
Σύμου Χουτζαύου 18

2251023484

4ο Γυμνϊςιο Μυτιλόνησ
Σχ. Έτοσ: 2020 - 2021



Λειτουργία ςχολείου
 Διευθυντόσ: Παναγιώτησ Χατζηλϊμπρου

(6936422335)

 Υποδιευθύντρια: Χριςτύνα Μπϋτζιου (6932774827)

 28 καθηγητϋσ (όλων των ειδικοτότων) – 2 ειδικόσ 
αγωγόσ – τμόμα ϋνταξησ.

 202 μαθητϋσ/μαθότριεσ

 9 τμόματα γενικόσ παιδεύασ

 Ωρϊριο λειτουργύασ: 8:00 – 13:35 (όλεσ οι τϊξεισ δύο 
επτϊωρα)

 Σε περύπτωςη ϊδειασ εκπαιδευτικού  γύνεται 
αναμόρφωςη προγρϊμματοσ και εύναι πιθανόν να 
ςχολϊςουν νωρύτερα.



Λειτουργία ςχολείου ςε 
ςυνθήκεσ πανδημίασ (Ι)

 Αν το παιδύ εύναι ϊρρωςτο μην το ςτϋλνετε ςτο 
ςχολεύο.

 Αν φύγει από το ςχολεύο επικοινωνόςτε μαζύ μασ 
την επομϋνη.

 Αν δεν ϋρθει ςχολεύο επικοινωνόςτε μαζύ μασ.

 Αν υπϊρχει πρόβλημα ςτο ςπύτι (λόγω covid,) 
κρατόςτε το παιδύ ςτο ςπύτι.

 Φορϊμε μϊςκα ςε όλουσ τουσ εςωτερικούσ χώρουσ

 Πλύνουμε χϋρια ςυχνϊ – Αποςτϊςεισ





Λειτουργία ςχολείου ςε 
ςυνθήκεσ πανδημίασ (ΙΙ)

 Σε περύπτωςη που κλεύςει το ςχολεύο – covid, κατϊληψη 
– ξεκινϊει ϊμεςα η ςύγχρονη τηλεκπαύδευςη  (webex) 
με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεύ ςτην ιςτοςελύδα του 
ςχολεύου.

 Ήδη χρηςιμοποιούμε ςε οριςμϋνα μαθόματα το eclass 
(αςύγχρονη τηλεκπαύδευςη).

 Διαθϋτουμε 7 tablet. Μαθητϋσ που δεν ϋχουν 
υπολογιςτό μπορούν να τα δανειςτούν.



Συνεργαςία
 Απαραύτητη η ςυνεργαςύα γονϋων και 

καθηγητών

 1 φορϊ το τετρϊμηνο να ρωτϊτε τουσ καθηγητϋσ

 Έντυπο πότε ο καθηγητόσ ϋχει κενό και εύναι 
διαθϋςιμοσ.

Πρόβλημα - διαφωνύα, πρώτα ςτον καθηγητό, 
κανϋνασ καθηγητόσ δεν ϋχει τύποτα προςωπικό 
με κϊποιον μαθητό. 

 Φϋτοσ ϋρχεςτε ςχολεύο  με ραντεβού μετϊ από 
τηλεφωνικό επικοινωνύα. 



Διαλείμματα

1ο Διϊλειμμα: 8:45 – 9:00

2ο Διϊλειμμα: 10:30 – 10:45

3ο Διϊλειμμα: 12:10 – 12:20



Ενημζρωςη ςχολείου
 Ενημϋρωςη ςχολεύου για μαθητϋσ με ειδικϋσ 

μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ – παραπομπό ςε ΚΕΣΥ

 Ενημϋρωςη ςχολεύου για χρόνια θϋματα υγεύασ.

 Ενημϋρωςη ότι ο μαθητόσ/μαθότρια εύναι 
ϊρρωςτοσ/η και θα λεύψει από το ςχολεύο για 
κϊποιεσ μϋρεσ.

 Ενημϋρωςη για ςοβαρϊ οικογενειακϊ προβλόματα 
που μπορεύ να ϋχουν επύπτωςη ςτη ςυμπεριφορϊ 
και  την επύδοςη του παιδιού ςτο ςχολεύο.

 Ενημϋρωςη για κλύςεισ – ταλϋντα του παιδιού



Εκπαιδευτικό διαδικαςύα
 Μη διςτϊζει ο μαθητόσ να ρωτϊει τον καθηγητό

 Μη διςτϊζει ο μαθητόσ να απαντϊει ϋςτω και λϊθοσ, να 
ςυμμετϋχει ςτο μϊθημα. Φοβϊμαι μην πω λϊθοσ.

 Κϊθε καθηγητόσ ϋχει τον χαρακτόρα του, ϋχει 
διαφορετικό τρόπο που κϊνει μϊθημα, ϋχει 
διαφορετικϋσ απαιτόςεισ.

 Δεν ϋχουμε τύποτα!!!΄

 Εύναι εύκολα τα ξϋρω!!! 

 Μην απαξιώνετε μαθόματα ςτα παιδιϊ

 Μαθόματα που πρϋπει να προςεχθούν - εύναι αλυςύδα 

 Σε κϊθε τμόμα μπορεύ υπϊρχουν μαθητϋσ που εύναι 
ζωηρού, απομόνωςη, ςυνεργαςύα με τον υπεύθυνο 
καθηγητό.



Τετράμηνα
Α τετρϊμηνο: 

Σεπτϋμβριοσ  - Οκτώβριοσ – Νοϋμβριοσ 
– Δεκϋμβριοσ – Ιανουϊριοσ (Λόξη 20/1)

Επύδοςη ελϋγχων

Β τετρϊμηνο: 

Ιανουϊριοσ (από 20/1) - Φεβρουϊριοσ –
Μϊρτιοσ – Απρύλιοσ – Μϊιοσ (Λόξη 

30/5)



Τελικζσ εξετάςεισ
Τελικϋσ εξετϊςεισ το 1ο δεκαπενθόμερο του 

Ιουνύου ςε 7 μαθόματα: 

Μαθηματικϊ 

 Φυςικό  

 Νεοελληνικό Λογοτεχνύα και Γλώςςα (3 ώρεσ)

 Ιςτορύα

 Βιολογύα

 Αγγλικϊ

 Αρχαύα Ελληνικϊ (πρωτότυπο – μετϊφραςη) – 3 
ώρεσ



Επίδοση - Βαθμοί
 Στο Γυμνϊςιο υπϊρχουν βαθμού (0-20) 

 Απότομη προςαρμογό των μαθητών τησ Α 
Γυμναςύου.

 Αποφυγό βαθμοθηρύασ και υπερβολικών 
απαιτόςεων που γεμύζουν με ϊγχοσ τα παιδιϊ.

 Ο βαθμόσ του τετραμόνου προκύπτει από τη 
ςυνολικό εικόνα του μαθητό ςτην τϊξη.

 Τελικόσ βαθμόσ: μϋςοσ όροσ βαθμών τετραμόνων 
και τελικόσ εξϋταςησ (αν υπϊρχει)

 18,5 – 20 ϊριςτα (αριςτεύο) 

 <= 9 και εφόςον ςυνολικόσ μϋςοσ όροσ μικρότεροσ 
του 13, παραπομπό ςε επαναληπτικϋσ εξετϊςεισ το 
Σεπτϋμβριο.



Πρόχειρα Διαγωνίςματα

Υποχρεωτικϊ γύνεται ϋνα πρόχειρο 
διαγώνιςμα ςτο πρώτο τετρϊμηνο ςε όλα 

τα μαθόματα.

Υποχρεωτικϊ γύνεται ϋνα πρόχειρο 
διαγώνιςμα ό ςυνθετικό εργαςύα ςτο 

δεύτερο τετρϊμηνο ςε όλα τα μαθόματα. 



Πρόχειρα Διαγωνίςματα
 Το διαγώνιςμα μπορεύ να εύναι 

 προειδοποιημϋνο και επαναληπτικό (3 
μαθόματα) ό 

 ςτο μϊθημα τησ ημϋρασ χωρύσ 
προειδοπούηςη.

 Τρύα πρόχειρα διαγωνύςματα την εβδομϊδα ϋνα 
την ημϋρα (γύνεται προγραμματιςμόσ)

 Επύςησ μπορεύ να τεθούν και δεκϊλεπτεσ  
απροειδοπούητεσ γραπτϋσ δοκιμαςύεσ (τϋςτ)  
τρεισ ςε κϊθε μϊθημα το τετρϊμηνο.



Πρόχειρα διαγωνίςματα

Οι μαθητϋσ διαβϊζουν μόνο το μϊθημα που 
ϋχουν διαγώνιςμα και αμελούν τα υπόλοιπα 
μαθόματα τησ ημϋρασ.

Οι μαθητϋσ παύρνουν πολύ καλό βαθμό ςτο 
διαγώνιςμα και μετϊ δεν διαβϊζουν θεωρώντασ 
ότι ςτον ϋλεγχο θα πϊρουν και τον βαθμό του 
διαγωνύςματοσ.



Απουςίεσ
 Στο Γυμνϊςιο υπϊρχουν απουςύεσ, ωριαύεσ.

 Επαρκόσ φούτηςη: απουςύεσ λιγότερεσ ό ύςεσ από 114.

 Ανεπαρκόσ φούτηςη: απουςύεσ περιςςότερεσ από 114 -
επανϊληψη τϊξησ.

 Δεν υπϊρχουν δικαιολογημϋνεσ και αδικαιολόγητεσ.

 Υπϊρχουν ειδικϋσ περιπτώςεισ που αυξϊνεται το 
παραπϊνω όριο απουςιών (αθλητϋσ – ςοβαρϋσ 
αρρώςτιεσ – νοςοκομεύο) 

 Ειδοπούηςη μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό 
τηλεφώνου.

 Πρώτη ώρα – Γυμναςτικό – Έγκαιρη προςϋλευςη –
Ωριαύα απομϊκρυνςη



Εκδρομϋσ
 5 Περύπατοι

 Διδακτικϋσ επιςκϋψεισ (θϋατρο – μουςεύα –
ςινεμϊ )

Ημερόςια εκδρομό ( Πϋτρα – Μόλυβοσ)

 Εκπαιδευτικϋσ - Πολυόμερεσ εκδρομϋσ

Λόγω πανδημίασ μποροφν να γίνονται μόνο 
διδακτικζσ επιςκζψεισ κατά τάξη/τμήμα    



Προγράμματα Erasmus+
 KΑ1 – Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών

 ΚΑ2 – Κινητικότητα μαθητών 

Green School – Green Future

 ΚΑ2 – Κινητικότητα μαθητών

Be my Guide

Λόγω πανδημύασ αναβϊλλονται οι κινητικότητεσ και 
τα προγρϊμματα δουλεύονται με δραςτηριότητεσ 

που παρουςιϊζονται ςε online ςυναντόςεισ.



Διάφορα
 Εμθάνιζη μαθηηών / μαθηηριών

 Ότι κινηηά – Τηλέθφνο από ηο γραθείο

 Σε έκηακηη ανάγκη – Τα παιδιά έρτεζηε και ηα 

παίρνεηε από ηο ζτολείο.

 Στολικός εκθοβιζμός (κοροχδία - FaceBook )

 Καηάληυη

 Πάρηι (δεν γίνονηαι λόγφ πανδημίας)

 Ενιζτσηική Διδαζκαλία



Σφλλογοσ Γονζων
Φϋτοσ πρϋπει να γύνουν εκλογϋσ για ανϊδειξη 

Συμβουλύου.

Παρακαλώ δηλώςτε όςοι θϋλετε να 
ςυμμετϋχετε ςτο ςυμβούλιο.

Κϊποια ςτιγμό θα γύνει γενικό ςυνϋλευςη.

Ετόςια Συνδρομό 5€



Επικοινωνία 
 E-mail: mail@4gym-mytil.les.sch.gr

 Τηλϋφωνο - Φαξ: 2251023484

 Blog: blogs.sch.gr/4gymmyti

http://blogs.sch.gr/4gymmyti
http://blogs.sch.gr/4gymmyti
http://blogs.sch.gr/4gymmyti



