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Λαμία  4 Νοεμβρίου 2014 

 
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
    Το    ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ  ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & Δ.Β.Μ. 
(ΙΝ.Ο.ΕΚ.)  με τθν ςυνεργαςία   του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΏΝ  εδώ και ζνα 
χρόνο υλοποιοφν Μεταπτυχιακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια (Μ.Ε.Σ.) για Εκπαιδευτικοφσ και όχι 
μόνο ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Ανακοινώςεισ  (βλ. http://www.inoek.gr/index.php/el/news)  .  
   
 Στθν  πόλθ μασ ςτοχεφουμε να υλοποιιςουμε   για τθν τρζχουςα εκπαιδευτικι περίοδο 2014-
15  δφο(2) Μ.Ε.Σ. , ςε ςυνάρτθςθ του ενδιαφζροντοσ  που κα υπάρξει από παλαιοφσ 
επιμορφοφμενουσ  ςυναδζλφουσ αλλά και από νζουσ . 
 

1. Στουσ παλαιοφσ 29 ςυναδζλφουσ που είχαν παρακολουκιςει το πρόγραμμα 
«Οικονομική , Οργάνωςη και Διοίκηςη τησ Εκπαίδευςησ & Δ.Β.Μ. επίπεδο Ι (80 ώρεσ) 
τθν άνοιξθ του 2013 , μποροφν  αν το επιθυμοφν να παρακολουκιςουν ςε υβριδικι 
μορφι(δια ηώςθσ & εξ’ αποςτάςεωσ)  ςυμπλθρωματικά το πλιρεσ ετιςιο πρόγραμμα 
των 250 ωρών. 
  Παράλλθλα με τθν υλοποίθςθ του του αντίςτοιχου προγράμματοσ ςτθν Ακινα θα 
υλοποιηθεί και ςτην πόλη μασ ςτο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λαμιζων  , για τθν υπολειπό-
μενθ φλθ και  τθν εκπόνθςθ -παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ εργαςίασ. Στο τζλοσ κα λάβουν 
τθν βεβαίωςθ του ετθςίου αντιςτοίχου προγράμματοσ. 
  ‘Ηδη γίνεται  ςχετική προςωπική ενημζρωςη ςτουσ παλαιοφσ επιμορφοφμενουσ . 

2. Για τουσ Συναδζλφουσ που ζχουν τθν πρώτθ πιςτοποίθςθ Τ.Π.Ε. και επικυμοφν να 
επιμορφωκοφν ςε ζνα πρόγραμμα  ιςάξιο και ανώτερο του αντιςτοίχου του « Ι.Σ.Ε.-
Διόφαντοσ  ,ΣΠΕ επίπεδο Β’» ,  μποροφν να παρακολουκιςουν το Μ.Ε.Σ. «Αξιοποίηςη 
Εκπαιδευτικών Σεχνολογιών ςτην Εκπαιδευτική Διαδικαςία»  (100 ώρεσ) και κόςτοσ 
250 €. 

Για τα αντίςτοιχα προγράμματα επιςυνάπτονται τα ςχετικά αρχεία με τισ ενότθτεσ που κα 
επιμορφωκοφν κακώσ και θ φόρμα αίτθςθσ ςυμμετοχισ .(ΕΣΗΙΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ_Λ .pdf & 
ΑΞΙΟΠ_ΣΠΕ_ΣΗΝ ΕΚΠ.pdf , ΑΙΣΗΗ_ΛΑΜΙΑ_14.doc ) 
   Τα Μ.Ε.Σ. κα διενεργθκοφν ςε αίκουςεσ του Μουςικοφ Σχολείου και του Κ.Δ.Β.Μ. του 
Διμου Λαμίασ  (Λ. Καλυβίων 154 –Λαμία) , Σάββατο ι και Κυριακι από ώρεσ  10-15 
      Η χρονικι περίοδοσ ζναρξθσ των προγραμμάτων κακορίηεται  προσ το τζλοσ Νοεμβρίου 
2014. 
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