
 
                                                                                                                   

                                                                                                                          Ακινα, 18-02-2022 

 

Ανακοίνωςθ εγγραφισ και διλωςθσ μακθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ βϋ φάςθσ αςφγχρονθσ εξ 

αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ μζςω ανοικτϊν διαδικτυακϊν μακιματων (ΜOOCS) που 

πρόκειται να υλοποιθκεί από το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 

5 «επιμόρφωςθ, ενδοςχολικι και εξ αποςτάςεωσ, εκπαιδευτικϊν γενικισ και ειδικισ 

αγωγισ» τθσ Πράξθσ «Κακολικόσ ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ προςβάςιμου ψθφιακοφ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ» με κωδικό ΟΠ (ΜΙS) 5001313 

 

 Σε ςυνζχεια τθσ από 18-01-2022 ανακοίνωςθσ (http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-

genika/oocs-5-s-5001313) για τθν εγγραφι και διλωςθ μακθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ 

αςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ  που υλοποιεί το ΙΕΠ βάςει τθσ υπϋαρ. 21659 

10/12/2021 Πρόςκλθςθσ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ για υποβολι διλωςθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ μζςω ανοικτϊν διαδικτυακϊν 

μακιματων (ΜOOCS) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 5 «επιμόρφωςθ, ενδοςχολικι 

και εξ αποςτάςεωσ, εκπαιδευτικϊν γενικισ και ειδικισ αγωγισ» τθσ Πράξθσ «Κακολικόσ 

ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ προςβάςιμου ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ» με κωδικό ΟΠΣ 

(ΜΙS) 5001313, ςασ ενθμερϊνουμε πωσ θ βϋ φάςθ επιμόρφωςθσ κα υλοποιθκεί από 28-3-

2022 ζωσ 15-05-2022 και οι εγγραφζσ κα ξεκινιςουν τθ Δευτζρα 21-02-2022. 

Σθμειϊνεται πωσ θ επιμόρφωςθ δεν ζχει υποχρεωτικό χαρακτιρα. 

 

1. ΟΜΑΔΑ ΣΟΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

1.1. Ομάδα ςτόχου 

Στθν εξ αποςτάςεωσ αςφγχρονθ επιμόρφωςθ, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω αναφερόμενθ 

επιμόρφωςθ, καλοφνται να ςυμμετάςχουν εκπαιδευτικοί ειδικισ και γενικισ εκπαίδευςθσ, 

Συντονιςτζσ/ςτριεσ Εκπαιδευτικοφ ζργου, ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προςωπικό και Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό των ςχολικϊν μονάδων Γενικισ και Ειδικισ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και γονείσ μακθτϊν/τριϊν με 

αναπθρία. 

1.2. Σα διακζςιμα ανοικτά online μακιματα που περιλαμβάνονται ςτθν πλατφόρμα είναι τα  

       εξισ: 



 
1. Ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν και ενθλίκων ςε κζματα αποδοχισ τθσ αναπθρίασ και τθσ 

διαφορετικότθτασ και ανάπτυξθ ενταξιακισ κουλτοφρασ ςτο ςχολείο  

2. Ανάπτυξθ κοινωνικϊν, ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων και δεξιοτιτων ηωισ και αυτόνομθσ 

διαβίωςθσ για μακθτζσ/τριεσ με αναπθρία μζςω Κοινωνικϊν Ιςτοριϊν 

3. Εκπαίδευςθ μακθτϊν/τριϊν με Διαταραχι Αυτιςτικοφ Φάςματοσ: Καλζσ πρακτικζσ για τθ 

ςχολικι τουσ ζνταξθ 

4. Εκπαίδευςθ μακθτϊν/τριϊν με προβλιματα προςοχισ και ςυγκζντρωςθσ - Καλζσ 

πρακτικζσ για τθ ςχολικι τουσ ζνταξθ 

5. Η εκπαίδευςθ μακθτϊν/τριϊν με κινθτικι αναπθρία: ψθφιακζσ εφαρμογζσ και 

εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ για τθν κοινωνικι ηωι και τθν αυτόνομθ διαβίωςθ  

6. Η αξιοποίθςθ των εικαςτικϊν ςτθν εκπαίδευςθ μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία Γϋ ζωσ ΣΤϋ 

Δθμοτικοφ 

7. Εκπαίδευςθ τυφλϊν μακθτϊν/τριϊν ςτθν κινθτικότθτα, ςτον προςανατολιςμό και ςε 

δεξιότθτεσ κακθμερινισ διαβίωςθσ 

8. Προςαρμοςμζνα μακθματικά Εϋ τάξθσ δθμοτικοφ για μακθτζσ με αναπθρία  

9. Εκπαίδευςθ τυφλοκωφϊν μακθτϊν/τριϊν μζςω τθσ απτικισ νοθματικισ επικοινωνίασ  

10. Η διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (ΕΝΓ) ωσ πρϊτθ γλϊςςα για τθν Γϋ 

Δθμοτικοφ 

11. Η διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (ΕΝΓ) ωσ πρϊτθ γλϊςςα για τθν Δϋ 

Δθμοτικοφ 

12. Εκπαίδευςθ ςτθ διδαςκαλία για τθν ανάγνωςθ και γραφι Braille 

13. Η παιδαγωγικι αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο τθσ ειδικισ και ενταξιακισ εκπαίδευςθσ  

 

 

2. ΦΑΕΙ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

Η εν λόγω επιμόρφωςθ προβλζπεται να υλοποιθκεί ςε τρεισ φάςεισ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αϋ φάςθσ κα ακολουκιςει θ βϋ φάςθ επιμόρφωςθσ από 28-03-

2022 ζωσ 15-05-2022 

Η γϋ φάςθ επιμόρφωςθσ προβλζπεται να υλοποιθκεί από το 2ο δεκαιμερο Μάϊου ζωσ 1ο 

δεκαιμερο Ιουλίου 2022 και κα ακολουκιςει ςχετικι ανακοίνωςθ  

ε κάκε φάςθ ο/θ κάκε ςυμμετζχοντασ/ουςα μπορεί να παρακολουκιςει, κατόπιν  

εγγραφισ ςτο Μθτρϊο του ΙΕΠ και ςτθ ςυνζχεια διλωςθσ μακθμάτων ςτθν πλατφόρμα 

του ΙΕΠ, ζωσ και τζςςερα (4) μακιματα ταυτόχρονα και όχι περιςςότερα. Με τθν 

ολοκλιρωςθ των τριϊν (3) φάςεων παρζχεται θ δυνατότθτα ςε όλουσ/εσ να 

παρακολουκιςουν, εφόςον το επικυμοφν, το ςφνολο των μακθμάτων που καλφπτουν 

ςφαιρικά τα βαςικά αντικείμενα τθσ ειδικισ και ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ. 



 
 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ IEPX 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ για τθν παρακολοφκθςθ των διαδικτυακϊν μακθμάτων καλοφνται: 

 i) να κάνουν εγγραφι μζςω του Μθτρϊου του ΙΕΠ ακολουκϊντασ τισ κάτωκι οδθγίεσ, 

ii) να δθλϊςουν το/τα μάκθμα/ιματα που επικυμοφν μζςω του Μθτρϊου του ΙΕΠ.  

Οδθγίεσ Εγγραφισ/ Ειςόδου/και διλωςθσ μακθμάτων ςτο Μθτρϊο του ΙΕΠ  

1. Θα πρζπει πρϊτα να ςυνδεκείτε ςτο Μθτρϊο του Ι.Ε.Π. 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).  

Αν δεν είςτε εγγεγραμμζνοι/εσ ςτο Μθτρϊο του Ι.Ε.Π., κα πρζπει πρϊτα να 

πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι επιλζγοντασ το πεδίο Εγγραφι μζςω ΓΓΠ που 

εμφανίηεται ςτον παραπάνω ςφνδεςμο (το βιμα αυτό παρακάμπτεται από τουσ ιδθ 

εγγεγραμμζνουσ) 

2. Στθ ςυνζχεια, μζςα από το Μθτρϊο, επιλζξτε Αιτιςεισ από το αρχικό μενοφ και ςτθ 

ςυνζχεια τθν επιλογι: «Είδοσ Αίτθςθσ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΗ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΑΤΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΜΕΩ ΑΝΟΙΚΣΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΜOOCS) ΠΟΤ ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΝΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΙΕΠ 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 5 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ, ΕΝΔΟΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΤ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠ (ΜΙ) 5001313 (ΒϋΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) 

3. Επιλζξτε τθν αντίςτοιχθ αίτθςθ για το/τα μάκθμα/ιματα που ςασ ενδιαφζρουν (ζωσ 

και τζςςερα. Τα μακιματα που είχε δθλϊςει ο/θ κακζνασ/μία από εςάσ δε κα 

εμφανίηονται ωσ επιλογι ςτθ βϋ φάςθ εγγραφϊν. Όςοι/εσ δεν είχατε καταφζρει να 

ολοκλθρϊςετε τισ ενότθτεσ των μακθμάτων που είχατε επιλζξει ςτθν αϋ φάςθ, ζχετε τθ 

δυνατότθτα να τα ολοκλθρϊςετε και μετά τθν ζναρξθ τθσ βϋ φάςθσ 

4. Κατόπιν επιλζξτε τθν ιδιότθτά ςασ και κάντε αποδοχι: α) των όρων χριςθσ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ β) τθσ τιρθςθσ αρχείου προςωπικϊν δεδομζνων, ςτο αρχείο 

του ΙΕΠ  και  γ) του κϊδικα θκικισ και δεοντολογίασ. Η αποδοχι του κϊδικα θκικισ και 

δεοντολογίασ ςυνεπάγεται αυτόματα αποδοχι και των ςυνεπειϊν μθ τιρθςθσ αυτοφ 

(όςοι/εσ ζχουν κάνει ιδθ εγγραφι δεν είναι απαραίτθτο να επιλζξουν πάλι ιδιότθτα 

εκτόσ των περιπτϊςεων επικαιροποίθςθσ, ωςτόςο είναι απαραίτθτθ θ επιλογι του 

πεδίου αποδοχι του κϊδικα θκικισ και δεοντολογίασ) 

5. Τζλοσ επιλζξτε Τποβολι Αίτθςθσ. 



 
θμείωςθ: Με τθν παροφςα αίτθςθ διαςφαλίηετε τθν αυτόματθ εγγραφι ςασ ςτθν 

πλατφόρμα  iepx του ΙΕΠ και αποτελεί προαπαιτοφμενθ ενζργεια για τθν 

παρακολοφκθςθ των μακθμάτων ςε μεταγενζςτερο χρόνο και όπωσ ορίηεται ςτθν 

παροφςα ανακοίνωςθ.  

 

Επιςθμαίνεται πωσ ο κάκε ενδιαφερόμενοσ/θ δε μπορεί να δθλϊςει ταυτόχρονα πάνω 

από τζςςερα (4) μακιματα 

 

Προςοχι: Δε χρειάηεται να κάνετε εγγραφι ι διλωςθ μακθμάτων και ςτθν πλατφόρμα 

iepx. Κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ κα μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςτο 

μάκθμα και να το παρακολουκιςετε χωρίσ άλλθ απαιτοφμενθ ενζργεια.  

 

3.1. ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

Σασ ενθμερϊνουμε πωσ θ ζναρξθ βϋ φάςθσ εγγραφϊν και διλωςθσ μακθμάτων κα γίνει  

τθ Δευτζρα 21-02-22  και ϊρα 13:00.  

Ημερομθνία λιξθσ βϋ φάςθσ εγγραφϊν και διλωςθσ μακθμάτων ορίηεται θ Τετάρτθ 23-

03-2022 και ϊρα 13:00 

 

Για τθ γϋ φάςθ επιμόρφωςθσ κα προθγείται ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα εγγραφϊν και 

δθλϊςεων μακθμάτων και κα ενθμερωκείτε με ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) τθσ Πράξθσ 

(http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και τθσ iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/). 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ IEPX ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ     

     ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

Επιςθμαίνεται ότι θ είςοδοσ ςτθν πλατφόρμα iepx.edu.gr κα είναι δυνατι ςτο ςφνδεςμο  

https://iepx.iep.edu.gr.  

Η ζναρξθ τθσ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων τθσ βϋ φάςθσ επιμόρφωςθσ κα γίνει τθ 

Δευτζρα 28-03-2022. Για οποιαδιποτε πλθροφορία παρακαλοφμε να ενθμερϊνεςτε από 

τισ ανακοινϊςεισ ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), τθσ 

Πράξθσ (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και τθσ πλατφόρμασ iepx.iep.edu.gr 

(https://iepx.iep.edu.gr/). 

 

Για τθν ειςοδό ςασ ςτθν εν λόγω πλατφόρμα κα χρθςιμοποιιςετε τα ςτοιχεία ειςόδου ςτο 

Μθτρϊο του ΙΕΠ 

 

5.  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  



 
Οι ενότθτεσ κάκε μακιματοσ κα εμφανίηονται ςταδιακά και ςε εβδομαδιαία βάςθ. Κάκε 

μάκθμα ολοκλθρϊνεται με διαφορετικό αρικμό κεματικϊν/εβδομαδιαίων ενοτιτων. Για 

τθν ενθμζρωςι ςασ ςυμβουλευτείτε το πρόγραμμα από τισ ανακοινϊςεισ και τον οδθγό 

χριςθσ. Για τθ μετάβαςθ ςε μία ενότθτα απαιτείται θ μελζτθ τθσ προθγοφμενθσ. Η 

ςυμπλιρωςθ των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ κα γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ 

τθσ ενότθτασ με τθν οποία ςυνδζονται. Το ερωτθματολόγιο αποτίμθςθσ κα είναι 

διακζςιμο μετά τθν ολοκλιρωςθ και τθσ τελευταίασ ενότθτασ κάκε μακιματοσ. Η 

ςυμπλιρωςι του είναι απαραίτθτθ για τθν ανατροφοδότθςι ςασ ςχετικά με το κάκε 

μάκθμα αλλά και για τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ. 

 

6. ΕΚΔΟΗ ΒΕΒΑΙΩΗ 

Η ζκδοςθ των βεβαιϊςεων κα γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ. Στο εν λόγω 

ζγγραφο κα βεβαιϊνεται θ παρακολοφκθςθ του/των μακιματοσ/ων και δε ςυνδζεται με 

ςυγκεκριμζνο αρικμό ωρϊν παρακολοφκθςθσ. Στο πλαίςιο τιρθςθσ του κϊδικα θκικισ και 

δεοντολογίασ επιςθμαίνεται πωσ ςτθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ οποιαςδιποτε ενζργειασ 

που αντίκειται ςτουσ όρουσ χριςθσ και ςτον κϊδικα θκικισ και δεοντολογίασ  κα γίνεται 

αυτόματα διακοπι τθσ παρακολοφκθςθσ του/των μακιματοσ/ων που ζχει επιλζξει ο/θ 

ενδιαφερόμενοσ/θ και ωσ εκ τοφτου το ΙΕΠ δε κα εκδϊςει βεβαίωςθ. 

 

θμείωςθ 

Για τθν ενθμζρωςι ςασ κα υπάρχουν ςυνεχείσ ανακοινϊςεισ και διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ 

ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΕΠ, (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), τθσ Πράξθσ 

(http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και τθσ iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).  


