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Προκήρυξη Μαθητείας
Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών – Μαρία Γουδέλη ανταποκρινόμενη στην πνευματική παρακαταθήκη
των Ιδρυτών της για την ευρύτερη δυνατή διάδοση του Εκπαιδευτικού της Συστήματος προσφέρει τη
δυνατότητα «Οργανωμένης Παρακολούθησης» (Μαθητείας) σε εκπαιδευτικούς και συναφείς ειδικότητες
(π.χ. ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί κ.ο.κ.).
Ο Μαθητείες πραγματοποιούνται κυλιόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ανάλογα με τις
δυνατότητες της Σχολής.
Η διάρκεια της Μαθητείας προβλέπεται να είναι περίπου 4 εβδομάδες. Το περιεχόμενο της είναι
διαφορετικό για τη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου ή του Δημοτικού και μπορεί να προσαρμοστεί ως ένα
βαθμό ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητευόμενων.
Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των παρακολουθήσεων διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον
«μαθητευόμενο», πάντα φροντίζοντας να διασφαλίζεται απόλυτα η ομαλή λειτουργία της τάξης στην οποίο
γίνεται η παρακολούθηση.
Η διαδικασία διενέργειας των μαθητειών είναι η ακόλουθη:
1. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει κι αποστέλλει στη γραμματεία της Σχολής
(grammateia@montessoriani.gr) την Αίτηση Μαθητείας που μπορεί να κατεβάσει από την
ιστοσελίδα της Σχολής.
2. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια Αίτηση όταν δεν θεωρεί ότι εξασφαλίζεται η
ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή του θεσμού των Μαθητειών.
3. Ο «μαθητευόμενος» οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες της Μαθητείας, να
συμμορφώνεται με τις οδηγίες των υπευθύνων της Σχολής κι να τηρεί τις οδηγίες συμπεριφοράς
στην τάξη (όπως περιγράφονται στον αντίστοιχο οδηγό).
4. Οι «Μαθητείες» χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές που εστιάζουν στην ηλικιακή βαθμίδα του
Νηπιαγωγείου (ηλικίες 3-6) και σε αυτές που επικεντρώνονται στο Δημοτικό (6-12). Τις Αιτήσεις
εγκρίνει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής ύστερα από εισήγηση του Προϊστάμενου της
βαθμίδας της Σχολής, για την οποία υποβλήθηκε η Αίτηση. Για την καλύτερη εκτίμηση της Αίτησης
του κάθε ενδιαφερόμενου, ο Προϊστάμενος μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή να τον
καλέσει σε συνέντευξη.
5. Όταν εγκριθεί μια Αίτηση Μαθητείας, ο αντίστοιχος Προϊστάμενος ορίζει έναν εκπαιδευτικό της
Σχολής ως Υπεύθυνο Μαθητείας.
6. Ο Υπεύθυνος Μαθητείας καλεί τον ενδιαφερόμενο στη Σχολή για να συμφωνηθούν:
a. το χρονοδιάγραμμα της Μαθητείας, και
b. Τα παραδοτέα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μαθητείας
7. Για την ολοκλήρωση της Μαθητείας θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί το σύνολο των
προδιαγεγραμμένων ωρών παρακολούθησης.
8. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας θα γίνονται συζητήσεις με τον Υπεύθυνο Μαθητείας σε τακτικά
διαστήματα διάρκειας 45’-60’ πάνω στα στοιχεία παρατήρησης, στις απορίες, στα σημεία
ενδιαφέροντος, αλλά και σε διορθώσεις και παρατηρήσεις στον τρόπο παρακολούθησης που
συνιστά ο υπεύθυνος.
9. Μετά το τέλος της παρακολούθησης και την επιτυχή υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των
αντίστοιχων Εργασιών, η Σχολή εκδίδει μια Βεβαίωση Οργανωμένης Παρακολούθησης
(Μαθητείας).

