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ΑΔΑ: ΩΡΘΦΟΞΛΔ-ΓΕ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12888/29-11-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 57/29-11-2018
Σήμερα 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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, ο Αντιπρόεδρος του
Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζει ο κ. Κώστας Βρατσάλης.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Παράταση προθεσμίας της με αριθμ. πρωτ.: 12557/15-11-2018 (ΑΔΑ:7ΝΧΝΟΞΛΔΗΩΙ) «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο
έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε
μια ανοιχτή κοινωνία)»
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Γεωργία
Φέρμελη, Υπεύθυνη στο Ι.Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Έργου «Οpen Schools for Open Societies –
ΟSOS», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 3360/29-112018):
«Το ευρωπαϊκό έργο: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» ( «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια
ανοιχτή κοινωνία») (Grant Agreement, number: 741571-OSOS, με έναρξη 01-04-2017 και λήξη 3103-2020), το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα «Science with and for society» του Horizon 2020, έχει
σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για το «ανοικτό σχολείο». Εθνικός Συντονιστής του Έργου για
την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, με την Πρόσκληση 6297/25-09-2017 έχουν ήδη επιλεγεί από την πιλοτική
φάση (σχολ. έτος 2017-2018) 10 σχολεία (και 5 αναπληρωματικά). Κατά το τρέχον σχολικό έτος
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(2018-19), με την με αριθμ. πρωτ. 12557/15-11-2018 Πρόσκληση θα επιλεγούν για τη φάση της
ευρείας εφαρμογής του έργου επιπλέον 90 σχολεία (και 10 αναπληρωματικά) (Α΄/θμιας και
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης/Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) τα οποία θα υποστηριχθούν
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοικτού
Σχολείου».
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής και προκειμένου να υπάρχει περισσότερος χρόνος
για την υποβολή των αιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα σχολεία,
εισηγούμαι
την έγκριση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.: 12557/15-11-2018 (ΑΔΑ:7ΝΧΝΟΞΛΔ-ΗΩΙ)
«Πρόσκλησης εκδήλωσης για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο H2020: «Οpen Schools for Open
Societies – ΟSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)», μέχρι την Πέμπτη 6
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει την έγκριση παράτασης της με
αριθμ. πρωτ.: 12557/15-11-2018 (ΑΔΑ:7ΝΧΝΟΞΛΔ-ΗΩΙ) «Πρόσκλησης εκδήλωσης για τη
συμμετοχή σχολείων στο έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Ένα
ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)», μέχρι την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και
ώρα 11:00 πρωινή.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:30, 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
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