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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 47/01-10-2020 

Σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: Έγκριση δημοσίευσης της Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής 

Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης  στο πρόγραμμα 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης  στο πλαίσιο της Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. 

– Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549   

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Θεοδώρα 

Παπαθανασίου, Υπεύθυνη της Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2667/24-

09-2020): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μία Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ. –Υλοποίηση της Επιμόρφωση» ΚΩΔ. ΟΠΣ (ΜΙS): 5022549, που συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

πρωτ. 789/05.02.2019 (ΑΔΑ:7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Απόφαση Ένταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την υπ’ αρ. πρωτ. 1718/26.03.2019 (ΑΔΑ:6ΕΩ9465ΧΙ8-ΥΨΚ) Απόφαση τροποποίησης της Πράξης. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2988/08.04.2019 (ΑΔΑ:Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση υλοποίησης με 

ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» και την υπ’ 

αρ. πρωτ. 2989/08.04.2019 (ΑΔΑ:ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ)  Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

2 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΛΑΠ», του Υποέργου 3 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, 

ΑΠ7-ΜΕΤ», του Υποέργου 4 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΠΑΠ», Υποέργου 5 «ΜΝΑΕ: 

Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ8-ΜΕΤ» και του Υποέργου 6 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ9-
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ΠΑΠ», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5022549 προβλέπεται η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς στις 

περιφέρειες της χώρας.  

Με την Πράξη 21/30-04-20 αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός των επιμορφωτικών δράσεων 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για τις Πράξεις που υλοποιούνται 

από το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» 

 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. αφορά τρεις (3) θεματικές ενότητες:  

 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/-ήτριας - Ο ρόλος του/της στην 

υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξη τους στη σχολική ζωή, με 

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

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2020-2021 θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δυο 

(32) ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με τέσσερις διδακτικές  (4) ώρες σύγχρονης εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης ανά εβδομάδα και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εβδομάδες. 

Επισημαίνεται ότι οι δώδεκα (12)  ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν 

στο παραπάνω χρονικό διάστημα.  

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από επιμορφωτές/τριες οι οποίοι/ες επιλέχθηκαν από το 

μητρώο επιμορφωτών/τριών που δημιουργήθηκε με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-19 (ΑΔΑ: 

ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ, Πράξη 22/13-06-19) Απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π. μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-

04-19 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο 

Επιμορφωτών/τριών για τις ανάγκες της Πράξης και οι οποίοι/ες επιμορφώθηκαν σχετικά με τις 

κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό.  

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος για τη σχολική χρονιά 

2020-2021 θα καθοριστεί – κατόπιν εισήγησης της Υπεύθυνης της Πράξης – με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η 

εξής:  

Βήμα 1ο: Οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί 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  

Βήμα 2ο: Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (Ε.Ο.Ε.) του Ι.Ε.Π.: 

Α. Κατανέμει τους εκπαιδευτικούς σε τμήματα.  

Β. Καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Γ. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί 

σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, και για τις απαραίτητες 

ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων (εγγραφές επιμορφούμενων κ.λπ.). 

Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη της επιμόρφωσης το Ι.Ε.Π. θα υποβάλει στην ΕΥΔ αίτημα 

τροποποίησης της Πράξης και Σχέδια Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 

 

Μετά των ανωτέρω, εισηγούμαι  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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α. Την έγκριση δημοσίευσης της Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών 

ΕΠΑ.Λ. στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, σύμφωνα με το συνημμένο 

σχέδιο. 

β. Τον ορισμό της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των αιτήσεων να είναι η 12η Οκτωβρίου 2020 και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών να είναι η 12η 

Νοεμβρίου 2020. 

 
Συνημμένα:  

1. Υπ’ αρ. 1718/26.03.2019 (ΑΔΑ:6ΕΩ9465ΧΙ8-ΥΨΚ) Απόφαση τροποποίησης Πράξης 

2. Υπ’ αριθ. πρωτ. 2988/08.04.2019 (ΑΔΑ:Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 

3. Υπ’ αρ. πρωτ. 2989/08.04.2019 (ΑΔΑ:ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ)  Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 2-6 

4. Πράξη 21/30-04-20 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

5. Σχέδιο Πρόσκλησης». 
 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τη 

σύμφωνη γνώμη του κ. Παύλου Πασχάλη, ο οποίος εκτελεί χρέη Προϊσταμένου του 

αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων, ομόφωνα, αποφασίζει: 

Α) να εγκρίνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής 

Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στο πλαίσιο της 

Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5022549, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

Β) η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων να είναι η 12η Οκτωβρίου 2020 και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών να 

είναι η 12η Νοεμβρίου 2020. 

Τα συνημμένα αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:10, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 


