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υχνζσ Ερωτήςεισ/Απαντήςεισ  
(αποςτολι ερωτιςεων ςτο pathway@iep.edu.gr) 

Ερϊτηςη (1).   Ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ζνα ΕΚΦΕ με περιςςότερεσ από μία ομάδεσ; 
Απάντηςη: Κάκε ΕΚΦΕ μπορεί να ςυμμετζχει με 1 μόνο ομάδα ςε κάκε ζναν από τουσ δφο διαγωνιςμοφσ (οι 

ομάδεσ μποροφν να ζχουν διαφορετικι ςφνκεςθ ςε κάκε διαγωνιςμό). Εξαίρεςθ αποτελεί θ περίπτωςθ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ενόσ ΕΚΦΕ με 2 διαφορετικζσ ομάδεσ ςε κάκε ζναν από τουσ δφο 
διαγωνιςμοφσ, όταν αυτό το ΕΚΦΕ ςυνεργάηεται με δφο ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. Αντίςτροφα, ςχολικοί 
ςφμβουλοι που ςυνεργάηονται με δφο ι περιςςότερα ΕΚΦΕ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτισ αντίςτοιχεσ 
δφο ι περιςςότερεσ ομάδεσ των ΕΚΦΕ (και για γυμνάςιο και για λφκειο) . 

Ερ.(2).  Πόςα άτομα μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει θ επιμορφωτικι ομάδα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό; 
Απ.  Η ομάδα ςυμμετοχισ του ΕΚΦΕ ςτο διαγωνιςμό ( και ςτα βραβεία) αποτελείται από 1 ζωσ 3 άτομα, 

μεταξφ των οποίων μπορεί να είναι: ο υπεφκυνοσ ΕΚΦΕ, ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ και ςυνεργάτεσ του 
ΕΚΦΕ. Στθν επιμορφωτικι ομάδα είναι δυνατόν να ςυμμετζχουν περιςςότερα άτομα/ομιλθτζσ. 

Ερ.(3).  Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθν τρζχουςα ςχολικι 
φλθ; 

Απ.  Όχι, αρκεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ να είναι κατάλλθλοσ για τθ αντίςτοιχθ βακμίδα των 
εκπαιδευτικϊν/επιμορφοφμενων  (Γυμνάςιο/Λφκειο) 

Ερ.(4).  Γιατί δεν κακορίηεται θ χρονικι διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ; Θα αποτελζςει κριτιριο του διαγωνιςμοφ; 
Απ.  Ο διαγωνιςμόσ ςτοχεφει ςε "καλζσ πρακτικζσ" εφαρμογισ τθσ Διερευνθτικισ/Ανακαλυπτικισ μεκόδου 

διδαςκαλίασ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Το πλικοσ των επιμζρουσ ςτόχων τθσ επιμόρφωςθσ, αναφορικά με 
το γνωςτικό αντικείμενο, και θ τελικι διαμόρφωςθ τθσ χρονικισ διάρκειάσ τθσ, δεν αποτελεί κριτιριο 
του διαγωνιςμοφ. Προτεινόμενθ χρονικι διάρκεια είναι οι 2-3 ϊρεσ. 

Ερ.(5). Ποιοι και πϊσ ςυμπλθρϊνουν τα ερωτθματολόγια; Ποιοσ είναι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμπλθρωμζνων 
ερωτθματολογίων; 

Απ.  Τα ερωτθματολόγια τα ςυμπλθρϊνουν οι επιμορφοφμενοι και πρζπει να αναγράφουν τθν θλεκτρονικι 
τουσ διεφκυνςθ. Το pre-event ερωτθματολόγιο πρζπει να ςυμπλθρωκεί από τουσ επιμορφοφμενουσ με 
τθν ζναρξθσ τθσ επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ και το post-event ερωτθματολόγιο πρζπει να ςυμπλθρωκεί 
προσ το τζλοσ. Τα μζλθ τθσ ομάδασ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τα 
ερωτθματολόγια αλλά μόνο μία φορά. Επικυμθτό είναι να κατατεκοφν ςυμπλθρωμζνα τουλάχιςτον 10 
διπλά ερωτθματολόγια. 

Ερ.(6). Μποροφν να αποςταλοφν ταχυδρομικά τα ςτοιχεία τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν 
προκιρυξθ;  

Απ.  Ναι. Τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό - θ πρόςκλθςθ, τα ςυμπλθρωμζνα 
ερωτθματολόγια και το CD με το ψθφιακό υλικό - μποροφν να αποςταλοφν με ςυςτθμζνο γράμμα προσ 
τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ / Πρωτόκολλο  
( υπόψη κ. Χ. Ραγιαδάκου) 
Αν. Σςόχα 36,  
11521 Αθήνα 

Ερ.(7). Το αντικείμενο τθσ Άνωςθσ υπάρχει ωσ ςενάριο ςτο  Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ. Μπορϊ να 
προτείνω με τθν ομάδα μου ζνα ςενάριο για τθν Άνωςθ; 

Απ.  Ναι, ο διαγωνιςμόσ ςτοχεφει ςε "καλζσ πρακτικζσ" εφαρμογισ τθσ Διερευνθτικισ/Ανακαλυπτικισ 
μεκόδου. Το αντικείμενο τθσ επιμορφωτικισ/εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ δεν περιορίηεται. Επίςθσ, 
το κζμα τθσ επιμορφωτικισ/εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ δεν πρζπει να είναι απαραίτθτα πρωτότυπο, 
όπωσ, για παράδειγμα, είναι δυνατόν να αποτελζςουν κζμα τθσ δραςτθριότθτασ οι αςκιςεισ των 
εργαςτθριακϊν οδθγϊν των ςχολικϊν εγχειριδίων. 


