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ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Πξόγξακκα Δηζαγωγηθήο Δπηκόξθωζεο (Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο Μεληόξωλ)
Σο Έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΔΚΣ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ καηά 15% ζηα πλαίζια ηος
Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 1 «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Πξνζαξκνζηηθόηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
(Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλωληθή πλνρή) γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013.
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ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ
T.Θ. 12720, 2252 Λεπθσζία
Φαμ: 22 480505, Tει: 22 402384
eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy

14 επηεκβξίνπ 2011
Γηεπζπληέο/ληξηεο
Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ θαη Σερληθώλ ρνιώλ
Θέκα: Δθδήιωζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην ζεζκό ηνπ Μέληνξα γηα Νενεηζεξρόκελνπο
Δθπαηδεπηηθνύο ζηα πιαίζηα ηεο Δηζαγωγηθήο Δπηκόξθωζεο γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο
Μέζεο Δθπαίδεπζεο
Σν Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην πξνζθέξεη Πξόγξακκα Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο γηα ηνπο
Nενεηζεξρόκελνπο Eθπαηδεπηηθνύο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (Αξ. Απόθαζεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ
67.496 εκεξ. 17.7.2008). Σν Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο γηα ηνπο Νενεηζεξρόκελνπο Δθπαηδεπηηθνύο
πεξηιακβάλεη επηκόξθσζε ζε θεληξηθό επίπεδν (Φάζε Α΄, Φάζε Β΄ θαη Φάζε Γ΄), θαζώο θαη ζηήξημε
ησλ Nενεηζεξρόκελσλ Eθπαηδεπηηθώλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα από κέληνξεο (Φάζε Β΄). Σν Πξόγξακκα
Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη από ηηο 3 Οθηωβξίνπ 2011 κέρξη θαη ηηο 31
Μαΐνπ 2012 σο αθνινύζσο:
1.

Φάζη Α΄: επηκόξθσζε ζε θεληξηθό επίπεδν από ηιρ 3 Οκηωβπίος μέσπι και ηιρ 14
Οκηωβπίος 2011

2.

Φάζη Β΄:

α) εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα από ηον Οκηώβπιο ηος 2011 μέσπι και ηο

Μάιο ηος 2012
β) επηκόξθσζε ζε θεληξηθό επίπεδν καηά ηο μήνα Ιανοςάπιο ηος 2012
3.

Φάζη Γ΄: επηκόξθσζε ζε θεληξηθό επίπεδν καηά ηο μήνα Μάιο ηος 2012

Γηα ην ιόγν απηό, ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία
όπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί Νενεηζεξρόκελνη Δθπαηδεπηηθνί (βι. Παπάπηημα Α΄) θαη ελδηαθέξνληαη λα
είλαη Μέληνξεο Νενεηζεξρόκελσλ Δθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο όπσο δειώζνπλ ζπκκεηνρή.
Οη πξνϋπνζέζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθόο σο κέληνξαο παξνπζηάδνληαη ζην
Παπάπηημα Β΄, ε δηαδηθαζία επηινγήο παξνπζηάδεηαη ζην Παπάπηημα Γ΄, θαη νη ππνρξεώζεηο ζην
Παπάπηημα Γ΄.
ε απηό ην ζεκείν ηνλίδεηαη πωο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ωο Μέληνξεο:
ζα πάξνπλ απαιιαγή δηδαθηηθνύ ρξόλνπ δύν πεξηόδωλ γηα θάζε Νενεηζεξρόκελν
Δθπαηδεπηηθό πνπ ζηεξίδνπλ. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ν Μέληνξαο ζηεξίδεη 2
Νενεηζεξρόκελνπο Δθπαηδεπηηθνύο, ζα έρεη απαιιαγή δηδαθηηθνύ ρξόλνπ ηξηώλ πεξηόδωλ
έρνπλ ηελ ππνρξέωζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο πνπ ζα πξνζθέξεη ην
Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην γηα ηνπο Μέληνξεο (βι. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ζην Παπάπηημα Δ΄).
Σν πξόγξακκα απηό πεξηιακβάλεη επηκόξθωζε ζε θεληξηθό επίπεδν δηάξθεηαο 40
δηδαθηηθώλ πεξηόδωλ θαζώο θαη εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Η θεληξηθή επηκόξθωζε ζα
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πξνζθεξζεί ζε πξωηλό θαη απνγεπκαηηλό ρξόλν (4 ζπλαληήζεηο ζε πξωηλό θαη 4
ζπλαληήζεηο ζε απνγεπκαηηλό ρξόλν)
Γηα ηνπο Μέληνξεο πνπ ζα νινθιεξώζνπλ επηηπρώο ην Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο ζα
δίλεηαη επίδνκα επηκόξθωζεο 10 επξώ αλά δηδαθηηθή πεξίνδν ε νπνία ζα έρεη πξνζθεξζεί
ζε απνγεπκαηηλό, κε εξγάζηκν ρξόλν (ύλνιν 200 επξώ).
Παξαθαιείζηε λα ελεκεξώζεηε ζρεηηθά κε ηα πην πάλσ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη λα
δεηήζεηε από όζνπο εθπαηδεπηηθνύο επηζπκνύλ, λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, ζπκπιεξώλνληαο
ειεθηξνληθά ηε Γήισζε Παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ νπνία ζα βξνπλ ζηνλ ηζηνρώξν
ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (http://www.pi.ac.cy) ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ.
Σνλίδεηαη πωο ηα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξώζεη κε επηηπρία ην Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο
Μεληόξωλ ηηο ζρνιηθέο ρξνληέο 2008-2009, 2009 – 2010 ή 2010 - 2011, θαη ελδηαθέξνληαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ ωο Μέληνξεο ζε Νενεηζεξρόκελνπο Δθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ηε
θεηηλή ρξνληά, ζα πξέπεη επίζεο λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή
ζπκπιήξωζε ηεο Γήιωζεο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ
Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (http://www.pi.ac.cy). Δλλνείηαη πωο ηα άηνκα απηά ΓΔΝ ζα
παξαθνινπζήζνπλ ην Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο, αθνύ ην έρνπλ ήδε πξάμεη κε επηηπρία ηε
ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009, 2009-2010 ή 2010 - 2011.
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη από ηελ Σεηάξηε 14/09/2011 κέρξη θαη ηελ
Σεηάξηε 21/09/2011. Οδεγίεο γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
ηζηνζειίδα. Γηα βνήζεηα ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί
κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ θα Ήβε Γεσξγίνπ ζην ηειέθσλν 22402370.
Σνλίδεηαη πσο ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε
ζπγθεθξηκέλεο επαξρίεο ή ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκό εκεξώλ δελ ζα δεκηνπξγνύληαη νκάδεο. Σν
Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ζα πξνζπαζήζεη λα ηθαλνπνηήζεη όινπο ηνπο αηηεηέο, ρσξίο λα δεζκεύεηαη όηη
ζα ηθαλνπνηεζνύλ όινη.
εκεηώλεηαη πσο όζνη εκπαιδεςηικοί επιλεγούν ηελικά ωρ μένηοπερ ζα ελεκεξσζνύλ κε ζρεηηθή
εγθύθιην.

Γξ Αζελά Μηραειίδνπ-Δπξηπίδνπ
Γηεπζύληξηα Π.Ι.
γηα Γεληθή Γηεπζύληξηα ΤΠΠ

Κνηλ:ΓΜΔ, ΓΣΔE

Δγθύθιηνο πκκεηνρήο ζην Θεζκό ηνπ Μέληνξα (Μέζε Δθπαίδεπζε)
Φζηλόπωξν 2011

2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
Καηάινγνο κε ζρνιεία Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί λενεηζεξρόκελνη
εθπαηδεπηηθνί (κε εηδηθόηεηα)
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ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

Εμπορικών
Εμπορικών
Μαθηματικών
Μαθηματικών
Χημείασ
Χημείασ
Βιολογίασ
Βιολογίασ
Γαλλικών
Γαλλικών
Γαλλικών
Γαλλικών
Εμπορικών
Εμπορικών
Εμπορικών
Θρηςκευτικών
Θρηςκευτικών
Μαθηματικών
Μαθηματικών
Σέχνησ
Σέχνησ
Φιλολογικών
Φυςικήσ
Φυςικήσ
Φυςικήσ
Φυςικήσ
Αγγλικών
Βιολογίασ
Γαλλικών
Εμπορικών
Εμπορικών
Εμπορικών
Εμπορικών
Εμπορικών
Εμπορικών
Μαθηματικών
Μαθηματικών
Μαθηματικών
Μουςικήσ
Οικιακήσ Οικ.
Οικιακήσ Οικ.
Οικιακήσ Οικ.
Σεχνολογίασ

ΥΟΛΔΙΟ

ΛΤΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ΄
ΛΤΚΕΙΟ ΟΛΕΑ
ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΣΙΩΝ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ (ΠΛΑΣΤ)
ΓΤΜΝ. ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΛΙΟΜΕΣΟΧΟΤ
ΓΤΜΝ. ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΤΜΝ. ΑΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ
ΛΑΝΙΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΣΡΑ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΤΛΑΞΗ
ΓΤΜΝ. ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΤΚΕΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΑ ΦΤΛΑΞΗ
Α΄ΣΕΧΝΙΚΗ ΛΕΜΕΟΤ
ΓΤΜΝ. ΑΓΙΟΤ ΝΕΟΦΤΣΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΓ. ΠΤΡΙΔΩΝΑ
ΣΙΡΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΓ. ΠΤΡΙΔΩΝΑ
ΣΙΡΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΣΩΝΙΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΣΙΡΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
Γ΄ΣΕΧΝΙΚΗ ΛΕΜΕΟΤ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ)
Β' ΣΕΧΝΙΚΗ ΛΕΜΕΟΤ
Β' ΣΕΧΝΙΚΗ ΛΕΜΕΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ
ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
ΛΤΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ
ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΛΤΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΕΤΚΑΡΩΝ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΙΣΙΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΟΙΑ ή ΛΤΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ
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ΛΑΡΝΑΚΑ
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Σεχνολογίασ
Φυςικήσ
Φυςικήσ
Φυςικήσ Αγωγήσ
Φυςικήσ Αγωγήσ
Φυςικήσ Αγωγήσ
Φυςικήσ Αγωγήσ
Φυςικήσ Αγωγήσ
Φυςικήσ Αγωγήσ
Χημείασ
Χημείασ
Μαθηματικών
Φιλολογικών

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΓΙΟΤ ΛΑΖΑΡΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΟΙΑ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ
ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ή ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠ. ΠΑΤΛΟΤ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ
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ΠΑΦΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

Πξνϋπνζέζεηο γηα πκκεηνρή ζην Θεζκό ηνπ Μέληνξα (Μέζε Δθπαίδεπζε)
Οη Μέληνξεο ζα πξνζέιζνπλ οικειοθελώρ ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα.
Μέληνξεο λα είλαη άηνκα θνηλσληθά θαη δεθηηθά πνπ:

Ωζηόζν αλακέλεηαη νη

έρνπλ πείξα εξγαζίαο ζην δεκόζην ζρνιείν (ηνπιάρηζηνλ 8 ρξόληα). ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο πνπ
ζε ζρνιηθή κνλάδα δελ ππάξρεη άηνκν πνπ λα πιεξνί ηελ πην πάλσ πξνϋπόζεζε κπνξεί λα
γίλνπλ δεθηά σο Μέληνξεο άηνκα κε κηθξόηεξν αξηζκό ρξόλσλ ππεξεζίαο
εθαξκόδνπλ ζύγρξνλεο ή άιιεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
κάζεζε ή έρνπλ αλαιάβεη δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο (λα ππνβιεζεί κηθξή έθζεζε πεξηγξαθήο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο)
έρνπλ επάξθεηα ζηε ρξήζε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ (Windows, Word, E-mail, Internet)
έρνπλ επηπξόζζεηα ζρεηηθά πξνζόληα (κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θ.ιπ.).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
Γηαδηθαζία Δπηινγήο ηωλ Μεληόξωλ (Μέζε Δθπαίδεπζε)
ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ζα ζπζηαζεί επηηξνπή γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Μεληόξσλ. πγθεθξηκέλα ε
επηηξνπή απηή:
ζα κειεηήζεη ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί
ζα εμεηάζεη πνηα άηνκα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ πξόζθιεζε ζα επηιέμεη ηα άηνκα
πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Μέληνξεο, από ηα άηνκα πνπ ηειηθά πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πξόζθιεζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη Μέληνξεο ζε ζρέζε κε ηνλ
αξηζκό ησλ Νενεηζεξρόκελσλ Δθπαηδεπηηθώλ πνπ εξγάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, πξνηεξαηόηεηα ζα δίλεηαη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ επί ίζεο δηδαθηηθήο πείξαο. εκεηώλεηαη πσο
πξνηεξαηόηεηα έρνπλ νη απινί Καζεγεηέο έλαληη ησλ Βνεζώλ Γηεπζπληώλ
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αηηήζεηο γηα Μέληνξεο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο κε ηνπο Νενεηζεξρόκελνπο
Δθπαηδεπηηθνύο, ηόηε ζα ηνπνζεηεζνύλ σο Μέληνξεο άηνκα από εηδηθόηεηεο ζπλαθείο κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ
Νενεηζεξρνκέλνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
Τπνρξεώζεηο Μεληόξωλ (Μέζε Δθπαίδεπζε)

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Μέληνξεο γηα ηνπο Νενεηζεξρόκελνπο Δθπαηδεπηηθνύο ζην
Πξόγξακκα Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο έρνπλ ππνρξέσζε λα:
ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο πνπ δηνξγαλώλεη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (βι.
Παξάξηεκα Δ΄)
θαζνδεγνύλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηνπο Νενεηζεξρόκελνπο Δθπαηδεπηηθνύο, θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο
ρξνληάο, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ δηνξγαλώλεη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην
ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην γηα νηηδήπνηε αθνξά ζην κεληνξηθό ηνπο ξόιν,
θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο
ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνλ νηθείν επηζεσξεηή θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ην
κεληνξηθό ηνπο ξόιν θαη ελεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ νηθείνπ επηζεσξεηή θαη ηεο
Γηεύζπλζεο ηνπο ζρνιείνπ
παξεπξίζθνληαη ζε ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην
ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία θαη λα ηεξνύλ αξρεία, όπσο ηνπο δεηεζεί από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην,
θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο
ζπδεηνύλ θαη λα ππνδεηθλύνπλ ηερληθέο βειηίσζεο ησλ Νενεηζεξρνκέλσλ, θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο
ρξνληάο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄
Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο Μεληόξωλ (Μέζε Δθπαίδεπζε)

Σν Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Μεληόξσλ απνηειείηαη από ηξεηο ρξνληθέο θάζεηο (Φάζε Α΄, Φάζε Β΄
θαη Φάζε Γ΄) θαη αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη από ηηο 3 Οκηωβπίος 2011 μέσπι και ηιρ 31 Μαΐος 2012
σο αθνινύζσο:
Φάζη Α΄: επηκόξθσζε ζε θεληξηθό επίπεδν από ηιρ 3 Οκηωβπίος μέσπι και ηιρ 14
Οκηωβπίος 2011
Φάζη Β΄: α) εξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα από ηον Οκηώβπιο ηος 2011 μέσπι και ηο Μάιο
ηος 2012
β) επηκόξθσζε ζε θεληξηθό επίπεδν καηά ηο μήνα Ιανοςάπιο ηος 2012
Φάζη Γ΄: επηκόξθσζε ζε θεληξηθό επίπεδν καηά ηο μήνα Μάιο ηος 2012
Πεξηερόκελν Φάζεωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
1. ΦΑΗ Α΄ (Κεληξηθή Δπηκόξθωζε)
Θεκαηηθή Δλόηεηα

Γηάξθεηα

Υξόλνο
Γηεμαγωγήο

Δηζαγσγή

1 πεξίνδνο

Θεζκόο ηνπ Μέληνξα

2 πεξίνδνη

ΣΠΔ

2 πεξίνδνη

Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία
(Αλαζηνραζκόο - Έληππα)

5 πεξίνδνη

Απνγεπκαηηλή
θνίηεζε

ε

πκβνπιεπηηθή

5 πεξίνδνη

Πξσηλή θνίηεζε

ε

Γηαρείξηζε ηάμεο

5 πεξίνδνη

Απνγεπκαηηλή
θνίηεζε

ε

1 ζπλάληεζε

ε

2 ζπλάληεζε
3 ζπλάληεζε
4 ζπλάληεζε

Πξσηλή θνίηεζε

2. ΦΑΗ Β΄

2α. Δξγαζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα γηα πεξίνδν 6 κελώλ. Ο Μέληνξαο αλακέλεηαη λα εθαξκόζεη ζηελ
πξάμε ζε ζπλεξγαζία κε ην Νενεηζεξρόκελν Δθπαηδεπηηθό ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ ζα
πξνθύςνπλ από ηελ Α΄ Φάζε:
Γηεξεύλεζε αλαγθώλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ (ρξήζε εξγαιείσλ δηεξεύλεζεο)
Αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα θάζε Νενεηζεξρόκελν Δθπαηδεπηηθό
Παξνπζίαζε ηνπιάρηζηνλ 10 δηδαζθαιηώλ ζηελ παξνπζία ηνπ Νενεηζεξρνκέλνπ κε έκθαζε ζηηο
κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζηε Φάζε Α΄
Παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 10 καζεκάησλ ηνπ Νενεηζεξρόκελνπ Δθπαηδεπηηθνύ θαη ζπδήηεζεαλάιπζε
Πξαγκαηνπνίεζε 6 ηνπιάρηζηνλ ζπλδηδαζθαιηώλ κε ην Νενεηζεξρόκελν ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
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2β) Κεληξηθή Δπηκόξθωζε
Θεκαηηθή Δλόηεηα

ε

1 ζπλάληεζε

ε

2 ζπλάληεζε

Υξόλνο Γηεμαγωγήο

Γηάξθεηα

Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία/
Γηαρείξηζε ηάμεο

5 πεξίνδνη

Απνγεπκαηηλή θνίηεζε

πκβνπιεπηηθή

5 πεξίνδνη

Πξσηλή θνίηεζε

3. ΦΑΗ Γ΄ (Κεληξηθή επηκόξθωζε)
Θεκαηηθή Δλόηεηα

ε

1 ζπλάληεζε

ε

2 ζπλάληεζε

Υξόλνο Γηεμαγωγήο

Γηάξθεηα

Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία/
Γηαρείξηζε ηάμεο

5 πεξίνδνη

Απνγεπκαηηλή θνίηεζε

Θεζκόο ηνπ κέληνξα - Κιείζηκν

5 πεξίνδνη

Πξσηλή θνίηεζε

ύνολο Φάζεων Α΄, Β΄ και Γ΄ : 8 ζπλαληήζεηο ησλ 5 δηδαθηηθώλ πεξηόδσλ (40 δηδαθηηθέο πεξίνδνη).
Μέξεο θαη ώξεο δηεμαγωγήο ηωλ ζπλαληήζεωλ θεληξηθήο επηκόξθωζεο
Οη ζπλαληήζεηο ηεο θεληξηθήο επηκόξθσζεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζύκθσλα
κε ηνπο πην θάησ ζπλδπαζκνύο εκεξώλ:
Γεπηέξα θαη Πέκπηε
Σξίηε θαη Παξαζθεπή
Οη ώξεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαληήζεσλ έρνπλ σο αθνινύζσο:
Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο

Πξωηλέο ζπλαληήζεηο

Ώξεο

Ώξεο

1 πεξίνδνο 45΄

3.30 κ.κ. - 4.15 κ.κ.

8.30 π.κ. - 9.15 π.κ.

2ε πεξίνδνο 45΄

4.15 κ.κ. - 5.00 κ.κ.

9.15 π.κ. - 10.00 π.κ.

Γηάιεηκκα 15΄

5.00 κ.κ. - 5.15 κ.κ.

10.00 π.κ. - 10.15 π.κ.

3ε πεξίνδνο 45΄

5.15 κ.κ. - 6.00 κ.κ.

10.15 π.κ. - 11.00 π.κ

4ε πεξίνδνο 45΄

6.00 κ.κ. - 6.45 κ.κ.

11.00 π.κ. - 11.45 π.κ.

Γηάιεηκκα 15΄

6.45 κ.κ. - 7.00 κ.κ.

11.45 π.κ. - 12.00 κ.

5ε πεξίνδνο 45΄

7.00 κ.κ. - 7.45 κ.κ.

12.00 κ. - 12.45 κ.κ.

Πεξίνδνη ζπλάληεζεο
ε
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Υώξνο δηεμαγωγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Σν Πξόγξακκα ζα δηεμάγεηαη αλάινγα κε ηηο δειώζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο αληίζηνηρεο επαξρίεο
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ή/θαη ζε ζρνιηθά θηήξηα πνπ ζα δηαηεζνύλ από ηηο
αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηνπ ΤΠΠ γηα ην ζθνπό απηό.
Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Οη Μέληνξεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκόζνπλ όια ηα πην θάησ ζηε ζρνιηθή κνλάδα:
Γηεξεύλεζε αλαγθώλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ (ρξήζε εξγαιείνπ δηεξεύλεζεο) (Έληππν Α΄)
Αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα θάζε Νενεηζεξρόκελν Δθπαηδεπηηθό (Έληππν Β΄)
Παξνπζίαζε ηνπιάρηζηνλ 10 δηδαζθαιηώλ ζηελ παξνπζία ηνπ Νενεηζεξρνκέλνπ κε έκθαζε ζηηο
κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζηε Φάζε Α΄ (Έληππν Γ΄)
Παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 10 καζεκάησλ ηνπ Νενεηζεξρόκελνπ Δθπαηδεπηηθνύ θαη ζπδήηεζεαλάιπζε (Έληππν Γ΄)
Πξαγκαηνπνίεζε 6 ηνπιάρηζηνλ ζπλδηδαζθαιηώλ από ην Νενεηζεξρόκελν ζε ζπλεξγαζία κε ην
Μέληνξα ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Έληππν Δ΄).
Όια ηα πην πάλσ έληππα αμηνιόγεζεο ζα δνζνύλ ζηνπο κέληνξεο ζηελ πξώηε ζπλάληεζε ηεο
θεληξηθήο επηκόξθσζεο (Φάζε Α΄) θαη ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζην Π.Ι. κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο.
Δπηπξόζζεηα, κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπο δνζνύλ από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, νη Μέληνξεο
ηεξνύλ εξγαιεία παξαηήξεζεο δηδαζθαιίαο ηα νπνία ζα αμηνπνηνύλ σο εμήο:
α) ζηε Β’ Φάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηηο θνηλέο δξάζεηο ηνπο κε ηνπο Νενεηζεξρνκέλνπο,
β) ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηήξημεο ηνπ Π.Ι. θαη
γ) ζηε Γ΄ Φάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νπόηε ζα παξνπζηάζνπλ ηνλ αλαζηνραζκό ηνπο όζνλ αθνξά ζηηο
δηάθνξεο πηπρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Όια ηα ζρεηηθά έληππα βξίζθνληαη ζην ελεκεξσηηθό βηβιηάξην θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΙ.
Παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Καηά ηελ θεληξηθή επηκόξθσζε ζα ηεξείηαη απζηεξά παξνπζηνιόγην (Φάζε Α΄, Φάζε Β΄ θαη Φάζε Γ΄).
εκεηώλεηαη όηη ε ηαθηηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ
επηδόκαηνο επηκόξθσζεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηωλ νπνίωλ νη απνπζίεο μεπεξλνύλ ην 20% ηεο δηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα
έρνπλ ωο ζπλέπεηα ηελ απώιεηα ηνπ δηθαηώκαηνο ζην επίδνκα επηκόξθωζεο, θαζώο θαη ηεο ηδηόηεηαο
ηνπ κέληνξα.
Δπίδνκα επηκόξθωζεο
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ επιηςσώρ ην Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Μεληόξσλ,
ζα δίλεηαη επίδνκα επηκόξθσζεο γηα ηελ θεληξηθή επηκόξθσζε, ε νπνία ζα πξνζθέξεηαη ζε
απνγεπκαηηλό, κε εξγάζηκν ρξόλν, δηάξθεηαο 20 δηδαθηηθώλ πεξηόδσλ (Φάζε Α΄, Φάζε Β΄ θαη Φάζε
Γ΄). πγθεθξηκέλα, ζα δίλεηαη επίδνκα επηκόξθσζεο €200 (€10 αλά δηδαθηηθή πεξίνδν).
Έλαο εθπαηδεπηηθόο ζεωξείηαη όηη έρεη ζπκπιεξώζεη επηηπρώο ην Πξόγξακκα, όηαλ ζα έρεη
παξαθνινπζήζεη ην πιήξεο πξόγξακκα θαη όηαλ ζα έρεη νινθιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, όπωο
παξνπζηάδνληαη πην πάλω, ζην ζεκείν Αξιολόγηζη ηος Ππογπάμμαηορ.
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