ΕΠ ΚςΠ – Μέςοξ 1.2 «Ειραγχγή και Ανιξπξίηρη ςχμ Νέχμ Τευμξλξγιώμ ρςημ Εκπαίδεσρη»
Ποάνη «Δοάρειπ Επιμόοτχρηπ Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ»
Υπξέογξ : Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικώμ Πληροφορικής

«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ»
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ
Τξ ρεμιμάοιξ εκπαίδεσρηπ ποαγμαςξπξιείςαι ρςα πλαίρια ςξσ Υπξέογξσ 2 «Ποακςική Εκπαίδεσρη
Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ», ςξ ξπξίξ αμήκει ρςημ Ποάνη «Δοάρειπ Επιμόοτχρηπ Εκπαιδεσςικώμ
Πληοξτξοικήπ», ςηπ Καςηγξοίαπ Ποάνεχμ 1.2.2 «Επιμόοτχρη εκπαιδεσςικώμ και Πιρςξπξίηρη», ςξσ
Μέςοξσ 1.2 «Ειραγχγή και Ανιξπξίηρη ςχμ Νέχμ Τευμξλξγιώμ ρςημ Εκπαίδεσρη», ςξσ
επιυειοηριακξύ ποξγοάμμαςξπ (ΕΠ) ςηπ κξιμχμίαπ ςηπ πληοξτξοίαπ (ΚςΠ), πξσ ρσγυοημαςξδξςείςαι
καςά 75% από ςξ Εσοχπαψκό Κξιμχμικό Ταμείξ και καςά 25% από ςξσπ Εθμικξύπ Πόοξσπ.
Τξ Υπξσογείξ Εθμικήπ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ είμαι εκείμξπ ξ ξογαμιρμόπ πξσ διαθέςει ςημ
μεγαλύςεοη και ςημ πλέξμ έμςξμα γεχγοατικά καςαμεμημέμη σπξδξμή πληοξτξοικήπ ρςη υώοα,
όπχπ και ςξ μεγαλύςεοξ δίκςσξ σπξλξγιρςώμ, ςξ Παμελλήμιξ Συξλικό Δίκςσξ. Για ςημ αδιάλειπςη
λειςξσογία ςηπ σπξδξμήπ ασςήπ, ςξ ΥΠΕΠΘ έυει ρσγκοξςήρει μία καλά ξογαμχμέμη δξμή
καςαμεμημέμηπ και επιςόπιαπ σπξρςήοινηπ, πξσ απξςελείςαι από ςα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και ςξ Παμελλήμιξ
Συξλικό Δίκςσξ.
Σςόυξπ ςξσ παοόμςξπ έογξσ είμαι μα παοαρυεθξύμ ρςα ρςελέυη ςχμ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και ρςξσπ
σπεύθσμξσπ ςχμ Συξλικώμ Εογαρςηοίχμ Πληοξτξοικήπ και Εταομξγώμ Ηλεκςοξμικώμ Υπξλξγιρςώμ
(ΣΕΠΕΗΥ), ξι απαοαίςηςεπ γμώρειπ χπ ποξπ ςα ςευμικά, ξογαμχςικά και διαυειοιρςικά θέμαςα πξσ
ατξοξύμ ρςα ΣΕΠΕΗΥ και ξι ξπξίεπ θα ςξσπ καςαρςήρξσμ πεοιρρόςεοξ απξδξςικξύπ ρςη διαυείοιρη
ςχμ σπξδξμώμ ΤΠΕ ςχμ ρυξλείχμ.
Η επίςεσνη ςξσ ρςόυξσ ασςξύ θα μεγιρςξπξιήρει ςημ ποξρςιθέμεμη ανία ςχμ σπξδξμώμ
πληοξτξοικήπ ςχμ ρυξλείχμ και θα εναρταλίρει ςη δσμαςόςηςα για εκπαιδεσςική ανιξπξίηρή ςξσπ
καςά ςξμ καλύςεοξ δσμαςό ςοόπξ.
Οι εκπαιδεσςικξί πληοξτξοικήπ καλξύμςαι ρήμεοα μα μεςαδώρξσμ ςιπ γμώρειπ και ςιπ δενιόςηςεπ
ασςέπ και ρε άλλξσπ υοήρςεπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμόςηςαπ, ρσμμεςέυξμςαπ και εκείμξι από ςη δική
ςξσπ πλεσοά ρςημ εμίρυσρη ςηπ κξιμχμίαπ ςηπ γμώρηπ και ςηπ πληοξτξοίαπ.
Απξδέκςεπ ςηπ επιμόοτχρηπ είμαι 267 ρςελέυη ςχμ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και 3200 εκπαιδεσςικξί
πληοξτξοικήπ πξσ έυξσμ ξοιρςεί Υπεύθσμξι ςχμ ΣΕΠΕΗΥ.
Καςά ςη διάοκεια ςξσ έογξσ θα ποαγμαςξπξιηθξύμ σεμιμάρια εκπαίδευσης για τα στελέχη τωμ
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ, ημερήσια σεμιμάρια εκπαίδευσης, επιτόπιες πρακτικές εκπαιδεύσεις καθώς και
εκπαιδεύσεις από απόσταση για ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ πληοξτξοικήπ πξσ θα λάβξσμ μέοξπ ρςξ έογξ
και ρσγκεκοιμέμα:
1. εμιμάρια εκπαίδευσης για τα στελέχη τωμ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Για ςημ εκπαίδεσρη ςχμ ΠΛΗΝΕΤ θα
ξογαμχθξύμ ςμήμαςα ςχμ 15 αςόμχμ (ςξ πξλύ) και η υοξμική διάοκεια ςηπ εκπαίδεσρηπ ρε
καθέμα από ασςά θα είμαι 10 ημέοεπ ςχμ 7 χοώμ αμά ημέοα. Οι εκπαιδεύρειπ θα λάβξσμ υώοα
ρςημ πόλη ρςημ ξπξία βοίρκεςαι η έδοα ςξσ τξοέα σλξπξίηρηπ και θα ξογαμχθξύμ ρε
ρσμεογαρία με ςξσπ αομόδιξσπ πξσ θα ξοίρει ςξ ΥπΕΠΘ. Υπξλξγίζεςαι μα ποαγμαςξπξιηθξύμ με
ςημ έμαονη ςηπ επόμεμηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ.

2. Ημερήσια εμιμάρια Εκπαίδευσης. Για ςημ εκπαίδεσρη ςχμ 3.200 καθηγηςώμ Πληοξτξοικήπ θα
ξογαμχθξύμ αμά ςμήμαςα ςχμ 45 αςόμχμ (ςξ πξλύ) και θα διαςεθξύμ 7 ώοεπ εκπαίδεσρηπ για ςξ
καθέμα από ασςά. Οι εκπαιδεύρειπ θα λάβξσμ υώοα ρςιπ πόλειπ ςηπ έδοαπ κάθε γοατείξσ
Δεσςεοξβάθμιαπ Εκπαίδεσρηπ και θα ξογαμχθξύμ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ σπεύθσμξσπ ςχμ
Κέμςοχμ Πληοξτξοικήπ και Νέχμ Τευμξλξγιώμ (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Τα αμςικείμεμα ςχμ Ημεοήριχμ
Σεμιμαοίχμ Εκπαίδεσρηπ είμαι:


Αουιςεκςξμική ΣΕΠΕΗΥ



Υπηοερίεπ Παμελλήμιξσ Συξλικξύ Δικςύξσ (ΠΣΔ)



Διαδικαρία σπξρςήοινηπ ΣΕΠΕΗΥ και ΠΣΔ

3. Επιτόπια Εκπαίδευση. Όρξμ ατξοά ρςιπ επιςόπιεπ εκπαιδεύρειπ, ποξβλέπεςαι μα
ποαγμαςξπξιηθεί μια επίρκεφη αμά ρυξλείξ ρε ρύμξλξ 3.200 ρυξλείχμ και παοξυή εκπαίδεσρηπ 4
διδακςικώμ χοώμ αμά επίρκεφη. Η εκπαίδεσρη θα πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά αμςικείμεμα διάοκειαπ
100 λεπςώμ και αμςικείμεμα επιλξγήπ ςξσ σπεσθύμξσ διάοκειαπ 80 λεπςώμ. Η επιςόπια εκπαίδεσρη
θα ποαγμαςξπξιείςαι καςά ςξ χοάοιξ λειςξσογίαπ ςχμ ρυξλείχμ. Για ςξμ ποξγοαμμαςιρμό ςχμ
επιρκέφεχμ καθώπ και για ςημ επιλξγή ςχμ αμςικειμέμχμ εκπαίδεσρηπ ξ εκπαιδεσςήπ θα επικξιμχμεί
με ςξμ Υπεύθσμξ ΣΕΠΕΗΥ. Τα αμςικείμεμα ατξοξύμ ρσμξπςικά ςα κάςχθι:


Χοήρη και ανιξπξίηρη ςχμ ςξπικώμ σπηοεριώμ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ, εκπαιδεσςικό λξγιρμικό



Χοήρη και ανιξπξίηρη ςχμ κεμςοικώμ σπηοεριώμ ςξσ ΠΣΔ



Αμίυμεσρη ποξβλημάςχμ και διαδικαρία επίλσρηπ



Ποαγμαςξπξίηρη βαρικώμ-ρσρςημαςικώμ εογαριώμ σπξρςήοινηπ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ (εμημεοώρειπ
ρσρςήμαςξπ, λξγιρμικξύ ποξρςαρίαπ από ιξύπ, ρσμςήοηρη δίρκχμ)

4. Σηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδεσςικξί πληοξτξοικήπ μέρα από έμα καςάλληλξ ρύρςημα εγγοατήπ
και πιρςξπξίηρηπ θα έυξσμ ποόρβαρη ρε μια πλαςτόομα ςηλεδιάρκεφηπ – ςηλεκπαίδεσρηπ πξσ θα
πεοιλαμβάμει εμόςηςεπ μαθημάςχμ ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμξ ςχμ εκπαιδεύρεχμ. Μέρα από ςξ online ασςό ρύρςημα διαυείοιρηπ εκμάθηρηπ, ξι εκπαιδεσόμεμξι θα έυξσμ ποόρβαρη ρε ξογαμχμέμα
αμςικείμεμα εκπαίδεσρηπ, θα έυξσμ δσμαςόςηςα ποόρβαρηπ ρε βιβλιξθήκεπ μαθημάςχμ και θα
σπάουει η δσμαςόςηςα δημιξσογίαπ ξμάδχμ ρσζήςηρηπ. Οι σπηοερίεπ εκπαιδεύρεχμ από απόρςαρη
θα παοέυξμςαι καςά ςξ χοάοιξ λειςξσογίαπ ςχμ ρυξλείχμ. Κάθε εκπαιδεσςικόπ πληοξτξοικήπ θα
παοακξλξσθήρει μία δίχοη εκπαίδεσρη από απόρςαρη ρε θέμα ςηπ επιλξγήπ ςξσ.
Τέλξπ, ρε όλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, θα λειςξσογεί κεμςοική σπηοερία σπξρςήοινηπ
(helpdesk) ςηπ εκπαίδεσρηπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ πληοξτξοικήπ ρε θέμαςα υοήρηπ και ςευμικήπ
σπξρςήοινηπ ςχμ σπξδξμώμ ρςα ρυξλεία. Σε ασςήμ ςημ σπηοερία θα απεσθύμξμςαι ξι Υπεύθσμξι
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και ξι εκπαιδεσςικξί πληοξτξοικήπ και για ςα διαδικαρςικά θέμαςα ςξσ έογξσ.
Αμάδξυξπ ςξσ έογξσ είμαι ςξ Εοεσμηςικό Ακαδημαψκό Ιμρςιςξύςξ Υπξλξγιρςώμ (ΕΑ-ΙΤΥ). Τμήμαςα ςξσ
έογξσ θα αμαλάβξσμ ξι τξοείπ Δημξκοίςειξ Παμεπιρςήμιξ Θοάκηπ, Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ
Θερραλξμίκηπ, Παμεπιρςήμιξ Μακεδξμίαπ, ΤΕΙ Θερραλξμίκηπ, Παμεπιρςήμιξ Ιχαμμίμχμ, ΤΕΙ Λάοιραπ,
Εθμικό Καπξδιρςοιακό Παμεπιρςήμιξ Αθημώμ, Εθμικό Μεςρόβιξ Πξλσςευμείξ, ΤΕΙ Αθήμαπ,
Παμεπιρςήμιξ Αιγαίξσ και Παμεπιρςήμιξ Κοήςηπ χπ σπεογξλάβξι.

Αμάδξυξπ:
Εοεσμηςικό Ακαδημαψκό
Ιμρςιςξύςξ Τευμξλξγίαπ Υπξλξγιρςώμ

Φξοέαπ σλξπξίηρηπ:
Τευμξλξγικό Εκπαιδεσςικό Ίδοσμα Αθήμαπ

