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ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

   ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                 Ιούλιος 2008 

       ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2008-09 

 

Συνοπτική αποτύπωση της επιµορφωτικής διαδικασίας και 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

 
Ι.  Α΄ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΣ:   60 ΏΡΕΣ   
Θεµατικά 

πεδία 

Ώρες 

πεδίου 
 

Ώρες 

ενότητας 
 

Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας 6  

Ο ρόλος του εκπ/κού στο σύγχρονο σχολείο 2  

Ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση ιδιαιτεροτ.του µαθητ. πληθυσµού 2  

Το σχολείο ως πολυδύναµο εκπ/κό και πολιτισµικό κέντρο 2  
1

ο
 16 

Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπ/σης 4  

∆ιδακτική των επιµέρους µαθηµάτων κατά βαθµίδα εκπ/σης 6  
∆ειγµατικές διδασκαλίες σε επίπεδο εικονικής τάξης 20  2

ο
 32 

Χρήση των νέων τεχνολογιών κατά γνωστικό αντικείµενο 6  
Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση µε το µαθητή 4  
Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση µε το διδακτικό έργο 4  
Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση µε το εκπ/κό υλικό 2  

3
ο
 12 

Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση µε το εκπ/κό έργο 2  
     

ΙΙ.  Α΄ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:   30 ΏΡΕΣ   
Θεµατικά 

πεδία 

Ώρες 

πεδίου 
Θεµατική ενότητα 

Ώρες 

ενότητας 
 

Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας 6  
Ο ρόλος του εκπ/κού στο σύγχρονο σχολείο 2  
Ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση ιδιαιτεροτ.του µαθητ. πληθυσµού 2  
Το σχολείο ως πολυδύναµο εκπ/κό και πολιτισµικό κέντρο 2  

1ο 16 

Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπ/σης 4  
 2 Συζήτηση (1) 2  

2ο - - -  

Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση µε το µαθητή 4  
Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση µε το διδακτικό έργο 4  
Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση µε το εκπ/κό υλικό 2  

3ο 12 

Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση µε το εκπ/κό έργο 2  
     

Το ωρολόγιο πρόγραµµα της Α΄ Φάσης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα 

περιλαµβάνει τις δύο πρώτες ηµέρες θεµατικές ενότητες (6 ώρες ανά ηµέρα) από το 1
ο
 

θεµατικό πεδίο, την τρίτη και τέταρτη ηµέρα (6 ώρες ανά ηµέρα) τις θεµατικές ενότητες του 

3
ου

 θεµατικού πεδίου και την τελευταία ηµέρα (6 ώρες) τη θεµατική ενότητα «Αρχές 

διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης» (4 ώρες) του 1
ου

 θεµατικού πεδίου και τις 

επιπλέον δύο (2) ώρες της συζήτησης.  

(1) Η συζήτηση αφορά θέµατα που έχουν σχέση µε την επιµορφωτική διαδικασία και τα 

ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη διδακτική 

πράξη και στο χώρο εργασίας τους.  

 
 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης A΄ Φάσης

   Αύγουστος    Σεπτέµβριος    Σεπτέµβριος

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12

∆ Τρ Τε Πε Πα ∆ Τρ Τε Πε Πα ∆ Τρ Τε Πε Πα

Ωρες 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Ωρες 6 6 6 6 6

Α΄ ΦΑΣΗ: Νεοδιόριστοι

Α
΄ 

Φ
Α

Σ
Η

Α΄ΦΑΣΗ: Αναπληρωτές

Α
΄ 

Φ
Α

Σ
Η
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Για τις ηµέρες που οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν την Α΄ Φάση του 

Προγράµµατος απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο που τοποθετήθηκαν. 

 

 

 
* Η διαδικασία σχεδιασµού του διδακτικού έργου περιλαµβάνει ζητήµατα όπως: 

προετοιµασία διδασκαλίας µαθήµατος, σχέδια µαθήµατος, φύλλα εργασίας κ.λπ. Οι 5 

επιµορφωτικές ώρες που αντιστοιχούν σ’  αυτή τη θεµατική ενότητα υλοποιούνται εκτός του 

διδακτικού έργου των επιµορφουµένων. 

** Οι 5 ώρες που αντιστοιχούν στην «Παρουσίαση προβληµάτων/ Ανάδειξη ζητηµάτων από 

τους επιµορφουµένους και τρόποι αντιµετώπισης» υλοποιούνται εκτός του διδακτικού έργου 

των επιµορφουµένων. 

*** Στις δειγµατικές διδασκαλίες σε πραγµατικές σχολικές τάξεις (5 σχολικά εξάωρα) 

περιλαµβάνονται τα εξής: Τις τρεις πρώτες ώρες κάθε διδακτικού εξαώρου οι 

επιµορφούµενοι παρακολουθούν διδασκαλίες στις τάξεις των σχολείων που διδάσκουν 

έµπειροι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων ή εν ενεργεία Σχολικοί Σύµβουλοι. Τις 

υπόλοιπες τρεις ώρες οι επιµορφούµενοι µαζί µε τους διδάσκοντες- επιµορφωτές και µε 

συντονιστές συζήτησης τους Σχολικούς Συµβούλους αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας 

συγκεντρώνονται µε στόχο τη συζήτηση για τη µεθοδολογία και την εφαρµογή της κατά τη 

διδασκαλία και την αξιοποίηση της επιµορφωτικής παρέµβασης. 

Λόγω της φύσης αυτής της επιµορφωτικής διαδικασίας θεωρείται επιβεβληµένη η απουσία 

των επιµορφουµένων από την εργασία τους. 

 
 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Β΄, Γ΄ Φάσεων

Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Νοέµβρ

2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 29 30 31 3 4

Πε Πα ∆ Τρ Τε Πε Πα ∆ Τρ Τε Πε Πα ∆ Τρ Τε Πε Πα Τε Πε Πα ∆ Τρ

Ωρες 5 5 6 6 6 6 6

       Ώρες 5 5 6 6 6 6 6

5 5 6 6 6 6 6

5 5 6 6 6 6 6

      Ώρες

Β΄ ,  Γ΄ ΦΑΣΕΙΣ:   Νεοδιόριστοι
Β

΄,
 Γ

΄ 
Φ

Α
Σ

Ε
ΙΣ

          Ώρες

 
                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                        

                                                                                           Ο Υπεύθυνος Έργου 

 

 

                                                                                         Αναπολιτάνος ∆ιονύσιος 

                                                                                          Πρόεδρος του Τµήµατος  

                                                                                       

ΙΙΙ. Β΄, Γ΄ ΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΣ:   40 ΏΡΕΣ 
  

 
Θεµατική ενότητα 

Ώρες 

ενότητας 
Φάση 

 *∆ιαδικασία σχεδιασµού του διδακτικού έργου 5 Β΄ 

 **Παρουσίαση προβληµάτων /Αναδειξη ζητηµάτων από τους 

επιµορφουµένους και τρόποι αντιµετώπισης 
5 Γ΄ 

 *** ∆ειγµατικές διδασκαλίες σε πραγµατικές σχολικές τάξεις 30 Β΄ 

    


