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Αρ. Πρωτ. 51 

 

 

Προς: Δ.Σ.  ΔΟΕ 
 

Κοιν: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας 
 

Θέμα: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Π. Ε. στις Τ.Π.Ε.».  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι – μέλη του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε.  

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. οι οποίοι επιθυμούν να 

επιμορφωθούν στις ΤΠΕ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

α) Δασκάλους και Νηπιαγωγούς και  

β) εκπαιδευτικούς όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων της Π. Ε.  

        Πιστεύουμε ότι ο διαχωρισμός αυτός σε δύο κατηγορίες για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και 

κατανοητός δεν είναι και λειτουργεί ανασταλτικά για τον αριθμό των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων της Π. Ε. που τυχόν κληρωθούν για επιμόρφωση μέσω της Δ. Ε. και όχι της Π. Ε..  

Ακόμη οι κάτοχοι διπλώματος ECDLστις τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας  (τίτλος που 

γίνεται αποδεκτός από το ΑΣΕΠ για το διορισμό υποψηφίων στο Δημόσιο) ενώ ήδη κατέχουν τις 

γνώσεις του συγκεκριμένου επιπέδου επιμόρφωσης ως κάτοχοι του συγκεκριμένου διπλώματος 

πληροφορηθήκαμε ότι το ΥΠΠΕΘ (υπηρεσία helpdesk αρμόδια για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ) δεν αποδέχεται το συγκεκριμένο τίτλο σπουδών προκειμένου όσοι/όσες 

συνάδελφοι τον κατέχουν να μπορούν να κάνουν αίτηση για την παρακολούθηση του Β΄ επιπέδου της 

επιμόρφωσης αναγκάζοντάς τους να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν πρώτα στο Α΄ επίπεδο.  

Με βάση τα παραπάνω και ύστερα από έντονες οχλήσεις συναδέλφων μας εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων της Π. Ε. καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί άμεσα του θέματος ώστε: 

• όλοι οι εκπαιδευτικοί της Π. Ε. (όλων των ειδικοτήτων) που επιθυμούν να επιμορφωθούν στις 

ΤΠΕ να υπαχθούν σε μια ενιαία κατηγορία – εκπαιδευτικοί Π. Ε. και 
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• το ΥΠΠΕΘ να αποδέχεται τον  τίτλο σπουδών του ECDL προκειμένου όσοι/όσες συνάδελφοι 

τον κατέχουν να μπορούν να κάνουν αίτηση για την παρακολούθηση του Β΄ επιπέδου της 

επιμόρφωσης, χωρίς να  αναγκάζονται  να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν πρώτα στο 

Α΄ επίπεδο.  

 

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.  

 

 


