ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 19/27-04-2018
Σήμερα 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο γραφείο του
Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το
Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του
Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης,
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη.
Απουσιάζει η κ. Γεωργία Φέρμελη.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα:

Έγκριση δημοσίευσης Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής
Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης
μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών
σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Βασίλειος
Παρίσης, Υπεύθυνος της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα
μαθητείας», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1049/24-042018):
«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057. Η Πράξη εντάχθηκε
στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την
υπ’ αρ. 12874/04-07-2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΞΝ8465ΧΙ8-ΠΓΤ).
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 518/24-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΣΟΞΛΔ-ΖΓΕ) απόφαση υλοποίησης με
ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο
Πακέτο Εργασίας ΠΕ1.1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συντονισμός και Παρακολούθηση της
Πράξης», προβλέπεται η δημιουργία του σχεδίου επιμόρφωσης το οποίο, εκτός των άλλων,
περιλαμβάνει την επιλογή των ωφελούμενων εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., οι
οποίοι θα επιμορφωθούν και την κατανομή τους σε τμήματα.
Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι και οι οποίες θα παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα επιμόρφωσης, είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση τα μαθήματα

Σελ. 1 από 3.

τομέων της Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που
λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ.
Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτές/τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. οι οποίοι και οι οποίες θα παρακολουθήσουν
το πρόγραμμα επιμόρφωσης, είναι αυτοί στους οποίους/ στις οποίες ανατίθενται τα μαθήματα των
ειδικοτήτων όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ.
Στην επιλογή των εκπαιδευτικών θα δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές των
ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας (Α΄ φάση: Μάρτιος 2017 –
Νοέμβριος 2017, Β΄ φάση: Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018 και Γ΄ φάση από τον Οκτώβριο 2018) και
στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν σε Α΄ ανάθεση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά
μαθήματα ειδικότητας στην Γ΄ τάξη.
Οι ωφελούμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα
επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν σε περίπου 210 (20μελή) τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές
στην Α’ επιμορφωτική φάση θα κατανεμηθούν σε περίπου 20 τμήματα και στη Β΄ επιμορφωτική
φάση θα κατανεμηθούν στα υπόλοιπα 190 τμήματα. Η δια ζώσης επιμόρφωση θα
πραγματοποιηθεί σε Σχολικές μονάδες – Επιμορφωτικά Κέντρα, σε κεντρικές πόλεις σε όλες τις
περιφερειακές ενότητες της χώρας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του
επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξής:
Βήμα 1ο : Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).
Βήμα 2ο : Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) του ΙΕΠ:
Α. κατανέμει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σε τμήματα. Για την κατανομή των
επιμορφούμενων η ΕΟΕ θα συνεκτιμήσει τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη
διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων μετακινήσεων.
Β. καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.
Γ. μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι
εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τα Επιμορφωτικά Κέντρα
καθώς και για τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων, (εγγραφές
επιμορφούμενων κ.λπ.).
Βήμα 3ο : οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό
πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην δικτυακή πύλη
του ΙΕΠ και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές θα
συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου".
Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαι :
α. την έγκριση δημοσίευσης Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών
ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057
β. τον ορισμό της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των αιτήσεων να είναι η Παρασκευή 27
Απριλίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών να είναι η Δευτέρα 07/05/2018.
Ως εκ τούτων, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Συνημμένα:

1. Υπ’ αρ. 12874/04-07-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 6ΞΝ8465ΧΙ8-ΠΓΤ)
2. Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΣΟΞΛΔ-ΖΓΕ)
3. Σχέδιο Πρόσκλησης Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Μαθητείας».
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Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. Σοφίας
Προβατάρη,
Προϊσταμένης
του
Γραφείου
Χρηματοδοτούμενων
και
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την
παραπάνω εισήγηση.
Τα συνημμένα αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:30, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γεράσιμος Κουζέλης

Μαρθα Θωμοπούλου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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