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ΘΕΜΑ  1o: «Πρώτη µέρα στο σχολείο – υποδοχή µαθητών – δηµιουργία οµάδων» 

 

Μια τάξη µαθητών που συνυπάρχουν στο χώρο του σχολείου δεν είναι, αυτονόητα, 

οµάδα. Για να γίνουν οµάδα θα πρέπει να έχουν κοινές συναισθηµατικές εµπειρίες, να 

αναπτύσσονται σχέσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Είναι σηµαντικό, την πρώτη µέρα 

της σχολικής χρονιάς, να αφιερώσει χρόνο ο εκπαιδευτικός για τη γνωριµία των µελών της 

οµάδας και να βοηθήσει ώστε να αναπτυχθεί οικειότητα, να αποσαφηνιστούν τα όρια και οι 

κανόνες λειτουργίας, να προσδιοριστούν οι στόχοι και οι προσδοκίες της .  

Γι αυτό το λόγο, την πρώτη µέρα της σχολικής χρονιάς, υποδέχεται ο εκπαιδευτικός 

τους µαθητές στην είσοδο της αίθουσας, την οποία έχει φροντίσει να διαµορφώσει κατάλληλα  

(εικόνες/φωτογραφίες στους τοίχους ώστε να µην είναι απρόσωπη, καρέκλες για όλους 

τοποθετηµένες κυκλικά, τα θρανία στην άκρη, ευχάριστη µουσική στο cd player). 

 Αφού καθίσουν όλοι στον κύκλο, ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δε χρησιµοποιεί την έδρα 

αλλά µια καρέκλα κι αυτός όπως όλοι, συστήνεται στην ολοµέλεια της τάξης δίνοντας κάποια 

προσωπικά στοιχεία για τον εαυτό του και µοιράζεται µε τους µαθητές θετικές, προσωπικές 
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του εµπειρίες. Έτσι χτίζεται µια σχέση πιο προσωπική που βοηθάει στην παραπέρα 

δηµιουργία οµαδικού κλίµατος. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός καλεί και τους µαθητές να ακολουθήσουν το παράδειγµά 

του και να ενταχθούν στην οµάδα, να γνωριστούν καλύτερα, να δεθούν. Για το σκοπό αυτό 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορα «παιχνίδια γνωριµίας», έτσι ώστε κάθε µέλος της 

οµάδας να παρουσιάσει βασικές πληροφορίες που το αφορούν, να γνωρίσει και να γνωριστεί 

µε τους «άλλους» και να δηµιουργηθεί κλίµα εξοικείωσης. 

Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� 
 

ΘΕΜΑ  2
o
: «Παιδαγωγικές επισηµάνσεις – βασικές διδακτικές αρχές στο 

γλωσσικό µάθηµα  της Α’  τάξης ∆ηµοτικού» 

 

Το σχολείο οφείλει να βοηθήσει τους µαθητές του όχι µόνο να κατακτήσουν τις γνώσεις 

που επιθυµούν, αλλά και να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν 

σταδιακά στο δρόµο της αυτοµόρφωσης. Παράλληλα, το σχολείο πρέπει να ενδιαφερθεί και 

για το συναισθηµατικό κόσµο των παιδιών. Ο δάσκαλος έχει υποχρέωση να δηµιουργήσει τις 

απαραίτητες συνθήκες για την καλύτερη προσαρµογή του µαθητή στο σχολικό περιβάλλον. 

Ιδίως, για την Α’ τάξη του ∆ηµοτικού, είναι σηµαντικό να έχουµε υπόψη µας κάποιες  

γενικές επισηµάνσεις για τις πρώτες µέρες στο σχολείο: 
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1. Ξενάγηση των µικρών µαθητών στους χώρους του σχολείου και αξιοποίηση 

οµαδικών παιχνιδιών στην αυλή ( Όλοι όρθιοι στο κέντρο κοντά, κοντά. Αν η τάξη 

έχει πολλά παιδιά τα χωρίζουµε σε δυο οµάδες. Αφήνουµε ελεύθερο ένα µπαλόνι 

πάνω από τα κεφάλια τους. Πρέπει να κρατήσουν το µπαλόνι ψηλά, µόνο 

φυσώντας το, να µην πέσει στο πάτωµα κάτω. Η κάθε οµάδα κινείται όλη µαζί 

προσπαθώντας για τον κοινό στόχο). 

2. ∆ιαβάζουµε ή αφηγούµαστε παραµύθια και ιστορίες, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να 

γράφουν και να διαβάζουν, όπως και όσο µπορούν. Τους ζητάµε να γράφουν 

λεζάντες στις ατοµικές ή οµαδικές ζωγραφιές χωρίς να γίνεται διόρθωση και χωρίς 

να υποδεικνύεται ο σωστός τρόπος γραφής. Αξιοποιούµε την προβολή βίντεο, που 

αποτελεί έναν πολύ καλό και ελκυστικό τρόπο για την παραγωγή προφορικού λόγου 

και για συζήτηση. Φροντίζουµε την αισθητική και παιδαγωγική διάσταση του χώρου 

χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά (µαξιλαράκια, περιοδικά, συσκευασίες προϊόντων 

κ.ά.), διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα. Επίσης, σε ένα 

µεγάλο λευκό  χαρτί  του µέτρου ο δάσκαλος γράφει όσα τα παιδιά λένε (µπορεί να 

προκύψουν παραµύθια και να εικονογραφηθούν). 

3. ∆ιαµορφώνουµε µαζί µε τους µαθητές µας τους κανόνες της τάξης και µιλάµε για τις 

συνέπειες της µη τήρησής τους (καθαρογράφονται σε χαρτί του µέτρου και 

αναρτώνται). Ζητάµε από τα παιδιά να φέρουν ένα βιβλίο που έχουν στο σπίτι, 

γράφουµε ετικέτες µε το όνοµά τους και  δηµιουργούµε τη βιβλιοθήκη της τάξης. 

4. Καλούµε σε συγκέντρωση τους γονείς και τους ενηµερώνουµε για τον τρόπο της 

δουλειάς µας. Τους πληροφορούµε για τις τεχνικές που µπορεί να βοηθήσουν τα 

παιδιά µε παιγνιώδη τρόπο στη γραφή και την ανάγνωση. Είναι βασικό οι γονείς να 

αντιληφθούν την πλάνη ότι µε τις καθηµερινές φωτοτυπίες τα παιδιά µαθαίνουν. 

5. Η εισαγωγή στο βιβλίο της «Γλώσσας» δε γίνεται από την πρώτη εβδοµάδα. Στο 

χρονικό διάστηµα προσέγγισης της εισαγωγικής ενότητας δε διδάσκουµε γραφή και 

ανάγνωση (ανιχνεύουµε τις εµπειρίες των παιδιών στη γραφή και την ανάγνωση, δε 

διορθώνουµε – αναδυόµενος γραµµατισµός). Στη φάση του αναδυόµενου 

γραµµατισµού ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί ποικίλες ευκαιρίες για τα παιδιά και ο 

ίδιος ανιχνεύει τις εµπειρίες τους στη γραφή και την ανάγνωση. ∆ιαπιστώνει και 

καταγράφει δεξιότητες και ικανότητες ή την απουσία αυτών, µιας και οι κοινωνικο-

οικονοµικές αφετηρίες των παιδιών δεν είναι ίδιες και εποµένως κάποια παιδιά ίσως 

χρειαστούν πίστωση χρόνου για να φτάσουν εκεί που πρέπει.  

 

� 
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ΘΕΜΑ  3
o
: «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». 

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 961 

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. 
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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 δεν µπορούν να αναλάβουν προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας. 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 της τάξης που ελλείπει θα 

διατεθούν στις υπόλοιπες τάξεις ύστερα από µεταξύ µας επικοινωνία. 

3. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος συµπληρώνει το ωράριό του σε άλλο 

τµήµα να αναφέρεται η ηµέρα και η ώρα.  

4. Το ωρολόγιο πρόγραµµα να συνοδεύεται από την κατάσταση ωρών διδασκαλίας 

διδακτικού προσωπικού και την κατάσταση µε στοιχεία εκπαιδευτικών  

(επισυνάπτονται υποδείγµατα). 

Για οποιοδήποτε πρόβληµα που αφορά τη σύνταξη των προγραµµάτων είναι 

αυτονόητη η µεταξύ µας επικοινωνία. 
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ΘΕΜΑ  4
o
: «Κατανοµή αρµοδιοτήτων» 

 
Σε όλα τα σχολεία  θα συνταχθεί πρακτικό προγραµµατισµού εργασιών του Σχολείου. 

Στο πρακτικό αυτό αναφέρεται το όνοµα του εκπαιδευτικού που αναλαµβάνει τον κάθε τοµέα 

(οµιλίες, διαλέξεις, οργάνωση και τέλεση εορτών, εποπτικών µέσων διδασκαλίας σχολικής 

µαθητικής βιβλιοθήκης, καθαριότητας, εργασιών αισθητικής βελτίωσης σχολικών χώρων 

κλπ.). 

� 
 

ΘΕΜΑ  5
o
: «Ολοήµερο σχολείο» 

 

Το ολοήµερο Σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας και να 

επιτύχει την παιδαγωγική και κοινωνική του καταξίωση. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί 

η βελτίωση του επιπέδου οργάνωσης και προγραµµατισµού του. Για το σκοπό αυτό οι ∆/ντές 
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και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών µονάδων, οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα 

µέτρα για τη λειτουργία του. 

Το πρόγραµµα του ολοήµερου τµήµατος, που θα αποστέλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο 

για έγκριση, θα πρέπει να υπογράφεται και από τον υπεύθυνο, για το ολοήµερο τµήµα,  

εκπαιδευτικό.  

� 
 

 

ΘΕΜΑ  6
o
: «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).  

Oι δράσεις και προγράµµατα που υλοποιούνται στις σχολικές µονάδες πρέπει να έχουν 

την έγκριση του αρµόδιου Σχολικού Συµβούλου, ο οποίος έχει την ευθύνη της επιστηµονικής 

και παιδαγωγικής καθοδήγησης της αντίστοιχης περιφέρειας. 

 

���� 

ΘΕΜΑ  7
o
: «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. 
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• 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. 

• 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 8
o
: «Συνεργασία εκπαιδευτικών- προγραµµατισµός και απολογισµός εκπαι- 

δευτικού 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 
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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 9
o
: «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 

επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήµατα (Π∆ 201/98, 

άρθρο 11 παρ.1, εδαφ.ε). 

���� 

 

                                                                                                   Ο Σχολικός Σύµβουλος 

 

                                                                          Νικόλαος  Χολέβας 


