ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 22/02/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2020-2021
αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. και
αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και
Μαθηματικών (ΠΕ03),
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 εξ αποστάσεως επιμόρφωσης αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) το σχολικό έτος
2020-2021, καθώς και των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και
Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα
μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.
Οι παραπάνω ειδικότητες προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ.
161397/Ε4/25-11-2020

(ΑΔΑ:

ΩΤΛΗ46ΜΤΛΗ-Ο2Ψ),

854/Ε4/07-01-2021

(ΑΔΑ:

Ω5ΧΓ46ΜΤΛΗ-ΘΚΩ),

927/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ) και 10953/Ε1/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6Η6Σ46ΜΤΛΗ-9ΟΩ)
αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) και αναπληρωτών/τριών
εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), 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.
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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 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης
ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες
με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν δήλωση 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.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Δευτέρα 22-02-2021 ώρα 10:00
και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων των ενδιαφερόμενων είναι η Παρασκευή 05-03-2021
ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των
δηλούντων.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες 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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