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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ PORTFOLIO ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΙΕΠ 

 

Πως μπορώ να συμπληρώσω τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στο 

portfolio του μητρώου του ΙΕΠ; 

Για να συμπληρώσετε τους τίτλους σπουδών και τα δικαιολογητικά της 

προϋπηρεσίας θα πρέπει να συνδεθείτε στο μητρώο του ΙΕΠ και να επιλέξετε την 

επιλογή portfolio. 

 

Στην σελίδα που εμφανίζεται πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά 

προσωπικά στοιχεία στα πεδία της οθόνης (όσα έχουν ένα κόκκινο αστεράκι *).  

 

Πώς μπορώ να προσθέσω τους τίτλους σπουδών που διαθέτω; 

Όταν ολοκληρώσετε την συμπλήρωση της καρτέλας επιλέγετε την επόμενη καρτέλα 

με τίτλο: Εκπαίδευση-Κατάρτιση. 
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

  

Στην οθόνη που εμφανίζεται με την επιλογή Προσθήκη μπορείτε να προσθέσετε κάθε 

τίτλο σπουδών διαθέτετε. Σε κάθε τίτλο σπουδών πρέπει να καταχωρίσετε το 

Αντικείμενο Σπουδών στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος καθώς και το Πανεπιστημιακό 

Ίδρυμα που το χορήγησε. 

Τέλος, πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό από την επιλογή: 

Ανέβασμα αρχείου(Το αρχείο να είναι pdf ή zip έως 2MB)  

Πώς  μπορώ να προσθέσω τις επιμορφώσεις που διαθέτω; 

Για να προσθέσετε τις επιμορφώσεις που έχετε παρακολουθήσει θα πρέπει να 

επιλέξετε την επιλογή Επιμόρφωση. 

Με την επιλογή Προσθήκη μπορείτε να προσθέσετε όσες επιμορφώσεις διαθέτετε. 

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγετε τον Φορέα που χορήγησε την βεβαίωση, τον 

Τίτλο της επιμόρφωσης και την διάρκεια σε ώρες. 

Τέλος, πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό από την επιλογή: 

Ανέβασμα αρχείου(Το αρχείο να είναι pdf ή zip έως 2MB) 
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

Καρτέλα:           Εκπαίδευση - Κατάρτιση 

Επιλογή:            Επιμόρφωση                        
 

Φορέας:            Αναγράφετε το φορέα που πραγματοποίησε το σεμινάριο 

Τίτλος:               Αναγράφετε το τίτλο της επιμόρφωσης  

Διάρκεια:          30 ώρες 

 

Παράδειγμα: 

Ερώτηση:  Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον είκοσι(20) ωρών σε θέματα 
                    Σχολικής Ψυχολογίας ή/και Ψυχολογίας Εφήβου  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

 

Πώς  μπορώ να προσθέσω τα πτυχία Ξένων Γλωσσών ή ΤΠΕ η Πιστοποίηση 

Ενηλίκων που διαθέτω; 

Για να προσθέσετε τα πτυχία Ξένων Γλωσσών(ξενόγλωσσος τίτλος  επίσημη 

μετάφραση αυτού) ή ΤΠΕ ή πιστοποίηση ενηλίκων  που διαθέτετε  την επιλογή 

Πιστοποίηση Γνώσεων. 

Με την επιλογή Προσθήκη μπορείτε να προσθέσετε στην επιλογή Γλωσσομάθεια τα 

πτυχία Ξένων Γλωσσών που διαθέτετε. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγετε τη 

Γλώσσα και το επίπεδο γνώση. 

Στην επιλογή Πιστοποίηση ΤΠΕ(για Εκπαιδευτικούς) επιλέγετε το επίπεδο Α ή Β που 

διαθέτετε. 

Στην επιλογή Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της μη 

τυπικής εκπαίδευσης πρέπει απλά να ανεβάσετε τη βεβαίωση στο σύστημα. 

Τέλος, πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό από την επιλογή: 

Ανέβασμα αρχείου(Το αρχείο να είναι pdf ή zip έως 2MB) 
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

 

 

Πώς  μπορώ να προσθέσω πιστοποίηση γνώσης τεχνολογίας Πληροφορικής  

ή Πτυχίο Πληροφορικής που διαθέτω; 

Για να προσθέσετε  πτυχίο Πληροφορικής ή ECDL που διαθέτετε επιλέγετε  την 

επιλογή Ικανότητα Χρήσης εργαλείων Πληροφορικής. 

Στην οθόνη που εμφανίζετε επιλέγετε Πτυχίο Πληροφορικής ή Πιστοποιητικό γνώσης 

τεχνολογίας Πληροφορικής πχ, ECDL που διαθέτετε. 

Τέλος, πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό από την επιλογή: 

Ανέβασμα αρχείου(Το αρχείο να είναι pdf ή zip έως 2MB). 
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

Καρτέλα:                     Προϋπηρεσία 

Είδος 
απασχόλησης:           Προϋπηρεσία διδακτική σε Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια  
                                         Εκπαίδευση. 
 
Αντικείμενο:              Συνδιδασκαλία Νέων Ελληνικών 

Διάρκεια:                   24 μήνες 

 

 

 

Πώς μπορώ να προσθέσω την προϋπηρεσία που έχω; 

Για να προσθέσετε την προϋπηρεσία που έχετε πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα 

Προϋπηρεσία. 

Με την επιλογή Προσθήκη επιλέγετε το είδος της προϋπηρεσίας και το Αντικείμενο 

της απασχόλησης-θεματικής που έχετε. 

Στην επιλογή Διάρκεια καταχωρείτε την διάρκεια της προϋπηρεσίας σας σε έτη και/ή 

μήνες. 

Τέλος, πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό από την επιλογή: 

Ανέβασμα αρχείου(Το αρχείο να είναι pdf ή zip έως 2MB) 

 

 

Παραδείγματα 

Ερώτηση:  Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών κατά 
την υλοποίηση της σε ένα τουλάχιστον σχολικό έτος. 
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

Καρτέλα:                     Προϋπηρεσία 

Είδος 
απασχόλησης:           Επιμορφωτικό έργο 
 
Αντικείμενο:              Επιμορφωτική εμπειρία ως επιμορφωτής/επιμορφώτρια 

Διάρκεια:                   10 ώρες 

 

 

Καρτέλα:                     Προϋπηρεσία 

Είδος 

απασχόλησης:           Προϋπηρεσία εκπαιδευτική σε Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια 
                                     Εκπαίδευση 
 

Αντικείμενο:              Ψυχολόγος στη δράση της ΜΝΑΕ 

Διάρκεια:                   8 μήνες 

 

Ερώτηση:   Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία ως επιμορφωτής/-τρια ενηλίκων 
                     ή εμπειρία σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών 
                     που υλοποιούν την συνδιδασκαλία ως εισηγητής/εισηγήτρια σε θέματα 
                     Μαθηματικών κατά προτίμηση σε ΕΠΑΛ τουλάχιστον 10 ωρών. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ερώτηση:  Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ΕΠΑΛ ως Ψυχολόγος στο πλαίσιο της 
                     υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της εφαρμογής. Η  
                     προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη καταγραφή στο 
                     πρακτικό του οικείου Σ.Δ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στο Portfolio συμπληρώνετε όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται ανεξαρτήτως προγράμματος του ΙΕΠ. 

Στην αντίστοιχη αίτηση κάθε προγράμματος όπως στην αίτηση της ΜΝΑΕ, μέσα 

από την αίτηση έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε τα συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά που ζητούνται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και να τα 

ενσωματώσετε μέσα στην αίτησή σας. 

HelpDesk  - Τεχνική Υποστήριξη 

Σαϊνης Θεόδωρος :  213 133 5569                  thsainis@iep.edu.gr 

Χριστοδουλάκης Γεώργιος:  213 133 5567   gchristodoulakis@iep.edu.gr 

 

 

mailto:gchristodoulakis@iep.edu.gr
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

Οι οδηγίες αυτές δημιουργήθηκαν για την διευκόλυνση των 

επιμορφωτών/τριών  της Πράξης με MIS: 5022549 “Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της επιμόρφωσης-ΜΝΑΕ” στην ενημέρωση του 

portfolio του μητρώου του ΙΕΠ για την επικαιροποίηση των στοιχείων 

τους μέσω της υποβολής νέας αίτησης σύμφωνα με την πρόσκληση 

επικαιροποίησης που δημοσίευσε το ΙΕΠ. 

 

Γιώργος Χριστοδουλάκης Τεχνική Υποστήριξη ΜΝΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 
 

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΜΝΑΕ 

Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ1 - Συνδιδασκαλία στα Νέα Ελληνικά   

Προϋπηρεσία 

1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαδικασία συνδιδασκαλίας των Νέων Ελληνικών 

κατά την υλοποίησή της σε ένα τουλάχιστον σχολικό έτος, π.χ. στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης. Η προϋπηρεσία 

αποδεικνύεται από την αντίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό του οικείου Συλλόγου 

Διδασκόντων και Διδασκουσών της ανάθεσης της συνδιδασκαλίας. 

 

2. Συμμετοχή, ως εκπαιδευτικός, στην διαμόρφωση και υλοποίηση της πειραματικής 

διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών, στο πλαίσιο της ερευνητικής παρέμβασης 

«Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη 

προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.» του Ι.Ε.Π., όπως αποδεικνύεται από το 

αντίστοιχο μητρώο και την έγκριση της έρευνας. 

 

3. Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-τρια ενηλίκων) ή εμπειρία 

σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν την 

συνδιδασκαλία, ως εισηγητής/εισηγήτρια, σε θέματα διδασκαλίας των Νέων 

Ελληνικών, κατά προτίμηση σε ΕΠΑ.Λ., τουλάχιστον 10 ωρών. 

 

4. Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο πέντε (5) ετών σε δομές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ., όπως προκύπτει από το αναλυτικό 

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή από 

αντίστοιχα πιστοποιητικά επίσημων εκπαιδευτικών φορέων. 

 

Εκπαίδευση - Κατάρτιση 

1. Κατοχή τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, με αντίστοιχη υλοποίηση 

πρακτικής άσκησης με μέντορα σε συνδιδασκαλία) στον οποίο θα εμφανίζεται σαφώς η 

εμπλοκή του/της υποψηφίου/-ας στη διαδικασία συνδιδασκαλίας Φιλολογικών 

μαθημάτων, κατά προτίμηση μαθήματος Γλώσσας ή Λογοτεχνίας/Γραμματείας, και η 

διάρκεια αυτής. 

 

2. Παρακολούθηση σεμιναρίων, τουλάχιστον 20 ωρών, σε θέματα διδασκαλίας Γλώσσας 

κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, με αναφορά στη Τεχνική-Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. 

 

3. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής των 

Φιλολογικών μαθημάτων, κατά προτίμηση σε θέματα διδασκαλίας της Νεοελληνικής 

Γλώσσας,  Λογοτεχνίας ή/και Αναλυτικών Προγραμμάτων Γλωσσικών μαθημάτων. 

 

4. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας ή 

Λογοτεχνίας. 
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ2 - Συνδιδασκαλία στα Μαθηματικά   

Προϋπηρεσία 

1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαδικασία συνδιδασκαλίας των Μαθηματικών 

κατά την υλοποίησή της σε ένα τουλάχιστον σχολικό έτος, π.χ. στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης. 

2. Συμμετοχή ως εκπαιδευτικός στην διαμόρφωση και υλοποίηση της πειραματικής 

διδασκαλίας της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Μαθηματικών, στο 

πλαίσιο της ερευνητικής παρέμβασης «Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια 

πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.» του 

Ι.Ε.Π., όπως αποδεικνύεται από το αντίστοιχο μητρώο και την έγκριση της 

έρευνας. 

 

3. Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-τρια ενηλίκων) ή 

εμπειρία σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που 

υλοποιούν την συνδιδασκαλία, ως εισηγητής/εισηγήτρια σε θέματα διδασκαλίας 

Μαθηματικών, κατά προτίμηση σε ΕΠΑ.Λ., τουλάχιστον 10 ωρών. 

 

4. Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο πέντε (5) ετών σε δομές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΠΑ.Λ., όπως προκύπτει από το αναλυτικό 

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή 

από αντίστοιχα πιστοποιητικά επίσημων εκπαιδευτικών φορέων. 

Εκπαίδευση - Κατάρτιση 

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο των Μαθηματικών. 
 

2. Κατοχή τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, με αντίστοιχη 

υλοποίηση πρακτικής άσκησης με μέντορα σε συνδιδασκαλία) στον οποίο θα 

εμφανίζεται σαφώς η εμπλοκή του/της υποψηφίου/-ας στη διαδικασία 

συνδιδασκαλίας μαθημάτων Μαθηματικών, και η διάρκεια αυτής . 

 

3. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της 

διδακτικής των Μαθηματικών, κατά προτίμηση σε θέματα διδασκαλίας των 

Μαθηματικών ή/και Αναλυτικών Προγραμμάτων Μαθηματικών. 

 

4. Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον 20 ωρών σε θέματα διδασκαλίας 

Μαθηματικών κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, στην Τεχνική-

Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

 

Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ3 – Σύμβουλοι Καθηγητές 

Προϋπηρεσία 

1. Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Σύμβουλος Καθηγητής, π.χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης 

της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της Φάσης κατά τη διάρκεια ενός, τουλάχιστον, 

σχολικού έτους, ή και, αντιστοίχως, σε προηγούμενες εφαρμογές του θεσμού. Η 

προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό του 

οικείου Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών (Σ.Δ.) ή, σε περίπτωση υλοποίησης 

του θεσμού ως σχολικό πρόγραμμα, με τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα. 
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης 

 

2. Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/-ώτρια ενηλίκων) ή εμπειρία 

σε συναντήσεις υποστήριξης και ενημέρωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν τον 

θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή, ως εισηγητής/εισηγήτρια. 

 

3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ΕΠΑ.Λ. 

Εκπαίδευση - Κατάρτιση 

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα σχολικής συμβουλευτικής 

μαθητών/μαθητριών, κατά προτίμηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

2. Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον 20 ωρών σε θέματα Συμβουλευτικής. 

 

 

Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ4 – Ψυχολόγοι 

Προϋπηρεσία 

1. Επαγγελματική εμπειρία Ψυχολόγου, όπως αυτή αποδεικνύεται από την άδεια 

άσκησης επαγγέλματος, από οκτώ (8) έτη και άνω. 

 

2. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ΕΠΑ.Λ. ως Ψυχολόγος, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της Δράσης ΜΝΑΕ ή/και της Πιλοτικής της εφαρμογής: Η 

προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται από την αντίστοιχη καταγραφή στο πρακτικό 

του οικείου Σ.Δ. 

 

3. Συμμετοχή σε προγράμματα υποστήριξης Σχολικών Μονάδων από Ψυχολόγους. 

 

4. Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών, ως επιμορφωτές/-

ώτριες σε θέματα σχέσεων στη Σχολική Κοινότητα ή/και σε θέματα εφηβείας ή 

 

 

5. αποδεδειγμένη εμπειρία, ως εισηγητής/εισηγήτρια, σε συναντήσεις υποστήριξης 

και ενημέρωσης ψυχολόγων που υλοποιούν την ψυχοπαιδαγωγική στήριξη 

τοποθετημένοι/-ες σε μονάδες ΕΠΑ.Λ. από την Δράση ΜΝΑΕ. 

 

6. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε Συμβουλευτική Νέων. 

 

Εκπαίδευση - Κατάρτιση 

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της Ψυχολογίας 

Εφήβων ή της Σχολικής Ψυχολογίας ή της Συμβουλευτικής (ατόμων ή/και 

οικογενειών). 

 

2. Παρακολούθηση σεμιναρίων τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών σε θέματα Σχολικής 

Ψυχολογίας ή/και Ψυχολογίας Εφήβου. 


