Επιμόρφωση και πιστοποίηση των μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Σε συνέχεια της απόφασης της 286/14-12-2015 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, που
σας έχει κοινοποιηθεί, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, τόσο ως προς την ουσία της
απόφασης όσο και ως προς τη διαδικασία της υλοποίησής της:

Ως προς την ουσία:
1) Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού ενός σύγχρονου Ανοικτού Πανεπιστημίου σε
θέματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) αποτελεί, κατά τη γνώμη της ΔΕ (και υποθέτουμε ότι θα συμφωνείτε και εσείς), αδήριτη
ανάγκη για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί και υποχρέωση του Πανεπιστημίου,
εν προκειμένω του ΕΑΠ, και δικαίωμα του εκπαιδευτικού προσωπικού.
2) Η πιστοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και ΤΠΕ, εφόσον
πραγματοποιείται με έγκυρες διεργασίες και διαδικασίες, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο
εργαλείο για το Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα ουσιαστικό και τυπικό προσόν για το προσωπικό.
3) Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (MEAE) του ΕΑΠ, με την εμπειρία και την
τεχνογνωσία της, είναι σε θέση να παράσχει ένα πλαίσιο επιμόρφωσης και πιστοποίησης, που
θα μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιηθεί και πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ.
4) Συνεπώς, η Διοικούσα Επιτροπή αφενός θεωρεί υποχρεωτική την επιμόρφωση και πιστοποίηση
σε θέματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και ΤΠΕ, αφετέρου υποστηρίζει αυτή τη θεώρηση
παρέχοντας όλους τους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την επιμόρφωση και πιστοποίηση
των υπηρετούντων μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ.

Ως προς τη διαδικασία:
5) Η επιμόρφωση που διενεργεί η ΜΕΑΕ αφορά τα αντικείμενα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση» και «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο ΕΑΠ». Τα δύο αυτά
αντικείμενα τα θεωρούμε σήμερα απαραίτητα για τις ανάγκες των μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ.
6) Η φετινή διαδικασία επιμόρφωσης για νέα μέλη ΣΕΠ ξεκίνησε στις 14/12/2015, έχει ολοκληρωθεί
και εκκρεμεί μόνο η πιστοποίηση των επιμορφούμενων.
7) Η απόφαση της 286 Συν. της ΔΕ για υποχρεωτική επιμόρφωση δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη
περίοδο επιμόρφωσης.
8) Τα μέλη ΣΕΠ που έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στη Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση» και έχουν αποκτήσει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής
Επιμόρφωσης, θεωρούνται πιστοποιημένα και δε χρειάζεται να παρακολουθήσουν άλλη
επιμόρφωση.
9) Τα μέλη ΣΕΠ που έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο της ΜΕΑΕ (από το 2012-13 και μετά) και έχουν
αποκτήσει την αντίστοιχη πιστοποίηση, θεωρούνται πιστοποιημένα και δε χρειάζεται να
παρακολουθήσουν άλλη επιμόρφωση.
10) Τα μη πιστοποιημένα μέλη ΣΕΠ, που έχουν όμως συνεργαστεί επί 6 ή περισσότερα ακαδημαϊκά
έτη, έχοντας τμήμα φοιτητών σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΕΑΠ (σύμφωνα με τα στοιχεία που

τηρεί το Τμήμα Προσωπικού) απαλλάσσονται από την επιμόρφωση, αν το επιθυμούν. Αν όμως
επιθυμούν να παρακολουθήσουν επιμόρφωση, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
11) Από τη ΜΕΑΕ θα λειτουργήσει ένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα αντικείμενα «Ανοικτή και
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και «ΤΠΕ στο ΕΑΠ», με τη μέθοδο των MOOCs. Η έναρξη του
προγράμματος έχει προγραμματιστεί για τις 4 Απριλίου 2016, η προτεινόμενη διάρκεια
παρακολούθησης είναι 8 εβδομάδες και η λήξη της περιόδου επιμόρφωσης εκτιμάται στις 29
Μαΐου 2016. Από τις 4 Ιουνίου θα οργανωθούν διαδοχικοί κύκλοι πιστοποίησης όσων θα έχουν
παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των κύκλων πιστοποίησης θα
ανακοινωθεί έγκαιρα.
12) Στο νέο πρόγραμμα που περιγράφεται πιο πάνω (11), θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
και, στη συνέχεια, να πιστοποιηθούν, όλα τα μέλη ΣΕΠ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα (8), (9)
και (10). Η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν για τα υπηρετούντα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ.
Η ΜΕΑΕ θα αποστείλει ενημερωτικό email και θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
ΕΑΠ πριν από την έναρξη των εγγραφών στο πληροφοριακό σύστημα. Τα μέλη της ΜΕΑΕ θα
βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια ή υποστήριξη σχετικά με την πλατφόρμα MOOC.

