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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ 
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Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΔΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ καηά 15% 
ζηα πλαίζια ηος Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 1  «Ανάπηςξη ηος Ανθπώπινος Γςναμικού και Πποζαπμοζηικόηηηα» ηος Δπισειπηζιακού 

Ππογπάμμαηορ (Απαζσόληζη, Ανθπώπινο Κεθάλαιο και Κοινυνική ςνοσή) για ηην Ππογπαμμαηική Πεπίοδο 2007-2013. 

ΠΙ 7.7.06.13.3  ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 
T.Θ. 12720, 2252 Λεπθσζία 

Φαμ: 22 480505,  Tει: 22 402300 
eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy 

 

12 επηεκβξίνπ 2011 

 
Θέμα: Δκδήλυζη Δνδιαθέπονηορ για ένηαξη ζηο Μηηπώο Δκπαιδεςηών ηος 

Ππογπάμμαηορ Διζαγυγικήρ Δπιμόπθυζηρ Μενηόπυν και Νεοειζεπσόμενυν 
Δκπαιδεςηικών 

Σν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην πξνζθέξεη Πξφγξακκα Δηζαγσγηθήο Δπηκφξθσζεο  γηα ηε Γεκνηηθή 
θαη ηε Μέζε Γεληθή θαη Μέζε Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Αξ. Απφθαζεο 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 67.496 εκεξ. 17.7.2008). Σν Πξφγξακκα Δηζαγσγηθήο Δπηκφξθσζεο 
πεξηιακβάλεη επηκφξθσζε ησλ Νενεηζεξρφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη επηκφξθσζε Μεληφξσλ. 
Χο εθ ηνχηνπ, ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα 
λα εληαρζνχλ ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ  γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία: Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο 

 πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία  

 Γηαρείξηζε ηάμεο 

 Δλζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε δηδαθηηθή 
πξάμε 

 Θεζκφο Μέληνξα-Παξάκεηξνη Μεληνξηθνχ Έξγνπ 
 
Σν Πξφγξακκα Δηζαγσγηθήο Δπηκφξθσζεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη απφ ηνλ Οθηψβξην 2011  
κέρξη θαη ην Μάην 2012: 

 Φάζη Α΄: επηκφξθσζε ζε θεληξηθφ επίπεδν ηνλ Οθηψβξην 

 Φάζη Β΄: α) εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα από ηον Οκηώβπιο ηος 2011 μέσπι και ηο  
Μάιο ηος 2012  

β) επηκφξθσζε ζε θεληξηθφ επίπεδν καηά ηο μήνα Φεβποςάπιο ηος  2012 

 Φάζη Γ΄: επηκφξθσζε ζε θεληξηθφ επίπεδν καηά ηο μήνα Μάιο ηος  2012  
 
Σα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη ζε πξστλφ ρξφλν (8:30 π.κ. – 12:45 κ.κ.) θαη ζε απνγεπκαηηλφ 
ρξφλν (3.30 κ.κ -7.45 κ.κ.). ηα παξαξηήκαηα επηζπλάπηνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα 
ηνπο εθπαηδεπηέο (Παξαξηήκαηα 1) φζν θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο (Παξάξηεκα 2).  
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνχλ ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ γηα δηδαζθαιία ζηελ επηκφξθσζε 
πνπ ζα πξνζθεξζεί ζε θεληξηθφ επίπεδν (Φάζεηο Α, Β θαη Γ) κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ηνπο ππνβάιινληαο ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ (http://www.pi.ac.cy). Οδεγίεο γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

http://www.pi.ac.cy/
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αηηήζεσλ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. ηελ ειεθηξνληθή δήισζε γηα έληαμε ζην 
Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ζα δεηεζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ εληαρζνχλ 
ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ, λα δειψζνπλ ηελ επαξρία θαη ηηο εκέξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 
δηδάμνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα.  
 
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη ε απνζηνιή ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζα αξρίζεη  
απφ ηην Σεηάπηη 14 επηεμβπίος 2011 μέσπι και ηην Σεηάπηη  21 επηεμβπίος 2011. Σα 
απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά πηζηνπνηεκέλα απνδεηθηηθά ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην 
Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην  πξνζσπηθά ή λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε: 
  

 
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ  
Σ.Θ. 12720, 2252 Λεςκυζία 
 
Σέινο ζεκεηψλεηαη πσο άηνκα πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα έληαμε ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ 
ζηε βάζε πξνεγνχκελεο πξνθήξπμεο (Αξ. Φαθ. ΠΙ 7.7.06.13.3, εκεξ. 1/9/09) ζα πξέπεη λα 
ππνβάινπλ  εθ λένπ αίηεζε. Παιαηφηεξεο αηηήζεηο δεν ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
 

Γξ Αζελά Μηραειίδνπ Δπξηπίδνπ 
                                                                                                    Γηεπζχληξηα  

                                                                                                     γηα Γεληθή Γηεπζχληξηα Τ.Π.Π. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
 

ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ  
 
Μηηπώο Δκπαιδεςηών Διζαγυγικήρ Δπιμόπθυζηρ (Δπιμόπθυζη Μενηόπυν και 
Νεοειζεπσόμενυν Δκπαιδεςηικών) 
Σν Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δηζαγσγηθήο Δπηκφξθσζεο είλαη ν θαηάινγνο ζηνλ νπνίν 
εγγξάθνληαη εθπαηδεπηέο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα. Ο 
θαηαξηηζκφο ηνπ Μεηξψνπ δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Δπηκφξθσζεο Μεληφξσλ θαη Νενεηζεξρφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ, αθνχ απφ ην Μεηξψν 
αληινχληαη νη εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη εληζρχνπλ ην Π.Ι. ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, εθόζον παπαζηεί ανάγκη.  
 
Πποϋποθέζειρ ένηαξηρ ζηο Μηηπώο   
ην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Μεληφξσλ θαη Νενεηζεξρφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα 
εληαρζνχλ άηνκα, ηδηψηεο, αθαδεκατθνί ή εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη: 

 θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν αλαγλσξηζκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην ζέκα γηα ην νπνίν 
επηζπκνχλ λα δηδάμνπλ και 

  έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ρξφλσλ  
 
Κπιηήπια επιλογήρ εκπαιδεςηών   
Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εθπαηδεπηψλ απφ ην κεηξψν είλαη:  

 Η δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ζηηο εκέξεο θαη ζην ρξφλν πνπ πξνζθέξεηαη ην Πξφγξακκα 
Δηζαγσγηθήο Δπηκφξθσζεο 

 Δπηπξφζζεηα πξνζφληα 
Χο επηπξφζζεηα πξνζφληα ζα ζεσξεζνχλ ηα αθφινπζα: 
(α) Πξνεγνχκελε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  
(β) Δκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ελειίθσλ 
(γ) Δξεπλεηηθή εξγαζία ζε αλαγλσξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή εξεπλεηηθφ θέληξν ζρεηηθή κε 
ην ζέκα πνπ επηζπκνχλ λα δηδάμνπλ θαη δεκνζηεχζεηο αλαγλσξηζκέλεο αμίαο. 
 
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηα 
θαζνξηζκέλα θξηηήξηα γηα λα εληαρζνχλ ζην Μεηξψν. 
 
Θεμαηικέρ ενόηηηερ ηιρ οποίερ θα διδάξοςν οι Δκπαιδεςηέρ   
Οι εκπαιδεςηέρ για ηα Ππογπάμμαηα Επιμόπθωζηρ Σηελεσών ηηρ Εκπαίδεςζηρ αναμένεηαι να 

διδάξοςν ένα ή και πεπιζζόηεπα θέμαηα πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο Παπάπηημα 2. 
  
Γιαδικαζία Τποβολήρ Αίηηζηρ ζηο Μηηπώο Δκπαιδεςηών 
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνχλ ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο, πνπ ζα  κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ (http://www.pi.ac.cy), ηην Σεηάπηη 14 
επηεμβπίος 2011 μέσπι και ηην Σεηάπηη  21 επηεμβπίος 2011. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη, 
επίζεο, παξάιιεια κε ηελ ειεθηξνληθή  αίηεζή ηνπο, λα ππνβάινπλ φια ηα πην θάησ 
ζπλνδεπηηθά απνδεηθηηθά: 

 Πεξηγξαθή ζπνπδψλ 

 Πεξηγξαθή επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο/ δηδαζθαιίαο 

 Καηάινγνο κε δεκνζηεχζεηο εξεπλεηηθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ 

 Αληίγξαθα πηπρίσλ 
 

http://www.pi.ac.cy/
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Σα  ζπλνδεπηηθά απνδεηθηηθά ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην 
πξνζσπηθά ή λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε: 
  
ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ  
Σ.Θ. 12720, 2252 Λεςκυζία 
 
Αξιολόγηζη Αιηήζευν Τποτηθιόηηηαρ  
 
Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ παξαιακβάλνληαη απφ ην Π.Ι. θαη ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχληαη γηα 
αμηνιφγεζε ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, πνπ ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην 
Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην.  
 
Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα, ηε ζπκβαηφηεηα θαη 
ηε ζπλάθεηα ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη κία 
αίηεζε δελ είλαη πιήξεο ή/θαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζνχλ απφ 
ηνπο ππνςεθίνπο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ άκεζα, 
δηαθνξεηηθά ε αίηεζή ηνπο δελ ζα ιεθζεί ππφςε.  ηε ζπλέρεηα, ηα άηνκα πνπ πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα, εληάζζνληαη ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ. 
 
Καθήκονηα εκπαιδεςηών  

 πκκεηνρή ζηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ην ζπληνληζηή – Λεηηνπξγφ Π.Ι. γηα ηε 
Θεκαηηθή Δλφηεηα πνπ ζα δηδάμνπλ θαζψο θαη ζε άιιεο ζπλαληήζεηο πνπ 
δηνξγαλψλνληαη απφ ην Π.Ι. 

 Γηδαζθαιία ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 Αμηνπνίεζε ζεκεηψζεσλ θαη άιινπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα δνζεί απφ ην Π.Ι.  

 Δκπινπηηζκφο πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ  

 Δηνηκαζία πξνζσπηθψλ ζεκεηψζεσλ δηδαζθαιίαο θαη παξνπζηάζεσλ γηα ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο  

 Παξάδνζε  ησλ  πξνζσπηθψλ ζεκεηψζεσλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ παξνπζηάζεσλ ζην 
Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην 

 Σήξεζε θαη ελεκέξσζε εγγξάθσλ (π.ρ. παξνπζηνιφγην, ζηνηρεία εθπαηδεπνκέλσλ θιπ.), 
ηα νπνία θξίλνληαη αλαγθαία απφ ην Π.Ι.  

 Παξάδνζε ησλ εγγξάθσλ  (π.ρ. παξνπζηνινγίσλ) ζην Π.Ι. ζηα πιαίζηα ησλ 
πξνθαζνξηζκέλσλ απφ ην Π.Ι. ρξνλνδηαγξακκάησλ 

 πκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 Δπζχλε πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη ηα εκηλάξηα  
θαζψο θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ρψξσλ απηψλ  

 
 
Γιεξαγυγή ζςνανηήζευν Κενηπικήρ Δπιμόπθυζηρ Μένηοπυν και Νεοειζεπσομένυν 
Δκπαιδεςηικών 

Οη ζπλαληήζεηο ηεο θεληξηθήο επηκφξθσζεο γηα ηηο ηξεηο Φάζεηο  ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν γηα 
ηνπο Μέληνξεο φζν θαη γηα ηνπο Νενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα δηεμάγνληαη ζε φιεο ηηο 
επαξρίεο,  2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ο αθξηβήο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο 
παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο ζην Παξάξηεκα 2. 
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Οη ψξεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαληήζεσλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο Πξσηλέο ζπλαληήζεηο 

Πεξίνδνη ζπλάληεζεο Ώξεο Ώξεο 

1η  πεπίοδορ  45΄ 3.30 μ.μ. - 4.15 μ.μ. 8.30 π.μ. - 9.15 π.μ. 

2η  πεπίοδορ  45΄ 4.15 μ.μ. - 5.00 μ.μ.   9.15 π.μ. - 10.00 π.μ. 

Γιάλειμμα 15΄ 5.00 μ.μ. - 5.15 μ.μ. 10.00 π.μ. - 10.15 π.μ. 

3η  πεπίοδορ  45΄ 5.15 μ.μ. - 6.00 μ.μ. 10.15 π.μ. -11.00 π.μ 

4η  πεπίοδορ  45΄  6.00 μ.μ. - 6.45 μ.μ. 11.00 π.μ. -  11.45 π.μ. 

Γιάλειμμα 15΄ 6.45 μ.μ. - 7.00 μ.μ. 11.45 π.μ. -  12.00 μ. 

5η  πεπίοδορ  45΄ 7.00 μ.μ. - 7.45 μ.μ. 12.00 μ. -  12.45 μ.μ. 

 

Σύνολο διδακηικών πεπιόδων:  

Για ηοσς Μένηορες: 40 (8 ζσνανηήζεις ηων 5 διδακηικών περιόδων) 

Για ηοσς Νεοειζερτόμενοσς: 25 (5 ζσνανηήζεις ηων 5 διδακηικών περιόδων) 

 

Αμοιβή Δκπαιδεςηών  
 
Κάζε ηδηψηεο εθπαηδεπηήο ζα ηπγράλεη ηεο ζρεηηθήο ακνηβήο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην 
ηκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ είλαη €71,76 
ανά ώπα (60 λεπηών) διδακηικού σπόνος.  
 
Δθπαηδεπηέο πνπ εξγνδνηνχληαη σο εθπαηδεπηηθνί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζε 
δεκφζηα ζρνιεία, ζα πιεξσζνχλ μόνο γηα ηηο ψξεο πνπ ζα δηδάμνπλ ζε απνγεπκαηηλφ ρξφλν. Η 
ακνηβή ζηελ πεξίπησζε απηή θαζνξίδεηαη ζηα  €51,26 ανά ώπα (60 λεπηών) διδακηικού 
σπόνος. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
Πποζθεπόμενα ππογπάμμαηα  

 
Οη εθπαηδεπηέο ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ ζηα παξαθάησ Πξνγξάκκαηα: 

 Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Μεληφξσλ  

 Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Νενεηζεξρφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ 
Καη ηα  δχν Πξνγξάκκαηα ζα πξνζθεξζνχλ ζηε  Γεκνηηθή, ζηε Μέζε Γεληθή θαη ζηε Μέζε 
Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.  
 

Γομή Ππογπάμμαηορ Δπιμόπθυζηρ Μενηόπυν 
 
Ι.  Α΄ Φάζη  
 

 

Θεκαηηθή Δλφηεηα 

Γηάξθεηα 

(1 δηδ. πεξ. = 
45΄) 

Υξφλνο 
Γηεμαγσγήο 

1ε ζπλάληεζε 

Διζαγυγή  1 πεπίοδορ 

Ππυινή θοίηηζη Θεζμόρ ηος Μένηοπα 2 πεπίοδοι 

ΣΠΔ 2 πεπίοδοι 

2ε ζπλάληεζε 
Αποηελεζμαηική Γιδαζκαλία 

(Αναζηοσαζμόρ - Ένηςπα) 
5 πεπίοδοι 

Απογεςμαηινή 
θοίηηζη 

3ε ζπλάληεζε ςμβοςλεςηική 5 πεπίοδοι Ππυινή θοίηηζη 

4ε ζπλάληεζε Γιασείπιζη ηάξηρ 5 πεπίοδοι 
Απογεςμαηινή 

θοίηηζη 

 
Παποςζίαζη Θεμαηικών Δνοηήηων πος θα διδάξοςν οι εκπαιδεςηέρ ζηη Φάζη Α΄  
 

Α.  Θεζμόρ ηος Μένηοπα   
 
ηε ζπλάληεζε απηή ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο θαη ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο 
ζε ζρέζε κε ηνπο Νενεηζεξρφκελνπο Δθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 
δηάθνξα ζηάδηα ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο θαη ν ξφινο θαη νη επζχλεο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ νη 
ίδηνη νη Μέληνξεο.  Δπηπξφζζεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ νη  4 παξάκεηξνη ηνπ κεληνξηθνχ έξγνπ, ζε 
ζρέζε πάληα κε ηηο αλάγθεο ησλ Νενεηζεξρφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ (ςπρνινγηθή, δηνηθεηηθή, 
επαγγεικαηηθή, αμηνινγηθή).  Απηέο νη παξάκεηξνη απνηέιεζαλ ηνπο άμνλεο ζρεδηαζκνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο Μέληνξεο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ 
ζσζηά ηνπο Νενεηζεξρφκελνπο Δθπαηδεπηηθνχο.  πγθεθξηκέλα κέζα απφ: 

 ηελ ςπρνινγηθή παξάκεηξν ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ λα ππνζηεξηρζεί ςπρνινγηθά ν 
Νενεηζεξρφκελνο ζε δηάθνξα επίπεδα, έηζη ψζηε λα εληαρζεί νκαιά ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα, 

 ηε δηνηθεηηθή παξάκεηξν ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε ν Νενεηζεξρφκελνο λα γλσξίζεη ηηο δνκέο 
ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 
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 ηελ επαγγεικαηηθή παξάκεηξν δίλεηαη έκθαζε ζε βαζηθέο αξρέο κεζνδνινγίαο ηεο 
δηδαζθαιίαο ηηο νπνίεο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ν Νενεηζεξρφκελνο 
εθπαηδεπηηθφο, 

 ηελ αμηνινγηθή παξάκεηξν ζεκεηψλεηαη ε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο κεζφδσλ 
απηναμηνιφγεζεο θαη αλαζηνραζκνχ, γηα αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο σο 
επαγγεικαηίεο.  

 
Β.  Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Δπικοινυνίαρ (ΣΠΔ) 

 
ηελ ελφηεηα απηή, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο  ΣΠΔ θαη ηελ αμία ηεο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 
 
Θα γίλεη παξνπζίαζε: 
• παξαδεηγκάησλ ελζσκάησζεο ζε άιιεο ρψξεο (Βφξεηα Δπξψπε, Διιάδα, Η.Π.Α.), 
• ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, 
• ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ Μεληφξσλ θαη Νενεηζεξρνκέλσλ. 
 

Γ. Αποηελεζμαηική Γιδαζκαλία (Αναζηοσαζμόρ - Ένηςπα) 
 
Δημοηική Εκπαίδεσζη 
 
Αλακέλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, νη λενεηζεξρφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα 
πξνβιεκαηηζηνχλ γχξσ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ζπλαξηψληαη κε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν 
εθπαηδεπηηθφο ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ.  
  
Έκθαζε ζα δνζεί ζηνπο ηξεηο ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχνπλ ηα Νέα Αλαιπηηθά 
Πξνγξάκκαηα θαη ζην δηδαθηηθφ κνληέιν πνπ εηζάγεηαη  κε απηά. ην πιαίζην απηφ ζα δνζεί 
έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο κεγηζηνπνίεζεο ηεο κάζεζεο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο, κε βάζε ηηο 
αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 
Δπίζεο, ζα ζπδεηεζεί ν ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ. 
  
Παξάιιεια, ζα ζπδεηεζεί ην έληππν δηεμαγσγήο παξαηεξήζεσλ απφ κέληνξεο ζε ηάμεηο φπνπ 
δηδάζθνπλ λενεηζεξρφκελνη εθπαηδεπηηθνί, ην νπνίν ζα αμηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζρνιηθήο πξάμεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα απνηειέζεη ηε βάζε ζπδήηεζεο θαηά ηε θάζε ηεο 
αλαηξνθνδφηεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν. Σέινο ζα αλαπηπρζνχλ θαιέο πξαθηηθέο 
αλαηξνθνδφηεζεο. 
 

 
Μέζη και Μέζη Τετνική Εκπαίδεσζη 
 
Αλακέλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ 
γχξσ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή 
δηδαζθαιία θαη ζπλαξηψληαη κε ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε 
κάζεζε ησλ παηδηψλ. Θα δνζεί έκθαζε ζε ζηξαηεγηθέο κεγηζηνπνίεζεο ηεο κάζεζεο ζε ηάμεηο 
κηθηήο ηθαλφηεηαο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο 
κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, ζα ζπδεηεζεί ν ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ. 
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Παξάιιεια, ζα ζπδεηεζεί ην έληππν δηεμαγσγήο παξαηεξήζεσλ απφ κέληνξεο ζε ηάμεηο φπνπ 
δηδάζθνπλ λενεηζεξρφκελνη εθπαηδεπηηθνί, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζρνιηθήο πξάμεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα απνηειέζεη ηε βάζε ζπδήηεζεο θαηά ηε θάζε ηεο 
αλαηξνθνδφηεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, ζηηο ζπλαληήζεηο ζα ελζσκαησζνχλ 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξναγσγή ησλ ππφ έκθαζε ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαζψο 
επίζεο ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.  
 
 

Γ.  Σςμβοςλεςηική Ψςσολογία 
 
  ηελ ελφηεηα απηή θαιχπηνληαη ηα ζέκαηα: 
 
 
 Αςηεπίγνυζη - Υειπιζμόρ ςναιζθημάηυν 

Η απηεπίγλσζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία 
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ηνλ Μέληνξα λα αληηιεθζεί ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Νενεηζεξρφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ελζπλαίζζεζε) θαη λα 
δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 
. 
 
 
 Γιασείπιζη Άγσοςρ 

Σν άγρνο απνηειεί βαζηθή πεγή επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burnt out syndrome) γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα 
αληηκεησπίζεη ηελ «απεηιή». Οη Μέληνξεο, κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 
εκπεηξίαο ζε αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο, ζα εμαζθεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ 
κνξθψλ ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ. Θα 
αζθεζνχλ, επίζεο, ζε δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο ησλ Νενεηζεξρφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ. 
 
 Δπικοινυνιακή Ικανόηηηα - Γιαπποζυπικέρ σέζειρ 

Οη ιεθηηθνί θαη κε ιεθηηθνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 
ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 
πλεπψο ε επηζήκαλζε / ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη νη 
επηπηψζεηο ηνπο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ αλάπηπμε ηεο 
κεληνξηθήο ζρέζεο. Οη ππνςήθηνη Μέληνξεο ζα βνεζεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο 
επηθνηλσλίαο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα 
ζσζηή επηθνηλσλία, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζσζηήο επηθνηλσλίαο ζηε ζρέζε 
Μέληνξα – θαζνδεγνχκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ. Οη Μέληνξεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ 
πξαθηηθή εμάζθεζε ζηνπο ηξφπνπο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, κέζα απφ ηελ ππφδπζε 
ξφισλ, κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα. 
 
 Παποσή Αναηποθοδόηηζηρ 

Οη Νενεηζεξρφκελνη Δθπαηδεπηηθνί βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, φηαλ ελζαξξχλνληαη λα 
θάλνπλ αλαζθφπεζε θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλα 
ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ή δελ έρνπλ θαηαθηήζεη. Έηζη απνθηνχλ κηα αίζζεζε ηδηνθηεζίαο γηα ηελ 
πξνζαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Οη Μέληνξεο, αθνχ δηεξεπλήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο 
αλαηξνθνδφηεζεο ζηε κεληνξηθή ζρέζε, ζα αζθεζνχλ ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 
αλαηξνθνδφηεζεο κέζα απφ ηελ ππφδπζε ξφισλ. 
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Δ. Γιασείπιζη Τάξηρ 
 
Δημοηική Εκπαίδεσζη 
ηε ζπλάληεζε απηή ζα δνζεί έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηάμεο θαη 
πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηέζζεξηο άμνλεο: 
α) ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο 
β) ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 
γ) ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε 
δ) ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ – πεηζαξρία 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη ζα αληαιιάμνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ 
έρεη λα δηαδξακαηίζεη ν εθπαηδεπηηθφο, σο πξνο ηελ πξνψζεζε εθείλσλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ 
ζπγθξνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. 
Αλακέλεηαη φηη ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηάμεο ζα εμεηαζηεί θαη ζα δηεξεπλεζεί κέζα ζηα πιαίζηα 
ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 
 
Μέζη και Μέζη Τετνική Εκπαίδεσζη 
ηηο ζπλαληήζεηο απηέο, νη ζπκκεηέρνληεο αλακέλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο 
λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 
φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 
 
ηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηερληθέο θαη ηξφπνη απνηειεζκαηηθήο δηεχζπλζεο κηαο 
δεκνθξαηηθήο ηάμεο. Μηαο ηάμεο πνπ δίλεη ηελ επθαηξία: 
α) ζηνπο καζεηέο, λα απηνξξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη έηζη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο 
θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη 
β) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εξγαζηεί απξφζθνπηα θαη αθνχ ηθαλνπνηήζεη βαζηθέο αλάγθεο ησλ 
καζεηψλ, λα θαηαζηεί ΄δηεπθνιπληήο΄ ηεο κάζεζεο. 
 
ηελ ελφηεηα απηή θαιχπηνληαη ηα ζέκαηα: 

 Καηαλφεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο, θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή μεθάζαξσλ 
θαλφλσλ ζηελ ηάμε. 

 ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε Μαζεζηαθνχ Πεξηβάιινληνο 

 Δπηθνηλσληαθή Ιθαλφηεηα - Γεκηνπξγία Θεηηθνχ Κιίκαηνο 

 Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ – Πεηζαξρία. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα εμαζθεζνχλ ζηηο δηάθνξεο ιεθηηθέο θαη 
εμσιεθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα κηα ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Θα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα, ζελάξηα θαη ππφδπζε ξφισλ. Δπίζεο, ζα ζπδεηεζεί ε 
ζεκαζία αλάπηπμεο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε θαη ζα κειεηεζνχλ δηάθνξεο πξαθηηθέο γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. 
 
Παξάιιεια, ζα αμηνπνηεζνχλ δχν έληππα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκα ζε 
κέληνξεο θαη λενεηζεξρφκελνπο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ηάμεο. Σν πξψην 
έληππν απνηειεί εξγαιείν Παξαηήξεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ην δεχηεξν είλαη 
νπζηαζηηθά έλα Αλαζηνραζηηθφ εξγαιείν. Σφζν ην πξψην φζν θαη ην δεχηεξν έληππν 
ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά σο εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ, παξαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηεο 
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ηάμεο απφ ην λενεηζεξρφκελν. 
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ΙΙ.  Β’  Φάζη  
 
Η Φάζε Β΄ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη: 
 
α) Δπγαζία ζηη ζσολική μονάδα γηα πεξίνδν 6 κελψλ.  Ο Μέληνξαο αλακέλεηαη λα εθαξκφζεη 
ζηελ πξάμε ζε ζπλεξγαζία κε ην Νενεηζεξρφκελν Δθπαηδεπηηθφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ 
ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Α΄ Φάζε: 

 Γηεξεχλεζε αλαγθψλ Νενεηζεξρφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ (ρξήζε εξγαιείσλ δηεξεχλεζεο) 

 Αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα θάζε Νενεηζεξρφκελν Δθπαηδεπηηθφ 

 Παξνπζίαζε ηνπιάρηζηνλ 10 δηδαζθαιηψλ ζηελ παξνπζία ηνπ Νενεηζεξρνκέλνπ κε 
έκθαζε ζηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζηε Φάζε Α΄ 

 Παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 10 καζεκάησλ ηνπ Νενεηζεξρφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη 
ζπδήηεζε-αλάιπζε   

 Πξαγκαηνπνίεζε 6 ηνπιάρηζηνλ ζπλδηδαζθαιηψλ κε ην Νενεηζεξρφκελν ζηε ζρνιηθή 
κνλάδα. 

 
 
 
 
β) Κενηπική Δπιμόπθυζη ζε δχν ζπλαληήζεηο. 
 

 
Θεκαηηθή Δλφηεηα 

Γηάξθεηα 

(1 δηδ. πεξ. = 45΄) 

Υξφλνο Γηεμαγσγήο 

1ε ζπλάληεζε 
Αποηελεζμαηική Γιδαζκαλία/ 

Γιασείπιζη ηάξηρ 
5 πεπίοδοι 

Απογεςμαηινή 
θοίηηζη 

2ε ζπλάληεζε ςμβοςλεςηική 5 πεπίοδοι Ππυινή θοίηηζη 

 

 
Η πξψηε ζπλάληεζε ζα απνζθνπεί ζηνλ αλαζηνραζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ 
Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία, ηε Γηαρείξηζε ηάμεο θαη ηε γεληθφηεξε εθαξκνγή ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Η δεχηεξε ζπλάληεζε ζα αζρνιεζεί κε ζέκαηα 
πκβνπιεπηηθήο θαη ζα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηε κεληνξηθή ζρέζε θαη πψο απηή εμειίζζεηαη. Σν 
πεξηερφκελν ησλ ζπλαληήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Αλαθνίλσζε γηα Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ (Πξνγξάκκαηα  Δπηκφξθσζεο Μεληφξσλ θαη Νενεηζεξρφκελσλ 
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ΙΙΙ.  Γ΄ Φάζη  
 

 
Θεκαηηθή Δλφηεηα 

Γηάξθεηα 

(1 δηδ. πεξ. = 45΄) 

Υξφλνο Γηεμαγσγήο 

1ε ζπλάληεζε 
Αποηελεζμαηική Γιδαζκαλία/ 

Γιασείπιζη ηάξηρ 
5 πεπίοδοι 

Απογεςμαηινή 
θοίηηζη 

2ε ζπλάληεζε 
Θεζμόρ ηος μένηοπα - 
Κλείζιμο 

5 πεπίοδοι Ππυινή θοίηηζη 

 
 
ηηο ηειεπηαίεο δχν ζπλαληήζεηο νη Μέληνξεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηελ 
εξγαζία πνπ έρνπλ θάλεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπο, φζνλ αθνξά ζηηο 
δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ ηνπο, φπσο απηέο νξίζηεθαλ θαηά έλαξμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 

 

Γομή Ππογπάμμαηορ Δπιμόπθυζηρ Νεοειζεπσόμενυν Δκπαιδεςηικών 
 
Ι.  Α΄ Φάζη  
 

 
Θεκαηηθή Δλφηεηα 

Γηάξθεηα 

(1 δηδ. πεξ. = 45΄) 

Υξφλνο Γηεμαγσγήο 

1ε ζπλάληεζε 

Διζαγυγή  2 πεπίοδοι   
Απογεςμαηινή 

θοίηηζη 
Γιοικηηική Παπάμεηπορ 3 πεπίοδοι   

2ε ζπλάληεζε 

Αποηελεζμαηική 
Γιδαζκαλία 

(Αναζηοσαζμόρ - Ένηςπα) 

5 πεπίοδοι   
Απογεςμαηινή 

θοίηηζη 

3ε ζπλάληεζε Γιασείπιζη ηάξηρ 5 πεπίοδοι   
Απογεςμαηινή 

θοίηηζη 

 
Παποςζίαζη Θεμαηικών Δνοηήηων πος θα διδάξοςν οι εκπαιδεςηέρ ζηην Φάζη Α΄  
 
Η επηκφξθσζε ησλ Νενεηζεξρφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζα γίλεηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ (π.ρ. ζρνιηαζκφ ζελαξίσλ, αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, βησκαηηθά εξγαζηήξηα). 
  

Α.  Γιοικηηική παπάμεηπορ  
 
’ απηή ηε ζπλάληεζε νη εθπαηδεπφκελνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία, κέζα απφ έλα ζπζηεκαηηθφ 
ηξφπν, λα αληηιεθζνχλ ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Tαπηφρξνλα, παξέρεηαη ζ’ απηνχο νη δπλαηφηεηα λα 
ζπδεηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο δηνηθεηηθήο παξακέηξνπ θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηελ εκπεηξία ηνπο. 



 
Αλαθνίλσζε γηα Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ (Πξνγξάκκαηα  Δπηκφξθσζεο Μεληφξσλ θαη Νενεηζεξρφκελσλ 
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Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεηαη ε εκθαηηθή ζηφρεπζε απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγηθήο 
Δπηκφξθσζεο ζηε βάζε ηεο γλσξηκίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε  ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη 
δηαζχλδεζεο ησλ δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηεο ζπλνιηθήο ηνπ 
δηάξζξσζεο θαη ησλ κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 
Β.  Αποηελεζμαηική Γιδαζκαλία  

 
Αλακέλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ 
γχξσ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή 
δηδαζθαιία θαη ζπλαξηψληαη κε ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε 
κάζεζε ησλ παηδηψλ. Θα δνζεί έκθαζε ζε ζηξαηεγηθέο κεγηζηνπνίεζεο ηεο κάζεζεο ζε ηάμεηο 
κηθηήο ηθαλφηεηαο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο 
κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, ζα ζπδεηεζεί ν ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ. 
 
Παξάιιεια, ζα ζπδεηεζεί ην έληππν αλαζηνραζκνχ ησλ λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά 
απφ δηδαζθαιία, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πξάμεο θαη, ζηε 
ζπλέρεηα, ζα απνηειέζεη ηε βάζε ζπδήηεζεο θαηά ηε θάζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζε θεληξηθφ 
επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, ζηηο ζπλαληήζεηο ζα ελζσκαησζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξναγσγή 
ησλ ππφ έκθαζε ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαζψο επίζεο ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο 
ζηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.  
 
 

Γ. Γιασείπιζη Τάξηρ  
 
Δημοηική Εκπαίδεσζη 
 

ηε ζπλάληεζε απηή ζα δνζεί έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηάμεο θαη 
πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηέζζεξηο άμνλεο: 
 
α) ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο 
β) ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 
γ) ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε 
δ) ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ – πεηζαξρία 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη ζα αληαιιάμνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ 
έρεη λα δηαδξακαηίζεη ν εθπαηδεπηηθφο, σο πξνο ηελ πξνψζεζε εθείλσλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ 
ζπγθξνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Αλακέλεηαη φηη ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο 
ηάμεο ζα εμεηαζηεί θαη ζα δηεξεπλεζεί κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζρνιείσλ θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 
 
Μέζη και Μέζη Τετνική Εκπαίδεσζη 
 
ηηο ζπλαληήζεηο απηέο, νη ζπκκεηέρνληεο αλακέλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο 
λα πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 
φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 
 
ηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηερληθέο θαη ηξφπνη απνηειεζκαηηθήο δηεχζπλζεο κηαο 
δεκνθξαηηθήο ηάμεο. Μηαο ηάμεο πνπ δίλεη ηελ επθαηξία: 
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α) ζηνπο καζεηέο, λα απηνξξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη έηζη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο 
θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη 
β) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εξγαζηεί απξφζθνπηα θαη αθνχ ηθαλνπνηήζεη βαζηθέο αλάγθεο ησλ 
καζεηψλ, λα θαηαζηεί ΄δηεπθνιπληήο΄ ηεο κάζεζεο. 
 
ηελ ελφηεηα απηή θαιχπηνληαη ηα ζέκαηα: 

 Καηαλφεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο, θαζνξηζκφο θαη εθαξκνγή μεθάζαξσλ 
θαλφλσλ ζηελ ηάμε. 

 ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε Μαζεζηαθνχ Πεξηβάιινληνο 

 Δπηθνηλσληαθή Ιθαλφηεηα - Γεκηνπξγία Θεηηθνχ Κιίκαηνο 

 Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ – Πεηζαξρία. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα εμαζθεζνχλ ζηηο δηάθνξεο ιεθηηθέο θαη 
εμσιεθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα κηα ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Θα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα, ζελάξηα θαη ππφδπζε ξφισλ. Δπίζεο, ζα ζπδεηεζεί ε 
ζεκαζία αλάπηπμεο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε θαη ζα κειεηεζνχλ δηάθνξεο πξαθηηθέο γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. 
 
Παξάιιεια, ζα αμηνπνηεζνχλ δχν έληππα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκα ζε 
κέληνξεο θαη λενεηζεξρφκελνπο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ηάμεο. Σν πξψην 
έληππν απνηειεί εξγαιείν Παξαηήξεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ην δεχηεξν είλαη 
νπζηαζηηθά έλα Αλαζηνραζηηθφ εξγαιείν. Σφζν ην πξψην φζν θαη ην δεχηεξν έληππν 
ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά σο εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ, παξαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηεο 
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ηάμεο απφ ην λενεηζεξρφκελν. 
 
ΙΙ.  Β’ Φάζη  
 
Η Φάζε Β΄ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη: 
 
α) Δπγαζία ζηη ζσολική μονάδα γηα πεξίνδν 6 κελψλ.  Οη Νενεηζεξρφκελνη αλακέλεηαη λα 
εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ζε ζπλεξγαζία κε ην/ηε Μέληνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ 
ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Α΄ Φάζε: 

 Γηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο (ρξήζε εξγαιείσλ δηεξεχλεζεο) 

 Αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο  

 Παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ 10 δηδαζθαιηψλ ζηελ ηάμε ηνπ Μέληνξα 

 Γηεμαγσγή ηνπιάρηζηνλ 10 καζεκάησλ ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζπδήηεζε-αλάιπζε   

 Πξαγκαηνπνίεζε 6 ηνπιάρηζηνλ ζπλδηδαζθαιηψλ κε ην Μέληνξα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 
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β) Κενηπική Δπιμόπθυζη ζε κία ζπλάληεζε: 
 
 

 
Θεκαηηθή Δλφηεηα 

Γηάξθεηα 

(1 δηδ. πεξ. = 45΄) 

Υξφλνο Γηεμαγσγήο 

Μία 

ζπλάληεζε 

Αποηελεζμαηική Γιδαζκαλία/ 

Γιασείπιζη ηάξηρ 

5 πεπίοδοι   

 

Απογεςμαηινή 
θοίηηζη 

 
Η ζπλάληεζε ζα απνζθνπεί ζηνλ αλαζηνραζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ 
Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία, ηε Γηαρείξηζε ηάμεο θαη ηε γεληθφηεξε εθαξκνγή ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 
 
 
ΙΙΙ.  Γ΄ Φάζη  
 

 
Θεκαηηθή Δλφηεηα 

Γηάξθεηα 

(1 δηδ. πεξ. = 45΄) 
Υξφλνο Γηεμαγσγήο 

Μία 

ζπλάληεζε 

Αποηελεζμαηική Γιδαζκαλία/ 

Γιασείπιζη ηάξηρ - Κλείζιμο 
5 πεπίοδοι 

Απογεςμαηινή 
θοίηηζη 

 
 
ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε νη Νενεηζεξρφκελνη Δθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ θάλεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 
ηνπο γηα ην πξφγξακκα θαη πψο ζεσξνχλ φηη επεξεάδεη ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο. 
 
 

 


