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Πράξθ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Σ.Π.Ε.)»

Οργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ
ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ Επιμορφωτών ςτα ΠΑΚΕ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
ΕΙΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ
Μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ των Επιμορφωτϊν Β’ επιπζδου ΣΠΕ ςτα ΠΑΚΕ αποτελεί θ Πρακτικι
Άςκθςθ των εκπαιδευομζνων ςε χολικι Σάξθ και ςε Κζντρο τιριξθσ Επιμόρφωςθσ/ ΚΕ
(διδαςκαλία και παρατιρθςθ).
Η προετοιμαςία των εκπαιδευόμενων για τθν υλοποίθςθ και τον αναςτοχαςμό τθσ
Πρακτικισ Άςκθςθσ, υλοποιείται ςφμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίςιο (βλ. Οδθγό
διαδικαςιϊν, § 3.3 και Παράρτθμα Γ, εδϊ), με ευκφνθ των ΠΑΚΕ (του Αναδόχου).
Επομζνωσ, ο Ανάδοχοσ (μζςω των αντίςτοιχων επιςτθμονικϊν υπευκφνων, ςυντονιςτϊν και
διδαςκόντων των ΠΑΚΕ), κα πρζπει να οργανϊςει και να μεριμνιςει για τθν υλοποίθςθ τθσ
Πρακτικισ Άςκθςθσ των εκπαιδευομζνων, εφαρμόηοντασ και εξειδικεφοντασ (ό,που
κρίνεται ςκόπιμο) το προβλεπόμενο πλαίςιο, διατθρϊντασ ωςτόςο, τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ
οδθγίεσ και τισ κατευκφνςεισ που αυτό κζτει και λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν επιπλζον
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο επιμορφωτικό υλικό (ανά ςυςτάδα).
ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ…
Ο φόρτοσ εργαςίασ εκ μζρουσ του/των αντίςτοιχων διδαςκόντων, για τθν προετοιμαςία των
εκπαιδευομζνων για τθν υλοποίθςθ και τον αναςτοχαςμό τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ,
εκτιμάται ςε 32 ϊρεσ ανά πρόγραμμα (δθλαδι, ανά 10-άδα εν γζνει εκπαιδευομζνων).
Επομζνωσ, αναμζνεται ότι το ςκζλοσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ κάκε προγράμματοσ κα
ανατεκεί εν γζνει ςε ζναν διδάςκοντα ΠΑΚΕ1, ο οποίοσ, ζναντι αμοιβισ που αντιςτοιχεί ςε
32 διδακτικζσ ϊρεσ,.
-

κα ςχεδιάςει, κα οργανώςει και κα πραγματοποιιςει τθν προετοιμαςία των
εκπαιδευόμενων για τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων επιμζρουσ δράςεων
πρακτικισ άςκθςθσ.

1

Εφόςον κρικεί ςκόπιμο για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ενόσ προγράμματοσ, είναι
δυνατόν θ ανάκεςθ να γίνει ςε περιςςότερουσ από ζναν διδάςκοντεσ (πχ. ςτθν περίπτωςθ διαφορετικϊν
κλάδων/ειδικοτιτων εκπαιδευομζνων, ανάκεςθ ςε ζνα διδάςκοντα ανά κλάδο), με αντίςτοιχο επιμεριςμό τθσ
προβλεπόμενθσ αμοιβισ (πχ. ανάλογα με το πλικοσ των εκπαιδευομζνων που αναλαμβάνει ο κακζνασ).
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-

κα τουσ κακοδθγιςει ςτισ προβλεπόμενεσ αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ και ςτθ
ςυγκρότθςθ του Φακζλου Πρακτικισ Άςκθςθσ (παραδοτζα),

-

κα ελζγξει, κα παράςχει ανατροφοδότθςθ και κα βακμολογιςει τα
προβλεπόμενα για τθν Πρακτικι Άςκθςθ παραδοτζα τουσ και εν τζλει τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτο ςκζλοσ αυτό του προγράμματοσ.

Επιςθμαίνεται ότι ο διδάςκων ι οι διδάςκοντεσ αυτοί κα πρζπει να είναι ζμπειροι
εκπαιδευτικοί (ι επιμορφωτζσ) με γνϊςθ τθσ τάξθσ και τθσ εφαρμογισ των ΣΠΕ.
το πλαίςιο του παραπάνω ρόλου του, ο διδάςκων που ζχει αναλάβει τθν Πρακτικι
Άςκθςθ εκπαιδευομζνων, μπορεί:
α) να οργανώςει υποςτθρικτικζσ ςυναντιςεισ, ςφγχρονεσ εξ αποςτάςεωσ με χριςθ τθσ
πλατφόρμασ που διατίκεται από τθν πράξθ (BBC) ι δια ηϊςθσ (πχ. ςτο περικϊριο των δια
ηϊςθσ ςαββατοκφριακων που προβλζπονται από τθν πράξθ), ςε ολομζλεια ι ςε μικρότερεσ
ομάδεσ (πχ. ανά κλάδο/ειδικότθτα εκπαιδευομζνων) εφόςον το κρίνει ςκόπιμο,
β) να επικοινωνεί αςφγχρονα με τουσ εκπαιδευόμενουσ μζςω των χϊρων ςυηθτιςεων τθσ
πλατφόρμασ θλεκτρονικισ μάκθςθσ (moodle) τθσ πράξθσ,
γ) να οργανώςει προςομοιώςεισ διδαςκαλίασ, εφόςον απαιτθκεί λόγω ιδιαίτερων
ςυνκθκϊν υλοποίθςθσ του ζργου (πχ. ζλλειψθ εν εξελίξει προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςε
ΚΕ) ι κατάςταςθσ εκπαιδευομζνων (πχ. αδυναμία πρόςβαςθσ ςε ςχολικι τάξθ).
Διευκρινίηεται ότι θ προςομοίωςθ ςυνεπάγεται ότι κάποιοι εκπαιδευόμενοι κα διδάξουν
ςτθν ομάδα των 10 ςυναδζλφων τουσ και οι υπόλοιποι κα ςυμμετάςχουν μόνο ϊςτε να
υπάρχει αντιςτοίχιςθ με τον προβλεπόμενο χρόνο.
Επιςθμαίνεται ότι θ ςυνολικι διάρκεια εκτζλεςθσ των α, β, γ ςτο ΠΑΚΕ εκτιμάται ςε 32
ϊρεσ, οι οποίεσ αναλογικά κατανζμονται ςε 16 για το ςχολείο και 16 για το ΚΕ. Οι
ςυνεδρίεσ προετοιμαςίασ και αναςτοχαςμοφ είναι κατά κανόνα κοινζσ για το τμιμα. Η
ακριβισ μορφι τουσ κα πρζπει να προκφψει από τθ ςυνεννόθςθ – ςυνεργαςία διδάςκοντα
– εκπαιδευόμενων και αντίςτοιχων υπευκφνων από πλευράσ ΠΑΚΕ, δεδομζνων των
διαφοροποιιςεων που υπάρχουν ςτισ ειδικότθτεσ και ςτισ ςχολικζσ ςυνκικεσ.
Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, για λόγουσ τεκμθρίωςθσ τθσ δουλειάσ τουσ, οι
διδάςκοντεσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ κα πρζπει να κατακζςουν μια αναφορά, θ οποία κα
περιλαμβάνει ςτοιχεία:
-

για τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ εν λόγω δουλειάσ που τουσ ζχει ανατεκεί ςχετικά με
τθν Πρακτικι Άςκθςθ προγράμματοσ (Πλάνο Οργάνωςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ),
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςφνκεςθ και τυχόν ιδιαιτερότθτεσ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ
εκπαιδευομζνων,

-

για τισ ενζργειεσ που εν τζλει προζβθςαν και τισ δράςεισ που υλοποίθςαν για τθν
προετοιμαςία των εκπαιδευομζνων, τθν υποςτιριξι τουσ ςτθν εφαρμογι (ςτο
ςχολείο και ςτο ΚΕ) και ςτθν ςυγγραφι των παραδοτζων, κακϊσ και τισ
αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ, (Αναφορά – Απολογιςμόσ Ενεργειϊν Οργάνωςθσ και
Εποπτείασ Πρακτικισ Άςκθςθσ), κακϊσ και

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΣΠΕ
ΣΑ ΠΑΚΕ

2 από 4

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ_ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
(ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ)

Ι.Σ.Τ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΣΟ»

-

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων αναφορικά με τθν υλοποίθςθ των
απαιτοφμενων παρεμβάςεων/ εφαρμογϊν Πρακτικισ Άςκθςθσ και βακμολόγθςθσ
των αντίςτοιχων παραδοτζων.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ…
Οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ προετοιμαςίασ και
αναςτοχαςμοφ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, ςφμφωνα με το Κανονιςτικό πλαίςιο ςυμμετοχισ
τουσ ςτο πρόγραμμα (βλ. Κανονιςτικό Πλαίςιο υμμετοχισ, § 2.3 και Παράρτθμα Β, εδϊ),
με τισ οδθγίεσ και υπό τθν εποπτεία των αντίςτοιχων διδαςκόντων ςτα ΠΑΚΕ (βλ.
προθγοφμενθ παράγραφο).
Οι εκπαιδευόμενοι κα υλοποιιςουν τισ απαιτοφμενεσ διδαςκαλίεσ - εφαρμογζσ ςεναρίων/
δραςτθριοτιτων με αξιοποίθςθ ΣΠΕ ενςωματωμζνων ςε ςφγχρονεσ
προςεγγίςεισ
/μεκόδουσ.
α) ςτθν ςχολικι τουσ τάξθ (κατ’ ελάχιςτον 2 ςενάρια, ςυνολικισ διάρκειασ τουλάχιςτον 6
διδακτικών ωρών, ςε δυο διαφορετικζσ ενότθτεσ ι γνωςτικά αντικείμενα / μακιματα).
Η ςυνολικι παρζμβαςθ κα ακροίηεται ςε 6 ι περιςςότερεσ ϊρεσ αλλά το κάκε ζνα από τα
δφο θ περιςςότερα ςενάρια μπορεί να ζχει διαφορετικι διάρκεια.
β) τθν απαιτοφμενθ παρατιρθςθ και διδαςκαλία ςε Κζντρο τιριξθσ Επιμόρφωςθσ/ ΚΕ
(κατ’ ελάχιςτον, παρατιρθςθ μίασ 3-ωρθσ δια ηώςθσ ι ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ
επιμορφωτικισ ςυνεδρίασ, κακώσ και διδαςκαλία 3 διδακτικών ωρών με τθν παρουςία
του επιμορφωτι του προγράμματοσ ΚΕ), ςτο πλαίςιο τθσ 5θσ περιόδου επιμόρφωςθσ Β1
επιπζδου ΣΠΕ, που πρόκειται να λάβει χϊρα ςτο διάςτθμα Απριλίου – Ιουλίου 2019,
και κα ςυντάξουν τα προβλεπόμενα παραδοτζα (Φάκελοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ).
Ο Φάκελοσ Παραδοτζων Πρακτικισ Άςκθςθσ, ςφμφωνα με τθν § 3.3 του Παραρτιματοσ Β
του Κανονιςτικοφ Πλαιςίου υμμετοχισ, ςυγκροτείται από:


τα αρχικά ςενάρια εκκίνθςθσ, το αρχικό, ανακεωρθμζνο και εμπλουτιςμζνο με
ςχόλια υλικό από τθ διδαςκαλία ςτο ςχολείο.



τθν αποτφπωςθ τθσ παρατιρθςθσ, δθλαδι ςυμπλθρωμζνα το Πλάνο Παρατιρθςθσ
Διδαςκαλίασ (ΠΠΔ) και οιοδιποτε ςχετικό ςυνοδευτικό υλικό π.χ. υλικό που
διατζκθκε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ςτα ΚΕ.



Σα αρχικά ςενάρια εκκίνθςθσ, εμπλουτιςμζνο με ςχόλια από τθ διδαςκαλία ςτο ΚΕ
δθλαδι ςυμπλθρωμζνα τα Πλάνα χεδιαςμοφ και Αναφοράσ εναρίου (Π) για το
ΚΕ κακϊσ και το ςυνοδευτικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε ςτθ διδαςκαλία π.χ.
Φφλλα Εργαςίασ.

Η ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ, κα βακμολογθκεί από τουσ
αντίςτοιχουσ διδάςκοντεσ (με άριςτα το 5 για κάκε ςκζλοσ: ςχολικι τάξθ και ΚΕ) και θ
ςυνολικι βακμολογία που κα λάβει ζνασ εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
7, για να κεωρθκεί ότι ζχει επιτυχϊσ καλφψει τθν ςχετικι υποχρζωςθ του προγράμματοσ.
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χετικά με τθν πρόςβαςθ ςε ςχολικι τάξθ,


οι εκπαιδευόμενοι που υπθρετοφν ςε ςχολεία, κα εφαρμόςουν ςενάρια/
δραςτθριότθτεσ με αξιοποίθςθ ΣΠΕ ςτισ τάξεισ τουσ,



τυχόν εκπαιδευόμενοι που δεν υπθρετοφν ςε ςχολεία (πχ. αποςπαςμζνοι ςε
Διευκφνςεισ, Τπθρεςίεσ) και δεν ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςχολικι τάξθ
(πχ. μζςω ςυναδζλφων εκπαιδευτικϊν), κα πρζπει να ςυνεννοθκοφν με τον
αντίςτοιχο διδάςκοντα ΠΑΚΕ για τθν εξεφρεςθ λφςθσ (πχ. ςυν-διδαςκαλία με άλλο
εκπαιδευόμενο – παρατιρθςθ, προςομοίωςθ διδαςκαλίασ κ.α.).

χετικά με τθν «πρόςβαςθ» ςε ΚΕ, θ ανακζτουςα αρχι κα ενθμερϊςει και κα ηθτιςει
από τα ΚΕ και τουσ επιμορφωτζσ που υλοποιοφν προγράμματα επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου
ΣΠΕ κατά τθν 5θ περίοδο επιμόρφωςθσ Β1 επιπζδου ΣΠΕ (με προβλεπόμενθ θμερομθνία
ζναρξθσ 1θ Απριλίου 2019) να διευκολφνουν τθν υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των
εκπαιδευομζνων ΠΑΚΕ.
Παράλλθλα κα διακζςει ςτα ΠΑΚΕ καταλόγουσ με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των παραπάνω
(ςυντονιςτϊν προγραμμάτων και επιμορφωτϊν), προκειμζνου να ζρκουν ςε επικοινωνία οι
εκπαιδευόμενοι και να ςυνεννοθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ τουσ Άςκθςθσ.
θμειϊνεται, τζλοσ, ότι τα περιςςότερα προγράμματα τθσ επικείμενθσ περιόδου
επιμόρφωςθσ ςτα ΚΕ είναι προγράμματα μεικτοφ μοντζλου και υλοποιοφνται κατά βάςθ
με ςφγχρονεσ εξ αποςτάςεωσ ςυνεδρίεσ μζςω τθσ πλατφόρμασ BBC. Επομζνωσ, θ
ςυμμετοχι των εκπαιδευόμενων ςε αυτά για τθν Πρακτικι άςκθςθ κα μπορεί να είναι ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ εξ αποςτάςεωσ (μζςω BBC) και άρα οι επιλογζσ που κα ζχουν κα
είναι αρκετζσ, κακϊσ δεν απαιτείται να ςυμπίπτει ο γεωγραφικόσ τόποσ του
εκπαιδευόμενου με αυτόν του ΚΕ.
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