
Σελ. 1 από 3. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 42/17-10-2019 

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου 

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

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Αλιβίζος Σοφός, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση διενέργειας επιστημονικού Συνεδρίου και αποστολή πρόσκλησης 

συμμετοχής  σε επιστημονικό Συνέδριο στο πλαίσιο του Υποέργου 1,  της Πράξης 

με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό 

ΟΠΣ 5022549 

Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Βασίλειος 

Ραυτόπουλος, Υπεύθυνος της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2856/16-

10-2019): 

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

ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 που συγχρηματοδοτείται 

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

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σύμφωνα με την με αρ. 

1718/26-3-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ:6ΕΩ9645ΧΙ8-ΥΨΚ). 



Σελ. 2 από 3. 

Στην με αρ. πρωτ. 2988/08-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» και ειδικότερα στο 

ΠΕ1.6: Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης, περιλαμβάνεται η διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου, με 

στόχο την παρουσίαση θεωρητικών προσεγγίσεων και η ανάδειξη καλών πρακτικών στις 

μεθοδολογίες, μέσω των οποίων υπηρετήθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ 

ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)» κατά τα δύο πρώτα έτη της εφαρμογής και β) την αξιοποίηση της εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση του επιμορφωτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού 

υλικού.  Στο επιστημονικό Συνέδριο πρόκειται να λάβουν μέρος -με ανακοίνωση- εκπαιδευτικοί 

(μόνιμοι και αναπληρωτές) που συμμετείχαν στις τρεις δράσεις της παρέμβασης ΜΝΑΕ: α) 

εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, 

β) θεσμός του/της Συμβούλου Καθηγητή/Καθηγήτριας και γ) Σύμβουλος Ψυχολόγος, κατά τα δύο 

τελευταία σχολικά έτη (2017-2018, 2018- 2019). 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα εργαστήρια (workshops) όπου οι 

συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν -σε 

ανακοινώσεις διάρκειας έως δέκα (10) λεπτών-, τις πρακτικές που ανέπτυξαν, το υλικό που 

χρησιμοποίησαν και τις δυσκολίες που συνάντησαν. Η Επιστημονική Ομάδα Έργου με βάση τις 

συμμετοχές ανά θεματική ενότητα θα επιλέξει τις ανακοινώσεις που θα συμπεριληφθούν στο 

Συνέδριο. 

 Επισημαίνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι και οι οποίες θα 

συμμετέχουν με ανακοίνωση στο Συνέδριο και οι οποίοι/οποίες θα μετακινηθούν από περιοχές 

εκτός Αττικής προβλέπονται δαπάνες για μετακίνηση ή/και διαμονή, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων. 

Επίσης σύμφωνα με το ΠΕ1.6: Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης, προβλέπεται η κάλυψη δαπανών για 

υπηρεσίες διοργάνωσης επιστημονικού Συνεδρίου (παροχής υπηρεσιών εστίασης, παραγωγή των 

Πρακτικών Συνεδρίου, κ.ά.). 

 

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι την έγκριση της διεξαγωγής του προβλεπόμενου επιστημονικού 

συνεδρίου, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος μεταξύ 25 

Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα. Επιπλέον, προκειμένου να ενημερωθούν οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις δράσεις της ΜΝΑΕ, ώστε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, 

εισηγούμαστε να σταλεί από το ΙΕΠ- μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΙΘ- (σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο) Πρόσκληση, η οποία θα τους διαβιβαστεί αντιστοίχως από τις οικείες 

Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

Σημειώνεται ότι η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου και το αναλυτικό 

πρόγραμμα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στο άμεσο επόμενο διάστημα. 

 

Συνημμένα:  

1) Την υπ’ αρ. πρωτ. 789/05-02-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) της Πράξης  

2) Την υπ’ αρ. πρωτ. 2988/08-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» και ειδικότερα το ΠΕ1.6: Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης, στο 

οποίο περιλαμβάνεται η διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου 

3) Σχέδιο Πρόσκλησης Συμμετοχής προς εκπαιδευτικούς». 
 



Σελ. 3 από 3. 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. Σοφίας 

Προβατάρη, Προϊσταμένης του αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση. 

Το σχέδιο Πρόσκλησης συμμετοχής προς εκπαιδευτικούς αποτελεί Παράρτημα της 

παρούσας Πράξης.  

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Παύλος Χαραμής  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 


