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ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1976:

� Οι βασικοί σκο̟οί της ε̟ιθεωρήσεως είναι η 

καθοδήγησις και ̟αροχή εκ̟αιδευτικής βοήθειας εις 

το διδακτικόν ̟ροσω̟ικόν, ο συντονισµός του 

διδακτικού έργου, η συµβολή εις την αξιολόγησιν της 

Παιδείας ε̟ί τω τέλει της ̟ροαγωγής και βελτιώσεως 

αυτής και η εν τω ανωτέρω ̟λαισίω εκτίµησις της 

̟ροσφοράς και α̟οδοτικότητος του διδακτικού 

̟ροσω̟ικού εις το έργον του σχολείου ως και της 

υ̟ηρεσιακής ε̟άρκειας του διδακτικού ̟ροσω̟ικού.

(Εκ̟αιδευτική Νοµοθεσία της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας,

έκδ. ΟΕΛΜΕΚ, Λευκωσία 2004, σ. 187)
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ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1976:

� Ο ε̟ιθεωρητής είναι φορεύς της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής 
εις τα σχολεία, µεταφέρει εις την ̟ροϊσταµένην αρχήν τας 
α̟όψεις και εισηγήσεις των εκ̟αιδευτικών λειτουργών 
ε̟ί διαφόρων θεµάτων εκ̟αιδευτικής φύσεως και ενεργεί 
ταυτοχρόνως ως σύνδεσµος µεταξύ των σχολείων και της 
̟ροϊσταµένης αρχής. Ο κύριος ρόλος του 
ε̟ιθεωρητού είναι ο του καθοδηγητού, συµβούλου 
και εµψυχωτού. Ούτος ̟αρέχει εις το διδακτικόν
̟ροσω̟ικόν ̟άσαν αναγκαίαν βοήθειαν εις την εργασία 
του και τηρουµένων των ειδικών διατάξεων των ̟αρόντων 
Κανονισµών, εκθέτει ̟ερί του έργου του σχολείου και του 
εν αυτώ υ̟ηρετούντος διδακτικού ̟ροσω̟ικού.

(Εκ̟αιδευτική Νοµοθεσία της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας,

έκδ. ΟΕΛΜΕΚ, Λευκωσία 2004, σ. 188)
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ…            

� Βάσει των ισχυόντων Κανονισµών, η ̟αρατήρηση µαθήµατος 

στη Μέση Εκ̟αίδευση α̟ό τους ε̟ιθεωρητές γίνεται:

- µία φορά ανά τετράµηνο, ε̟ί δύο συνεχή έτη, για τους ε̟ί δοκιµασία   

εκ̟αιδευτικούς

- µία φορά ανά τετράµηνο, ανά διετία, για τους µόνιµους

εκ̟αιδευτικούς, όταν έχουν 10 έτη υ̟ηρεσίας συµ̟ληρωµένα.

- µετά α̟ό ̟ροειδο̟οίηση, µέσω του ∆ιευθυντή και Συντονιστή του 

µαθήµατος. 

� Μετά το ̟έρας της ̟αρακολούθησης του µαθήµατος

(διάρκειας µίας διδακτικής ̟εριόδου), ακολουθεί συζήτηση –

ανατροφοδότηση µεταξύ ε̟ιθεωρητή και εκ̟αιδευτικού.

� Η διάρκεια της συζήτησης –ανατροφοδότησης ̟οικίλει αναλόγως.
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ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ -

ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

� Συµβάλλει στη συνεχή βελτίωση, στην ενδυνάµωση και 
στον αναστοχασµό του εκ̟αιδευτικού, µε α̟ώτερο στόχο 
να γίνει ̟ιο συνειδητο̟οιηµένος και ̟ιο 
α̟οτελεσµατικός.

� Έχει ε̟ιβεβαιωτικό /διορθωτικό (̟ροσφορά κάθε δυνατής 
βοήθειας), φιλικό, υ̟οστηρικτικό, ενθαρρυντικό, 
διακριτικό χαρακτήρα.

� Α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο στοιχείο της διδασκαλίας –
µάθησης.
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∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (Ι)

Ο Ε̟ιθεωρητής, ως κριτικός φίλος:

� Ζητά α̟ό τον εκ̟αιδευτικό να σχολιάσει και να κρίνει ̟ρώτιστα 

ο ίδιος το µάθηµά του.

� Ο Ε̟ιθεωρητής:  

- Το̟οθετείται ε̟ί των σχολίων του εκ̟αιδευτικού.

- Προβαίνει σε σχετικές ̟αρατηρήσεις: Σχολιάζει αναλυτικά το µάθηµα 

(̟.χ. ̟αιδαγωγικό κλίµα, έλεγχος τάξης, διαχείριση του διδακτικού 

χρόνου, ε̟αρκής ̟ροετοιµασία, ε̟ίτευξη της στοχοθεσίας, οργάνωση -

̟ορεία µαθήµατος, µέσα και υλικά, µεθοδολογία, τεχνική ερωτήσεων, 

φύλλα εργασίας, ορθή χρήση της γλώσσας, ανάθεση εργασιών, 

αλληλε̟ίδραση µε τους µαθητές, ε̟ίλυση κά̟οιων ̟ροβληµάτων), 

αρχίζοντας ̟άντοτε α̟ό τα θετικά του µαθήµατος.

χει ε̟ιβεβαιωτικό ή/ και διορθωτικό ρόλο
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∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ(ΙΙ)

- ∆ίνει τον λόγο στον εκ̟αιδευτικό για να υ̟οστηρίξει  

τις ε̟ιλογές του  (στοχευµένος διάλογος).

- Υ̟οδεικνύει αδύναµα στοιχεία, εάν υ̟άρχουν, και εισηγείται 
συγκεκριµένους τρό̟ους αντιµετώ̟ισής τους.

- Συζητά  – ανταλλάσσει α̟όψεις µε τον ε̟ιθεωρούµενο ε̟ί 
γενικότερων θεµάτων ̟ου ά̟τονται της διδασκαλίας του 
συγκεκριµένου µαθήµατος.

- Ενηµερώνει για σχετικές µε το µάθηµα ̟ηγές/βιβλιογραφία

(εάν χρειάζεται). 

- Σύνοψη ̟ορισµάτων. 

- Ενηµερώνει σχετικά τον ∆ιευθυντή. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΛΑ∆ΟΥ

Ο ε̟ιθεωρητής:

- Αναφέρει γενικά σχόλια – ̟αρατηρήσεις και εισηγήσεις 

̟ου ά̟τονται της ̟ιο α̟οτελεσµατικής διδασκαλίας του    

µαθήµατος στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα.

- Ενθαρρύνει και υ̟οστηρίζει την ανά̟τυξη ̟ρωτοβουλιών και καινοτοµιών 

σχετικών µε  το συγκεκριµένο  µάθηµα (̟ροσφορά 

γνώσεων, υιοθέτηση ορθών  στάσεων, ̟εραιτέρω καλλιέργεια δεξιοτήτων).

- Στηρίζει τη συµµετοχή των µαθητών/τριών σε σχετικούς 

µε το µάθηµα διαγωνισµούς/ ̟ρογράµµατα.

- Υ̟οδεικνύει συγκεκριµένους τρό̟ους συνεργασίας και αξιο̟οίησης 

του υ̟άρχοντος δυναµικού της σχολικής µονάδας 

και των Συµβούλων (ΥΠΠ – Π.Ι.). 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΑΣ!
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