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«Ταχύρρυθµα επιµορφωτικά σεµινάρια στη ∆ιαχείριση προβληµάτων σχολικής τάξης»
Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης:
«Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης»
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, έχει αναλάβει
την υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής
τάξης». Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 2.1. «Αναβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.1.1. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών»,
Κατηγορία Πράξεων 2.1.1.β. «Ταχύρρυθμα και μικρής διάρκειας επιμορφωτικά
προγράμματα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και από
το Ελληνικό Δημόσιο.
Σκοπός του προγράμματος είναι να εμπλουτίσουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις
τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται
αποτελεσματικότερα στη διαχείριση προβλημάτων της σχολικής τάξης. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στη βιωματική μάθηση, στην πρακτική αξιοποίηση των μεθόδων
αντιμετώπισης προβλημάτων και στη μελέτη περιπτώσεων.
Το πρόγραμμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2005 έως το
Δεκέμβριο του 2006 σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητας των 16 Π.Ε.Κ. της χώρας. Σε
αυτό επιμορφώθηκαν 4.400 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιλέχθηκαν με κλήρωση, από
12.000 συνολικά εκπαιδευτικούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πρόκειται να επαναλάβει το επιμορφωτικό πρόγραμμα
κατά το σχολικό έτος 2007‐2008, ανταποκρινόμενο στο αυξημένο ενδιαφέρον των
εκπαιδευτικών. Αρχικά, έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση του επιμορφωτικού
προγράμματος από 22‐09‐2007 έως και 25‐11‐2007 για τις περιοχές ευθύνης των ΠΕΚ
Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Λαμίας, Λάρισας, Πατρών, Τρίπολης και για τη νήσο
Ικαρία.
Οι εκπαιδευτικοί (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.pi‐schools.gr/sxoltaxi, επιλέγοντας Υποβολή αιτήσεων, από Τετάρτη 25
Απριλίου 2007 έως και την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007.
Οι θέσεις όσων πρόκειται να επιμορφωθούν θα καλυφθούν κατά σειρά προτεραιό‐
τητας:
α) από εκπαιδευτικούς οι οποίοι ως τις 31‐08‐2007 θα έχουν μέχρι πέντε χρόνια
εκπαιδευτικής υπηρεσίας και υπηρετούν σε σχολική μονάδα (σε ποσοστό 60%),
β) από εκπαιδευτικούς οι οποίοι ως τις 31‐08‐2007 θα έχουν πάνω από πέντε χρόνια
εκπαιδευτικής υπηρεσίας και υπηρετούν σε σχολική μονάδα (σε ποσοστό 40%) και

γ) από όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν υπηρετούν σε σχολική
μονάδα.
Εάν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό ανά
Επιμορφωτικό Κέντρο, θα ακολουθήσει δημόσια κλήρωση με την ευθύνη των Ειδικών
Συνεργατών για κάθε Π.Ε.Κ. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το
προβλεπόμενο ποσοστό μιας κατηγορίας, αυτό θα καλυφθεί από την
προηγούμενη ή τις επόμενες κατηγορίες κατά σειρά προτεραιότητας.
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα
από το Νοέμβριο του 2005 έως το Δεκέμβριο του 2006, δεν έχουν εκ νέου δικαίωμα
υποβολής αίτησης.
Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης, χρονικής διάρκειας 80 ωρών, θα πραγματοποιείται
Σάββατο και Κυριακή, στις έδρες των Π.Ε.Κ. ή στα εξακτινώμενα κέντρα τους, όπως
αυτά αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pi‐schools.gr/sxoltaxi ε‐
πιλογή Πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα διαμορ‐
φωθεί από την Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης της Πράξης.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν αργότερα από την προαναφερθείσα ημερομηνία δε
θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, δε θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις οι οποίες θα
υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τον προαναφερθέντα.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210.6397088, 210.6395997, 210.6399783,
210.6082517, 210.6082402 και 210. 6009485 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
diax@pi‐schools.gr

Η Υπεύθυνη της Πράξης

Ευανθία Μακρή‐Μπότσαρη
Αντιπρόεδρος του Π.Ι.
Πρόεδρος του Τμήματος
Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ»

Πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος
Θεµατικά πεδία
1. ∆ιαχείριση ιδιαιτεροτήτων µαθητών
1.α. Μαθησιακές δυσκολίες ( π.χ. δυσλεξία κλπ.)
1.β. Γνωστικά και συναισθηµατικά χαρακτηριστικά µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες.
1.γ. Τρόποι στήριξης των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες (συναισθηµατική υποστήριξη, προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού, διδασκαλία στρατηγικών µάθησης κλπ.)
1.δ. Μελέτη περίπτωσης µαθησιακών δυσκολιών
1.ε. Χαρισµατικοί µαθητές
2. Προβλήµατα συµπεριφοράς
2.α. Μορφές επιθετικότητας στο σχολείο (βία, εκφοβισµός – θυµατοποίηση κλπ.)
2.β. Τρόποι παρέµβασης στο σχολικό περιβάλλον
2.γ. ∆ιαχείριση κρίσεων στο σχολείο
2.δ. Μελέτη περίπτωσης προβληµάτων συµπεριφοράς
3. Πολιτισµικές διαφορές, κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες
3.α. Αρχές και µοντέλα διαχείρισης της πολιτισµικής ετερότητας
3.β. Η ∆ιδακτική της πολυπολιτισµικής τάξης (σχέδια εργασίας, οµαδοσυνεργατική, µάθηση, νέα βιβλία, µέθοδοι διδασκαλίας κλπ.)
3.γ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

