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            ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ   

 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ     
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005 

 
 Η Γ΄ φάση του Προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης πραγματοποιείται στα 
16 Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας ως ακολούθως: 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής: 
 
Συμμετέχουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετείχαν και στη Β΄ Φάση της Εισαγωγικής 
Επιμόρφωσης του σχολικού έτους 2004 - 2005. 
 
2. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια του Προγράμματος: 
 
Η Γ΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης διαρκεί 10 ώρες και πραγματοποιείται από 1 

έως 22 Απριλίου 2005 σε χρόνο εκτός του διδακτικού έργου των επιμορφουμένων. 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ Φάσης διαμορφώνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο 

του Π.Ε.Κ., το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις οδηγίες του Τμήματος Αξιολόγησης και 
Επιμόρφωσης του Π.Ι. και τις ιδιαιτερότητες υλοποίησης της επιμορφωτικής πράξης. 
Τα Π.Ε.Κ. γνωστοποιούν στο Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Π.Ι. και στη 

Δ.Π.Ε.Κ. του ΥΠΕΠΘ τον προγραμματισμό τους πριν από την έναρξη υλοποίησης της Γ΄ 
φάσης. 
 
3. Τόπος υλοποίησης:  
 
Το Πρόγραμμα της Γ΄ Φάσης πραγματοποιείται είτε στην έδρα του Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες 

πόλεις της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του 
Συμβουλίου, εφόσον αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφουμένων στο Πρόγραμμα 
και τη δημιουργία τμημάτων.  
Οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ. γνωστοποιούν έγκαιρα σε επιμορφωτές και επιμορφουμένους το 

Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ΄ φάσης και φροντίζουν για την ακριβή τήρησή του. 
Επίσης, οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ. ενημερώνουν και συντονίζουν τα μέλη της 

επιμορφωτικής ομάδας, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις των εισηγήσεων της Α΄ φάσης 
και επικαλύψεις ή παραλείψεις  στο περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος. 
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Οι συντονιστές του προγράμματος στα εξακτινωμένα τμήματα θα οριστούν από τα 
Συντονιστικά Συμβούλια των Π.Ε.Κ. με τις ίδιες διαδικασίες και αναλογία που ίσχυαν και 
στην Α΄ φάση. 
 
4. Επιμορφωτές: 
 
Επιμορφωτές της Γ΄ Φάσης είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι. και  

Σχολικοί Σύμβουλοι. Επίσης, επιμορφωτές μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα 
προσόντα (με μεταπτυχιακούς τίτλους, με γνώση και εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα - 
δράσεις), οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες της περιοχής 
ευθύνης του Π.Ε.Κ. 
Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.Ε.Κ. επιλέγουν τους επιμορφωτές με βάση τα 

ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
Οι υποψήφιοι επιμορφωτές οφείλουν να καταθέσουν στο Π.Ε.Κ. περίληψη του σχεδίου 

διδασκαλίας τους και, μετά την επιλογή τους, έντυπο επιμορφωτικό υλικό (τουλάχιστον 
τριών σελίδων) που θα χορηγήσουν στους επιμορφουμένους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με 
αυξημένα προσόντα, οι οποίοι θα επιλεγούν ως επιμορφωτές, υποχρεούνται να προσκομίσουν 
στο Π.Ε.Κ. επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους. 
 
5. Πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος της Γ΄ Φάσης: 
 
Στη Γ΄ φάση του Προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρουσιάζονται από τους 

ίδιους τους επιμορφουμένους προβλήματα που προέκυψαν κατά την άσκηση του διδακτικού 
τους έργου, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με το παιδαγωγικό τους έργο ή το ρόλο 
τους ως εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα. Κατόπιν μελετώνται, με τη συνεργασία 
των επιμορφωτών, τρόποι αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. 
Έτσι, το περιεχόμενο του Προγράμματος της Γ΄ Φάσης διαμορφώνεται ως εξής: 
α) Παρουσίαση από τους επιμορφουμένους των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την 

άσκηση του διδακτικού τους έργου στα σχολεία. 
β) Διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με το παιδαγωγικό τους έργο και το ρόλο τους 

ως εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα. 
γ) Μελέτη με τη συνεργασία των επιμορφωτών τρόπων αντιμετώπισης των παραπάνω 

ζητημάτων. 
 
Η οργανωτική μορφή του προγράμματος της Γ΄ Φάσης έχει την ακόλουθη δομή: 
 
1ο Θεματικό Πεδίο ( 4 διδακτικές ώρες) 
Παρουσίαση – Ανάλυση Προβλημάτων και Θεμάτων: 
- παιδαγωγικού χαρακτήρα (2 διδακτικές ώρες) 
  (διαχείριση σχολικής τάξης, μαθησιακές δυσκολίες, σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών  
  κ.ά.) 
- διαχείρισης πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων μαθητικού πληθυσμού (1 διδακτική ώρα) 
  (πολιτισμικά, ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών και εφήβων, αξιοποίηση ιδιαίτερων  
   δεξιοτήτων των μαθητών κ.ά.) 
- οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης (1 διδακτική ώρα)  
 
2ο Θεματικό Πεδίο (4 διδακτικές ώρες) 
Παρουσίαση – Ανάλυση Προβλημάτων και Θεμάτων:  
- εφαρμογής διδακτικών μεθόδων (2 διδακτικές ώρες) 
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- αξιοποίησης συμπερασμάτων των δειγματικών διδασκαλιών (2 διδακτικές ώρες)  
 
3ο Θεματικό Πεδίο (2 διδακτικές ώρες) 
Παρουσίαση – Ανάλυση Προβλημάτων και Θεμάτων:  
- αξιολόγησης μαθητών (1 διδακτική ώρα) 
- αξιολόγησης διδακτικού έργου (1 διδακτική ώρα) 

 
6. Δημιουργία τμημάτων: 
 
Τα τμήματα στη Γ΄ Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφουμένων 25 και 

ελάχιστο 20. Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, 
μπορούν να λειτουργήσουν για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα με ελάχιστο αριθμό μέχρι 
και 10 άτομα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι και 5 άτομα, με γνώμονα πάντα την 
εξυπηρέτηση των επιμορφουμένων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης. 
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τεχνολογικά μαθήματα στα Τ.Ε.Ε., 

είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και ολιγομελή τμήματα των 10 ατόμων, προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν οι διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ε., και, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, μέχρι και 5 ατόμων, με 
γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφουμένων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης. 

 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν δε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων 

κατά ειδικότητα, οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα σε συνδιδασκαλία με 
συγγενείς ειδικότητες ή άλλες. Τα γενικά κοινά θέματα παρουσιάζονται σε συνδιδασκαλία 
ανεξάρτητα από ειδικότητα, όταν ο αριθμός των επιμορφουμένων είναι περιορισμένος. 
Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο 

Π.Ε.Κ. που ανήκει το σχολείο ή η υπηρεσία εργασίας τους. 
 
7. Πλαίσιο αξιολόγησης της Γ΄ Φάσης: 
 
Η επιμορφωτική διαδικασία της Γ΄ φάσης θα αξιολογηθεί με συγκεκριμένα εργαλεία που 

ανταποκρίνονται σε σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους αξιολόγησης. 
Στα μέλη του Π.Ι. (συμμετέχοντες στην Ομάδα Έργου και Στήριξης του Προγράμματος 

της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης) παρέχεται η δυνατότητα επισκέψεων στα Π.Ε.Κ. κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Γ΄ φάσης. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται για να ανιχνευτούν και να 
καταγραφούν οι ανάγκες και τα αιτήματα των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική 
διαδικασία, καθώς και τα προβλήματα που αφορούν στο σχεδιασμό της Γ΄ φάσης και την 
οργάνωση του Προγράμματος. 
 
8. Βεβαίωση παρακολούθησης/ολοκλήρωσης του Προγράμματος: 
    
     Στους επιμορφουμένους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του 
Προγράμματος, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 
20% του συνόλου των διδακτικών ωρών του Προγράμματος. 
      
9. Επιλέξιμες δαπάνες: 
 
Επιλέξιμες δαπάνες για το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης θεωρούνται οι 

ακόλουθες: 
α) Αμοιβή επιμορφωτών κατά διδακτική ώρα, δαπάνες μετακίνησης, διανυκτέρευσης και 

ημερήσιας αποζημίωσης, όπως ορίζει ο νόμος.  
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β) Δαπάνες μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των 
επιμορφουμένων, όπως ορίζει ο νόμος για όσους καλούνται να παρακολουθήσουν το 
Πρόγραμμα της Επιμόρφωσης. 
γ) Έντυπα και γραφική ύλη [προμήθεια έντυπου υλικού (χαρτιά, τετράδια, κ.λπ.), 

γραφικής ύλης, δισκετών, C.Ds, αναλώσιμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων. Έξοδα 
πολλαπλών εκτυπώσεων]. 
δ) Υλικά άμεσης ανάλωσης (Υλικά θέρμανσης, καθαριότητας, φαρμακείου).  
ε) Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων επιμόρφωσης. 
στ) Ταχυδρομικά έξοδα. 
 
Οι παραπάνω δαπάνες θα καλυφθούν, όταν γίνονται αποκλειστικά για την εκτέλεση του 

Προγράμματος και προσδιορίζεται με ακρίβεια η αναγκαιότητά τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: 
Το παραπάνω «Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ΄ Φάσης» εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/23-3-2005 Πράξη του 
Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 


