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ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008 
 Το Π.Ε.Κ. Κοζάνης, στα πλαίσια της διοργάνωσης της Α' φάσης Εισαγωγικής Επιµόρφωσης των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2007-2008, 
καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διδασκαλία της Εισαγωγικής 
Επιμόρφωσης, ως επιμορφωτές, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Ε.Κ. (Μακρυγιάννη 22, 501.00 
Κοζάνη – Τ.Θ. 301) από 10-9-2007 μέχρι 25-9-2007 τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση. Θα περιλαμβάνει πλήρη ατομικά στοιχεία, το αντικείμενο (ή τα αντικείμενα) διδασκαλίας, 
σε ποια φάση θέλουν να διδάξουν, καθώς και τη δυνατότητα μετακινήσεων στις περιοχές 
δραστηριοποίησης του ΠΕΚ, εφόσον λειτουργήσουν εξακτινωμένα προγράμματα. 

2. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία που θεμελιώνουν τη δυνατότητα του 
ενδιαφερομένου για διδασκαλία κάθε συγκεκριμένου αντικειμένου. 

3. Περίληψη του σχεδίου διδασκαλίας. 

Επιμορφωτές της Α΄ Φάσης μπορούν να είναι: α) Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 
στελέχη του Π.Ι. (Σύμβουλοι, Πάρεδροι) και Σχολικοί Σύμβουλοι. β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα (με μεταπτυχιακούς τίτλους, με γνώση και 
εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα-δράσεις), οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή σε 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ. γ) Ιδιώτες χωρίς δελτίο 
παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διδάσκουν βάσει του Π.Δ. 407/80, και δ) Συνταξιούχοι : Καθηγητές 
Πανεπιστημίου, Σύμβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι. και Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι 
συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας, ε) Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων τοπικών 
επιμορφωτικών αναγκών, κατόπιν αποφάσεως του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., μπορούν τα 
μέλη της διοίκησης του Π.Ε.Κ. να συμμετέχουν ως επιμορφωτές μόνο στην περιοχή ευθύνης του 
οικείου Π.Ε.Κ. και με ανώτερο όριο επιμορφωτικών ωρών το 20% της διάρκειας της Α΄ φάσης (μέχρι 
12 ώρες για κάθε μέλος της διοίκησης). 

 Οι επιμορφωτές, μετά την επιλογή τους, υποχρεούνται να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα 
των τίτλων σπουδών τους στη Γραμματεία του ΠΕΚ Κοζάνης, καθώς και το έντυπο επιμορφωτικό υλικό, 
τουλάχιστον τριών σελίδων, που θα χορηγήσουν στους επιμορφούμενους. 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
24610-23146, 24610-22293 ή στη διεύθυνση http://pek.koz.sch.gr. 
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