
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

     
1 

 
  

 

 
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36, 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr  
Πληροφορίες :  Μαρία Κατσιγιάννη 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     

 

        

            Αθήνα, 18/10/2021  

            Αρ. Πρωτ.:  17578 

 

  

         

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 

 

 

 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

 

  

http://www.iep.edu.gr/
mailto:makatsigianni@iep.edu.gr
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Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313  

                                                                                        απευθύνει  

πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής  

στις δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες ενημέρωσης/επιμόρφωσης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της Δράσης 6  «Δημοσιότητα – Προβολή της Πράξης» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 

 

Στις ημερίδες καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές 

/στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς και όσοι/ες 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία. Επιπροσθέτως, στις 

ημερίδες δύναται να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες, γονείς, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας και των Περιφερειών Εκπαίδευσης, της ΕΣΑμεΑ των κατά τόπους σωματείων και φορέων 

εκπροσώπησης ΑμεΑ, των περιφερειακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τομείς ΕΑΕ καθώς και 

των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο καθώς και της 

διεπιστημονικής συνεργασίας και της συνεργασίας σχολείου και  οικογένειας.  

Ειδικότερα, στις ημερίδες ενημέρωσης/επιμόρφωσης θα παρουσιαστεί:  

α) το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης   από τους/τις Ειδικούς/-ές 

Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες   καθώς και   ο τρόπος χρήσης του από τους/τις εκπαιδευτικούς στις τάξεις, 

τους γονείς, ΕΕΠ, τους/τις θεραπευτές/τριες ή άλλους/ες εμπλεκόμενους/ες στην εκπαιδευτική και 

μαθησιακή  διαδικασία.  Το υλικό που θα παρουσιαστεί αφορά στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τύφλωση, κώφωση, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 

τυφλοκώφωση, Προβλήματα Προσοχής και συγκέντρωσης, κ.ά), την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας και 

πρακτικών στο σχολείο και την εκπαιδευτική/παιδαγωγική αξιολόγηση μαθητών/τριών με αναπηρία ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκειμένου να σχεδιαστεί το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. 

 β) η πλατφόρμα ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωσης iepX (iepx.edu.gr) με το 

περιεχόμενο/μαθήματα που περιλαμβάνει, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν παρακολούθηση, 

κατόπιν εγγραφής στην εν λόγω πλατφόρμα, από τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, 

Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), το Ειδικό Εκπαιδευτικό 
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Προσωπικό (ΕΕΠ), φοιτητές/τριες, γονείς ή άλλους/ες εμπλεκόμενους/ες στην εκπαιδευτική και μαθησιακή 

διαδικασία. Πρόκειται για μία ανοιχτή διαδικασία μαζικών ανοιχτών online μαθημάτων(Massive Open Online 

Courses – MOOCs). Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες έναρξης της ασύγχρονης 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iepX,  τη διαδικασία εγγραφής και 

παρακολούθησης των εν λόγω μαθημάτων καθώς και έκδοσης βεβαίωσης/πιστοποίησης παρακολούθησης.  

Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν την επιμόρφωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσων για την εκπαίδευση 

μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και για την εφαρμογή πρακτικών 

συμπερίληψης στο σχολείο.  

Το εκπαιδευτικό υλικό πληροί τα κριτήρια προσβασιμότητας και για τις ημερίδες αυτές προβλέπονται και 

υπηρεσίες διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1.1. Θεματικές Ενότητες 

 
Στις δύο εξ αποστάσεως ημερίδες θα παρουσιαστούν  οι κάτωθι θεματικές ενότητες:  
 

 Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Π3.1.1-6 Ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών και ενηλίκων σε θέματα 

αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο 

σχολείο 

 Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Π3.2.1-4 Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές/ήτριες με αναπηρία μέσω Κοινωνικών 

Ιστοριών 

 Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Π3.4.1-3 Εκπαίδευση μαθητών/τριών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη 

 Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Π3.5.1-3 Εκπαίδευση μαθητών/τριών με προβλήματα προσοχής και 

συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη 

 Θεματική Ενότητα 5 (ΘΕ5): Π3.7.1-3 Η εκπαίδευση μαθητών/τριών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές 

εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση 

 Θεματική Ενότητα 6 (ΘΕ6): ΠΕ3.8.1-2 Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών/τριών 

με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού 

 Θεματική Ενότητα 7 (ΘΕ7): Π4.2.1 Εκπαίδευση τυφλών μαθητών/τριών στην κινητικότητα, στον 

προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 

 Θεματική Ενότητα 8 (ΘΕ8): Π3.9.1-2 Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για 

μαθητές/ήτριες με αναπηρία 

 Θεματική Ενότητα 9 (ΘΕ9): Π4.3.1 Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών/τριών μέσω της απτικής 

νοηματικής επικοινωνίας 

 Θεματική Ενότητα 10 (ΘΕ10): Π4.4.1 Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως 

πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού 
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 Θεματική Ενότητα 11 (ΘΕ11): Π4.5.1 Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως 

πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού 

 Θεματική Ενότητα 12 (ΘΕ12): Π4.1.1 Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille 

 Θεματική Ενότητα 13 (ΘΕ13): Π3.10 Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και 

ενταξιακής εκπαίδευσης 

 Θεματική ενότητα 14 (ΘΕ 14): «Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως 

ασύγχρονης επιμόρφωσης iepX» 

 

1.2. Διάρκεια επιμόρφωσης 

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως ενημέρωση/επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια έως δώδεκα (12) ώρες, οι 

οποίες κατανέμονται εξίσου στις 2 ημερίδες και θα διεξαχθούν ως εξής:   

 

α) 1η Ημερίδα: Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021  

β) 2η Ημερίδα: Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021  

 

Οι ημερίδες θα υλοποιηθούν μετά τη λήξη λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας. 

Η ενημέρωση/επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από μέλη της ομάδας έργου και από τους/τις ειδικούς 

επιστήμονες/εμπειρογνώμονες ειδικών προσόντων και δημιουργούς του εκπαιδευτικού υλικού 

 

1.3. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης  

Η ενημέρωση/επιμόρφωση θα είναι σύγχρονη εξ αποστάσεως. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν πρόσβαση 

στην παρακολούθηση των ημερίδων μέσω ενεργοποίησης συνδέσμου που θα διατεθεί με σχετική 

ανακοίνωση από το ΙΕΠ.   

Μετά την ολοκλήρωση των ημερίδων οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.  

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

2.1. Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής – Επιλογή 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. 

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

διαδικασία. 

 

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του 

περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής 

των όρων της παρούσης πρόσκλησης. 

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π. 

 

 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/
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2.2. Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής  από την Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021 

και ώρα 13:00  και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται η Τρίτη 23 Νοεμβρίου 

2021 και ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των 

δηλούντων/σών. 

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για οργανωτικά θέματα στο 

τηλέφωνo 213 1335 164, κ. Μαρία Κατσιγιάννη, email: makatsigianni@iep.edu.gr, και για τεχνικά θέματα στο 

τηλέφωνο 213 1335 412, κ. Κωνσταντίνο Μπούκουρα, email: kboukouras@iep.edu.gr.  

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:  

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»  

• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis στη διαδρομή 

ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ.  

Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με τις ημερίδες (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της 

επιμόρφωσης, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων, όπως εγγραφές 

συμμετεχόντων, κ.λ.π., αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr/el/)  

και της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/)  

Η πρόσκληση αποστέλλεται/κοινοποιείται: 
 Στη Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για προώθηση 

στις Σχολικές Μονάδες. 

 Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα ΠΕΚΕΣ της χώρας 

 Σε ΑΕΙ με  τομείς ΕΑΕ 

 Στην Ελληνική Συνομοσπονδία ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 

 Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π.  στο πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο και σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis
http://www.iep.edu.gr/el/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/
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