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1. Ειςαγωγή
Στο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Ψθφιακϊν
Τεχνολογιϊν ςτθν Διδακτικι Ρράξθ (Επιμόρφωςθ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.)», http://e-pimorfosi.cti.gr του Ε.Ρ.
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2014-2020 (βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ
Α για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ), θ οποία αφορά ςτθ ςυνζχιςθ και τθν μετεξζλιξθ τθσ γνωςτισ
επιμόρφωςθσ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε., υλοποιοφνται προγράμματα Ειςαγωγικήσ Επιμόρφωςησ για την
εκπαιδευτική αξιοποίηςη Τ.Ρ.Ε. (Επιμόρφωςη Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε., διάρκειασ 36 διδακτικών ωρών), τα
οποία απευκφνονται ςε όλουσ τουσ κλάδουσ και ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, ωσ δικαιοφχοσ φορζασ, ζχει το Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν
και Εκδόςεων – «Διόφαντοσ» (Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντοσ»).
Το παρόν κείμενο απευκφνεται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ / ςυμμετζχοντεσ ςε προγράμματα
επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε. - δθλαδι ςε επιμορφοφμενουσ εκπαιδευτικοφσ, επιμορφωτζσ και
προςωπικό υποςτιριξθσ των Κζντρων Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.Σ.Ε.) - και ςτοχεφει να ενθμερϊςει κακζναν
από τουσ παραπάνω, ςχετικά με τον τρόπο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ που
είναι διακζςιμεσ, τισ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν επιμόρφωςθ αυτι, κακϊσ και τισ
διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν κατά τθν εξζλιξι τθσ.

2. Η επιμόρφωςη Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε.
Αντικείμενο τησ επιμόρφωςησ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε. που ςυνιςτά ειςαγωγικι επιμόρφωςθ ςε κζματα
εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ Τ.Ρ.Ε., είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθ χριςθ και αξιοποίθςθ
ςτθν τάξθ:
α) νζων ψθφιακϊν υποδομϊν που αναπτφςςονται για τα ςχολεία μζςα από δράςεισ και ζργα του
Υπουργείου Ραιδείασ, όπωσ για παράδειγμα τα διαδραςτικά ςυςτιματα διδαςκαλίασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ
εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ και αποκετιρια ςυλλογισ και διάκεςθσ ψθφιακοφ υλικοφ, κακϊσ και
β) ςφγχρονων εργαλείων γενικισ χριςθσ και του διαδικτφου (περιλαμβανομζνων κεμάτων αςφάλειασ
διαδικτφου), μζςα από παραδείγματα και πρακτικζσ, που κα αξιοποιοφν όλα τα παραπάνω.
Στόχοι τησ επιμόρφωςησ αυτισ είναι οι επιμορφοφμενοι:


να γνωρίςουν τα χαρακτθριςτικά, τθ λειτουργία και τουσ τρόπουσ αποδοτικισ χριςθσ των
διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων διδαςκαλίασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,



να μποροφν να αξιοποιοφν εκπαιδευτικά τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν οι εκπαιδευτικζσ
πλατφόρμεσ και αποκετιρια ςυλλογισ και διάκεςθσ ψθφιακοφ υλικοφ,



να αποκτιςουν εποπτεία για τα ςφγχρονα εργαλεία γενικισ χριςθσ, το διαδίκτυο και τισ νζεσ
διαςτάςεισ του, κακϊσ και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα αςφαλοφσ χριςθσ του,



να κατανοοφν τισ προχποκζςεισ και τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτο
ςχολείο, για τθν αναβάκμιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.

Στο περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ, περιλαμβάνονται: ειςαγωγι ςτθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ ΤΡΕ,
ανοικτά εργαλεία - περιβάλλοντα που ενκαρρφνουν τθ ςυνεργατικότθτα και τθ ςυμμετοχικότθτα ςτθν
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εκπαιδευτικι διαδικαςία (πχ. GoogleDocs, GoogleDrive, Dropbox), περιβάλλοντα παρουςίαςθσ,
διαμοίραςθσ υλικοφ, διαχείριςθσ μάκθςθσ και εκπόνθςθσ δραςτθριοτιτων (πχ. Moodle), ιςτολόγια και
wikis, εννοιολογικοί χάρτεσ, ςφγχρονα λογιςμικά γενικισ χριςθσ με ζμφαςθ ςτο ανοικτό ελεφκερο
λογιςμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), αποκετιρια και άλλεσ πλατφόρμεσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ζχουν δθμιουργθκεί για
τα ελλθνικά ςχολεία (πχ. Φωτόδεντρο, διαδραςτικά ςχολικά βιβλία, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΙΣΩΡΟΣ), εφαρμογζσ εργαλεία ειδικισ αγωγισ, κζματα αςφάλειασ διαδικτφου, απλά ςενάρια – δραςτθριότθτεσ με αξιοποίθςθ
διαδραςτικϊν πινάκων και όλων των παραπάνω (βλ. επίςθσ ΡΑΑΤΗΜΑ Β, ςχετικά με το περιεχόμενο και
τθ διαδρομι υλοποίθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου ΤΡΕ)
Η επιμόρφωςθ απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν πιςτοποίθςθ ςτισ βαςικζσ δεξιότθτεσ
Τ.Ρ.Ε. - Α’ επίπεδο (ειδικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ19/20 και τουσ ενταγμζνουσ ςτα ςχετικά
μθτρϊα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωςθσ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ Τ.Ρ.Ε., επιμορφωτζσ Α’ επιπζδου
Τ.Ρ.Ε., θ ανωτζρω προχπόκεςθ δεν υφίςταται), διεξάγεται ςε Κζντρα Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.Σ.Ε.) ςε όλθ
τθν Ελλάδα, εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, ςε ομάδεσ των 10-15 ατόμων, από πιςτοποιθμζνουσ επιμορφωτζσ Β’
επιπζδου ΤΡΕ, οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο Επιμορφωτϊν Β’ επιπζδου ΤΡΕ.
Το πρόγραμμα επιμόρφωςησ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε. περιλαμβάνει 36 διδακτικζσ ώρεσ και ζχει διάρκεια
περίπου 12 εβδομάδεσ (εν γζνει 1 τρίωρο τθν εβδομάδα, δθλαδι μία δια ηϊςθσ επιμορφωτικι ςυνεδρία
που λαμβάνει χϊρα ςτο Κ.Σ.Ε.). Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του ζργου,
είναι δυνατόν θ ςυχνότθτα διεξαγωγισ των ςυνεδριϊν των προγραμμάτων μιασ περιόδου επιμόρφωςθσ να
μεταβλθκεί (πχ. ςε δφο τρίωρα τθν εβδομάδα), με ανάλογθ μεταβολι τθσ διάρκειάσ τουσ (πχ. ςε περίπου 6
εβδομάδεσ), κυρίωσ για λόγουσ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ τθσ περιόδου επιμόρφωςθσ (πχ. εντόσ τθσ ςχολικισ
χρονιάσ). Ωσ ςυμπλθρωματικό και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ, ςτο μεςοδιάςτθμα
των ςυνεδριϊν, οι επιμορφοφμενοι υλοποιοφν μικρζσ εργαςίεσ - δραςτθριότθτεσ που τουσ ανατίκενται από
τουσ επιμορφωτζσ τουσ.
Τα προγράμματα επιμόρφωςησ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε. ςυγκροτοφνται εν γζνει από εκπαιδευτικοφσ ομοειδϊν
– «ςυναφϊν» κλάδων («ςυςτάδεσ» κλάδων εκπαιδευτικών). Ρροβλζπονται τζςςερισ (4) «ςυςτάδεσ»
κλάδων εκπαιδευτικϊν ςτισ οποίεσ εντάςςονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν
περιλαμβανομζνων των εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ, ωσ εξισ:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ
Β1 ΕΡΙΡΕΔΟΥ Τ.Ρ.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ
«ΣΥΣΤΑΔΑΣ»
ΚΛΑΔΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΙΜΟΦΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΡΙΜΟΦΩΤΩΝ
Β’ ΕΡΙΡΕΔΟΥ Τ.Ρ.Ε.
ΡΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1

Θεωρθτικζσ
επιςτιμεσ και
Καλλιτεχνικά
Φυςικζσ
Επιςτιμεσ,
Τεχνολογία,
Φυςικι Αγωγι
και Υγεία

Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Ξζνων
Γλωςςϊν, Μουςικισ,
Καλλιτεχνικϊν κλπ.
Φυςικϊν Επιςτθμϊν,
Τεχνολογικοί κλάδοι,
Επαγγζλματα γθσ, Φυςικισ
Αγωγισ, Κλάδοι Υγείασ,
Οικιακισ Οικονομίασ κλπ.

ΡΕ02-Φιλόλογοι

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2
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ΣΥΣΤΑΔΕΣ
Β1 ΕΡΙΡΕΔΟΥ Τ.Ρ.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ
«ΣΥΣΤΑΔΑΣ»
ΚΛΑΔΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΙΜΟΦΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΡΙΜΟΦΩΤΩΝ
Β’ ΕΡΙΡΕΔΟΥ Τ.Ρ.Ε.
ΡΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3

Μακθματικά,
Ρλθροφορικι
και Οικονομία
- Διοίκθςθ
Ρρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ

Μακθματικοί,
Ρλθροφορικισ,
Οικονομολόγοι, Διοίκθςθ
κλπ.
Δάςκαλοι, Νθπιαγωγοί

ΡΕ03 – Μακθματικϊν
ΡΕ19/20 - Ρλθροφορικισ

ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4

ΡΕ70 - Δάςκαλοι
ΡΕ60 - Νθπιαγωγοί

Το υλικό τθσ επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε. διατίκεται μζςω πλατφόρμασ διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ
περιεχομζνου και θλεκτρονικισ μάκθςθσ (moodle), θ οποία αξιοποιείται επίςθσ για τθν εκπόνθςθ
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν από τουσ επιμορφοφμενουσ, κακϊσ και για τθν επικοινωνία
μεταξφ τουσ και με τον επιμορφωτι, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ.

3. Υποχρεώςεισ επιμορφοφμενου
Για να είναι ςε κζςθ να παρακολουκιςουν με επάρκεια ζνα πρόγραμμα επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου ΤΡΕ, οι
επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί πρζπει να διακζτουν βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ χριςθσ υπολογιςτι
και διαδικτφου. Για το λόγο αυτό, θ πιςτοποίθςθ Α’ επιπζδου ΤΡΕ αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτθν επιμόρφωςθ.
Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ, οι επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεοφνται:


να ςυμμετζχουν (φυςικι παρουςία) ςτισ δια ηϊςθσ ςυνεδρίεσ του προγράμματοσ, οι οποίεσ
πραγματοποιοφνται ςτο Κ.Σ.Ε. που ζχει οριςτεί για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, ςφμφωνα με το
ωρολόγιο πρόγραμμα, τo οποίo τουσ ζχει γνωςτοποιθκεί κατά τθ φάςθ υποβολισ των αιτιςεων
ςυμμετοχισ, πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων,



να υλοποιοφν τισ δραςτθριότθτεσ - εργαςίεσ που τουσ ανακζτει ο επιμορφωτισ ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ, για το μεςοδιάςτθμα των ςυνεδριϊν, εν γζνει ςε εβδομαδιαία βάςθ και να τισ
«αναρτοφν» ςτθν πλατφόρμα διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και θλεκτρονικισ μάκθςθσ
(moodle), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που διατίκενται,



να χρθςιμοποιοφν τισ δομζσ υποςτιριξθσ και ενθμζρωςθσ τθσ Ρράξθσ (βλζπε ενότθτα 6 του
παρόντοσ), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που τουσ παρζχονται, για τθν ενθμζρωςι τουσ και τθν
απρόςκοπτθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα.

Ρροκειμζνου να κεωρθκεί επιτυχήσ η ςυμμετοχή ενόσ επιμορφοφμενου ςτο πρόγραμμα και να ζχει τθ
δυνατότθτα να λάβει μζροσ ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Β1 επιπζδου ΤΡΕ, απαιτείται:


Να είναι παρών ςτο 90% κατ’ ελάχιςτον, των διδακτικών ωρών του προγράμματοσ (32 από το
ςφνολο των 36 ωρών). Η ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τθν υποχρζωςθ αυτι κα πιςτοποιείται από τα
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παρουςιολόγια, τα οποία κα υπογράφονται από τουσ επιμορφοφμενουσ κατά τθ διάρκεια των
μακθμάτων και κα καταχωρίηονται θλεκτρονικά ςτο Ρλθροφοριακό ςφςτθμα (MIS) τθσ Ρράξθσ.


Να ζχει ενεργό ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία τησ επιμόρφωςησ, δθλαδι να ςυμμετζχει ενεργά
ςτα μακιματα, να υλοποιεί τισ δραςτθριότθτεσ-εργαςίεσ που ανατίκενται από τον Επιμορφωτι
για το μεςοδιάςτθμα των ςυνεδριϊν, να ςυμμετζχει ςτα διάφορα forae και τισ ψθφιακζσ
ςυηθτιςεισ που διεξάγονται κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ κλπ. Η ενεργόσ ςυμμετοχι του
επιμορφοφμενου πιςτοποιείται από τθν «ανάρτηςη» ςτην πλατφόρμα διαχείριςησ
εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και ηλεκτρονικήσ μάθηςησ (moodle) και τη βαθμολόγηςη από
τον επιμορφωτή του με τουλάχιςτον 60 ςτην κλίμακα 100, τεςςάρων (4) τουλάχιςτον
εργαςιών που υλοποίηςε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ. Οι τζςςερεισ (4) αυτζσ εργαςίεσ
πρζπει να αφοροφν ςε διαφορετικζσ ενότητεσ του προγράμματοσ, εκ των οποίων οι δυο (2)
να αφοροφν ςε ενότητεσ που πραγματεφονται εκπαιδευτικά ςενάρια. Δφο (2) τουλάχιςτον εκ
των τεςςάρων (4) εργαςιών πρζπει να είναι ατομικζσ. Οι ομαδικζσ εργαςίεσ εκπονοφνται από
ομάδεσ 2 ι 3 ατόμων, το μζγιςτο.

Ενδεικτικά, οι δραςτθριότθτεσ – εργαςίεσ, οι οποίεσ ανατίκενται από τον επιμορφωτι ςτουσ
επιμορφοφμενουσ και κατά κανόνα δθμιουργοφν/αφινουν «ψθφιακά αποτυπϊματα», μπορεί να είναι
(ενδεικτικά):


Η δθμιουργία μιασ μ-δραςτθριότθτασ ι ενόσ μ-ςεναρίου για τουσ μακθτζσ με τθν αξιοποίθςθ
ενόσ ψθφιακοφ πόρου πχ. εκπαιδευτικοφ αντικειμζνου, εργαλείου.



Η δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ πόρου/ αντικειμζνου (πχ. on-line ερωτθματολογίου,
εννοιολογικοφ χάρτθ), με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων (πχ. GoogleDocs, Cmap Tools).



Η δθμιουργία προςωπικοφ ιςτολογίου (Blog).



Η δθμοςίευςθ ι ο ςχολιαςμόσ ενόσ άρκρου (πχ. διατφπωςθ προςωπικϊν απόψεων επί τθσ
διδακτικισ χριςθσ ςυγκεκριμζνων εργαλείων ι υλικοφ) ςε ζνα ιςτολόγιο (Blog) ι ςε ζνα
ψθφιακό forum.



Συμμετοχι – ςυμβολι ςτθν εκπόνθςθ μιασ ομαδικισ εργαςίασ ςε ζνα περιβάλλον-εργαλείο
ςυνεργατικισ μάκθςθσ (πχ. wiki).



Η αναηιτθςθ και επιλογι ενόσ ψθφιακοφ αντικειμζνου ι θ χριςθ του διαδραςτικοφ ςχολικοφ
βιβλίου για τθ δθμιουργία μιασ διδακτικισ παρζμβαςθσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ διδακτικι ενότθτα
και παρουςίαςθ τθσ παρζμβαςθσ αυτισ.

4. Υποχρεώςεισ επιμορφωτή
Δικαίωμα διεξαγωγισ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου ΤΡΕ, ζχουν οι επιμορφωτζσ Β’ επιπζδου
ΤΡΕ.
Για τουσ επιμορφωτζσ Β’ επιπζδου ΤΡΕ του υφιςτάμενου Μθτρϊου, που αναλαμβάνουν προγράμματα
επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου ΤΡΕ, προβλζπεται μικρισ διάρκειασ ειδικι ενθμζρωςθ - εκπαίδευςθ από τισ
επιςτθμονικζσ ομάδεσ τθσ Ρράξθσ, θ οποία περιλαμβάνει κζματα όπωσ:


Σχεδιαςμόσ τθσ επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου ΤΡΕ (ςτόχοι, περιεχόμενο)
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Ραρουςίαςθ επιμορφωτικοφ υλικοφ και αξιοποίθςισ του μζςω τθσ πλατφόρμασ διαχείριςθσ
εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και θλεκτρονικισ μάκθςθσ (moodle) του προγράμματοσ
Μεκοδολογία διεξαγωγισ του προγράμματοσ

Αναφορικά με τθ διεξαγωγι του προγράμματοσ ο επιμορφωτήσ που ςυμμετζχει ςε προγράμματα
επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου ΤΡΕ, υποχρεοφται:





να υλοποιιςει τα μακιματα μζςω των δια ηϊςθσ ςυνεδριϊν που αναλαμβάνει, με βάςθ το
ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ,
να πραγματοποιεί το επιμορφωτικό ζργο ςφμφωνα με το περιεχόμενο ςπουδϊν, το επιμορφωτικό
υλικό και τισ οδθγίεσ επιςτθμονικοφ περιεχομζνου (πχ. οδθγοί επιμορφωτι) που παρζχονται
κεντρικά από το ζργο και τουσ επιςτθμονικοφσ υπευκφνουσ,
να χρθςιμοποιεί το επιμορφωτικό υλικό, το εκπαιδευτικό λογιςμικό που προβλζπεται για τθν
επιμόρφωςθ, κακϊσ και τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που παρζχονται
κεντρικά από το ζργο,
 να ανακζτει εργαςίεσ - δραςτθριότθτεσ ςτουσ επιμορφοφμενουσ για το μεςοδιάςτθμα των
ςυνεδριϊν (ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ που περιλαμβάνονται ςτο υλικό/ ςτον οδθγό
επιμορφωτι), κάνοντασ χριςθ των εργαλείων τθσ πλατφόρμασ διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ
περιεχομζνου και θλεκτρονικισ μάκθςθσ (moodle) και να παρακολουκεί-ελζγχει τθν υλοποίθςι
τουσ, ςτο πλαίςιο των επιμορφωτικϊν ςυνεδριϊν. Για καθζνα επιμορφοφμενο, προκειμζνου
να θεωρηθεί επιτυχήσ η ςυμμετοχή του ςτην επιμόρφωςη, θα πρζπει να εκπονηθοφν,
«αναρτηθοφν» ςτην παραπάνω πλατφόρμα (moodle) και βαθμολογηθοφν με τουλάχιςτον 60
ςτην κλίμακα 100, τζςςερεισ (4) τουλάχιςτον εργαςίεσ που υλοποίηςε ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ. Οι τζςςερεισ (4) αυτζσ εργαςίεσ πρζπει να αφοροφν ςε διαφορετικζσ
ενότητεσ του προγράμματοσ, εκ των οποίων οι δυο (2) να αφοροφν ςε ενότητεσ που
πραγματεφονται εκπαιδευτικά ςενάρια. Δυο (2) τουλάχιςτον εκ των τεςςάρων (4) εργαςιών
πρζπει να είναι ατομικζσ. Οι ομαδικζσ εργαςίεσ εκπονοφνται από ομάδεσ 2 ι 3 ατόμων, το
μζγιςτο.
Δειγματικζσ τζτοιεσ εργαςίεσ – δραςτθριότθτεσ, προτείνονται και περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ
ςχετικοφσ οδθγοφσ επιμορφωτι - επιμορφοφμενου που διατίκενται μζςω τθσ ςχετικισ
πλατφόρμασ, ςτο πλαίςιο του επιμορφωτικοφ υλικοφ του προγράμματοσ, κατά κανόνα κα
δθμιουργοφν/αφινουν «ψθφιακά αποτυπϊματα» και μπορεί να είναι (ενδεικτικά):
o

Η δθμιουργία ενόσ μ-ςεναρίου ι μιασ μ-δραςτθριότθτασ για τουσ μακθτζσ με τθν αξιοποίθςθ
ενόσ ψθφιακοφ πόρου πχ. εκπαιδευτικοφ αντικειμζνου, εργαλείου.

o

Η δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ πόρου/ αντικειμζνου (πχ. on-line ερωτθματολογίου,
εννοιολογικοφ χάρτθ), με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων (πχ. GoogleDocs, cmap tools).

o

Η δθμιουργία προςωπικοφ ιςτολογίου (Blog).

o

Η δθμοςίευςθ ι ο ςχολιαςμόσ ενόσ άρκρου (πχ. διατφπωςθ προςωπικϊν απόψεων επί τθσ
διδακτικισ χριςθσ ςυγκεκριμζνων εργαλείων ι υλικοφ) ςε ζνα ιςτολόγιο (Blog) ι ςε ζνα
ψθφιακό forum.

o

Συμμετοχι – ςυμβολι ςτθν εκπόνθςθ μιασ ομαδικισ εργαςίασ ςε ζνα περιβάλλον-εργαλείο
ςυνεργατικισ μάκθςθσ (πχ. wiki).
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Η αναηιτθςθ και επιλογι ενόσ ψθφιακοφ αντικειμζνου ι θ χριςθ του διαδραςτικοφ ςχολικοφ
βιβλίου για τθ δθμιουργία μιασ διδακτικισ παρζμβαςθσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ διδακτικι
ενότθτα, κακϊσ και παρουςίαςθ τθσ παρζμβαςθσ αυτισ.

5. Υποχρεώςεισ Κζντρου Στήριξησ Επιμόρφωςησ (Κ.Σ.Ε.)
5.1. Γενικζσ Υποχρεώςεισ
Ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα Β1 επιπζδου ΤΡΕ αφορά ςτθν επιμόρφωςθ μίασ οριςμζνθσ ομάδασ 10 - 15
εκπαιδευτικϊν, από οριςμζνο επιμορφωτι (ι επιμορφωτζσ), με ζδρα ςυγκεκριμζνο Κζντρο Στιριξθσ
Επιμόρφωςθσ (Κ.Σ.Ε.) από το αντίςτοιχο Μθτρϊο τθσ Ρράξθσ (Μθτρϊο Κ.Σ.Ε.), ςφμφωνα με το ωρολόγιο
πρόγραμμα που καταχωρίηεται ςτο Ρλθροφοριακό ςφςτθμα του ζργου.
Στο πλαίςιο τθσ διεξαγωγισ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, τα Κ.Σ.Ε. διακζτουν τισ υποδομζσ τουσ (αίκουςεσ
– εργαςτιρια υπολογιςτϊν με τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, υλικό και λογιςμικό), κακϊσ και ανκρϊπινο
δυναμικό υποςτιριξθσ, που αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ.
Τα Κζντρα Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ είναι εν γζνει δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία, εργαςτιρια Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι,
ΡΕΚ, δθμόςια και ιδιωτικά ΙΕΚ, επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, ερευνθτικά ινςτιτοφτα και πανεπιςτθμιακά
ινςτιτοφτα, κακϊσ και φορείσ που διακζτουν άδεια λειτουργίασ Κζντρου Δια Βίου Μάκθςθσ και υλοποιοφν
προγράμματα του τομζα Ρλθροφορικισ, που ζχουν ενταχκεί ςτο Μθτρϊο Κ.Σ.Ε τθσ Ρράξθσ μζςα από
ανοικτζσ διαδικαςίεσ Ρροςκλιςεων Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ϊςτε να ζχουν δυνατότθτα υλοποίθςθσ
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ. Πλοι οι φορείσ του Μθτρϊου Κ.Σ.Ε. πλθροφν κατ’ ελάχιςτον τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ και του Ραραρτιματοσ Γ του παρόντοσ.
Τθν ευκφνθ λειτουργίασ τθσ δομισ ωσ Κ.Σ.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ, αναλαμβάνει ο Υπεφθυνοσ Κ.Σ.Ε., ο
οποίοσ είναι ο Διευκυντισ τθσ δομισ, ςτισ περιπτϊςεισ που το Κ.Σ.Ε. είναι ςχολικι μονάδα, εργαςτιριο
Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. κλπ. ι ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ ςτθν περίπτωςθ ιδιωτικοφ εκπαιδευτικοφ φορζα (Ιδιωτικό ΙΕΚ,
Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ, κλπ.). Σε περιπτϊςεισ φορζων πανελλαδικισ εμβζλειασ ι με εγκαταςτάςεισ ςε
διαφορετικζσ περιοχζσ γεωγραφικά απομακρυςμζνεσ μεταξφ τουσ, ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ ζχει τθ
δυνατότθτα να ορίηει υπευκφνουσ ΚΣΕ για τισ τοπικζσ δομζσ.
Συγκεκριμζνα οι αρμοδιότθτεσ - υποχρεϊςεισ του Υπευκφνου Κ.Σ.Ε. περιλαμβάνουν:


τθ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ των υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ του Κ.Σ.Ε. ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων πιςτοποίθςθσ και μετά το
χρόνο ζνταξισ του Κ.Σ.Ε. ςτο αντίςτοιχο Μθτρϊο,



τθν ενθμζρωςθ του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντοσ» για τυχόν αλλαγζσ ςτον εξοπλιςμό του εργαςτθρίου (πχ.
αναβακμίςεισ), ςτισ κτιριακζσ υποδομζσ (πχ. αλλαγι – προςκικθ αίκουςασ), κακϊσ και ςτο
προςωπικό υποςτιριξθσ του Κ.Σ.Ε. (δυνθτικοί ςυντελεςτζσ προγραμμάτων: ςυντονιςτζσ, τεχνικοί
υπεφκυνοι), ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κα υποδειχκεί κεντρικά από τθν Ρράξθ,



τθν υποβολι αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςτο πλαίςιο
μιασ περιόδου επιμόρφωςθσ, κακϊσ και τθν κατάρτιςθ των προγραμμάτων (δθλ. τθν κατάρτιςθ
ωρολογίου προγράμματοσ και τον οριςμό ςυντελεςτϊν προγραμμάτων επιμόρφωςθσ), ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ που διατίκενται κεντρικά από τθν Ρράξθ,
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τθν δζςμευςθ των αναγκαίων πόρων (υλικϊν και ανκρϊπινων) για τθν κατάρτιςθ και τθν
εξαςφάλιςθ διεξαγωγισ εγκεκριμζνων για υλοποίθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ



αποτελεί το άτομο επικοινωνίασ του φορζα με το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντοσ» για ηθτιματα που αφοροφν
το Κ.Σ.Ε..

Για κάκε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ που ανατίκεται προσ υλοποίθςθ ςτο Κ.Σ.Ε. ςτο πλαίςιο μιασ περιόδου
επιμόρφωςθσ, το Κ.Σ.Ε ορίηει, εκτόσ από τον επιμορφωτι, τον Συντονιςτή προγράμματοσ και τον Τεχνικό
Υπεφθυνο – Βοηθό Επιμορφωτή.
Στο προςωπικό Κ.Σ.Ε, ανάλογα με το ρόλο που αναλαμβάνει, χορθγοφνται κατάλλθλα δικαιϊματα
πρόςβαςθσ ςτο Ρλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Ρράξθσ, προκειμζνου να υλοποιεί όςεσ από τισ ενζργειεσ που
του αναλογοφν ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, διενεργοφνται θλεκτρονικά.

5.2. Υποχρεώςεισ Συντονιςτή Ρρογράμματοσ
Ο Συντονιςτήσ προγράμματοσ ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ του ςυντονιςμοφ, τθσ καλισ εκτζλεςθσ και τθσ
τεκμθρίωςθσ του προγράμματοσ. Ειδικότερα, ςτισ αρμοδιότθτεσ - υποχρεϊςεισ του περιλαμβάνονται:


να διαςφαλίηει τθ διάκεςθ των υποδομϊν και των ςυντελεςτϊν επιμόρφωςθσ ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο ωρολόγιο πρόγραμμα,



θ διεξαγωγι όλων των ενεργειϊν προετοιμαςίασ μζχρι τθν ζναρξθ των προγραμμάτων,



θ τιρθςθ των κανόνων διεξαγωγισ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, ςφμφωνα με το παρόν
Κανονιςτικό πλαίςιο κακϊσ και τον Οδθγό διαδικαςιϊν προγραμμάτων,



θ ευκφνθ τιρθςθσ παρουςιολογίων των ςυντελεςτϊν προγραμμάτων (επιμορφωτϊν, τεχνικϊν
υπευκφνων) και των επιμορφοφμενων,



θ ευκφνθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ, κακϊσ και τθσ προετοιμαςίασ και παράδοςθσ των ςχετικϊν
παραδοτζων που αφοροφν ςτθν τεκμθρίωςθ και τον απολογιςμό του προγράμματοσ, ςφμφωνα με
τουσ Οδθγοφσ διαδικαςιϊν και Οικονομικισ διαχείριςθσ των προγραμμάτων.

Οι ςυντονιςτζσ προγραμμάτων ενόσ Κ.Σ.Ε. επιλζγονται αποκλειςτικά από το προςωπικό που ζχει δθλωκεί
ότι κα αξιοποιθκεί για αυτό το ρόλο ςτο Μθτρϊο Κ.Σ.Ε. και ςε αυτοφσ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά, ο
Υπεφκυνοσ Κ.Σ.Ε..

5.3. Υποχρεώςεισ Τεχνικοφ Υπευθφνου – Βοηθοφ Επιμορφωτή
Ο Τεχνικόσ Υπεφθυνοσ – Βοηθόσ Επιμορφωτήσ του προγράμματοσ, ζχει τθν ευκφνθ τθσ καλισ λειτουργίασ
του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ του εργαςτθρίου υπολογιςτϊν του Κ.Σ.Ε., κακϊσ και τθσ υποςτιριξθσ
του επιμορφωτι και των επιμορφοφμενων κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ των επιμορφωτικϊν ςυνεδριϊν.
Ειδικότερα, ςτισ αρμοδιότθτεσ - υποχρεϊςεισ του Τεχνικοφ Υπευκφνου – Βοθκοφ Επιμορφωτι
περιλαμβάνονται:


να μεριμνά για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςτακμϊν εργαςίασ, του λοιποφ περιφερειακοφ
εξοπλιςμοφ και του τοπικοφ δικτφου, κακϊσ και για τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από τουσ
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ςτακμοφσ εργαςίασ, κατά τισ ϊρεσ και θμζρεσ που προβλζπει ο προγραμματιςμόσ διεξαγωγισ των
επιμορφωτικϊν ςυνεδριϊν,


να παρουςιάςει ςτον επιμορφωτι του προγράμματοσ, κακϊσ και ςτουσ επιμορφοφμενουσ, εφόςον
απαιτθκεί, τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και τον τρόπο χριςθσ του διαδραςτικοφ πίνακα και τυχόν άλλου
περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ του εργαςτθρίου (πχ. εκτυπωτισ, projector),



να εγκακιςτά το αναγκαίο εκπαιδευτικό λογιςμικό και εργαλεία γενικισ χριςθσ που είναι αναγκαία
για τθ διεξαγωγι του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ,



να παρευρίςκεται (φυςικι παρουςία) ςτισ δια ηϊςθσ ςυνεδρίεσ του προγράμματοσ, οι οποίεσ
πραγματοποιοφνται ςτο Κ.Σ.Ε., ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα,



να υποςτθρίηει και επικουρεί το επιμορφωτικό ζργο με τθν παρουςία του για τθν επίλυςθ τεχνικϊν
και λειτουργικϊν προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται κατά τθν
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ωσ βοθκόσ επιμορφωτι,



να φροντίηει για τθ ςυμπλιρωςθ των παρουςιολογίων (ζντυπα).

Στθν περίπτωςθ ςχολικισ μονάδασ, ο Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ προζρχεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ
Ρλθροφορικισ του ςχολείου και εν γζνει είναι ο υπεφκυνοσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου πλθροφορικισ
(ΣΕΡΕΥ, ςτθν περίπτωςθ Σχολείων τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ). Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ΣΕΡΕΥ ι
που υπάρχει και δεν επικυμεί τθ ςυμμετοχι του, το ρόλο αναλαμβάνει άλλοσ εκπαιδευτικόσ Ρλθροφορικισ
του ςχολείου. Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει εκπαιδευτικόσ Ρλθροφορικισ ςτο ςχολείο που να επικυμεί
τθ ςυμμετοχι του, είναι δυνατόν να αναλάβει άλλοσ εκπαιδευτικόσ του ςχολείου «ςυναφοφσ» ειδικότθτασ
με τθν Ρλθροφορικι (με τεκμθρίωςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του) ι ΣΕΡΕΥ / εκπαιδευτικόσ Ρλθροφορικισ
άλλου δθμόςιου ςχολείου. Σε κάκε περίπτωςθ, θ επιλογι κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθν ακϊλυτθ
υλοποίθςθ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του
εργαςτθρίου.
Σε κάκε περίπτωςθ, οι τεχνικοί υπεφκυνοι επιλζγονται αποκλειςτικά από το προςωπικό που ζχει δθλωκεί
ότι κα αξιοποιθκεί για αυτό το ρόλο ςτο Μθτρϊο Κ.Σ.Ε..

6. Υποςτηρικτικζσ Δομζσ
6.1. Ρληροφοριακό Σφςτημα διαχείριςησ (MIS)
Είναι διακζςιμο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://e-pimorfosi.cti.gr/mis και υποςτθρίηει το ςφνολο των
διαδικαςιϊν διεξαγωγισ τθσ επιμόρφωςθσ (πχ. εγγραφζσ επιμορφοφμενων, τιρθςθ παρουςιολογίων,
ζκδοςθ Βεβαιϊςεων, δθμιουργία και υποβολι φακζλου ολοκλιρωςθσ φυςικοφ αντικειμζνου
προγράμματοσ κ.α.) και οικονομοτεχνικισ διαχείριςθσ των προγραμμάτων (πχ. ςυμβαςιοποίθςθ και
αποπλθρωμι ζργου ςυντελεςτϊν προγραμμάτων). Πλοι οι εμπλεκόμενοι, ανάλογα με το ρόλο τουσ ςτθ
διαδικαςία τθσ επιμόρφωςθσ διακζτουν κατάλλθλθ πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ του MIS που
τουσ αφοροφν.
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6.2. Ρφλη ενημζρωςησ (Portal)
Είναι διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://e-pimorfosi.cti.gr και ζχει ενθμερωτικό και
επικοινωνιακό χαρακτιρα, κακϊσ παρζχει α) πλθροφόρθςθ για το ζργο και ενθμζρωςθ για τθν εξζλιξθ και
τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ επιμόρφωςθσ μζςω ανακοινϊςεων και ενθμερωτικοφ υλικοφ
που δθμοςιεφονται εκεί, β) διάκεςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και υλικοφ διαχείριςθσ, γ) εργαλεία
επικοινωνίασ ςυμμετεχόντων (πχ. forae ςυηθτιςεων) ςτθν επιμόρφωςθ δ) εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςτισ
άλλεσ υποδομζσ υποςτιριξθσ τθσ Ρράξθσ (πχ. MIS, Help Desk), ε) απαντιςεισ ςε Συχνζσ Ερωτιςεισ (FAQ)
κ.α.

6.3. Υπηρεςία Help Desk
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν επιμόρφωςθ Β1 επιπζδου ΤΡΕ, μποροφν να απευκφνουν ερωτιματα ςχετικά
με το ζργο και τθν επιμόρφωςθ, θλεκτρονικά ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα που είναι
διακζςιμθ μζςω του Portal του ζργου (http://e-pimorfosi.cti.gr, βλ. ςχετικό ςφνδεςμο ςτθν αρχικι ςελίδα ι
Επιλογι: «ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ»  «Help Desk» ςτο οριηόντιο μενοφ επιλογϊν ςτο πάνω μζροσ τθσ
ςελίδασ).

6.4. Ρλατφόρμα διαχείριςησ εκπαιδευτικοφ
ηλεκτρονικήσ μάθηςησ (LMS-Moodle):

περιεχομζνου

και

Λειτουργεί ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ …………………., βαςίηεται ςτθν πλατφόρμα διαχείριςθσ θλεκτρονικισ
μάκθςθσ (LMS) moodle, και χρθςιμεφει για τθ διάκεςθ του επιμορφωτικοφ υλικοφ και των εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων (με τθ μορφι courses, οργανωμζνων ςε επίπεδο ενοτιτων που αντιςτοιχοφν ςτισ
επιμορφωτικζσ ςυνεδρίεσ - μακιματα), για τθν εκπόνθςθ μζρουσ των δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν από
τουσ επιμορφοφμενουσ, κακϊσ και για τθν αςφγχρονθ επικοινωνία όλων των εμπλεκομζνων ςε αυτι (πχ.
μζςω forae ςυηθτιςεων). Στθν πλατφόρμα αυτι περιλαμβάνεται επίςθσ βοθκθτικό υλικό για τον
επιμορφωτι αναφορικά με τθ διεξαγωγι των μακθμάτων (πχ. οδθγοί επιμορφωτϊν), το οποίο ζχει
αναπτυχκεί με τθν ευκφνθ των επιςτθμονικϊν υπευκφνων του ζργου.

6.5. Βιβλιοθήκη-«Αποθετήριο» εκπαιδευτικών δραςτηριοτήτων και
ςεναρίων (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ)
Είναι διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://ifigeneia.cti.gr. Δθμιουργικθκε για τθν επιμόρφωςθ Β’
επιπζδου ΤΡΕ, ςτο πλαίςιο του προθγοφμενου ςχετικοφ ζργου επιμόρφωςθσ, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των
επιμορφωτϊν και των επιμορφοφμενων ςτθν προετοιμαςία τουσ για τισ «παρεμβάςεισ» εφαρμογισ ςτθν
τάξθ. Στθ βιβλιοκικθ αυτι, επιμορφωτζσ και επιμορφοφμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να «αναρτοφν» και να
«μοιράηονται» με ςυναδζλφουσ τουσ, που επίςθσ ςυμμετζχουν ςτθν επιμόρφωςθ, εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ και ςενάρια ΤΡΕ που ανζπτυξαν και χρθςιμοποίθςαν ι που προτείνουν για αξιοποίθςθ,
ςτθν τάξθ. Η Βιβλιοκικθ, μπορεί να χρθςιμεφςει με παρόμοιο τρόπο και ςτουσ επιμορφοφμενουσ Β1
επιπζδου ΤΡΕ.
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6.6. Άλλοι Ψηφιακοί Ρόροι εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου
Ρρόκειται για άλλουσ αξιοποιιςιμουσ πόρουσ που περιλαμβάνουν κυρίωσ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα
περιεχόμενο, εργαλεία και εφαρμογζσ που δφνανται να αξιοποιθκοφν για ειδικοφσ ι γενικοφσ ςκοποφσ των
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ. Ενδεικτικά και μθ περιοριςτικά ςε αυτοφσ περιλαμβάνονται αποκετιρια
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, όπωσ το «Φωτόδεντρο» http://photodentro.edu.gr/, ο ΑΙΣΩΡΟΣ
http://aesop.iep.edu.gr/, ο ΡΩΤΕΑΣ http://proteas.greek-language.gr/ κ.α., εκπαιδευτικό λογιςμικό και εν
γζνει πόροι που αναδεικνφουν τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι πράξθ.

7. Άλλοι ςχετικοί χρήςιμοι οδηγοί και εγχειρίδια
Για τθν ενθμζρωςθ και τθν υποςτιριξθ των εμπλεκομζνων - ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα
επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου ΤΡΕ, διατίκενται επίςθσ οι παρακάτω οδθγοί και εγχειρίδια, διακζςιμα μζςω
των υποδομϊν του ζργου:

-

Οδηγόσ Διαδικαςιών Επιμόρφωςησ: Διαδικαςίεσ Υλοποίηςησ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου
Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςησ

-

Οδηγόσ Οικονομικήσ διαχείριςησ προγραμμάτων επιμόρφωςησ Β1 επιπζδου ΤΡΕ

-

Moodle: Σφντομοσ οδηγόσ χρήςησ για τον επιμορφωτή προγράμματοσ επιμόρφωςησ Β1 επιπζδου
ΤΡΕ

-

Οδηγοί επιμορφωτή για τη διεξαγωγή τησ επιμόρφωςησ Β1 επιπζδου ΤΡΕ (διακζςιμοι μζςω του
επιμορφωτικοφ υλικοφ ςτo LMS-moodle)
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α
«Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηςη και Εφαρμογή των
Ψηφιακών Τεχνολογιών ςτην Διδακτική Ρράξη (Επιμόρφωςη Β’
επιπζδου Τ.Ρ.Ε.)»

Η Ρράξθ «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Ψθφιακϊν Τεχνολογιϊν ςτθν
Διδακτικι Ρράξθ (Επιμόρφωςθ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.)», http://e-pimorfosi.cti.gr του Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2014-202, αφορά ςτθ ςυνζχιςθ και τθν
μετεξζλιξθ τθσ «ολοκλθρωμζνθσ επιμόρφωςθσ για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδακτικι
πράξθ», θ οποία είναι ευρφτερα γνωςτι ωσ «Επιμόρφωςθ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.» και υλοποιικθκε τα
προθγοφμενα χρόνια για ζνα μζροσ των Ελλινων εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Στο αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνονται:
i.

ii.

Η μετεξζλιξη τησ επιμόρφωςησ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε., θ οποία αφορά:
-

ςτθν επικαιροποίθςθ και ςτον εμπλουτιςμό του περιεχομζνου τθσ επιμόρφωςθσ, ςφμφωνα με
τισ τρζχουςεσ παιδαγωγικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν μζχρι
ςιμερα εμπειρία και τα αποτελζςματα τθσ αντίςτοιχθσ προθγοφμενθσ δράςθσ,

-

ςτθν επζκταςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ και ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που ςθμαίνει τθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ
υποδομϊν και ανκρϊπινων πόρων για τθν υποςτιριξι τθσ (περιεχόμενο και υλικό
επιμόρφωςθσ, επιμορφωτζσ, ςυςτιματα υποςτιριξθσ κ.α.) και ςυνεπάγεται τθ ριηικι αφξθςθ
του πλικουσ των εν δυνάμει επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν,

-

ςτθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςε δυο επίπεδα γνϊςεων και δεξιοτιτων:
α) Ειςαγωγική Επιμόρφωςη για την εκπαιδευτική αξιοποίηςη Τ.Ρ.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Ρ.Ε.) και β)
Ρροχωρημζνη επιμόρφωςη για την αξιοποίηςη και εφαρμογή των Τ.Ρ.Ε. ςτη διδακτική
πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Ρ.Ε.), ο ςυνδυαςμόσ των οποίων κα οδθγεί ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων που αντιςτοιχοφν ςτθν ολοκλθρωμζνθ επιμόρφωςθ για τθν αξιοποίθςθ και
εφαρμογι των Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδακτικι πράξθ (επιμόρφωςη Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.).

Η εκπαίδευςη 300 νζων επιμορφωτών Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε., οι οποίοι κα ςυμπλθρϊςουν και κα
εμπλουτίςουν (πλθρζςτερθ γεωγραφικι κάλυψθ, νζοι κλάδοι) το υπάρχον Μθτρϊο επιμορφωτϊν Β’
επιπζδου Τ.Ρ.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλλθλεσ δοκιμαςίεσ πιςτοποίθςθσ, μαηί με τουσ υπάρχοντεσ
επιμορφωτζσ Β' επιπζδου Τ.Ρ.Ε., κα αναλάβουν τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.
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iii. Η επιμόρφωςη 30.000 εκπαιδευτικών ςε γνώςεισ και δεξιότητεσ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε.
iv. Η επιμόρφωςη 5.000 εκπαιδευτικών ςε γνώςεισ και δεξιότητεσ Β2 επιπζδου Τ.Ρ.Ε.
v.

Η πιςτοποίηςη των παραπάνω εκπαιδευτικϊν ςτισ αντίςτοιχεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ Τ.Ρ.Ε. και
επιπρόςκετα διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ ςε βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ Τ.Ρ.Ε. (Α’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.),
κακϊσ θ πιςτοποίθςθ αυτι αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν
επιμόρφωςθ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε..

vi. Η ανάπτυξθ – προςαρμογι - λειτουργία υποδομϊν, επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν εργαλείων,

ςυςτθμάτων και μθχανιςμϊν για τθν υλοποίθςθ και υποςτιριξθ των επιμζρουσ δράςεων τθσ Ρράξθσ.
vii. Η διεξαγωγι ςυμπλθρωματικϊν οριηόντιων ενεργειϊν υποςτιριξθσ τθσ Ρράξθσ όπωσ, ενζργειεσ

δθμοςιότθτασ, εξωτερικι
επιμορφωτικοφ υλικοφ κ.ά.

αξιολόγθςθ,

προμικεια

εξοπλιςμοφ,

αναπαραγωγι

αντιτφπων

Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω, αξιοποιοφνται υποδομζσ, ςυςτιματα, κακϊσ και επιςτθμονικά εργαλεία
που αναπτφχκθκαν ςτο προθγοφμενο ςχετικό ζργο (πχ. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Επιμόρφωςθσ – MIS,
Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε., Βιβλιοκικθ Εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και ςεναρίων Τ.Ρ.Ε.
– ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο ςπουδϊν και επιμορφωτικό υλικό), τα οποία κα αναβακμιςτοφν, εμπλουτιςτοφν επεκτακοφν και κα προςαρμοςτοφν ϊςτε να καλφψουν τισ νζεσ απαιτιςεισ.
Επίςθσ, αξιοποιοφνται και επικαιροποιοφνται προθγοφμενα Μθτρϊα και ειδικότερα τα:


Μθτρϊο Επιμορφωτϊν Β’ επιπζδου Τ.Ρ.Ε.



Μθτρϊο Κζντρων Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.Σ.Ε.)



Μθτρϊο Κζντρων Ριςτοποίθςθσ (ΚΕ.ΡΙΣ.)

Τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ ζχει, ωσ τελικόσ δικαιοφχοσ, το Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν και
Εκδόςεων – «Διόφαντοσ» (Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντοσ»), http://www.cti.gr.
Το παρόν κανονιςτικό πλαίςιο, αφορά ςτο παραπάνω ςθμείο iii του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου, και
ςυγκεκριμζνα ςτθν υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε., θ οποία λαμβάνει χϊρα ςε Κζντρα
Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.Σ.Ε.) ςε όλθ τθ χϊρα.
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β
Ρεριεχόμενο - Σχζδιο Διαδρομήσ Υλοποίηςησ Ρρογράμματοσ Επιμόρφωςησ Β1 επιπζδου Τ.Ρ.Ε.
α/α μαθήματοσ

ΤΙΤΛΟΣ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΡΕΙΓΑΦΗ

Ειςαγωγι ςτθν εκπαιδευτικι
αξιοποίθςθ ΤΡΕ

Κατά τθν πρϊτθ αυτι ςυνεδρία κα αφιερωκεί χρόνοσ για τθν περιγραφι, τουσ ςτόχουσ και τισ
διαδικαςίεσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, τθ γνωριμία των ςυμμετεχόντων κλπ.

(ςυνεδρίασ,
3-ϊρου)
1ο

Ραρουςίαςθ 1-2 παραδειγμάτων εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ ΤΡΕ (απλά παραδείγματα, κατανοθτά
από όλεσ τισ ειδικότθτεσ, π.χ. φφλλα εργαςίασ με επεξεργαςία κειμζνου, εννοιολογικόσ χάρτθσ,
παρουςίαςθ ςε ppt ι ακόμθ και μια επίδειξθ ςε διαδραςτικό πίνακα), ωσ ζναυςμα ενδιαφζροντοσ
Συηιτθςθ πάνω ςτα παραδείγματα
Συνοπτικι παρουςίαςθ ςτοιχείων αξιοποίθςθσ ΤΡΕ ςτθν τάξθ (κεωρθτικό πλαίςιο)
2ο

Κατθγοριοποίθςθ εργαλείων –
περιβαλλόντων
Moodle (ωσ πλατφόρμα
διάκεςθσ υλικοφ και εκπόνθςθσ
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων
ςτο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ)
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Ραρουςίαςθ κατθγοριϊν εργαλείων που είναι επιδεκτικά εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ – ζμφαςθ ςε
3-4 κατθγορίεσ, αναφορά ςε ομάδεσ και εργαλεία, ςτα οποία κα εμβακφνουμε ςε αυτό το
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ Ρχ. α) Ρεριβάλλοντα που ευνοοφν ςυνεργατικότθτα, ςυμμετοχικότθτα,
διαμοίραςθ β) Ρεριβάλλοντα για ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ μακθμάτων γ) άλλα παραδείγματα
περιβαλλόντων
Ραρουςίαςθ παραδειγμάτων εργαλείων και γενικότερα περιβαλλόντων που είναι επιδεκτικά
εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ με ζμφαςθ ςε αυτά ςτα οποία κα εμβακφνουμε ςε αυτό το
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ
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3ο

4ο

5ο

Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Moodle:
o Ρλατφόρμα για διάκεςθ υλικοφ και εκπόνθςθ δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ
επιμόρφωςθσ
o Hands-on / Εξοικείωςθ με το περιβάλλον
Λογιςμικά παρουςίαςθσ

Λογιςμικά παρουςίαςθσ,
Διαδραςτικοί Ρίνακεσ και
διαδραςτικά ςχολικά βιβλία
(ειςαγωγι)

Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ωσ διδακτικό και μακθςιακό εργαλείο
Ραρουςίαςθ παραδειγμάτων

Διαδραςτικοί Ρίνακεσ και
Διαδραςτικά Σχολικά Βιβλία
(δραςτθριότθτεσ)

-

Διαδραςτικά ςχολικά βιβλία: Ρεριιγθςθ ςτο περιβάλλον http://ebooks.edu.gr/ (εξοικείωςθ με το περιβάλλον)

-

Ανάκεςθ δραςτθριότθτασ/ εργαςίασ για τθν επόμενθ φορά: ο κακζνασ να βρει, να διαλζξει
μια ενότθτα και να ςκεφτεί πϊσ κα αξιοποιοφςε το περιβάλλον αυτό ςτθν τάξθ του για τθ
διδαςκαλία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ)

Ραρουςίαςθ γενικϊν χαρακτθριςτικϊν και «ειδικϊν» λογιςμικϊν διαδραςτικοφ πίνακα
Εξοικείωςθ με το περιβάλλον και τα εργαλεία του διαδραςτικοφ πίνακα
Ραρουςίαςθ 2-3 προτάςεων αξιοποίθςθσ Διαδραςτικϊν Σχολικϊν Βιβλίων ςτο Διαδραςτικό Ρίνακα
(από τουσ επιμορφοφμενουσ)

Συνεργατικά και άλλα εργαλεία
γενικισ χριςθσ (1o μζροσ)

Συηιτθςθ
Εκπαιδευτικι χριςθ επεξεργαςίασ κειμζνου και υπολογιςτικϊν φφλλων: γενικζσ αρχζσ
Εκπαιδευτικι χριςθ επεξεργαςίασ κειμζνου και υπολογιςτικϊν φφλλων : παραδείγματα
Χριςθ ςυνεργατικϊν περιβαλλόντων: GoogleDocs, GoogleDrive, Dropbox (Ραρουςίαςθ και hands
on εξοικείωςθ με τα εργαλεία, π.χ. υπολογιςτικό φφλλο ςε GoogleDocs)
Ιςτολόγια (Blogs) : γενικζσ αρχζσ (κατανόθςθ τθσ εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ και ταυτόχρονθ
εξοικείωςθ με το ςχετικό περιβάλλον και τα εργαλεία)
o Επίδειξθ επιλεγμζνων ιςτολογίων από Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο (ΡΣΔ)
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Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

o

Δραςτθριότθτα (hands on) δθμιουργίασ ιςτολογίου (blog) πχ. για τθν προβολι
δραςτθριοτιτων ςχολείου/ τάξθσ ι για τθ διάκεςθ επιπλζον υλικοφ ι για το ςχολιαςμό
ενόσ άρκρου ι άλλο (ςυνζχιςθ - ολοκλιρωςθ δραςτθριότθτασ αςφγχρονα, ςτο ςπίτι)

-

Ραρουςίαςθ – ςυηιτθςθ template δραςτθριότθτασ / μ-ςεναρίου

-

Ρεριιγθςθ ςτο περιβάλλον του Φωτόδεντρου (http://photodentro.edu.gr/) –
Λειτουργικότθτεσ – Ραραδείγματα – hands on (εξοικείωςθ με το περιβάλλον)

-

Ραραδείγματα – hands on (εξοικείωςθ με το περιβάλλον) για τισ ειδικότθτεσ

-

Άλλα αποκετιρια (αναφορζσ, επίδειξθ, hands on)

-

Άλλα αποκετιρια (αναφορζσ, επίδειξθ, hands on)

-

Ανάκεςθ δραςτθριότθτασ/εργαςίασ για τθν επόμενθ φορά: ο κακζνασ να βρει ζνα
μακθςιακό αντικείμενο, να ςκεφτεί πϊσ κα το αξιοποιοφςε ςτθν τάξθ του για ζνα
ςυγκεκριμζνο μάκθμα και να ετοιμάςει ζνα μ-ςενάριο με βάςθ το template (και με χριςθ
διαδραςτικοφ πίνακα)

Εκπαιδευτικά ςενάρια με υλικό
από το Φωτόδεντρο

-

Ραρουςίαςθ μ-ςεναρίων επιμορφοφμενων

-

Συηιτθςθ

Συνεργατικά και άλλα εργαλεία
γενικισ χριςθσ (2ο μζροσ)

-

Εννοιολογικοί χάρτεσ: γενικότθτεσ και ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ (παρουςίαςθ
παραδειγμάτων, δραςτθριότθτεσ (hands on) για εξοικείωςθ με το εργαλείο και κατανόθςθ
τθσ εκπαιδευτικισ του αξιοποίθςθσ)

-

Wikis: γενικότθτεσ και ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ (ανάκεςθ μιασ ςυνεργατικισ εργαςίασ μζςα
από τθν οποία μακαίνουν τθ χριςθ του Wiki – ξεκινάει ςτθν τάξθ και ολοκλθρϊνεται
αςφγχρονα)

Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ και
μ-εκπαιδευτικά ςενάρια
Ειςαγωγι ςτο Φωτόδεντρο

7ο

8ο
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Ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
εφαρμογζσ για τθν
ολοκλθρωμζνθ παιδαγωγικι
αξιοποίθςθ και εφαρμογι των
ΤΡΕ ςτθ διδακτικι πράξθ

-

Moodle: Ραρουςίαςθ περιβάλλοντοσ

-

«Γζφυρα» με επιμόρφωςθ Β’ επιπζδου/Β2 ΤΡΕ: ολοκλθρωμζνθ επιμόρφωςθ ςτθν
παιδαγωγικι αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι πράξθ

-

Εκπαιδευτικά λογιςμικά και ειδικζσ εφαρμογζσ πχ. λογιςμικά προςομοίωςθσ , λεξικάςϊματα κειμζνων, λογιςμικά γεωμετρίασ, λογιςμικά ςχεδίαςθσ, επεξεργαςίασ εικόνασ/
video/ ιχου, μουςικισ

-

Εκπαιδευτικά ςενάρια –
Ρροτάςεισ εκπαιδευτικισ
αξιοποίθςθσ

Ραρουςίαςθ-επίδειξθ παραδειγμάτων για κατανόθςθ εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και ειδικϊν εφαρμογϊν (μικρι διαφοροποίθςθ ςτα
παραδείγματα ανάλογα με το κοινό / cluster, με ζμφαςθ ςτα πιο ςχετικά με αυτό)
Συηιτθςθ
Δραςτθριότθτεσ / μ-ςενάρια από τουσ επιμορφοφμενουσ (μελζτθ ζτοιμου υλικοφ ι και
ανάπτυξθ νζου, ανάλογα με τθν ειδικότθτα) – παρακολοφκθςθ/ εποπτεία επιμορφωτι χριςθ πλατφόρμασ moodle για πρόςβαςθ ςε δραςτθριότθτεσ και ανάρτθςθ εργαςιϊν
(αξιοποίθςθ όλων των εργαλείων)

11ο

12ο

Αςφαλισ χριςθ διαδικτφου

Εκπαιδευτικά ςενάρια –
Ρροτάςεισ εκπαιδευτικισ
αξιοποίθςθσ

-

Ραρουςίαςθ κεμάτων αςφαλοφσ πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο

-

Ψθφιακόσ ςχολικόσ εκφοβιςμόσ – Ευαιςκθτοποίθςθ και Ρρόλθψθ

-

Ραραδείγματα μθ ενδεδειγμζνθσ χριςθσ με hands on δραςτθριότθτεσ εξοικείωςθσ

-

Δραςτθριότθτεσ / μ-ςενάρια από τουσ επιμορφοφμενουσ μελζτθ ζτοιμου υλικοφ ι και
ανάπτυξθ νζου, ανάλογα με τθν ειδικότθτα) – παρακολοφκθςθ/ εποπτεία επιμορφωτι χριςθ πλατφόρμασ moodle για πρόςβαςθ ςε δραςτθριότθτεσ και ανάρτθςθ εργαςιϊν
(αξιοποίθςθ όλων των εργαλείων)
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ
Ρροδιαγραφζσ Υποδομών Κ.Σ.Ε.
Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ
Η διεξαγωγι των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ λαμβάνει χϊρα ςε εργαςτιρια υπολογιςτϊν κακϊσ
απαιτείται θ χριςθ Η/Υ από κακζνα ςυμμετζχοντα ςτθν επιμόρφωςθ.
Οι χϊροι των εργαςτθρίων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν διεξαγωγι των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ,
κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ γενικζσ προδιαγραφζσ που προβλζπει θ νομοκεςία για τισ αίκουςεσ
διδαςκαλίασ και να λειτουργοφν βάςει ςχετικισ άδειασ λειτουργίασ, όπου απαιτείται.
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ και οι απαιτιςεισ ςε λογιςμικό των εργαςτθρίων υπολογιςτϊν,
περιγράφονται παρακάτω και ζχουν προςαρμοςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ των
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ του ζργου.
Πλοι ανεξαιρζτωσ οι εργαςτηριακοί χώροι, θα πρζπει να διαθζτουν διαδραςτικά ςυςτήματα
διδαςκαλίασ, οποιουδήποτε τφπου / τεχνολογίασ (διαδραςτικοφσ πίνακεσ μθχανικισ πίεςθσ,
θλεκτρομαγνθτικοφ πλζγματοσ κλπ)
Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ Εξοπλιςμοφ και Απαιτήςεισ Λογιςμικοφ
Ρροδιαγραφζσ Τφπου Α: Εργαςτιριο Υπολογιςτϊν με Συςτιματα Windows


Αρικμόσ Η/Υ: 10



Λογιςμικό ςυςτιματοσ: τουλάχιςτον Windows XP1 (Ελλθνικι Ζκδοςθ)



Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ H/Y:
o

Επεξεργαςτισ 32 bit (x86) ι 64 bit (x64) 2 GHz ι καλφτεροσ

o

2 GB RAM (x86) ι 4 GB RAM (x64)

o

80 GB ςκλθρό δίςκο

o

SVGA 16 ΜΒ, ζγχρωμθ οκόνθ

o

16 bit ιχο stereo



Λογιςμικό αυτοματιςμοφ γραφείου: Office 2003 Professional ςτα Ελλθνικά και Internet Explorer 8
τουλάχιςτον ι ιςοδφναμεσ εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ



Εκτυπωτισ inkjet ζγχρωμοσ ι Laser αςπρόμαυροσ



Πλοι οι ςτακμοί εργαςίασ να είναι ςυνδεδεμζνοι ςε δίκτυο και να ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο
μζςω γραμμισ ADSL ι καλφτερθ (ταχφτθτα >= 4Mbps)

Ρροδιαγραφζσ Τφπου Β: Εργαςτιριο Υπολογιςτϊν με Συςτιματα Linux Terminal Server (LTS)


1
2

Αρικμόσ Η/Υ: 10 ςτακμοί εργαςίασ τφπου Thin Client2 + 1 Εξυπθρετθτισ (server)

Είναι επικυμθτό τα εργαςτιρια Τφπου Α να αξιοποιοφν Windows 7 (Ελλθνικι Ζκδοςθ)
Οι ςτακμοί εργαςίασ μποροφν να είναι εναλλακτικά τφπου Fat Client
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Λογιςμικό ςυςτιματοσ Εξυπθρετθτι: Ubuntu 12.04 (ειδικά για εργαςτιρια Δθμόςιων Σχολείων είναι
επικυμθτι θ προτεινόμενθ από το Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο προςφερόμενθ λφςθ) – Εναλλακτικά
γίνονται δεκτζσ και άλλεσ διανομζσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ Linux που υποςτθρίηουν Linux
Terminal Server (LTS) αρκεί να εξαςφαλίηουν Ζκδοςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και τθ λειτουργία
βαςικϊν εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν τθσ επιμόρφωςθσ3.Λογιςμικό αυτοματιςμοφ γραφείου: Τφπου
LibreOffice ι ιςοδφναμεσ εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ περιλαμβανομζνου λογιςμικοφ περιιγθςθσ ςτο
διαδίκτυο.



Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ H/Y Εξυπθρετθτι:



o

Επεξεργαςτισ 3 GHz ι καλφτεροσ

o

4 GB RAM τουλάχιςτον για τθν υποςτιριξθ 10 ςτακμϊν εργαςίασ τφπου Thin Client

o

Κάρτα Δικτφου ταχφτθτασ 1 Gbps

o

80 GB ςκλθρό δίςκο

Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ H/Y ςτακμϊν εργαςίασ (Thin Clients):
o

Επεξεργαςτισ 533 MHz ι καλφτεροσ

o

256 MB RAM τουλάχιςτον

o

Κάρτα Οκόνθσ SVGA 16 ΜΒ τουλάχιςτον

o

Κάρτα Δικτφου ταχφτθτασ 100 Μbps ι καλφτερθ

o

16 bit ιχο stereo



Συςκευι Δικτφου τφπου Switch με υποδοχζσ ταχφτθτασ 1 Gbps



Εκτυπωτισ inkjet ζγχρωμοσ ι Laser αςπρόμαυροσ



Πλοι οι ςτακμοί εργαςίασ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω γραμμισ ADSL ι καλφτερθ
(ταχφτθτα >= 4Mbps)

Ρροδιαγραφζσ Τφπου Γ: Εργαςτιριο Υπολογιςτϊν με Συςτιματα Υβριδικά
Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν τα ςυςτιματα ςτα οποία επιλζγεται θ λειτουργία με εικονικζσ μθχανζσ
(virtual machines). Κατά περίπτωςθ οι εικονικζσ μθχανζσ κα πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των δυο
προαναφερόμενων τφπων.
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Ενδεικτικά, ςτα λογιςμικά τθσ επιμόρφωςθσ περιλαμβάνονται τα: CMAP, GeoGebra, Χελονόςφαιρα / MaLT2, Scratch, το λογιςμικό
Edison για τθ δθμιουργία θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, το λογιςμικό Irridium Chemistry Lab για εικονικά πειράματα Χθμείασ, Εργαλεία
και πλατφόρμεσ γενικισ χριςθσ: blogs, wikis, googledocs, GoogleDrive ι ςυναφι, Java για Ph.E.T. Applets, pdf reader, padlet, linoit,
glogster
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