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ΠΡΟΣ:   

1. Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 

2. Διευθυντές και Προϊσταμένους 
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Β/θμιας Εκπ/σης των Ν.Α. 
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Φλώρινας 

ΘΕΜΑ :  Έναρξη Β΄ φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων 
Εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σχολ. Έτους 2005-06. 

ΣΧΕΤ. : Αρ. Πρωτ. 13613/Δ3/8-2-2006 Απόφαση Υπουργού Παιδείας 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της 
δικαιοδοσίας σας ότι η Β΄ φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων 
Εκπ/κών αρχίζει στις 20-2-2006. 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, το περιεχόμενο του Προγράμματος της Β΄ 
φάσης αφορά στην παρακολούθηση της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης του 
διδακτικού έργου στα σχολεία και στοχεύει στη σύζευξη θεωρίας και διδακτικής 
πράξης. 

Για την υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν: 

Α΄ μέρος 
10 ώρες επιμόρφωσης εκτός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων 

Β΄ μέρος 
Δειγματικές διδασκαλίας διάρκειας 30 ωρών (5 σχολικά εξάωρα) σε 

πραγματικές σχολικές τάξεις. 
Επισημαίνεται, σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, ότι για την 

πραγματοποίηση των ανωτέρω 30 ωρών επιμόρφωσης, που συναρτώνται με την 
παρακολούθηση διδασκαλίας σε σχολικό περιβάλλον, θεωρείται επιβεβλημένη η 
απουσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από την εργασία τους. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Συμμετέχουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί σχολ. έτους 2005 - 2006, όλων των 

κλάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά τη 
στιγμή του διορισμού τους είχαν διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λιγότερη από 8 μήνες και έχουν παρακολουθήσει την Α΄ 
Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. 

Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν τα έτη 2003 και 2004 και έχουν 
παρακολουθήσει την Α΄ Φάση απαλλάσσονται από την παρακολούθηση της Β΄ Φάσης 
μόνο στην περίπτωση που η συνολική υπηρεσία τους, πριν και μετά τον διορισμό τους, 
είναι τουλάχιστον 8 μηνών και αφορά άσκηση διδακτικού έργου σε σχολείο 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν απαλλάσσονται από την 
παρακολούθηση της Β΄ Φάσης εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το διάστημα της εν λόγω 
υπηρεσίας, είχαν άδεια κύησης ή ανατροφής παιδιού, αναρρωτική άδεια ή απόσπαση σε 
άλλη υπηρεσία πλην της σχολικής μονάδας. 

Εκπαιδευτικοί που για διαφόρους λόγους δεν είχαν παρακολουθήσει την Α΄ 
Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης κατά το έτος διορισμού τους (2003 και 2004), 
παρακολούθησαν όμως το ανάλογο πρόγραμμα το 2005 και έχουν συμπληρώσει 
συνολική διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 8 μηνών, έστω και αν η προϋπηρεσία τους 
κατά τον διορισμό τους ήταν μικρότερης διάρκειας, απαλλάσσονται από την 
παρακολούθηση της Β΄ Φάσης.  

 

Για τα τμήματα και το πρόγραμμα της Β΄ φάσης οι εκπ/κοί μπορούν να 
ενημερώνονται στο τηλέφωνο 24610-22293 ή από την ιστοσελίδα του ΠΕΚ Κοζάνης 
http://pek.koz.sch.gr. 

Στο ΠΕΚ Κοζάνης κατά τη Β΄ φάση δεν υπάρχουν τμήματα Δασκάλων και 
Νηπιαγωγών. 

 Ο Υποδιευθυντής του Π.Ε.Κ. Κοζάνης 
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