
 

        

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Τν ΚΑΝΔΠ/ΓΣΔΔ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ), πινπνηεί ηελ Πξάμε «Δπάζειρ εςαιζθηηοποίηζηρ και επαγγελμαηικήρ 

ανάπηςξηρ εκπαιδεςηικών». Η Πξάμε πξνβιέπεη, δξαζηεξηόηεηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο ζε 

ηδησηηθά θαη δεκόζηα ζρνιεία, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Πεξηθεξεηώλ: 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Κεληξηθήο & Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Ηπείξνπ, 

Ινλίσλ Νήζσλ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Αηηηθήο, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο. Με ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο επηδηώθεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη ε 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. 

Τα ζεκαηηθά πεδία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πινπνηεζνύλ πξνγξάκκαηα 

επηκόξθσζεο ζηνπο παξαθάησ Θεκαηηθνύο Κύθινπο: 

1. Σρνιηθή Γηαξξνή  

2. Σρνιηθή βία θαη παξαβαηηθόηεηα 

3. Σρνιείν θαη απαζρόιεζε 

4. Δθπαηδεπηηθνί θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε. 

5. Σρνιείν – Δθπαηδεπηηθνί – Τνπηθή Κνηλσλία θαη εθπαηδεπηηθέο αληζόηεηεο  

6. Δθπαίδεπζε θαη Δηδηθή Αγσγή 

7. Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα 

Τα πξνγξάκκαηα ζα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 35 σξώλ (25 ώξεο δηα δώζεο θαη 10 εμ 

απνζηάζεσο). Θα ζπκκεηάζρνπλ εθπαηδεπηηθνί αλά ζεκαηηθό θύθιν ζε ηκήκαηα ησλ 20. 

Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο νη νπνίεο ζα ζπγθεληξώζνπλ 20 από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπο (ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε) θαη κόλν ζηε πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξώλεηαη 

ν απαξαίηεηνο αξηζκόο (20) ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ εθπαηδεπηηθνί 

θαη από άιιεο όκνξεο κνλάδεο. Τα πξνγξάκκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην 2013 θαη ην 2014. 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα επηκνξθσζνύλ αλά ζεκαηηθό θύθιν ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο (study visits), δηάξθεηαο 5 εκεξώλ, ζε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό θνξέα 

ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

Γ΄ Σεπτεμβρίοσ 36, 10432, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 5218700 

Fax: 210 5218754 

E-mail: info@kanep-gsee.gr 

Δικτσακός τόπος: www.kanep-gsee.gr   
            

mailto:kanep@otenet.gr
http://www.kanep-gsee.gr/


                    ελίδα 2 από 3 

Τα ζεκηλάξηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ζπιιόγνπο 

δηδαζθόλησλ. Οη πξνηεηλόκελεο εκέξεο θαη ώξεο είλαη Παξαζθεπέο 15:00-21:00 θαη Σάββαηα 9:00-

16:00, κπνξεί σζηόζν λα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλά κνλάδα. 

Με ηην παρούζα ανακοινώνοσμε ηην διοργάνφζη ηφν ενδοζτολικών προγραμμάηφν 

επιμόρθφζης και καλούμε ηις ζτολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδεσζης (Γενικής 

και Δπαγγελμαηικής) ποσ ενδιαθέρονηαι για ηη ζσμμεηοτή ηοσς ζ’ ασηά να δηλώζοσν ηο 

ενδιαθέρον ηοσς, ζύκθσλα κε  ηα παξαθάησ: 

Γιαδικαζία σποβολής αίηηζης 

 Οι ζτολικές μονάδες ποσ ενδιαθέρονηαι να λάβοσν μέρος ζηα ζεμινάρια, μεηά από 

απόθαζη ηοσ σλλόγοσ Γιδαζκόνηφν, θα πρέπει να αποζηέλλοσν: 

α) ζσμπληρφμένη αίηηζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος  

β) ζσνολική καηάζηαζη ηφν εκπαιδεσηικών ποσ θα λάβοσν μέρος  

γ) αηομικές δηλώζεις ζσμμεηοτής ηφν εκπαιδεσηικών ασηών 

Οι ζτεηικές θόρμες επιζσνάπηονηαι και σπάρτοσν αναρηημένες και ζηην ιζηοζελίδα ηοσ 

ΚΑΝΔΠ www.kanep-gsee.gr.  Η αίηηζη θα σπογράθεηαι από ηον διεσθσνηή ηης ζτολικής 

μονάδας. 

Η αίηηζη αποζηέλλεηαι ζηην παρακάηφ διεύθσνζη: 

ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ 

3
ης 

επηεμβρίοσ 36 

Αθήνα, 104 32 

Τπόυη κ. Μπακαηζέλοσ Έλενας (ηηλ. 210 5218752) 

Γεν θα γίνονηαι δεκηές μεμονφμένες αιηήζεις εκπαιδεσηικών.  

 Γηα ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πέξαλ ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ θξηηεξίσλ (βι. 

παξαθάησ) ιακβάλνληαη ππόςε θαη γεσγξαθηθά θξηηήξηα κε ζηόρν λα ππάξμεη δηαζπνξά ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Οκνίσο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ν 

ηύπνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλάινγα κε ηνλ ζεκαηηθό θύθιν. 

Οη αηηήζεηο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη από 21/3/2013 κέρξη ηηο 30/4/2013. 

Για λόγοσς έγκαιροσ προγραμμαηιζμού και περιοριζμένοσ αριθμού επιμορθφηικών 

προγραμμάηφν, καλούνηαι οι ζτολικές μονάδες να δηλώζοσν ζσμμεηοτή ηο ζσνηομόηερο 

δσναηό. Κάθε μονάδα μπορεί να δηλώζει ζσμμεηοτή μέτρι και ζε δύο Θεμαηικούς Κύκλοσς. 
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ε περίπηφζη ποσ δεν ζσμπληρφθεί ο απαιηούμενος αριθμός ζτολείφν, η πρόζκληζη θα 

επαναληθθεί. 

 

Θα πξέπεη επίζεο  λα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ: 

1. Κριηήρια επιλογής ζτολικών μονάδφν 

Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζα είλαη: 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

o Δπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθώζεσλ 

o Πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε επξσπατθά, εζληθά πξνγξάκκαηα ή 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αιιά παξάιιεια κε ζπκκεηνρή ζε πξόζθαηέο 

ελδνζρνιηθέο επηκνξθώζεηο ζην ίδην γλσζηηθό αληηθείκελν. 

 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

o Γηα ηνπο ζεκαηηθνύο θύθινπο 1 έσο θαη 5 ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα θνηλσληθά, 

εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (πνιππνιηηηζκηθό καζεηηθό 

δπλακηθό ζρνιηθήο κνλάδαο, εθπαηδεπηηθνί δείθηεο, αλεξγία, ζρνιηθή βία, δηαξξνή 

θ.ιπ.). 

o Σηνλ ζεκαηηθό θύθιν 3 ζα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε ΔΠΑΛ – ΔΠΑΣ 

o Γηα ηνλ ζεκαηηθό θύθιν «Δθπαίδεπζε θαη Δηδηθή Αγσγή» ζα επηιέγνληαη θαηά 

πξνηεξαηόηεηα:  

 ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγεί Τκήκα Έληαμεο πνπ λα θαιύπηεη ηηο 

δηαγλσζκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο από ΚΔΓΓΥ ή ΙΠΥ ηνπιάρηζηνλ 8 καζεηώλ 

 ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγεί Τκήκα Έληαμεο θαη θαιύπηεη ηηο δηαγλσζκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο από ΚΔΓΓΥ ή ΙΠΥ πάλσ από 12 καζεηέο  

 Δηδηθά ζρνιεία κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

 

  2.   Δπιλογή Δκπαιδεσηικών  

Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο  ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη 

κεγαιύηεξνο ησλ 25, ε επηινγή ηνπο ζα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ δειώλνπλ ελδηαθέξνλ δελ 

επαξθνύλ γηα λα δεκηνπξγεζεί νκάδα 20-25 αηόκσλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ κπνξνύλ λα  

ζπλεξγαζηνύλ κε όκνξα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ. 


