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 ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως 
επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας 
(Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις 
Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

ΣΧΕΤΙΚΑ:1.Το αριθμ. 6569/31-05-2021 έγγραφο του Ι.Ε.Π.
                2.Η αριθμ. 6470/28-05-2021 (6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ) Πρόσκληση του Ι.Ε.Π. για υποβολή 
                   Δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα εργαστήρια
                   Δεξιοτήτων για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 6470/28-05-2021 (6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ) πρόσκληση του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ 
αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας 
(Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 
στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω 
Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και παρακαλούμε για την προώθησή της στα 
νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της δικαιοδοσίας σας.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης δήλωσης συμμετοχής του ΙΕΠ, η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω εργαστηρίων, που θα υλοποιηθεί με 
εφαρμογή τεχνικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα έχει συνολική διάρκεια που 
αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες που επιμερίζονται ως εξής: 10 ώρες εξ’ αποστάσεως 
ασύγχρονης παρακολούθησης βιντεομαθημάτων και 10 ώρες ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως 
μελέτης επιμορφωτικού υλικού, που θα είναι διαθέσιμο από τις 22-06-2021 μέσω της 
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υφιστάμενης πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής 
μάθησης του ΙΕΠ, η οποία εξ’ άλλου θα χρησιμοποιηθεί και για την ανάρτηση των 
δραστηριοτήτων προς τους επιμορφούμενους/νες, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ 
τους και με τους επιμορφωτές/τριες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικοί Α/θμιας 
(Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Δ/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, μπορούν ήδη από Δευτέρα 
31-05-2021 και ώρα 13.00, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση συμμετοχής για τα 
σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. 
(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php)

Περαιτέρω, δεδομένου ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από κρατικούς και 
κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα 
συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης 
συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου" ώστε να 
λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. 

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα 
μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης στην 
οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της 
λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης. 

Σημειώνεται ότι για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι 
ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται για οργανωτικά θέματα στην 
κα. Ε. Γκορτσίλα στo τηλέφωνo 213 1335563 και για τεχνικά θέματα στο link 
https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14 . 

                                                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                                             
                                                                                                              ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3.Γραφείο κ Γενικού Γραμματέα Α.Β.Ε.Ε.Α.
4.Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε &Δ.Ε
gppe@minedu.gov.gr
5.Γενική Δ/νση Σπουδών
genikidiefsp@minedu.gov.gr
6.Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε.& Δ.Ε. – Τμήμα Γ’ 
epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr                                                                                                                     
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