ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μαρούσι, 26-10-2021
Αρ. Πρωτ.: 136434/Ε3 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ
3. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
4. ΠΕΚΕΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
5. Συντονιστές Εκπ/κού Έργου
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
6. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(δια των Π.Δ.Ε.)
7. Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
(δια των Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε.)
8. Α.Ε.Ι. της χώρας

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Πληροφορίες
Τηλέφωνα
Email

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: Ι. Ολυμπίου, Μ. Αθανασίου
: 210-344 2831, 210-344 3039
: epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr

ΚΟΙΝ : Ινστιτούτο Εκπ/κής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

Θέμα: Διαβίβασης Πρόσκλησης του ΙΕΠ.
Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 17578/18-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΨΗΟΞΛΔ-ΩΥΔ)
Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε
δυο (2) εξ’ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ ενημέρωσης που προβλέπεται να
υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 6 «Δημοσιότητα-Προβολή της Πράξης» της Πράξης
«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με
κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής
εκπαίδευσης, σε Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, μέλη
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται στην
εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία, ενώ δύναται επίσης
να συμμετάσχουν και φοιτητές/τριες, γονείς, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας και των Περιφερειών Εκπαίδευσης, της ΕΣΑμεΑ των κατά τόπους σωματείων
και φορέων εκπροσώπησης ΑμεΑ, των περιφερειακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τομείς ΕΑΕ καθώς και των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης, επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
Α) Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών
πρακτικών στο σχολείο καθώς και της διεπιστημονικής συνεργασίας και της συνεργασίας
σχολείου και οικογένειας.
Β) Η σύγχρονη εξ αποστάσεως ενημέρωση/επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια έως
δώδεκα (12) ώρες, οι οποίες κατανέμονται εξίσου στις 2 ημερίδες και θα διεξαχθούν ως
εξής:
α) 1η Ημερίδα: Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
β) 2η Ημερίδα: Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
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Οι ημερίδες θα υλοποιηθούν μετά τη λήξη λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας.
Η ενημέρωση/επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από μέλη της ομάδας έργου και από
τους/τις ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες ειδικών προσόντων και δημιουργούς του
εκπαιδευτικού υλικού.
Γ) Η ενημέρωση/επιμόρφωση θα είναι σύγχρονη εξ αποστάσεως. Οι συμμετέχοντες/ουσες
θα έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση των ημερίδων μέσω ενεργοποίησης συνδέσμου
που θα διατεθεί με σχετική ανακοίνωση από το ΙΕΠ.
Μετά την ολοκλήρωση των ημερίδων οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης.
Δ) Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην
ιστοσελίδα σχετική διαδικασία, Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν δήλωση
συμμετοχής από την Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 και ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται η Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00
οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των
δηλούντων/σών.
Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια
και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής
και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.
Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.
Ε) Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για
οργανωτικά θέματα στο τηλέφωνο 213 1335 164, κ. Μαρία Κατσιγιάννη, email: makatsigianni@iep.edu.gr
, και για τεχνικά θέματα στο τηλέφωνο 213 1335 412, κ. Κωνσταντίνο Μπούκουρα, email:
kboukouras@iep.edu.gr .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΑΒΕΕΑ
4. Γενική Δ/νση Σπουδών
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης
6. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε & Δ.Ε
7. Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε.& Δ.Ε. – Τμήμα Γ’
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