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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

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
Τηλέφωνο          : 210-344 2831
Email                    : epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr

    Μαρούσι,   07-10-2021 
    Αρ. Πρωτ.:  126477/Ε3  

                                     ΕΞ. 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: Έναρξη επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 
& ΠΕ60  στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της 
Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563, Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-
2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο).

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ.  Φ.80378/ΓΔ4/26-07-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 3311, τ. β΄) με θέμα «Εισαγωγή της 
Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου».
2. Την υπ’ αριθμ. 90595/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠ746ΜΤΛΡ-1Γ2) Απόφαση Ένταξης της 
Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο 
Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
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3.  Το γεγονός ότι από το σχολικό έτος 2021-2022, η Αγγλική γλώσσα εισάγεται για δύο 
διδακτικές ώρες την εβδομάδα στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των δημόσιων και 
ιδιωτικών Νηπιαγωγείων της χώρας, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού 
χαρακτήρα. 
4.  Το ότι η εισαγωγή της Αγγλικής γίνεται με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06, σε πλαίσιο 
συνεργασίας με τον/ την νηπιαγωγό του τμήματος, που παραμένει στην τάξη λαμβάνοντας 
ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, όπως έχει οργανωθεί με βάση τις ανάγκες των 
μαθητών/-τριών από τους/τις δύο εκπαιδευτικούς (ΠΕ06 και ΠΕ60)
5. Την αριθμ. 119482/Ε3/23-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διαδικασίες 
επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60  στο 
πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας 
στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο).

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 ανοίγει η εφαρμογή για την εξ 
αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση (από το ΑΠΘ και το ΙΕΠ) 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)».

 Οι ΣΕΕ και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει την αίτησή τους μέχρι τις 30-9-
2021, στο μητρώο του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), 
από την Τρίτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 13.00  μπορούν να συνδεθούν στην 
πλατφόρμα  moodle (https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=511) 
για να ξεκινήσουν την Α’ Φάση της επιμόρφωσής τους (12 ωρών), η οποία θα 
διαρκέσει 8 εβδομάδες περίπου.

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

 Στην πλατφόρμα υπάρχει Οδηγός Επιμορφούμενου/ης, τον οποίο θα πρέπει να 
μελετήσουν οι εκπαιδευτικοί πριν προχωρήσουν στις επιμέρους Ενότητες.  

Υπενθυμίζουμε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι συνολικής διάρκειας  24 
ωρών και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΘ-ΙΕΠ
Moodle ΙΕΠ

 5 Οκτωβρίου 2021, ή 
 20 Οκτωβρίου 2021, ή
 Ανάλογα με τις ανάγκες

12 ώρες ασύγχρονη 
(τύπου MOOC)

Β’ ΦΑΣΗ ΑΠΘ-ΙΕΠ
Moodle ΙΕΠ Ιανουάριος 2022

12 ώρες ασύγχρονη 
(τύπου MOOC)

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=511
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Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν εγγράφηκαν μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου, θα έχουν δυνατότητα εγγραφής στην αμέσως επόμενη περίοδο (από 7-15 
Οκτωβρίου 2021 για επιμόρφωσή τους από τις 20 Οκτωβρίου 2021) ή και σε επόμενη 
περίοδο που θα ακολουθήσει εφόσον υπάρχει ανάγκη (π.χ. νέες τοποθετήσεις κ.λπ.). 
Παρακαλούνται για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις 
του ΙΕΠ για έναρξη νέας περιόδου εγγραφής στην επιμόρφωση.

Η βεβαίωση επιμόρφωσης θα χορηγηθεί μετά την ολοκλήρωση των 2 φάσεων του 
προγράμματος (Α και Β), με τις εξής προϋποθέσεις:

α) συμπλήρωση απογραφικών δελτίων Εισόδου - Εξόδου 
β) επιτυχής ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της ασύγχρονης 
επιμόρφωσης 
γ) υποβολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, όπου αυτά παρατίθενται 
δ) υποβολή ερωτηματολογίων αποτίμησης επιμόρφωσης.
Η βεβαίωση θα παραληφθεί από το Μητρώο του ΙΕΠ 
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php στην δικτυακή πύλη e-ΙΕΠ μετά την 
ολοκλήρωση της επιμορφωτικής περιόδου αφού συμπληρωθεί το απογραφικό δελτίο 
εξόδου και το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος από το μενού 
επιλογών «Βεβαιώσεις» και επιλέγοντας μετά την αντίστοιχη βεβαίωση από την λίστα 
επιλογών που εμφανίζεται.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που τοποθετούνται στο Νηπιαγωγείο δεν 
ξεκινούν δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα πριν την έναρξη της επιμόρφωσής τους, 
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. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 θα 
ξεκινήσουν την εφαρμογή των δραστηριοτήτων μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων 
ενοτήτων επιμόρφωσης και αφού συμβουλευτούν το ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό που θα 
υπάρχει διαθέσιμο στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΕΑΝ (ean.auth.gr),ώστε να αναπτύξουν 
διδακτικά σενάρια, σε συνεργασία με τον/τη Νηπιαγωγό.Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί 
να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα (εγχειρίδια 
κ.λπ.) πέραν του παραπάνω υλικού. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 θα βρίσκονται σε συνεργασία 
με την 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 
εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη και δ) να γνωρίσουν τις οικογένειες των μαθητών και 
μαθητριών. Σκοπός της προπαρασκευαστικής αυτής φάσης είναι να εξοικειωθούν με το 
κλίμα και το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, να γνωρίσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες 
και να εδραιώσουν τη συνεργασία με τον/τη νηπιαγωγό. Σε αυτό το διάστημα οι 
εκπαιδευτικοί αναμένεται επίσης να συνεργαστούν για το σχεδιασμό και την οργάνωση των 
δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά σενάρια, ώστε 
να είναι έτοιμοι, όταν θα ξεκινήσουν οι δραστηριότητες στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα, οι 
ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά:
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o Για την οργάνωση και το περιεχόμενο των επιμορφώσεων ΑΠΘ-ΙΕΠ, στo 
abcnipio@iep.edu.gr ή στο helpdesk του ΙΕΠ: 
 https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50

o Για τεχνικά θέματα σε σχέση με τις επιμορφώσεις ΑΠΘ-ΙΕΠ, στο 
https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε., καθώς  
και οι ΣΕΕ Αγγλικής και Νηπιαγωγών, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών που για οποιονδήποτε λόγο δεν εγγράφηκαν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για 
τη δυνατότητα εγγραφής που τους παρέχεται κατά το χρονικό διάστημα από 07 έως και 15 
Οκτωβρίου 2021 με ημερομηνία έναρξης της επιμόρφωσης την 20η Οκτωβρίου 2021.

                                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή

3. Γραφείο κ. Γενικού  Γραμματέα ΑΒΕΕΑ

4. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. & Δ.Ε.-Τμήμα Α’

6. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Πρ/κού ΠΕ & ΔΕ- 

7. Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε.& Δ.Ε. – Τμήμα Γ’ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Επιμόρφωσης Εκπ/κού 

Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. της Δ/νσης Υπηρεσιακής 
Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
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