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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Γ’

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Πληροφορίες  : Ι. Ολυμπίου, Ε. Σκορδιώτη 
Τηλέφωνα       : 210-344 2831, 210344 2303
Email                : epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr

    Μαρούσι,    04-10-2022 
    Αρ. Πρωτ.:   120963 /Ε3  ΕΠΕΙΓΟΝ
           
ΠΡΟΣ:1. ΠΕΚΕΣ
               pekes@sch.gr 

               2. Περιφερειακές Δ/νσεις
                  Π.Ε. & Δ.Ε.
                  pde@sch.gr

              3. ΣΕΕ Αγγλικής
                   synee06@sch.gr 

              4. ΣΕΕ Νηπιαγωγών
                  synee60@sch.gr 

             5. Εκπαιδευτικούς ΠΕ06
                  pe06@sch.gr 

             6. Εκπαιδευτικούς ΠΕ60
                  pe60@sch.gr 

ΚΟΙΝ :      Ι.Ε.Π
                  info@iep.edu.gr 
                  abcnipio@iep.edu.gr 

                        

Θέμα: Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ.

     Σας διαβιβάζουμε το από 30-09-2022 Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο ανακοινώνεται ότι ξεκινά η 11η περίοδος Α’ Φάσης της εξ 
αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και 
των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μόνιμων και αναπληρωτών), καθώς και των 
εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 που υπηρετούν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο 
της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας 
στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδ. ΟΠΣ 5093563.

Σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο τύπου, από την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου και ώρα 
13.00 μέχρι την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 θα είναι ξανά ανοικτό το 
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μητρώο του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη 
επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & 
ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν στις  προηγούμενες περιόδους (νέες τοποθετήσεις κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι :

• Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. 
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php 
ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία. 

• Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα και πληρούν τις 
προϋποθέσεις (έχουν δηλαδή δηλωθεί στο myschool από το σχολείο τους), θα 
μπορούν από την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 να συνδεθούν στην 
πλατφόρμα moodle
https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=511 
για να ξεκινήσουν την επιμόρφωσή τους, συνολικής διάρκειας 24 ωρών, 

• Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς taxis 
του επιμορφούμενου.

•    Για τεχνικά θέματα και λοιπά ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο helpdesk του ΙΕΠ: 
 https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50 

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιμόρφωση ΕΑΝ αναφέρονται στο 
Δελτίο Τύπου  στις Ανακοινώσεις του ΙΕΠ: http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-
genika/11
 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ, για τους 
εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται για πρώτη φορά στα νηπιαγωγεία, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

 Κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες, οι εκπαιδευτικοί δεν ξεκινούν 
δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα, αλλά παρακολουθούν το πρόγραμμα της 
τάξης κατά τις διδακτικές ώρες που έχουν αναλάβει, με σκοπό την απαιτούμενη 
σταδιακή εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών αλλά και των ίδιων με το 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 συνεργάζονται με 
τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και τις/τους νηπιαγωγούς ώστε α) να μελετήσουν τον 
προγραμματισμό του Νηπιαγωγείου και της τάξης, β) να εξοικειωθούν με τα 
διαθέσιμα μέσα και υλικά του Νηπιαγωγείου, γ) να παρατηρήσουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία στην τάξη και δ) να γνωρίσουν τις οικογένειες των μαθητών και 
μαθητριών. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται επίσης μεταξύ τους για το σχεδιασμό και 
την οργάνωση των δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά αναπτύσσοντας 
εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία θα αξιοποιήσουν όταν θα ξεκινήσουν οι 
δραστηριότητες στα αγγλικά. 

Μετά την παρέλευση των δύο πρώτων εβδομάδων (4 διδακτικών ωρών), οι 
εκπαιδευτικοί ΠΕ06 μπορούν να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δραστηριοτήτων αφού 
συμβουλευτούν το εκπαιδευτικό υλικό και τα σενάρια που είναι διαθέσιμα στην 
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Εκπαιδευτική Πύλη του ΕΑΝ (ean.auth.gr), ώστε να τα αξιοποιήσουν σε συνεργασία με 
τον/τη Νηπιαγωγό. 

Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί έντυπο 
εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα (εγχειρίδια κ.λπ.) εκτός βιβλίων 
λογοτεχνίας για παιδιά (ιστορίες, παραμύθια κ.λπ.). Τονίζεται ότι η έμφαση δίνεται 
στον προφορικό λόγο και δεν αναμένεται από τα παιδιά γραφή και ανάγνωση στην 
αγγλική γλώσσα.

                                                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                                                             
                                                                                                                ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

                                                                                   
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ABEEA
4. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε & Δ.Ε
5. Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε.& Δ.Ε.  
6. Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε.& Δ.Ε. – Τμήμα Γ’
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