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ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Α.Π. ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ («ΜΠΟΛΙΑΣΜΑ») 

 
Το «μπόλιασμα» των υφιστάμενων Α.Π. με πτυχές των νέων Α.Π. θα διεξαχθεί κατά την 
περίοδο 3 Μαρτίου 2011 μέχρι 13 Μαΐου 2011. Από κάθε Δημοτικό Σχολείο θα επιλεγεί 
ένας εκπαιδευτικός για ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (στο οποίο έχει 
επιμορφωθεί), έτσι ώστε σε κάθε σχολική μονάδα να γίνει «μπόλιασμα» σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Από κάθε Γυμνάσιο θα επιλεγούν δύο εκπαιδευτικοί για δύο 
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (στα οποία έχουν επιμορφωθεί) έτσι ώστε σε κάθε 
σχολική μονάδα να γίνει «μπόλιασμα» σε δύο συγκεκριμένα θέματα.  
 
Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν το μπόλιασμα θα παρακολουθήσουν τρία σεμινάρια 
σε εργάσιμο χρόνο (8:30π.μ. – 1:00μ.μ.) κατά τη διάρκεια των οποίων σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο επιμορφωτή και τους υποστηρικτές θα επιλέξουν, θα σχεδιάσουν, θα 
διδάξουν και θα αξιολογήσουν μια διδακτική ενότητα με βάση τη φιλοσοφία των νέων 
Α.Π. Στα σεμινάρια αυτά θα συμμετέχουν ενεργά και οι υποστηρικτές κάθε γνωστικού 
αντικειμένου οι οποίοι θα στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία εφαρμογής 
πτυχών των νέων Α.Π., στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των σεμιναρίων, και θα 
έχουν τακτική επαφή με τον επιμορφωτή για ανατροφοδότηση και επίλυση 
προβλημάτων.  
 
Στη Δημοτική Εκπαίδευση θα εμπλακούν, συνολικά, 341 εκπαιδευτικοί (12 γνωστικά 
αντικείμενα Χ 28, περίπου, εκπαιδευτικοί για κάθε ένα αντικείμενο). Στη Μέση 
Εκπαίδευση (Γυμνάσια) θα εμπλακούν, συνολικά, 144 εκπαιδευτικοί (15 γνωστικά 
αντικείμενα Χ 10, περίπου, εκπαιδευτικοί για κάθε ένα αντικείμενο). 
 
Τα γνωστικά αντικείμενα, για κάθε ένα από τα οποία θα γίνουν τα τρία σεμινάρια και το 
μπόλιασμα, φαίνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 1 
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1 Νέα Ελληνικά 10 29 

2 Λογοτεχνία 10 - 

3 Μαθηματικά 10 29 

4 Ιστορία 10 29 

5 Θρησκευτικά 10 29 

6 Φυσικές Επιστήμες (Φυσική/ Χημεία/ Βιολογία)  10 29 

7 Γεωγραφία 10 - 

8 Γνωρίζω τον Κόσμο Μου (Γεωγραφία/ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) - 28 

9 Οικιακή Οικονομία / Οικογενειακή Αγωγή 10 - 

10 Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας) - 28 

11 Φυσική Αγωγή  10 28 

12 Τέχνη 9 28 

13 Μουσική 9 28 

14 Αρχαία Ελληνικά/ Αρχαιογνωσία 9 - 

15 Αγγλικά/ Γαλλικά/ Γερμανικά/ Τουρκικά/ Ισπανικά/ Ιταλικά/ Ρωσικά 9 28 
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16 Σχεδιασμός & Τεχνολογία  9 28 

17 Πληροφορική 9 - 

ΣΥΝΟΛΟ 144 341 

 
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα εμπλακούν στη διαδικασία «μπολιάσματος» και 
θα συμμετέχουν στα πιο πάνω σεμινάρια θα επιλεγούν από τις ίδιες τις σχολικές 
μονάδες. Για τα Νέα Ελληνικά, τη Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Φυσική 
Αγωγή προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί στους μάχιμους εκπαιδευτικούς (Δημοτικών 
και Γυμνασίων) οι οποίοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία συγγραφής των Προγραμμάτων 
Σπουδών των πιο πάνω και οι οποίοι έλαβαν μέρος στην επιμόρφωση Μαΐου - Ιουνίου 
2010.  
 
Από τα τρία σεμινάρια αναμένονται τα εξής: 
 
 Πρώτο σεμινάριο: (3/3/2011 για Γυμνάσια, 4/3/2011 για Δημοτικά) 
 
Οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τον επιμορφωτή και τους υποστηρικτές θα 
επιλέξουν μια από τις θεματικές περιοχές (ενότητες) του νέου Προγράμματος Σπουδών 
του γνωστικού τους αντικειμένου για την οποία θα σχεδιάσουν μια διδακτική πρόταση 
στη βάση των αρχών που διέπουν τα νέα Α.Π. (έναρξη διαδικασίας «μπολιάσματος»).  

 
 Δεύτερο σεμινάριο: (21/3/2011 για Γυμνάσια, 22/3/2011 για Δημοτικά) 
 
Οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί θα συζητήσουν με τον επιμορφωτή και τους υποστηρικτές του 
γνωστικού τους αντικειμένου τη διδακτική πρόταση που θα έχουν σχεδιάσει με στόχο την 
παροχή ανατροφοδότησης, τη βελτίωση και την οριστικοποίησή της. Οι βελτιώσεις θα 
γίνουν με γνώμονα τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων 
Σπουδών (π.χ. διαφοροποίηση διδασκαλίας, βιωματικές μορφές μάθησης, συνεργατική 
μάθηση). 
 
Στόχοι του δεύτερου σεμιναρίου είναι: 
 
(α) να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης από τους μάχιμους 
εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τον επιμορφωτή και τους υποστηρικτές, 
 
(β) να πάρουν, οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί, την κατάλληλη ανατροφοδότηση για ζητήματα 
που απορρέουν από την  πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας του «μπολιάσματος» στις 
σχολικές τους μονάδες,  
 
(γ) να ενημερωθούν, οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί, για άλλα ζητήματα που προκύπτουν από 
την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και  
 
(δ) να συντονιστούν οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί με τους υποστηρικτές για την εφαρμογή της 
διδακτικής τους πρότασης και να επιλύσουν προβλήματα που τυχόν να προκύψουν από 
τη διαδικασία.  
 
Με το τέλος του δεύτερου σεμιναρίου αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν στην πράξη τη διδακτική πρόταση που ετοίμασαν στα σχολεία τους. Το 
μάθημα θα είναι δειγματικό και όπου χρειαστεί σε συνδιδασκαλία με τον υποστηρικτή.  
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 Τρίτο  σεμινάριο: (12/5/2011 για Γυμνάσια, 13/5/2011 για Δημοτικά) 
 
Στο τελευταίο σεμινάριο, στο οποίο θα συμμετέχουν οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί, οι 
επιμορφωτές και οι υποστηρικτές των γνωστικών αντικειμένων: 
 
(α) οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από 
τη διδασκαλία της θεματικής περιοχής που επέλεξαν, 

 
(β) θα γίνει συζήτηση και ανάλυση των ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη διδασκαλία 
και 
 
(γ) θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση, εκ μέρους του εκπαιδευτή και των 
«υποστηρικτών», αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών όπως προκύπτουν μέσα από 
την εφαρμογή των νέων Α.Π. (οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας, χειρισμός κατ’ οίκον εργασίας, εφαρμογή αποτελεσματικών 
προσεγγίσεων και διαδικασιών μάθησης, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού/ 
διδακτικού υλικού από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση επίτευξης των στόχων, 
κλπ). 
 
Σημειώνεται ότι στη χρονική περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ των τριών σεμιναρίων, οι 
μάχιμοι εκπαιδευτικοί (καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, της ετοιμασίας και της 
επεξεργασίας της θεματικής ενότητας που θα διδάξουν) θα τυγχάνουν στήριξης από 
τους υποστηρικτές οι οποίοι όταν θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες αναμένεται ότι 
θα αναλάβουν:  
 
(α) την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και συνδιδασκαλιών,  
 
(β) τη διοργάνωση παιδαγωγικών συνεδριών ή μικρών σεμιναρίων με τους 
εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς τους στη σχολική μονάδα (κατά τις οποίες θα 
ενημερώνουν, θα συζητούν και θα παρουσιάζουν προτάσεις διδασκαλίας) και  
 
(γ) την παραγωγή υποστηρικτικού υλικού στη βάση των νέων Α.Π.  
 
Επιπλέον οι υποστηρικτές, με κάθε ευκαιρία, θα στηρίζουν ομάδες εκπαιδευτικών εντός 
της σχολικής μονάδας έτσι ώστε οι εν λόγω σχολικές μονάδες να καταστούν πυρήνες 
εφαρμογής των Γνωστικών Αντικειμένων των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 
 


