ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο)
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Η Σύμπραξη 8 Φορέων (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ για την
υποστήριξη της Πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)», η οποία αφορά στην ταχύρρυθμη
επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών της χώρας, μόνιμων και αναπληρωτών
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων
ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια
ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Ως εκ τούτων και έχοντας υπόψη:
1.

Τον Ν. 4485/17 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

2.

Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

3.

Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις», άρθρα 76 και 77.

4.

Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).

5.

Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς
και το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/679 … και άλλες διατάξεις».

6.

Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α’) «Κώδικας δημοσίων
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πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΙΔ».
7.

Τη

με

αριθμ.

Υπουργική

137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018

Απόφαση

με

θέμα

(ΦΕΚ

Αντικατάσταση

5968/Β/31-12-2018)
της

υπ’

αριθμ.

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ B 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ
Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014- 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014- 2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”», όπως ισχύει.
8.

Την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/04-11-2020 (Α.Δ.Α. 68Ν746ΜΤΛΡ-ΣΘΡ) Απόφαση
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ
5070524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.

9.

Την με αρ. πρωτ. 174545/Ε3/28-12-2020 (ΦΕΚ Β 5727) Υπουργική Απόφαση με
θέμα “Έναρξη δράσης «Ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση»”

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τον π/υ της Πράξης
με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και
Ενωσιακούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), όπως τροποποιείται και ισχύει
απευθύνει
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών για την κάλυψη των
αναγκών της Πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 σε κάθε
φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί τα παρακάτω προσόντα είτε σωρευτικά είτε
διαζευκτικά:

•

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτής, μόνιμος ή
ωρομίσθιος, που υπηρετεί κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσια ή ιδιωτική
εκπαιδευτική δομή της Επικράτειας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΕΕΚ, ΣΕΚ,
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ΚΠΕ, ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ή Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
•

Μέλος Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. ή επιστημονικός συνεργάτης ΑΕΙ, με διδακτική εμπειρία
στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξει ως
επιμορφωτής.

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
προβλέπεται να δημιουργηθεί Μητρώο Επιμορφωτών. Το Μητρώο θα διαχωρίζεται σε
Υπομητρώα. Κάθε υποψήφιος/α προς ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται
στην παρούσα πρόσκληση, καλείται να επιλέξει ένα (1) Υπομητρώο σε συνάφεια με τον
εκπαιδευτικό κλάδο-ειδικότητά του/της ή το επιστημονικό του/της αντικείμενο, σύμφωνα με τον
Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1):
Πίνακας 1. Υπομητρώα Ειδικοτήτων
ΚΩΔ.
1
ΚΩΔ.

Νηπιαγωγοί
ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί
Δάσκαλοι

2

ΠΕ 70 Δάσκαλοι

3

ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

ΚΩΔ.

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής

4

ΠΕ 61 Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής

5

ΠΕ 60.ΕΑΕ Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής

6

ΠΕ 71 Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής

7

ΠΕ 70. ΕΑΕ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής

8

ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

9

ΠΕ 01.ΕΑΕ Θεολόγοι Ειδικής Αγωγής

10

ΠΕ 02.ΕΑΕ Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής

11

ΠΕ 03.ΕΑΕ Μαθηματικοί Ειδικής Αγωγής

12

ΠΕ 04.01.ΕΑΕ Φυσικοί Ειδικής Αγωγής

13

ΠΕ 04.02.ΕΑΕ Χημικοί Ειδικής Αγωγής

14

ΠΕ 04.04.ΕΑΕ Βιολόγοι Ειδικής Αγωγής

15

ΠΕ 04.05.ΕΑΕ Γεωλόγοι Ειδικής Αγωγής

16

ΠΕ 06.ΕΑΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ειδικής Αγωγής

17

ΠΕ 08.ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Ειδικής Αγωγής

18

ΠΕ 11.ΕΑΕ Ειδικής Φυσικής Αγωγής

19

ΠΕ 78.ΕΑΕ Κοινωνικών Επιστημών Ειδικής Αγωγής

20

ΠΕ 79.01.ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης Ειδικής Αγωγής

21

ΠΕ 80.ΕΑΕ Οικονομίας Ειδικής Αγωγής

22

ΠΕ 81.ΕΑΕ Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Ειδικής Αγωγής

23

ΠΕ 82.ΕΑΕ Μηχανολόγων Ειδικής Αγωγής

24

ΠΕ 83.ΕΑΕ Ηλεκτρολόγων Ειδικής Αγωγής

25

ΠΕ 84.ΕΑΕ Ηλεκτρονικών Ειδικής Αγωγής
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26

ΠΕ 85.ΕΑΕ Χημικών Μηχανικών Ειδικής Αγωγής

27

ΠΕ 86.ΕΑΕ Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής

28

ΠΕ 87.03.ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής

29

ΠΕ 87.05.ΕΑΕ Οδοντοτεχνικής Ειδικής Αγωγής

30

ΠΕ 87.06.ΕΑΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδικής Αγωγής

31

ΠΕ 87.08.ΕΑΕ Φυσιοθεραπείας Ειδικής Αγωγής

32

ΠΕ 88.01.ΕΑΕ Γεωπόνοι Ειδικής Αγωγής

33

ΠΕ 88.02.ΕΑΕ Φυτικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής

34

ΠΕ 88.03.ΕΑΕ Ζωικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής

35

ΠΕ 88.04.ΕΑΕ Διατροφής Ειδικής Αγωγής

36

ΠΕ 88.05.ΕΑΕ Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικής Αγωγής

37

ΠΕ 89.01.ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής

38

ΠΕ 89.02.ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής

39

ΠΕ 91.01.ΕΑΕ Θεατρικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής

40

ΠΕ 91.02.ΕΑΕ Δραματικής Τέχνης Ειδικής Αγωγής

41

ΤΕ 01.19.ΕΑΕ Κομμωτικής Ειδικής Αγωγής

42

ΤΕ 01.20.ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής

43

ΤΕ 02.04.ΕΑΕ Οικονομίας- Διοίκησης Ειδικής Αγωγής

44

ΤΕ 02.06.ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής

45

ΤΕ 16.00.ΕΑΕ Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής

ΚΩΔ.

Εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής

46

ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών

47
48
49

ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης
ΠΕ 79.02 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών Οργάνων
ΠΕ 91.01 Θεατρικών Σπουδών

50

ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης

ΚΩΔ.

Άλλες ειδικότητες

51

ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

52

ΠΕ 01 Θεολόγοι

53

ΠΕ 33 Μεθοδολογίας της Ιστορίας

54

ΠΕ 41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

55

ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών

56

ΠΕ 80 Οικονομίας

ΚΩΔ.
57
ΚΩΔ
58
ΚΩΔ.

Φιλόλογοι
ΠΕ 02 Φιλόλογοι
Μαθηματικά
ΠΕ 03 Μαθηματικοί
Φυσικές Επιστήμες

59

ΠΕ 04.01 Φυσικοί

60

ΠΕ 04.02 Χημικοί

61

ΠΕ 04.03 Φυσιογνώστες

62

ΠΕ 04.04 Βιολόγοι

63

ΠΕ 04.05 Γεωλόγοι

ΚΩΔ.

Ξένων Γλωσσών

64

ΠΕ 05 Γαλλικής Φιλολογίας

65

ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας

66

ΠΕ 07 Γερμανικής Φιλολογίας
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67

ΠΕ 34 Ιταλικής Φιλολογίας

68

ΠΕ 40 Ισπανικής Φιλολογίας

ΚΩΔ.
69
ΚΩΔ.

Πληροφορικής
ΠΕ 86 Πληροφορικής
Τεχνική Εκπαίδευση (ΠΕ-ΤΕ)

70

ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων

71

ΠΕ 82 Μηχανολόγων

72

ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων

73

ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών

74

ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών

75

ΠΕ 87.01 Ιατρικής

76

ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής

77

ΠΕ 87.03 Αισθητικής

78

ΠΕ 87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων

79

ΠΕ 87.05 Οδοντοτεχνικής

80

ΠΕ 87.06 Κοινωνικής Εργασίας

81

ΠΕ 87.07 Ραδιολογίας Ακτινολογίας

82

ΠΕ 87.08 Φυσιοθεραπείας

83

ΠΕ 87.09 Βρεφονηπιοκόμων

84

ΠΕ 87.10 Δημόσιας Υγιεινής

85

ΠΕ 88.01 Γεωπόνοι

86

ΠΕ 88.02 Φυτικής Παραγωγής

87

ΠΕ 88.03 Ζωικής Παραγωγής

88

ΠΕ 88.04 Διατροφής

89

ΠΕ 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος

90

ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών

91

ΠΕ 89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

92

ΠΕ 90 Ναυτικών Μαθημάτων

93

ΤΕ 01.04 Ψυκτικοί

94

ΤΕ 01.06 Ηλεκτρολόγοι

95

ΤΕ 01.07 Ηλεκτρονικοί

96

ΤΕ 01.13 Προγραμματιστές Η/Υ

97

ΤΕ 01.19 Κομμωτικής

98

ΤΕ 01.20 Αισθητικής

99

ΤΕ 01.25 Αργυροχρυσοχοΐας

100

ΤΕ 01.26 Οδοντοτεχνικής

101

ΤΕ 01.29 Βοηθών Ιατρ. & Βιολ. Εργαστηρίων

102

ΤΕ 01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων

103

ΤΕ 01.31 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών (Βοηθ. Ακτιν.)

104

ΤΕ 02.01 Σχεδιαστές-Δομικοί

105

ΤΕ 02.02 Μηχανολόγοι

106

ΤΕ 02.03 Χημικοί Εργαστηρίων

107

ΤΕ 02.04 Οικονομίας- Διοίκησης

108

ΤΕ 02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών

109

ΤΕ 02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

110

ΤΕ 02.07 Γεωπονίας

111

ΤΕ 16 Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων
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Για την επιμόρφωση στο πλαίσιο της Πράξης θα απασχοληθούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία
εκδήλωσαν ενδιαφέρον, εντάχθηκαν στο εν λόγω Μητρώο Επιμορφωτών και πληρούν τα κριτήρια
που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Η καθοδήγηση και ο συντονισμός των Επιμορφωτών,
που θα επιλεγούν από το παρόν Μητρώο, θα γίνεται από Επιστημονική Ομάδα της Σύμπραξης
στην οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι συμπράττοντες φορείς.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
Οι Επιμορφωτές αναλαμβάνουν την επιμόρφωση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση των
εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε στην σύγχρονη είτε στην ασύγχρονη μορφή της. Κάθε
Επιμορφωτής αναλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα επιμόρφωσης, το καθένα από τα οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) επιμορφούμενους.
Για

τους

εκπαιδευτικούς-επιμορφούμενους,

που

θα

συμμετέχουν

στα

προγράμματα

επιμόρφωσης, η διάρκεια της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα είναι είκοσι (20) ώρες, σε χρονικό
διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων. Οι είκοσι (20) ώρες διάρκειας του επιμορφωτικού προγράμματος
κατανέμονται ως εξής: δέκα (10) ώρες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω εργαλείων σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης και δέκα (10) ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης.
Για τη σύγχρονη εκπαίδευση (10 ώρες), οι τηλεκπαιδεύσεις θα καλύπτουν:
•

παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης και τους ρόλους του
εκπαιδευτικού, μαθητή και γονέων, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών αξιοποίησης
εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex για τη
διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή

•

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό
υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο eclass) και σχεδιασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα
αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και

•

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό
τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me) και σχεδιασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα
αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.

Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (10 ώρες), οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν αυτόνομα το
εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες της δράσης (υλικό διάρκειας έως 6 ώρες)
και θα αναλάβουν, ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα τον σχεδιασμό ενός διδακτικού
σεναρίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως
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εκπαίδευσης και η οποία θα υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο eclass ή στο e-me (4
ώρες).
Ο Eπιμορφωτής θα μελετήσει τις εργασίες και θα παρέχει ανατροφοδότηση στους
επιμορφούμενους. Καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ (8) εβδομάδων της επιμόρφωσης ανά τμήμα,
θα παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική ώστε οι επιμορφούμενοι να κατακτήσουν
περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες. Με το πέρας της διαδικασίας, οι επιμορφούμενοι θα λάβουν
αντίστοιχη βεβαίωση επιμόρφωσης. Οι Eπιμορφωτές λαμβάνουν Bεβαίωση Απασχόλησης δια
της οποίας βεβαιώνεται ότι συμμετείχαν, ως Eπιμορφωτές, στο εν θέματι πρόγραμμα.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΏΝ
Κατηγορίες Ένταξης στο Μητρώο
Οι υποψήφιοι ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών πρέπει υποχρεωτικά, και επί ποινή
αποκλεισμού, να εμπίπτουν σε μία (1) τουλάχιστον από τις κάτωθι αναφερόμενες κατηγορίες:
•

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή
ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες ή ιδιωτικές
εκπαιδευτικές δομές της Επικράτειας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ,
ΣΕΚ, ΚΠΕ, ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ή Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου

•

Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες ΑΕΙ, με διδακτική εμπειρία
στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξουν ως
επιμορφωτές.

Μοριοδότηση - Κριτήρια Κατάταξης
Οι ενδιαφερόμενοι που θα διαπιστωθεί ότι εμπίπτουν σε μια (1) τουλάχιστον από τις ανωτέρω
κατηγορίες, θα μετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης (μέγιστες μονάδες: 100), λαμβανομένων
υπόψη των μονάδων μοριοδότησης και της διαθεσιμότητας των ενδιαφερομένων, που θα
συγκεντρώσουν σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
Α/Α

Κριτήρια

* Μονάδες
Μοριοδότησης

1

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

30

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε θέματα Εκπαίδευσης ή/και

25

ΤΠΕ
3

Πρότερη εμπειρία ως Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου σε θέματα
Εκπαίδευσης και ΤΠΕ
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20

Α/Α

Κριτήρια

* Μονάδες
Μοριοδότησης

4

Πρότερη Εμπειρία ως επιμορφωτής/τρια/διδάσκων/ουσα σε μία

15

(1) τουλάχιστον από τις κάτωθι κατηγορίες :
1) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε προγράμματα που
υλοποιήθηκαν αποκλειστικά από απόσταση. Τα εν λόγω
προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να είναι διάρκειας ίσης ή
μεγαλύτερης των 30 ωρών.
2) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε προγράμματα που
υλοποιήθηκαν σε συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση.
Τα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να είναι
διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των 30 ωρών.
3) Σε Προπτυχιακά/Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με
συνολική πρότερη εμπειρία διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο,
διάρκειας τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών, στο γνωστικό
αντικείμενο της ειδικότητας, που θα αιτηθούν να είναι
επιμορφωτές
5

Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

10

στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

* Επισημαίνεται ότι κάθε κριτήριο μοριοδοτείται μία φορά ανεξαρτήτως του πλήθους των Τίτλων
Σπουδών/Πιστοποιήσεων/Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.

Εφόσον προκύψουν ισοβαθμίες η επιλογή θα γίνεται:
α) κατά προτεραιότητα ακολουθώντας τα ανωτέρω κριτήρια με την προαναφερθείσα σειρά
κατάταξης (1 έως 5). Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα
των υποψηφίων, θα επιλεγούν αρχικά όσοι πληρούν το 1ο κριτήριο (κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
σπουδών), στη συνέχεια όσοι πληρούν το 2ο κριτήριο (κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)
και ομοίως για 3ο , 4ο και 5ο κριτήριο.
β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικής
κληρώσεως.
Οι Επιμορφωτές θα ομαδοποιηθούν στα Υπομητρώα και στις ειδικότητες που προαναφέρθηκαν
και θα δημιουργηθεί τελική σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα.
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4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
4.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης - δικαιολογητικά
Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα που
κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, όπως
αυτές ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Με την υποβολή - αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η
δηλώνει ότι συμφωνεί για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων του στο αρχείο του
Μητρώου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (Ν. 4727/2020).
Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά (http://registry-t4e.sch.gr) και αφορά σε δήλωση
προσόντων τόσο ως προς τα κριτήρια ένταξης, όσο και ως προς τα κριτήρια κατάταξης
(μοριοδότηση) που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Η αίτηση δεν απαιτεί υποβολή
αρχείων δικαιολογητικών (τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κ.λπ.) και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των
δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων
της παρούσας Πρόσκλησης.
Στην περίπτωση υποψηφίων από Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, απαιτείται η
προσκόμιση πιστοποιητικού για τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ.
4.2 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να
υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη http://registry-t4e.sch.gr από 28 Δεκεμβρίου 2020
συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με
ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ένταξης και στα μοριοδοτούμενα προσόντα (κριτήρια κατάταξης)
στο Μητρώο, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται
να επιλέξουν να ενταχθούν στο συναφές με τον κλάδο ή το επιστημονικό τους αντικείμενο
Υπομητρώο. Πιο συγκεκριμένα:
•

Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν υπόψη τον Κλάδο/Ειδικότητά τους

•

Τα Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και οι επιστημονικοί συνεργάτες στα Πανεπιστήμια,
θα λάβουν υπόψη την πρότερη διδακτική εμπειρία που διαθέτουν στο Πανεπιστήμιο επί του
γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας που θα επιλέξουν ως επιμορφωτές.

Σημειώνεται ότι για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητη η καταχώρηση:
•

για τους εκπαιδευτικούς: email του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου (με κατάληξη….@sch.gr)

•

για Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες με διδασκαλία στο
Πανεπιστήμιο: email Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
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Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης το Μητρώο θα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων κατά
περιόδους και ανάλογα με τις ανάγκες στελέχωσης των επιμορφωτικών δράσεων.
Πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών: από 28 Δεκεμβρίου
2020 έως 5 Ιανουαρίου 2021.
Στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί ειδικά για την
ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ03), δύναται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εντός της αίτησής
τους εθελοντική συμμετοχή ως Επιμορφωτές.
Η επιλογή φυσικών προσώπων ως Επιμορφωτές θα πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με
τις ανάγκες που προκύπτουν για συγκρότηση αντίστοιχων τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια κατάταξης που προαναφέρθηκαν και τη διαθεσιμότητά τους.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του
περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και
ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών
δεδομένων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
της εγγραφής στο Μητρώο Επιμορφωτών (http://registry-t4e.sch.gr).
Σε περίπτωση επανα-υποβολής της αίτησης, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία χρονικά.

4.3. Αξιολόγηση Αιτήσεων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα
αξιολογηθούν βάσει των προϋποθέσεων ένταξης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της
Σύμπραξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων (Ν. 2690/1999, άρ. 13-15) από μέλη των
φορέων της Σύμπραξης που υλοποιούν δράσεις επιμόρφωσης.
Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν επί ποινή αποκλεισμού οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί
με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και
κατάρτισης των πινάκων ένταξης του Μητρώου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του οργάνου του φορέα και περιλαμβάνει τα
ακόλουθα βασικά στάδια:
1. Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Ένταξης (Κωδικός Αίτησης με βαθμολογία μοριοδότησης)
ανά Υπομητρώο που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της
Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα θα αποτυπώνονται για λόγους προστασίας
προσωπικών δεδομένων με τους κωδικούς των αιτήσεων του συστήματος.
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2. Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5)
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (registry@t4e.sch.gr). Εξέταση Ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή
Ενστάσεων της Σύμπραξης, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων (Ν. 2690/1999, άρ. 13-15).
3. Κατάρτιση Οριστικών Πινάκων Ένταξης και ανάρτησή τους σε ιστοσελίδα της Σύμπραξης και
τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα θα αποτυπώνονται για λόγους
προστασίας προσωπικών δεδομένων με τους κωδικούς των αιτήσεων του συστήματος.
4. Ενημέρωση Εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν, έλεγχος και υπογραφή Σύμβασης: Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας Οριστικών Πινάκων Ένταξης, οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν
θα ενημερωθούν από τα αρμόδια ΑΕΙ, προκειμένου εντός πέντε (5) ημερών να αποστείλουν
σε ηλεκτρονική μορφή (registry@t4e.sch.gr) τα έγγραφα εκείνα που θεμελιώνουν το
περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησής τους, η οποία επισημαίνεται ότι επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η αίτηση των
επιλεχθέντων εκπαιδευτικών θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν θα είναι δυνατή η υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης.
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί
εκείνους εκ των υποψηφίων, οι οποίοι/ες πληρούν τα οριζόμενα απαραίτητα κριτήρια για
παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους/ες διευκρινίσεις για την
πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τις
δώσουν.

4.4 Ανάθεση Έργου
Η διαδικασία ανάθεσης του έργου πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών του
φορέα-μέλους της Σύμπραξης που υλοποιεί τη σχετική επιμόρφωση, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης. Δεδομένου του ότι το Μητρώο δύναται να είναι ανοικτό κατά περιόδους
για υποβολή αιτήσεων, η επιλογή φυσικών προσώπων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες
ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα.
Οι αποφάσεις ανάθεσης έργου θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Σημειώνεται ότι με την αποδοχή της ανάθεσης του έργου ο/η Αντισυμβαλλόμενος/-η αποδέχεται
πλήρως τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και στην απόφαση ανάθεσης έργου/νομική
δέσμευση.
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5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
Τα παραδοτέα των Επιμορφωτών για κάθε τμήμα επιμόρφωσης στο οποίο ολοκληρώνεται η
εκπαιδευτική διαδικασία είναι τα ακόλουθα:
•

Αναφορά ολοκλήρωσης εκπαιδευτικής διαδικασίας που περιλαμβάνει την αναφορά
παρουσιών (παρουσιολόγια), λίστα μαθησιακών δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν για τις
πραγματοποιηθείσες ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και λίστα των
επιμορφούμενων

εκπαιδευτικών

που

ολοκλήρωσαν

τη

διαδικασία

επιμόρφωσης,

παραδίδοντας τη σχετική εργασία (εκπαιδευτικό σενάριο), όπως αυτή αναρτήθηκε από τον
επιμορφούμενο στο e-class ή e-me.
Η Σύμπραξη δύναται να ζητήσει μία τελική αναφορά αποτελεσμάτων επιμόρφωσης, η οποία θα
περιλαμβάνει ενδεικτικά: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία υλοποίησης της
επιμόρφωσης του τμήματος, αναφορά για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, τυχόν
προβλήματα που προέκυψαν και πώς αντιμετωπίστηκαν.
Οι ανωτέρω αναφορές ανά τμήμα επιμόρφωσης θα πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (1)
ημερολογιακού μήνα μετά την ολοκλήρωση των είκοσι (20) ωρών της επιμόρφωσης κάθε
τμήματος.

6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ
Το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα του Επιμορφωτή για την πραγματοποίηση της
επιμόρφωσης ορίζεται 320 ευρώ (€) ανά τμήμα επιμόρφωσης ως εξής:
•

160 ευρώ (€) για δέκα (10) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

•

160 ευρώ (€) για δέκα (10) ώρες υποστήριξης/ανατροφοδότησης των επιμορφούμενων στο
πλαίσιο ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Στην περίπτωση που η Σύμπραξη ζητήσει από τον Επιμορφωτή να παραδώσει τελική αναφορά
αποτελεσμάτων επιμόρφωσης, πεπραγμένων και αποτελεσμάτων για την επιμόρφωση στο
τμήμα τους το αντάλλαγμα θα αυξηθεί κατά 80 ευρώ (€) για την παράδοση της.
Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και ασφαλιστικές
εισφορές.
Η αμοιβή κάθε Επιμορφωτή θα καταβάλλεται με την πλήρη και προσήκουσα παραλαβή των
παραδοτέων με την επιφύλαξη της παρούσης. Η πληρωμή των Επιμορφωτών θα είναι δυνατή
όταν ολοκληρωθεί το επιμορφωτικό έργο και υποβληθεί το 100% των παραδοτέων για το/α
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επιμορφωτικό/ά τμήμα/τα που τους έχει ανατεθεί στο έργο.
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των Επιμορφωτών, εφόσον αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα
πραγματοποιηθεί, βάσει των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα όρια αμοιβών
των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου που θα πρέπει
να λάβουν για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 Ν.3528/2007
(ΦΕΚ 26Α), ως ισχύει.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται
στο τηλέφωνο 210-5381328 ώρες 10.00-22.00 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
registry@t4e.sch.gr.
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται:
•

στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

•

στην ιστοσελίδα του Μητρώου της Πράξης της Σύμπραξης (http://registry-t4e.sch.gr).
Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με το Μητρώο (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις, αποφάσεις) θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα Μητρώου της Πράξης.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
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