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Γιζαγωγή 
Με ημκ υνμ Σπμιηθυξ Κακμκηζμυξ εκκμμφμε ημ ζφκμιμ ηςκ θακυκςκ πμο απμηειμφκ 

πνμτπμζέζεηξ, γηα κα πναγμαημπμηείηαη απμηειεζμαηηθά ημ ένγμ ημο ζπμιείμο, μέζα ζημ πιαίζημ 

ηεξ δεμμθναηηθήξ μνγάκςζήξ ημο θαη απμβιέπμοκ ζηε δηαμυνθςζε εκυξ παηδαγςγηθμφ θαη 

δηδαθηηθμφ θιίμαημξ πμο ζα ελαζθαιίδεη ηε ζοκενγαζία ηςκ μειχκ ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ πςνίξ 

εκηάζεηξ θαη ζογθνμφζεηξ αιιά με αμμηβαίμ ζεβαζμυ θαη ακαγκχνηζε. Η εγγναθή ηςκ μαζεηχκ ζημ 

ζπμιείμ πνμτπμζέηεη ηεκ απμδμπή ημο απυ ημοξ γμκείξ θαη ημοξ μαζεηέξ. 

 

ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ 
 

1.ΠΡΟΓΛΓΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 
 

Τμ  ΕΠΑ.Λ. Αηαιάκηεξ   ανπίδεη ηε ιεηημονγία ημο ζηηξ 08.05 π.μ.   
 

Οη μαζεηέξ πνέπεη κα έπμοκ ένζεη  ζημ  ζπμιείμ θαη κα έπμοκ ζογθεκηνςζεί ζηεκ αοιή με ημ 

πηφπεμα ημο θμοδμοκημφ.  

 

 Αθμφ επήζεη ημ θμοδμφκη, αθμιμοζεί ε  πνςηκή ζογθέκηνςζε θαη πνμζεοπή. Όιμη μη μαζεηέξ 

πνέπεη κα  πανεονίζθμκηαη ζηεκ πνςηκή ζογθέκηνςζε ημο ζπμιείμο. Είκαη μηα θαιή  εοθαηνία 

εκεμένςζεξ θαη ροπμιμγηθήξ πνμεημημαζίαξ γηα ημ εθπαηδεοηηθυ ένγμ πμο ζα αθμιμοζήζεη.  

Μεηά ηεκ πνςηκή ζογθέκηνςζε ε ελχπμνηα ημο ζπμιείμο θιείκεη. 

Γηα κα μεκ δεμημονγείηαη ακαζηάηςζε ζηε δηδαθηηθή/μαζεζηαθή δηαδηθαζία, μεηά ηεκ είζμδμ ημο 

θαζεγεηή ζηεκ ηάλε, θακέκαξ  μαζεηήξ δε ζα γίκεηαη δεθηυξ ζημ μάζεμα.  

 

Όζμη πνμζένπμκηαη με θαζοζηένεζε, πανμοζηάδμκηαη πνχηα ζημ γναθείμ ηεξ Δηεφζοκζεξ. 

Καηυπηκ, παναμέκμοκ ζε θαηάιιειμ πχνμ ημο Σπμιείμο θαη εηζένπμκηαη ζηεκ ηάλε ημοξ μεηά ηεκ 

μιμθιήνςζε ηεξ ηνέπμοζαξ δηδαθηηθήξ χναξ θαη έπμκηαξ πνεςζεί μία απμοζία. Ακ ε θαζοζηένεζε 

μθείιεηαη ζε ιυγμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ δεκ εοζφκμκηαη (αθναία θαηνηθά θαηκυμεκα, θαζοζηένεζε 

ιεςθμνείςκ θιπ), μθείιμοκ κα ημ δειχκμοκ  ζημκ Δηεοζοκηή. Αοηυξ με ηε ζεηνά ημο  ζα θνίκεη, 

αθμφ εκεμενςζεί  απυ  ημοξ  οπεφζοκμοξ ,  ακ ζα εηζέιζμοκ ζηεκ ηάλε. 

 

 Κακέκαξ μαζεηήξ ημο ζπμιείμο δεκ μπμνεί κα απμπςνήζεη αδηθαημιυγεηα απυ ημ ζπμιείμο πνηκ 

απυ ηε ιήλε ημο πνμγνάμμαημξ. Ακ πνμθφρεη ζμβανυξ ιυγμξ ογείαξ ή πνμζςπηθυξ ή 

μηθμγεκεηαθυξ ιυγμξ θαη πνεηαζηεί κα απμπςνήζεη μ μαζεηήξ ζα πνέπεη κα εκεμενςζεί μ 

Δηεοζοκηήξ ημο ζπμιείμο θαη με ηε ζεηνά ημο κα εκεμενχζεη ημκ  γμκέα ή ημ θεδεμυκα ημο 

μαζεηή. 
 

 2. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΥΩΡΟ - ΔΙΑΛΓΙΜΜΑ 

  

 Οη μαζεηέξ πνέπεη κα εηζένπμκηαη ζηεκ ηάλε έγθαηνα μεηά ημ πηφπεμα ημο θμοδμοκημφ.  
 

 Καηά ηε δηάνθεηα ηςκ μαζεμάηςκ θακέκαξ μαζεηήξ, απυ ημοξ πνμζειζυκηεξ ζημ ζπμιείμ, δεκ 

επηηνέπεηαη κα απμοζηάδεη αδηθαημιυγεηα απυ ηεκ αίζμοζα δηδαζθαιίαξ.  
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 Δεκ επηηνέπεηαη ε θαηακάιςζε θαθέ, ακαροθηηθχκ θαη θαγεημφ ζηηξ αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ θαηά 

ηε δηάνθεηα ημο μαζήμαημξ. 
 

   Οη αίζμοζεξ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηςκ δηαιεημμάηςκ παναμέκμοκ θιεηδςμέκεξ. Οη μαζεηέξ 

μθείιμοκ κα απμπςνμφκ απυ ηηξ ηάλεηξ ημοξ, μυιηξ πηοπήζεη ημ θμοδμφκη ημο δηαιείμμαημξ θαη 

θαηυπηκ οπμδείλεςξ ημο δηδάζθμκημξ, έπμκηαξ θνμκηίζεη κα πάνμοκ μαδί ημοξ ηα απαναίηεηα γηα 

ημ δηάιεημμα ακηηθείμεκα. 
 

   Δεκ επηηνέπεηαη ε παναμμκή ηςκ μαζεηχκ ζημ πχνμ ημο γναθείμο θαζεγεηχκ 

(εθηυξ  ακ  οπάνπεη  πνυζθιεζε  απυ θαζεγεηή). 
 

  Σηηξ ημοαιέηεξ δεκ επηηνέπεηαη ε επί μαθνυκ παναμμκή, γηα ιυγμοξ ογηεηκήξ. Θα πνέπεη μη 

μαζεηέξ κα θάκμοκ ζςζηή πνήζε, κα αθήκμοκ πάκηα ημκ πχνμ θαζανυ θαη ζε θαμηά πενίπηςζε κα 

μεκ επηζθέπημκηαη ηηξ ημοαιέηεξ ημο άιιμο θφιμο. 
 

  Οη μαζεηέξ θαη μη εθπαηδεοηηθμί πνέπεη κα ηενμφκ ημοξ θακυκεξ ογηεηκήξ (μάζθεξ ακηηζεπηηθά 

θιπ), ηυζμ ζηηξ αίζμοζεξ υζμ θαη ζημ πνμαφιημ, γηα ηεκ απμθογή μεηάδμζεξ ημο covid 19. 
 

Η δηακμμή θαγεημφ θαη νμθεμάηςκ , ηεκ χνα  ιεηημονγίαξ ημο  ζπμιείμο ,εθηυξ ημο ζπμιηθμφ 

θοιηθείμο δεκ επηηνέπεηαη. 
 

 Οπμημζδήπμηε δεκ ακήθεη ζηε ζπμιηθή θμηκυηεηα ημο  ΕΠΑ.Λ.  Αηαιάκηεξ  δεκ έπεη δηθαίςμα 

εηζυδμο θαη παναμμκήξ ζημ πχνμ ημο ζπμιείμο. 
 

Οη επηζθέπηεξ (γμκείξ, πνμμεζεοηέξ θηι) πνέπεη κα απεοζφκμκηαη απμθιεηζηηθά ζημκ Δηεοζοκηή 

ή ζημκ εθεμενεφμκηα θαζεγεηή. 
 

Απαγμνεφεηαη ε θοθιμθμνία εκηφπςκ ζημ πχνμ ημο Σπμιείμο εθηυξ ηςκ εγθεθνημέκςκ απυ ημ 

ΥΠΑΙΘ, υπςξ θαη ε εμπμνία θαη δηαθήμηζε μπμημοδήπμηε πνμσυκημξ πμο δεκ έπεη ζπέζε  με ηε 

ζπμιηθή θμηκυηεηα. 
 

 Γηα ηεκ ακάνηεζε αθηζχκ ή άιιμο οιηθμφ ζημοξ πχνμοξ ημο ζπμιείμο μη μαζεηέξ πνέπεη κα 

απεοζφκμκηαη ζημ Σφιιμγμ ηςκ θαζεγεηχκ θαη ζημκ  Δηεοζοκηή . 
 

 3.  ΑΠΟΤΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ- ΚΓΝΟ 
 

Όηακ ζε θάπμημ ημήμα δε γίκεηαη μάζεμα ιυγς απμοζίαξ ημο θαζεγεηή ή γηα θάπμημ άιιμ ιυγμ, μη 

μαζεηέξ δεκ εκμπιμφκ ημοξ ζομμαζεηέξ θαη ημοξ θαζεγεηέξ ηςκ  άιιςκ  ηάλεςκ . Ο πνυεδνμξ 

ημο ημήμαημξ απεοζφκεηαη ζημκ Δηεοζοκηή ή ζημκ Υπμδηεοζοκηή, μη μπμίμη θνμκηίδμοκ κα ημοξ 

απαζπμιήζμοκ δεμημονγηθά ζηεκ ηάλε ή υπμο αιιμφ θνίκμοκ μνζυ. 

 

 4. ΑΠΟΤΙΓ ΜΑΘΗΣΩΝ 

  
Ο μαζεηήξ δεκ επηηνέπεηαη κα πναγμαημπμηήζεη πενηζζυηενεξ απυ 114 απμοζίεξ. 

Δεκ οπάνπμοκ πιέμκ δηθαημιμγεμέκεξ θαη αδηθαημιυγεηεξ απμοζίεξ.  
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Ο οπεφζοκμξ εθπαηδεοηηθυξ ηεξ ηάλεξ εκεμενχκεη ημκ γμκέα ή θεδεμυκα γηα ηηξ απμοζίεξ ημο 

μαζεηή με SMS, e-mail ή ηειεθχκεμα, ζημ  ηειέθςκμ  πμο  έπεη  δειχζεη  θαηά  ηεκ  εγγναθή.   

 

Ο γμκέαξ-θεδεμυκαξ μθείιεη κα εκεμενχκεη ηε δηεφζοκζε ημο ζπμιείμο ζε πενίπηςζε απμοζίαξ 

ημο μαζεηή απυ ημ ζπμιείμ. 

 

5, ΓΞΩΔΙΔΑΚΣΙΚΓ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ 

  

Τμ ζπμιείμ ζεςνεί ηεκ ζομμεημπή ηςκ μαζεηχκ ζηηξ ζπμιηθέξ δναζηενηυηεηεξ (πανειάζεηξ, 

ζπμιηθμί εμνηαζμμί, πενίπαημη, εθδνμμέξ) ςξ οπμπνέςζή ημοξ. Οη ζπμιηθέξ γημνηέξ θαη μη 

δηδαθηηθέξ επηζθέρεηξ πμο πναγμαημπμηεί ημ ζπμιείμ απμηειμφκ ημήμα ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ θαη 

υζμη μαζεηέξ απμοζηάδμοκ αδηθαημιυγεηα ιαμβάκμοκ ηηξ ακηίζημηπεξ απμοζίεξ. 
 

Η ζομπενηθμνά ηςκ μαζεηχκ θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ εμνηχκ ζα πνέπεη κα είκαη ακάιμγε με αοηή 

θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ μαζεμάηςκ. 
 

Σηηξ δηδαθηηθέξ επηζθέρεηξ θαη  ζηα  πνμγνάμμαηα ,  μη θεδεμυκεξ εκεμενχκμκηαη εθ ηςκ 

πνμηένςκ θαη οπμγνάθμοκ οπεφζοκε δήιςζε με ηεκ μπμία επηηνέπμοκ ζημοξ μαζεηέξ ηε 

ζομμεημπή ημοξ ζηεκ ακηίζημηπε ζπμιηθή δνάζε. 
 

   6. ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

   Η ζοκενγαζία υιςκ είκαη απαναίηεηε, γηα κα δηαηενεζεί έκα εοπάνηζημ ζπμιηθυ πενηβάιιμκ, 

θαηάιιειμ γηα μάζεζε. Γηα ηεκ επηηοπία αοημφ ημο ζθμπμφ μ θάζε μαζεηήξ μθείιεη:  

Να ηενεί ημοξ θακυκεξ ογηεηκήξ (μάζθεξ ακηηζεπηηθά θιπ), ηυζμ ζηηξ αίζμοζεξ υζμ θαη ζημ 

πνμαφιημ, γηα ηεκ απμθογή μεηάδμζεξ ημο covid 19.  

 

Να ζέβεηαη ηεκ θηκεηή θαη ηεκ αθίκεηε πενημοζία ημο ζπμιείμο. Σε πενίπηςζε πμο πνμθιεζεί 

μπμηαδήπμηε θζμνά ή θαηαζηνμθή ελ αηηίαξ ημο, ακαιαμβάκεη οπεφζοκα ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ. 

Εκεμενχκεηαη μ γμκέαξ ή μ θεδεμυκαξ απυ ημκ οπεφζοκμ ημο ημήμαημξ ή ηε δηεφζοκζε ημο 

ζπμιείμο.  

 

Να θνμκηίδεη κα παναμέκεη θαζανυξ , πενηπμηεμέκμξ θαη θαιαίζζεημξ μ εζςηενηθυξ , ε αοιή θαη μ 

ελςηενηθυξ πχνμξ ημο ζπμιείμο. Δεκ νοπαίκεη ημκ ζπμιηθυ πχνμ θαη  πνεζημμπμηεί ηα θαιάζηα 

θαη ημοξ θάδμοξ απμννημμάηςκ θαη ακαθφθιςζεξ. 
 

Τμ δεθαπεκηαμειέξ ,ηα πεκηαμειή θαη θάζε έκαξ μαζεηήξ λεπςνηζηά,  με οπεοζοκυηεηα 

πενηθνμονεί ημ ζπμιηθυ πχνμ ζημκ μπμίμ θηκείηαη. Οθείιεη κα παίνκεη ζέζε ακ ακηηιεθζεί υηη 

θάπμημξ μαζεηήξ νοπαίκεη ή πνμθαιεί θζμνέξ ζημ ζπμιηθυ πχνμ θαη ηε ζπμιηθή πενημοζία. Θα  

πνέπεη κα απμηνέπεη ηέημηεξ ζομπενηθμνέξ θαη κα εκεμενχκεη ημκ εθεμενεφμκηα θαζεγεηή ή ημκ 

Δηεοζοκηή ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ. 
 

Καζανμί θαη ζοκηενεμέκμη πχνμη, αηζμοζχκ, ενγαζηενίςκ, ημο αφιεημο πχνμο, ηεξ ζπμιηθήξ 

πενημοζίαξ, δηαμμνθχκμοκ ημκ πενηβάιιμκηα πχνμ μέζα ζημκ μπμίμ είκαη δοκαηυκ κα θαιιηενγεζεί 
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ε ροπή ημο παηδημφ. Ακηηζέηςξ έκα ζπμιείμ με θζμνέξ, δεμηέξ θαη θαθή πνήζε ηεξ πενημοζίαξ 

ημο, απμδοκαμχκμοκ ηηξ εθπαηδεοηηθέξ δοκαηυηεηέξ ημο θαη παηδαγςγηθά εζίδμοκ ημοξ μαζεηέξ 

ζηεκ ακηίιερε ηεξ απαλίςζεξ ηεξ δεμυζηαξ πενημοζίαξ.   
 

7. ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ/ΜΑΘΗΣΡΙΓ  
 

Η ζομπενηθμνά ηςκ μαζεηχκ πνέπεη κα δηέπεηαη απυ δεμμθναηηθυ ήζμξ, ζεβαζμυ ζημ 

εθπαηδεοηηθυ, δημηθεηηθυ θαη βμεζεηηθυ πνμζςπηθυ, ζημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ, ζηε ζπμιηθή 

πενημοζία, θαζχξ θαη ζηεκ δηθή ημοξ πνμζςπηθυηεηα. Με  ηζμηημία, ζοκ-εοζφκε θαη ζοκενγαζία ημ 

δεθαπεκηαμειέξ, ηα πεκηαμειή θαη μ θάζε έκαξ μαζεηήξ  ζα πνέπεη:  

Να απμδίδμοκ ζεβαζμυ, με ηα ιυγηα θαη ηηξ πνάλεηξ ημοξ, πνμξ θάζε μέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ 

θμηκυηεηαξ.  

 

Απαγμνεφεηαη θάζε είδμξ βίαξ, ιεθηηθήξ, ζςμαηηθήξ, ροπμιμγηθήξ ή άιιεξ μμνθήξ. Ο εοηειηζμυξ 

θαη ε θμηκμπμίεζε πνμζςπηθχκ δεδμμέκςκ θαη θςημγναθηχκ μαζεηχκ θαη θαζεγεηχκ, ζηα μέζα 

θμηκςκηθήξ δηθηφςζεξ, ζεςνμφκηαη παναπηχμαηα θαη ηημςνμφκηαη.  

 

Να ζομβάιιμοκ ζηεκ εμπέδςζε εκυξ ήνεμμο, ζεηηθμφ, ζοκενγαηηθμφ, επμηθμδμμεηηθμφ ζπμιηθμφ 

θιίμαημξ.  

 

Να πνμζπαζμφκ κα ιφκμοκ ηηξ ακηηζέζεηξ ή δηαθςκίεξ με δηάιμγμ, αθμιμοζχκηαξ δηαδμπηθά ηα 

παναθάης βήμαηα: 

 1. Σοδεημφκ άμεζα θαη εηνεκηθά με αοηυκ πμο έπμοκ ηε δηαθμνά. 

 2. Απεοζφκμκηαη ζημκ οπεφζοκμ εθπαηδεοηηθυ ημήμαημξ,  

 3. Απεοζφκμκηαη ζημκ Δηεοζοκηή. 

 

Σε πενηπηχζεηξ πμο γίκμκηαη απμδέθηεξ ή παναηενεηέξ βίαηεξ ιεθηηθήξ, ροπμιμγηθήξ ή θαη 

ζςμαηηθήξ ζομπενηθμνάξ, ακηηδνμφκ άμεζα θαη αθμιμοζμφκ ηα παναπάκς βήμαηα. 

 

Σομμεηέπμοκ εκενγά ζηεκ θαζεμενηκή παηδεοηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη δεκ παναθςιφμοκ ημ 

μάζεμα, ζεβυμεκμη ημ δηθαίςμα ηςκ ζομμαζεηχκ/νηχκ γηα μάζεζε.  

 

Να έπεη θαζεμενηκά μαδί ημο ηα ηεηνάδηα θαη ηα βηβιία ημο, ηα μπμία ζα πνέπεη κα δηαηενεί ζε 

θαιή θαηάζηαζε. Τα ζπμιηθυ βηβιίμ είκαη πκεομαηηθυ δεμημφνγεμα, πανέπεηαη δςνεάκ απυ ηεκ 

πμιηηεία θαη δεκ πνέπεη κα θαηαζηνέθεηαη. 

Να οπμβάιμοκ ηηξ πνμηάζεηξ ημοξ θαη κα δηεθδηθμφκ ηα αηηήμαηα ημοξ μέζς ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ 

μαζεηηθχκ θμηκμηήηςκ γηα ηα  ζέμαηα πμο ημοξ απαζπμιμφκ θαη κα ακαιαμβάκμοκ ηηξ εοζφκεξ 

ημοξ υηακ αοηυ πνεηαζηεί. 

 

 Μέζς ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ μαζεηηθχκ θμηκμηήηςκ μη μαζεηέξ ζέημοκ ηα ζέμαηα πμο ημοξ 

απαζπμιμφκ. Η δηεθδίθεζε ηςκ αηηεμάηςκ ημοξ γίκεηαη με θυζμημ ηνυπμ θαη πάκηα ζηα πιαίζηα 

ηςκ ηζπουκηςκ κυμςκ. Όια ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ θνμκηίδμοκ κα ιφκμοκ ηα 

πνμβιήμαηά ημοξ με θαηακυεζε θαη δηάιμγμ, απμθεφγμκηαξ ηεκ έκηαζε θαη ηηξ πανάκμμεξ πνάλεηξ 

(θαηαζηνμθέξ, άζθεζε βίαξ, πανεμπυδηζε εηζυδμο ζηεκ ηάλε ή ζηε ζπμιηθή μμκάδα). 
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Μαζεηέξ πμο μεηαθηκμφκηαη με μηζζςμέκα ιεςθμνεία απυ θαη πνμξ ημ Σπμιείμ: Η πμιηηεία 

μεηαθηκεί ημοξ μαζεηέξ δςνεάκ με ιεςθμνεία ή ηαλί θαη  ε  οπμπνέςζε ηςκ μαζεηχκ πμο 

μεηαθηκμφκηαη είκαη κα ζέβμκηαη ηα μεηαθμνηθά μέζα θαη κα μεκ πνμλεκμφκ δεμηέξ. 
 

Η εμθάκηζε θαη ε ζομπενηθμνά ηςκ μαζεηχκ ζε υιμοξ ημοξ πχνμοξ ημο ζπμιείμο πνέπεη κα ηημά 

ηεκ μαζεηηθή ημοξ ηδηυηεηα. 
 

Γπιπλέομ επιζημαίμεηαι όηι: 
  Σημ ζπμιείμ δεκ επηηνέπεηαη ε πνήζε θηκεημφ ηειεθχκμο γηα ζοκμμηιία, βηκηεμζθυπεζε ή 

μπμηαδήπμηε άιιε πνήζε εκηυξ ηςκ ζπμιηθχκ πχνςκ – θηενίςκ θαη οπαίζνηςκ πχνςκ. Σηεκ 

πενίπηςζε πμο μ μαζεηήξ έπεη ζηεκ θαημπή ημο θηκεηυ ηειέθςκμ, οπμπνεμφηαη θαζ υιε ηε 

δηάνθεηα ηεξ παναμμκήξ ημο εκηυξ ημο ζπμιηθμφ πχνμο, κα ημ έπεη εθηυξ ιεηημονγίαξ μέζα ζηεκ 

ηζάκηα ημο.  

  

Σε πενίπηςζε πμο μ θαζεγεηήξ πνεηαζηεί  κα θάκεη πνήζε ηειεθςκηθήξ ζοζθεοήξ γηα αλημπμίεζε 

ηεξ ςξ ενγαιείμ ζηε δηδαθηηθή πνάλε, ηυηε μυκμ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί αοζηενά θαη μυκμ απυ 

ημκ εθπαηδεοηηθυ θαη γηα υζμ αοηυ πνεηαζηεί. 
 

 To θάπκηζμα, ε ιήρε αιθμυι θαη ε πνήζε άιιςκ ελανηεζημγυκςκ μοζηχκ είκαη θαηαζηνμθηθέξ γηα 

ηεκ πκεομαηηθή θαη ηε ζςμαηηθή ογεία ηςκ μαζεηχκ. Γηα ημκ ιυγμ αοηυ απαγμνεφμκηαη.  

Η πανέθθιηζε απυ ημοξ θακυκεξ αοημφξ ζοκεπάγεηαη ηεκ άμεζε αλημπμίεζε αοζηενχκ 

παηδαγςγηθχκ μέηνςκ. 
 

 8.ΑΠΟΤΙΟΛΟΓΟΙ 

  

Οη απμοζημιυγμη ημο θάζε ημήμαημξ μνίδμκηαη απυ ημκ οπεφζοκμ θαζεγεηή με βάζε ηεκ 

βαζμμιμγία πμο ζογθέκηνςζακ θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνμεγμφμεκμο ζπμιηθμφ έημοξ. 

Σηεκ ανπή θάζε δηδαθηηθήξ χναξ θαηαπςνεί ηηξ απμοζίεξ ζημοξ απυκηεξ θαη δεηά απυ ημκ 

θαζεγεηή θάζε δηδαθηηθήξ χναξ κα ειέγλεη θαη κα οπμγνάρεη ημ απμοζημιυγημ. 

  

Καηά ηε δηάνθεηά ημο ςνανίμο ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο γηα ηε θφιαλε θαη δηαηήνεζε ζε άνηζηε 

θαηάζηαζε ημο απμοζημιμγίμο  είκαη ζοκοπεφζοκμη μ απμοζημιυγμξ θαη υιμη μη μαζεηέξ ημο 

ημήμαημξ.   

Μεηά ημ ηέιμξ ημο ζπμιηθμφ πνμγνάμμαημξ μ απμοζημιυγμξ παναδίδεη ημ δειηίμ ηςκ απμοζηχκ 

ζηε δηεφζοκζε ημο ζπμιείμο. 

 
  9.ΓΠΙΔΟΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 
 

Ο εθπαηδεοηηθυξ μθείιεη κα παναηενεί, κα θαηακμεί θαη κα ζέβεηαη ηεκ πνμζςπηθυηεηα ημο θάζε 

μαζεηή . 

 Επηιέγεη ημοξ θαηάιιειμοξ δηδαθηηθμφξ ηνυπμοξ θαη παηδαγςγηθέξ μεζυδμοξ ακάιμγα με ηηξ 

ακάγθεξ πμο ζα πνμθφρμοκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δηδαζθαιίαξ.  

Οη εθπαηδεοηηθμί υηακ αλημιμγμφκ, ιαμβάκμοκ οπ’ υρηκ ημοξ έκα  ζφκμιμ  παναγυκηςκ  υπςξ: 
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 ηε ζομμεημπή ηςκ μαζεηχκ ζημ μάζεμα θαη ηεκ θαζεμενηκή πνμθμνηθή ημοξ επίδμζε, ηεκ επίδμζή 

ημοξ ζηηξ γναπηέξ δμθημαζίεξ (ςνηαίμ δηαγχκηζμα θαη μιηγυιεπηε γναπηή δμθημαζία)  ,ηε 

ζομμεημπή ζηηξ ενγαζίεξ πμο γίκμκηαη μέζα ζηεκ ηάλε θαη ηε ζοκενγαζία πμο έπμοκ ζηηξ 

μμαδμζοκενγαηηθέξ ενγαζίεξ, ηε ζομπενηθμνά ημοξ απέκακηη ζημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ θαη ζημοξ 

θαζεγεηέξ ημοξ 

Σημ ηέιμξ θάζε ηεηναμήκμο μ εθπαηδεοηηθυξ αλημιμγεί ηεκ επίδμζε ηςκ μαζεηχκ θαη παναδίδεη 

ηε βαζμμιμγία ζημκ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο.  

Ο Δηεοζοκηήξ θαη μ Σφιιμγμξ Δηδαζθυκηςκ μνίδμοκ ηεκ εμενμμεκία θαηά ηεκ μπμία ζα 

εκεμενςζμφκ γηα ηεκ πνυμδμ ηςκ παηδηχκ ημοξ θαη ζα παναιάβμοκ ημκ έιεγπμ πνμυδμο μη γμκείξ 

/ θεδεμυκεξ.  

Τμ ζπμιείμ γηα κα μπμνέζεη κα επηηφπεη ημκ ζθμπυ ημο, είκαη απαναίηεηε ε ζοκεπήξ 

ζοκενγαζία μεηαλφ γμκέςκ, μαζεηχκ θαη θαζεγεηχκ. 

 

   10. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΓΛΓΓΥΟ  

  Τα ζέμαηα με απμδεθηήξ ζομπενηθμνάξ ηςκ μαζεηχκ/νηχκ ζημ Σπμιείμ απμηειμφκ ακηηθείμεκμ 

ζοκενγαζίαξ ηςκ γμκέςκ/θεδεμυκςκ με ημκ/ηεκ εθπαηδεοηηθυ ηεξ ηάλεξ, ημκ/ηε Σφμβμοιμ 

Σπμιηθήξ δςήξ, ημκ/ηε Δηεοζοκηή/νηα ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ, ημκ Σφιιμγμ Δηδαζθυκηςκ/μοζχκ 

θαη ημκ/ηε Σοκημκηζηή/νηα Εθπαηδεοηηθμφ Ένγμο, πνμθεημέκμο κα οπάνλεη ε θαιφηενε δοκαηή 

παηδαγςγηθή ακηημεηχπηζε ημο ζέμαημξ. 

Σε θάζε πενίπηςζε θαη πνηκ απυ μπμηαδήπμηε απυθαζε, ιαμβάκεηαη οπυρε ε βαζηθή ανπή ημο 

ζεβαζμμφ ηεξ πνμζςπηθυηεηαξ θαη ηςκ δηθαηςμάηςκ ηςκ μαζεηχκ.  

Τμ Σπμιείμ, ςξ θμνέαξ αγςγήξ, έπεη θαζήθμκ κα ιεηημονγεί έηζη χζηε μη μαζεηέξ/νηεξ κα 

ζοκεηδεημπμηήζμοκ υηη θάζε πνάλε ημοξ έπεη ζοκέπεηεξ, κα μάζμοκ κα ακαιαμβάκμοκ ηεκ εοζφκε 

ηςκ επηιμγχκ ημοξ θαη κα γίκμοκ οπεφζοκμη πμιίηεξ. Ακ ε ζομπενηθμνά ημο μαζεηή θαη ηεξ 

μαζήηνηαξ δεκ εκανμμκίδεηαη με ηεκ ηδηυηεηά ημο θαη απμθιίκεη απυ ηεκ ηήνεζε ημο εζςηενηθμφ 

θακμκηζμμφ ημο Σπμιείμο, ηυηε ακηημεηςπίδεη ημκ παηδαγςγηθυ έιεγπμ, ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ηεξ 

ροπμιμγίαξ θαη παηδαγςγηθήξ πμο δηέπμοκ ηεκ ειηθία ημο. Τα ζέμαηα παναβαηηθήξ ζομπενηθμνάξ 

ηςκ μαζεηχκ/νηχκ ζημ Σπμιείμ ακηημεηςπίδμκηαη με βάζε ηεκ θείμεκε κμμμζεζία. 

Οη ζοκέπεηεξ μηαξ παναβαηηθήξ ζομπενηθμνάξ μπμνεί κα είκαη  μηα απιή παναηήνεζε, ςνηαία 

απμβμιή, απμβμιή απυ μία μέπνη δφμ  εμένεξ, μέπνη θαη μνηζηηθή απμμάθνοκζε απυ ημ ζπμιείμ, 

ακάιμγα με ηε ζμβανυηεηα ημο παναπηχμαημξ. 

  Όηακ επηβιεζεί  ςνηαία απμβμιή, μ μαζεηήξ/ηνηα ή μη μαζεηέξ/ηνηεξ πανμοζηάδμκηαη ζημ  

δηάιιεημα, μαδί με  ημκ  εθπαηδεοηηθυ  ζημ  γναθείμ  ημο  Δηεοζοκηή. Παναμέκμοκ ζημ πχνμ ημο 

ζπμιείμο θαη απαζπμιμφκηαη δεμημονγηθά ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο Δηεοζοκηή ή άιιμο 

εθπαηδεοηηθμφ. 

  11.ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ 
 

Ο Δηεοζοκηήξ ημο ζπμιείμο μενημκά γηα ηε ζςζηή εθανμμγή ηεξ εθπαηδεοηηθήξ κμμμζεζίαξ, απυ 

υιε ηεκ εθπαηδεοηηθή θμηκυηεηα. 
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Θέηεη επηηεφλημμοξ θαη οιμπμηήζημμοξ ζηυπμοξ θαη θνμκηίδεη κα ελαζθαιίδεη ηηξ απαναίηεηεξ 

πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ επίηεολή ημοξ. 

Είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ εφνοζμε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο θαη μενημκά γηα ηεκ ακάπηολε 

ανμμκηθχκ ζπέζεςκ ακάμεζα ζηα μέιε ηεξ εθπαηδεοηηθήξ θμηκυηεηαξ. 

Μαδί με ημ Σφιιμγμ Δηδαζθυκηςκ θνμκηίδεη γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ μαζεηχκ, γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ 

θακυκςκ ογηεηκήξ θαη ηεκ θαζανηυηεηα. 

Εκεμενχκεηαη γηα μπμημδήπμηε πνυβιεμα πνμθφρεη ακάμεζα ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ θαη ζημοξ 

μαζεηέξ θαη θνμκηίδεη με δεμμθναηηθυ ηνυπμ κα επηιφεη ηηξ δηαθμνέξ. 
 

 12. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

            

Τενμφκ ηε κμμμζεζία, ζέβμκηαη ηεκ ηενανπία, ζοκενγάδμκηαη μεηαλφ ημοξ, με ημ Δηεοζοκηή ημο 

ζπμιείμο θαη ημοξ ζπμιηθμφξ ζομβμφιμοξ. 

  

Ένγμ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ημο ζπμιείμο είκαη ε δηδαζθαιία θαη ε δηαπαηδαγχγεζε ηςκ μαζεηχκ. 

Οη οπμπνεχζεηξ ημο εθπαηδεοηηθμφ δεκ πενημνίδμκηαη μυκμ ζημ επηζηεμμκηθυ/γκςζηηθυ ημο 

ακηηθείμεκμ, αιιά δηεονφκμκηαη θαη ζηε δηάπιαζε ζςζηχκ παναθηήνςκ. 

Οη θαζεγεηέξ πνέπεη κα εκεμενχκμοκ ημοξ γμκείξ γηα ηεκ επίδμζε ηςκ μαζεηχκ, γηα ηε δηαγςγή 

ημοξ θαη γηα ηοπυκ πνμβιήμαηα πμο ζα πνμθφρμοκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δηδαθηηθήξ χναξ.         

Οθείιμοκ κα είκαη  ζοκεπείξ  ζηεκ  χνα  πνμζέιεοζεξ ζημ  ζπμιείμ  θαη  ζηεκ  χνα  έκανλεξ  θαη  

ιήλεξ  ηςκ  μαζεμάηςκ.   

Πνμζέπμοκ ηδηαίηενα ηε μμνθή ηεξ γιχζζαξ πμο πνεζημμπμημφκ ζημοξ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο θαη 

απαγμνεφεηαη κα θαπκίδμοκ ζε μπμημδήπμηε πχνμ ημο ζπμιείμο. 

Είκαη οπεφζοκμη γηα ηεκ ηήνεζε ηεξ ηάλεξ θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ μαζεμάηςκ θαη ηςκ 

δηαιεημμάηςκ. 

Σέβμκηαη ημκ θάζε μαζεηή θαη θαιιηενγμφκ ζημοξ μαζεηέξ αηζζήμαηα αοημπεηζανπίαξ, ζεβαζμμφ, 

δηθαημζφκεξ. Πνμζπαζμφκ κα δεμημονγήζμοκ ήνεμμ, δεμμθναηηθυ θαη ζοκενγαηηθυ θιίμα γηα ηεκ 

μμαιή δηελαγςγή ημο μαζήμαημξ. 

Ακαθένμοκ ζηε Δηεφζοκζε ημο ζπμιείμο πενηπηχζεηξ ζπμιηθήξ βίαξ, πμο ηοπυκ έπεη οπμπέζεη 

ζηεκ ακηίιερή ημοξ. 

Σοκενγάδμκηαη μεηαλφ ημοξ θαη θονίςξ μη εθπαηδεοηηθμί ηεξ ίδηαξ εηδηθυηεηαξ πμο δηδάζθμοκ ζηα 

ημήμαηα ηεξ ίδηαξ ηάλεξ. 

Οη εθεμενεφμκηεξ θαζεγεηέξ είκαη οπεφζοκμη γηα ηεκ εφνοζμε ιεηημονγία θαη αζθάιεηα ηςκ 

μαζεηχκ θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ δηαιεημμάηςκ. 

Σε πενίπηςζε απενγίαξ ή ζηάζεξ ενγαζίαξ εκεμενχκμοκ ημκ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο πνηκ απυ 

ηεκ έκανλε ημο ζπμιηθμφ ςνανίμο. Όζμη δεκ απενγμφκ πνμζένπμκηαη απυ ηεκ πνχηε χνα, γηα κα 

οπάνπεη ε δοκαηυηεηα ακηημεηχπηζεξ πνμβιεμάηςκ πμο έπμοκ ζπέζε με ηεκ αζθάιεηα ηςκ 

μαζεηχκ. 

 Είκαη ζοκεπείξ ζηεκ πνμζέιεοζή ημοξ ζημ ζπμιείμ θαη ζηεκ χνα έκανλεξ θαη ιήλεξ ηςκ 

μαζεμάηςκ  

Ο Δηεοζοκηήξ, μ  Υπμδηεοζοκηήξ  μ  Τμμεάνπεξ θαη μ  Σφιιμγμξ  εθπαηδεοηηθχκ,  είκαη  ηα 

υνγακα   δημίθεζεξ  ημο  ζπμιείμο. 
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13. ΓΟΝΓΙ ΚΑΙ ΚΗΔΓΜΟΝΓ 

  

Οη γμκείξ επηηειμφκ έκα πμιφ μοζηαζηηθυ νυιμ μέζς ημο ζοιιυγμο ημοξ. Έκα νυιμ πμο απαηηεί ηε 

ζοκεπή θαη ζοζηεμαηηθή ημοξ ζομμεημπή ζηα ηεθηαηκυμεκα ημο ζπμιείμο. 

Οη γμκείξ- θεδεμυκεξ εγγνάθμοκ ημκ μαζεηή ζημ ζπμιείμ, ζημ ηέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ γηα 

ηεκ επυμεκε.  

Οθείιμοκ κα ζομπενηθένμκηαη ζημ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο θαη ζημοξ θαζεγεηέξ με ημ ζεβαζμυ 

πμο επηβάιιεη ημ ιεηημφνγεμα ημοξ θαη μ πχνμξ ημο ζπμιείμο. 

Οη γμκείξ θαη μη θεδεμυκεξ μπμνμφκ κα εκεμενχκμκηαη γηα ηεκ επίδμζε θαη ηεκ πνυμδμ ηςκ 

παηδηχκ ημοξ. 

 Σημ ηέιμξ θάζε ηεηναμήκμο μθείιμοκ κα πνμζένπμκηαη ζημ πχνμ ημο ζπμιείμο, γηα κα πάνμοκ 

ημοξ ειέγπμοξ πνμυδμο θαη κα εκεμενςζμφκ γηα ηε μαζεηηθή ημοξ επίδμζε. 

Οη γμκείξ– θεδεμυκεξ μθείιμοκ κα πανεονίζθμκηαη ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ ημο Σοιιυγμο Δηδαζθυκηςκ 

θαη ημο Σπμιηθμφ Σομβμοιίμο υηακ θιεζμφκ. 

Οθείιμοκ κα εκεμενχκμοκ ημκ Δηεοζοκηή  , γηα μπμημδήπμηε πνυβιεμα ογείαξ, ημ μπμίμ μπμνεί 

κα οπάνπεη θαη κα ζέζεη ζε θίκδοκμ ηε δςή ημο μαζεηή. 

Σε πενίπηςζε απμοζίαξ ημο μαζεηή απυ ημ ζπμιείμ ζα πνέπεη κα εκεμενχκεηαη μ δηεοζοκηήξ   

απυ ημκ θεδεμυκα. 
 

       14.ΠΟΛΙΣΙΚΗ  ΥΟΛΓΙΟΤ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ  ΠΙΘΑΝΟΤ  ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

(ΠΤΡΚΑΓΙΑ - ΓΙΜΟΤ) 
 

  Ακηημεηχπηζε έθηαθηςκ ακαγθχκ 

 Ο Δηεοζοκηήξ ημο Σπμιείμο, ζηεκ ανπή ημο ζπμιηθμφ έημοξ ζε ζοκενγαζία με ημκ Σφιιμγμ 

Δηδαζθυκηςκ/μοζχκ ημο Σπμιείμο θαη ημκ  οπεφζοκμ  εθπαηδεοηηθυ θ. Καναπάιημ Αζακάζημ 

ΠΕ82, πνμβαίκεη ζε υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ εκένγεηεξ πμο πνμβιέπμκηαη γηα ηεκ ακηημεηχπηζε 

ηςκ έθηαθηςκ ακαγθχκ εκηυξ ημο ζπμιηθμφ πχνμο.   

 Όζμκ αθμνά ηεκ πνμζηαζία απυ ζεηζμμφξ θαη θοζηθά θαηκυμεκα, επηθαηνμπμηείηαη ηαθηηθά ημ 

Σπέδημ Μκεμμκίμο Εκενγεηχκ γηα ηε Δηαπείνηζε ημο Σεηζμηθμφ Κηκδφκμο ημο Σπμιείμο, με ηεκ 

οιμπμίεζε αζθήζεςκ εημημυηεηαξ θαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ. 

 Επίζεξ, μ Δηεοζοκηήξ εκεμενχκεη ημοξ/ηηξ μαζεηέξ/ηνηεξ, θαζχξ θαη ημοξ γμκείξ/θεδεμυκεξ, 

γηα ημοξ βαζηθμφξ θακυκεξ θαη ηνυπμοξ ακηίδναζεξ θαηά ηεκ εθδήιςζε ηςκ θαηκμμέκςκ αοηχκ. 

Τέιμξ, ζε θαηαζηάζεηξ πακδεμίαξ ή αθναίςκ-επηθίκδοκςκ θαηκμμέκςκ μη εθπαηδεοηηθμί, 

μαζεηέξ/μαζήηνηεξ, γμκείξ/θεδεμυκεξ, Δηεοζοκηέξ/Δηεοζφκηνηεξ, Πνμσζηάμεκμη/Πνμσζηάμεκεξ 

μθείιμοκ κα ζομμμνθχκμκηαη θαη κα αθμιμοζμφκ νεηά ηηξ μδεγίεξ πμο εθδίδμοκ μη εθάζημηε 

ανμυδημη θμνείξ/οπενεζίεξ: π.π. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπμονγείμ Πμιηηηθήξ Πνμζηαζίαξ, θ.ι.π. γηα ηεκ 

εφνοζμε ιεηημονγία ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ μειχκ ηεξ.  

Υώρος ζσγκέμηρωζης ζε περίπηωζη αμάγκης 
 

Ονίδεηαη ςξ πχνμξ ζογθέκηνςζεξ μαζεηχκ θαη εθπαηδεοηηθχκ  ζε πενίπηςζε έθηαθηεξ ακάγθεξ 

ημ πνμαφιημ ημο ζπμιείμο. 

Σε πενίπηςζε έθηαθηεξ ακάγθεξ, γηα ηεκ αζθάιεηα μαζεηχκ θαη εθπαηδεοηηθχκ έπεη θαηανηηζηεί 

ζπέδημ δηαθογήξ θαη πνμξ ημφημ πναγμαημπμημφκηαη ηαθηηθά αζθήζεηξ εημημυηεηαξ. Αθμιμοζεί 

Εηδηθυ ζπέδημ απμπχνεζεξ ιυγς έθηαθηςκ ζοκζεθχκ 
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15.ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑΣΟΤ ΜΑΘΗΣΓ 

Οη μαζεηέξ εηζένπμκηαη ζημ ενγαζηήνημ εγθαίνςξ μυκμ με ηεκ πανμοζία ημο οπεοζφκμο θαζεγεηή 

ή άιιμο εθπαηδεοηηθμφ, πμο ζα θένεη ηε ζπεηηθή εοζφκε.  

Επηηνέπεηαη μυκμ ε είζμδμξ αοηχκ ηςκ μαζεηχκ ζημ ενγαζηήνημ υπςξ μνίδεη ημ ςνμιυγημ 

πνυγναμμα. 

Η είζμδμξ ή ε έλμδμξ επηηνέπεηαη μυκμ γηα ζμβανμφξ ιυγμοξ θαη θαηυπηκ ζοκεκκυεζεξ με ημκ 

θαζεγεηή.  

Να μεκ εηζένπμκηαη μη μαζεηέξ με θαθέδεξ πμνημθαιάδεξ, ακαροθηηθά ή ηνυθημα ζημ πχνμ ημο 

ενγαζηενίμο θαη απαγμνεφεηαη ημ μάζεμα ηζίπιαξ ζημ ενγαζηήνημ.  

Οη μαζεηέξ πνέπεη κα ζέβμκηαη μ έκαξ ημκ άιιμ θαη κα μεκ απμηειεί ζημηπείμ δηάθνηζεξ, ε 

θμηκςκηθή, μηθμκμμηθή, ζνεζθεοηηθή, ή θοιεηηθή  πνμέιεοζε ηςκ μειχκ ηεξ μμάδαξ.  

Με ηεκ πνμζμπή, ηε ζμβανυηεηα θαη ημ εκδηαθένμκ ημο μ μαζεηήξ κα βμεζά ζηεκ μμαιή θαη 

επμηθμδμμεηηθή δηελαγςγή ημο μαζήμαημξ.  

 Να ζέβεηαη ημ πχνμ ημο ενγαζηενίμο δηαηενχκηαξ ημκ θαζανυ θαη κα θνμκηίδεη κα με γίκμκηαη 

δεμηέξ ζημκ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ.  

Κάζε ηοπαία νφπακζε (οιηθχκ θαζανηζμμφ, ή άιιςκ οιηθχκ ημ ζπάζημμ γοαιηθχκ) πνέπεη κα 

ακαθένεηαη αμέζςξ ζημκ οπεφζοκμ θαζεγεηή γηα κα ακηημεηςπίδεηαη άμεζα με ελμοδεηένςζε με 

θαζανηζμυ ή απυννηρε  

Τμ ενγαζηήνημ είκαη πχνμξ οπεφζοκεξ ενγαζίαξ θαη υπη πχνμξ παηγκηδημφ θαη αζηεσζμχκ. Οη 

μαζεηέξ θαηά ηε δηάνθεηα ημο ενγαζηενηαθμφ μαζήμαημξ κα θμνάκε ζςζηά ηεκ θυνμα ενγαζίαξ, κα 

μεκ θμνάκε  θμζμήμαηα θαη  κα έπμοκ ηα μαιιηά ημοξ μαδεμέκα χζηε κα μεκ ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηε 

ζςμαηηθή ημοξ αθεναηυηεηα.  

Δεκ πνέπεη κα ενγάδεηαη ζημ ενγαζηήνημ έκαξ μαζεηήξ πμηέ μυκμξ πςνίξ ηεκ πανμοζία 

θαζεγεηή.  

Τα ενγαιεία θμηκήξ πνήζεξ αμέζςξ μεηά απυ θάζε πνήζε, πνέπεη κα επηζηνέθμκηαη ζημκ 

οπεφζοκμ θαζεγεηή θαη κα ημπμζεημφκηαη ζηα εηδηθά δηαμμνθςμέκα κημοιάπηα.  

Τα υνγακα, ηα ενγαιεία, μη ζοζθεοέξ θηι. πμο πνεζημμπμηήζεθακ πνέπεη κα θαζανίδμκηαη αμέζςξ 

μεηά ηε πνήζε ημοξ θαη κα ημπμζεημφκηαη ζηεκ ανπηθή ζέζε ημοξ.  

 Οη πάγθμη πνέπεη κα αθήκμκηαη πάκηα θαζανμί θαη ηαθημπμηεμέκμη μεηά ημ ηέιμξ ηεξ Άζθεζεξ. 

Οη ζοζθεοέξ απμζοκανμμιμγμφκηαη θαη ηα υνγακα ημπμζεημφκηαη ζηεκ ανπηθή ημοξ ζέζε.  

 Σημ ηέιμξ θάζε ενγαζηενηαθήξ άζθεζεξ μη μαζεηέξ ηεξ θάζε μμάδαξ, πνηκ θφγμοκ απυ ημ 

ενγαζηήνημ, ειέγπμοκ θαηά ηνυπμ, χζηε κα ελαζθαιηζηεί :  

Ο πάγθμξ πμο ενγάζηεθακ κα είκαη θαζανυξ θαη ηαθημπμηεμέκμξ.  

  Η ενγαιεημζήθε, ηα οιηθά, ηα ενγαιεία, ηα υνγακα θαη μη ζοζθεοέξ κα είκαη ζηε ζέζε ημοξ.  

 Oη πάζεξ θφζεςξ ειεθηνηθέξ μεπακέξ, ζοζθεοέξ, ιοπκίεξ θιπ κα είκαη εθηυξ ιεηημονγίαξ.  

Τα απμννίμμαηα κα έπμοκ απμμαθνοκζεί θαη ηα δμπεία απμννημμάηςκ κα είκαη άδεηα θαη θαζανά 

(εάκ είκαη δοκαηυ).  

Να πνμζθμμίδεη ηηξ ενγαζηενηαθέξ ενγαζίεξ πμο ημο ακαζέημκηαη ζημ πνμκηθυ υνημ πμο μνίδμοκ 

μη θαζεγεηέξ ημοξ.  

Σηε ιήλε ημο μαζήμαημξ κα γίκεηαη ηαθημπμίεζε ημο ενγαζηενίμο (ενγαιεία - ελμπιηζμυξ - 

ζνακία - θανέθιεξ θ.ά), κα ζβήκμομε ηα θχηα, κα θιείκμομε ηηξ βνφζεξ, ηηξ πυνηεξ θαη ηα 

πανάζονα (με αζθάιεηα), κα θιεηδχκμομε θαη κα αθήκμομε (μη θαζεγεηέξ) ηα θιεηδηά ζηεκ ζέζε 

ημοξ. Δεκ  αζπμιμφκηαη με ηα θιεηδηά μη μαζεηέξ. 
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Οη μαζεηέξ  έπμοκ ζογθεθνημέκε  ζέζε ζημ πχνμ  ηςκ  ενγαζηενίςκ  πιενμθμνηθήξ θαη  είκαη  

οπεφζοκμη  γηα  ημκ ελμπιηζμυ πμο  πνεζημμπμημφκ  θαη  ηενείηαη  ημ βηβιίμ  ζομβάκηςκ.   
 

Θέμαηα πμο ακαθφπημοκ θαη δεκ πνμβιέπμκηαη απυ ημκ θακμκηζμυ, ακηημεηςπίδμκηαη θαηά 

πενίπηςζε απυ ηε δηεφζοκζε ημο ζπμιείμο, ημ ζφιιμγμ δηδαζθυκηςκ θαζχξ θαη ημ ζοκημκηζηή 

εθπαηδεοηηθμφ ένγμο, ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ηεξ παηδαγςγηθήξ επηζηήμεξ θαη ηεκ εθπαηδεοηηθή 

κμμμζεζία, ζε πκεφμα ζοκενγαζίαξ με υια ηα μέιε ηεξ ζπμιηθήξ θμηκυηεηαξ. Ο εζςηενηθυξ 

θακμκηζμυξ ιεηημονγίαξ ηζπφεη γηα έκα δηδαθηηθυ έημξ.  
 

       Με ημκ Γζωηερικό Καμομιζμό Λειηοσργίας πμο ζοκηάλαμε μαδί, πηζηεφμομε υηη μη ζπέζεηξ 

μαξ ζα είκαη πιέμκ πημ λεθάζανεξ, δεκ ζα οπάνπμοκ εκηάζεηξ ζημ ζπμιείμ θαη μη ζηυπμη πμο ζα 

ζέημομε ζα μπμνμφκ ζε μεγάιμ βαζμυ κα πναγμαημπμημφκηαη. 

Οι καμόμες  – ποσ θα ηηρούμηαι από όλοσς μας – ζα είκαη ημ υπιμ μαξ γηα ηεκ θαηάθηεζε ηεξ 

γκχζεξ θαη ηεξ πναγμαηηθήξ ειεοζενίαξ. Θέιμομε ημ ζπμιείμ μαξ κα έπεη πανμφμεκμοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ θαη εοηοπηζμέκα παηδηά. Η ηήνεζε ηςκ παναπάκς μπμνεί θαμηά θμνά κα μαξ 

θένκεη μηα μηθνή ζηεκμπχνηα, ζημ ηέιμξ υμςξ μαξ γεμίδεη με δφκαμε θαη αοημπεπμίζεζε. Μαξ 

θάκεη κα παηάμε ζηα πυδηα μαξ γενά θαη κα θενδίδμομε ηεκ ζομπάζεηα θαη ηεκ αγάπε ηςκ 

ζοκακζνχπςκ μαξ. Η κεακηθή μνμή θαη επακαζηαηηθυηεηα πμο είκαη ηα παναθηενηζηηθά ηεξ ειηθίαξ 

ζαξ, ακ ζοκμδεφμκηαη απυ εογέκεηα θαη πμιηηηζμυ ζίγμονα ζα μαξ μδεγήζμοκ ζε έκακ θαιφηενμ 

θυζμμ. 
 Αηαλάμηη 30 Μαρηίοσ 2021 

Ο Διεσθσντής 
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(Ο μπμίμξ έπεη ηεκ παηδαγςγηθή εοζφκε ημοΣπμιείμο) 

 

 

 

Νικολαίδης Δημήηριος 
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Η Δηεοζφκηνηα Εθπαίδεοζεξ. 

 
 

 

 

Σζιάκα Δήμηηρα 
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