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• Ρότε πιγατε 
τελευταία ςε 
μουςείο ι ςε 
αρχαιολογικό 
χϊρο;

• Ρόςα 
πλθρϊςατε;

Ασ ξεκινιςουμε με ευχάριςτα:
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• Ξζρετε ότι, ωσ εκπαιδευτικοί, ζχετε 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε μουςεία και  
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ ;

• Ξζρετε ότι μπορείτε να παίρνετε πίςω 
ζνα μζροσ από τα ειςιτιρια που 
πλθρϊνετε ςτα πλοία;

Αυτά είναι καλά!
(Πχι μόνο αυτά.)



Κάρτα ελεφκερθσ ειςόδου ςε μουςεία και 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά:

1) Αίτθςθ ςτο τοπικό (ι ςτο πιο κοντινό) μουςείο
2) Βεβαίωςθ υπθρεςίασ από το ςχολείο
3) 1 φωτογραφία

Τι είναι;

Κάρτα (προςωπικι) με τθν οποία ο/θ εκπαιδευτικόσ 
ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε κρατικά μουςεία και 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 

*Υ.Α. 346553/247338/5874/3323 (Φ.Ε.Κ. 2666/Βϋ/1-7-2019)]
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Μεταφορικό ιςοδφναμο

https://metaforikoisodynamo.gr

Το Μεταφορικό Ιςοδφναμο είναι ζνα μζτρο για τθν 
ελάφρυνςθ του κόςτουσ μεταφοράσ των νθςιωτϊν.
Ρρακτικά ςθμαίνει επιςτροφι ενόσ ποςοςτοφ του 
ειςιτθρίου (περ. 55%) μετά από ζνα μινα περίπου.

Προχπόκεςθ: Θ μόνιμθ κατοικία να είναι ςτο νθςί ςτο 
οποίο υπθρετεί κάποιοσ.

Σαφείσ οδθγίεσ κα βρείτε ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
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https://metaforikoisodynamo.gr/


Άδειεσ
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Οι άδειεσ των Δθμοςίων υπαλλιλων 
κακορίηονται με βάςθ τον νόμο 3528 (ΦΕΚ  26, 
τχ. Αϋ, 9-2-2007) και ειδικότερα τα άρκρα 48-60.

Επειδι γίνονται ςυχνά αλλαγζσ χρειάηεται να 
ενθμερϊνεται κάποιοσ ζγκυρα. Ενθμερϊνουν 
ςυχνά ςυνδικαλιςτικά όργανα (Ε.Λ.Μ.Ε. ι 
αιρετοί).



Μερικά χριςιμα αρκτικόλεξα [1]

• Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. = Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ρρωτοβάκμια και 
Δευτεροβάκμια  Εκπαίδευςθ

• Α.Ε.Ι. = Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα
• Α.Π.Σ. = Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
• Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. = Ανϊτερο Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
• Α.Σ.Ε.Π. = Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ
• ΓΕ.Λ. = Γενικό Λφκειο
• Δ.Δ.Ε. = Διεφκυνςθ (Διευκυντισ) Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
• Δ.Ε.Π.Π.Σ. = Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν
• Δ.Ι.Ε.Κ. = Δθμόςιο Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
• Δ.Π. = Διδακτικό Ρροςωπικό
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ΜΕΙΚΑ ΧΘΣΙΜΑ ΑΚΤΙΚΟΛΕΞΑ *2+
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• Ε.Α.Ε. = Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ
• Ε.Β.Π. = Ειδικό Βοθκθτικό Ρροςωπικό
• Ε.Δ.Ε. =  Ζνορκθ Διοικθτικι Εξζταςθ
• Ε.Δ.Ε.Α.Υ. = Επιτροπι Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και 

Υποςτιριξθσ
• Ε.Δ.Υ. = Επιτροπι Διεπιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ
• Ε.Ε.Ε.ΕΚ. = Εργαςτιριο Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
• Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό
• Ε.Κ. = Εργαςτθριακό Κζντρο
• Ε.Κ.Φ.Ε. = Εργαςτθριακό Κζντρο Φυςικϊν Επιςτθμϊν
• Ε.Λ.Μ.Ε. = Ζνωςθ Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (Συνδικαλιςτικό 

Πργανο)
• ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. = Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο - Λφκειο
• ΕΠΑ.Λ. = Επαγγελματικό Λφκειο
• Ε.Π.Ε. = Εξατομικευμζνο Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ

Μερικά χριςιμα αρκτικόλεξα [2]
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• Ι.Ε.Π. = Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ
• Κ.Ε.Α. = Κζντρο Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία
• ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. = Κζντρο Διεπιςτθμονικισ Αξιολόγθςθσ  

Συμβουλευτικισ και Υποςτιριξθσ
• ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. = Κζντρο Μελετϊν και Τεκμθρίωςθσ τθσ Ο.Λ.Μ.Ε.
• Κ.Ε.ΠΕ.Α. = Κζντρο Εκπαίδευςθσ για το Ρεριβάλλον και τθν 

Αειφορία
• Κ.Ε.Σ.Υ. = Κζντρο Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ
• Κ.Π.Ε. = Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
• Κ.Υ.Α. = Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
• Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. = Κεντρικό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ

Μερικά χριςιμα αρκτικόλεξα [3]
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• Μ.Δ.Β. = Μθτρϊο Διδακτικϊν Βιβλίων
• Ν. (ν.) = Νόμοσ
• Ο.Λ.Μ.Ε. = Ομοςπονδία Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 
• Ο.Π.ΣΥ.Δ. = Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

(προςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ)
• Π.Δ. = Ρροεδρικό Διάταγμα
• Π.Δ.Ε. = Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
• ΠΕ.Κ.Ε.Σ. = Ρεριφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ
• ΠΕ.Σ.ΕΠ. = Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Εποπτϊν
• Π.Σ. = Ρρόγραμμα Σπουδϊν
• Π.Υ.Σ.Δ.Ε. = Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ 

Εκπ/ςθσ

Μερικά χριςιμα αρκτικόλεξα [4]
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• Σ.Δ. = Σφλλογοσ Διδαςκόντων
• Σ.Δ.Ε. = Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ
• Σ.Δ.Ε.Υ. = Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ
• Σ.Ε.Ε. = Συντονιςτισ/Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
• Σ.Μ. = Σχολικι Μονάδα
• Σ.Μ.Ε.Α.Ε. = Σχολικι Μονάδα Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
• Σ.Σ. = Σχολικό Συμβοφλιο
• Τ.Ε. = Τμιμα Ζνταξθσ
• Τ.Υ.  Η.Ε.Π. = Τάξθ Υποδοχισ  Ηϊνθσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ
• Υ.Α. = Υπουργικι Απόφαςθ
• Υ.ΠΑΙ.Θ. = Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων
• Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Θ.Υ. = Υπεφκυνοσ/θ Σχολικοφ Εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ 

και Εφαρμογϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν
• Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. = Υπεφκυνοσ/θ Σχολικοφ Εργαςτθρίου Φυςικϊν Επιςτθμϊν
• Φ.Ε.Κ. = Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ
• Ψ.Β.Δ.Β. = Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Διδακτικϊν Βιβλίων

Μερικά χριςιμα αρκτικόλεξα [5]
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Νομοκεςία

• Νόμοσ
• Ρροεδρικό Διάταγμα
• Υπουργικι Απόφαςθ
• Εγκφκλιοσ

Τι είμαι ασηά;
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Νόμοσ
(Dura lex, sed lex!)

Τυπικόσ νόμοσ είναι θ πράξθ που ψθφίηει θ Βουλι, ςφμφωνα με
τθν διαδικαςία που ορίηεται ςτο Σφνταγμα, και τθν οποία εν
ςυνεχεία εκδίδει και δθμοςιεφει ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ.
Ουςιαςτικόσ νόμοσ είναι οποιοςδιποτε κανόνασ δικαίου, που
ζχει εγκφρωσ παραχκεί μονομερϊσ, ςφμφωνα με τθν ζννομθ
τάξθ.
Για τθν πλιρθ εφαρμογι των νόμων ςτθ πράξθ απαιτείται και ακολουκείται
ςυνικωσ θ ζκδοςθ ιδιαίτερθσ πράξθσ που ρυκμίηει τα επί μζρουσ κζματα
εντόσ των πλαιςίων των νόμων. Αυτζσ οι επιμζρουσ πράξεισ τθσ Ρολιτείασ
είναι τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικζσ Αποφάςεισ.

Απλά: Ζνα κείμενο που ρυκμίηει κάποια κζματα, ψθφίηεται
από τθ Βουλι και δθμοςιεφεται ςε Φ.Ε.Κ. από τον/τθν
Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ.
Είναι το ιςχυρότερο νομικό κείμενο, μετά το Σφνταγμα.
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Προεδρικό Διάταγμα
(Ρ.Δ.)

Προεδρικό Διάταγμα ονομάηεται θ πράξθ τθσ 
Ρολιτείασ, που εκδίδει ο Ανϊτατοσ Άρχων, ιτοι 
ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, με πρόταςθ του 
αρμόδιου Υπουργοφ και ευκφνθ αυτοφ για τθ 
ρφκμιςθ επί μζρουσ κεμάτων ενόσ νόμου.
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Υπουργικι Απόφαςθ
(Υ.Α.)

Υπουργικι Απόφαςθ ονομάηεται θ πράξθ που
εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωςθ
Υπουργό, κατ’ εξουςιοδότθςθ του νόμου και
πάντα εντόσ των πλαιςίων αυτισ τθσ
εξουςιοδοτιςεωσ. Με τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ
εξειδικεφονται ακόμθ περιςςότερο οι διατάξεισ
του νόμου και ρυκμίηονται τα επιμζρουσ κζματα
με λεπτομζρειεσ.
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Εγκφκλιοσ

Θ Εγκφκλιοσ είναι μία πράξθ τθσ Διοίκθςθσ, που εξαντλεί τθ
δεςμευτικι ιςχφ τθσ μζςα ςτα πλαίςια τθσ Διοίκθςθσ. Οι
Εγκφκλιοι διακρίνονται ςε Ερμθνευτικζσ και Κανονιςτικζσ.

Οι Ερμθνευτικζσ Εγκφκλιοι επαναλαμβάνουν, ςχολιάηουν και
επεξθγοφν τισ διατάξεισ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν
πράξεων και παρζχουν οδθγίεσ για τον τρόπο εφαρμογισ τουσ.

Στον αντίποδα, οι Κανονιςτικζσ Εγκφκλιοι κακορίηουν κακικοντα
των ιεραρχικά υφιςταμζνων υπαλλιλων ζναντι των
προϊςταμζνων τουσ, επιβάλλουν υποχρεϊςεισ και αναγνωρίηουν
δικαιϊματα των διοικουμζνων.

Οι νομικοί όροι παρατίκενται με τθ ςυνδρομι τθσ νομικοφ Ειρινθσ Τςαλαπάτθ από τα βιβλία:
Α. Ραντελισ, Εγχειρίδιο Συνταγματικοφ Δικαίου, Εκδ. Οργ. Λιβάνθ, Ακινα 2007.
Επ. Σπθλιωτόπουλοσ, Εγχειρίδιο Διοικητικοφ Δικαίου, Δευτζρα ζκδοςισ, Νομικαί Εκδόςεισ Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Ακινα - Κομοτθνι 1982.



Πάμε ςτθν τάξθ!

17

Ρθγι: Alfavita (5-9-2021)

Κάθε παιδί με ηο ηάμπλεη ηοσ!
Παλιές καλές εποτές!
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Παιδαγωγικι ατμόςφαιρα

• Μάκθςθ (και αγωγι) χωρίσ το κατάλλθλο 
κλίμα δεν γίνεται.

• Φροντίςτε να δθμιουργείτε τθν κατάλλθλθ 
ατμόςφαιρα επικοινωνίασ και ςυνεννόθςθσ.

• Μθ διςτάηετε να εκφράηετε τα ςυναιςκιματά
ςασ. Ρολλζσ φορζσ αποτελοφν οδθγό για τθ 
ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν ςασ.
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• Ροιοσ/Ροια είμαι;

• Τι νιϊκω μζςα ςτθν τάξθ;

• Γιατί διδάςκω το ςυγκεκριμζνο 
μάκθμα;

• Τι κζλω να πετφχω;

Συςτθκείτε

• Χρθςιμοποιιςτε διάφορεσ τεχνικζσ, για 
να πάρετε βαςικζσ πλθροφορίεσ  για τουσ 
μακθτζσ/τισ μακιτριζσ ςασ.

• Αφιερϊςτε χρόνο για να μάκετε ςφντομα 
τα ονόματά τουσ.

• Ρροςπακιςτε να τουσ εντάξετε όλουσ ςε 
μία ομάδα, τθν ομάδα τθσ τάξθσ τουσ.

Γνωρίςτε
τουσ 

μακθτζσ/ 

τισ 
μακιτριζσ 

ςασ.

Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ με τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριζσ ςασ [1]
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Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ με τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριζσ ςασ [2]

Εκπαιδευτικό 
Συμβόλαιο

•Ενθμερϊςτε τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριζσ 
ςασ  για τον κανονιςμό του ςχολείου 
(βαςικζσ διατάξεισ).

•Συηθτιςτε τουσ όρουσ λειτουργίασ τθσ 
τάξθσ μαηί τουσ  και καταρτίςτε το 
εκπαιδευτικό ςυμβόλαιο.

•Δεςμευτείτε για τον ςεβαςμό και τθ 
ςυνζπειά ςασ απζναντί τουσ και για ό,τι
άλλο αποφαςίςετε.

•Ασ δεςμευτοφν και οι μακθτζσ/μακιτριζσ 
ςασ για αυτά ςτα οποία κα καταλιξετε, ωσ 
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθ 
λειτουργία τθσ τάξθσ.

•Καταγράψτε τουσ όρουσ του ςυμβολαίου.



Στθν τάξθ: Βιβλίο φλθσ

Ο/Θ κάκε 
εκπαιδευτικόσ 
καταγράφει τθ 
διδαχκείςα φλθ ανά 
ϊρα διδαςκαλίασ, 
μετά το τζλοσ τθσ 
διδακτικισ ϊρασ, 
ςτθν κατάλλθλθ 
ςελίδα για κάκε 
μάκθμα.
Μθν αφινετε τθ ςυμπλιρωςθ 
για το τζλοσ τθσ εβδομάδασ ι 
του μινα. «Θα χάςετε τον 
λογαριαςμό».
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Στθν τάξθ:
Θμεριςιο Δελτίο Φοίτθςθσ (Απουςιολόγιο)

• Καταγράφονται οι 
απουςίεσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν ανά 
ϊρα (ςτθν αρχι τθσ ϊρασ).

• Τθν εργαςία αυτι τθ 
διευκετεί ζνασ 
μακθτισ/μια μακιτρια 
(απουςιολόγοσ) που  
ορίηεται με ςυγκεκριμζνεσ 
διαδικαςίεσ.

• Υπεφκυνοσ/θ για τθ ςωςτι 
ςυμπλιρωςι του και τθν 
υπογραφι ςτθν κατάλλθλθ 
κζςθ είναι ο/θ κάκε 
εκπαιδευτικόσ. 22



Οργάνωςθ τθσ φλθσ για τθ διδαςκαλία τθσ
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• Οι Οδθγίεσ διδαςκαλίασ ςυχνά βοθκοφν ςτθν 
οργάνωςθ τθσ φλθσ, κακϊσ ορίηουν τισ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ ςε ετιςια βάςθ και ενίοτε τι 
πρζπει να διδαχκεί κάκε ϊρα.

• Χρειάηεται μια ςυνολικι εποπτεία τθσ φλθσ 
που πρζπει να διδαχκεί.

• Αφιερϊςτε χρόνο ςτθν αρχι, για να 
μελετιςετε το κάκε διδακτικό αντικείμενο και 
να οργανϊςετε τθν φλθ ςε κάκε μάκθμα.

• Τα βιβλία φλθσ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ 
μποροφν να χρθςιμεφςουν ωσ οδθγοί.



Προετοιμαςία του μακιματοσ
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Απαραίτθτα «εργαλεία»:

• Ρρόγραμμα Σπουδϊν

• Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των διδακτικϊν 

αντικειμζνων (μακθμάτων)

• Βιβλίο μακθτι

• Βιβλίο εκπαιδευτικοφ

• Σχετικι βιβλιογραφία

• Σχζδιο μακιματοσ



Πρόγραμμα Σπουδϊν (Π.Σ.)
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Τι είναι το Πρόγραμμα Σπουδϊν; (1)

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ι Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν) είναι 
ζνα κείμενο που περιζχει επιδιϊξεισ (ςκοποφσ) τθσ διδαςκαλίασ 
τθσ διδακτζασ φλθσ κατά:
• εκπαιδευτικι βακμίδα ι ςχολικό τφπο
• τάξθ και 
• γνωςτικό αντικείμενο (μάκθμα)
Δίνει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και γενικά ορίηει ζμμεςα ι 

άμεςα:
• το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ (διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ) και 
• τισ ανατροφοδοτικζσ διαδικαςίεσ (αξιολόγθςθ του 

αποτελζςματοσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ)

Δθμοςιεφεται ςε Φ.Ε.Κ.
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Πρόγραμμα Σπουδϊν (Π.Σ.)
Τι είναι το Πρόγραμμα Σπουδϊν; (2)

Με απλά λόγια:
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (πρακτικά) απαντάει ςτα 
ερωτιματα: 
• Ροια φλθ κα διδαχκεί (γενικά);
• Για ποιον ςκοπό;
• Σε ποια τάξθ;
• Με ποια ςειρά;
• Ροιεσ γνϊςεισ πρζπει να μεταδοκοφν ςτουσ 

μακθτζσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ ι ενόσ 
ςχολικοφ τφπου;

• Ρϊσ κα γίνει θ αξιολόγθςθ;

http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/glossika/ksohelis/2.htm

http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/glossika/ksohelis/2.htm
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Πρόγραμμα Σπουδϊν (Π.Σ.)

Γιατί να διαβάςω το Πρόγραμμα Σπουδϊν;

Ωτ! Πρέπει μα διαβάζω όλα ασηά;
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Πρόγραμμα Σπουδϊν (Π.Σ.)

Αξίηει τον κόπο να μελετιςει κάποιοσ το Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν, γιατί:

• Αποκτά μια ςυνολικι εικόνα τθσ διδακτικισ 
φιλοςοφίασ για το μάκθμα.

• Κατανοεί καλφτερα το περιεχόμενο, τον 
ςκοπό και τθ γενικι ιδζα για τθν αξιολόγθςθ
του μακιματοσ.

• Μπορεί να οργανϊςει καλφτερα τθν φλθ του 
μακιματοσ.

• Συχνά βρίςκει κανείσ "διαμάντια" (ιδζεσ), 
που μπορεί να φανοφν πολφ χριςιμα.
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Ποφ κα βρω τα Προγράμματα Σπουδϊν;

Κοινοποιοφνται ςτα ςχολεία, όταν εκδίδονται.

Τα παλαιότερα υπάρχουν αναρτθμζνα ςτθν 
ιςτοςελίδα του Ι.Ε.Π.:
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko

http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko


Οδθγίεσ διδαςκαλίασ φιλολογικϊν μακθμάτων

Τι είναι οι Οδθγίεσ διδαςκαλίασ;

• Οδθγίεσ λεπτομερείσ και αναλυτικζσ για τθ 
διδαςκαλία των μακθμάτων (φλθ και ςειρά με 
τθν οποία κα διδαχκεί) με βάςθ το Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν.

• Εκδίδονται ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ από 
το Υ.ΡΑΙ.Θ. (μετά από ειςιγθςθ του Ι.Ε.Ρ.).

• Εκδίδονται  χωριςτά για το Γυμνάςιο, για το 
ΓΕ.Λ. και για το ΕΡΑ.Λ., κακϊσ και για τα 
διάφορα μακιματα.

30



Ποφ κα βρω τισ Οδθγίεσ διδαςκαλίασ;

Κοινοποιοφνται ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ 
ζτουσ ςτα ςχολεία. Αν δεν ζχουν εμφανιςτεί 

μζχρι τθν 1θ Οκτωβρίου, αρχίςτε να «ανθςυχείτε»!

Αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.Ε.Π.:
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
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http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko
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Βιβλίο μακθτι

Το βιβλίο που παίρνει κάκε 
μακθτισ/μακιτρια ςτθν αρχι τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ με ό,τι ςυνοδεφεται 
(Τετράδια, Βιβλία αςκιςεων κ.λπ.).



Βιβλίο εκπαιδευτικοφ

Το βιβλίο εκπαιδευτικοφ ςυνοδεφει το βιβλίο του 
μακθτι ςτα διάφορα διδακτικά αντικείμενα και 
παρζχει ςθμαντικζσ οδθγίεσ, βιβλιογραφία και 
υλικό για τθ διδαςκαλία κάκε μακιματοσ. Υπάρχει 
και ςε ψθφιακι μορφι (www.ebooks.edu.gr) και 
μπορεί να γίνει προβολι και λιψθ του ςτον 
υπολογιςτι ςε μορφι pdf.
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Βοθκάει πολφ ςτον ςχεδιαςμό του μακιματοσ.

http://www.ebooks.edu.gr/


Τα ςχολικά βιβλία ςε ψθφιακι μορφι

Πλα τα ςχολικά βιβλία μακθτι, 
διαδραςτικά και εμπλουτιςμζνα ι ςε 
κανονικι μορφι.
Βιβλία εκπαιδευτικοφ (επίςθσ).

Ποφ βρίςκονται;
www.ebooks.edu.gr

Υπάρχει θ δυνατότθτα προβολισ και λιψθσ τουσ ςε μορφι 
pdf.
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http://www.ebooks.edu.gr/


Σχζδιο μακιματοσ [1]
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Γιατί ςχζδιο μακιματοσ;

Το ςχζδιο μακιματοσ:
• Συμβάλλει ςτθν ανάδειξθ των απαντιςεων ςτα ερωτιματα:
 Τι διδάςκω;
 Ρϊσ διδάςκω;
 Σε ποιουσ διδάςκω;
 Ρϊσ ξζρω ότι με καταλαβαίνουν;

• Ρροςανατολίηει τον εκπαιδευτικό ςτο μακθςιακό ζργο.
• Βοθκάει τον εκπαιδευτικό ςτθ διαχείριςθ του χρόνου.
• Βοθκάει τον εκπαιδευτικό να οργανϊςει τθ διαδικαςία.
• Βοθκάει ςτθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ προβλθμάτων.
• Ρροςδίδει αίςκθμα αςφάλειασ και αυτοπεποίκθςθσ ςτον 

εκπαιδευτικό.



Σχζδιο μακιματοσ [2]
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Τι περιλαμβάνει το ςχζδιο μακιματοσ;

• Ταυτότθτα τάξθσ
• Γνωςτικό αντικείμενο
• Διδακτικι ενότθτα
• Τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

τάξθ και τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ.
• Μζκοδο διδαςκαλίασ
• Τεχνικζσ διδαςκαλίασ
• Διδακτικά υλικά
• Ρορεία τθσ διδαςκαλίασ (βιμα βιμα και με χρόνο 

διάρκειασ)
• Αξιολόγθςθ



Τράπεηα Θεμάτων Διαβακμιςμζνθσ Δυςκολίασ
Ν. 4692/2020, άρκρο 9

Υ.Α. 173678/ΓΔ4/22-12-2020 (ΦΕΚ 5787, τχ. Βϋ, 30-12-2020)
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Θα εφαρμοςτεί από το ςχολικό ζτοσ 
2021-2022 ςτισ τάξεισ Αϋ και Βϋ  του 
ΓΕ.Λ. και του ΕΡΑ.Λ. ςτα γραπτϊσ 
εξεταηόμενα μακιματα.
Τα κζματα είναι αναρτθμζνα ι 
αναρτϊνται ςυνεχϊσ ςτθν ιςτοςελίδα 
του Ι.Ε.Π.



Αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ
(Ελλθνικό P.I.S.A.;)

Ν. 4823/2021, άρκρο 104
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Κάκε χρόνο διεξάγονται εξετάςεισ διαγνωςτικοφ χαρακτιρα για 
τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριεσ ΣΤϋ Δθμοτικοφ και Γϋ Γυμναςίου ςε 
κζματα ευρφτερων/γενικϊν γνϊςεων ςτα αντικείμενα:
• Νεοελλθνικι Γλϊςςα
• Μακθματικά

«Σκοπόσ των ωσ άνω εξετάςεων είναι θ εξαγωγι ποριςμάτων,
ςχετικά με τθν πορεία υλοποίθςθσ των προγραμμάτων
ςπουδϊν και τον βακμό επίτευξθσ των προςδοκϊμενων
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςε εκνικό επίπεδο, περιφερειακό
επίπεδο και ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ».



Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο [1]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §1

(Αντικακιςτά το άρκρο 3 του Ρ.Δ. 126/2016.)
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Για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν 
Γυμναςίου ςτα τετράμθνα ςυνεκτιμϊνται τα 
παρακάτω κριτιρια:
• α) Θ ςυνολικι ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία
• β) Οι εργαςίεσ ςτο ςχολείο, ςτο ςπίτι, ατομικζσ 

ι ομαδικζσ
• γ) Οι ςυνκετικζσ δθμιουργικζσ και οι 

διακεματικζσ εργαςίεσ, ατομικζσ ι ομαδικζσ
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• δ) Οι τετραμθνιαίεσ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ: 
 Ωριαίεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ (υποχρεωτικά ςε ζνα 

τετράμθνο - με προειδοποίθςθ ςε ανακεφαλαίωςθ / χωρίσ 
προειδοποίθςθ ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ / με τουσ γνωςτοφσ 
περιοριςμοφσ: 1 τθν θμζρα / 3 τθν εβδομάδα)

 Ανάκεςθ και υποβολι/παρουςίαςθ 
ατομικισ ι ομαδικισ ςυνκετικισ 
δθμιουργικισ ι διακεματικισ εργαςίασ

 Αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ 
ανεςτραμμζνθσ τάξθσ

• ε) Οι ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ (με ι χωρίσ 

προειδοποίθςθ / Ο αρικμόσ και θ ςυχνότθτα ςτθν κρίςθ του διδάςκοντοσ)

Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο [2]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §1

(Αντικακιςτά το άρκρο 3 του Ρ.Δ. 126/2016.)
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Για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν 
του ΓΕ.Λ. ςτα τετράμθνα ςυνεκτιμϊνται τα 
παρακάτω κριτιρια:
• α) Θ ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ διδακτικι 

μακθςιακι διαδικαςία
• β) Θ επιμζλεια και το ενδιαφζρον για το 

μάκθμα

Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Γενικό Λφκειο [1]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §2

(Αντικακιςτά τισ §§ 1, 2 του άρκρου 103 του Ν. 4610/2019)
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Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Γενικό Λφκειο [2]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §2

(Αντικακιςτά τισ §§ 1, 2 του άρκρου 103 του Ν. 4610/2019)

• γ) Θ επίδοςθ ςτισ τετραμθνιαίεσ δοκιμαςίεσ 
αξιολόγθςθσ (με τισ ακόλουκεσ μορφζσ):
 Ωριαίεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ 
 Ανάκεςθ και υποβολι/παρουςίαςθ 

ατομικισ ι ομαδικισ ςυνκετικισ 
δθμιουργικισ ι διακεματικισ εργαςίασ

 Αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ 
ανεςτραμμζνθσ τάξθσ

• 1 τετραμθνιαία δοκιμαςία ςτο Αϋ τετράμθνο και 1 ςτο Βϋ 
τετράμθνο.

• Αν δεν πραγματοποιθκεί θ δοκιμαςία ςτο Αϋ τετράμθνο, 
πραγματοποιοφνται  δφο (2) ςτο Βϋ τετράμθνο.

• Ο διδάςκων επιλζγει τθ μορφι τθσ τετραμθνιαίασ δοκιμαςίασ.
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δ) Θ επίδοςθ ςτισ γραπτζσ δοκιμαςίεσ
 Ολιγόλεπτεσ (με ι χωρίσ προειδοποίθςθ / Ο αρικμόσ και θ 

ςυχνότθτα ςτθν κρίςθ του διδάςκοντοσ)

 Ωριαίεσ (με προειδοποίθςθ ςε ανακεφαλαίωςθ / χωρίσ 

προειδοποίθςθ ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ / με τουσ γνωςτοφσ 
περιοριςμοφσ)

ε) Τισ εργαςίεσ που εκτελεί ςτο ςχολείο ι ςτο 
ςπίτι.

Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Γενικό Λφκειο [3]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §2

(Αντικακιςτά τισ §§ 1, 2 του άρκρου 103 του Ν. 4610/2019)
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Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Επαγγελματικό Λφκειο [1]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §3

(Αντικακιςτά το άρκρο 120 του Ν. 4610/2019.)

Θ πρόοδοσ των μακθτϊν ελζγχεται με 
ενδιάμεςεσ:

• γραπτζσ
• προφορικζσ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ
• πρακτικζσ 
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Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Επαγγελματικό Λφκειο [2]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §3

(Αντικακιςτά το άρκρο 120 του Ν. 4610/2019.)

• Γραπτζσ δοκιμαςίεσ ςφντομθσ διάρκειασ, που 
γίνονται:
 ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ.
 χωρίσ προειδοποίθςθ.
 Ο αρικμόσ τουσ επαφίεται ςτθν κρίςθ του 

διδάςκοντοσ.

Οι ενδιάμεςεσ γραπτζσ  δοκιμαςίεσ (εξετάςεισ) 
περιλαμβάνουν:
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Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Επαγγελματικό Λφκειο [3]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §3

(Αντικακιςτά το άρκρο 120 του Ν. 4610/2019.)

• Γραπτζσ ωριαίεσ δοκιμαςίεσ επαναλθπτικοφ
χαρακτιρα:
 Καλφπτουν διδαγμζνεσ ενότθτεσ.
 Γίνονται με προειδοποίθςθ.
 Στα Νζα Ελλθνικά γίνονται ςε δίωρο.
 Χρθςιμοποιοφνται διάφοροι τφποι 

ερωτιςεων και διαφορετικϊν επιπζδων 
δυςκολίασ.
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Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Επαγγελματικό Λφκειο [4]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §3

(Αντικακιςτά το άρκρο 120 του Ν. 4610/2019.)

Εκτόσ των προφορικϊν, πρακτικϊν και γραπτϊν 
δοκιμαςιϊν ςφντομθσ διάρκειασ, διενεργοφνται 
και τετραμθνιαίεσ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ (1 τθν 

θμζρα, 3 τθν εβδομάδα) ςε μορφι:
 γραπτϊν ωριαίων δοκιμαςιϊν επαναλθπτικοφ

χαρακτιρα.
 ςυνκετικϊν ι διακεματικϊν εργαςιϊν, 

ατομικϊν ι ομαδικϊν.
 μοντζλου ανεςτραμμζνθσ τάξθσ.



48

Οι τετραμθνιαίεσ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ:
 Γίνονται υποχρεωτικά ςτο Αϋ τετράμθνο.
 Σε περίπτωςθ κωλφματοσ γίνονται ςτο Βϋ 

τετράμθνο.

• Τα κζματα κατατίκενται ςτον Διευκυντι.
• Τα γραπτά δοκίμια και οι εργαςίεσ 

φυλάςςονται από τον διδάςκοντα ζωσ το 
τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ.

Αξιολόγθςθ μακθτϊν ςτο Επαγγελματικό Λφκειο [5]
Ν. 4823/2021, άρκρο 86, §3

(Αντικακιςτά το άρκρο 120 του Ν. 4610/2019.)
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Αξιολόγθςθ μακθτϊν (γενικά)
Ν. 4823/2021, άρκρο 86

• Ενθμερϊςτε από τθν αρχι τουσ 
μακθτζσ/τισ μακιτριζσ ςασ για τθ 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςτα τετράμθνα, 
όπωσ και για τον τρόπο εξζταςθσ και 
αξιολόγθςθσ του κάκε μακιματοσ. 

• Καλό είναι να αναρωτιοφνται κατά 
διαςτιματα κατά πόςο ανταποκρίνονται 
ςτισ κεςμοκετθμζνεσ υποχρεϊςεισ τουσ.



Στο ςχολείο, εκτόσ τάξθσ - Εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ
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• Συμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ του Σ.Δ. και άλλων ομάδων 
εργαςίασ

• Εφθμερίεσ
• Υπεφκυνοσ/θ   τάξθσ
• Σφμβουλοσ Σχολικισ Ηωισ
• Ενδοςχολικόσ Συντονιςτισ
• Ραιδαγωγικόσ Σφμβουλοσ (μζντορασ)
• Σφνταξθ Ρρακτικϊν Συνεδριάςεων Σ.Δ.
• Μθτρϊο Μακθτϊν / Ευρετιριο
• Οργάνωςθ εορτϊν
• Ωρολόγιο Ρρόγραμμα
• Ρρωτόκολλο
• Myschool
• Απολυτιρια / Αποδεικτικά απόλυςθσ
• Καταχϊριςθ – Ενθμζρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ μακθτϊν



Κακικοντα Δθμοςίων Υπαλλιλων
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Θζματα  υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των 
Δθμοςίων Υπαλλιλων ρυκμίηονται από τον 
Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν 
Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων 
Ν.Ρ.Δ.Δ. (Δθμοςιοχπαλλθλικό Κϊδικα) = 
• Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τχ. Αϋ, 9-2-2007) και
• Ν. 4590/2019 (Φ.Ε.Κ. 17, τχ. Αϋ, 7-2-2019) 

*άρκρα 33-42].  
Αναηθτιςτε τα Φ.Ε.Κ. ςτον ςφνδεςμο:
Εκνικό Τυπογραφείο:

http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek
Βλ. και Ν. 3528/2007 (απτάρχθσ)

http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek
http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek
http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek


Κακικοντα εκπαιδευτικϊν

Τα ιδιαίτερα κακικοντα των εκπαιδευτικϊν
(μόνιμων και αναπλθρωτϊν) ορίηονται κυρίωσ 
ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ: 

Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τχ. Βϋ/16-2-
2002), εκτόσ από τα άρκρα 7-13. 

Ειδικότερα: άρκρα 27-39.
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Μακθτικζσ Κοινότθτεσ

Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν/μακθτριϊν 
ςτθ ςχολικι ηωι ρυκμίηεται από τον 
Κανονιςμό Λειτουργίασ Μακθτικϊν 
Κοινοτιτων.
Βλ. Κανονιςμόσ Μακθτικϊν Κοινοτιτων 
(Δ.Δ.Ε. Φλϊρινασ):
https://grafis.sch.gr/index.php/s/AtPEQn
WJeK6TCPj

Αντιγράψτε και επικολλιςτε τον ςφνδεςμο.

53

https://grafis.sch.gr/index.php/s/AtPEQnWJeK6TCPj
https://grafis.sch.gr/index.php/s/AtPEQnWJeK6TCPj


Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Σ.Μ.
Ν. 4692, άρκρο 37 (Φ.Ε.Κ. 111/τχ. Αϋ/12-6-2020)

Υ.Α. 13423_ΓΔ4_ΦΕΚ_491_Β_9_2_21

Συντάςςεται (μετά από ειςιγθςθ του Διευκυντι/τθσ 
Διευκφντριασ) με τθ ςυμμετοχι:

• Πλων των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων.

• Των μελϊν του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων.

• Εκπροςϊπου του οικείου Διμου.

• Του Ρροεδρείου του 15μελοφσ Μακθτικοφ 

Συμβουλίου.
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Προγραμματιςμόσ Εκπαιδευτικοφ  Ζργου 
Αυτοαξιολόγθςθ Σχολικισ Μονάδασ
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• Ν. 4547, άρκρα 47, 48 (Φ.Ε.Κ. 102/τχ. Αϋ/12-6-2018) 
*Ζχουν γίνει τροποποιιςεισ+

• Ν. 4692, άρκρα 33-36 (Φ.Ε.Κ. 111/τχ. Αϋ/12-6-2020)

• Ν. 4823, άρκρα 231, 233 (Φ.Ε.Κ. 136/τχ. Αϋ/3-8-2021

• Υ.Α. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 (Φ.Ε.Κ. 4189/τχ. Βϋ/10-9-
2021)



Χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ για φιλολόγουσ και όχι μόνο  [1]
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• 1ο Ρεριφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ 
(ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) Νοτίου Αιγαίου (Στθν ενότθτα: "e-Βιβλιοκικθ/Φιλόλογοι"  

κα βρείτε: Ρρογράμματα Σπουδϊν, Οδθγίεσ διδαςκαλίασ και άλλο υλικό 

για τα φιλολογικά μακιματα και τθν Ιςτορία):
https://blogs.sch.gr/1pekesna/

• Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ
http://iep.edu.gr/el/

• Ρλατφόρμα «Αίςωποσ» (Ι.Ε.Ρ.)  - Ψθφιακά Διδακτικά 
Σενάρια:

http://aesop.iep.edu.gr/senaria

https://blogs.sch.gr/1pekesna/
http://iep.edu.gr/el/
http://aesop.iep.edu.gr/senaria
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• Θ Ρφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα (Κζντρο Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ): 

https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

• Ρρωτζασ (Κ.Ε.Γ.): Εκπαιδευτικά ςενάρια για τα γλωςςικά 
μακιματα: 

http://proteas.greek-language.gr/index.html

• ΦΩΤΟΔΕΝΤΟ. Εκνικόσ ςυςςωρευτισ εκπαιδευτικοφ 
περιεχομζνου: 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/

• Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου:
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el

Χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ για φιλολόγουσ και όχι μόνο  [2]

https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
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http://proteas.greek-language.gr/index.html
http://proteas.greek-language.gr/index.html
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
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• Εκνικι Ρινακοκικθ:
https://www.nationalgallery.gr/el/

• Αρχείο τθσ ΕΤ (πλοφςιο οπτικοακουςτικό υλικό):
https://archive.ert.gr/
Ειδικότερα: «Θ ΕΤ πάει ςχολείο» (οπτικοακουςτικό υλικό 
ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ και κατά μάκθμα):
https://ertatschool.ert.gr/

• Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Διάςωςθσ Σχολικοφ Υλικοφ.
http://www.ekedisy.gr/

Χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ για φιλολόγουσ και όχι μόνο  [3]
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• Perseus Digital Library (Κείμενα αρχαίων Ελλινων 
ςυγγραφζων):

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

• Μακθςιακι Θλεκτρονικι Τράπεηα Ιδιαίτερθσ αξίασ 
Διδακτικϊν Αντικειμζνων (Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ):

http://www.mitida.gr/ (Ρρόταςθ κ. Κλ. Ηουμπουλάκθ)

• Αρχαιολογικά Μουςεία (πλθροφορίεσ για όλα τα 
αρχαιολογικά μουςεία και μετάβαςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ 
τουσ):

https://archaeologicalmuseums.gr/el

Χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ για φιλολόγουσ και όχι μόνο  [4]
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Συνδικαλιςτικά
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Στισ Κυκλάδεσ λειτουργοφν Ενϊςεισ 
Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ  (Ε.Λ.Μ.Ε.), 
πρωτοβάκμια ςυνδικαλιςτικά όργανα,  που 
ςυγκροτοφν ςυνδικαλιςτικά τθν Ομοςπονδία 
Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ  (Ο.Λ.Μ.Ε.).
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Καλή εγκατάσταση 

και καλή διαμονή 

στις Κυκλάδες!

Καλή σχολική χρονιά 

με υγεία!

Χάρης Κωνσταντέλλιας


