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Ηράκλειο, 5-3-2018 
ΑΠ:  103/5-3-2018 
  
 
 
Προς τις Σχολικές  Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου και Λασιθίου               
   
             
    
Κοιν: 

1) Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης Κρή-
της 

2) Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγι-
κής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης 

3) Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακ-
λείου 

4) Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης νομού Λασι-
θίου 

                        
            

   
      
      

Θέμα: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 
επιπέδου Τ.Π.Ε 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου είναι μια σημαντική επιμόρφωση που συμβάλει στην επαγγελματική μας 
ανάπτυξη και αποτελεί μια ευκαιρία για αναστοχασμό πάνω σε όσα διαδραματίζονται μέσα στη σχολική 
τάξη. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής για την 3η περίοδο επιμόρφωσης που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάσ-
τημα Απριλίου – Ιουλίου 2018 και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρ-
φωσης γίνονται σε 2 φάσεις: 

• 02 έως 09 Μαρτίου 2018 στις 16.00 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευ-
τικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης), 

• 12 έως 15 Μαρτίου 2018 στις 16.00 (δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Α’ Φάσης και Β’ Φάση 
υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμ-
ματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που 
δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση 
κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας). 

http://e-pimorfosi.cti.gr/anakoinoseis/paradosiako-montelo/117-aitiseis-ekpaideutikwn-3rd-b1�
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Στην Κρήτη θα τρέξουν προγράμματα δια ζώσης (12 δια ζώσης συνεδρίες) και μικτά (10 από απόσταση 
συνεδρίες και δύο δια ζώσης). Τα μικτά προγράμματα προσφέρουν επιπλέον την πολύτιμη εμπειρία της 
ψηφιακής τάξης. 

Την 3η επιμορφωτική περίοδο είμαι επιμορφωτής σε δύο μικτά επιμορφωτικά προγράμματα της συστά-
δας Β1-2 του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου. Οι επιμορφούμενοι θα συμμετάσχουν στις 10 συνεδρίες 
από το σπίτι τους και θα έλθουν δυο φορές για τις δια ζώσης συνεδρίες στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάο-
υ. Εννοείται ότι οι επιμορφούμενοι πρέπει να διαθέτουν υπολογιστή με ακουστικά, μικρόφωνο και κάμε-
ρα. Σήμερα τα λάπτοπ διαθέτουν ενσωματωμένα ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα. Είμαι στη διάθεση 
σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.  

 
.                                                                         με εκτίμηση 

 
Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

 
Γρηγόρης Επιτροπάκης 
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