων εκπαιδευτικών. Η επιµόρφωση απευθύνεται στους 
εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης), ανεξαρτήτως των τεχνολογικών µέσων και δεξιοτήτων 
που διαθέτουν. Η επιµόρφωση θα είναι προαιρετική και θα συνοδεύεται 
από ένα πλαίσιο κινήτρων για τους συµµετέχοντες, το οποίο θα 
καθοριστεί σύµφωνα µε τα ευρήµατα και τις προτάσεις που θα  
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αποτυπωθούν σε σχετική µελέτη επιµορφωτικών αναγκών, καθώς και  
 
της διαδικασίας διαβούλευσης  µε επιστηµονικούς, εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς φορείς. 
Το προτεινόµενο πλαίσιο Επιµόρφωσης διέπεται από τις ακόλουθες 
αρχές: 

1. Προαιρετικότητα της επιµορφωτικής διαδικασίας 
2. Ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευοµένου 
3. Ευρετική Πορεία προς την γνώση 
4. Άµεση εφαρµογή της επιµορφωτικής διαδικασίας στην σχολική 

τάξη 
5. Ευελιξία 
6. Κοινωνική Αλληλεπίδραση 

Στοιχεία Καινοτοµίας του Προγράµµατος προτείνεται να είναι η 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε τη χρήση σύγχρονων µεθόδων 
εκπαίδευσης ενηλίκων µε την βέλτιστη αξιοποίηση µεθοδολογιών  εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης θα αξιοποιηθεί η σχετική εµπειρία 
ευρωπαϊκών χωρών.  Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν εξαντλείται 
µε την παρακολούθηση αυτού του Προγράµµατος. Θα πρέπει να είναι 
συνεχιζόµενη, και να περιλαµβάνει σεµινάρια, συµµετοχή σε συνέδρια 
και συνδιασκέψεις, διάδοση καλών πρακτικών, σύνδεση µε το 
∆ιαδίκτυο, αρωγή από τα Κέντρα Υποστήριξης, ενδοσχολική 
επιµόρφωση και αυτοµόρφωση.  
 
Η προτεινόµενη Πράξη υλοποιείται µέσω των κάτωθι κατευθυντήριων 
γραµµών: 

� Υλοποίηση Επιµορφωτικού Προγράµµατος  
Η οργανωτική διάρθρωση του προγράµµατος προβλέπει την ύπαρξη 
µιας Κεντρικής Επιτροπής Συντονισµού της Πράξης (ΚΕΣΠ) που 
έχει ως αρµοδιότητα τον εν γένει συντονισµό των οµάδων που 
εργάζονται στην Πράξη, την επίβλεψη για την οµαλή λειτουργία αυτής, 
την ποσοτική και ποιοτική αποτίµηση των παραδοτέων και την 
αξιολόγησή τους. Η Κεντρική Επιτροπή Συντονισµού του Πράξης 
αποτελεί όργανο συντονισµού της Πράξης και έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 
•το γενικό συντονισµό του έργου, •τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και 
ρόλων των φορέων στην υλοποίηση των δράσεων της Πράξης, • την 
εξειδίκευση του προγράµµατος εφαρµογής και του χρονοδιαγράµµατος 
των δραστηριοτήτων της Πράξης, • τη µέριµνα για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων στην εφαρµογή των διαφόρων δράσεων της Πράξης και 
την άµεση επίλυση των θεµάτων που τυχόν προκύψουν στο πλαίσιο 
αυτού, • τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής για το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναµικού.  Οι εργασίες της Επιτροπής θα διαρκέσουν µέχρι το πέρας 
εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου της Πράξης. 

Πριν την έναρξη του Προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί µελέτη 
διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών, διαβούλευση µε 
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς, εντοπισµός 
καλών πρακτικών και θετικών διεθνών εµπειριών, καθώς και 
σχεδιασµός της σύνδεσης του Προγράµµατος µε άλλα συναφή 
Προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας και µε τη στρατηγική του για τη 
δια βίου µάθηση. Σκοπός της µελέτης θα είναι η ανάδειξη των 
επιµορφωτικών αναγκών που θα προκύψουν από την συµµετοχή των 
αρµόδιων φορέων. Όλα τα παραπάνω θα συµπεριληφθούν στα 
ευρήµατα της µελέτης που θα αποτελέσουν βασικούς πυλώνες 
σχεδιασµού του Προγράµµατος επιµόρφωσης. Θα οριστικοποιηθεί η 
µέθοδος επιµόρφωσης, καθώς και το απαραίτητο υλικό που θα 
χρησιµοποιηθεί ή και θα παραχθεί (Οδηγός σπουδών, κύριο 
εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια για επιµορφωτές και επιµορφούµενους, 
βιβλία και πρόσθετο υλικό σε έντυπη η και ψηφιακή µορφή κλπ). 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην εφαρµογή σύγχρονων διδακτικών 
πρακτικών στην σχολική τάξη. Έµφαση παράλληλα θα δοθεί στους 
επιµορφωτές του προγράµµατος οι οποίοι θα παρακολουθήσουν 
εξειδικευµένα σεµινάρια. Παράλληλα θα συγκροτηθεί Αρχείο 
Επιµορφωτών.  
Το επιµορφωτικό πρόγραµµα αφορά περίπου 75.000 εκπαιδευτικούς 
(στην Α’ Φάση) πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µέχρι 
τον ∆εκέµβριο του 2013. Στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 
υπολογίζεται το ανάλογο ποσοστό σε σχέση µε τον αριθµό των 
σχολικών µονάδων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών. Θα προβλεφθούν 
κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που θα συµµετάσχουν και θα 
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ολοκληρώσουν το Πρόγραµµα, τα οποία θα καθοριστούν από τα 
αποτελέσµατα της µελέτης εκπαιδευτικών αναγκών και της σχετικής 
διαβούλευσης. Το Επιµορφωτικό Πρόγραµµα θα είναι συνολικής 
διάρκειας (max) διακοσίων (200) ωρών σε διαδοχικά στάδια. Ο 
σχεδιασµός, η µεθοδολογία και η διάρθρωση του Προγράµµατος θα 
οριστικοποιηθεί και µε βάση τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης και της 
διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών. Η επιµόρφωση στο σύνολο 
των περιφερειών της χώρας θα λάβει χώρα σε 350 - 400 
Επιµορφωτικά Κέντρα των αντίστοιχων ∆ήµων του Καλλικράτη (ΠΕΚ, 
∆ηµοτικά Επιµορφωτικά Κέντρα). Στο πλαίσιο της επιµορφωτικής 
διαδικασίας και µε βάση τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης, οι 
επιµορφούµενοι προτείνεται να κατανεµηθούν ανάλογα µε τον κλάδο 
τους σε τµήµατα µε βάση την απόφαση της ΚΕΣΠ. 
Η Επιµόρφωση θα διενεργείται µε τη συνδροµή των Επιµορφωτών για 
τους Επιµορφωτές (επιµορφωτές Α) και τους Επιµορφωτές 
Εκπαιδευτικών (επιµορφωτές Β). Συνολικά υπολογίζεται να 
συγκροτηθούν σ’ όλη τη χώρα max 3.750 Τµήµατα Μάθησης για 75.000 
ωφελούµενους (υπολογίζοντας κατά µέσο όρο είκοσι (20) 
εκπαιδευόµενους σε κάθε τµήµα). Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν κατά 
προσέγγιση 2.000 -2.500 Επιµορφωτές Β. Για αυτό το σκοπό θα 
δηµιουργηθεί ενιαίο µητρώο επιµορφωτών. Οι επιµορφωτές Α και Β θα 
επιλεγούν  κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης.  

� Υποστηρικτικές Εφαρµογές 
Για τον καλύτερο συντονισµό και την µεγαλύτερη δυνατή 
λειτουργικότητα της Πράξης, πέρα από την σύσταση της ΚΕΣΠ θα 
δηµιουργηθούν επιτροπές και οµάδες που θα υπάγονται απευθείας στην 
Κ.Ε.Σ.Π. Οι επιτροπές αυτές είναι  οι εξής: 
-Η Συµβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε)   
-Επιστηµονικές Οµάδες διδακτικής του αντικειµένου  
-Οµάδες Εκπαιδευτικής Πρακτικής και Εφαρµογών 
-Εγκάρσιες Οµάδες  
-Οµάδα Οργανωτικής και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Πράξης 

�  Αξιολόγηση του Έργου 
Προβλέπεται η διαµορφωτική και συνεχής αξιολόγηση του 
προγράµµατος και η συγγραφή σχετικής έκθεσης από επιστήµονες – 
εµπειρογνώµονες µε ειδίκευση στο αντικείµενο της δράσης. Στην έκθεση 
αυτή θα αξιολογείται, ο σχεδιασµός του προγράµµατος, το εκπαιδευτικό 
υλικό, και η µεθοδολογία επιµόρφωσης καθώς και η υλοποίηση του 
επιµορφωτικού έργου, των αποτελεσµάτων τους, οι αδυναµίες που 
εντοπίστηκαν αλλά και οι παρατηρήσεις των εµπλεκόµενων στην 
διαδικασία επιµόρφωσης. 
Παράλληλα µε τη διαµόρφωση του συστήµατος εσωτερικής 
Αξιολόγησης της Πράξης υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής 
Συντονισµού της Πράξης, οι φορείς αναθέτουν σε εξωτερικούς 
εµπειρογνώµονες, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη αυτοτελούς 
συστήµατος εξωτερικής αξιολόγησης των δράσεων της Πράξης. 

� ∆ηµοσιότητα 
Θα υλοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις δηµοσιότητας για το έργο 
(ηµερίδες ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαβούλευσης σε όλες τις 
φάσεις του προγράµµατος, παραγωγή ενηµερωτικού οπτικοακουστικού 
υλικού, επιστηµονικά συνέδρια κλπ).    
 
Συγκεκριµένα η Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις: 
∆ράση 1: Μελέτη ∆ιερεύνησης Επιµορφωτικών Αναγκών -     
∆ιαβούλευση µε Φορείς 
Περιλαµβάνει την εκπόνηση µελέτης διερεύνησης εκπαιδευτικών 
αναγκών, η οποία προηγείται της υλοποίησης των εποµένων ενεργειών 
που έχουν προγραµµατισθεί για τη Πράξη. Σκοπός της µελέτης είναι η 
ανάδειξη των επιµορφωτικών αναγκών που θα προκύψει από την 
συµµετοχή των αρµόδιων φορέων. Στόχος της µελέτης είναι να 
αποτελέσει µία αρχική βάση µέσω της οποίας θα δίνονται οι 
κατευθυντήριες γραµµές για την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος  
 
Επιµόρφωσης τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού όσο και σε επίπεδο 
υλοποίησης. Σηµαντικό στοιχείο στην υλοποίηση του Προγράµµατος 
Επιµόρφωσης αποτελεί: 1. Η µελέτη διερεύνησης  των επιµορφωτικών 
αναγκών των επιµορφούµενων, 2. Η Μελέτη αποτύπωσης  της  
διεθνούς, ευρωπαϊκής και Ελληνικής  εµπειρία στον τοµέα της 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, 3. Ανοιχτή διαβούλευση στο διαδίκτυο. 
∆ράση 2 : Καθορισµός Προγράµµατος Επιµόρφωσης, Επιλογή και 
Παραγωγή  Βασικού Επιµορφωτικού Υλικού 
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Θα αναπτυχθεί η προτεινόµενη µεθοδολογία επιµόρφωσης, που θα 
πραγµατοποιηθεί σε φάσεις, τόσο των επιµορφωτών όσο και των 
εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα θα σχεδιαστεί το προτεινόµενο 
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης. Σε δεύτερο στάδιο θα οριστεί και θα 
παραχθεί το βασικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στην υλοποίηση της 
επιµόρφωσης. Παράλληλα θα εντοπισθούν δράσεις καλών πρακτικών 
και θετικών διεθνών εµπειριών που θα συµβάλλουν στη διαµόρφωση 
του επιµορφωτικού υλικού ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη σύνδεση 
του επιµορφωτικού προγράµµατος µε άλλα συναφή Προγράµµατα του 
Υπουργείου. Στο πλαίσιο της δράσης εξάλλου  θα υλοποιηθεί η  
παραγωγή/αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού τόσο σε  έντυπη όσο και 
ψηφιακή µορφή. 
∆ράση 3 : Υλοποίηση Επιµορφωτικού Προγράµµατος 
Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης διερεύνησης και των διαδικασιών 
διαβούλευσης θα σχεδιαστεί το επιµορφωτικό πρόγραµµα. Το 
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα αποτελείται από τρεις αυτοτελείς 
επιµορφωτικούς κύκλους. Ο κάθε επιµορφωτικός κύκλος δοµείται σε 
δύο επίπεδα. 
Α. ∆ια ζώσης συναντήσεις:3 τριήµερα σεµινάρια.(1/3 της διάρκειας 
της επιµόρφωσης) 
Β. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (2/3 της διάρκειας της επιµόρφωσης): 
Μεταξύ των Σεµιναρίων µεσολαβεί περίοδος 2 περίπου µηνών. Στα 
χρονικά διαστήµατα που θα µεσολαβούν µεταξύ των δια ζώσης 
συναντήσεων, οι επιµορφούµενοι θα µελετούν κατ’ ιδίαν διδακτικό 
υλικό (µε τη µέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση). Η επιτυχής 
εκπόνηση δύο γραπτών εργασιών, και η παρουσία των επιµορφούµενων 
στις δια ζώσης συναντήσεις θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την 
απόκτηση του Πιστοποιητικού επιµόρφωσης. Οι επιµορφούµενοι θα 
επιµορφωθούν από ένα σύνολο επιµορφωτών (Επιµορφωτές Β) των 
οποίων ο αριθµός υπολογίζεται στα 2000 – 2500 άτοµα. Οι 
επιµορφωτές Β προκειµένου να είναι σε θέση να επιµορφώσουν τους 
εκπαιδευτικούς θα επιµορφωθούν µε τη σειρά τους από τους 
Επιµορφωτές Επιµορφωτών ( Επιµορφωτές Α) οι οποίοι και θα λάβουν 
επικεντρωµένη και στοχευµένη  επιµόρφωση. Επιµορφωτές Α δύνανται 
να είναι κάποια από τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής του 
Προγράµµατος, από τις επιστηµονικές ή τις οµάδες εκπαιδευτικής 
πρακτικής και εφαρµογών και τέλος διακεκριµένοι πανεπιστηµιακοί και 
εκπαιδευτικοί. Οι επιµορφωτές Β µπορεί να είναι πανεπιστηµιακοί, 
στελέχη του Π.Ι, σχολικοί σύµβουλοι, ειδικοί επιστήµονες, 
εµπειρογνώµονες, διδάκτορες, εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα γνωστικά 
προσόντα.  Τα κριτήρια για την επιλογή καθορίζονται από την ΚΕΣΠ. 
Όλοι οι επιµορφωτές επιµορφώνονται και υποβάλλουν εξειδικευµένη 
εργασία η οποία αξιολογείται. Η οµάδα των επιµορφωτών Α έχει τη 
συνεχή εξ αποστάσεως υποστήριξη των επιµορφωτών Β µέχρι το τέλος 
της υλοποίησης όλων των προγραµµάτων επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 
∆ράση 4 :Προµήθεια, Αναπαραγωγή και ∆ιανοµή Επιµορφωτικού 
Υλικού 
Κάθε επιµορφούµενος εκπαιδευτικός θα λαµβάνει ένα «επιµορφωτικό 
πακέτο» το οποίο θα περιέχει τόσο το βασικό (έντυπο και ψηφιακό) 
επιµορφωτικό υλικό που θα δηµιουργηθεί όσο και βιβλία που θα 
επιλεγούν έτσι ώστε να καλυφθούν οι επιµορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών.  
∆ράση 5 : Υποέργο ∆ιοικητική, Οργανωτική και Οικονοµική 
∆ιαχείριση της Πράξης 
∆ιαρκεί όσο το σύνολο των έργων της Πράξης και έχει ως στόχο τον 
οργανωτικό και διοικητικό συντονισµό των επιµέρους δράσεων. Για το 
σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί οµάδα ∆ιοικητικής, Οργανωτικής και 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Πράξης µε κεντρικά καθήκοντα την 
επίβλεψη της οµαλής εξέλιξης των δράσεων(σύµφωνα µε τα 
χρονοδιαγράµµατα), τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των οµάδων που  
 
εργάζονται, την ποσοτική -ποιοτική αποτίµηση των παραδοτέων των 
έργων και την πιθανή ανατροφοδότηση µε αναγκαίες προσαρµογές προς 
τις οµάδες έργων. Η οµάδα ∆ιοικητικής, Οργανωτικής και Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης της Πράξης θα υποστηρίζεται (πέρα από τις οµάδες που θα 
δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της Πράξης) και από µία 
οµάδα τεχνικής υποστήριξης (helpdesk), που θα υποβοηθά όλους τους 
εµπλεκόµενους (µε κάθε τρόπο) στην Πράξη. 
∆ράση 6 : ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 
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Στην διεύθυνση www.epimorfosi.edu.gr θα υλοποιηθεί ένα 
ολοκληρωµένο περιβάλλον επιµόρφωσης και κοινωνικής δικτύωσης 
εκπαιδευτικών (portal) το οποίο θα έχει σκοπό να αποτελέσει ένα νέο 
τόπο συνάντησης στο διαδίκτυο όλων όσων εµπλέκονται άµεσα ή 
έµµεσα στη διαδικασία της επιµόρφωσης, και να συντηρήσει τη 
δυναµική που δηµιουργείται από τις δια-ζώσης εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, δίνοντας στα µέλη της κοινότητας πολλαπλά εργαλεία 
εµπλουτισµού και αξιοποίησης της επιµορφωτικής εµπειρίας. Η 
επιµόρφωση µέσα από αυτό το περιβάλλον θα αναδεικνύεται ως µια 
κοινωνική διεργασία µε πολλαπλές προεκτάσεις, και ως µια δια βίου 
διαδικασία που δεν θα τελειώνει µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος 
επιµόρφωσης.  
Τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που θα έχουν πρόσβαση στην 
πλατφόρµα θα έχουν ως πρώτο σηµείο εισόδου την «προσωπική» τους 
σελίδα.  
∆ράση 7: ∆ράσεις Εσωτερικής (on going) Αξιολόγησης της 
Πράξης 
Για την καλή λειτουργία του Προγράµµατος είναι σκόπιµο να υπάρχει 
διαρκής εσωτερική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση µπορεί να διακριθεί 
αφενός στον τρόπο εφαρµογής του Προγράµµατος (Αξιολόγηση 
Εφαρµογής) και αφετέρου στην αξιολόγηση των επιµορφωτών κάθε 
επιπέδου (Αξιολόγηση Επιµορφωτών).  Η εσωτερική αξιολόγηση θα 
αναφέρεται σε θέµατα ορθότητας επί της µεθοδολογίας,  του 
προγράµµατος επιµόρφωσης και εκπαιδευτικού υλικού, της 
µεθοδολογίας επιλογής και επιµόρφωσης επιµορφωτών καθώς και των 
αποτελεσµάτων επιµόρφωσης των επιµορφούµενων. 
∆ράση 8 : Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης 
Κατά τη διάρκεια της Πράξης θα ανατεθεί σε εξωτερικούς 
εµπειρογνώµονες, µε εξειδίκευση στη διαχείριση έργων, στην 
αξιολόγηση παρεµβάσεων σε θέµατα ανθρωπίνων πόρων, αλλά και εν 
γένει σ’ όλο το φάσµα των υποενοτήτων του Έργου, ως προς το φυσικό 
του και οικονοµικό αντικείµενο, ως προς τη µεθοδολογία του, των 
ενδιάµεσων και τελικών αποτελεσµάτων του, το σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη αυτοτελούς συστήµατος εξωτερικής αξιολόγησης των 
δράσεων της Πράξης. 
∆ράση 9: ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας 
Αντικείµενο της δράσης είναι η οργάνωση και υλοποίηση ενός χρονικά 
κατανεµηµένου και κοστολογηµένου προγράµµατος επικοινωνίας για 
την προβολή της Πράξης και των αναµενόµενων ωφελειών της. 
Στόχος είναι η πληροφόρηση της κοινής γνώµης, µε όποιο τρόπο 
απαιτείται, για τις παρεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο 
της Πράξης προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς 
και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραδοτέα των δράσεων της Πράξης είναι: 

•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 1 είναι: 

1)Πρότυπο του Ερωτηµατολογίου της ∆ιερεύνησης καθώς και 
αντιπροσωπευτικού δείγµατος συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων. 

2)Μελέτη ∆ιερεύνησης Επιµορφωτικών Αναγκών 

3)Έκθεση Αποτελεσµάτων ∆ιαβούλευσης  

4)Συγκριτική µελέτη διεθνούς της ∆ιεθνούς και Ελληνικής Εµπειρίας 
σχετικά µε την επιµόρφωση  των εκπαιδευτικών 

5)Ανοιχτή διαβούλευση στο διαδίκτυο και ανάλυση περιεχοµένου 

•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 2 είναι: 

1) Ολοκληρωµένη Πρόταση για την µεθοδολογία της επιµόρφωσης  

2)Αναλυτικό Πρόγραµµα Επιµόρφωσης (για όλα τα στάδια της 
επιµόρφωσης)  

3) Οδηγός Σπουδών.   

4) Κύριο Επιµορφωτικό Υλικό. 
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6. Παραδοτέα πράξης 

 
 

5) Οδηγός του Επιµορφωτή. 

6) Κατάλογος Προτεινόµενων Βιβλίων. 

7) Πρόσθετο Υλικό σε έντυπη ή/και Ψηφιακή Μορφή 

•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 3 είναι: 

Τα παραδοτέα της δράσης είναι τα αποτελέσµατα των αναφεροµένων 
στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού αντικειµένου. Η σαφής και 
ακριβής περιγραφή όλων των παραδοτέων θα καθοριστεί κατά την 
προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης µε ίδια µέσα καθώς και την 
προέγκριση των συµβάσεων για τα υποέργα που υλοποιούνται µε 
προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. 

•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 4 είναι: 

Τα παραδοτέα είναι διανεµηµένα αντίτυπα επιµορφωτικού υλικού και 
εκπαιδευτικού λογισµικού που συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

1.Εγχειρίδια για Επιµορφωτές 

2.Εγχειρίδια για Επιµορφούµενους 

3.Πρόσθετο Υλικό σε έντυπη ή/και Ψηφιακή Μορφή 

4.Βιβλία 

•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 5 είναι: 

1.Τριµηνιαίες αναφορές πεπραγµένων και προόδου της Πράξης 

2.∆ιοικητικές αναφορές εξέλιξης των δεικτών και των οικονοµικών 
στοιχείων της Πράξης 

3.Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 

•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 6 είναι:  

1.Εκπόνηση Μελέτης Προδιαγραφών και Σχεδιασµού της ∆ικτυακής 
Πλατφόρµας  

2. Προµήθεια Εξοπλισµού 

3. ∆ηµιουργία ∆ικτυακής Πλατφόρµας 

4. Ανάπτυξη διαδραστικού πολυµορφικού  υλικού  για το σύνολο των 
ειδικοτήτων. 

•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 είναι: 

1.Τριµηνιαίες  Εκθέσεις Εσωτερικής αξιολόγησης  

2. Τελική Έκθεση Εσωτερικής αξιολόγησης  

3. Τελική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης  ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 

 
•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 8 είναι: 

1. Εξωτερική Αξιολόγηση (on going external evaluation) 
2. Τελική  Εξωτερική Αξιολόγηση (ex post evaluation) 
3. Τελική  Εξωτερική Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
•Στο πλαίσιο της ∆ράσης 9 είναι: 

1) Ενηµερωτικά έντυπα  
 
2)Συνέδρια, ηµερίδες ενηµέρωσης διαθεµατικές δράσεις 
ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσµάτων 
 
3) Εκδόσεις, Μελέτες 
4) Έκθεση Πεπραγµένων 
 
Τα τελικά παραδοτέα θα καθοριστούν αναλυτικά στις αντίστοιχες 
αποφάσεις αυτεπιστασίας, για τα υποέργα που υλοποιούνται µε ίδια µέσα 
ή στις προκηρύξεις και συµβάσεις για τα υποέργα που υλοποιούνται µε 
προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. 
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7. ∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιµή 

Στόχος 

6151 Μέσος Ετήσιος Αριθµός συµµετοχών 
εκπαιδευτικών α΄βάθµιας και β΄βάθµιας 
που επιµορφώνονται 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
15.000 

6158 Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Α/θµιας 
εκπαίδευσης 

     
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
10.000 

  
6160 

Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Β/θµιας 
εκπαίδευσης 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

      

 
   10.000  

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι                             

43 µήνες.                    

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 

 

 
10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                                               ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 81.080.500,00€ 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ   

81.080.500,00€ 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1)  81.080.500,00€ 81.080.500,00€ 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ  
2α. Βάσει 
παραστατικών ii. ΦΠΑ  

 

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού 
ποσοστού επί των αµέσων δαπανών 

  

 

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 

ανέρχεται σε   81.080.500,00€. 
 

12. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: 0 Ευρώ. 

 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται 81.080.500,00€ και επιµερίζεται ως ακολούθως:: 
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1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):                

81.080.500,00€ ποσό σε ευρώ.   

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2010 στο Π.∆.Ε  

ανέρχεται σε  80.500,00 ποσό σε ευρώ   

 

ΚΩ∆. ΣΑ : E 0458 

Φορέας ΣΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (∆/ΠΕΕ) 

ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ:…… 

  

                      

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):         

…………………… ποσό σε ευρώ. (προκύπτει από 

το πεδίο 143 του Τ∆Π) 

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2010  στο 

Π.∆.Ε.    ανέρχεται σε           ποσό σε ευρώ   

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο 

συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 
 
 
 
 

 Η  ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

 

 

           ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ      ΟΡΦΑΝΟΥ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 

2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης   

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
 

1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β3 

 


