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ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρόσκλησης υποβολής συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo σχολικό έτος 

2020-2021, αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ., καθώς και 

αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., 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, στο πλαίσιο της Πράξης με 

τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549

Στο πλαίσιο της Πράξης 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», 

προβλέπεται η υλοποίηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

Ψυχολόγων και Εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-21 .

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 9/18-02-2021 σχετικής Απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας διαβιβάζουμε την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 1494/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΛ6ΟΞΛΔ-ΖΞΜ) Πρόσκληση, με την οποία καλούνται να υποβάλλουν 

δήλωση συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση: 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:

Μαρούσι,      22-02-2021 
Αριθ. Πρωτ.:  Φ.ΜΝΑΕ/20506/Δ4

 Περιφερειακές  Διευθύνσεις 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
(μέσω των οικείων Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης
 ΕΠΑ.Λ. 

(μέσω των Δ/σεων Δ.Ε.)
 Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων 
info@sivitanidios.edu.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
E-mail: depek@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Γ. Κρικώνης,

Χ. Κουφοπαντελή
Τηλέφωνο:   210-344 32 78, 32 97

210 344 28 59

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 
έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία 
πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 
μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

-----

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%9B6%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%96%CE%9E%CE%9C?inline=true
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek@minedu.gov.gr


(α) οι αναπληρωτές/τριες Ψυχολόγοι (ΠΕ23) μέλη του του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που 

υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2020-2021, και 

(β) οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03) 

που στελεχώνουν τα τμήματα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και 

«Μαθηματικά», αντίστοιχα, των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-21.

Η συνολική διάρκεια της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχ. έτος 2020-21 ανέρχεται σε τριάντα δύο (32) 

ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε είκοσι (20) ώρες σύγχρονης και δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης. 

Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται εκτός λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής 

μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από τη Δευτέρα 22-02-2021, ώρα 10:00 

έως την Παρασκευή 05-03-2021, ώρα 15:00, μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα 

σχετική διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες, τη μεθοδολογία και την παρακολούθηση της 

επιμόρφωσης καθώς και τη διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής, μπορούν να αναζητηθούν στη 

συνημμένη Πρόσκληση. Η τελευταία μπορεί, επίσης, να ανακτηθεί είτε μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» 

(ΑΔΑ: ΨΛΛ6ΟΞΛΔ-ΖΞΜ), είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π., επιλέγοντας τη διαδρομή 

ΕΡΓΑΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ.

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε για τα ανωτέρω άμεσα τους Ψυχολόγους κλάδου ΠΕ23 και τους 

εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό ΟΠΣ 5010706.

Συνημ.:
 Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1494/19-02-2021 

(ΑΔΑ: ΨΛΛ6ΟΞΛΔ-ΖΞΜ) Πρόσκληση ΙΕΠ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Εσωτερική Διανομή:
 Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης –Τμήματα Α΄ και Β΄

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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