
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ  (Π.Ε.Κ.)  ΚΟΖΑΝΗΣ 

  
 
 
Κοζάνη, 9/5/2006 
Αρ. Πρωτ.: 202 
 

Ταχ.Δ/νση : Μακρυγιάννη 22  
Ταχ.Κώδικας : 501 00 Κοζάνη  
Τ.Θ. : 301  
Πληροφορίες : Κ. Κυρπασίδου 
Τηλέφωνο : 24610-23146  
FAX : 24610-23145  
e-mail : pekkoz@sch.gr 
Ιστοσελίδα : http://pek.koz.sch.gr 

 ΠΡΟΣ: Α.Ε.Ι.,  Τ.Ε.Ι.,  Π.Ι. 
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτ. 
Μακεδονίας 
Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 
Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 
Σχολικές Μονάδες Δυτ. Μακεδονίας 
(μέσω Δ/νσεων Εκπ/σης) 
και κάθε ενδιαφερόμενο. 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή επιμορφωτών στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  

 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πρόκειται να δημιουργήσει Μητρώο Επιμορφωτών για το 
πρόγραμμα της Εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα 
εντάσσεται στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της παρερχόμενης εκπαίδευσης», Ενέργεια 
2.1.1 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών», Κατηγορία πράξεων 2.1.1η και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και από το Ελληνικό Δημόσιο (25%). 

Σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολύνει την ομαλή ένταξη των νεοδιοριζόμενων 
εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το 
επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Για την υλοποίηση του παραπάνω επιμορφωτικού προγράμματος θα αξιοποιηθούν 
επιστήμονες με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα θεματικά πεδία της κάθε ενότητας, όπως 
αυτά αναγράφονται στο επισυναπτόμενο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος. Ως επιμορφωτές 
δύνανται να επιλεγούν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., Σχολικοί 
Σύμβουλοι, ειδικοί επιστήμονες, καθώς και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα (συναφείς 
μεταπτυχιακούς τίτλους ή με γνώσεις και εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα - δράσεις), οι 
οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως επιμορφωτές πρέπει να καταθέσουν 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί και επιπλέον, 
συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα 200 λέξεων περίπου, στο οποίο να αναδεικνύεται η συνάφεια των 
προσόντων  τους με τα θεματικά πεδία του Αναλυτικού Προγράμματος που θα επιλέξουν καθώς 
και ο τρόπος προσέγγισης της διδακτικής ενότητας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και το 

mailto:pekkoz@sch.gr
http://pek.koz.sch.gr


 

συνοδευτικό βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή έως 20 Μαΐου 
2006 στη διεύθυνση του ΠΕΚ Κοζάνης (Μακρυγιάννη 22 – 50100 Κοζάνη Τ.Θ. 301). 

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν αργότερα από την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οι επιμορφωτές που θα αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα θα κληθούν να καταθέσουν αντίγραφο 
της εισήγησής/παρουσίασής τους μαζί με πρωτότυπο συνοδευτικό υλικό, εφόσον υπάρχει, το οποίο 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται στο 
σκοπό του. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ειδικού τόμου 
επιμορφωτικού υλικού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης 

Επισυνάπτονται: 

Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Πίνακας θεματικών πεδίων     

 

 Ο Υποδιευθυντής του Π.Ε.Κ. Κοζάνης 
 
 
 
 
 

Δρ. Λάζαρος Χατζηλαζαρίδης 
Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ04 Δυτ. Μακεδονίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

ΠΡΟΣ: Το ΠΕΚ    Κοζάνης 
               Μακρυγιάννη 22 – 50100 Κοζάνη 

 
 
Επώνυμο:………………………………………. 
 
Όνομα:…………………………………………. 
 
Πατρώνυμο:……………………………………. 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 
Οδός - Αριθμ:………………………………... 

Περιοχή:……………………………………… 

Τ.Κ.:………………………………………….. 

Πόλη:…………………………………………. 

Κινητό τηλ.:…………………………………… 

Τηλ. οικίας:……………………………………. 

Τηλ. εργασίας:…………………………………. 

Fax:…………………………………………….. 

E-mail:…………………………………………. 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 
 
Ιδιότητα:……………………………………….. 

Φορέας απασχόλησης:……………………......... 

…………………………………………………. 

 
ΘΕΜΑ: 

Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών 

………………………………../…./2006 

 
 
 
Συνημμένα:  

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα 200 περίπου 

λέξεων 

 
 

Σας γνωρίζω ότι ενδιαφέρομαι να ενταχθώ 

στο Μητρώο Επιμορφωτών του προγράμματος 

«Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών» και ότι επιθυμώ να 

αξιοποιούμαι ως επιμορφωτής στις περιοχές 

ευθύνης των παρακάτω Π.Ε.Κ.: 

1)……………………………………………….. 

2)……………………………………………….. 

3)……………………………………………….. 

Τα θεματικά πεδία, για τα οποία ενδιαφέρομαι 

και περιλαμβάνονται στα οργανωτικά πλαίσια 

του προγράμματος είναι: 

1)………………………………………………… 

2)………………………………………………… 

3)………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο/Η Αιτ…… 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο) 
  



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

1ο Θεματικό Πεδίο   

• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας   

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο  

• Ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού  

• Το σχολείο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό κέντρο  

• Αρχές διοίκησης και οργάνωσης τους εκπαίδευσης  

2ο Θεματικό Πεδίο   

• Διδακτική των επιμέρους μαθημάτων κατά βαθμίδα εκπαίδευσης  

• Δειγματικές διδασκαλίες σε επίπεδο εικονικής τάξης ή/και εργαστηρίων  

• Χρήση των νέων τεχνολογιών κατά γνωστικό αντικείμενο  

3ο Θεματικό Πεδίο  
Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με 

• το μαθητή  

• το διδακτικό έργο  

• το εκπαιδευτικό υλικό  

• το εκπαιδευτικό έργο  


