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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις, οδηγίες και ενδεικτικός προγραμματισμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των
ΓΕ.Λ. με θέμα τις δημιουργικές εργασίες
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 137552/Δ2/17-08-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Με αφορμή ερωτήματα για τη διαδικασία με την οποία θα προετοιμαστεί και θα υλοποιηθεί η
επιμόρφωση που προβλέπεται στο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αρ. 137554/Δ2/17-8-2017 δίνονται οι
παρακάτω διευκρινίσεις καθώς και ενδεικτικός προγραμματισμός ενεργειών.
Α. Διευκρινίσεις
1.

Η 1η ενότητα είναι κοινή για όλες τις ειδικότητες και είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε

μεγάλο αμφιθέατρο ή στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου που αξιοποιείται για την
επιμόρφωση.
2.

Για τις ολιγομελείς ειδικότητες η επιμόρφωση στη 2η ενότητα πραγματοποιείται σε ομάδες

συναφών ειδικοτήτων.
3.

Η 2η ενότητα της επιμόρφωσης έχει εργαστηριακό χαρακτήρα.

4.

Τα Συντονιστικά Συμβούλια των ΠΕΚ ορίζουν τις ημερομηνίες της επιμόρφωσης ανά ειδικότητα,

τον αριθμό των τμημάτων της 2ης ενότητας της επιμόρφωσης και τους/τις επιμορφωτές/τριες της 1ης και
2ης ενότητας.
5.

Οι ΔΔΕ ορίζουν τους χώρους επιμόρφωσης και κατανέμουν τους εκπαιδευτικούς κάθε

ειδικότητας και κάθε σχολείου σε αυτούς.
6.

Οι μετακινήσεις των σχολικών συμβούλων καλύπτονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

7.

Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών καλύπτονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

8.

Οι επιμορφούμενοι/ες εκπαιδευτικοί υπογράφουν στο παρουσιολόγιο και των δύο ενοτήτων της

επιμόρφωσης.

9.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση ως επιμορφωτές/τριες θα λάβουν

σχετική βεβαίωση από το ΠΕΚ.
Β. Ενδεικτικός προγραμματισμός ενεργειών των πρώτων ημερών
Έως Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017
Οι ΔΔΕ έχουν αποστείλει στα ΠΕΚ τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό (αριθμός
εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, ανά περιοχή και σχολείο).
Τα Συντονιστικά Συμβούλια των ΠΕΚ έχουν υπολογίσει τον αριθμό των τμημάτων που θα
δημιουργηθούν ανά ειδικότητα και τον αριθμό των επιμορφωτών που απαιτούνται και έχουν
προσκαλέσει τους Σχολικούς Συμβούλους σε συνάντηση στα ΠΕΚ τη Δευτέρα 28 ή την Τρίτη 29
Αυγούστου.
Έως Δευτέρα 28 ή Τρίτη 29 Αυγούστου 2017
Συνάντηση στα ΠΕΚ των Συντονιστικών Συμβουλίων των ΠΕΚ με τους Σχολικούς Συμβούλους και
ορισμός των επιμορφωτών/τριών ανά ειδικότητα. Στην περίπτωση που οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν
επαρκούν, προτείνονται μέλη ΔΕΠ ή εκπαιδευτικοί που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την επιμόρφωση.
Έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017
Έχει προετοιμαστεί από τα Συντονιστικά Συμβούλια των ΠΕΚ σε συνεργασία με τις ΔΔΕ το πρόγραμμα
της επιμόρφωσης τουλάχιστον των δύο πρώτων ημερών, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ και
έχει αποσταλεί μέσω των ΔΔΕ στα σχολεία για ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα των
επόμενων ημερών αποστέλλεται επίσης έγκαιρα στα σχολεία.
Έως Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017
Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση και για τις ημερομηνίες και
τους χώρους διεξαγωγής της (ενυπόγραφα και με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των σχολείων).
Ενημερώνονται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν για την
επιμόρφωση και προετοιμάζονται οι χώροι.
Δευτέρα 4 έως Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017
1η εβδομάδα επιμόρφωσης
Τρίτη 12 έως Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017
2η εβδομάδα επιμόρφωσης
Εφόσον χρειάζεται, η επιμόρφωση επεκτείνεται και στις επόμενες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, με
έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων, ώστε να διαμορφώνουν κατάλληλα το ημερήσιο ωρολόγιο
πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη σταλεί.
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