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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 

Σκοπός του Γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της 

εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν 

στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής.  

 

Ειδικότερα το Γυμνάσιο βοηθά τους μαθητές/τριες: 

 

α) Να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), 

ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν 

τον συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές 

 

β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς 

προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των 

προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής 

προσπάθειας 

 

γ) Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και 

γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα 

 

δ) Να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του οργανισμού και να καλλιεργούν 

τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες 

 

ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο και για 

τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση 

 

στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν 

γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της 

πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ως άνθρωποι και ως 

μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας 

στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη 

     

 

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, με αληθινή αγάπη προς τους/τις μαθητές/τριές μας και 

σεβασμό στην προσωπικότητά τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωση στο λειτούργημα του 

εκπαιδευτικού, θα καταβάλουμε κι εφέτος κάθε δυνατή προσπάθεια. 

 

 

 

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 

                                              ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ  

                                

                                                             ΤΟΥ 57ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους. 

Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του 

επόμενου έτους. 

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι 

κάθε είδους εξετάσεις.  

 

Τα μαθήματα λήγουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου 

καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι 

την 30η Απριλίου. 

 

Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. 

Το Α' τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20η Ιανουαρίου. 

Το Β' τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. 

 

Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους 

ακόλουθους τρόπους:  

α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων, 

β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και  

γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών. 

 Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το 

διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Διδασκαλία μαθημάτων δε διεξάγεται και εξετάσεις δε διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές 

περιόδους του σχολικού έτους: 

α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου 

β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά 

γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου 

 

Ημέρες αργίας ορίζονται: 

α) όλες οι Κυριακές 

β) οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος 

γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου 

δ) η Καθαρά Δευτέρα 

ε) η 1η Μαΐου 

στ) οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής 

θρησκευτικής ή εθνικής εορτής 

 

 Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και 

κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και 

δρώμενα.   
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Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, πραγματοποιούνται εορταστικές 

εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και κατά την κρίση του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν εκκλησιασμός. Κατά τα λοιπά τηρείται το 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή 

Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή.  

Η Εορτή της Σημαίας πραγματοποιείται την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου 

της 28ης Οκτωβρίου. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες. 

 

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:1) Νεοελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, 3) Ιστορία,   

4) Μαθηματικά,  5) Φυσική, 6) Βιολογία, 7) Αγγλικά. 

 

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:1) Γεωλογία-Γεωγραφία, 2) Χημεία,           

3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4) Θρησκευτικά, 5) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα, 6) Τεχνολογία -

Πληροφορική, 7) Οικιακή Οικονομία. 

 

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:1) Μουσική - Καλλιτεχνικά, 2) Φυσική 

Αγωγή, 3) Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και 

από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

 

Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για 

τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών. 

 

 Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες 

προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

 

Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία 

από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

 

Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα 

τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε 

περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή 

του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται 

υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης.  

 

Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δε συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο 

σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν 

σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες.            
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Περιπτώσεις όπου απουσίες δε λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 

 

α) μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν 

εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα 

β) μαθητών/τριών για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία 

βεβαιώνεται νόμιμα 

γ) μαθητών/τριών 

➢ του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από 

την προηγούμενη    μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα 

➢ του Εβραϊκού θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της 

Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, 

➢ του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) 

και Εΐντ Αλ Αντχά   (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών 

 

▪ Mε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α' 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα. 

δ) μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο άλλης πόλης μέχρι 

δύο (2) ημέρες, στις οποίες δε συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα 

έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής 

ε) μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων (Φυσική 

Αγωγή, Μουσική, Θρησκευτικά), αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο 

σχολείο 

στ) μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά 

δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο 

ζ) μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό 

 

▪ Mε βεβαίωση του σχολείου υποδοχής που θα προσκομίσουν με την επιστροφή τους. 

η)  μαθητών/τριών που οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ 

που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που 

βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα 

θ)  μαθητών/τριών  ως δύο (2) ημερών που που πραγματοποιούν πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για 

διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών   

ι) οι απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες  που  

➢ υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε 

περιτοναϊκή κάθαρση 

➢ υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος  

➢ πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης 

➢ πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Υ.Α. 2209/1998 (Β' 314) 

➢ πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε 

ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα 

▪  Mε ενημέρωση από τους κηδεμόνες της Διεύθυνσης του σχολείου και προσκόμιση με αίτησή 

τους πρόσφατης σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή 

δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο. 
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ια) οι απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα 

περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του 

εξωτερικού όπως : 

➢ έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση 

➢ έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο 

➢ θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή 

παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο 

 

▪  Mε ενημέρωση από τους κηδεμόνες της Διεύθυνσης του σχολείου και προσκόμιση με αίτησή 

τους πρόσφατης σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή 

δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο που τίθεται υπόψη του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες 

προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο 

κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο. 

 

ιβ) οι απουσίες μαθητών/τριών  έως πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών 

επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου Υγείας και του Υ.ΠAI.Θ. 

 

▪ Mε αίτηση και προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημοσίου 

ή ιδιωτικού νοηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια 

της εξέτασης 

ιγ) οι απουσίες για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές 

επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε 

συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή 

παγκόσμια εμβέλεια 

 

▪  Mε την προσκόμιση της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της 

εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση. 

ιδ) οι απουσίες για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή 

διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υ.ΠAI.Θ. 

ιε) οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω της συμμετοχής τους: 

➢ σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του 

Υ.ΠAI.Θ. 

➢  ως αθλητές/τριες μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις 

προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς,  

μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, 

υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του  

προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών, πραγματοποιήσουνμέχρι και  

εκατόν σαράντα (140) επιπλέον απουσίες.                                                                         

➢ ως αθλητές/τριες συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές 

διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται 

επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων(114) απουσιών 

πραγματοποιήσουν μέχρι και εβδομήντα (70) επιπλέον απουσίες. 

 

▪ Mε προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο    

φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους και για 

τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την 

εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος. 

ιστ) οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία 
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ιζ) απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή 

Καλών Τεχνών 

ιη ) οι απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο 

 

❖ Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, απαιτείται η 

προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών 

που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

 

Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του 

σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης 

των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, κατά τον 

χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δε διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν 

υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

 

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις 

(114) απουσίες.  

 

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να 

επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. 

 

 

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α' 199): 

«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν: 

α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από 

το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και 

β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται 

αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται 

από τον φορέα υλοποίησης». 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου 

οι κηδεμόνες τους.  

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο 

σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο 

σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. 

Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο 

στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης. 

Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης 

της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του 
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σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που 

ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητες. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του/της μαθητή/τριας ορίζεται ως εξής: 

 

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα 

παρακάτω κριτήρια: 

 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι 

απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με 

συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός 

σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ. 

 

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο 

σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά 

 

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές 

ή ομαδικές 

 

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και 

υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή 

αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης) 

 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) 

 

2. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:  

 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης  ή 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. 

 

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια 

του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του 

εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος. 

 

3. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία 

δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να 

επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής 

επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1.  

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δε διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. 

 

4. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη 

μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των 

ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του 

διδάσκοντα. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των 

μαθητών/τριών, στην οποία οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από τον/τη  Διευθυντή/ντρια για 

ζητήματα λειτουργίας του σχολείου και από τους εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο, τους στόχους, τον 

τρόπο εργασίας και τη διαδικασία της αξιολόγησης όσον αφορά τα γνωστικά του αντικείμενα. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών είναι δυνατό να καλέσει για ενημέρωση τους κηδεμόνες όλων ή 

ορισμένων τμημάτων, όποτε κρίνει αναγκαίο κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου. Επίσης, εάν ο/η 

εκπαιδευτικός το κρίνει αναγκαίο, μπορεί, αφού ενημερώσει τον/την Διευθυντή/τρια, να καλέσει σε 

συνάντηση κάποιον κηδεμόνα. 

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, 

κατά τις ημέρες που ορίζονται στο Πρόγραμμα Ενημέρωσης Κηδεμόνων, για την επίδοση, την επιμέλεια, 

τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών. Οι διδάσκοντες/ουσες επιδεικνύουν τα γραπτά των 

μαθητών/τριών στους κηδεμόνες, εφόσον αυτό τους ζητηθεί. Παράλληλα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να 

ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς για θέματα που πιθανώς επηρεάζουν την επίδοση ή την εν γένει 

συμπεριφορά των παιδιών τους. 

Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της βαθμολογίας, καλούνται οι 

κηδεμόνες των μαθητών/τριών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη 

συμπεριφορά τους και τους επιδίδεται ο Ατομικός Έλεγχος Προόδου του μαθητή. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να 

εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των 

στόχων της εκπαίδευσης και για την διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών έτσι, ώστε να σέβονται τους 

διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει 

να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές 

εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας 

συμπεριφοράς. 

 

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, τα οποία είναι:  

 

α) προφορική παρατήρηση 

β) επίπληξη  

γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας  

δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών 

ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

 

Τα παιδαγωγικά μέτρα γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν 

ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται 

για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού 

περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της 

παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 
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Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής: 

 

α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β. 

 

β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ. 

 

γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε. 

 

Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής: 

α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά του/της 

παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου και δεν καταχωρίζεται στο 

Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 

β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών 

Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 

 

 Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 

απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του 

σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το 

συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 

 

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί 

προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με 

την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. 

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις 

από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους 

ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

 

Επιπλέoν, 

 

▪ Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου». 

 

▪  Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου 

και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο 

Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες 

που ισοβάθμισαν. 

 

▪  Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, 

απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης». 

 

▪  Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής 

προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται «Ειδικός 

Έπαινος». 

 

 Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της Σημαίας. Στην 

τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι γονείς και κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του 

σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. 

 

Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών/τριών 

που φοιτούν κάθε έτος και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία. 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί 

ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. Κάθε πράξη ή 

παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και 

αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα. 

 

Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής: 

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της 

σχολικής ζωής. 

 

β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση 

των κανόνων της σχολικής ζωής. 

 

γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα 

διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός 

του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 

 

 Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί 

εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού 

περιβάλλοντος, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της. 

 

Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του 

διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. 

  

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει 

παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη 

παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.  

 

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους 

τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των αποδεικτικών απόλυσης και λοιπών 

αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών. 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σε 

εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου. 

 

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα 

εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική 

Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 

Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. 
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Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Γυμνασίου στους/στις 

μαθητές/τριες, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

 

Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών/τριών είναι το 

ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής 

ανακεφαλαιωτικής εξέτασης. 

  

Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β') και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ') βαθμός ετήσιας 

επίδοσης των μαθητών/τριών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου 

τετραμήνου. 

 

Ο/Η μαθητής/τρια κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης 

 

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10)  

                                                             ή 

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

 

▪ Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις 

διατάξεις της με αρ. πρωτ. 28722/Γ2/12-3-2010 υπουργική απόφαση (Β 276), προάγονται ή απολύονται με 

μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε τουλάχιστον δώδεκα (12).  

 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το 

πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, 

δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός 

ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4).  

 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει 

βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν 

κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και 

επαναλαμβάνει την τάξη. 

 

Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και 

γραπτές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. 

 

Για τα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β') και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ') οι 

επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.  

 

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής/τρια της Α' και Β' τάξης δεν κριθεί άξιος/α 

προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη. 

 

Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των 

επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου. 

 

Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή/τρια απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο 

συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο/η 

μαθητής/τρια αυτός/ή παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

57ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργιάς του Σχολείου είναι το σύνολο των όρων και των κανόνων που 

αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του 

Σχολείου και ισχύει για ένα σχολικό έτος (ΦΕΚ 491/9-2-2021, Αριθμ. Απόφασης 13423/ΓΔ4).  

 

Σκοπός του είναι: 

➢ η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή 

όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

➢ η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

Μαθητών/τριών, μαθαίνοντας να  λειτουργούν υπεύθυνα, να σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και 

να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους  

➢ η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των Μελών της 

Σχολικής Κοινότητας 

 

      Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία 

και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 

λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Είναι το 

θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

 

      Η ακριβής τήρησή του από τη Διεύθυνση, τους/τις Εκπαιδευτικούς, τους/τις Μαθητές/τριες και τους 

Γονείς/Κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική 

αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Έτσι, 

 

Η Διευθύντρια: 
 

           Με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα, οφείλει να:  

 

▪ Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των Διδασκόντων/ουσών και των 

Μαθητών/τριών και είναι υπεύθυνη σε συνεργασία με τους Διδάσκοντες/ουσες για την τήρηση των 

κανόνων εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου 

 

▪ Απευθύνει στους/στις Διδάσκοντες/ουσες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα 

συναδελφικής αλληλεγγύης 

 

▪ Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους 

στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς  

 

▪ Είναι υπεύθυνη μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του 

σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των Μαθητών/τριών  

 

▪ Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους 

και τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης 
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Η Διευθύντρια, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών: 
 

     Ως Εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η 

εκπαίδευση - διδασκαλία, που στοχεύει στη μάθηση και τη διαπαιδαγώγηση των Μαθητών/τριών. Η 

πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους 

αυτούς. 

 

Ειδικότερα, με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα οφείλουν να:  

 

▪ Μεριμνούν για την ασφάλεια και την υγεία των Μαθητών/τριών εντός του Σχολείου, καθώς και 

κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές 

 

▪ Αντιμετωπίζουν τους/τις Μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητα τους 

 

▪ Συμβάλουν στη διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους/στις Μαθητές/τριες 

αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και να τους/τις αντιμετωπίζουν με δημοκρατικό πνεύμα, 

ισότιμα και δίκαια 

 

▪ Καλλιεργούν και να εμπνέουν τους/τις Μαθητές/τριες, κυρίως με το παράδειγμά τους 

 

▪ Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των Μαθητών/τριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη 

συμπεριφορά των Μαθητών/τριών τους και να υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε 

να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα 

 

▪ Ενθαρρύνουν τους Μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων 

για θέματα που αφορούν τους/τις ίδιους/ες και το Σχολείο και να καλλιεργούν τις αρχές και το 

πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας 

 

▪ Είναι συνεπείς σε ό,τι αφορά στο Καθηκοντολόγιό τους, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

 

▪ Συνεργάζονται με τη Διευθύντρια, τον/την Ψυχολόγο του Σχολείου (που αναμένεται), τους 

Γονείς/Κηδεμόνες και τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την καλύτερη δυνατή 

παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα 

δικαιώματα των Μαθητών/τριών 

 

▪ Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την Τάξη και το Σχολείο 

 

▪ Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους Γονείς/Κηδεμόνες των Μαθητών/τριών και να τους ενημερώνουν για τη 

φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους  

 

▪ Προωθούν την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος που αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και 

σχολικού εκφοβισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς 

σχολικού κλίματος που είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση 

της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την Οικογένεια, κ.ά. 
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Οι Μαθητές/τριες: 
 

▪ Έχουν καθήκον και υποχρέωση να φοιτούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους και 

μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους 

 

▪ Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, δεν ανεβαίνουν στους ορόφους και στις αίθουσες, παραμένουν 

στο προαύλιο, συμμετέχουν στην πρωινή συγκέντρωση και παρίστανται με τον ανάλογο σεβασμό 

στην Προσευχή 

Διαφορετικά (π.χ. σε άσχημες καιρικές συνθήκες, πανδημία) ακολουθούν σχετικές οδηγίες.  

 

▪ Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας, μετά τον/την διδάσκοντα/ουσα 

 Όσοι/ες Μαθητές/τριες καθυστερούν, χρεώνονται με απουσία. Για να μη δημιουργείται 

αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της 

Διεύθυνσης, παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του Σχολείου υπό την εποπτεία Εκπαιδευτικού και 

εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας φέροντας τη 

σχετική έγκριση. 

▪ Δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων  

 

▪ Μέσα στην αίθουσα κάθονται στις θέσεις τους, όπως αυτές έχουν οριστεί και καταγραφεί στο πλάνο 

της Τάξης από τον/την Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια 

Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον/την Διδάσκοντα/ουσα Καθηγητή/τρια. 

▪ Δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν φαγητό και αναψυκτικά στην αίθουσα διδασκαλίας 

 

▪ Τηρούν τους Κανόνες της Τάξης και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική 

διαδικασία χωρίς να παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι/ες το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών 

τους για Μάθηση  

 

▪ Απευθύνονται στους/στις Καθηγητές/τριες, στον/στην Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια του Τμήματος, 

στον/στην Σύμβουλο Σχολικής Ζωής ή στη Διεύθυνση του Σχολείου ζητώντας τη βοήθειά τους, για 

κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική 

ζωή και πρόοδό τους  

 

▪ Στα διαλείμματα κατεβαίνουν όλοι στο προαύλιο και οι Αίθουσες κλειδώνονται για λόγους 

ασφαλείας από τον/τη διδάσκοντα/ουσα (εκτός ειδικών συνθηκών, π.χ. περίοδος πανδημίας κ.λπ.) 

 

           Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στην αίθουσα Μαθητών/τριών άλλου 

           τμήματος, ούτε  η  παραμονή στους διαδρόμους, παρά μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας. 

 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος 

ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). 

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, απευθύνονται στους 

Εφημερεύοντες/ουσες Καθηγητές/τριες που επιτηρούν τους χώρους του σχολείου.  
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▪ Δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από τον χώρο του Σχολείου πριν από τη λήξη του Ωρολογίου 

Προγράμματος,  χωρίς σχετική άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου και την έγκριση του 

Κηδεμόνα τους 

▪ Υπακούουν στις υποδείξεις και πειθαρχούν στις εντολές των Καθηγητών/τριών τους, αποφεύγουν 

στις μεταξύ τους σχέσεις τα χυδαία λόγια, τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, τους ανεπίτρεπτους 

αστεϊσμούς και χειρονομίες, τους διαπληκτισμούς και τα επικίνδυνα παιχνίδια 

Κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής απαγορεύεται. 

▪ Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο και σε περιπτώσεις που γίνονται 

αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν 

άμεσα  ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:  

1.   Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν/ή που έχουν τη διαφορά  

2. Απευθύνονται στον/στην Εφημερεύοντα/ουσα, στον/στην Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό του 

τμήματός τους, στους/στις Συμβούλους Σχολικής Ζωής ή στον/στη Σχολική Ψυχολόγο 

3.   Απευθύνονται στη Διεύθυνση 

 

▪ Φροντίζουν ώστε η συμπεριφορά τους να είναι προσεκτική, αξιοπρεπής, υπεύθυνη, πολιτισμένη, να 

διέπεται από δημοκρατικό ήθος, ευγένεια και σεβασμό στο Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό 

Προσωπικό, στους/στις Συμμαθητές/τριές τους, καθώς και στη δική τους προσωπικότητα 

▪ Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η Νομοθεσία και ο Κανονισμός των Μαθητικών 

Κοινοτήτων, συμβάλλοντας στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών 

 

Ένας εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου τους, 

συμμετέχει στο Σχολικό Συμβούλιο και ένας στη Σχολική Επιτροπή. 

• Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου που στόχο έχουν τη σύνδεση 

σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/τριών, την 

απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα 

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά 

προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των Μαθητών/τριών, 

διότι έτσι θα αισθάνονται υπεύθυνοι/ες και θα αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα 

ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. 

▪ Συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που οργανώνονται από το Σχολείο 

 

Η συμμετοχή των Μαθητών/τριών σε αυτές θεωρείται απαραίτητη, αφού αποτελούν συμπλήρωμα 

της αγωγής τους και μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακολουθούν τους/τις συνοδούς 

Εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 

 

Σε περίπτωση που ο/η Μαθητής/τρια απουσιάσει από μορφωτική επίσκεψη αναιτιολόγητα, 

χρεώνεται  με τις απουσίες του προγράμματος. Οι Μαθητές/τριες που κωλύονται να συμμετέχουν σ’ 

αυτές, παραμένουν στο Σχολείο και παρακολουθούν το ειδικά διαμορφωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

 

▪ Σέβονται το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου, την κινητή και ακίνητη περιουσία του 

 

Προσέχουν και φροντίζουν να διατηρούνται καθαρά τα θρανία, τα καθίσματα, οι αίθουσες, το 

προαύλιο  και οι κοινόχρηστοι χώροι. Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών 

πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των 

εκπαιδευτικών μέσων καθότι φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου 
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αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον/τη μαθητή/τρια 

στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.  

 

Μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά 

αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον/την Κηδεμόνα του.  

 

▪ Δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία γνωρίζοντας ότι αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα και 

εκτιμώντας ότι παρέχονται δωρεάν από την Πολιτεία  

 

▪ Ντύνονται κόσμια (όχι με πολύ κοντά μπλουζάκια και πολύ κοντά σορτσάκια), απλά και ευπρεπώς, 

όπως απαιτείται στο περιβάλλον του Σχολείου και σύμφωνα με τον Κανονισμό των Μαθητικών 

Κοινοτήτων 

Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα αθλητικά 

παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η Μαθητής/τρια δε θα γίνεται δεκτός/ή στο Μάθημα και θα 

παίρνει απουσία. 

▪ Απαγορεύεται αυστηρά να έχουν στην κατοχή τους και να χρησιμοποιούν Κινητά Τηλέφωνα 

εντός του σχολικού χώρου ή να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές για βιντεοσκόπηση, 

λήψη φωτογραφιών και καταγραφή συνομιλιών 

 

 Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους/τις Κηδεμόνες τους, μέσω των τηλεφώνων 

του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. 

 

▪ Δεν πρέπει να φέρνουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας 

 

Σε περίπτωση απώλειάς τους, το Σχολείο δε φέρει καμία  ευθύνη. 

 

▪ Οφείλουν να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του  Σχολείου το 

κάπνισμα, όπως επίσης η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών που είναι 

καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική τους υγεία 

 

▪ Στις περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης, (π.χ. σεισμού), δεν αποχωρούν μόνοι/ες τους από τον χώρο 

Καταφυγής της Μαθητικής Κοινότητας  

 

Παραμένουν στον χώρο αυτόν μαζί με τους Καθηγητές τους,  έως ότου παραληφθούν από τους 

Γονείς/Κηδεμόνες τους, σύμφωνα με το «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» του Σχολείου το οποίο είναι 

αναρτημένο στον «Πληροφοριακό Οδηγό για Μαθητές/τριες και Κηδεμόνες», στην ιστοσελίδα του 

Σχολείου μας. 

 

▪ Σε καταστάσεις Πανδημίας ή Ακραίων - Επικίνδυνων Φυσικών Φαινομένων, οφείλουν να 

συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις Οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε Αρμόδιοι 

Φορείς/Υπηρεσίες (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ή Πολιτική Προστασία αντίστοιχα), για 

την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των Μελών της  

      Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των Μαθητών/τριών στο Σχολείο, αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας των Γονέων/Κηδεμόνων με τον/την Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό της Τάξης, τον/τη Σύμβουλο 

Σχολικής Ζωής, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 

του θέματος.  

      Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 

λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.  
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      Συμπεριφορές και ενέργειες των Μαθητών/τριών που παρεκκλίνουν από τον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Σχολείου και παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, αντιμετωπίζονται με την άμεση 

αξιοποίηση των  παιδαγωγικών μέτρων που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία. 

 

      Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί με τρόπο που οι Μαθητές/τριες να 

συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους που δε συνάδει με την ισχύουσα Νομοθεσία και τον Κανονισμό 

του Σχολείου έχει συνέπειες και να μάθουν να αναλαμβάνουν την  ευθύνη των επιλογών τους, ώστε να 

γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Οι Γονείς/Κηδεμόνες: 

▪ Πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι από τη θετική τους στάση προς το Σχολείο και τον/την 

Εκπαιδευτικό ενισχύεται η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο 

 

▪ Ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των Μαθητών/ριών και 

οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα  το Σχολείο για κάθε απουσία τους 

 

▪ Είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή 

και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις 

που οργανώνονται από το Σχολείο 

 

 Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία τους με τους/τις Εκπαιδευτικούς και τη 

Διευθύντρια του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν. 

 

▪ Πρέπει να γνωρίζουν ότι το Σχολείο δε χορηγεί κανένα φαρμακευτικό παρασκεύασμα σε 

Μαθητές/τριες 

▪ Ενημερώνονται μέσω: 

 

o της Ιστοσελίδας του Σχολείου 

o Εγκριτικών Σημειωμάτων/Δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, 

για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.  

o Τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε έκτακτες περιπτώσεις 

o της Επίσκεψής τους στο Σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Ενημέρωσης 

Κηδεμόνων για την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των 

Μαθητών/τριών  

o E-mail για τις απουσίες των Μαθητών/τριών ή για οτιδήποτε άλλο χρειασθεί 

 

Οι Κηδεμόνες Οφείλουν:  

 

▪ Να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για δικαιολογημένη καθυστερημένη προσέλευση του 

παιδιού τους ή για ανάγκη αποχώρησής του πριν από τη λήξη των Μαθημάτων (π.χ. επίσκεψη σε 

ιατρό, κ.ά.) 

 

▪ Να μην εισέρχονται στον χώρο του Σχολείου ή στις αίθουσες διδασκαλίας, παρά μόνο ζητώντας 

άδεια και λαμβάνοντας σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση, συμβάλλοντας ώστε να αποφευχθεί η 

είσοδος αγνώστων ατόμων για την ασφάλεια των Μελών της Σχολικής Κοινότητας 

▪ Να ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση του Σχολείου για οποιαδήποτε θέματα υγείας και πιθανής 

λήψης φαρμακευτικής αγωγής του παιδιού τους (π.χ. λήψη ινσουλίνης, κ.ά.)  
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▪ Να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στις διάφορες σχολικές δραστηριότητες και 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές 

εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο και στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής 

ζωής 

 

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις 

συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα 

κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

 

▪ Να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους σε περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (π.χ. σεισμού) από τον Χώρο 

Καταφυγής της Μαθητικής Κοινότητας, όπως έχει ορισθεί στο «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» του 

Σχολείου το οποίο είναι αναρτημένο στον «Πληροφοριακό Οδηγό για Μαθητές/τριες και 

Κηδεμόνες» στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας 

 

▪ Να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις Οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε Αρμόδιοι 

Φορείς/Υπηρεσίες (π.χ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ή Πολιτική Προστασία) σε 

καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων - επικίνδυνων φυσικών φαινομένων, για την εύρυθμη λειτουργία 

της Σχολικής Μονάδας και την ασφάλεια των Μελών της  

 

▪ Να συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και να 

συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν  

 

Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου. Επίσης, με εκπρόσωπό του συμμετέχει στη Σχολική Επιτροπή, 

καθώς και στο Σχολικό Συμβούλιο, έργο του οποίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 

Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και 

οικογενειών των μαθητών/τριών, καθώς και η υγιεινή των μαθητών/τριών και του σχολικού 

περιβάλλοντος.  

 

▪ Να γνωρίζουν ότι αναμένεται Ψυχολόγος στο Σχολείο μας ο οποίος θα παρέχει ψυχοκοινωνικό 

υποστηρικτικό έργο προς όλα τα Μέλη της Σχολικής Κοινότητας, με παρεμβάσεις που διέπονται από 

τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας, όπως αυτοί ορίζονται από τα σχετικά νομικά πλαίσια 

 

Η ακριβής τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου μας αποτελεί ευθύνη και 

υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των Εκπαιδευτικών, των Μαθητών/τριών μας και  των 

Γονέων/Κηδεμόνων τους. 

 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα Μέλη της 

Σχολικής Κοινότητας. 

 

                                                                                        Αθήνα, 04/10/2022 

 

                                                     Η Διευθύντρια  και  ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου 

                                                           Το Προεδρείο του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου 

                               Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

                                   Η  Εκπρόσωπος του Δήμου 
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 * Η Ιταλική γλώσσα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι 

τοποθετημένοι από το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση η 

οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθηση και 

εντάσσονται στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) των μαθημάτων. 

 

Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των 

Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητριών και των μαθητών με σκοπό 

τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 

 

Σκοπός των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, 

δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους/στις μαθητές/τριες.  

 

Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω 

ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των 

δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, 

τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης. 

 

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε 

τέσσερις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης 

(περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) 

προσαρμόζεται ανά ηλικία και διαφοροποιείται  για μαθήτριες και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, αναπηρία, γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες. Στη Γ΄ Γυμνασίου οι 

Θεματικές Ενότητες των εργαστηρίων συνδέονται με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό ως 

Θεματική Ενότητα «ομπρέλα». 

 

Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες - υποθεματικές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/351656_ergastiria-dexiotiton-poio-seminario-sexoyalikis-agogis-moriodotei
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Με την κατανομή των προγραμμάτων ανά τάξη, η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, με το τέλος 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα έχει διδαχθεί έννοιες από όλες τις θεματικές ενότητες. 

Για τον λόγο αυτό σε κάθε τμήμα/τάξη δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων (portfolio) 

τμήματος/τάξης στο οποίο θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστο τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τα οποία 

θα εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των 

μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ΄ Γυμνασίου. 

Η τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να εφοδιάζει τους πολίτες με ένα ευρύ φάσμα 

δεξιοτήτων που ανοίγουν τον δρόμο για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, 

την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχόληση. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτός από τις στοιχειώδεις 

γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, θετικών επιστημών και ξένων γλωσσών, και εγκάρσιες δεξιότητες και 

βασικές ικανότητες, όπως οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

και η ικανότητα για μάθηση.  

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι στοχοθετημένες δεξιότητες ομαδοποιούνται και 

καλλιεργούνται σε τέσσερις κύκλους στοχοθεσίας ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο
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            Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να ενισχύονται δια βίου και να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να 

εξελίσσονται σε μεταβαλλόμενους χώρους εργασίας και στην κοινωνία, καθώς και να ανταπεξέρχονται 

στην πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου. 

  

Αξιολόγηση Μαθητών/Μαθητριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

 
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και επιδιώκουν 

την καλλιέργεια της αυτο-ρύθμισης στη μάθηση, της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης. 

   

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών 

στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και στη σύνταξη φακέλου 

επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης 

των δεξιοτήτων λειτουργεί διαμορφωτικά και αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν κατά 

τον σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης της Σχολικής Μονάδας. 

 

Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τετράμηνο και ανά Θεματική Ενότητα και έχουν διττό στόχο: την 

αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και την αξιολόγηση της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητριών και των μαθητών.  

 

Ο ατομικός φάκελος μαθήτριας/μαθητή, ήτοι το portfolio: 

(α) παραδίδεται στη μαθήτρια και στον μαθητή ως προσωπικό τους αρχείο, 

(β) αποτελεί υλικό ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο 

προγραμματισμένων συναντήσεων για την ενημέρωσή τους, 

(γ) είναι διαγνωστικό μέσο ως ένα συμπεριληπτικό εργαλείο αποτύπωσης των επιτεύξεων και των εμποδίων 

επίτευξης καθώς και του μαθησιακού προφίλ κάθε μαθήτριας και μαθητή, 

(δ) μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης, όπως είναι η αυτοαξιολόγηση και η 

ετεροαξιολόγηση στην ομάδα, και πεδία συγκρότησης του σχολικού βιογραφικού της μαθήτριας και του 

μαθητή. 

 

Τα στοιχεία του ατομικού φάκελου της μαθήτριας και του μαθητή από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 

μπορεί να συνεκτιμώνται σε αξιολογικές διαδικασίες μαθησιακού προφίλ, κατά τη διαδικασία σύστασης 

Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), κατά τη Συμβουλευτική Επαγγελματική 

Σταδιοδρομία και σε όποια άλλη ενέργεια εξατομικευμένου παιδαγωγικού σχεδιασμού. 

 

Στον φάκελο επιτευγμάτων (portfolio) τηρείται φύλλο προόδου δεξιοτήτων του/της μαθητή/τριας 

ανά θεματική Ενότητα, βάσει του Υποδείγματος που ακολουθεί και συμπληρώνεται ως εξής: 

 

Α. Ο/η εκπαιδευτικός εξετάζει τους στόχους (κύκλοι δεξιοτήτων) που θέτει το πρόγραμμα που έχει επιλέξει 

για την εκάστοτε θεματική ενότητα. 

 

Β. Επιλέγει τις δεξιότητες που θα αξιολογήσει για κάθε μαθητή/τρια κατά την παιδαγωγική του κρίση και 

τις διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Γ. Χαρακτηρίζει το επίπεδο επίτευξης/εκδήλωσης σύμφωνα με την τετράβαθμη κλίμακα και τους δείκτες 

ως που υποδεικνύονται στο υπόδειγμα. 

 

Δ. Ενημερώνει το φύλλο προόδου στη λήξη κάθε θεματικής ενότητας για κάθε μαθητή/τρια ονομάζοντας τη 

θεματική/υποθεματική ενότητα (π.χ. Ευ Ζην/Ψυχική Υγεία) και τον τίτλο του προγράμματος που 

υλοποίησε. 

 

Η βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων γίνεται με ακέραιους 

αριθμούς και αυτή απορρέει από την περιγραφική αξιολόγηση. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ 

 

 

Ως Σύμβουλος Σχολικής Ζωής ορίζεται για ένα σχολικό έτος, ένας (1) εκπαιδευτικός, όταν ο αριθμός 

των μαθητών είναι έως 150 και δύο (2) εκπαιδευτικοί όταν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 150 οι 

οποίοι  αναλαμβάνουν υπό την ευθύνη τους συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων και τάξεων μαθητών.  

 
Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής: 

  

➢ συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής 

αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως 

o η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών 

o μαθησιακές δυσκολίες 

o συμπερίληψη και ενσωμάτωση 

o μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα 

o μετάβαση σε άλλες βαθμίδες  

o σχολική κινητικότητα 

o συμβουλευτική και ομάδες γονέων  

 

➢ συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής     

κοινότητας 

 

➢ λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης  των 

σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του 

Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες 

υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης 

 

➢ βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με  

o τους μαθητές ευθύνης του  

o τον σύλλογο διδασκόντων  

o το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό 

o τους γονείς και κηδεμόνες 

 

➢ ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην 

αντίληψή του κατάσταση, η  οποία  χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης  

                    

➢ συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την 

αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον 

χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους   

                                                                         

➢ αντιμετωπίζει τα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα και τη σχολική κοινότητα που 

εκτείνονται και στην κοινωνία, μέσα από οργανωμένες κοινωνικές  και παιδαγωγικές προσεγγίσεις  

                                                        

➢ επιδιώκει να στηρίξει και να βελτιώσει τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς μηχανισμούς, 

αναλαμβάνοντας ένα έργο προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα στην αντιμετώπιση και 

καταπολέμηση πολλών κοινωνικών και παιδαγωγικών προβλημάτων που ανακύπτουν  στη σχολική   

τάξη, στη ζωή της σχολικής και ευρύτερης  κοινότητας και επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών     
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ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΑΞΕΩΝ Η΄ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ) 
 
 

Είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας οι οποίοι 

συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της 

Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και 

ανάπτυξης. 

 

Διοικητικά τελούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και παιδαγωγικά 

βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης παιδαγωγικής και 

επιστημονικής ευθύνης ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που ανακύπτουν και καθίστανται αρμοδίως 

αντικείμενο ενασχόλησής τους.  

 

Συνεπικουρούν τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και τον 

Υποδιευθυντή της στο έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

 

Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της 

Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας.  

 

Η θητεία τους διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος. 

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

 

➢ Υποστηρίζουν και συντονίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς ανά ομάδες τάξεων ή ανά ομάδες ειδικοτήτων 

σε συνεργασία με τους/τις τελευταίους/ες και με τους/τις αντίστοιχους/ες κάθε φορά Συμβούλους 

Εκπαίδευσης. 

 

➢ Παρακολουθούν και εποπτεύουν τόσο τον ετήσιο προγραμματισμό της διδακτέας ύλης όσο και τον 

προγραμματισμό επιμέρους ενοτήτων, σε συνεργασία με τον/την διδάσκοντα/ουσα, σύμφωνα με τα 

ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τα Ωρολόγια Προγράμματα. 

 

➢ Σχεδιάζουν και οργανώνουν διδασκαλίες και δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε συνεργασία τόσο με τον/την εκάστοτε 

Σύμβουλο Εκπαίδευσης της ειδικότητας όσο και με τον/την Παιδαγωγικό/ή Σύμβουλο - Μέντορα, στην 

περίπτωση που ο/η τελευταίος/α δεν ασκεί καθήκοντα Ενδοσχολικού Συντονιστή. 

 

➢ Εισηγούνται καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας και προβαίνουν στην εφαρμογή και 

αξιολόγησή τους, σε συνεργασία τόσο με τον/την Παιδαγωγικό/ή Σύμβουλο-Μέντορα όσο και με 

τον/την αντίστοιχο/η Σύμβουλο Εκπαίδευσης, αν τούτο κρίνεται εκπαιδευτικά αναγκαίο. 

 

➢ Παρακολουθούν και εποπτεύουν τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των 

μαθητών/τριών σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς ανά ομάδες τάξεων ή ειδικοτήτων. 

 

➢ Συνεργάζονται με τον/την Σύμβουλο Σχολικής Ζωής για θέματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα 

και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του/της τελευταίου/ας, και αναφέρονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 

124931/ΓΔ4/28-09-2020 (Β’ 4183) υπουργικής απόφασης. 

 

➢ Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων οργανώνουν τουλάχιστον μία (1) συνάντηση εργασίας με 

εκπαιδευτικούς το μήνα, ανά ομάδες τάξεων/ομάδες ειδικοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τους ενδοσχολικούς εκπαιδευτικούς πόρους. 
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➢ Οργανώνουν, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς, την 

πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, τις οποίες 

παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ομάδας τάξεων/ειδικοτήτων. 

 

➢ Ασκούν τα καθήκοντά τους και λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους 

θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστούν τον σύλλογο διδασκόντων, 

τον/τη Διευθυντή/τρια και τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας ή τις υποστηρικτικές 

δομές της εκπαίδευσης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΕΝΤΟΡΑΣ 

 
O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή 

πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με 

προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει του 

παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.  

 

Συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου, γίνεται ο ίδιος 

πρότυπο προς μίμηση, κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, δίδει ερεθίσματα, προτρέπει 

και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του.  

 

Για την εκπλήρωση του ρόλου του πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο 

Εκπαίδευσης τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την εφαρμογή των δράσεων υποστήριξης που 

υλοποιεί. 

 

Η τοποθέτηση του/της εκπαιδευτικού στη θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου - Μέντορα 

πραγματοποιείται 

με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/μένης της σχολικής μονάδας.  

 

Η θητεία του/της διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος. 

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

 

Εντοπίζει τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες των προαναφερομένων εκπαιδευτικών και 

διοργανώνει μαζί τους μια σειρά από προγράμματα, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των διαπιστωθεισών 

αναγκών τους και στόχο την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους. Συγκεκριμένα: 

 

➢ Συμβάλλει στη σταδιακή ενσωμάτωση του νέου συναδέλφου του στο σχολικό πλαίσιο και περιβάλλον, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 

➢ Τον πληροφορεί και τον καθοδηγεί ως προς το διδακτικό έργο του και ειδικότερα στη διαχείριση της 

διδακτικής ύλης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών 

δεξιοτήτων του. 

 

➢ Προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση 

 

➢ Κατευθύνει τον ως άνω εκπαιδευτικό ως προς την επίλυση πάσης φύσεως θεμάτων που τυχόν 

ανακύψουν κατά τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία, εντός της σχολικής μονάδας. 

 

➢ Οργανώνει σε συνεργασία τόσο με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, όσο και με τον εκπαιδευτικό 

την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους  οι οποίες θα 

λαμβάνουν χώρα από τον: 

       α) μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό,  

       β) καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό με παρατηρητή τον μέντορα και  

       γ) από κοινού. 

 

➢ Καθοδηγεί τον νέο συνάδελφό του για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες και τους 

       μαθητές. 
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτική Ώρα - Διάλειμμα                       Δ ι ά ρ κ ε ι α 

               1η ΩΡΑ 08.15' - 09.00' 

        1ο  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09.00' - 09.05' 

               2η ΩΡΑ 09.05' - 09.50' 

        2ο  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09.50' - 10.00' 

               3η ΩΡΑ 10.00' - 10.45' 

        3ο   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10.45' - 10.55' 

               4η ΩΡΑ 11.55' - 11.40' 

        4ο  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11.40' - 11.50' 

               5η ΩΡΑ 11.50' - 12.35' 

        5ο  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12.35' - 12.40' 

               6η ΩΡΑ 12.40' - 13.20' 

               6ο  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13.20' - 13.25' 

              7η ΩΡΑ 13.25' - 14.00' 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

    «Το διάβασμα είναι για το πνεύμα ό,τι η άσκηση για το σώμα». 

Με σκοπό την ανάπτυξη και την τόνωση της πράξης της ανάγνωσης, την υποστήριξη και 

ενθάρρυνση της φιλαναγνωσίας των μαθητών/τριών μας, στο σχολείο μας λειτουργεί Δανειστική 

Βιβλιοθήκη. 

Περνώντας το κατώφλι της, τους δίνεται η ευκαιρία-χαρά να γνωρίσουν από κοντά έναν    μεγάλο 

αριθμό βιβλίων, να επιλέξουν βιβλία σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα και κριτήρια, να βοηθηθούν 

στη μελέτη τους και σε πολλές σχολικές εργασίες τους, αλλά και να ονειρευτούν μέσα από τις σελίδες των 

λογοτεχνικών βιβλίων. 

Πνευματική εγρήγορση, μείωση του άγχους, εμπλουτισμός των γνώσεων, διεύρυνση του  

λεξιλογίου,  βελτίωση της μνήμης, δυνατότερες αναλυτικές διανοητικές ικανότητες, βελτίωση της 

συγκέντρωσης, καλύτερες ικανότητες γραπτού λόγου, διέγερση της φαντασίας, χαλάρωση και ηρεμία, 

δωρεάν ψυχαγωγία, είναι μερικά μόνο από τα οφέλη της ανάγνωσης προσεκτικά επιλεγμένων βιβλίων. Γι’ 

αυτό και μαζί με τους γονείς-κηδεμόνες μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά ώστε τα παιδιά μας να 

αγαπήσουν το διάβασμα ενθαρρύνοντας το δανεισμό από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Άλλωστε, το να 

επιλέγουν, να δανείζονται και να επιστρέφουν το βιβλίο που δανείστηκαν, στην ώρα που πρέπει  και σε 

καλή κατάσταση, είναι και ένα μάθημα υπευθυνότητας! 

Το ωράριο λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης προσαρμοσμένο κάθε φορά στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα των μαθημάτων, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Σχολείου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται» 

                                                                                        (Κικέρωνας) 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

Το σχολικό κυλικείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχολικού περιβάλλοντος κι έτσι, με τη 

διασφάλιση της παροχής υγιεινών τροφών, αντιμετωπίζει την πρόκληση να λειτουργήσει ως επιχείρηση 

τροφίμων σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, αφού μπορεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση των 

διατροφικών συνηθειών των παιδιών και των εφήβων. Γι’ αυτό, με ειδικές υγειονομικές διατάξεις 

προβλέπονται και ορίζονται αυστηρά τα προς πώληση είδη ως εξής: 

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

• Φρέσκα φρούτα-λαχανικά ανάλογα με την εποχή (π.χ. μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, μπανάνες, 

βερίκοκα, ροδάκινα, κ.λπ.), καλά πλυμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα 

• Αποξηραμένα φρούτα (π.χ. βερίκοκα, δαμάσκηνα, σύκα, σταφίδες, μπανάνες, κ.λπ.) χωρίς προσθήκη 

ζάχαρης, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα (έως 50 γρ.). 

• Φυσικός χυμός φρούτων ή και λαχανικών που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων 

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Συστήνεται να είναι δυνατή η 

κατανάλωσή του αμέσως μετά την παρασκευή του σε ποτήρια μιας χρήσης από ανακυκλώσιμο υλικό. 

• Φρουτοσαλάτα που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων από φρέσκα, καλά πλυμένα φρούτα εποχής 

 Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. 

• Σαλάτα από φρέσκα, καλά πλυμένα λαχανικά που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων, χωρίς προσθήκη 

αλατιού 

 Επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου, ξιδιού η λεμονιού. 

• Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη 

ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία έως και 330ml 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

• Γάλα τυποποιημένο, παστεριωμένο, σε ατομική συσκευασία έως 500ml, πλήρες και ημιαποβουτυρωμένο   

(1,5-1,8% λιπαρά) 

• Σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά (max. 1,8%) σε συσκευασία έως 250ml 

• Γιαούρτι τυποποιημένο έως 5% λιπαρά) χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σε ατομική μερίδα έως 200 γρ. 

• Ροφήματα από συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος και φρέσκων φρούτων που θα παρασκευάζονται στο 

κυλικείο 

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης. Απαγορεύεται η διάθεση άλλων τυποποιημένων αναλόγων 

ροφημάτων, καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης για την παρασκευή τους. 

• Τυριά πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα, μαλακά τυριά 

Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Εξαιρούνται τα 

ανακατεργασμένα τυριά ή τηγμένα τυριά και ανακατεργασμένα τυριά με αλοιφώδη υφή. 

ΑΠΛΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Ή ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

• Κουλούρι σουσαμένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό. 

• Κριτσίνια ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία έως 50 γρ. 

• Φρυγανιές ολικής άλεσης πλούσιες σε φυτικές ίνες ή λευκές, σε ατομική συσκευασία έως 50 γρ. 

• Κράκερ ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία έως 50 γρ. 

Τα παραπάνω απλά αρτοπαρασκευάσματα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: κορεσμένα 

λιπαρά έως 3%, trans λιπαρά έως 0,1%, νάτριο έως 0,5%. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

• Μουστοκούλουρα σε ατομική μερίδα έως 60 γρ. 

• Σταφιδόψωμο σε ατομική μερίδα έως 60 γρ. 

• Μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης σε ατομική μερίδα έως 40 γρ., η οποία να πληρεί τις ακόλουθες 

προδιαγραφές: κορεσμένα λιπαρά έως 3%, trans λιπαρά έως 0,1%, νάτριο έως 0,5% 

Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας-πίτας λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 120 γρ. και με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές: Η λιπαρή ύλη για τη ζύμη-φύλλο πρέπει να είναι αποκλειστικά από ελαιόλαδο, μαλακή 

μαργαρίνη ή φυτικά έλαια, και το τελικό προϊόν δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30% σε συνολικά λιπαρά και το 

0,1% σε trans λιπαρά 



33 
 

• Πίτσα με τις παρακάτω προδιαγραφές: Για τη βάση, τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, μαγιά, αβγό, 

γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα 

Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών γεύσης, όπως το γλουταμινικό μονονάτριο. Για τη γέμιση, τα 

επιτρεπόμενα προϊόντα είναι τυρί, ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι. Δεν επιτρέπεται η 

χρήση σάλτσας και αλλαντικών. 

• Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60 γρ.), με τις παρακάτω προδιαγραφές:1. Η 

περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.2. Ανά 100 γρ. 

προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10 γρ., (β) τα ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10 γρ.,  

(γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5 γρ. και (δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5 γρ. 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

Τα σάντουιτς/τοστ μπορούν να παρασκευάζονται με συνδυασμούς των τροφίμων που παρουσιάζονται 

παρακάτω. Μπορούν να είναι τυποποιημένα ή να παρασκευάζονται στο χώρο του κυλικείου αυθημερόν. 

Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψωμιού, ολικής άλεσης, πλούσιο σε φυτικές ίνες, ή λευκό, όπως 

ψωμάκι ατομικό, ψωμί για τοστ, μπαγκέτα, ελληνική πίτα, αραβική πίτα, σουσαμένιο κουλούρι. Συστήνεται 

το ψωμί ολικής άλεσης. Δεν επιτρέπεται το μπριός, το κρουασάν ή το πιροσκί. Η ελληνική πίτα δεν πρέπει 

να περιέχει γλυκουρονικό νάτριο. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων αλλαντικών, εκτός από βραστή γαλοπούλα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

α) κορεσμένα λιπαρά έως 1%, β) νάτριο έως 1%. 

• Λαχανικά όλων των ειδών 

• Ελιές χωρίς κουκούτσι και πάστα ελιάς 

• Αβγό καλά βρασμένο 

• Από λιπαρές ύλες επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου 

Επιτρέπεται η παρασκευή γλυκών σάντουιτς με συνδυασμό των προαναφερόμενων ψωμιών και ως γέμιση 1 

κουταλιά της σούπας μέλι ή μέλι με ταχίνι. 

Επιτρέπεται η χρήση τυριών όπως αναφέρονται στην περίπτωση «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» (στοιχείο 5). 

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

• Κρέμα και ρυζόγαλο σε ατομικές μερίδες των 150 γρ. (με περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος έως 4%) 

• Χαλβάς σε ατομική μερίδα έως 50 γρ. 

• Παστέλι σε ατομική μερίδα έως 50 γρ. 

• Μέλι σε ατομική μερίδα 

• Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε ατομική μερίδα έως 30 γρ. 

Δεν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών και καραμελών. 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

Στα κυλικεία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτρέπονται οι ξηροί καρποί όλων των ειδών, 

χωρίς προσθήκη αλατιού ή ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία έως 50 γρ.  

Δεν επιτρέπονται οι τηγανισμένοι ξηροί καρποί. 

ΥΓΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

• Εμφιαλωμένο νερό. 

Στα κυλικεία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτρέπονται τα παρακάτω αφεψήματα: 

χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή σύνθετων γλυκαντικών. 

• Καφές μόνο για το προσωπικό. 

Δεν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Επιτρέπεται η διάθεση και βιολογικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 834/2007 και 

889/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι αυτά εμπίπτουν στον 

ανωτέρω κατάλογο. 

Δεν επιτρέπεται η διάθεση λειτουργικών τροφίμων ή συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων που 

περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. 

❖ Δεν επιτρέπεται η διάθεση άλλων προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική 

υγειονομική διάταξη (Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025,ΦΕΚ Β΄ 2135/29.08.2013) . 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ 

57ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Οι μαθητές/τριες του Σχολείου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, 

καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, σύμφωνα με 

την οδηγία: «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι» και παραμένουν 

προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.  
Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης, οι μαθητές/τριες, υπακούοντας  τους/τις διδάσκοντες/ουσες και 

χωρίς να τρέχουν, κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη ώστε να εκκενωθούν οι αίθουσες, 

ταυτόχρονα και παράλληλα, με την αρχή της εγγύτητας των τμημάτων (το πιο κοντινό τμήμα εκκενώνει 

πρώτο από το αντίστοιχο κλιμακοστάσιο) και σύμφωνα με το Σχέδιο Εκκένωσης του κτηρίου ως εξής:  

 

1. ΑΡΙΣΤΕΡΗ  ΠΤΕΡΥΓΑ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1, 2,6, 7) και ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:         
Η εκκένωση των αιθουσών θα γίνει με την εξής σειρά: Πρώτα η αίθουσα της Πληροφορικής, μετά οι 

αίθουσες 7 και 2, ενώ ακολουθούν οι αίθουσες 6 και 1. Οι μαθητές/τριες των αιθουσών 1, 2 και της 

Πληροφορικής, θα κατέβουν από τη δεξιά πλευρά της σκάλας (ΚΟΥΠΑΣΤΗ), ενώ οι μαθητές/τριες των 

αιθουσών 6 και 7, από την αριστερή πλευρά της σκάλας (ΤΟΙΧΟΣ). Οι μαθητές/τριες θα κατέβουν από 

το κλιμακοστάσιο των Γραφείων και θα συγκεντρωθούν στο προαύλιο, γωνία Αστραπόγιαννου και 

Βολανάκη. 

2. ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ 3, 4, 5, 8 και 9): Η εκκένωση των αιθουσών θα γίνει με την 

εξής σειρά: Πρώτα οι αίθουσες 9 και 5, ακολουθούν οι αίθουσες 8 και 4 και τελευταία η αίθουσα 3. Οι 

μαθητές/τριες των αιθουσών 3, 4 και 5, θα κατέβουν από τη δεξιά πλευρά της σκάλας (ΚΟΥΠΑΣΤΗ), 

ενώ οι μαθητές/τριες των αιθουσών 8 και 9, από την αριστερή πλευρά της σκάλας (ΤΟΙΧΟΣ). Οι 

μαθητές/τριες θα κατέβουν από το κλιμακοστάσιο του Κυλικείου και θα συγκεντρωθούν στο προαύλιο, 

γωνία Αστραπόγιαννου και Βολανάκη. 

3. ΙΣΟΓΕΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ 10 και 11): Οι μαθητές/τριες θα βγουν και θα 

συγκεντρωθούν στο προαύλιο, γωνία Αστραπόγιαννου και Βολανάκη. 

 Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτηρίου εκδηλωθεί κάποιος νέος σεισμός , σταματά  

άμεσα η εκκένωση και θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους εκ νέου η βασική οδηγία αυτοπροστασίας: 

«Μένω στον χώρο που βρίσκομαι,  Σκύβω,  Καλύπτομαι και Παραμένω στη θέση μου μέχρι να τελειώσει 

ο σεισμός». Μετά το πέρας του σεισμού θα συνεχιστεί η διαδικασία εκκένωσης. 

 Οι μαθητές/τριες του Σχολείου, εάν την ώρα του σεισμού βρεθούν μόνοι τους εκτός αίθουσας 

διδασκαλίας (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα),  προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με  τον  χώρο που 

βρίσκονται σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι» 

και εκκενώνουν το σχολικό κτήριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης, σύμφωνα με το Σχέδιο 

Εκκένωσής του, δηλαδή κατευθύνονται στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης στο προαύλιου του 

Σχολείου, γωνία Αστραπόγιαννου και Βολανάκη, όπου συναντούν το τμήμα τους.  

Εάν στον χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, 

γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες, καλύπτουν το κεφάλι και 

τον αυχένα με τα χέρια τους και παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός. 

Εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης, παραμένουν στον αύλειο χώρο 

και κατευθύνονται στη γωνία Αστραπόγιαννου και Βολανάκη,  μακριά από τις όψεις του κτηρίου. 

Οι μαθητές/τριες, αφού καταμετρηθούν από τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο προαύλιο, θα οδηγηθούν 

στο γήπεδο μπάσκετ, παραπλεύρως του σχολικού κτηρίου, στην Πλατεία Δαβάκη που έχει ορισθεί  ως 

Χώρος Καταφυγής της Μαθητικής Κοινότητας σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, έως ότου 

παραληφθούν από τους Γονείς/Κηδεμόνες τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού 

Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» του Ο.Α.Σ.Π. και το «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό» του 

Σχολείου μας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούνται δύο προειδοποιημένες ασκήσεις 

ετοιμότητας για σεισμό (η πρώτη σε ώρα μαθήματος και η δεύτερη κατά τη διάρκεια διαλείμματος), ενώ 

ακολουθεί και μία απροειδοποίητη. 
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ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 

 
 

 Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων που λειτουργούν  στις 

έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

 

 Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της 

περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών 

στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. 

 

 Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι: 

α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών 

β) Σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων 

γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων 

δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα 

 

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

➢ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση 

στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και 

για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα 

ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης 

                                                                                                                                                                    

➢ εισηγούνται ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων 

εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής 

των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών 

 

➢ διερευνούν αιτήματα, που υποβάλλονται από τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων και 

αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό 

του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής 

παρέμβασης από πλευράς του   ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη 

σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα 

 

➢ διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις: 

 

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Στην περίπτωση αυτή, το 

     ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα. 

 

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας. 

 

γ)  Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών 

     αναγκών.  

 

 Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των 

γονέων ή κηδεμόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως. 

 Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, εφόσον το 

επιθυμούν, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Από την εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, 

οργάνου πρέπει να προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Στην εισήγηση 

προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής 

αξιολογικής έκθεσης. 

 H εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από γνώμη 

του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Οι γονείς ή 
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κηδεμόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων που αφορούν στη λήψη 

της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο. 

 

 Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και 

αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε 

θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου 

διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από 

πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για 

το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στελεχώνονται από  

α) Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, 

Φιλολόγους, Μαθηματικούς ή Φυσικών Επιστημών) 

β) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Θεραπευτές Λόγου, Ψυχολόγους, Φυσιοθεραπευτές, 

Εργασιοθεραπευτές-Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ειδικούς είτε στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών) 

γ)  Διοικητικούς υπαλλήλους 

 

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Το Σχολείο μας ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Α΄ Αθήνας. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

 

 

        2ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,    

        ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 Ταχ. Δ/νση : Υμηττού 219, Αθήνα 

                               Τ.Κ.: 162 32 

    Τηλ.: 210 7568137,  210 7514291,  210 7521034,  210 7517263 

          Δικτυακός τόπος: http://blogs.sch.gr/2kesyaath 

 

          Τα αιτήματα των Κηδεμόνων για Μαθησιακή Αξιολόγηση των Μαθητών/τριών αποστέλλονται στο  

e-mail: evaluation@2kesy-a.att.sch.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στην Αρχική 

Σελίδα του ιστότοπου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.sch.gr/2kesyaath
mailto:evaluation@2kesy-a.att.sch.gr
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… για τους/τις Μαθητές/τριές μας: 

 

Βρες χρόνο 

                    Βρες χρόνο για δουλειά - αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας. 

                    Βρες χρόνο για σκέψη - αυτό είναι η πηγή της δύναμης. 

                    Βρες χρόνο για παιχνίδι - αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νιότης. 

                    Βρες χρόνο για διάβασμα - αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης. 

                    Βρες χρόνο να είσαι φιλικός - αυτός είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. 

 

                     Βρες χρόνο για όνειρα - αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τ’ αστέρια. 

                     Βρες χρόνο ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι - αυτό είναι το προνόμιο των Θεών. 

     Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρά σου - είναι πολύ σύντομη η μέρα για να ’σαι εγωιστής. 

                     Βρες χρόνο να γελάς - αυτό είναι η μουσική της ψυχής. 

                     Βρες χρόνο να είσαι παιδί - για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος… 

                                                                                                                Γ. ΡΙΤΣΟΣ  
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… για τους Γονείς/Κηδεμόνες: 

 

Αν ένα παιδί ζει... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική: 

Μαθαίνει να κατακρίνει... 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα: 

Μαθαίνει να καυγαδίζει... 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία: 

Μαθαίνει να είναι ντροπαλό... 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή: 

Μαθαίνει να είναι ένοχο... 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση: 

Μαθαίνει να είναι υπομονετικό... 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο: 

Μαθαίνει να εκτιμά... 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην δικαιοσύνη: 

Μαθαίνει να είναι δίκαιο... 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα  στην ασφάλεια: 

Μαθαίνει να πιστεύει... 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία: 

Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση... 

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και τη φιλία: 

Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο... 

 

                                                                   R. RUSSEL 
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Καλή Σχολική Χρονιά !!! 

 

 

 

 

 

 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

    ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


