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Εισαγωγή 

 

Δρχςεοικϊπ Καμξμιρμϊπ Λειςξσογίαπ  

 

Ο Δρχςεοικϊπ Καμξμιρμϊπ Λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ (άοθοξ 37, Ν.4692/2020) βαρίζεςαι ρε ϊρα 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ πξλιςεία για ςημ εκπαίδεσρη και ςη λειςξσογία ςχμ δημϊριχμ και ιδιχςικόμ 

Συξλείχμ και βαρίζεςαι ρςιπ απξδεκςέπ παιδαγχγικέπ αουέπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιδιαίςεοεπ 

ρσμθήκεπ λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ και ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ ςξπικήπ ρυξλικήπ και εσοϋςεοηπ 

κξιμϊςηςαπ. Ο Δρχςεοικϊπ Καμξμιρμϊπ Λειςξσογίαπ ρσμςάυθηκε ϋρςεοα απϊ ειρήγηρη ςξσ Διεσθσμςή  

ςξσ Συξλείξσ, με ςη ρσμμεςξυή ϊλχμ ςχμ μελόμ ςξσ Σσλλϊγξσ Διδαρκϊμςχμ (Αο. ποανηπ ρσλλϊγξσ 

29/9-6-2021) , ςχμ μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Σσμβξσλίξσ ςξσ Σσλλϊγξσ Γξμέχμ και Κηδεμϊμχμ, ςξσ 

ποξεδοείξσ ςξσ δεκαπεμςαμελξϋπ μαθηςικξϋ ρσμβξσλίξσ ςξσ Συξλείξσ και ςξσ εκποξρόπξσ ςξσ 

Δήμξσ Μϋκηπ. Ο Δρχςεοικϊπ Καμξμιρμϊπ Λειςξσογίαπ με ςημ έμαονη ςξσ ρυξλικξϋ έςξσπ κξιμξπξιείςαι 

ρε ϊλξσπ ςξσ γξμείπ/κηδεμϊμεπ και αμαοςάςαι ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ Συξλείξσ.  

 

Βαρικέπ αουέπ και ρςϊυξι ςξσ Δρχςεοικξϋ Καμξμιρμξϋ Λειςξσογίαπ  

 

Τξ  ΔΠΑ.Λ. Γλαϋκηπ  είμαι έμα αμξιυςϊ ρςη κξιμχμία, δημξκοαςικϊ ρυξλείξ,  ρςξ ξπξίξ 

δε γίμεςαι απξδεκςή ξπξιαδήπξςε διάκοιρη ρε βάοξπ άλλξσ αμθοόπξσ λϊγχ τϋλξσ, 

ηλικίαπ,  θοηρκεϋμαςξπ, εθμικϊςηςαπ, κ.ς.λ. Μέλη ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ, με διακοιςξϋπ 

οϊλξσπ μεςανϋ ςξσπ, είμαι ξι μαθηςέπ, ξι εκπαιδεσςικξί, ξι γξμείπ – κηδεμϊμεπ και ςξ 

ποξρχπικϊ σπξρςήοινηπ. Η ρσμμεςξυή  ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ, μέρα ρε έμα 

πλαίριξ ρσμεογαρίαπ και διαλϊγξσ, ποέπει μα είμαι ξσριαρςική ςϊρξ ρςημ καθημεοιμή 

λειςξσογία ςξσ ρυξλείξσ,  ϊρξ και ρςιπ άλλεπ εκδηλόρειπ (εθμικέπ εξοςέπ, ρυξλικξϋπ 

πεοιπάςξσπ, εκπαιδεσςικέπ επιρκέφειπ κ.ς.λ.). 

Τξ ΔΠΑ.Λ. Γλαϋκηπ εμθαοοϋμει, παοάλληλα, ςη ρσμμεςξυή ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικήπ 

κξιμϊςηςαπ ρςιπ διαρυξλικέπ ρσμεογαρίεπ, ρςα εσοχπαψκά και εθμικά ποξγοάμμαςα, ρςημ 

αμάπςσνη καιμξςξμιόμ, καθόπ και ρςιπ δοάρειπ κξιμχμικήπ αλληλεγγϋηπ. 

Μέρχ ςχμ ρσμτχμημέμχμ ϊοχμ και καμϊμχμ ςξσ Καμξμιρμξϋ ςξσ Συξλείξσ επιδιόκεςαι: 

 Η εναρτάλιρη ςηπ ρχμαςικήπ και ρσμαιρθημαςικήπ αρτάλειαπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ 

ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ. 

 Η διαμϊοτχρη ποξρχπικξςήςχμ πξσ λειςξσογξϋμ σπεϋθσμα, ρέβξμςαι ςιπ 

ελεσθεοίεπ ςχμ άλλχμ και ρσμεογάζξμςαι αομξμικά μεςανϋ ςξσπ. 

 Η θεμελίχρη εμϊπ πλαιρίξσ πξσ σπξρςηοίζει ςξ εκπαιδεσςικϊ έογξ και ςημ αποϊρκξπςη 
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ρσμμεςξυή ϊλχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. 

 Η διαμϊοτχρη κλίμαςξπ πξσ ρςηοίζει ςημ ξλϊπλεσοη αμάπςσνη ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ 

ςξσ/ςηπ κάθε μαθηςή/οιαπ, αλλά και ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ. 

 Η δημιξσογία εϋοσθμχμ, εσυάοιρςχμ και απξδξςικόμ ρσμθηκόμ διδαρκαλίαπ, 

μάθηρηπ και εογαρίαπ. 

 

 

1. Λειτουργία του χολείου  

 

I. Διδακτικό ωράριο 

Η έμαονη ςχμ μαθημάςχμ είμαι ρςιπ 08:15 και η λήνη ρςιπ 14:10. Η  διάοκεια μαθημάςχμ 

ςξσ σπξυοεχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ και ςα διαλείμμαςα καθξοίζξμςαι απϊ ρυεςική απϊταρη 

ςξσ ΥΠΑΙΘ και αμακξιμόμεςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Συξλείξσ. Τξ διδακςικϊ έςξπ ξοίζεςαι απϊ 

ςημ 1η Σεπςεμβοίξσ κάθε έςξσπ και λήγει ςημ 30η Ιξσμίξσ ςξσ επϊμεμξσ έςξσπ. 

 

II. Προσέλευση στο σχολείο 

Οι μαθηςέπ ποξρέουξμςαι ρςξ ρυξλείξ ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ μαθημάςχμ. 

 

III. Παραμομή στο σχολείο 

Οι μαθηςέπ ποέπει μα ειρέουξμςαι ρςημ ςάνη αμέρχπ μϊλιπ υςσπήρει ςξ κξσδξϋμι. 

Δτϊρξμ ειρέλθει ξ διδάρκχμ ρςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ δεμ επιςοέπεςαι η είρξδξπ ρε 

καμέμαμ μαθηςή. 

Καςά ςη διάοκεια ςχμ μαθημάςχμ καμέμαπ μαθηςήπ, απϊ ςξσπ ποξρελθϊμςεπ ρςξ 

ρυξλείξ, δεμ επιςοέπεςαι μα απξσριάζει αδικαιξλϊγηςα απϊ ςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ. 

Δεμ επιςοέπεςαι η καςαμάλχρη ταγηςξϋ, κατέ και αμαφσκςικξϋ ρςημ αίθξσρα 

διδαρκαλίαπ. 

 

IV. Αποχώρηση από το σχολείο 

Οι μαθηςέπ/οιεπ ρε καμία πεοίπςχρη δεμ τεϋγξσμ απϊ ςξ Συξλείξ ποιμ ςη λήνη ςχμ 

μαθημάςχμ υχοίπ άδεια. Αμ παοξσριαρςεί αμάγκη έκςακςηπ απξυόοηρηπ καςά ςη 

διάοκεια ςξσ ρυξλικξϋ χοαοίξσ (π.υ. αρθέμεια), εμημεοόμεςαι ξ γξμέαπ/κηδεμϊμαπ για 

μα ποξρέλθει ρςξ Συξλείξ και μα παοαλάβει ςξ παιδί ςξσ, ρσμπληοόμξμςαπ ςξ ρυεςικϊ 

έμςσπξ. 
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Τέλξπ, εάμ κάπξιξπ γξμέαπ/κηδεμϊμαπ υοειαρςεί, για ειδικϊ λϊγξ μα πάοει ςξ παιδί 

ςξσ ποιμ ςη λήνη ςχμ μαθημάςχμ, υοειάζεςαι μα εμημεοόρει ςη Διεϋθσμρη ςξσ Συξλείξσ. 

 

V. Απουσίες μαθητώμ 

Για ςημ ςακςική παοακξλξϋθηρη ςηπ τξίςηρηπ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ εσθϋμξμςαι εν 

ξλξκλήοξσ ξι κηδεμϊμεπ ςξσπ. Οι γξμείπ/κηδεμϊμεπ ξτείλξσμ μα εμημεοόμξσμ ςξ Συξλείξ 

για ςημ απξσρία ςχμ παιδιόμ ςξσπ. Να ρημειχθεί ϊςι ξ αοιθμϊπ ςχμ απξσριόμ για ςξσπ 

μαθηςέπ πξσ παοακξλξσθξϋμ μϊμξ ειδικϊςηςα είμαι λιγϊςεοεπ απϊ ςξσπ μαθηςέπ πξσ 

παοακξλξσθξϋμ ϊλα ςα μαθήμαςα.   

 

VI. Διαδικασίες εμημέρωσης μαθητώμ, γομέωμ και κηδεμόμωμ 

Η εμημέοχρη μαθηςόμ, γξμέχμ και κηδεμϊμχμ γίμεςαι μέρχ ςχμ ακϊλξσθχμ ςοϊπχμ: 

 Τηλετχμικά, ρε έκςακςη αμάγκη.  

 Απξρςξλή Δμημεοχςικόμ SMS. 

 Μέρχ ςηπ επίρκεφήπ ςξσπ ρςξ ρυξλείξ ρςιπ ποξγοαμμαςιρμέμεπ, απϊ ςξμ Σϋλλξγξ 

Διδαρκϊμςχμ, ημέοεπ και όοεπ. 

2. χολική και Κοιμωμική Ζωή  

I. Υοίτηση: 

Η τξίςηρη ςχμ μαθηςόμ/οιόμ, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία, είμαι καθήκξμ 

και σπξυοέχρη ςξσπ. Η ρσμμεςξυή ςξσπ ξτείλει μα είμαι ςακςική, εμεογϊπ και 

ρσρςημαςική. Η ελλιπήπ τξίςηρή ςξσπ, και μάλιρςα υχοίπ ρξβαοϊ λϊγξ, δσρυεοαίμει 

ςϊρξ ςξ ρυξλικϊ έογξ ϊρξ και ςημ ποϊξδϊ ςξσπ. 

II. χολικοί χώροι 

Η ρσμεογαρία ϊλχμ είμαι απαοαίςηςη, για μα διαςηοηθεί έμα καθαοϊ και εσυάοιρςξ 

ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ, καςάλληλξ για μάθηρη. Για ςημ επιςσυία ασςξϋ ςξσ ρκξπξϋ ξι 

μαθηςέπ: 

 Σέβξμςαι ςημ κιμηςή και ακίμηςη πεοιξσρία ςξσ Συξλείξσ καθόπ και ςξ τσρικϊ 

πεοιβάλλξμ ςηπ ασλήπ ςξσ Συξλείξσ. 

 Δεμ οσπαίμξσμ ςξμ ρυξλικϊ υόοξ, δεμ γοάτξσμ ρε θοαμία και ςξίυξσπ, 

υοηριμξπξιξϋμ ςα καλάθια απξοοιμμάςχμ. 

 Διαςηοξϋμ ςξ θοαμίξ ςξσπ καθαοϊ, ρε άοιρςη καςάρςαρη.  

 Σεβϊμαρςε ςα εογαλεία ρςα εογαρςήοια ϊπχπ και ςα σλικά εογαριόμ. 

 Διδικϊςεοα ρςα δϋξ εογαρςήοια πληοξτξοικήπ, ρε κάθε μαθηςή αμςιρςξιυεί 
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ρσγκεκοιμέμξπ Η/Υ για ϊλη ςημ διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ και είμαι σπεϋθσμξπ 

μα ςξ διαςηοήρει ρε άοςια καςάρςαρη. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι, μαθηςήπ πξσ ποξκαλεί τθξοά ρςημ πεοιξσρία ςξσ Συξλείξσ, 

ελέγυεςαι για ςη ρσμπεοιτξοά ασςή και η δαπάμη απξκαςάρςαρηπ βαοϋμει ςξμ κηδεμϊμα 

ςξσ. 

 

III. Διάλειμμα 

Καςά ςη διάοκεια ςξσ διαλείμμαςξπ: 

 Οι μαθηςέπ/οιεπ ξτείλξσμ μα βγαίμξσμ ρςξμ αϋλειξ υόοξ, όρςε μα απξτεϋγεςαι ξ 

ρσμχρςιρμϊπ ρςιπ αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ και ρςξσπ διαδοϊμξσπ και μα μειόμεςαι η 

πιθαμϊςηςα αςσυημάςχμ. 

 Οι αίθξσρεπ ποέπει μα αεοίζξμςαι. 

 Ο/η εκπαιδεσςικϊπ ενέουεςαι ςελεσςαίξπ/α, απϊ ςημ αίθξσρα ςημ ξπξία ποέπει μα 

κλειδόρει. 

 Οι μαθηςέπ απαγξοεϋεςαι μα βγαίμξσμ ένχ απϊ ςξμ αϋλειξ υόοξ ςξσ ρυξλείξσ. 

 

3. υμπεριφορά - Δικαιώματα – Τποχρεώσεις  

I. Ο Διευθυμτής 

 Σσμεογάζεςαι με ςιπ μαθηςικέπ κξιμϊςηςεπ για ςημ ξογάμχρη ςηπ ρυξλικήπ ζχήπ, 

μέρα ρε κλίμα καςαμϊηρηπ και σπεσθσμϊςηςαπ 

 Δίμαι σπεϋθσμξπ, μαζί με ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, για ςημ καθαοιϊςηςα και αιρθηςική 

ςχμ υόοχμ ςξσ ρυξλείξσ, καθόπ και για ςημ ποξρςαρία ςηπ σγείαπ και αρτάλειαπ 

ςχμ μαθηςόμ. 

 Δμημεοόμει ςξμ Σϋλλξγξ ςχμ Διδαρκϊμςχμ για ςημ εκπαιδεσςική μξμξθερία, ςιπ 

εγκσκλίξσπ και ςιπ απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςη λειςξσογία ςξσ Συξλείξσ και ςημ 

εταομξγή ςχμ ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ. 

 Σσμβάλλει ρςη δημιξσογία κλίμαςξπ δημξκοαςικήπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ διδαρκϊμςχμ 

και ςχμ μαθηςόμ και είμαι σπεϋθσμξπ, ρε ρσμεογαρία με ςξσπ διδάρκξμςεπ, για ςημ 

ςήοηρη ςηπ πειθαουίαπ. 

 Απεσθϋμει ρςξσπ διδάρκξμςεπ, ϊςαμ είμαι απαοαίςηςξ, ρσρςάρειπ ρε πμεϋμα 

ρσμαδελτικήπ αλληλεγγϋηπ. 

 Λαμβάμει μέοιμμα για ςημ εναρτάλιρη παιδαγχγικόμ μέρχμ και εογαλείχμ, ςημ 

καλή υοήρη ςξσπ ρςη ρυξλική ςάνη, ςη λειςξσογικϊςηςα και ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσπ, 



7 
 

ρε πεοίπςχρη τθξοάπ. 

 

II. Οι εκπαιδευτικοί 

 Δίμαι σπεϋθσμξι για ςημ εκπαίδεσρη − διδαρκαλία, μάθηρη και διαπαιδαγόγηρη ςχμ 

μαθηςόμ.  

 Σσμεογάζξμςαι με ςξσπ μαθηςέπ, ρέβξμςαι ςημ ποξρχπικϊςηςά ςξσπ και εμπμέξσμ 

δημξκοαςική ρσμπεοιτξοά. 

 Ανιξλξγξϋμ αμςικειμεμικά ςημ ποϊξδξ και ςημ επίδξρη ςχμ μαθηςόμ και 

εμημεοόμξσμ ρυεςικόπ ςξσπ γξμείπ ή κηδεμϊμεπ ςχμ μαθηςόμ. 

 Έυξσμ ςημ εσθϋμη ςηπ επιςήοηρηπ και ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ μαθηςόμ καςά ςημ 

διάοκεια ςχμ διαλειμμάςχμ. 

 Αμαμεόμξσμ και εμπλξσςίζξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ ρυεςικά με ςα γμχρςικά ςξσπ 

αμςικείμεμα και υοηριμξπξιξϋμ μέεπ μεθϊδξσπ διδαρκαλίαπ ϊπξσ είμαι απαοαίςηςξ. 

 Σσμμεςέυξσμ σπξυοεχςικά ρςιπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ Σσλλϊγξσ Διδαρκϊμςχμ και ρςιπ 

παιδαγχγικέπ ρσμαμςήρειπ. 

III. Οι μαθητές/μαθήτριες  

 Οτείλξσμ η  ρσμπεοιτξοά ςξσπ μα διέπεςαι απϊ δημξκοαςικϊ ήθξπ. 

 Να δείυμξσμ ρεβαρμϊ ρςξ εκπαιδεσςικϊ, βξηθηςικϊ ποξρχπικϊ και ρςξσπ 

ρσμμαθηςέπ ςξσπ. 

 Να μημ υοηριμξπξιξϋμ λεκςική, ρχμαςική, φσυξλξγική ή άλλη μξοτή βίαπ.  

 Να ρέβξμςαι ςη ρυξλική πεοιξσρία.  

 

4. Άλλα θέματα 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι: 

 Η υοήρη κιμηςξϋ ςηλετόμξσ για ρσμξμιλία, βιμςεξρκϊπηρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη 

υοήρη εμςϊπ ςχμ ρυξλικόμ υόοχμ – κςηοίχμ και σπαίθοιχμ υόοχμ – απαγξοεϋεςαι. 

 Τξ κάπμιρμα, η λήφη αλκξϊλ και η υοήρη άλλχμ εναοςηριξγϊμχμ ξσριόμ είμαι 

καςαρςοξτικέπ για ςημ πμεσμαςική και ςη ρχμαςική σγεία ςχμ μαθηςόμ. Για ςξμ 

λϊγξ ασςϊ απαγξοεϋξμςαι. Η παοέκκλιρη απϊ ςξσπ καμϊμεπ ασςξϋπ ρσμεπάγεςαι ςημ 

άμερη ανιξπξίηρη ασρςηοόμ παιδαγχγικόμ μέςοχμ. 

 Σςιπ εογαρςηοιακέπ αίθξσρεπ δεμ επιςοέπεςαι μα παοεσοίρκξμςαι μαθηςέπ υχοίπ ςημ 

παοξσρία ςχμ εκπαιδεσςικόμ.  
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 Ο εκπαιδεσςικϊπ ξτείλει καςά ςημ απξυόοηρη ςξσ απϊ ςξ εογαρςήοιξ μα ελέγυει 

κάθε τξοά ςξμ ενξπλιρμϊ χπ ποξπ ςημ πληοϊςηςα ςξσ και μα τοξμςίζει για ςημ καλή 

εικϊμα ςξσ υόοξσ. 

 

5. Παιδαγωγικός έλεγχος 

H αμάπςσνη θεςικξϋ ρυξλικξϋ κλίμαςξπ είμαι έμαπ ρημαμςικϊπ παοάγξμςαπ ςηπ διαδικαρίαπ 

αμςιμεςόπιρηπ ςηπ παοαβαςικϊςηςαπ ρςξμ ρυξλικϊ υόοξ. Τα υαοακςηοιρςικά ςξσ θεςικξϋ και 

σγιξϋπ ρυξλικξϋ κλίμαςξπ είμαι ςα ακϊλξσθα: 

 ποξαγχγή αςμϊρταιοαπ αμξιβαίξσ ρεβαρμξϋ, εμθάοοσμρηπ και σπξρςήοινηπ 

 απαγϊοεσρη ςηπ βίαπ 

 δημιξσογία ποξρςαςεσςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ πξσ μα απξςοέπει ςξμ εκτξβιρμϊ 

 καλλιέογεια ςξσ ρεβαρμξϋ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ 

 ποξόθηρη ςηπ ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ 

 ρϋμδερη ςξσ Συξλείξσ με ςημ ξικξγεμειακή ζχή 

 ποξαγχγή ςηπ ιρϊςηςαπ και ςηπ ρσμμεςξυήπ ϊλχμ. 

Αοκεςέπ ϊμχπ είμαι ξι πεοιπςόρειπ πξσ ξι μαθηςέπ/οιεπ ποξβαίμξσμ ρε μη 

απξδεκςέπ ρσμπεοιτξοέπ ρε ρυέρη με ςξμ καμξμιρμϊ λειςξσογίαπ. Τα θέμαςα μη 

απξδεκςήπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ ρςξ Συξλείξ απξςελξϋμ αμςικείμεμξ 

ρσμεογαρίαπ ςχμ γξμέχμ/κηδεμϊμχμ με ςξμ/ςημ εκπαιδεσςικϊ ςηπ ςάνηπ, ςξμ/ςη 

Σϋμβξσλξ Συξλικήπ ζχήπ, ςξμ/ςη Διεσθσμςή/οια ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ, ςξμ Σϋλλξγξ 

Διδαρκϊμςχμ και ςξμ/ςη Σσμςξμιρςή/οια Δκπαιδεσςικξϋ Έογξσ, ποξκειμέμξσ μα σπάονει 

η καλϋςεοη δσμαςή παιδαγχγική αμςιμεςόπιρη ςξσ θέμαςξπ. Σε κάθε πεοίπςχρη και ποιμ 

απϊ ξπξιαδήπξςε απϊταρη, λαμβάμεςαι σπϊφη η βαρική αουή ςξσ ρεβαρμξϋ ςηπ 

ποξρχπικϊςηςαπ και ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ παιδιξϋ. Οι ρχμαςικέπ πξιμέπ δεμ 

επιςοέπξμςαι. 

Τξ Συξλείξ, χπ τξοέαπ αγχγήπ, έυει καθήκξμ μα λειςξσογεί έςρι όρςε ξι 

μαθηςέπ/οιεπ μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι κάθε ποάνη ςξσπ έυει ρσμέπειεπ, μα μάθξσμ μα 

αμαλαμβάμξσμ ςημ εσθϋμη ςχμ επιλξγόμ ςξσπ και μα γίμξσμ σπεϋθσμξι πξλίςεπ. Αμ η 

ρσμπεοιτξοά ςξσ μαθηςή και ςηπ μαθήςοιαπ δεμ εμαομξμίζεςαι με ςημ ιδιϊςηςά ςξσ και 

απξκλίμει απϊ ςημ ςήοηρη ςξσ ερχςεοικξϋ καμξμιρμξϋ ςξσ Συξλείξσ, ςϊςε αμςιμεςχπίζει 

ςξμ παιδαγχγικϊ έλεγυξ, ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ ςηπ φσυξλξγίαπ και παιδαγχγικήπ πξσ 

διέπξσμ ςημ ηλικία ςξσ. 

Τα θέμαςα παοαβαςικήπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ ρςξ Συξλείξ 
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αμςιμεςχπίζξμςαι με βάρη ςημ κείμεμη μξμξθερία. 

 

6. χολικές Δραστηριότητες 

Τξ Συξλείξ ξογαμόμει μια ρειοά δοαρςηοιξςήςχμ, εμςϊπ και εκςϊπ Συξλείξσ πξσ 

ρςϊυξ έυξσμ ςη ρϋμδερη ρυξλικήπ και κξιμχμικήπ ζχήπ, και γι’ ασςϊ είμαι αμαγκαίξ μα 

σπάουει ρςημ αουή ςξσ ρυξλικξϋ έςξσπ ρυεδιαρμϊπ πξσ θα λαμβάμει σπϊφη παιδαγχγικά 

κοιςήοια. Μέρα απϊ ασςέπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςα παιδιά εμπλξσςίζξσμ ςιπ ήδη 

σπάουξσρεπ γμόρειπ, ςιπ ρσμδέξσμ με ςημ καθημεοιμή ζχή, απξκςξϋμ δενιϊςηςεπ ζχήπ, 

εσαιρθηςξπξιξϋμςαι ρε διάτξοα κξιμχμικά θέμαςα, διεσοϋμξσμ ςξσπ ξοίζξμςεπ ςξσπ και 

κάμξσμ ποάνη ϊρα μαθαίμξσμ ρςα Ποξγοάμμαςα Συξλικόμ Δοαρςηοιξςήςχμ και ρςα 

Δογαρςήοια Δενιξςήςχμ. Τξ Συξλείξ επιδιόκει ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ 

γξμέχμ/κηδεμϊμχμ και ςη ρσμμεςξυή ϊλχμ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ ρςιπ επεςειακέπ, 

μξοτχςικέπ, πξλιςιρςικέπ, αθληςικέπ εκδηλόρειπ. 

 

7. Εσωτερικός Καμομισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του 

Ο κξιμά ρσμτχμημέμξπ Καμξμιρμϊπ βαρίζεςαι ρςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία και ρςιπ 

ρϋγυοξμεπ παιδαγχγικέπ και διδακςικέπ αουέπ. Η ςήοηρη ςξσ απϊ ςξσπ/ςιπ μαθηςέπ/οιεπ, 

ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ και ςξσπ γξμείπ/κηδεμϊμεπ με αμξιβαίξ ρεβαρμϊ ρςξμ διακοιςϊ 

θερμικϊ οϊλξ ςξσπ, όρςε μα έυει πληοϊςηςα, γεμική απξδξυή και εταομξγή, απξςελεί 

ποξωπϊθερη ςηπ εϋοσθμηπ λειςξσογίαπ  ςξσ Συξλείξσ. Δίμαι ςξ θεμέλιξ πάμχ ρςξ ξπξίξ 

μπξοεί ςξ Συξλείξ μα ξικξδξμήρει για μα πεςϋυει ςξσπ ρςϊυξσπ και ςξ ϊοαμά ςξσ. 

Θέμαςα πξσ αμακϋπςξσμ και δεμ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξμ Καμξμιρμϊ, 

αμςιμεςχπίζξμςαι καςά πεοίπςχρη απϊ ςξμ/ςη Διεσθσμςή/οια και ςξμ Σϋλλξγξ 

Διδαρκϊμςχμ, ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ ςηπ παιδαγχγικήπ επιρςήμηπ και ςημ εκπαιδεσςική 

μξμξθερία, ρε πμεϋμα ρσμεογαρίαπ με ϊλα ςα μέλη ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ. 

Ο καμξμιρμϊπ κξιμξπξιείςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ γξμείπ/κηδεμϊμεπ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ 

ποξπ εμημέοχρή ςξσπ. 

 

 

                                                                                                      

 

 

 


