Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Αθήνα,
12-03-2018
Αρ. Πρωτ. 41318/ΓΔ4

ΠΡΟΣ:

----Ταχ. Δ/νση:
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)

Τηλέφωνο:

Β. Πελώνη (Δ.Ε.)
Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.)
210-3442238 (Δ.Ε.)
210-3442229 (Ε.Ε.)

ΚΟΙΝ.:

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Προϊσταμένους Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.
Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Σχολικές μονάδες Δ.Ε. (μέσω των
Δ/νσεων Δ.Ε.)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Θεολόγων ΠΕ01 για συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου και
εξόδου, ερωτηματολογίου αποτίμησης και λήψη βεβαιώσεων συμμετοχής στα επιμορφωτικά
σεμινάρια της Δράσης 3 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του
μαθήματος των Θρησκευτικών» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των
σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5004204
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 36989/05-03-2018 έγγραφο
Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιείται η Πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις
επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό
ΟΠΣ(MIS) 5004204, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ειδικότερα η Δράση 3 με τίτλο « Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών».
Από 8 μέχρι 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος διήμερων επιμορφωτικών
σεμιναρίων, διάρκειας δέκα (10) ωρών το καθένα, στο πλαίσιο της ως άνω αναφερθείσας Δράσης.
Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
συμπλήρωση και η υποβολή των σχετικών απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, καθώς και
του ερωτηματολογίου αποτίμησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για όλους
τους ωφελούμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ενημερώσουν
άμεσα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ01, οι οποίοι
συμμετείχαν στα ως άνω αναφερθέντα σεμινάρια, να λάβουν γνώση της υποχρέωσής τους, να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δελτία έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και να
παραλάβουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους.
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Οδηγίες
Προκειμένου να συμπληρωθούν τα απογραφικά δελτία και το ερωτηματολόγιο αποτίμησης,
πρέπει οι ωφελούμενοι να μεταβούν στη Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ:
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/
Στην ιστοσελίδα αυτή μπορούν να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία «Εγγραφής», αν δεν την
έχουν ήδη πραγματοποιήσει. Στη συνέχεια, αφού συνδεθούν επιλέγοντας «Είσοδος», θα πρέπει να
μεταβούν στο μενού «Βεβαιώσεις» και να επιλέξουν «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα
Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών».
Κάνοντας αυτή την επιλογή, εμφανίζονται τρία κουμπιά:
• Θρησκευτικά ΑΔ Εισόδου,
• Θρησκευτικά ΑΔ Εξόδου,
• Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Διήμερου Προγράμματος Επιμόρφωσης Θρησκευτικών.
Πατώντας το κάθε κουμπί, ανοίγει μία καρτέλα, στην οποία καλούνται να απαντήσουν το
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Έχοντας απαντήσει στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, πρέπει να
πατήσουν κάθε φορά το κουμπί «Υποβολή» και να κλείσουν την καρτέλα. Αφού ολοκληρωθεί
συνολικά αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να κάνουν ανανέωση (refresh, F5) της ιστοσελίδας με τα
τρία κουμπιά. Έχοντας κάνει ανανέωση και επιλέγοντας ξανά «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα
Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών», εμφανίζεται στην ιστοσελίδα το
κουμπί «Βεβαίωση», το οποίο θα πρέπει να πατήσουν, για να παραλάβουν τη βεβαίωσή τους.
Σημείωση: Τα πεδία με κόκκινο αστεράκι (*) είναι υποχρεωτικά. Αν δεν επιθυμούν οι
ωφελούμενοι εκπαιδευτικοί να απαντήσουν σε μια ερώτηση που χαρακτηρίζεται ως «μη
υποχρεωτική», επιλέγουν «Καμία Απάντηση».
Τα δεδομένα των απαντήσεων θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»,
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα- Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού),
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις των ν. 2472/1997, ν. 3471/2006 και του
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1303/2013.
Αν οι ωφελούμενοι εκπαιδευτικοί συναντήσουν κάποιο πρόβλημα σε αυτά τα βήματα, μέσω της
Δικτυακής Πύλης του e-IEP, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια, επιλέγοντας σε αυτή το
μενού «Επικοινωνία». Στην καρτέλα υποβολής αιτήματος επιλέγουν Θέμα Βοήθειας (Help Topic):
«Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά», προκειμένου να υποβάλουν το αίτημά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο τηλέφωνο 213 1335551 .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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