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Αθήνα, 19/11/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης συμμετοχής  

έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 

στην εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. (μονίμων και 

αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης 

για την υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκληση,  

στο πλαίσιο της Πράξης : «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5022549 
 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό 2019ΣΕ34510002, 

Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» προβλέπεται η 

υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και στελεχών εκπαίδευσης των 

ΕΠΑ.Λ.  που εμπλέκονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (στο 

εξής ΜΝΑΕ): 

  Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας 

του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.  

 Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας 

του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.  

 Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/τριας - Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη 

μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους 

μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 

Η υλοποίηση της επιμόρφωσης αφορά τις εξής ομάδες στόχους - ωφελούμενους: 

α) εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 

(Μαθηματικών) για την υποστήριξη - εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας για την ενίσχυση 
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των μαθητών/τριών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργούς εμπλοκής τους, με όρους 

διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, στα μαθήματα της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών στην Α' ΕΠΑ.Λ.  

β) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. (όλων των ειδικοτήτων) συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης των 

ΕΠΑ.Λ. για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών (Σύμβουλος Καθηγητής/ήτρια).  

Η επιμόρφωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). 

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. (μονίμων και αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης για την υπ’ 

αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκληση, έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 

15:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 

του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην 

ιστοσελίδα σχετική διαδικασία έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00, οπότε και θα 

απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων. 

Όσοι και όσες έχουν ολοκληρώσει την υποβολή αίτησης συμμετοχής, δεν χρειάζεται να προβούν σε 

καμία ενέργεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 213 1335 359 κα. Θ. Παπαθανασίου, Υπεύθυνη Πράξης, (για οργανωτικά θέματα) και 213 1335 

567 κ. Γ. Χριστοδουλάκης (για τεχνικά θέματα). 
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