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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 
Τηλέφωνο          : 210-344 2831, 2103442303
 Email                  : epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr 

    Μαρούσι, 23-05-2022 
    Αρ. Πρωτ.: 59628 /Ε3  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
           

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης
            2. Διευθυντές Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπ/σης
            3. Διευθυντές Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης
            4. Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕΚΕΣ
            5. Συντονιστές Εκπ/κού  Έργου των ΠΕΚΕΣ

ΚΟΙΝ : Ινστιτούτο Εκπ/κής Πολιτικής
              info@iep.edu.gr

           

Θέμα: Διαβίβαση Δελτίου Τύπου για το διαδικτυακό Εργαστήριο Visionary Workshop
            στο πλαίσιο του έργου “Learning from the extremes”.

Σας διαβιβάζουμε το από 23-05-2022 Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που αφορά στην πραγματοποίηση  διαδικτυακού Εργαστηρίου Visionary 
Workshop στο πλαίσιο του έργου “Learning from the extremes” που αφορά στη μείωση του 
ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών.

Η εν λόγω συνάντηση απευθύνεται στα σχολεία όλης της χώρας και θα 
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 & ώρα 16:00-18:00.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ:
Το διαδικτυακό Visionary Workshop θα περιλαμβάνει ενημέρωση των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τον σκοπό και τους στόχους του έργου, παρουσίαση του περιεχομένου της 
πρόσκλησης συμμετοχής των σχολικών μονάδων, όπως είναι οι όροι συμμετοχής, οι 
προδιαγραφές και τα κριτήρια επιλογής των σχεδίων δράσης κ.ά.. 

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή μιας σειράς οργανωμένων δραστηριοτήτων 
συμμετοχής όπου οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων θα εμπλακούν σε 
διάλογο μεταξύ τους με στόχο: 

i. την αποτύπωση των προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω 
των ελλείψεων τόσο σε επίπεδο ψηφιακής υποδομής όσο και πρόσβασης σε 
ψηφιακές συσκευές, ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία, και

ii. την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο αναζήτησης καινοτόμων λύσεων, ώστε 
να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα που αντιμετωπίζουν. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας εγγραφή στο 
σύνδεσμο που θα βρουν στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Έργου «Learning from the 
Extremes» 
http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/visionary-workshop-learning-from-the-extremes

 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο οποίο θα βρίσκεται ο σύνδεσμος του Visionary 
Workshop. 

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη του 
Workshop. 

Χωρίς εγγραφή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαστήριο. 

mailto:epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr
mailto:info@iep.edu.gr
http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/visionary-workshop-learning-from-the-extremes
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Για τεχνικά θέματα και ερωτήματα μπορούν να ανατρέξουν στον σχετικό σύνδεσμο: 
https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=69

            Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των σχολικών μονάδων της δικαιοδοσίας σας.

                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                                                             
                                                                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
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’ 

https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=69
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