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ΚΕΜΑ: «Κατευκφνςεισ και επιςθμάνςεισ για τον Προγραμματιςμό του Εκπαιδευτικοφ    
               Ζργου ςχ. ζτουσ 2014-2015» 

ΧΕΣ.:  
1. Φ.3/528/137969/Γ1/02-09-2014, «Λειτουργία ςχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. Ενημζρωςη και οδηγίεσ», εγκφκλιοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

2. Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014, «Ενζργειεσ Προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου 
ςχολικοφ ζτουσ 2014-2015», εγκφκλιοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

3. Φ.50/108/83787/Γ1/28-05-2014, «Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ του Ολοήμερου 
Προγράμματοσ των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ 
Προγράμματοσ (ΕΑΕΠ), για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015», εγκφκλιοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

4. Φ.50/107 /83799 /Γ1/28-5-2014, «Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ του Ολοήμερου 
Προγράμματοσ των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων), για το 
ςχολικό ζτοσ 2014-2015», εγκφκλιοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

5. 131377/Γ2/19-8-2014, «Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ςχετικζσ υπηρεςίεσ για την 
Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ», εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΛ.Κ. 

6.  Φ. 7/489/140260/Γ1/5-9-2014,   «υμπλθρωματικζσ οδθγίεσ αναφορικά με το υπ. 
αρ. Φ.12/390/92065/Γ1 (13-06-2014) ζγγραφο που αφορά ςτισ Ενζργειεσ 
Προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςχολικοφ ζτουσ 2014-2015» 

       Για τον μεκοδικό προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου του ςχολικοφ ζτουσ 2014-
2015, οι ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκοφνται δίνονται ςτισ παραπάνω ςχετικζσ 
εγκυκλίουσ (1,2,3,4) του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 
       Επιπλζον, επιςθμαίνουμε τα ςθμαντικότερα ηθτιματα που απαιτοφν τθν προςοχι ςασ 
κατά τθν ζναρξθ, αλλά και ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ: 
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1. Κατανομι τάξεων 

      Σο ηιτθμα τθσ κατανομισ τάξεων είναι ιδιαίτερα κρίςιμο για τθν ομαλι λειτουργία τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, τθν πρόλθψθ δυςλειτουργιϊν και τθ βζλτιςτθ επιτζλεςθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου. Προκειμζνου θ ςχολικι μονάδα να λειτουργιςει εφρυκμα και με τα 
δυνατόν καλφτερα παιδαγωγικά και μακθςιακά αποτελζςματα θ ςυηιτθςθ κάκε χρόνο 
επικεντρϊνεται ςτθν ανάγκθ να λθφκεί θ ανάλογθ πρόνοια για τθν ανάκεςθ όλων των 
τάξεων και κυρίωσ τθσ Αϋ και των τμθμάτων με ιδιαιτερότθτεσ. 
      τισ προτεραιότθτεσ κάκε υλλόγου Διδαςκόντων προτείνεται να εντάςςεται θ 
ςτελζχωςθ των τμθμάτων αυτϊν από εκπαιδευτικοφσ με όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ 
εμπειρία, που ζχουν ταυτόχρονα τθ βεβαιότθτα ότι κα παραμείνουν ςτθ ςχολικι μονάδα 
ολόκλθρο το ςχολικό ζτοσ, ϊςτε να αποφευχκεί μια αλλαγι εκπαιδευτικοφ που κα 
διακινδυνεφςει τθν ομαλι λειτουργία τουσ. 
       ασ παρακαλοφμε να εξαντλείτε κάθε δυνατότητα, ϊςτε να γίνει θ ςτελζχωςθ αυτϊν 
των τμθμάτων με τισ παραπάνω προχποκζςεισ κζτοντάσ το ωσ προτεραιότθτά ςασ και 
λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τισ κλίςεισ, τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ του κάκε εκπαιδευτικοφ, τισ 
δυςκολίεσ και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο ςχολείο, όπωσ και το γενικότερο 
ςυμφζρον των μακθτϊν και τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  
       Ειδικά για τα ςχολεία Ε.Α.Ε.Π. με κινθτά εργαςτιρια (ΦΕΚ 804, τ. Β’ 9-07-2010), 
προτείνεται να δοκεί προτεραιότθτα επιλογισ και τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν Σϋ 
τάξθ ςε όποιουσ: 
 α) το επικυμοφν και ςυγχρόνωσ ζχουν επιμορφωκεί ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ 

«Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ 
Διδακτικι Πράξθ» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΣΠΕ) ι 

 β) το επικυμοφν και ςυγχρόνωσ διακζτουν αυξθμζνα προςόντα ςτθ χριςθ των 
διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (135504/Γ1/28-08-2014 
ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ πουδϊν Π.Ε.),  

δεδομζνου ότι προβλζπεται οι εκπαιδευτικοί που κα διδάξουν ςτθν τ’ Σάξθ το ςχολικό 
ζτοσ 2014-2015, να χρθςιμοποιιςουν ςυςτθματικά το κινθτό εργαςτιριο Θ/Τ για τθ 
διδαςκαλία του γνωςτικοφ αντικειμζνου των Μακθματικϊν. 
      Τπενκυμίηεται δε ότι «είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνοσ ανάληψησ τάξησ ή τμήματοσ 
από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη ςυνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ιδίου τμήματοσ 
από εκπαιδευτικό για τρίτη ςυνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, 
μετά από απόφαςη του ςυλλόγου διδαςκόντων, ειδικά αιτιολογημζνη και παιδαγωγικά 
τεκμηριωμζνη και με ςφμφωνη γνϊμη του Σχολικοφ Συμβοφλου. Επιςημαίνεται ότι δεν 
επιτρζπεται η ανάληψη τάξησ από τον ίδιο  εκπαιδευτικό πζραν τησ τριετίασ ςυνεχόμενησ ή 
μη» (εγκφκλιοσ Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014, του Τ.ΠΑΙ.Θ.). 
 

2. Προγραμματιςμόσ φλθσ και δραςτθριοτιτων 

       Ο προγραμματιςμόσ τθσ διδακτζασ φλθσ και ο μεκοδολογικόσ ςχεδιαςμόσ κατά 
διδακτικό αντικείμενο  βαςίηεται  πρωτίςτωσ  ςτα  ΔΕΠΠ  - ΑΠ,  ςτα  οποία  ζχουν  τεκεί οι 
επιμζρουσ ςτόχοι και ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ κάκε μακιματοσ. Ακολοφκωσ, το βιβλίο 
δαςκάλου κάκε μακιματοσ αποτελεί αναλυτικό οδθγό μασ ςτθν οργάνωςθ τθσ φλθσ. 
Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, ότι το ςχολικό  βιβλίο  αποτελεί  ζνα  μόνο  διδακτικό  εργαλείο.  Ο  
εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα και οφείλει να χρθςιμοποιιςει πρόςκετο υλικό ι/και  
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εναλλακτικά εργαλεία (υπολογιςτι, διαδίκτυο – εκπαιδευτικά λογιςμικά, λογοτεχνικά  ι  
άλλα βιβλία, εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, επιτόπια μελζτθ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
ερευνθτικζσ εργαςίεσ  κ.ο.κ.)  για  να  ζχει  καλφτερα  μακθςιακά  αποτελζςματα.  
        το μεκοδολογικό του ςχεδιαςμό ο εκπαιδευτικόσ λαμβάνει υπόψθ και τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά των μακθτϊν του (γνωςτά από ενθμζρωςθ από τον προθγοφμενο 
εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, από τουσ γονείσ και κυρίωσ από αρχικι/διαγνωςτικι αξιολόγθςθ 
και τθ δικι του ςυςτθματικι παρατιρθςθ). Για τθ διδακτικι του μεκοδολογία ενθμερϊνει 
τουσ γονείσ ςτθν αρχικι ςυνάντθςθ, θ οποία ζχει νόθμα να πραγματοποιθκεί όςο το 
δυνατόν νωρίτερα (μζςα ςτο επτζμβριο ι αρχζσ Οκτωβρίου).  
       Σα  ΔΕΠΠ  - ΑΠ  για  κάκε  επιμζρουσ  μάκθμα  είναι  αναρτθμζνα  ςτισ  διευκφνςεισ:  
http://www.pi-schools.gr/programs/depps και  
http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php  
 

3. Προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων 

       Οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εκπαιδευτικά 
προγράμματα που υλοποιοφνται από διάφορεσ υπθρεςίεσ και φορείσ αποτελοφν 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ωσ τζτοιο πρζπει να 
αντιμετωπίηονται. Για τθν επίτευξθ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων δεν επιλζγονται 
αποςπαςματικά, αλλά εντάςςονται ςτο μεθοδικό προγραμματιςμό φλησ και 
δραςτηριοτήτων κάθε τάξησ, εξυπθρετοφν ςυγκεκριμζνεσ παιδαγωγικζσ επιδιϊξεισ και 
ζχουν άμεςθ ςχζςθ με προγράμματα, ςχζδια εργαςίασ, καινοτόμεσ δράςεισ και 
διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςτθν Ευζλικτθ Ηϊνθ ι και εκτόσ αυτισ και 
με ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ διδακτικϊν αντικειμζνων. 
      Ο προγραμματιςμόσ των διδακτικϊν επιςκζψεων μπορεί να είναι ετιςιοσ ι τριμθνιαίοσ 
(Π.Δ. 201/1998). Για τθ διευκόλυνςθ όλων μασ, αλλά και για το ςωςτότερο μακροπρόκεςμο 
προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου κάκε ςχολείου, προτείνουμε τθ ςφνταξη 
ετήςιου προγραμματιςμοφ ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ, με το δεδομζνο ότι 
ςθμαντικότεροσ είναι ο παιδαγωγικόσ ςκοπόσ που εξυπθρετείται από τθ διδακτικι 
επίςκεψθ και όχι ο ακριβισ χρόνοσ υλοποίθςισ τθσ, ο οποίοσ οφτωσ ι άλλωσ κοινοποιείται 
λίγεσ μζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςι τθσ. Εξάλλου, με απόφαςθ του ςυλλόγου 
διδαςκόντων μποροφν να πραγματοποιοφνται ζκτακτεσ επιςκζψεισ, εκδθλϊςεισ και 
δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ δεν 
περιλαμβάνονταν ςτον αρχικό προγραμματιςμό.  
       Για τθν ςτιριξθ του ζργου ςασ επιςυνάπτεται ενδεικτικι φόρμα προγραμματιςμοφ 
διδακτικϊν επιςκζψεων. 
 
4. Ευζλικτθ Ηϊνθ-Καινοτόμα προγράμματα 
 
       Θ Ευζλικτθ Ηϊνθ και το περιεχόμενό τθσ εντάςςονται ςτον αρχικό μεκοδολογικό 
προγραμματιςμό τθσ τάξθσ και ςε καμιά περίπτωςη δεν αποτελεί ςυμπληρωματικό χρόνο 
για την ολοκλήρωςη των υπόλοιπων μαθημάτων. 
       ε ό,τι αφορά ςτα προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, 
Πολιτιςτικϊν και Καλλιτεχνικϊν κεμάτων, Κυκλοφοριακισ Αγωγισ κ.τ.λ., που εντάςςονται 
ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ, ο οικείοσ χολικόσ φμβουλοσ και οι 
αντίςτοιχοι υπεφκυνοι ςε ςυνεργαςία μαηί του διαμορφϊνουν το μεκοδολογικό και 
γνωςτικό πλαίςιο ανάπτυξθσ αυτϊν των προγραμμάτων (Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps
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ΦΕΚ 1280/2005, τ. Βϋ, Τπουργικι Απόφαςθ). Αντίγραφα των παραπάνω προγραμμάτων 
κοινοποιοφνται ςτον οικείο χολικό φμβουλο. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το κζμα 
αυτό παρζχονται ςτο Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 
        τα ςχολεία με ΕΑΕΠ υπενκυμίηεται ότι: 
 τθν Αϋ τάξθ: Θ μία διδακτικι ϊρα τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ/Βιωματικϊν Δραςτθριοτιτων, 

διατίκεται για δραςτθριότθτεσ που αφοροφν  ςε κζματα Αγωγισ Τγείασ.  
 τθν Βϋ τάξθ: Θ μία διδακτικι ϊρα τθσ ΕΗ/ΒΔ, διατίκεται για δραςτθριότθτεσ που 

αφοροφν ςε κζματα Διατροφικϊν υνθκειϊν.     
 τθν Γϋ τάξθ: Θ μία διδακτικι ϊρα τθσ ΕΗ/ΒΔ, διατίκεται για δραςτθριότθτεσ που 

αφοροφν ςε κζματα Κυκλοφοριακισ Αγωγισ. 
 τθν Δϋ τάξθ: Θ μία διδακτικι ϊρα τθσ ΕΗ/ΒΔ, διατίκεται για δραςτθριότθτεσ που 

αφοροφν  ςε κζματα Περιβαλλοντικισ Εκπ/ςθσ. 

«Οι Διευθυντζσ των ςχολικϊν μονάδων μποροφν να αναλαμβάνουν προγράμματα 
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, Αγωγήσ Υγείασ, Πολιτιςτικϊν και Καλλιτεχνικϊν θεμάτων ςε 
εξαιρετικζσ και μόνο περιπτϊςεισ με την προχπόθεςη ότι δεν υπάρχει εκδήλωςη 
ενδιαφζροντοσ ςχετικά από άλλον εκπαιδευτικό και υπάρχουν αντικειμενικζσ δυςκολίεσ για 
την ςφνταξη του ωρολογίου προγράμματοσ. Σε αυτή την περίπτωςη θα υπάρχει πλήρωσ 
αιτιολογημζνη απόφαςη του Συλλόγου Διδαςκόντων, ςτην οποία θα αναφζρονται 
επακριβϊσ οι λόγοι που ανατίθεται κάποιο πρόγραμμα ςτον Δ/ντή. Η απόφαςη αυτή θα 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από τον οικείο Σχολικό Σφμβουλο» (Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-
2014). 
              Για τθν ςτιριξθ του ζργου ςασ επιςυνάπτεται ενδεικτικι φόρμα προγραμματιςμοφ  
για δράςεισ που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ.  
 
5. Εξορκολογιςμόσ φλθσ Εϋκαι Σϋτάξεων 

        Τπενκυμίηουμε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των Εϋκαι Σϋτάξεων ότι ιςχφει ο εξορκολογιςμόσ 
τθσ φλθσ ςτα Φυςικά, ςτα Μακθματικά και ςτθ Γεωγραφία ςφμφωνα με τθ με αρικμ.: 
101097/Γ1/16-08-2010, «Αναδιάρθρωςη και εξορθολογιςμόσ τησ διδακτζασ φλησ ςτα 
Φυςικά Ε’ και Στϋ Δημοτικοφ, ςτα Μαθηματικά τησ Ε’ και Στ’ Δημοτικοφ και ςτη Γεωγραφία 
Ε’ και Στ’ Δημοτικοφ», εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ. 
 
6. Εργαςίεσ ςτο ςπίτι 

         ασ υπενκυμίηουμε ότι το ηιτθμα των εργαςιϊν που ανατίκενται ςτο ςπίτι 
διαςαφθνίηεται με τισ με αρικμ. Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 και Φ.12/342/35602/Γ1/9-
5-2005 εγκυκλίουσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Κατ’ οίκον εργαςίεσ». τισ παραπάνω 
αναφερόμενεσ εγκυκλίουσ δίνονται οδθγίεσ ϊςτε οι εργαςίεσ που ανατίκενται ςτο ςπίτι να 
ςυμβάλουν ςτθν παροχι ποιοτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν εμβάκυνςθ και κριτικι διερεφνθςθ 
των γνωςτικϊν πλθροφοριϊν και κατ’ επζκταςθ ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ-δθμιουργικισ 
ςκζψθσ που αποτελεί και το ηθτοφμενο τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ. Παρακαλοφμε να 
λάβουν εκ νζου γνϊςθ των εγκυκλίων όλοι οι εκπαιδευτικοί, ϊςτε να ακολουκοφν τόςο τισ 
γενικζσ βαςικζσ αρχζσ όςο και τισ κατευκφνςεισ που κζτουν κατά γνωςτικό αντικείμενο για 
τισ κατ’ οίκον εργαςίεσ. 
         Επιπρόςκετα, επιχειρϊντασ να αναλφςουμε περιςςότερο οριςμζνεσ από τισ οδθγίεσ 
που δίνονται, προτείνουμε (με τθν ζννοια των κατευκφνςεων/προςανατολιςμϊν και όχι 
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των άκαμπτων κανόνων), οι εργαςίεσ που ανατίκενται ςτο ςπίτι, για να επιτελοφν το ςκοπό 
τουσ, να πλθροφν οριςμζνεσ προχποκζςεισ και ςυγκεκριμζνα: 

 να δίνονται με πολλή φειδϊ, μόνο όταν είναι εντελϊσ απαραίτθτεσ, να 
ανταποκρίνονται ςτο γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν και να ζχουν δθμιουργικό ι 
διερευνθτικό χαρακτιρα 

 κατ’ εξαίρεςθ, ςτθν Αϋ κυρίωσ αλλά και ςτθ Βϋ τάξθ, αν απαιτείται, να δίνονται 
μικρήσ ζκταςησ εμπεδωτικζσ αςκιςεισ γραφισ, ανάγνωςθσ και αρικμθτικισ 

 οι φωτοτυπημζνεσ εργαςίεσ πρζπει να αποφεφγονται, δεδομζνου ότι αυτζσ δε 
ςυμβάλλουν ςτθν παροχι ποιοτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν εμβάκυνςθ και κριτικι 
διερεφνθςθ των γνωςτικϊν πλθροφοριϊν και κατ' επζκταςθ ςτθν ανάπτυξθ 
κριτικισ-δθμιουργικισ ςκζψθσ που αποτελεί και το ηθτοφμενο τθσ διδακτικισ 
διαδικαςίασ 

 να αποφεφγεται η αναπαραγωγή ςε φωτοαντίγραφα ςειράσ αςκιςεων από 
βοθκιματα. Είναι προτιμότερθ θ επιλεκτικι δθμιουργικι αξιοποίθςθ τουσ και 
πάντωσ όχι θ κατάχρθςι τουσ 

 να μην είναι απλζσ αντιγραφζσ (π.χ. «δθμιουργοφμε δικζσ μασ προτάςεισ με τισ 
λζξεισ» ίςωσ είναι μια καταλλθλότερθ δραςτθριότθτα από το «Μακαίνουμε καλά τισ 
λζξεισ») και ςτείρεσ απομνθμονεφςεισ 

 να τισ ζχει προετοιμάςει ο δάςκαλοσ ςτακμίηοντασ τθ δυςκολία και τθ διάρκειά τουσ 
με βάςθ το «μζςο» και τον «αδφνατο» μακθτι τθσ εκάςτοτε τάξθσ του. ε 
μακθτζσ/τριεσ που αντιμετωπίηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ καλό είναι, 
πραγματοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ παιδαγωγικοφσ χειριςμοφσ, ζτςι ϊςτε να μθν 
δθμιουργείται πρόβλθμα ταυτοτιτων των μακθτϊν/τριϊν, να δίνουμε 
εξατομικευμζνεσ εργαςίεσ (π.χ. ανάγνωςθ μικρότερων κειμζνων, ορκογραφία 
λιγότερων λζξεων) 

 να μθν δίνονται δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ οι μακθτζσ/τριεσ δεν ζχουν λάβει τισ 
απαραίτητεσ διευκρινίςεισ και οδηγίεσ ι είναι εντελϊσ άγνωςτεσ προσ αυτοφσ/ζσ 

 να είναι διαβαθμιςμζνησ δυςκολίασ (όχι πάντωσ πολφ και εξαιρετικά δφςκολεσ, 
αυτζσ τισ πραγματοποιοφμε πάντα ςτθν τάξθ), να ξεκινοφν με τισ πιο εφκολεσ και να 
καταλιγουν ςτισ πιο απαιτθτικζσ. Θα βοθκοφςε αν οι πιο δφςκολεσ ιταν 
ςθμαςμζνεσ (π.χ. ζνα *) και να εξθγείται ςε μακθτζσ και γονείσ ότι είναι επιπλζον 
προτάςεισ που δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν από όλουσ τουσ μακθτζσ 
(προαιρετικζσ) 

 ςε μακιματα όπωσ θ Ιςτορία, τα Θρθςκευτικά ι Γεωγραφία κ.ο.κ., θ μελζτθ ςτο 
ςπίτι να διευκολφνεται με 4-5 ερωτήςεισ ή/και λζξεισ-κλειδιά για κφρια ςθμεία του 
μακιματοσ. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διευκολυνκεί και θ επανάλθψθ μιασ 
κεματικισ ενότθτασ 

 να είναι δυνατή η παρακολοφθηςη και η διόρθωςή τουσ από το/τθ δάςκαλο/α, ϊςτε 
να λειτουργοφν ανατροφοδοτικά ςτθν όλθ μακθςιακι διαδικαςία, αλλά και ωσ 
ςτοιχείο διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ και να μθν δίνονται όταν δεν πρόκειται να 
ελεγχκοφν 

 υπάρχει θ δυνατότθτα να επιλζξουμε κάποιεσ από τισ ποικίλεσ δραςτηριότητεσ των 
διδακτικϊν εγχειριδίων (βιβλίο μακθτι και τετράδιο εργαςιϊν) για κατ’ οίκον 
εργαςία χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν μποροφμε να δϊςουμε δικζσ μασ 
δραςτθριότθτεσ, όταν αυτό το κρίνουμε απαραίτθτο για τθν τάξθ μασ ι ακόμα 
καλφτερα να μεταςχθματίηουμε αυτζσ των εγχειριδίων, ϊςτε να είναι κατάλλθλεσ 
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για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ μασ. Να ςθμειωκεί ότι δεν είναι απαραίτθτο να 
εξαντλοφνται οι δραςτθριότθτεσ μιασ ενότθτασ. Πιο ςθμαντικι είναι θ εμβάκυνςθ 
και θ εμπεριςτατωμζνθ επεξεργαςία επιλεγμζνων για τθν τάξθ μασ δραςτθριοτιτων 
και θ επικζντρωςθ ςτθν εκμάκθςθ βαςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων 

 κατ’ οίκον εργαςίεσ που αφοροφν ανακεφαλαιϊςεισ ενοτιτων και εμπζδωςθ τθσ 
φλθσ ςτθ γλϊςςα και ςτα μακθματικά να απαιτοφν μικρή, κατά το δυνατό, 
εξωτερική βοήθεια (π.χ. από τουσ γονείσ), να μθν είναι χρονοβόρεσ και να μθν είναι 
υπερβολικά απαιτθτικζσ 

 να μην δίνονται για τισ ημζρεσ αργίασ του ςχολείου περιςςότερεσ εργαςίεσ από τισ 
άλλεσ θμζρεσ 

 ςτον εξορκολογιςμό των κατ’ οίκον εργαςιϊν ςυμβάλλουν η ςυςτηματική 
ενημζρωςη των γονζων και η ςυνεργαςία με τουσ/τισ ςυναδζλφουσ/ιςςεσ ιδιαίτερα 
δε αυτοφσ τθσ ίδιασ τάξθσ (αν πρόκειται για πολυκζςια ςχολεία) και τουσ/τισ 
ςυναδζλφουσ/ιςςεσ του ολοιμερου ςτουσ/ςτισ οποίουσ/εσ εξθγοφμε τθ φιλοςοφία 
μασ, το ςκεπτικό μασ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ επικυμοφμε να 
υποςτθρίηουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριζσ μασ. 

       Θ οργάνωςθ τθσ κατ’ οίκον μελζτθσ ςχετίηεται και με το πρόβλθμα του βάρουσ τθσ 
ςχολικισ τςάντασ και μπορεί να μεκοδευτεί ωσ εξισ: 
      Κατά τθν κρίςθ του δαςκάλου, μποροφν να παραμζνουν ςτο ςχολείο οριςμζνα βιβλία ι 
τετράδια εργαςιϊν, όπωσ: 
      Σα βιβλία Γραμματικισ, βιβλίο μακθτι Φυςικϊν, Εικαςτικϊν, Φυςικισ Αγωγισ,  
Μουςικισ, Λεξικϊν, τα Ανκολόγια κακϊσ και τα τετράδια εργαςιϊν οριςμζνων  μακθμάτων, 
όπωσ: Γεωγραφίασ, Ιςτορίασ κ.τ.λ. και οριςμζνα τετράδια μακθτϊν, όπωσ το τετράδιο 
Ορκογραφίασ. 

Σζλοσ, είναι πολφ ςθμαντικό ςτο ξεκίνθμα τθσ χρονιάσ να αφιερϊςουμε χρόνο ζτςι 
ϊςτε ςυςτθματικά και ςταδιακά να εξοικειϊςουμε τουσ μακθτζσ μασ με τρόπουσ και 
ςτρατθγικζσ μελζτθσ των μακθμάτων. 
 
7. Ενθμζρωςθ για το Ψθφιακό χολείο  

       ασ ενθμερϊνουμε ςχετικά με το Ψθφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψθφιακοφ 
χολείου, με τθ διαβεβαίωςθ ότι πρόκειται για αξιοποιιςιμο υλικό ςυγκεντρωμζνο ςτθ 
ςχετικι πλατφόρμα και τθν προτροπι να χρθςιμοποιείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
       Θ κεντρικι ςελίδα για το ψθφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο τθσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ http://dschool.edu.gr. Μζςω τθσ 
ςελίδασ αυτισ μπορείτε να πλοθγθκείτε ςτισ βαςικζσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για το ψθφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο τθσ Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςυγκεκριμζνα: 
 Α. Ιςτότοποσ «Διαδραςτικά χολικά Βιβλία» (www.e-books.edu.gr) 
 Β. ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ: Ψθφιακά Αποκετιρια και Εκνικόσ υςςωρευτισ Εκπαιδευτικοφ 

Περιεχομζνου (www.photodentro.edu.gr) 
 Β.1 Σο Πανελλινιο Ψθφιακό Αποκετιριο Μακθςιακϊν Αντικειμζνων 
 Β.2 Σο Πανελλινιο Ψθφιακό Αποκετιριο Εκπαιδευτικϊν Βίντεο 
 Β.3 Σο Αποκετιριο Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ Χρθςτϊν του Τπουργείου Παιδείασ 
 Β.4 Σο Αποκετιριο Εκπαιδευτικϊν Λογιςμικϊν 
 Β.5 Φωτόδεντρο, ο Εκνικόσ υςςωρευτισ Εκπαιδευτικοφ Περιεχομζνου 

http://www.e-books.edu.gr/
http://www.photodentro.edu.gr/
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 Γ. Θ Ψθφιακι Εκπαιδευτικι Πλατφόρμα «e-me» για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ 
 Δ. Ανάδειξθ και Προβολι Καλϊν Πρακτικϊν Αξιοποίθςθσ Ψθφιακοφ Εκπαιδευτικοφ 

Περιεχομζνου 
      Λεπτομζρειεσ για τα περιεχόμενα κάκε υπθρεςίασ μπορείτε να αντλιςετε από τθ 

ςχετικι εγκφκλιο ςτθ διεφκυνςθ: http://dschool.edu.gr/#news.   

8. Οδθγίεσ για τθ ςφνταξθ των Ωρολογίων Προγραμμάτων 

      Αναφορικά με τθν κατάρτιςθ του ωρολογίου προγράμματοσ, αυτι κα πρζπει να  
ολοκλθρωκεί το ςυντομότερο δυνατό, ακόμθ κι αν θ ςτελζχωςθ του ςχολείου δεν είναι 
ολοκλθρωμζνθ. Θ κατάρτιςθ του προγράμματοσ γίνεται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 
ςτισ Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014 και Φ.3/528/137969/Γ1/02-09-2014. 
      Με ευκφνθ του διευκυντι όλοι οι εκπαιδευτικοί ςυμπλθρϊνουν το διδακτικό τουσ 
ωράριο. Ϊρεσ που περιςςεφουν διατίκενται για ςυμπλιρωςθ μακθμάτων άλλθσ τάξθσ, ςτο 
ολοιμερο και για ενιςχυτικι διδαςκαλία.  
      Θ αποςτολι των προγραμμάτων ςτο γραφείο μασ κα γίνεται ςε ζντυπθ μορφι, ςε τρία 
αντίτυπα. 
      τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ: 
 Προαιρετικά τα μακιματα Φυςικισ, Μακθματικϊν, Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ και 

Αγγλικϊν είναι δυνατόν να διδάςκονται ςε ςυνεχόμενο δίωρο (χωρίσ να παρεμβάλλεται 
άλλο μάκθμα), αν πλθροφνται κάποια από τα παρακάτω: 
 Σθν ίδια μζρα τθσ εβδομάδασ να μθν διδάςκονται παραπάνω από δφο δίωρα (λ.χ. 

ζνα δίωρο Γλϊςςα και ζνα δίωρο Φυςικά). 
 ε περίπτωςθ που επιλεγεί ζνα ςυνεχόμενο δίωρο ςτα Μακθματικά κα πρζπει αυτό 

να εντάςςεται ςτισ πρϊτεσ ϊρεσ του Ω.Π. (τζςςερισ πρϊτεσ ϊρεσ) 
 ε ζνα ςυνεχόμενο δίωρο κα πρζπει να διδάςκεται μόνο μία διδακτικι ενότθτα του 

μακιματοσ. 
 ε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει θ επιλογι ςυνεχόμενων δίωρων ςτα 

προαναφερκζντα μακιματα να λειτουργεί ςε βάροσ τθσ διδακτζασ φλθσ. 
 Σο ςυνεχόμενο δίωρο των αγγλικϊν μπορεί να γίνεται ςε όλεσ τισ τάξεισ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το μάκθμα κα διδάςκεται με βιωματικζσ και διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ 

και με ζμφαςθ ςτθ μζκοδο Project.. 
 τθν Εϋ και Σϋ αποφεφγουμε να ζχουν 1θ και 2θ ξζνθ γλϊςςα ςε ςυνεχόμενεσ ϊρεσ, 

χωρίσ να μεςολαβεί μεταξφ τουσ διάλειμμα ι άλλο μάκθμα.  
 Επιδιϊκουμε ςτθν Αϋ και Βϋ τάξθ θ διδαςκαλία όλων των μακθμάτων να ανατίκεται ςτον 

ίδιο εκπαιδευτικό, με εξαίρεςθ τα μακιματα που διδάςκονται από εκπαιδευτικό 
ειδικότθτασ (μουςικι, γυμναςτικι). 

 Μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ είναι  δυνατι  θ  ανάκεςθ  διδαςκαλίασ  ςε  άλλον  
εκπαιδευτικό  του  μακιματοσ  τθσ Αιςκθτικισ  Αγωγισ,  το  οποίο  ςτθν  περίπτωςθ  
αυτι  χωρίηεται  ςε  Μουςικι  Αγωγι  και  ςτα  υπόλοιπα αντικείμενα τθσ Αιςκθτικισ 
Αγωγισ. Απαραίτθτθ κρίνεται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του χολικοφ υμβοφλου. 

 

      Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτθν κατανομι των διδακτικϊν αντικειμζνων από το δάςκαλο 
τθσ τάξθσ. Σθν ίδια θμζρα να μθ ςυςςωρεφονται μακιματα που επιβαρφνουν υπερβολικά 
το φορτίο τθσ ςχολικισ τςάντασ και τθσ μελζτθσ ςτο ςπίτι. Για τθν ιςόρροπθ κατανομι των 
μακθμάτων να ςυνυπολογίηονται και τα μακιματα ειδικοτιτων (ξζνεσ γλϊςςεσ, μουςικι, 
εικαςτικά, κ.ο.κ.). 
 

http://dschool.edu.gr/#news
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Ειδικά για τα ςχολεία με ΕΑΕΠ 

 Καταβάλουμε προςπάκεια ϊςτε ςε κάκε τμιμα να υπάρχει ιςοδφναμθ κατανομι 
μακθμάτων. Δθλαδι τα μακιματα: Μουςικι, Εικαςτικά, Θεατρικι Αγωγι, Γυμναςτικι, 
Χοροί, Ευζλικτθ Ηϊνθ να είναι ιςάξια κατανεμθμζνα ςτισ 5 θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. 

 Επιδιϊκουμε να μθν ζχουν οι μακθτζσ ενόσ τμιματοσ τθν ίδια θμζρα περιςςότερεσ από 
2 ϊρεσ μακιματα Φυςικισ Αγωγισ (Γυμναςτικι, Χορό).  

9. Τποςτθρικτικζσ δομζσ 

       κοπόσ των Προγραμμάτων Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ είναι θ μακθςιακι ςτιριξθ των 
μακθτϊν, ιδιαίτερα των μικρϊν τάξεων, που παρουςιάηουν ελλείψεισ και που δεν ζχουν 
κατακτιςει ικανοποιθτικά τουσ μθχανιςμοφσ ανάγνωςθσ, γραφισ και αρικμθτικοφ 
υπολογιςμοφ. 
      Συχόν πλεονάηουςεσ ϊρεσ μποροφν να διατεκοφν για ενιςχυτικι διδαςκαλία εφόςον 
ζχουν καλυφκεί πλιρωσ οι ανάγκεσ ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ (ςε πρωινά και 
ολοιμερα τμιματα).  
      Ειδικά για μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ, θ ενιςχυτικι διδαςκαλία κατά κανόνα ξεκινά μετά τθν 
ολοκλιρωςθ και τθσ Βϋ φάςθσ διδαςκαλίασ πρϊτθσ ανάγνωςθσ και γραφισ, εκτόσ 
εξαιρζςεων τισ οποίεσ εκτιμοφμε, εφόςον προκφψουν, ςυνυπολογίηοντασ όλεσ τισ 
παραμζτρουσ. 
       Για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία Σμθμάτων Τποδοχισ και Φροντιςτθριακϊν Σμθμάτων 
αναμζνεται ςχετικι εγκφκλιοσ με κατευκφνςεισ από το Τ.ΠΑΙ.Θ.  
 

10. Λειτουργία ιςτοςελίδασ 

        ασ υπενκυμίηουμε ότι ςτθν ιςτοςελίδα http://users.sch.gr/ppiliour/ αναρτϊνται 
ανακοινϊςεισ, νζα, εκπαιδευτικό υλικό, άρκρα, παρουςιάςεισ κ.τ.λ. και είναι ςτθ διάκεςθ 
των ςχολείων για ενθμζρωςθ και άντλθςθ υλικοφ.  
       Επιςθμαίνεται ότι υπάρχει θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ υλικοφ ι δράςεων που οι 
εκπαιδευτικοί οποιαςδιποτε τάξθσ κα επιλζξουν, ςτθν ιςτοςελίδα, ςτθν ενότθτα: «τιγμζσ 
κακθμερινισ ςχολικισ πραγματικότθτασ & ιδζεσ – προτάςεισ». Όποιοι το επικυμοφν 
μποροφν να αποςτζλλουν θλεκτρονικά ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ ι/και ςτο τζλοσ τθσ το 
υλικό τουσ ι τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτθ διεφκυνςθ: ppiliour@sch.gr για να αναρτϊνται, 
ϊςτε να κοινοποιοφνται ευρφτερα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. 
 
11. Δθμιουργία νζων ψθφιακϊν ομάδων  

        ε ςυνζχεια τθσ δράςθσ επικοινωνίασ μζςω ψθφιακϊν ομάδων, κα ςυνεχιςτεί και 
φζτοσ θ ςυςτθματικι εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρωτοβουλίασ με ςχθματιςμό 
ψθφιακϊν ομάδων (Google groups) ανά τάξθ όπου διδάςκουν οι εκπαιδευτικοί, 
προκειμζνου να ανταλλάςςεται υλικό, διδακτικζσ προτάςεισ, ενδιαφζρουςεσ εκδθλϊςεισ 
κ.τ.λ. Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ ομάδεσ αυτζσ παρακαλοφνται να δϊςουν το 
προςωπικό τουσ e-mail ςτον/ςτθ Δ/ντι-τρια του ςχολείου. Οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ 
ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν ανά τάξθ αλλά και ειδικότθτεσ να αποςταλοφν από τον/τθ 
Δ/ντι-τρια ςτο e-mail ppiliour@sch.gr μζχρι και τισ 25 επτεμβρίου.  

http://users.sch.gr/ppiliour/
mailto:ppiliour@sch.gr
mailto:ppiliour@sch.gr
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      Εκτόσ από τον παραπάνω τρόπο επικοινωνίασ παροτρφνουμε όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ να επικοινωνοφν μαηί μασ μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail: 
ppiliour@sch.gr) ι μζςω των ομάδων για να διατυπϊςουν κζςεισ ι να ανταλλάξουμε 
απόψεισ για κάποιο εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό-διδακτικό ηιτθμα, να γνωςτοποιιςουν 
ςθμαντικζσ δυςκολίεσ και προβλιματα, να ηθτιςουν επιπλζον ενθμζρωςθ ςε παιδαγωγικά 
και διδακτικά ηθτιματα, να κάνουν τισ δικζσ τουσ προτάςεισ και να κατακζςουν 
πετυχθμζνεσ ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ που εφαρμόηουν και αξίηει κι άλλοι ςυνάδελφοι να 
ενθμερωκοφν για αυτζσ. 

12. Ανίχνευςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν/Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ 

Κάκε ςχολείο, και αφοφ ζχει οριςτεί ζνασ υπεφκυνοσ για- κζματα επιμόρφωςθσ, μπορεί να 
προτείνει επιμζρουσ θζματα επιμόρφωςησ & ενδοςχολικήσ επιμόρφωςησ, ανάλογα με τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τα ενδιαφζροντα των εκπαιδευτικϊν, κατά 
προτίμθςθ μζχρι και τισ 10 Οκτωβρίου, προκειμζνου να υπάρχει επαρκισ χρόνοσ για τον 
προγραμματιςμό και τθν οργάνωςι τουσ.  
 
13. Οργάνωςθ ζκτακτων επιςκζψεων χ. υμβοφλου 

        Ζχοντασ τθν πεποίκθςθ ότι οι επιςκζψεισ μασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ πρζπει να είναι 
ουςιαςτικζσ, αποδοτικζσ, με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και κακοριςμζνουσ άξονεσ ςασ 
παρακαλοφμε να ςυμβάλετε ςτον προγραμματιςμό και τθν αποτελεςματικι διεξαγωγι 
εκτόσ από των τακτικϊν και των ζκτακτων επιςκζψεϊν μασ ενθμερϊνοντάσ μασ ζγκαιρα 
(όπου αυτό είναι εφικτό από τθ φφςθ των ηθτθμάτων που προκφπτουν) για τισ 
ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ/προβλιματα/αιτιματα τθσ ςχολικισ μονάδασ που μποροφν να 
ςυηθτθκοφν με τον ςχολικό ςφμβουλο. Θ ενθμζρωςθ μπορεί να γίνεται τθλεφωνικά ι 
γραπτά (ςυμπλθρϊνοντασ το ςυνθμμζνο Πίνακα 1), μζςω του/τθσ Δ/ντι-τριασ του 
ςχολείου, επιςθμαίνοντασ, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτοιχεία όπωσ: κζμα/αίτθμα, 
εκπαιδευτικόσ, τάξθ, χρόνοσ ςυνεργαςίασ και τρόποσ ςυνεργαςίασ. Προτείνεται επίςθσ η 
τήρηςη ενόσ ημερολογίου ςε κάκε ςχολικι μονάδα, όπου κα καταγράφονται τα κζματα που 
προκφπτουν για ςυηιτθςθ ςτο ενδιάμεςο των προγραμματιςμζνων επιςκζψεϊν μασ 
διάςτθμα.   
 
14. Δράςεισ για τθν πρόλθψθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ  
        Τπενκυμίηεται ότι το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη τησ Σχολικήσ Βίασ και του 
Εκφοβιςμοφ που λειτουργεί ςε κεντρικό επίπεδο υποςτθρίηεται ςε κάκε Περιφερειακι 
Διεφκυνςθ Π.Ε. και Δ.Ε. από το υντονιςτι Δράςεων Πρόλθψθσ. 
       Οι ςχολικζσ μονάδεσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτον Προγραμματιςμό του Ζργου 
τουσ για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 δράςεισ για τθν πρόλθψθ τθσ ςχολικισ βίασ και του 
εκφοβιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τον οικείο χολικό φμβουλο και το υντονιςτι Δράςεων 
Πρόλθψθσ τθσ Περιφζρειάσ τουσ.  
        Προτείνεται θ αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και επιπλζον εφόςον 
κάποια ςχολεία το επικυμοφν μποροφν να επαναλθφκοφν βιωματικά ενδοςχολικά ι 
διαςχολικά επιμορφωτικά ςεμινάρια. 

Ο χολικόσ φμβουλοσ 

    Πιλιουρασ Παναγιϊτθσ 

mailto:ppiliour@sch.gr
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ΣΜΘΜΑ Ι ΣΑΞΘ 
& 

ονοματεπϊνυμο 
Εκπαιδευτικοφ 
(κάντε τισ ανάλο-
γεσ προςαρμογζσ 

ςτον πίνακα) 

ΣΟΠΟ ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ ΕΠΛΚΕΨΘ 
ΣΡΟΠΟ 
ΜΕΣΑΚΛ-
ΝΘΘ 

ΠΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΣΟΧΟ ΣΘ ΕΠΛΚΕΨΘ/ 
ΤΝΔΕΘ ΜΕ TH ΜΑΚΘΛΑΚΘ 

ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ 

Α1 

………….. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

Α2 

………….. 

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Β1 

……………… 

1.    

2.    

3.    

4.    

2Θ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΔΕ ΑΣΣΛΚΘ 

 ….……. ΔΘΜ. ΧΟΛΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑΜΜΜΜΑΑ ΣΣ ΙΙ  ΜΜ ΟΟ    ΕΕ ΠΠ ΙΙ  ΚΚ ΕΕ ΨΨ ΕΕ ΩΩ ΝΝ    ΧΧ ΟΟ ΛΛ ..   ΕΕ ΣΣ ΟΟ ΤΤ    22 00 11 44 -- 22 00 11 55   
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5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

Β2 

……………. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Γ1 

……………. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

Γ2 

……………. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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7.   

8.   

9.   

Δ1 

……………… 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

Δ2 

…………….. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Ε1 

……………… 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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9.    

 

 

 

 

E2 

……………… 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

τ1 

………………. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

τ2 

…………….. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Θμερομθνία  ………../…../2014 

Ο/Θ Διευκυντισ/ντρια του χολείου
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ΣΜΘΜΑ/ΣΑΞΘ  
Ι  

ΣΜΘΜΑΣΑ/ΣΑΞΕΛ 
(κάντε τισ ανάλογεσ 
προςαρμογζσ ςτον 

πίνακα) 

ΣΛΣΛΟ ΔΡΑΘ  

ΕΛΔΟ ΧΟΛΛΚΘ 
ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ 
ΕΚΠ., ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ, 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΘΕΜΑ, 

ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ 
ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT), 

ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ (TI;) 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

ΧΩΡΟΛ ΕΚΣΟ ΣΑΞΘ ΠΟΤ 
ΧΕΔΛΑΗΕΣΕ ΝΑ ΕΠΛΚΕΦΚΕΛΣΕ 

ΣΟ ΠΛΑΛΛΟ ΣΘ  
(ΑΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΚΑΣΙ ΣΕΣΟΙΟ)  

(Οι εκτόσ ςχολείου προοριςμοί κα 
περιλθφκοφν ςτον προγραμματιςμό 

διδακτικϊν επιςκζψεων) 

 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΤ/ΩΝ 

Α1 
1.  
2.  
…… 

 

 
 
 
 

  

Α2   

 
 
 
 

  

Β1   

 
 
 
 

  

Β2   

 
 
 
 

  

Γ1   

 
 
 
 

  

2Θ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΔΕ ΑΣΣΛΚΘ 

 ….……. ΔΘΜ. ΧΟΛΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 

ΕΕ ΝΝ ΣΣ ΤΤ ΠΠ ΟΟ   ΔΔ ΡΡ ΑΑ  ΕΕ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΣΣ ΗΗ    ΖΖ ΩΩ ΝΝ ΗΗ    
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Γ2   

 
 
 
 

  

Δ1   

 
 
 
 

  

Δ2   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ε1   

 
 
 
 

  

Ε2 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

τ1 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

τ2 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

……………………../…../………… 

Ο/Θ Διευκυντισ/ντρια του χολείου
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ΧΟΛΛΚΟ ΕΣΟ 2014-2015 

ΧΟΛΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ…………………………………………………………………………………………………….... 

 

ΠΛΝΑΚΑ 1 

Οργάνωςθ ζκτακτων επιςκζψεων 

Αιτιματα εκπαιδευτικϊν για ςυνεργαςία με τον χολικό φμβουλο 

 

Ο/Θ Δ/ντισ/τρια του χολείου 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1.
 Δϊςτε μια ςυνοπτικι περιγραφι του προβλιματοσ/αιτιματοσ (π.χ. «διδακτικι μακιματοσ ….», «υλοποίθςθ ςχεδίων 

εργαςίασ», «μακθςιακά προβλιματα» κ.τ.λ.) 

2.
 Προςδιορίςτε τον επικυμθτό χρόνο ςυνεργαςίασ π.χ. ςε κάποιο από τα «κενά» ι μετά το τζλοσ του διδακτικοφ 

ωραρίου του εκπαιδευτικοφ κ.τ.λ. 

3. Ενδεικτικά: επίςκεψθ ςτθν τάξθ, ςυηιτθςθ ι κάτι άλλο 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΤ 

ΣΑΞΘ ΚΕΜΑ/ΑΛΣΘΜΑ1 

ΧΡΟΝΟ 
ΤΝΕΡΓΑΛΑ 

π.χ. ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑ 
ΚΕΝΑ ΕΡΓΑΛΑ2 

ΕΠΛΚΤΜΘΣΟ 
ΣΡΟΠΟ 

ΤΝΕΡΓΑΛΑ3 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    


