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Δελτίο Τύπου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δ.Δ.)» (MIS: 5032906) 

 

Η δεύτερη περίοδος της Γ΄ Φάσης της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών 

στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906 εκκινεί με την «Πρόσκληση για 

Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής σε Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση για Γ Φάση (β΄ περίοδος) Επιμόρφωσης της Πράξης 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δ.Δ.)» ΜΕ MIS: 5032906 (αρ. πρ.: 18410/02-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΕΝΟΞΛΔ-ΘΣΦ)  

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς καθώς και κωφούς εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτικούς 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (Γενική & Ειδική, Α/θμια -

Νηπιαγωγείο, Δημοτικό-, Β/θμια –Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Δ.Υ.Ε.Π., Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), μόνιμους/ες, αναπληρωτές/τριες, 

ιδιωτικούς και ωρομίσθιους/ες για την υποβολή αιτήσεων Επιμόρφωσης της Γ2’ Φάσης (β΄ επιμορφωτική περίοδος) 

στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο των Υποέργων 3-7 «Υλοποίηση επιμόρφωσης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ 5032906, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.  

 

Η διάρκεια υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής θα είναι έως και την Δευτέρα 20-03-2023 ώρα 13:00. Οι 

ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική 

διαδικασία. 

 

Η β΄ επιμορφωτική περίοδος της Γ΄ Φάσης επιμόρφωσης προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 5 σύγχρονες εξ 

αποστάσεως συναντήσεις, στις ώρες 18.00-21.00, κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2023, έχει συνολική  διάρκεια 

14 ωρών (με μέγιστο όριο απουσιών δύο ωρών) και θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα εντάσσονται σε τμήματα κατά σειρά προτεραιότητας της υποβληθείσας αίτησης και 

λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή. Οι ενδιαφερόμενοι/νες κωφοί εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτικοί 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα εντάσσονται σε τμήμα που υποστηρίζεται από διερμηνείς ΕΝΓ κατόπιν δήλωσής 

τους στο ειδικό πεδίο της αίτησης.  

Θα γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που θα πιστοποιηθούν από το mysch. 
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