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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Διευθυντές
Εκπαίδευσης
2. Διευθυντές των ΠΕΚ όλης της χώρας
3. Διευθυντές Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή», στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, Οριζόντια Πράξη.
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24,28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), του άρθρου 12 του Ν.
1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄), του άρθρου 22
παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/13.5.1994), 145/1997 (ΦΕΚ 127 τ.
Α΄/26.6.1997) και 45/1999 (ΦΕΚ 46 τ. Α΄/11.3.1999), καθώς και του άρθρου 6 του ν.
2986/2002 (Α΄ 24).
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2. Την με αριθμ. 23549/19-11-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο
21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη».
3. Την αριθμ. 16706/5-10-2011 1ης Τροποποίηση της Απόφασης της Ένταξης της Πράξης «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, Οριζόντια Πράξη».
4. Την αριθμ. 16936/10-10-2011 Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι έγκρισης
Αποφάσεων Αυτεπιστασίας του Υποέργου «4» με τίτλο ««Επιμόρφωση στελεχών της
εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για την πιλοτική εφαρμογή» της Πράξης «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, Οριζόντια Πράξη.
5. Την αριθμ.16937 /10-10-2011 Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι έγκρισης
Αποφάσεων Αυτεπιστασίας του Υποέργου «5» με τίτλο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
των πιλοτικών σχολικών μονάδων στα Π.Ε.Κ» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου
αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη.
6. Την αριθμ. 32/13-10-2011 Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι έγκρισης των
Προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν από τα ΠΕΚ.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
α) Να ορίζουμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των ΠΕΚ ως «Συνεργάτες
Υποστήριξης της Πράξης» με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου Αιώνα) –Πιλοτική Εφαρμογή».
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των ΠΕΚ καλούνται να συνεργαστούν με τους
Υπευθύνους υλοποίησης του Προγράμματος (φορέας υλοποίησης του Προγράμματος το
Π.Ι./Ι.Ε.Π.) για την επιτυχή εφαρμογή της εν λόγω επιμόρφωσης και να συμμετέχουν ενεργά
προβαίνοντας στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται (αποφάσεις
μετακίνησης, ορισμός σχολικών μονάδων ως εξακτινωμένα Επιμορφωτικά Κέντρα, κτλ.).

β) Την πραγματοποίηση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου Αιώνα) –Πιλοτική Εφαρμογή» για το σχολικό έτος 2011-2012 ως εξής:
1. Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης και εκπαίδευση εκπαιδευτών για την πιλοτική
εφαρμογή.
Στο πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η στοχευμένη επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης
που θα εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του
νέου Προγράμματος Σπουδών, προκειμένου αυτοί να ευαισθητοποιηθούν και να
ενημερωθούν για θέματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, για να διευκολύνουν την
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υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής. Η επιμόρφωση θα αφορά κυρίως το νέο Πρόγραμμα
Σπουδών, δηλαδή τα καινοτόμα στοιχεία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του Νέου
Σχολείου καθώς και την ένταξή τους στη διδακτική πράξη και τη σχολική ζωή. Σε σχέση με το
πλαίσιο αυτό ειδικότερα θέματα θα αφορούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, την
αξιοποίησή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και στη μάθηση, την καθοδήγηση και τη
διοίκηση της εκπαίδευσης για την προώθηση της συγκεκριμένης καινοτομίας (με έμφαση στη
διοίκηση της σχολικής μονάδας) στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την
επίτευξη των διδακτικών στόχων σε σχέση με τον μαθητή κ.ά.
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από το φορέα υλοποίησης Π.Ι./Ι.Ε.Π., αξιοποιώντας τις
υποδομές και τον μηχανισμό των Π.Ε.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης ή τις υποδομές σχολικών
μονάδων αν κριθεί αναγκαίο. Ειδικότερα, προβλέπεται η επιμόρφωση:
1. Των διευθυντών των 188 πιλοτικών σχολικών μονάδων, με δεδομένο ότι καμιά
καινοτομία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη στήριξη και την ενεργό συμμετοχή του
διοικητικού προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα έχει
διάρκεια 3 ημέρες, 7 ώρες ανά ημέρα, δηλαδή συνολική διάρκεια 21 ώρες.
Συνολικά θα επιμορφωθούν 188 άτομα (21 Δ/ντες Σχολικών Μονάδων Νηπιαγωγείων, 99
Δ/ντες Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Εκπ/σης, 68 Δ/ντες Σχολικών Μονάδων
Γυμνασίων). Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα δια ζώσης στα ΠΕΚ Αττικής,
το διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2011.
2. Των εκπαιδευτών εκπαιδευτικών (επιμορφωτών), οι οποίοι θα κληθούν να
επιμορφώσουν, σε συγκεκριμένα αντικείμενα, τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών
σχολικών μονάδων σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα έχει διάρκεια 3
ημέρες, 7 ώρες ανά ημέρα, δηλαδή συνολική διάρκεια 21 ώρες. Συνολικά θα
επιμορφωθούν 285 άτομα, τα οποία κατανέμονται στα επιστημονικά πεδία ανάλογα με
τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα πεδία. Η Επιμόρφωση θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα δια ζώσης στα ΠΕΚ Αττικής, το διάστημα ΣεπτεμβρίουΟκτωβρίου 2011.
3. Των σχολικών συμβούλων, οι οποίοι θα κληθούν να επιμορφώσουν, να
παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους με συνεχή
επικοινωνία μαζί τους, αξιοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις και τις δυνατότητες που
παρέχουν οι ΤΠΕ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των Σχολικών Συμβούλων, η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο θα
έχει διάρκεια 3 ημέρες, 7 ώρες ανά ημέρα, συνολική διάρκεια 21 ώρες.
Συνολικά θα επιμορφωθούν 777 Σχολικοί Σύμβουλοι (όλοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι της
χώρας). Από τους οποίους 467 (37 Προσχολικής Αγωγής, 170 Πρωτοβάθμιας, 242
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 18 Ειδικής Αγωγής).Η Επιμόρφωση θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δια ζώσης στα ΠΕΚ Αττικής και
Θεσσαλονίκης, το χρονικό διάστημα Νοέμβριου 2011 – Ιανουάριου 2012.

2. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων στα κατά τόπους Π.Ε.Κ.
Στο πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των
πιλοτικών σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν με τη διδασκαλία τους
ό,τι προβλέπεται από τα νέα Προγράμματα Σπουδών των αντικειμένων που διδάσκουν.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται να επιμορφωθούν περίπου 4.300 εκπαιδευτικοί
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στις 188 πιλοτικές
σχολικές μονάδες (21 Σχολικές Μονάδες Νηπιαγωγείου, 99 Σχολικές Μονάδες Δημοτικού και
68 Σχολικές Μονάδες Γυμνασίου). Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στα κατά τόπους
Π.Ε.Κ., σε τρεις φάσεις:
• Α΄ Φάση: Οκτώβριος - Νοέμβριος 2011: Για την Πρωτοβάθμια θα πραγματοποιηθούν
2 τριήμερα επιμόρφωσης συνολικά 6 ημέρες, δηλαδή 42 ώρες, ενώ για τη
Δευτεροβάθμιας 3ημέρες, δηλαδή 21 ώρες.
• Β΄ Φάση: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012, 3ημέρες, δηλαδή 21 ώρες, για την
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια, αντίστοιχα.
• Γ’ Φάση : Απρίλιος του 2012, 3 ημέρες, 21 ώρες, για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια, αντίστοιχα.
Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε κάθε Περιφέρεια, θα αξιοποιηθούν οι διοικητικές
δομές, οι χώροι και οι υποδομές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των
εξακτινωμένων κέντρων τους και των πιλοτικών σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης των
ΠΕΚ, που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου του ΠΕΚ, εφόσον αυτό
διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα και τη δημιουργία τμημάτων.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, όπως επίσης
των νηπιαγωγών, των θεολόγων ή άλλων ολιγοπληθών ειδικοτήτων, όπου ο αριθμός είναι
σχετικά μικρός και δεν μπορεί να δημιουργηθεί τμήμα τουλάχιστον 5 ατόμων, με γνώμονα την
εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης, θα μπορεί γίνει σε
κεντρικά ΠΕΚ όπως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης κτλ..
Το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και η διάρκεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα
περιγράφονται στο Οργανωτικό πλαισίου πραγματοποίησης της Επιμόρφωσης, το οποίο θα
εξειδικεύεται, στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για κάθε ένα επιστημονικό πεδίο,
για την Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα γίνει, κατά κύριο λόγο, από τους επιμορφωμένους
εκπαιδευτές εκπαιδευτικών της κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας εφόσον επαρκούν διαφορετικά
θα ανατεθεί σε εκπαιδευτές από άλλες περιφέρειες, καθώς και τους Σχολικούς Συμβούλους των
αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί ειδικά για τον λόγο αυτόν, και
γενικότερα από τις ειδικές κατηγορίες επιμορφωτών που περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο
του Π.Ι./ΙΕΠ., όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Πράξη.
Στους επιμορφωμένους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του
Προγράμματος, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 10%
του συνόλου επιμορφωτικών ωρών όλου του Προγράμματος.

Β. Υποστήριξη του Προγράμματος Επιμόρφωσης
Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης όλων των προαναφερομένων κατηγοριών θα απαιτηθεί
υποστήριξη των ΠΕΚ. Επομένως προβλέπεται να ανατεθούν στα Π.Ε.Κ., οι παρακάτω
δραστηριότητες:
i Συντονισμός των επιμορφωτικών διαδικασιών ανά πρόγραμμα επιμόρφωσης
(3ήμερο Επιμόρφωσης). Το συντονισμό αναλαμβάνει ο Διευθυντής του Π.Ε.Κ ή ο
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Συντονιστής που θα οριστεί από το Σ.Σ. του Π.Ε.Κ. για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης.
ii Συναντήσεις για τους υπευθύνους της Πράξης για την προετοιμασία του
προγράμματος, τον έλεγχο καταλληλότητας αιθουσών, τεχνολογικού εξοπλισμού και
την χωροταξική κατανομή των τμημάτων.
iii Γραμματειακή υποστήριξη, η οποία περιλαμβάνει συγκέντρωση όλων των
συμπληρωμένων εντύπων σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος
επιμόρφωσης – φάκελο προγράμματος επιμόρφωσης. Για την γραμματειακή
υποστήριξη θα πρέπει να ορισθούν 2 άτομα από το Σ.Σ. του Π.Ε.Κ.
iv Κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων από τη διοίκηση του Π.Ε.Κ. για τις υπηρεσίες
καθαριότητας και σίτισης (catering).
Στο πλαίσιο της σχετικής Πράξης προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών όλων των ανωτέρω
δράσεων, των λειτουργικών δαπανών των Π.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια υλοποίησης των
προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και των δαπανών μετακίνησης και διαμονής/διατροφής
όλων των εμπλεκομένων στις επιμορφωτικές δράσεις.
Γ. Αξιολόγηση
Προβλέπεται αξιολόγησης του Προγράμματος επιμόρφωσης μέσω της συμπλήρωσης από τους
εμπλεκόμενους σχετικών ερωτηματολογιών.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του οργανωτικού μέρους του προγράμματος με
επισκέψεις των υπευθύνων της Πράξης, στα κατά τόπους ΠΕΚ, προκειμένου να
παρακολουθήσουν τη διαδικασία λειτουργίας του προγράμματος και τα συνταχθούν σχετικές
εκθέσεις επισκέψεων.
Επιπλέον προβλέπεται εξωτερική αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων της Πράξης από
εξωτερικό ανάδοχο, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από σχετικό διαγωνισμό που θα
διενεργήσει ο Φορέας υλοποίησης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γ. Γραμματέα
3. Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων
4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/Ι.Ε.Π.
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