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Ενηµερωτικό σηµείωµα 

για προγράµµατα επιµόρφωσης του κλάδου ΠΕ04 
 
Κατά την τρέχουσα περίοδο επιµόρφωσης στην αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

(επιµόρφωση Β’ επιπέδου), θα πραγµατοποιηθούν στο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής δύο προγράµµατα 

του κλάδου ΠΕ04, ως εξής: 

 

1
ο
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κωδικός 3303-1) 

∆ιάρκεια: από 6 ∆εκεµβρίου 2010 έως 1 Ιουνίου 2011 

Ηµέρες διεξαγωγής:∆ευτέρα και Τετάρτη, ώρες 16:00 – 19:00 

Επιµορφωτές: Νίκος Παπασταµατίου, φυσικός 

Γιάννης Γράψας, χηµικός 
 

2
ο
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κωδικός 3303-2) 

∆ιάρκεια: από 7 ∆εκεµβρίου 2010 έως 2 Ιουνίου 2011 

Ηµέρες διεξαγωγής: Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 15:00 – 18:00 

Επιµορφωτές: Νίκος Παπασταµατίου, φυσικός 

Γιάννης Γράψας, χηµικός 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα επιµόρφωσης έχουν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 δηµόσιων και 

ιδιωτικών σχολείων (καθώς και συναφών κλάδων, π.χ. ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ14.04, σε ποσοστό µέχρι 

20% του τµήµατος).  

Προϋποθέσεις συµµετοχής: α) πιστοποίηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων Τ.Π.Ε. (Α΄ Επιπέδου)  

β) άσκηση διδακτικού έργου σε τάξη κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (οι εκπαιδευτικοί συναφών 

κλάδων θα πρέπει να διδάσκουν ένα τουλάχιστον από τα βασικά µαθήµατα του κλ. ΠΕ04 κατά την 

τρέχουσα σχολική χρονιά). 

 

Οι πρώτοι µήνες του προγράµµατος θα διατεθούν αποκλειστικά για επιµορφωτικές συνεδρίες (δύο 3ωρα την 

εβδοµάδα), ενώ στη συνέχεια θα υπάρχουν ανάµεικτα διαστήµατα συνεδριών και δράσεων εφαρµογής στην 

τάξη, συνοδευόµενες και από άλλες υποστηρικτικές δράσεις για τους επιµορφούµενους. 

 
Η υποβολή αιτήσεων προβλέπεται να ξεκινήσει την Τρίτη 23 Νοεµβρίου µέσω του Πληροφοριακού 

Συστήµατος του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr) µε χρήση των κωδικών που είχαν αποδοθεί κατά την 

πιστοποίηση των ενδιαφεροµένων στο Α΄ Επίπεδο. 
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Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου http://b-

epipedo2.cti.gr και για θέµατα που αφορούν στο ΚΣΕ στο e-mail: igrapsas@sch.gr  

 

Πρόσβαση στους χώρους της Ευαγγελικής Σχολής: 

 

 

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Λέσβου 4, Νέα Σµύρνη 

 

ΤΡΑΜ 

Στάση: Ευαγγελική Σχολή 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Στάση: Νεκροταφείο Π. Φαλήρου 

Γραµµές:  

134 Πλ.Κολοκοτρώνη -Ασύρµατος Α 

135 Πλ. Κολοκοτρώνη-Ασύρµατος Β 

219 Σταθµός Καλλιθέας-Άγ. ∆ηµήτριος 

816 Ταύρος-Άγ. ∆ηµήτριος 

 

 

 

Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των επιµορφωτών: 

 
O Νίκος Παπασταµατίου, φυσικός, δίδαξε στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση και υπηρέτησε ως σχολικός 

σύµβουλος, ως διευθυντής λυκείου, ως υπεύθυνος ΕΚΦΕ, υπήρξε αποσπασµένος καθηγητής στο Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και συνεργάτης στον Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, Μηχανικής της ΦΜΣ του ΕΚΠΑ και στον 

Τοµέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ιδίου πανεπιστηµίου. Έχει λάβει µέρος µε εισηγήσεις σε 

επιστηµονικά και εκπαιδευτικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ∆ιδάσκει ως επιµορφωτής στα ΠΕΚ και στο 

ΕΚ∆∆Α. Έχει δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά και εκπαιδευτικά περιοδικά, έχει συγγράψει διδακτικά βιβλία Φυσικής 

και ∆ιδακτικής και είναι δηµιουργός εκπαιδευτικών λογισµικών. 

E-mail: npapastam@yahoo.gr, ∆ικτυακός τόπος: http://nikosblogout.blogspot.com 

 

Ο Γιάννης Γράψας, δρ. χηµικός, έχει εργασθεί ως ερευνητής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δηµοσιεύσει 

επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Από το 1994 υπηρετεί στη δηµόσια εκπαίδευση, έχει διδάξει σε όλους 

τους τύπους σχολείων της Β’/θµιας εκπαίδευσης, έχει συγγράψει σχολικά βιβλία και έχει διατελέσει επί εξαετία 

υπεύθυνος ΕΚΦΕ στη ∆/νση Β’/θµιας Εκπ/σης Πειραιά. Έχει διδάξει σε επιµορφωτικά σεµινάρια των ΠΕΚ και του 

ΕΚ∆∆Α και έχει διατελέσει επί τριετία υπεύθυνος του Τοµέα Περιβάλλοντος στο Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του 

ΕΚ∆∆Α. Σήµερα διδάσκει Χηµεία και Περιβάλλον στο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής.  

E-mail: igrapsas@sch.gr    


