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Ανακοινοποίηση στο ορθό
18-10-2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού 46/04-10-2018

Σήμερα 4 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 
Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και 
Γεωργία Φέρμελη.

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής και Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 
Ι.Ε.Π.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

....................................................................................................................................................

Θέμα: Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικής/επιμορφωτικής ημερίδας Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 
διδασκαλία του μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ 
Λυκείου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης για την «αναμόρφωση ή/και 
εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού 
υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών 
επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ασπασία 
Οικονόμου, Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας «Κοινωνικές Επιστήμες», έχει 
καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2558/24-09-2018):

«Μετά τη δημοσίευση του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Σύγχρονος 
Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου (ΦΕΚ Β΄ 3757/03-09-2018) και την 
ολοκλήρωση της εκπόνησης και της διανομής στους μαθητές και στις μαθήτριες του Φακέλου του 
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εν λόγω μαθήματος, εισηγούμαστε την υλοποίηση ενημερωτικής/επιμορφωτικής ημερίδας την 
Πέμπτη 01-11-2018 στο ΥΠΠΕΘ, (αμφιθέατρο Γαλάτεια Σαράντη και αίθουσα Έλλη Παππά) 
Σκοπός της ημερίδας
Σκοπός της  ημερίδας είναι η επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ 78 και ΠΕ 80) 
καθώς και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών (ΠΕ78 και ΠΕ80) γα το νέο μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: 
Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου.
Σε ποιους απευθύνεται
Η ημερίδα απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (όλων των Περιφερειακών 
Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού -ΠΕΚΕΣ) κλάδων ΠΕ78 και ΠΕ80, και θα τους κοινοποιηθεί από 
το ΥΠΠΕΘ μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων. 
Επιπλέον, την επιμορφωτική ημερίδα δύνανται να παρακολουθήσουν προαιρετικά και χωρίς 
δαπάνη για το Δημόσιο, εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν την τρέχουσα 
σχολική χρονιά το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» στα σχολεία της Αττικής. 
Η ενημέρωση των σχολικών μονάδων προτείνεται να γίνει μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
που ανήκουν. 
Τόσο οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου όσο και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τρέχουσα 
σχολική χρονιά το μάθημα  καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα του ΙΕΠ 
(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26-10-2018 και ώρα 
13.00. Σημειώνεται ότι , λόγω περιορισμένου χώρου, για τους εκπαιδευτικούς που θα δηλώσουν 
επιθυμία συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στην 
ιστοθέση του ΙΕΠ.

Διάρκεια ημερίδας 
Η διάρκεια της επιμορφωτικής ημερίδας θα είναι :
α. για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου 09:30-15.00
β. για τους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν διά ζώσης  09:30-13.00

Ενδεικτικό Πρόγραμμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, 01-11-2018

09:00-09:30 Προσέλευση
9.30- 10.00 Χαιρετισμοί- ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ

10.00-10.30
Ασπασία Οικονόμου

Παρουσίαση του Π.Σ και του Φακέλου  του 
μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και 
Δημοκρατία»

10.30-10.50 Δήμητρα Μακρυνιώτη Παρουσίαση θεματικής ενότητας 

10.50-11.10 Αθηνά Νέλλα Παρουσίαση θεματικής ενότητας

11.10-11.30 Βασίλης Νικάκης
Τατιάνα Σπανέλλη

Το πολυτροπικό υλικό του φακέλου και η 
χρήση του

11.30-12.00 Διάλειμμα

12.00-13.00 Ερωτήσεις-Συζήτηση

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo
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13.00-15.00
Ευστρ. Ψάλτου, 
Ευαγγελία Κουτίδου
Β. Νικάκης

Διδακτικές πρακτικές-Εργαστήρια. 
Συμμετέχουν μόνο οι Συντονιστές 
εκπαιδευτικού έργου  

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που θα συμμετέχουν από ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκτός Αττικής να 
μεριμνήσουν ατομικά για την έγκριση της εντολής μετακίνησης τους. Επίσης, να διερευνηθεί η 
δυνατότητα κάλυψης των εξόδων μετακίνησης τους από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Οι εισηγητές της ημερίδας που είναι εκπαιδευτικοί (κ. Ευαγγελία Κουτίδου) να διευκολυνθούν από 
τα σχολεία που υπηρετούν για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα.
Τέλος, προτείνεται η ψηφιακή μετάδοση μέσω διαδικτύου (diavlos.grnet.gr) ώστε να είναι εφικτή η 
παρακολούθησή της ημερίδας από τους εκπαιδευτικούς όλης της επικράτειας.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω ημερίδας .

Συνημμένη η Πρόσκληση της Ημερίδας».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω 
εισήγηση.

Η συνημμένη Πρόσκληση της ημερίδας αποτελεί Παράρτημα της παρούσας Πράξης.

....................................................................................................................................................

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:45, λήγει η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γεράσιμος Κουζέλης  Κυριακή Σημαιοφορίδου

 αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο


