
 

 

 

 Αθήνα, 19-04-2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

9η Περίοδος επιμόρφωσης ΕΑΝ – Α΄ ΦΑΣΗ 

Από την Τρίτη, 3 Μαΐου και ώρα 13.00 μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μαΐου, 2022 και ώρα 13.00 θα 

είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής (9η περίοδος Α΄ 

Φάσης) στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου 

και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν στις προηγούμενες περιόδους 

(νέες τοποθετήσεις κ.λπ.). 

 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 Πέμπτη, 12 Μαΐου, 2022 και ώρα 13.00 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). 

 Μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης, οι επιμορφούμενοι συνεχίζουν με τις ενότητες της 

Β΄ Φάσης (άλλες 12 ώρες). Δείτε κι εδώ http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/deltio-

typou-enarksi-v-fasis-epimorfosis-gia-tin-eisagogi-tis-agglikis-glossas-sto-nipiagogeio 

 Η βεβαίωση θα είναι διαθέσιμη μέσω του μητρώου του ΙΕΠ  μετά την ολοκλήρωση και 
της Β΄ Φάσης (με τη λήξη του σχολικού έτους). Εκεί θα βρείτε και τα ερωτηματολόγια 
που πρέπει να συμπληρώσετε για την έκδοση της βεβαίωσης. 

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

επιμορφούμενου.   

 

Υπενθυμίζουμε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι συνολικής διάρκειας 24 ωρών 

και υλοποιείται σε δύο φάσεις: 

 ΦΟΡΕΑΣ   ΩΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΘ-ΙΕΠ 

Moodle ΙΕΠ 

Α’ Περίοδος - Θ΄ Περίοδος 12 ώρες ασύγχρονη (τύπου 

MOOC) 

Β’ ΦΑΣΗ ΑΠΘ-ΙΕΠ 

Moodle ΙΕΠ 

 

Από 31 Ιανουαρίου 2022  

12 ώρες ασύγχρονη (τύπου 

MOOC) 

o Για ερωτήματα σχετικά, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ:  

 https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50 

o Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιμόρφωση ΕΑΝ, δείτε το Δελτίο 

Τύπου και τις εγκυκλίους: http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/9   
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