
 

        

 

 

 

 

 
 

Προς: 

Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης           

της χώρας  

 

Θέμα: Δραστηριότητες Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης 

 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, 

Όπως σας γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 156263/Γ2/30-09-2014 έγγραφο                       

του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), έχει εγκριθεί και υλοποιείται          

η Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών», 

με δικαιούχο το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, 

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΘΠΑ. 

Η Πράξη προβλέπει δραστηριότητες ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε σχολεία, πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά των Περιφερειών: 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας,  

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, 

Κρήτης. Με τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται η αξιοποίηση της εμπειρίας                   

των εκπαιδευτικών καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία                          

της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν 112 σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά) 

στους επτά (7) πρώτους Θεματικούς Κύκλους. 

Για τη διετία 2014-2015 έχει εξασφαλιστεί η επέκταση της Πράξης και προγραμ-

ματίζεται η υλοποίηση ενδοσχολικών σεμιναρίων σε 174 σχολεία της χώρας,          

σε εννέα (9) –ως επί το πλείστον νέους– Θεματικούς Κύκλους. 
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Τα νέα αυτά θεματικά πεδία (Θεματικοί Κύκλοι) του προγράμματος κρίνονται και 

αυτή τη φορά ως ιδιαίτερα σημαντικά για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-

δευτικών. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ενδοσχολικά σεμινάρια στους παρακά-

τω Θεματικούς Κύκλους (σε παρένθεση ο αριθμός των σεμιναρίων που προβλέπονται 

ανά ΘΚ): 

8ος Θ.Κ.: Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πρά-

ξη (24) 

9ος Θ.Κ.:  Σχολείο και διαχείριση κρίσης (24) 

10ος Θ.Κ.: Εισαγωγή και διαχείριση καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα 

(β΄φάση) (24) 

11ος Θ.Κ.: Κοινωνικές ανισότητες και ο ρόλος του σχολείου (16) 

12ος Θ.Κ.: Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (18) 

13ος Θ.Κ.: Σχολείο, επαγγελματικός προσανατολισμός και απασχόληση (18) 

14ος Θ.Κ.: Σχολείο, ρατσισμός, ξενοφοβία και δημοκρατική ευθύνη (18) 

15ος Θ.Κ.: Σχολείο, εθελοντισμός και κοινωνική συνοχή (16) 

16ος Θ.Κ.: Επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση και η μέθοδος της Μαθητείας: 

Μεθοδολογία εφαρμογής και διασφάλιση ποιότητας (16) 

 

Τα προγράμματα θα είναι συνολικής διάρκειας 35 ωρών (25 ώρες δια ζώσης και                       

10 εξ αποστάσεως). Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ανά θεματικό κύκλο σε τμήματα 

των 20 ατόμων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες                                 

θα συγκεντρώσουν 20 από τους εκπαιδευτικούς τους (ενδοσχολική επιμόρφωση) και 

μόνο στη περίπτωση που  δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός (20) σε μια                  

εκπαιδευτική μονάδα θα μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί και από άλλες                  

όμορες μονάδες. 

Τα αυτά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος (2014) και 

του επόμενου έτους (2015), σε ώρες εκτός σχολικού προγράμματος και κατόπιν                

συνεννόησης με τους συλλόγους διδασκόντων. Οι προτεινόμενες ημέρες και ώρες 

είναι “Παρασκευή, 15:00-21:00 (x2)” και “Σάββατο, 09:00-16:00 (x2)”. Σε κάθε πε-

ρίπτωση ωστόσο μπορούν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά σχολική μονάδα,               

με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν στο ακέραιο οι προβλεπόμενες 25 ώρες της 



 

διά ζώσης επιμόρφωσης. Τέλος, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιείται                                

σε προσυμφωνημένο χρόνο μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. 

Με την παρούσα ανακοινώνουμε την διοργάνωση των ενδοσχολικών προγραμ-

μάτων επιμόρφωσης και καλούμε τις εκπαιδευτικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής) που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή 

τους σ’ αυτά να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με  τα παρακάτω: 

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης: 

Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στα σεμινάρια ενδοσχολι-

κής επιμόρφωσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκό-

ντων, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστοτόπου              

του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr), συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα πεδία. 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται, επίσης, ότι μεμονωμένες αιτήσεις εκπαιδευτι-

κών δεν θα γίνονται δεκτές από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών μονάδων πέραν των γενικών και ειδικών κριτη-

ρίων (βλ. παρακάτω) λαμβάνονται υπόψη και γεωγραφικά κριτήρια με στόχο                        

να υπάρξει διασπορά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ομοίως θα λαμβάνεται 

υπόψη η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο τύπος της εκπαιδευτικής μονάδας ανάλογα                  

με τον θεματικό κύκλο. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των σχολικών μονάδων λή-

γει στις 31 Οκτωβρίου 2014. 

Κάθε μονάδα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε δύο (το ανώτερο) Θεματικούς 

Κύκλους. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σχολείων 

η πρόσκληση θα επαναληφθεί. 

Θα πρέπει επίσης  να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω 

1. Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών μονάδων 

Κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτικών μονάδων θα είναι: 

 Γενικά χαρακτηριστικά: 

 Σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 Επαρκής υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των επιμορφώσεων. 



 

 Προηγούμενη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε ευρωπαϊκά, εθνικά προ-

γράμματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά παράλληλα μη συμμετοχή της 

σε πρόσφατες ενδοσχολικές επιμορφώσεις στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. 

 Ειδικά χαρακτηριστικά: 

 Για τους θεματικούς κύκλους 11o και 14o θα ληφθούν, επίσης, υπόψη τα κοι-

νωνικά, εκπαιδευτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής (πολυπολι-

τισμικότητα, εκπαιδευτικοί δείκτες, ανεργία, σχολική βία, διαρροή κ.λπ.). 

 Στον θεματικούς κύκλους 13o και 16o θα δοθεί προτεραιότητα σε ΕΠΑΛ – 

ΕΠΑΣ. 

 

 2.   Επιλογή Εκπαιδευτικών  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών μιας σχολικής                

μονάδας είναι μεγαλύτερος των 20-25 ατόμων, η επιλογή τους θα γίνεται με ευθύνη                                 

του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εάν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα εκπαιδευτικοί                      

των σχολικών μονάδων δεν επαρκούν για τη δημιουργία ομάδας των 20-25 ατόμων, 

οι διευθυντές τους έχουν τη δυνατότητα να  συνεργαστούν με όμορα σχολεία προκει-

μένου να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων για τη διεξαγωγή του σεμι-

ναρίου ενδοσχολικής επιμόρφωσης. 

 

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται εξ ολοκλήρου από                     

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), 

σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Παρακαλούμε να διακινήσετε την παρούσα στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς 

σας. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 

Ο Διευθυντής  
του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 

Μιχάλης Κουρουτός Χρήστος Γούλας 
 


