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ΘΕΜΑ  1o: «Ωρολόγια Προγράµµατα» 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι τα ωρολόγια προγράµµατα των ∆ηµοτικών σχολείων 

συντάσσονται µε βάση: 

α. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄) Υ.Α. µε θέµα: 

«Αναµόρφωση Ωρολογίων Προγραµµάτων στο ∆ηµοτικό Σχολείο». Ισχύει για τα 6/θέσια και 

άνω ∆ηµοτικά Σχολεία συµπεριλαµβανοµένου και του ολοήµερου προγράµµατος. 

β. τη Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄) Υ.Α.. Ισχύει για τα 

1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. 

γ. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄) Υ.Α.. Ισχύει για τα 3/θέσια 

∆ηµοτικά Σχολεία. 

δ. τη Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/2003, τ. Β΄) Υ.Α.. Ισχύει για το 

ολοήµερο πρόγραµµα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τη 

Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345, τ. Β΄) Υ.Α. µε θέµα: «Τροποποίηση– συµπλήρωση 

των µε αριθµ.Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325, τ.Β΄) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-

2006, (ΦΕΚ 1139, τ. Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων». 
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ε. τη µε αριθµ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Υ.Α. µε θέµα: «Ωρολόγια 

Προγράµµατα ∆ηµοτικών Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα», 

όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο Β1 της µε αριθµ. 

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327, τ. Β΄) Υ.Α. µε θέµα: «Τροποποίηση - συµπλήρωση 

της µε αριθµ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ1139,τ.Β΄) και της µε αριθµ. 

Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράµµατα ∆ηµοτικών Σχολείων 

µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα- ΕΑΕΠ». Ισχύουν µόνο για τα 1347 

ολοήµερα δηµοτικά σχολεία µε ΕΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου και του ολοήµερου 

προγράµµατος των σχολείων αυτών.  

ζ. την παράγραφο Α1 της µε αριθµ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327, τ. Β΄) 

Υ.Α. µε θέµα: «Τροποποίηση - συµπλήρωση της µε αριθµ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, 

(ΦΕΚ 1139,τ.Β΄) και της µε αριθµ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) «Ωρολόγια 

Προγράµµατα ∆ηµοτικών Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα- 

ΕΑΕΠ». Ισχύει µόνο για το ολοήµερο πρόγραµµα. 

η. τη µε αριθµ. Φ12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345, τ. Β΄) Υ.Α. µε θέµα: 

«Τροποποίηση-συµπλήρωση των µε αριθµ. Φ20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ.Β΄) και 

Φ. 12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων». Ισχύει για τα 

ολοήµερα δηµοτικά σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θέσια. 

Όλο το νοµοθετικό πλαίσιο (Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

εγκύκλιοι) που διέπει τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και τη 

λειτουργία των Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων και Ολοήµερων Νηπιαγωγείων βρίσκεται σε 

ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Για τη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κείµενες διατάξεις, σύνταξη του ωρολογίου 

προγράµµατος θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε:   

1. Οι ∆ιευθυντές µπορούν να αναλάβουν προγράµµατα, Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεµάτων σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις της εγκυκλίου Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014. Μπορούν να αναλάβουν την 

πρωινή Ζώνη του Ολοήµερου Προγράµµατος, µόνον εφόσον δεν υπάρχει επιθυµία από άλλο 

εκπαιδευτικό και δε δηµιουργείται πρόβληµα στη διεύθυνση του Σχολείου. 

2. Σε περίπτωση που σε κάποιο ολιγοθέσιο σχολείο δεν υπάρχουν µια ή δύο 

τάξεις, αυτό θα σηµειωθεί στο πρόγραµµα. Οι διδακτικές ώρες που λείπουν θα διατεθούν στις 

υπόλοιπες τάξεις ύστερα από µεταξύ µας επικοινωνία. 

3. Το ωρολόγιο πρόγραµµα να συνοδεύεται από : 

α) Κατάσταση ωρών διδασκαλίας διδακτικού προσωπικού, πρωινού & ολοήµερου.  

β) Κατάσταση στοιχείων µητρώου διδακτικού προσωπικού, πρωινού & ολοήµερου. 

γ) Αναλυτικό Πίνακα Εργασίας διδακτικού προσωπικού, πρωινού & ολοήµερου (µόνο 

τα 6/θέσια και άνω –λειτουργικά- σχολεία). 

δ) Πρακτικό κατανοµής τάξεων (από 2/θέσια και άνω).  

ε) Πρακτικό ανάθεσης ωρών & µαθηµάτων (µόνο τα 4/θ και άνω σχολεία). Στο 

πρακτικό θα αναγράφονται όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, το υποχρεωτικό τους ωράριο 

µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή την απόφαση διάθεσης της ∆/νσης Π.Ε. και πώς το ωράριο 

συµπληρώνεται. Για παράδειγµα:  ένας  εκπ/κός  ΠΕ70,  έχει Υ.Ω. 21 ώρες και το εξαντλεί 



3 

 

στην τάξη του (Α΄),  δεύτερος εκπ/κός ΠΕ70 έχει Υ.Ω. 24 ώρες, από τις οποίες διδάσκει 22 

στην τάξη του (Β΄) και συµπληρώνει 2 ώρες στην Ε΄ τάξη (Θρησκευτικά  την Τρίτη & την 

Πέµπτη, 6η ώρα) κ.ο.κ. Τα πρακτικά (δ) και (ε) του Συλλόγου ∆ιδασκόντων µπορεί να είναι 

ενιαία. 

4. Σε περίπτωση που λειτουργεί ολοήµερο, θα υποβληθεί ταυτόχρονα και το 

αντίστοιχο πρόγραµµα (σε 3 αντίγραφα) µε ονοµαστική κατάσταση µαθητών. Στην κατάσταση 

θα αναγράφεται η τάξη τους, η ώρα αποχώρησης και η συµµετοχή τους στην πρωινή ζώνη (αν 

υπάρχει). Στο πρόγραµµα θα πρέπει να φαίνονται οι διδακτικές ώρες και τα διαλείµµατα,  η 

διάρκειά τους και τα διδακτικά αντικείµενα, ενώ στο κάτω µέρος του προγράµµατος να 

εµφανίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν και οι ώρες τους. Για τη σύνταξη του 

προγράµµατος πρέπει να ληφθεί υπόψη και η τελευταία εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

(Φ.50/226/143572/Γ1/10-9-2014). 

5. Για την ενισχυτική διδασκαλία, αναµένεται σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο. 

Παρακαλούµε, τα ωρολόγια προγράµµατα, να  συνταχθούν σύµφωνα µε τις σχετικές 

εγκυκλίους και να υποβληθούν στο γραφείο του Σχολικού Συµβούλου µέχρι και την 

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2014, (έστω κι αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις εκπαιδευτικών). 

Όταν υπάρχουν µεταβολές προσωπικού στη διάρκεια του έτους, υποβάλλεται νέο 

πρόγραµµα (σε τρία αντίγραφα) µε επικαιροποιηµένες τις καταστάσεις (3α), (3β), τον 

πίνακα (3γ) και πρακτικά τροποποιητικά των αρχικών (3δ, 3ε) µόνο για τις αλλαγές που 

έγιναν. 

Τα προγράµµατα θα πρέπει να συµφωνούν µε τις ώρες ή τα ηµίωρα (στα ολιγοθέσια 

σχολεία) που προβλέπονται για κάθε διδακτικό αντικείµενο. Επίσης, η τοποθέτηση των 

µαθηµάτων µέσα στο πρόγραµµα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στις 

σχετικές εγκυκλίους. Τα διδακτικά αντικείµενα διδάσκονται από τον ίδιο  εκπαιδευτικό και δεν 

διχοτοµούνται. Εξαίρεση αποτελεί το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής το οποίο µπορεί να 

διχοτοµηθεί, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο στην Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-

2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τα µαθήµατα που µπορούν να διδαχθούν σε συνεχόµενο δίωρο, καθώς 

και οι προϋποθέσεις, αναφέρονται στις σελίδες 7-9 της  προαναφερθείσας εγκυκλίου. Καλό 

είναι το δίωρο της Γλώσσας να µην διακόπτεται αλλά να µπαίνει ενιαία 1η & 2η ώρα ή έστω 3η 

& 4η ώρα. Σε σχολεία ΕΑΕΠ, το δίωρο µπορεί να διακόπτεται στην περίπτωση που περιέχει 

την ώρα της Φιλαναγνωσίας. ∆ίωρα Φυσικής  Αγωγής δεν προβλέπονται (ούτε στις τάξεις των 

ΕΑΕΠ όπου το µάθηµα διδάσκεται 4 ώρες), ενώ και το 2ωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν 

θεωρείται παιδαγωγικά ορθό. Όπου παρουσιάζονται ανυπέρβλητα εµπόδια στη σύνταξη του 

προγράµµατος, λόγω της σύνθεσης του προσωπικού, θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ µας 

συνεννόηση. 

Η διάρκεια των διδακτικών ωρών, των ηµιώρων και των διαλειµµάτων, πρέπει να 

αποτυπώνεται στο πρόγραµµα, το οποίο θα ήταν καλό για λειτουργικούς λόγους να 

εκτυπώνεται σε µία σελίδα Α4 ή Α3. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές και οι 

Προϊστάµενοι των σχολείων να χρησιµοποιούν τα υποδείγµατα (µε τις απαιτούµενες 

τροποποιήσεις) που υπάρχουν αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

θεµάτων της ∆/νσης Π.Ε. Ηλείας, πατώντας (Ctrl +κλικ) τους παρακάτω υπερσυνδέσµους:  

Για Ε.Α.Ε.Π. (10 ως 18 τµήµατα):  http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/protovathmia/EAEP_1.xls 
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Για 7/θ-8/θ-9/θ http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/protovathmia/progr_7-8-9thes.doc 

Για 6/θέσιο   http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/protovathmia/progr_6thes.doc 

Για 5/θέσιο   http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/protovathmia/progr_5thes.doc 

Για 4/θέσιο   http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/protovathmia/progr_4thes.doc 

Για 3/θέσιο   http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/protovathmia/progr_3thes.doc 

Για 2/θέσιο   http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/protovathmia/progr_2thes.doc 

Για 1/θέσιο   http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth/protovathmia/progr_1thes.doc 

Τα προγράµµατα που έχουν µεγάλο µέγεθος σελίδας για να εκτυπωθούν σε χαρτί Α4 

πρέπει στην καρτέλα «Εκτύπωση» και στην περιοχή «Ζουµ» να ορίσετε από την πτυσσόµενη 

λίστα «Σε κλίµακα του χαρτιού» την επιλογή «Α4 210 x297 mm», όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. Τα προγράµµατα των ΕΑΕΠ, µπορείτε να τα εκτυπώσετε πρώτα σε Α4 και 

στη συνέχεια να τα µεγεθύνετε στο φωτοτυπικό (αν δεν υπάρχει εκτυπωτής Α3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για οποιοδήποτε πρόβληµα που αφορά στη σύνταξη των προγραµµάτων είναι 

αυτονόητη η µεταξύ µας επικοινωνία. 
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Θέµα 2ο : Κατανοµή Τάξεων –προγραµµατισµός εργασιών του Σχολείου 

 

Υπενθυµίζεται ότι είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τµήµατος να 

µην υπερβαίνει τη συνεχόµενη διετία, καθώς επίσης οι εκπαιδευτικοί να µην αναλαµβάνουν 

τµήµατα όπου φοιτούν τα τέκνα τους. Η ανάληψη του ιδίου τµήµατος από εκπαιδευτικό για 

τρίτη συνεχόµενη χρονιά γίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από απόφαση του 

Συλλόγου ∆ιδασκόντων, ειδικά αιτιολογηµένη και παιδαγωγικά τεκµηριωµένη και µε σύµφωνη 
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γνώµη του Σχολικού Συµβούλου. Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τάξης από 

τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας συνεχόµενης ή µη σε καµία περίπτωση. 

Η αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό προβλέπεται στις: Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-

2006,(ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β΄) και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006,(ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β΄) Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών - Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού.  

Σκόπιµο θεωρείται για παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους, η Α΄ τάξη να ανατίθεται 

σε έµπειρο εκπαιδευτικό από το µόνιµο προσωπικό του σχολείου, όταν αυτό είναι δυνατό. 

Για τον προγραµµατισµό εκπαιδευτικού έργου οι εγκύκλιοι πρέπει να  ληφθούν υπόψη   

οι υπ’ αριθ. Φ. 12/390/92065/Γ1/13-06-2014 & Φ.3/528/137969/Γ1/3-9-14 εγκύκλιοι του 

ΥΠΑΙΘ .  

 Σε όλα τα σχολεία θα πρέπει να συνταχθεί πρακτικό προγραµµατισµού εργασιών του 

Σχολείου. Στο πρακτικό αυτό αναφέρεται το όνοµα του εκπαιδευτικού, που αναλαµβάνει τον 

κάθε τοµέα και τι αρµοδιότητες του έχουν ανατεθεί (οµιλίες, διαλέξεις, οργάνωση και τέλεση 

εορτών, υπεύθυνος εποπτικών µέσων διδασκαλίας, υπεύθυνος σχολικής και µαθητικής 

βιβλιοθήκης, εργασιών αισθητικής βελτίωσης σχολικών χώρων, σχολικού φαρµακείου κλπ.) Σε 

περίπτωση αδυναµίας να ανατεθούν εργασίες και τοµείς ευθύνης εντός του σχολείου, την  

απόφαση παίρνει ο ∆ιευθυντής (δεν θα υποβληθεί αντίγραφο). 

Οι σχολικές µονάδες θα πρέπει επίσης να συµπεριλάβουν στον Προγραµµατισµό του 

Έργου τους για το σχολικό έτος 2014-2015 δράσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας και 

του εκφοβισµού, σε συνεργασία µε τους οικείους Σχολικούς Συµβούλους και το Συντονιστή 

∆ράσεων Πρόληψης της Περιφέρειάς τους. 

Ιδιαίτερα για την ανάθεση της Στ΄ τάξης σε εκπαιδευτικό θα πρέπει να ληφθεί φέτος 

υπόψη η εγκύκλιος  135504/Γ1/28-8-2014 του ΥΠΑΙΘ, σύµφωνα µε την οποία σκόπιµη είναι η 

προαγωγή της εφαρµογής της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

µέσα στα πλαίσια των παιδαγωγικών αρχών.  

Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυµίσω, ότι σύµφωνα µε το Π.∆. 201/1998 είναι 

απαραίτητο µε την έναρξη του σχολικού έτους να γίνει, εκτός από τον προγρ/σµό  σε επίπεδο 

σχολικής µονάδας, να γίνει προγραµµατισµός και σε επίπεδο τάξης - τµήµατος από κάθε 

εκπαιδευτικό, τριµηνιαίος ή ετήσιος (ως προς τη διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες) ο οποίος τηρείται από κάθε εκπαιδευτικό στην τάξη του. 
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Θέµα 3ο : Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
(Σχετ.: α.Το Π.∆. 201/98 για τα ∆ηµοτικά Σχολεία 
            β. Το υπ’ αρ. 25198/Γ7/21-02-2014 έγγραφο του ΣΕΠΕ∆) 

 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό (α) και συγκεκριµένα του άρθρου 13 §3 του Π∆ 

201/98, όλες οι εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδροµές προγραµµατισµένες ή έκτακτες, 

πραγµατοποιούνται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. 
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Για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις εφαρµόζονται όσα ορίζει το άρθρο 13 §3β του Π∆ 

201/98 και θα πρέπει να είναι ενταγµένες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται ολιγόωρες ή ολοήµερη επίσκεψη, παρακολούθηση θεαµάτων, συµµετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα κ.ά. 

Όλες οι µετακινήσεις δεν υπερβαίνουν τις εννέα (9) κατ’ έτος. 

Επίσης, σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό (β), επιτρέπονται επιπλέον δύο εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, κατ’ εξαίρεσιν, στο πλαίσιο των εγκεκριµένων καινοτόµων προγραµµάτων των 

σχολικών δραστηριοτήτων.  

 

� 
 

ΘΕΜΑ  4o: «Βιωµατικές ∆ράσεις  -  Ευέλικτη Ζώνη» 

 

  Οι Σχολικοί Σύµβουλοι έχουν τη συνολική ευθύνη σχεδιασµού, εφαρµογής, 

παρακολούθησης και στήριξης της Ευέλικτης Ζώνης. Κάθε δραστηριότητα που εφαρµόζεται 

στο χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης εποπτεύεται από τους Σχολικούς Συµβούλους. Σε ό,τι αφορά 

τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και 

Καλλιτεχνικών θεµάτων, Κυκλοφοριακής Αγωγής, κ.λ.π. που εντάσσονται στο πλαίσιο 

εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης, την επιστηµονική εποπτεία έχει ο οικείος Σχολικός 

Σύµβουλος και σε συνεργασία µε τον/την υπεύθυνο/η Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 

διαµορφώνουν το µεθοδολογικό και γνωστικό πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των προγραµµάτων 

(Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄, Υπουργική Απόφαση).  

 

���� 

ΘΕΜΑ  5o: «Κατ’ οίκον εργασίες» 

 

Σχετικά µε το θέµα αυτό οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκτιµούν τις ανάγκες 

ή και τις ιδιαιτερότητες της τάξης τους και να εργάζονται σύµφωνα µε αυτές, στο πνεύµα 

πάντα των παρακάτω εγκυκλίων : 

Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 « κατ’ οίκον εργασίες»  

Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005 «κατ’ οίκον εργασίες» 

Οι εργασίες που ανατίθενται στο σπίτι, σύµφωνα µε τις πιο πάνω εγκυκλίους, πρέπει 

να έχουν τα εξής γνωρίσµατα: 

• Να µην είναι απλές αντιγραφές αλλά να έχουν κάποιο σκοπό. 

• Να µπορούν να εκτελεστούν από τα παιδιά χωρίς τη βοήθεια των γονέων. 

• Να µη δίνονται ως τιµωρίες. 

• Να δίνονται έπειτα από συζήτηση µε τους µαθητές. 

• Να είναι δυνατός ο έλεγχος και η διόρθωσή τους από το δάσκαλο. 

• Να συµβάλλουν στην τόνωση της θετικής αυτοεκτίµησης και των «αδύνατων»  

µαθητών. Για το λόγο αυτό φροντίζουµε να δίνουµε εργασίες εξατοµικευµένες. 

• Όταν οι εκφωνήσεις των γραπτών εργασιών περιέχονται είτε στο βιβλίο του 

µαθητή είτε στο τετράδιο εργασιών να µην απαιτείται η αντιγραφή τους στο τετράδιο εργασιών. 
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• Να µην απαιτείται η γραπτή εκτέλεση εργασιών που µπορούν να γίνουν µε 

ευκολότερο και οικονοµικότερο τρόπο. 

• Να µη δίνονται εργασίες τεχνικής φύσης –χάρτες, κατασκευές κλπ.- αν 

προηγουµένως ο δάσκαλος δεν έχει δείξει και δεν έχει ασκήσει τους µαθητές του µέσα στην 

τάξη για τον τρόπο δηµιουργίας. 

• Να µη δίνονται για τις ηµέρες αργίας του σχολείου περισσότερες εργασίες από 

όσες τις άλλες ηµέρες. 

• Ο χρόνος που αφιερώνεται για τις εργασίες στο σπίτι είναι περίπου 30 λεπτά για 

τις Α΄ και Β΄ τάξεις, 40 λεπτά για τις Γ΄ και ∆΄ και 60 λεπτά για τις Ε΄ και Στ΄. 

 

���� 

ΘΕΜΑ 6o: «Συνεργασία εκπαιδευτικών- προγραµµατισµός και απολογισµός 

εκπαιδευτικού έργου» 

 

Α. Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής µονάδας συνεργάζονται σε θέµατα εκπαιδευτικά, 

παιδαγωγικά, διοικητικά, κ.λ.π. για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του σχολείου. Ειδικότερα 

οι εκπαιδευτικοί των τµηµάτων της ίδιας τάξης συνεργάζονται, ώστε να συµβαδίζουν στην ύλη 

που διδάσκουν σε κάθε µάθηµα.  

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων συνεργάζονται στενά µε τους 

εκπαιδευτικούς του Ολοήµερου Προγράµµατος και προγραµµατίζουν από κοινού 

συγκεκριµένες δραστηριότητες για όλους τους µαθητές που φοιτούν στο Ολοήµερο και 

ειδικότερα για µαθητές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Β. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους συνεδριάζει ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων κάθε 

σχολικής µονάδας µε θέµα: «Απολογισµός διδακτικού έτους». Κατά τη συνεδρίαση, οι 

δάσκαλοι κάθε τάξης ή τµήµατος, καθώς και οι εκπαιδευτικοί του Ολοήµερου Προγράµµατος 

καταθέτουν το δικό τους απολογισµό, όπου αναφέρουν µεταξύ άλλων και θέµατα σχετικά µε 

τη λειτουργία του τµήµατός τους, προβλήµατα που συνάντησαν, λύσεις που έδωσαν, 

προγράµµατα που εφάρµοσαν, προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και ό, τι 

άλλο κρίνουν αναγκαίο. Με βάση τους απολογισµούς όλων των εκπαιδευτικών συντάσσεται ο 

συνολικός απολογισµός της σχολικής µονάδας και υποβάλλεται από το ∆ιευθυντή της στο 

Σχολικό Σύµβουλο, ο οποίος τούς λαµβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης-

απολογισµού του (Φ. 353.1./324/105657/∆1/8-10-02, ΥΑ, άρθρο 13,  ΦΕΚ 1340, τ. Β) 

Γ. Οι ∆άσκαλοι και οι Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων τηρούν portfolio µαθητή, όπου 

καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιδόσεις όλων των µαθητών, προς ενηµέρωση των 

γονέων, των δασκάλων και των Σχολικών Συµβούλων. 

 

���� 
ΘΕΜΑ 7o: «Συνεργασία µε γονείς» 

 

       Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει µέρα και ώρα συνεργασίας µε τους γονείς των µαθητών 

µια φορά το µήνα. Η ηµέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του 

διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς µπορούν να 
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επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήµατα (Π∆ 201/98, 

άρθρο 11 παρ.1, εδαφ.ε). 

���� 
 

 

 

Θέµα 8ο : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής µονάδας (ΑΕΕ) – 

∆ιαδικασία αυτοαξιολόγησης 

Σχετ.: Το υπ’ αρ. έγγραφο Φ.3/528/137969/Γ1/02-09-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό οι σχολικές µονάδες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον 

Προγραµµατισµό του σχ. Έτους 2014-15 στο ∆ίκτυο της ΑΕΕ, µέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου, 

µετά από σχετικές οδηγίες που θα αποσταλούν άµεσα. 

 
���� 

 

Θέµα 9ο : Ανάδειξη καλών πρακτικών 

 

Οι καλές πρακτικές αποτελούν τον κυριότερο άξονα της επιµορφωτικής διαδικασίας και 

απαντούν στο αίτηµα για επιµορφωτική δράση ανάµεσα σε συναδέλφους.   

Καλό είναι να µας κοινοποιούνται οι δράσεις που αναπτύσσονται στο επίπεδο του 

σχολείου και να µας ενηµερώνετε για εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, σχεδιασµούς 

διδασκαλίας, ιδέες, πρακτικές και γενικά για διδακτικές παρεµβάσεις, κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων µας στις σχολικές µονάδες, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 

 

���� 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ Σ.Σ. 

1) Ωρολόγια Προγράµµατα (πρωινού/ολοήµερου)      

2) Κατάσταση Ωρών ∆ιδακτικού Προσωπικού      

3) Κατάσταση Στοιχείων Προσωπικού       

4) Αναλυτικό Πίνακα  Εργασίας προσωπικού   (6/θ και άνω)     

5) Πρακτικό  ανάθεσης ωρών    (4/θ και άνω)    

6) Πρακτικό κατανοµής τάξεων (2/θ και άνω)                     

 

 

                                                                                                   Ο Σχολικός Σύµβουλος 

 

                                                                                     Νικόλαος  Χολέβας 


