
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ 2023 

Το Prognosis, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας και το Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ, 

προσκαλούν σε συνδρομητική εγγραφή εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για υποστήριξη στην 

προετοιμασία για τις εξετάσεις για διορισμό μέσω του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών και 

εξασφάλιση θέσης στον κατάλογο διορισίμων.  

Η έναρξη των εργαστηρίων αρχίζει τον Μάρτιο 2023 και ήδη προετοιμάστηκαν μαζί μας εκπαιδευτικοί με 
γνωστικό αντικείμενο στη Δημοτική εκπαίδευση(Ελληνικά και Μαθηματικά), Προσχολική εκπαίδευση, Ειδική 
Αγωγή, Μαθηματικά Μέσης εκπαίδευσης, Φυσική, Φιλολογικά, Αγγλικά και Γαλλικά. Προσφέρονται επίσης 
και τα εργαστήρια για τις κοινές εξετάσεις για όλους, των Δεξιοτήτων και της Ελληνικής Γλώσσας.  

Για τις επόμενες εξετάσεις θα προσφερθούν ζωντανά διαδικτυακά εργαστήρια με εξάσκηση σε 
παραδείγματα θεμάτων στα ακόλουθα μαθήματα: 

Όλα τα εργαστήρια που προσφέρουμε καλύπτουν 100% την απαιτούμενη ύλη και τη θεματολογία των 
εξεταζόμενων μαθημάτων. Προκειμένου να αντεπεξέλθει οποιοσδήποτε υποψήφιος εκπαιδευτικός στις 
εξετάσεις διορισμού απαιτείται εμβριθής γνώση αφενός Γενικής Διδακτικής (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ) και αφετέρου 
Ειδικής Διδακτικής, προτείνεται στους επιμορφούμενους να παρακολουθήσουν με την παρακάτω σειρά τα 
εργαστήρια:  
1. Δεξιότητες (Γενική Διδακτική για όλους τους υποψηφίους) (2 εξεταζόμενα αρχεία-θέματα) – 20 ώρες 
2. Ελληνική Γλώσσα (κοινό για όλους τους υποψηφίους) – 20 ώρες 
3. Γνωστικό Αντικείμενο (Ειδική Διδακτική ανά ειδικότητα)  

• Προσχολική Εκπαίδευση – 20 ώρες 

• Δημοτική Εκπαίδευση (Ελληνικά και Μαθηματικά) – 20 ώρες 

• Ειδική Εκπαίδευση – 14 ώρες 

• Μαθηματικά Μέσης Εκπαίδευσης – 20 ώρες 

• Φυσική – 14 ώρες 

• Αγγλικά – 14 ώρες 

• Γαλλικά – 14 ώρες 
 

Για όλα τα πιο πάνω εργαστήρια δίνεται εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα με τις χρεώσεις αλλά και την αίτηση εγγραφής μπορείτε να τις 
βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.pro-gnosis.eu. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο members@pro-gnosis.eu ή στο 22283600. 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ 2017 - 2021 
Εκπαιδευτικοί που προετοιμάστηκαν από τα προγράμματά μας το 2017, 2019 και 2021 εξασφάλισαν 
διορισμό τον επόμενο Σεπτέμβριο μέσω του καταλόγου Διορισίμων. 

http://www.pro-gnosis.eu/

