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• Πότε πήγατε 
τελευταία σε 
μουσείο ή σε 
αρχαιολογικό 
χώρο;

• Πόσα 
πληρώσατε;

Ας ξεκινήσουμε με ευχάριστα:
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• Ξέρετε ότι, ως εκπαιδευτικοί, έχετε 
ελεύθερη πρόσβαση σε μουσεία και  
αρχαιολογικούς χώρους ;

• Ξέρετε ότι μπορείτε να παίρνετε πίσω 
ένα μέρος από τα εισιτήρια που 
πληρώνετε στα πλοία;

Αυτά είναι καλά!
(Όχι μόνο αυτά.)



Κάρτα ελεύθερης εισόδου σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στο τοπικό (ή στο πιο κοντινό) μουσείο
2) Βεβαίωση υπηρεσίας από το σχολείο
3) 1 φωτογραφία

Τι είναι;

Κάρτα (προσωπική) με την οποία ο/η εκπαιδευτικός 
έχει ελεύθερη πρόσβαση σε κρατικά μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. 

[Υ.Α. 346553/247338/5874/3323 (Φ.Ε.Κ. 2666/Β΄/1-7-2019)]
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Μεταφορικό ισοδύναμο

https://metaforikoisodynamo.gr

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι ένα μέτρο για την 
ελάφρυνση του κόστους μεταφοράς των νησιωτών.
Πρακτικά σημαίνει επιστροφή ενός ποσοστού του 
εισιτηρίου (περ. 55%) μετά από ένα μήνα περίπου.

Επικοινωνήστε και με το Οικονομικό Τμήμα της Δ.Δ.Ε. 
Κυκλάδων.

Σαφείς οδηγίες θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
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Μια καθυστέρηση που παρατηρείται τελευταία (2-11-2021), ελπίζω να μην είναι προάγγελος διακοπής του προγράμματος.

https://metaforikoisodynamo.gr/


Άδειες
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Οι άδειες των Δημοσίων υπαλλήλων 
καθορίζονται με βάση τον νόμο 3528 (ΦΕΚ  26, 
τχ. Α΄, 9-2-2007) και ειδικότερα τα άρθρα 48-60.

Επειδή γίνονται συχνά αλλαγές χρειάζεται να 
ενημερώνεται κάποιος έγκυρα. Ενημερώνουν 
συχνά συνδικαλιστικά όργανα (Ε.Λ.Μ.Ε. ή 
αιρετοί).



Μερικά χρήσιμα αρκτικόλεξα [1]

(Για να συνεννοούμαστε!)

• Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. = Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση

• Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Α.Π.Σ. = Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
• Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. = Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Α.Σ.Ε.Π. = Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
• ΓΕ.Λ. = Γενικό Λύκειο
• Δ.Δ.Ε. = Διεύθυνση (Διευθυντής) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Δ.Ε.Π.Π.Σ. = Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
• Δ.Ι.Ε.Κ. = Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Δ.Π. = Διδακτικό Προσωπικό
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ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ [2]
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• Ε.Α.Ε. = Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
• Ε.Β.Π. = Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
• Ε.Δ.Ε. =  Ένορκη Διοικητική Εξέταση
• Ε.Δ.Ε.Α.Υ. = Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης
• Ε.Δ.Υ. = Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης
• Ε.Ε.Ε.ΕΚ. = Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
• Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
• Ε.Κ. = Εργαστηριακό Κέντρο
• Ε.Κ.Φ.Ε. = Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών
• Ε.Λ.Μ.Ε. = Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Συνδικαλιστικό 

Όργανο)
• ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. = Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο
• ΕΠΑ.Λ. = Επαγγελματικό Λύκειο
• Ε.Π.Ε. = Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Μερικά χρήσιμα αρκτικόλεξα [2]
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• Ι.Ε.Π. = Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
• Κ.Ε.Α. = Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία
• ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. = Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης  

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
• ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. = Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ο.Λ.Μ.Ε.
• Κ.Ε.ΠΕ.Α. = Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία
• Κ.Ε.Σ.Υ. = Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
• Κ.Π.Ε. = Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
• Κ.Υ.Α. = Κοινή Υπουργική Απόφαση
• Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. = Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης

Μερικά χρήσιμα αρκτικόλεξα [3]
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• Μ.Δ.Β. = Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων
• Ν. (ν.) = Νόμος
• Ο.Λ.Μ.Ε. = Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
• Ο.Π.ΣΥ.Δ. = Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

(προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης)
• Π.Δ. = Προεδρικό Διάταγμα
• Π.Δ.Ε. = Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
• ΠΕ.Κ.Ε.Σ. = Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
• ΠΕ.Σ.ΕΠ. = Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών
• Π.Σ. = Πρόγραμμα Σπουδών
• Π.Υ.Σ.Δ.Ε. = Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης

Μερικά χρήσιμα αρκτικόλεξα [4]
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• Σ.Δ. = Σύλλογος Διδασκόντων
• Σ.Δ.Ε. = Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
• Σ.Δ.Ε.Υ. = Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
• Σ.Ε.Ε. = Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
• Σ.Μ. = Σχολική Μονάδα
• Σ.Μ.Ε.Α.Ε. = Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
• Σ.Σ. = Σχολικό Συμβούλιο
• Τ.Ε. = Τμήμα Ένταξης
• Τ.Υ.  Ζ.Ε.Π. = Τάξη Υποδοχής  Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
• Υ.Α. = Υπουργική Απόφαση
• Υ.ΠΑΙ.Θ. = Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. = Υπεύθυνος/η Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής 

και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. = Υπεύθυνος/η Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών
• Φ.Ε.Κ. = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
• Ψ.Β.Δ.Β. = Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

Μερικά χρήσιμα αρκτικόλεξα [5]
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Νομοθεσία

• Νόμος
• Προεδρικό Διάταγμα
• Υπουργική Απόφαση
• Εγκύκλιος

Τι είναι αυτά;
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Νόμος
(Dura lex, sed lex!)

Τυπικός νόμος είναι η πράξη που ψηφίζει η Βουλή, σύμφωνα με
την διαδικασία που ορίζεται στο Σύνταγμα, και την οποία εν
συνεχεία εκδίδει και δημοσιεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ουσιαστικός νόμος είναι οποιοσδήποτε κανόνας δικαίου, που
έχει εγκύρως παραχθεί μονομερώς, σύμφωνα με την έννομη
τάξη.
Για την πλήρη εφαρμογή των νόμων στη πράξη απαιτείται και ακολουθείται
συνήθως η έκδοση ιδιαίτερης πράξης που ρυθμίζει τα επί μέρους θέματα
εντός των πλαισίων των νόμων. Αυτές οι επιμέρους πράξεις της Πολιτείας
είναι τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις.

Απλά: Ένα κείμενο που ρυθμίζει κάποια θέματα, ψηφίζεται
από τη Βουλή και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ. από τον/την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Είναι το ισχυρότερο νομικό κείμενο, μετά το Σύνταγμα.
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Προεδρικό Διάταγμα
(Π.Δ.)

Προεδρικό Διάταγμα ονομάζεται η πράξη της 
Πολιτείας, που εκδίδει ο Ανώτατος Άρχων, ήτοι 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με πρόταση του 
αρμόδιου Υπουργού και ευθύνη αυτού για τη 
ρύθμιση επί μέρους θεμάτων ενός νόμου.
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Υπουργική Απόφαση
(Υ.Α.)

Υπουργική Απόφαση ονομάζεται η πράξη που
εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση
Υπουργό, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου και
πάντα εντός των πλαισίων αυτής της
εξουσιοδοτήσεως. Με τις Υπουργικές Αποφάσεις
εξειδικεύονται ακόμη περισσότερο οι διατάξεις
του νόμου και ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα
με λεπτομέρειες.
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Εγκύκλιος

Η Εγκύκλιος είναι μία πράξη της Διοίκησης, που εξαντλεί τη
δεσμευτική ισχύ της μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης. Οι
Εγκύκλιοι διακρίνονται σε Ερμηνευτικές και Κανονιστικές.

Οι Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι επαναλαμβάνουν, σχολιάζουν και
επεξηγούν τις διατάξεις των νομοθετικών και κανονιστικών
πράξεων και παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους.

Στον αντίποδα, οι Κανονιστικές Εγκύκλιοι καθορίζουν καθήκοντα
των ιεραρχικά υφισταμένων υπαλλήλων έναντι των
προϊσταμένων τους, επιβάλλουν υποχρεώσεις και αναγνωρίζουν
δικαιώματα των διοικουμένων.

Οι νομικοί όροι παρατίθενται με τη συνδρομή της νομικού Ειρήνης Τσαλαπάτη από τα βιβλία:
Α. Παντελής, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Εκδ. Οργ. Λιβάνη, Αθήνα 2007.
Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Δευτέρα έκδοσις, Νομικαί Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1982.
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Νομικοί όροι - Ανακεφαλαίωση

Είπαμε:

Ο νόμος είναι νόμος (ψηφισμένος από τη Βουλή των Ελλήνων). Έχει αριθμό, 
χρονολογία και, αν θέλουμε να είναι πλήρης η αναφορά, στοιχεία Φ.Ε.Κ. Παύει 
να είναι «νομοσχέδιο», όπως αποκαλούσε ψηφισμένο νόμο κάποιος Γενικός 
Γραμματέας Υπουργείου κάποτε. [Ναι, συμβαίνουν και αυτά!]

Το Προεδρικό Διάταγμα απορρέει από τον νόμο και διευκρινίζει κάποια θέματα 
του νόμου. Υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.

Η Υπουργική Απόφαση ρυθμίζει με λεπτομέρειες κάποια γενικά θέματα του 
νόμου. Υπογράφεται από Υπουργό ή Υφυπουργό και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 
Υπάρχει επίσης και Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που υπογράφεται από 
περισσότερους υπουργούς.

Η εγκύκλιος ερμηνεύει θέματα του νόμου, του Π.Δ. ή της Υ.Α. ή κανονίζει 
διοικητικά θέματα.



Πάμε στην τάξη!
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Πηγή: Alfavita (5-9-2021)

Κάθε παιδί με το τάμπλετ του!
Παλιές καλές εποχές!
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Παιδαγωγική ατμόσφαιρα

• Μάθηση (και αγωγή) χωρίς το κατάλληλο 
κλίμα δεν γίνεται.

• Φροντίστε να δημιουργείτε την κατάλληλη 
ατμόσφαιρα επικοινωνίας και συνεννόησης.

• Μη διστάζετε να εκφράζετε τα συναισθήματά
σας. Πολλές φορές αποτελούν οδηγό για τη 
συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών σας.
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• Ποιος/Ποια είμαι;

• Τι νιώθω μέσα στην τάξη;

• Γιατί διδάσκω το συγκεκριμένο 
μάθημα;

• Τι θέλω να πετύχω;

Συστηθείτε

• Χρησιμοποιήστε διάφορες τεχνικές, για 
να πάρετε βασικές πληροφορίες  για τους 
μαθητές/τις μαθήτριές σας.

• Αφιερώστε χρόνο για να μάθετε σύντομα 
τα ονόματά τους.

• Προσπαθήστε να τους εντάξετε όλους σε 
μία ομάδα, την ομάδα της τάξης τους.

Γνωρίστε
τους 

μαθητές/ 

τις 
μαθήτριές 

σας.

Η πρώτη συνάντηση με τους μαθητές/τις μαθήτριές σας [1]
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Η πρώτη συνάντηση με τους μαθητές/τις μαθήτριές σας [2]

Εκπαιδευτικό 
Συμβόλαιο

•Ενημερώστε τους μαθητές/τις μαθήτριές 
σας  για τον κανονισμό του σχολείου 
(βασικές διατάξεις).

•Συζητήστε τους όρους λειτουργίας της 
τάξης μαζί τους  και καταρτίστε το 
εκπαιδευτικό συμβόλαιο.

•Δεσμευτείτε για τον σεβασμό και τη 
συνέπειά σας απέναντί τους και για ό,τι
άλλο αποφασίσετε.

•Ας δεσμευτούν και οι μαθητές/μαθήτριές 
σας για αυτά στα οποία θα καταλήξετε, ως 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία της τάξης.

•Καταγράψτε τους όρους του συμβολαίου.



Στην τάξη: Βιβλίο ύλης

Ο/Η κάθε 
εκπαιδευτικός 
καταγράφει τη 
διδαχθείσα ύλη ανά 
ώρα διδασκαλίας, 
μετά το τέλος της 
διδακτικής ώρας, 
στην κατάλληλη 
σελίδα για κάθε 
μάθημα.
Μην αφήνετε τη συμπλήρωση 
για το τέλος της εβδομάδας ή 
του μήνα. «Θα χάσετε τον 
λογαριασμό».
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Στην τάξη:
Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης (Απουσιολόγιο)

• Καταγράφονται οι 
απουσίες των 
μαθητών/μαθητριών ανά 
ώρα (στην αρχή της ώρας).

• Την εργασία αυτή τη 
διευθετεί ένας 
μαθητής/μια μαθήτρια 
(απουσιολόγος) που  
ορίζεται με συγκεκριμένες 
διαδικασίες.

• Υπεύθυνος/η για τη σωστή 
συμπλήρωσή του και την 
υπογραφή στην κατάλληλη 
θέση είναι ο/η κάθε 
εκπαιδευτικός. 23



Οργάνωση της ύλης για τη διδασκαλία της
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• Οι Οδηγίες διδασκαλίας συχνά βοηθούν στην 
οργάνωση της ύλης, καθώς ορίζουν τις ώρες 
διδασκαλίας σε ετήσια βάση και ενίοτε τι 
πρέπει να διδαχθεί κάθε ώρα.

• Χρειάζεται μια συνολική εποπτεία της ύλης 
που πρέπει να διδαχθεί.

• Αφιερώστε χρόνο στην αρχή, για να 
μελετήσετε το κάθε διδακτικό αντικείμενο και 
να οργανώσετε την ύλη σε κάθε μάθημα.

• Τα βιβλία ύλης της προηγούμενης χρονιάς 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγοί.



Προετοιμασία του μαθήματος
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Απαραίτητα «εργαλεία»:

• Πρόγραμμα Σπουδών

• Οδηγίες για τη διδασκαλία των διδακτικών 

αντικειμένων (μαθημάτων)

• Βιβλίο μαθητή

• Βιβλίο εκπαιδευτικού

• Σχετική βιβλιογραφία

• Σχέδιο μαθήματος



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

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ή Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) είναι 
ένα κείμενο που περιέχει επιδιώξεις (σκοπούς) της διδασκαλίας 
της διδακτέας ύλης κατά:
• εκπαιδευτική βαθμίδα ή σχολικό τύπο
• τάξη και 
• γνωστικό αντικείμενο (μάθημα)
Δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές και γενικά ορίζει έμμεσα ή 

άμεσα:
• το περιεχόμενο της διδακτικής διαδικασίας (διδασκαλίας και 

μάθησης) και 
• τις ανατροφοδοτικές διαδικασίες (αξιολόγηση του 

αποτελέσματος διδασκαλίας και μάθησης)

Δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ.
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Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.)
Τι είναι το Πρόγραμμα Σπουδών; (2)

Με απλά λόγια:
Το Πρόγραμμα Σπουδών (πρακτικά) απαντάει στα 
ερωτήματα: 
• Ποια ύλη θα διδαχθεί (γενικά);
• Για ποιον σκοπό;
• Σε ποια τάξη;
• Με ποια σειρά;
• Ποιες γνώσεις πρέπει να μεταδοθούν στους 

μαθητές μιας συγκεκριμένης βαθμίδας ή ενός 
σχολικού τύπου;

• Πώς θα γίνει η αξιολόγηση;

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 Σπουδών (Π.Σ.)

Γιατί να διαβάσω το Πρόγραμμα Σπουδών;

Ωχ! Πρέπει να διαβάσω όλα αυτά;
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Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.)

Αξίζει τον κόπο να μελετήσει κάποιος το Πρόγραμμα 
Σπουδών, γιατί:

• Αποκτά μια συνολική εικόνα της διδακτικής 
φιλοσοφίας για το μάθημα.

• Κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο, τον 
σκοπό και τη γενική ιδέα για την αξιολόγηση
του μαθήματος.

• Μπορεί να οργανώσει καλύτερα την ύλη του 
μαθήματος.

• Συχνά βρίσκει κανείς "διαμάντια" (ιδέες), 
που μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμα.
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Πού θα βρω τα Προγράμματα Σπουδών;

Κοινοποιούνται στα σχολεία, όταν εκδίδονται.

Τα παλαιότερα υπάρχουν αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.:
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko

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


Οδηγίες διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων

Τι είναι οι Οδηγίες διδασκαλίας;

• Οδηγίες λεπτομερείς και αναλυτικές για τη 
διδασκαλία των μαθημάτων (ύλη και σειρά με 
την οποία θα διδαχθεί) με βάση το Πρόγραμμα 
Σπουδών.

• Εκδίδονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους από 
το Υ.ΠΑΙ.Θ. (μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π.).

• Εκδίδονται  χωριστά για το Γυμνάσιο, για το 
ΓΕ.Λ. και για το ΕΠΑ.Λ., καθώς και για τα 
διάφορα μαθήματα.
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Πού θα βρω τις Οδηγίες διδασκαλίας;

Κοινοποιούνται στην αρχή κάθε σχολικού 
έτους στα σχολεία. Αν δεν έχουν εμφανιστεί 

μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αρχίστε να «ανησυχείτε»!

Αναρτώνται στην 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
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Βιβλίο μαθητή

Το βιβλίο που παίρνει κάθε 
μαθητής/μαθήτρια στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς με ό,τι συνοδεύεται 
(Τετράδια, Βιβλία ασκήσεων κ.λπ.).



Βιβλίο εκπαιδευτικού

Το βιβλίο εκπαιδευτικού συνοδεύει το βιβλίο του 
μαθητή στα διάφορα διδακτικά αντικείμενα και 
παρέχει σημαντικές οδηγίες, βιβλιογραφία και 
υλικό για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος. Υπάρχει 
και σε ψηφιακή μορφή (www.ebooks.edu.gr) και 
μπορεί να γίνει προβολή και λήψη του στον 
υπολογιστή σε μορφή pdf.
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Βοηθάει πολύ στον σχεδιασμό του μαθήματος.

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


Τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

Όλα τα σχολικά βιβλία μαθητή, 
διαδραστικά και εμπλουτισμένα ή σε 
κανονική μορφή.
Βιβλία εκπαιδευτικού (επίσης).

Πού βρίσκονται;
www.ebooks.edu.gr

Υπάρχει η δυνατότητα προβολής και λήψης τους σε μορφή 
pdf.
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http://www.ebooks.edu.gr/


Σχέδιο μαθήματος [1]
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Γιατί σχέδιο μαθήματος;

Το σχέδιο μαθήματος:
• Συμβάλλει στην ανάδειξη των απαντήσεων στα ερωτήματα:

 Τι διδάσκω;
 Πώς διδάσκω;
 Σε ποιους διδάσκω;
 Πώς ξέρω ότι με καταλαβαίνουν;

• Προσανατολίζει τον εκπαιδευτικό στο μαθησιακό έργο.
• Βοηθάει τον εκπαιδευτικό στη διαχείριση του χρόνου.
• Βοηθάει τον εκπαιδευτικό να οργανώσει τη διαδικασία.
• Βοηθάει στην έγκαιρη πρόβλεψη προβλημάτων.
• Προσδίδει αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης στον 

εκπαιδευτικό.



Σχέδιο μαθήματος [2]
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Τι περιλαμβάνει το σχέδιο μαθήματος;

• Ταυτότητα τάξης
• Γνωστικό αντικείμενο
• Διδακτική ενότητα
• Τους στόχους του μαθήματος για τη συγκεκριμένη 

τάξη και τις συγκεκριμένες συνθήκες.
• Μέθοδο διδασκαλίας
• Τεχνικές διδασκαλίας
• Διδακτικά υλικά
• Πορεία της διδασκαλίας (βήμα βήμα και με χρόνο 

διάρκειας)
• Αξιολόγηση



Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
Ν. 4692/2020, άρθρο 9

Υ.Α. 173678/ΓΔ4/22-12-2020 (ΦΕΚ 5787, τχ. Β΄, 30-12-2020)
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Θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2021-
2022 στις τάξεις Α΄ και Β΄  του ΓΕ.Λ., του 
ΕΠΑ.Λ., του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και του Λυκείου 
Ε.Α.Ε. στα γραπτώς εξεταζόμενα 
μαθήματα.
Τα θέματα είναι αναρτημένα ή αναρτώνται 
συνεχώς στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.



Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος
(Ελληνικό P.I.S.A.;)

Ν. 4823/2021, άρθρο 104

39

Κάθε χρόνο διεξάγονται εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για 
τους μαθητές/τις μαθήτριες ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου σε 
θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων στα αντικείμενα:
• Νεοελληνική Γλώσσα
• Μαθηματικά

«Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων,
σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων
σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων
μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό
επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας».



Αξιολόγηση μαθητών στο Γυμνάσιο [1]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §1

(Αντικαθιστά το άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016.)
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Για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 
Γυμνασίου στα τετράμηνα συνεκτιμώνται τα 
παρακάτω κριτήρια:
• α) Η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη 

μαθησιακή διαδικασία
• β) Οι εργασίες στο σχολείο, στο σπίτι, ατομικές 

ή ομαδικές
• γ) Οι συνθετικές δημιουργικές και οι 

διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές
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• δ) Οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης 
• (Υποχρεωτικά μία τετραμηνιαία δοκιμασία στο Α΄ τετράμηνο και μία στο Β΄ 

τετράμηνο στα μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ (Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.: 165769/Δ2/17-
12-2021) – Ο διδάσκων/Η διδάσκουσα επιλέγει τον τρόπο διεξαγωγής αξιολόγησης) : 

 Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (με προειδοποίηση σε 

ανακεφαλαίωση / χωρίς προειδοποίηση στο μάθημα της ημέρας / με τους 
γνωστούς περιορισμούς: 1 την ημέρα / 3 την εβδομάδα)

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

 Αξιοποίηση του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης
• ε) Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (με ή χωρίς 

προειδοποίηση / Ο αριθμός και η συχνότητα στην κρίση του διδάσκοντος)

Αξιολόγηση μαθητών στο Γυμνάσιο [2]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §1

(Αντικαθιστά το άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016.)
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Για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 
του ΓΕ.Λ. στα τετράμηνα συνεκτιμώνται τα 
παρακάτω κριτήρια:
• α) Η συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική 

μαθησιακή διαδικασία
• β) Η επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το 

μάθημα

Αξιολόγηση μαθητών στο Γενικό Λύκειο [1]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §2

(Αντικαθιστά τις §§ 1, 2 του άρθρου 103 του Ν. 4610/2019.)
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Αξιολόγηση μαθητών στο Γενικό Λύκειο [2]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §2

(Αντικαθιστά τις §§ 1, 2 του άρθρου 103 του Ν. 4610/2019.)

• γ) Η επίδοση στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες 
αξιολόγησης (με τις ακόλουθες μορφές):
 Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες 
 Ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση 

ατομικής ή ομαδικής συνθετικής 
δημιουργικής ή διαθεματικής εργασίας

 Αξιοποίηση του μοντέλου της 
ανεστραμμένης τάξης

• 1 τετραμηνιαία δοκιμασία στο Α΄ τετράμηνο και 1 στο Β΄ 
τετράμηνο.

• Αν δεν πραγματοποιηθεί η δοκιμασία στο Α΄ τετράμηνο, 
πραγματοποιούνται  δύο (2) στο Β΄ τετράμηνο.

• Ο διδάσκων επιλέγει τη μορφή της τετραμηνιαίας δοκιμασίας.
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δ) Η επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες
 Ολιγόλεπτες (με ή χωρίς προειδοποίηση / Ο αριθμός και η 

συχνότητα στην κρίση του διδάσκοντος)

 Ωριαίες (με προειδοποίηση σε ανακεφαλαίωση / χωρίς 

προειδοποίηση στο μάθημα της ημέρας / με τους γνωστούς 
περιορισμούς)

ε) Οι εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο 
σπίτι.

Αξιολόγηση μαθητών στο Γενικό Λύκειο [3]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §2

(Αντικαθιστά τις §§ 1, 2 του άρθρου 103 του Ν. 4610/2019.)
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Αξιολόγηση μαθητών στο Επαγγελματικό Λύκειο [1]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §3

(Αντικαθιστά το άρθρο 120 του Ν. 4610/2019.)

Η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με 
ενδιάμεσες:

• γραπτές
• προφορικές δοκιμασίες αξιολόγησης
• πρακτικές 
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Αξιολόγηση μαθητών στο Επαγγελματικό Λύκειο [2]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §3

(Αντικαθιστά το άρθρο 120 του Ν. 4610/2019.)

• Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που 
γίνονται:
 στο μάθημα της ημέρας.
 χωρίς προειδοποίηση.
 Ο αριθμός τους επαφίεται στην κρίση του 

διδάσκοντος.

Οι ενδιάμεσες γραπτές  δοκιμασίες (εξετάσεις) 
περιλαμβάνουν:
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Αξιολόγηση μαθητών στο Επαγγελματικό Λύκειο [3]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §3

(Αντικαθιστά το άρθρο 120 του Ν. 4610/2019.)

• Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού
χαρακτήρα:

 Καλύπτουν διδαγμένες ενότητες.

 Γίνονται με προειδοποίηση.

 Στα Νέα Ελληνικά γίνονται σε δίωρο (2 ώρες).

 Χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι ερωτήσεων 

και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας.
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Αξιολόγηση μαθητών στο Επαγγελματικό Λύκειο [4]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §3

(Αντικαθιστά το άρθρο 120 του Ν. 4610/2019.)

Εκτός των προφορικών, πρακτικών και γραπτών 
δοκιμασιών σύντομης διάρκειας, διενεργούνται 
και τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (1 την 

ημέρα, 3 την εβδομάδα) σε μορφή:
 γραπτών ωριαίων δοκιμασιών επαναληπτικού

χαρακτήρα.
 συνθετικών ή διαθεματικών εργασιών, 

ατομικών ή ομαδικών.
 μοντέλου ανεστραμμένης τάξης.
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Οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης:
 Γίνονται υποχρεωτικά στο Α΄ τετράμηνο.
 Σε περίπτωση κωλύματος γίνονται στο Β΄ 

τετράμηνο.

• Τα θέματα κατατίθενται στον Διευθυντή.
• Τα γραπτά δοκίμια και οι εργασίες 

φυλάσσονται από τον διδάσκοντα έως το 
τέλος του διδακτικού έτους.

Αξιολόγηση μαθητών στο Επαγγελματικό Λύκειο [5]
Ν. 4823/2021, άρθρο 86, §3

(Αντικαθιστά το άρθρο 120 του Ν. 4610/2019.)
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Αξιολόγηση μαθητών (γενικά)
Ν. 4823/2021, άρθρο 86

• Ενημερώστε από την αρχή τους 
μαθητές/τις μαθήτριές σας για τη 
διαδικασία αξιολόγησης στα τετράμηνα, 
όπως και για τον τρόπο εξέτασης και 
αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. 

• Καλό είναι να αναρωτιούνται κατά 
διαστήματα κατά πόσο ανταποκρίνονται 
στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους.



Στο σχολείο, εκτός τάξης - Εξωδιδακτικές εργασίες
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• Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Σ.Δ. και άλλων ομάδων 
εργασίας

• Εφημερίες
• Υπεύθυνος/η   τάξης
• Σύμβουλος Σχολικής Ζωής
• Ενδοσχολικός Συντονιστής
• Παιδαγωγικός Σύμβουλος (μέντορας)
• Σύνταξη Πρακτικών Συνεδριάσεων Σ.Δ.
• Μητρώο Μαθητών / Ευρετήριο
• Οργάνωση εορτών
• Ωρολόγιο Πρόγραμμα
• Πρωτόκολλο
• Myschool
• Απολυτήρια / Αποδεικτικά απόλυσης
• Καταχώριση – Ενημέρωση της αξιολόγησης μαθητών
• Πολιτική προστασία



Καθήκοντα Δημοσίων Υπαλλήλων
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Θέματα  υπηρεσιακής κατάστασης των 
Δημοσίων Υπαλλήλων ρυθμίζονται από τον 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα) = 
• Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τχ. Α΄, 9-2-2007) και
• Ν. 4590/2019 (Φ.Ε.Κ. 17, τχ. Α΄, 7-2-2019) 

[άρθρα 33-42].  
Αναζητήστε τα Φ.Ε.Κ. στον σύνδεσμο:
Εθνικό Τυπογραφείο:

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

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


Καθήκοντα εκπαιδευτικών

Τα ιδιαίτερα καθήκοντα των εκπαιδευτικών
(μόνιμων και αναπληρωτών) ορίζονται κυρίως 
στην Υπουργική Απόφαση: 

Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τχ. Β΄/16-2-
2002), εκτός από τα άρθρα 7-13. 

Ειδικότερα: άρθρα 27-39.
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Μαθητικές Κοινότητες

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών 
στη σχολική ζωή ρυθμίζεται από τον 
Κανονισμό Λειτουργίας Μαθητικών 
Κοινοτήτων.
Βλ. Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων 
(Δ.Δ.Ε. Φλώρινας):
https://grafis.sch.gr/index.php/s/AtPEQn
WJeK6TCPj

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον σύνδεσμο.
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https://grafis.sch.gr/index.php/s/AtPEQnWJeK6TCPj


Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Μ.
Ν. 4692, άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 111/τχ. Α΄/12-6-2020)

Υ.Α. 13423/ΓΔ4_(Φ.Ε.Κ. 491/τχ. Β΄/9-2-21)

Συντάσσεται (μετά από εισήγηση του Διευθυντή/της 
Διευθύντριας) με τη συμμετοχή:

• Όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

• Των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων.

• Εκπροσώπου του οικείου Δήμου.

• Του Προεδρείου του 15μελούς Μαθητικού 

Συμβουλίου.
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Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού  Έργου 
Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
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• Ν. 4547, άρθρα 47, 48 (Φ.Ε.Κ. 102/τχ. Α΄/12-6-2018) 
[Έχουν γίνει τροποποιήσεις]

• Ν. 4692, άρθρα 33-36 (Φ.Ε.Κ. 111/τχ. Α΄/12-6-2020)

• Ν. 4823, άρθρα 231, 233 (Φ.Ε.Κ. 136/τχ. Α΄/3-8-2021

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



Χρήσιμες ιστοσελίδες για φιλολόγους και όχι μόνο  [1]
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• 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Νοτίου Αιγαίου (Στην ενότητα: "e-Βιβλιοθήκη/Φιλόλογοι"  

θα βρείτε: Προγράμματα Σπουδών, Οδηγίες διδασκαλίας και άλλο υλικό 

για τα φιλολογικά μαθήματα και την Ιστορία):
https://blogs.sch.gr/1pekesna/

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
http://iep.edu.gr/el/

• Πλατφόρμα «Αίσωπος» (Ι.Ε.Π.)  - Ψηφιακά 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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• Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας): 

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

• Πρωτέας (Κ.Ε.Γ.): Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά 
μαθήματα: 

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

• Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (όταν ενημερωθούν):
http://www.study4exams.gr/

• ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού 
περιεχομένου: 

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

Χρήσιμες ιστοσελίδες για φιλολόγους και όχι μόνο  [2]

https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://proteas.greek-language.gr/index.html
http://www.study4exams.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
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• Εθνική Πινακοθήκη:
https://www.nationalgallery.gr/el/

• Αρχείο της ΕΡΤ (πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό):
https://archive.ert.gr/
Ειδικότερα: «Η ΕΡΤ πάει σχολείο» (οπτικοακουστικό υλικό 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατά μάθημα):
https://ertatschool.ert.gr/

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού.
http://www.ekedisy.gr/

Χρήσιμες ιστοσελίδες για φιλολόγους και όχι μόνο  [3]

https://www.nationalgallery.gr/el/
https://archive.ert.gr/
https://ertatschool.ert.gr/
http://www.ekedisy.gr/
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• Perseus Digital Library (Κείμενα αρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων):

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

• Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας 
Διδακτικών Αντικειμένων (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης):

http://www.mitida.gr/ (Πρόταση κ. Κλ. Ζουμπουλάκη)

• Αρχαιολογικά Μουσεία (πληροφορίες για όλα τα 
αρχαιολογικά μουσεία και μετάβαση στις ιστοσελίδες 
τους):

https://archaeologicalmuseums.gr/el

Χρήσιμες ιστοσελίδες για φιλολόγους και όχι μόνο  [4]

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.mitida.gr/
https://archaeologicalmuseums.gr/el
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• Περιοδικό Διαβάζω (ψηφιοποιημένα τεύχη):
https://diavazo.gr

• Εθνικό Κέντρο Βιβλίου:
http://www.ekebi.gr/

• Ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά περιοδικά (Ε.ΚΕ.ΒΙ.):
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnod
e=488

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου:
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el

Χρήσιμες ιστοσελίδες για φιλολόγους και όχι μόνο  [5]

https://diavazo.gr/
http://www.ekebi.gr/
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=488
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el


Συνδικαλιστικά
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Στις Κυκλάδες λειτουργούν Ενώσεις 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης  (Ε.Λ.Μ.Ε.), 
πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα,  που 
συγκροτούν συνδικαλιστικά την Ομοσπονδία 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης  (Ο.Λ.Μ.Ε.).
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Καλή εγκατάσταση 

και καλή διαμονή 

στις Κυκλάδες!

Καλή σχολική χρονιά 

με υγεία!

Χάρης Κωνσταντέλλιας


