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Αρθ. Πρωτ: Φ2/1651 
 
ΠΡΟΣ: τις Διευθύνσεις και τους/τις  Φιλολόγους 
των ΕΠΑ.Λ. της Επιστημονικής μου Ευθύνης στο Ν. 
Χανίων και στο Ν. Ρεθύμνου  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Οδηγίες Ι.Ε.Π. για την κάλυψη πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού 

έτους για τα φιλολογικά μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-

2021 

 

Αγαπητοί/-ές Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

 

Σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 44/10-09-

2020 Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) και του υπ. αριθ. πρωτ.  Φ3/ 121064/Δ4/14-09-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

σας αποστέλλω οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για τα 

ΕΠΑΛ. 

 

Οδηγίες κάλυψης ενδεχόμενων διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους 2019-20 στα 

μαθήματα: 

(Ι) «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ 

(ΙΙ) «ΙΣΤΟΡΙΑ» Α΄ τάξης ΕΠΑΛ 

 

Κατά το πρώτο δεκαήμερο του σχολικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί καλούνται, 

αφού διερευνήσουν τα βασικά μαθησιακά κενά που αφορούν την ύλη του προηγούμενου σχολικού 

έτους στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, να μεριμνήσουν για την αναπλήρωσή τους. Τόσο ο 

τρόπος διερεύνησης όσο και αυτός της κάλυψης των κενών είναι στην ευχέρεια των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της τάξης τους. 

Ως γενική οδηγία για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα Νέα Ελληνικά των 

Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ προτείνεται να μη δοθεί έμφαση στην ποσοτική διάσταση των 

προβλεπόμενων θεματικών ενοτήτων που αποτελούν αντικείμενα διδασκαλίας στο εν λόγω 

μάθημα, αλλά στην ποιοτική διάσταση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, δηλαδή να 

ενισχυθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στους στόχους των 

μαθημάτων αυτών και να μην αποτελεί προτεραιότητα η ποσοτική κάλυψη της διδακτέας ύλης. 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, με βάση τις 

ιδιαίτερες συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος, σε επίπεδο τάξης, σχολικής μονάδας, τοπικής 

κοινωνίας. Ο σχεδιασμός πρέπει να οδηγεί στον ανασχεδιασμό με βάση την ανατροφοδότηση από 
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τη διδακτική πράξη, η αξιολόγηση να είναι διαρκής και διαμορφωτική, ώστε οι μαθητές και οι 

μαθήτριες να συνειδητοποιούν την εξέλιξή τους και η/ο εκπαιδευτικός να έχει δεδομένα για τον 

ανασχεδιασμό του διδακτικού του/της προγράμματος. 

 

Οι εκπαιδευτικοί, μετά από διερεύνηση των ιστορικών γνώσεων των μαθητών και 

μαθητριών, να καλύψουν τα γνωστικά κενά (διαθέτοντας 4 διδακτικές ώρες), ώστε να υπάρχει 

συνέχεια στη διδασκαλία των ιστορικών περιόδων. 

 
 
 
Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 
Με τιμή 

                                                                
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 

 


