
 

 

1 

 

   

        Ακινα, 8/1/2019            

 
 

 
 

 
 

Δελτίο Τφπου 
 

Ζνταξη ςε  μητρώο Συντονιςτών – Εμπειρογνωμόνων – Εκπονητών 
 
 
Πρόςκληςη για ζνταξη ςτο μητρώο Συντονιςτών – Εμπειρογνωμόνων – Εκπονητών τησ Πράξησ «Αναβάθμιςη 
περιεχομζνου ςπουδών ςτη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευςη και ςτο Μεταλυκειακό ζτοσ – τάξη 
μαθητείασ» με MIS: 5027220 ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ, 
Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη 2014-2020», που ςυγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 
 

Το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί τθν Πράξθ με τίτλο «Αναβάκμιςθ περιεχομζνου 
ςπουδών ςτθ Δευτεροβάκμια Επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ςτο Μεταλυκειακό ζτοσ – τάξθ μακθτείασ» - Οριηόντια 
Πράξθ και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220, ΣΑΕ 2018ΣΕ34510269, Άξονεσ Προτεραιότθτασ 7, 8, 9, ςτο πλαίςιο του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020», 
που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η Πράξθ 
εντάχκθκε ςτο Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020» με τθν υπ’ 
αρ. 3866/11-07-2018 Απόφαςθ Ζνταξθσ (ΑΔΑ:ΨΕ3Υ465ΧΙ8-ΝΧΔ) 

Στο πλαίςιο του ςχεδίου Απόφαςθσ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Υποζργου 1 «Επιςτθμονικόσ Σχεδιαςμόσ, 
Συγκρότθςθ Επιςτθμονικών Ομάδων και Διοίκθςθ τθσ Πράξθσ» και ειδικότερα του παραδοτζου ΠΕ 1.1.2, του 
Υποζργου 2 «Εκπόνθςθ Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα μακιματα των τριών τάξεων του 
ΕΠΑΛ» (Παραδοτζο 2.1) και του Υποζργου 4 «Εκπόνθςθ Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό ζτοσ-τάξθ 
μακθτείασ και το Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίθςθσ» (Παραδοτζα 4.1) προβλζπεται η δημιουργία 
μητρώου Συντονιςτών, Εμπειρογνωμόνων  και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, από το οποίο κα 
ςτελεχωκοφν οι ομάδεσ που προβλζπεται να δθμιουργθκοφν ςτα πλαίςια των υποζργων 1, 2 και 4 ώςτε να 
υλοποιθκεί θ ανακεώρθςθ, αναβάκμιςθ και επικαιροποίθςθ των Προγραμμάτων Σπουδών για τα διδακτικά 
αντικείμενα των τριών τάξεων του ΕΠΑ.Λ. και θ αναβάκμιςθ  των Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό 
ζτοσ-τάξθ μακθτείασ και το Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίθςθσ.  

Ακόμθ, από το μθτρώο αυτό κα επιλεγοφν τα ςτελζχθ που κα αναλάβουν τθν προετοιμαςία του υλικοφ τθσ 
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικών (Υποζργα 6 και 7) των ΕΠΑΛ ςτα νζα Προγράμματα Σπουδών που κα εκπονθκοφν 
αλλά και ςτα ςχολικά εγχειρίδια και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που προβλζπεται να εκπονθκεί ςε άλλα υποζργα (3 
και 5) τθσ Πράξθσ 
 
Αναλυτικι πλθροφόρθςθ παρζχεται ςτθν «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για ζνταξη ςτο μητρώο 
ςυντονιςτών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων ςπουδών του Ι.Ε.Π. για την πράξη με MIS: 
5027220. (Αρ. πρωτ.: 13566/21.12.2018 & ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ)» που ζχει αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του ΙΕΠ ςτον 
παρακάτω ςφνδεςμο: 
http://iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Prokirikseis/Proskliseis/2018/2018-12-21_13566_prosklisi.pdf 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτηςη από την 08/-1/2019 ςτο ςφνδεςμο: 
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php 

http://iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Prokirikseis/Proskliseis/2018/2018-12-21_13566_prosklisi.pdf
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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