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Αθήνα, 17-6-2014 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Β΄  ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΥΠΟΕΡΓΟ 4  

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την 

εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» διεξάγεται ο Β’ Κύκλος επιμόρφωσης των 

στελεχών εκπαίδευσης, που αφορά τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, συνολικής 

διάρκειας 12 ωρών.  

Σε περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η δια ζώσης επιμόρφωση προβλέπεται 

να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με την ευθύνη των Περιφερειακών Ομάδων 

Διοίκησης, βάσει οδηγιών που θα αποσταλούν από το ΙΕΠ. Τη διαδικασία της 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα υποστηρίξει ειδικά διαμορφωμένη 

Πλατφόρμα μέσω της οποίας επιμορφωτές και επιμορφούμενοι θα έχουν 

πρόσβαση στο υλικό της επιμόρφωσης μετά από εγγραφή τους σε αυτή. Οι 

επιμορφούμενοι θα πρέπει μετά την μελέτη του εν λόγω υλικού να απαντήσουν σε 

σειρά ερωτημάτων και να καταθέσουν εργασίες, καθορισμένες από το ΙΕΠ, σχετικά 

με το αντικείμενο της επιμόρφωσης ενώ οι επιμορφωτές τους θα έχουν την ευθύνη 

της συμβουλευτικής υποστήριξης της ομάδας των επιμορφούμενών τους καθώς και 

της αξιολόγησης των εργασιών τους.    

Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να υλοποιηθεί ή να ολοκληρωθεί η επιμόρφωση 

των Διευθυντών σχολικών μονάδων, παρακαλούμε τις Περιφερειακές Ομάδες 

Διοίκησης: 

α) να συγκροτήσουν εκ νέου τμήματα επιμορφούμενων και να ορίσουν τους 

υπεύθυνους επιμορφωτές (διευκρινίζεται ότι οι επιμορφωτές μπορούν να ανήκουν 

και σε διαφορετική Δ/νση Εκπ/σης από αυτή των επιμορφούμενων δεδομένου ότι 

δεν τίθεται πλέον θέμα μετακινήσεων), 

β) να μας αποστείλουν τα στοιχεία των παραπάνω στελεχών, με βάση το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για 

την είσοδό τους στην Πλατφόρμα. Παρακαλούμε, να στέλνετε ένα αρχείο excel για 

κάθε τμήμα με όνομα που να δηλώνει την Περιφέρεια, τη βαθμίδα και τον αύξοντα 
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αριθμό του τμήματος ως εξής: Attiki_A1 (που σημαίνει 1
ο
 τμήμα Αθμιας Εκπ/σης 

Αττικής) ή Attiki_B1 (που σημαίνει 1
ο
 τμήμα Bθμιας Εκπ/σης Αττικής) κ.ο.κ. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο ΙΕΠ στις διευθύνσεις 

(marnika@iep.edu.gr ΚΑΙ dplakias@iep.edu.gr ) μέχρι αύριο, Τετάρτη 18 Ιουνίου, 

2014, ώρα 14.00. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία του προγραμματισμού όλων των τμημάτων και της συμπλήρωσης όλων 

των απαιτούμενων στοιχείων μέχρι αύριο, παρακαλούμε να τα στέλνετε ΣΤΑΔΙΑΚΑ 

με έμφαση στους Διευθυντές σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

των οποίων η επιμόρφωση επείγει.  

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης, 

 

Μαρία Νίκα 

 

 

 

 

 

 

 

 


