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Πλαίριξ Οογάμωρηπ Συξλικήπ Εωήπ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ Ηερραλξμίκηπ ςηπ Φ.Δ. 
Βαρική απξρςξλή ςξσ Συξλείξσ μαπ είμαι η πμεσµαςική καλλιέογεια και η αγχγή ςχμ μαθηςοιώμ και 
ςχμ μαθηςώμ ςξσ. To Συξλείξ μαπ τοξμςίζει ώρςε όλξι αμεναιοέςχπ, μικοξί και μεγάλξι, μα 
αιρθάμξμςαι αρταλείπ και υαοξύμεμξι ρε ασςό. Σκξπόπ ςξσ Πλαιρίξσ Οογάμχρηπ ςηπ Συξλικήπ μαπ 
Εχήπ δεμ είμαι ξ πεοιξοιρμόπ ή η καςαρςξλή ςηπ ελεσθεοίαπ μαπ, αλλά η διαρτάλιρη ςηπ εύοσθμηπ 
λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ, ςηπ αομξμικήπ και δημιξσογικήπ ρσμύπαονήπ μαπ ρε ασςό, καθώπ και η 
διαμόοτχρη ποξρχπικξςήςχμ πξσ θα ρέβξμςαι ςα όοια ςηπ ελεσθεοίαπ ςχμ άλλχμ. 
 
Α. Υπξυοεώρειπ  ςωμ καθηγηςώμ ποξπ ςξσπ μαθηςέπ 
Οι γεμικέπ σπξυοεώρειπ ςχμ καθηγηςώμ ποξπ ςξσπ μαθηςέπ ςξσπ πεοιγοάτξμςαι ρςη ρυεςική 
μξμξλξγία ςξσ ΥΠΠΔΗ και ενειδικεύξμςαι ρε Υπξσογικέπ Απξτάρειπ πξσ δημξριεύξμςαι ρε ΦΔΙ. Σε 
κάθε πεοίπςχρη ξι καθηγηςέπ ξτείλξσμ: 
 μα ρσμπεοιτέοξμςαι ρςξσπ μαθηςέπ ςξσπ με εσγέμεια, καςαμόηρη και ρεβαρμό 
 μα ρσμβάλλξσμ ρςημ ποόξδξ και καλλιέογεια ςχμ μαθηςώμ ςξσπ, σπξρςηοίζξμςαπ με κάθε ςοόπξ 
ςη γμχρςική, διαμξηςική, ηθική και κξιμχμική ςξσπ αμάπςσνη   
 μα αμςιμεςχπίζξσμ ςξσπ μαθηςέπ ςξσπ με δημξκοαςικό πμεύμα, ιρόςιμα και ακοιβξδίκαια, υχοίπ 
καμία διάκοιρη ή ποξκαςάληφη 
 μα διαρταλίζξσμ ςημ σγεία και ςημ αρτάλεια ςχμ μαθηςώμ ςξσπ μέρα ρςξ ρυξλείξ 
 μα εμπμέξσμ ρςξσπ μαθηςέπ ςξσπ αιρθήμαςα εμπιρςξρύμηπ και μα είμαι ποόθσμξι μα μξιοαρςξύμ 
και μα αμςιμεςχπίρξσμ από κξιμξύ ξπξιξδήπξςε ποόβλημα ςξσπ απαρυξλεί 
 μα ρέβξμςαι ςξ χοάοιξ διδαρκαλίαπ, ςόρξ ρςημ έμαονη ςχμ μαθημάςχμ όρξ και ρςη λήνη ςξσπ, 
υχοίπ μα παοαςείμξσμ ςξ μάθημα μεςά ςξ υςύπημα ςξσ κξσδξσμιξύ, παοαβλέπξμςαπ έςρι ςημ αμάγκη 
ςχμ μαθηςώμ για διάλειμμα. 
 
Β. Υπξυοεώρειπ ςωμ μαθηςώμ 
Οι γεμικέπ σπξυοεώρειπ ςχμ μαθηςώμ πεοιγοάτξμςαι και ενειδικεύξμςαι ρςημ Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-
1-2018, αλλά και ρςξμ εγκεκοιμέμξ Ιαμξμιρμό ςχμ Αορακείχμ Γσμμαρίχμ ςηπ Φ.Δ. Σε κάθε 
πεοίπςχρη ξτείλξσμ κι ασςξί με ςη ρειοά ςξσπ μα είμαι ρσμεπείπ ρςιπ παοακάςχ πεοιπςώρειπ, ώρςε μα 
σπξρςηοίζξσμ έμποακςα ςξ Πλαίριξ Οογάμχρηπ ςηπ Συξλικήπ μαπ Εχήπ. 
 
1. Ποξρέλεσρη και παοαμξμή ρςημ ςάνη 
Οι μαθηςέπ ξτείλξσμ: 
 μα ρέβξμςαι και μα ςηοξύμ ςξ χοάοιξ ςξσ καθημεοιμξύ ποξγοάμμαςξπ, ιδιαίςεοα ςημ ώοα 
έμαονηπ ςχμ μαθημάςχμ, όπχπ και κάθε άλληπ ρυξλικήπ εκδήλχρηπ, και μα μπαίμξσμ ρςημ ςάνη 
αμέρχπ μόλιπ υςσπήρει ςξ κξσδξύμι. Σε πεοίπςχρη καθσρςεοημέμηπ ποξρέλεσρηπ, θα ποέπει μα 
ποξρέουξμςαι ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Συξλείξσ, αματέοξμςαπ ςημ αιςία ςήπ καθσρςέοηρηπ και μα 
παίομξσμ ρημείχμα για μα μπξσμ ρςημ ςάνη ςξσπ. 
 μα βοίρκξμςαι ρςξ Συξλείξ καςά ςη διάοκεια ςήπ λειςξσογίαπ ςξσ και μέρα ρςημ αίθξσρά ςξσπ 
όςαμ υςσπάει ςξ κξσδξύμι. Ζ αμαιςιξλόγηςη απξσρία από διδακςική ώοα ελέγυεςαι από ςη Διεύθσμρη 
ςξσ Συξλείξσ και ςξμ Σύλλξγξ ςχμ Διδαρκόμςχμ.  
 Σε πεοίπςχρη απξσρίαπ καθηγηςή, μα παοαμέμξσμ ήρσυα ρςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ, υχοίπ μα 
εμξυλξύμ ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ πξσ κάμξσμ μάθημα ρςιπ διπλαμέπ αίθξσρεπ.  
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 Σε πεοίπςχρη αλλαγήπ αίθξσραπ για ςη διδαρκαλία ξοιρμέμχμ μαθημάςχμ, μα μεςακιμξύμςαι 
υχοίπ αογξπξοία και θξοσβώδη ή εμξυληςική ρσμπεοιτξοά ρςξσπ διαδοόμξσπ ςξσ Συξλείξσ.  
 Σε πεοίπςχρη ιδιαίςεοηπ αμάγκηπ πξσ ποξκύπςει ρε ώοα μαθήμαςξπ, μα μεςαβαίμξσμ ρςξ Θαςοείξ 
επιδεικμύξμςαπ ρςη μξρηλεύςοια ςξ ειδικό ρημείχμα πξσ έυξσμ παοαλάβει από ςη Διεύθσμρη ςξσ 
Συξλείξσ. Τξ ειδικό ρηµείχµα σπξγοάτεςαι από ςη μξρηλεύςοια και καςαςίθεςαι ρςξ Απξσριξλόγιξ. 
 
2. Σσμπεοιτξοά 
Οι μαθηςέπ ξτείλξσμ: 
 μα παοακξλξσθξύμ και μα ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρςξ μάθημα, καθώπ επίρηπ και μα µημ εμξυλξύμ 
ή παοεμπξδίζξσμ ςη διεναγχγή ςξσ, ρεβόμεμξι ςξ δικαίχµα ςχμ ρσμμαθηςώμ ςξσπ για μάθηρη. 
 μα ρέβξμςαι ςα ποξρχπικά αμςικείμεμα ςχμ ρσμμαθηςώμ ςξσπ, μα μημ ποξκαλξύμ τθξοέπ ρε 
ασςά και μα µημ ςα υοηριμξπξιξύμ υχοίπ ςημ άδειά ςξσπ.  
 μα ρσμπεοιτέοξμςαι µε ρεβαρµό και εσγέμεια ποξπ ςξ εκπαιδεσςικό ποξρχπικό, ποξπ ςξσπ 
ρσμμαθηςέπ ςξσπ και ποξπ όλα ςα ποόρχπα πξσ βξηθξύμ ρςξ έογξ ςξσ Συξλείξσ (ρσμξδξύπ, 
ποξρχπικό καθαοιόςηςαπ, εογαςξςευμικό ποξρχπικό). Ζ αποεπήπ ρσµπεοιτξοά, η υειοξδικία, η 
ασςξδικία, η άρκηρη λεκςικήπ, ρχµαςικήπ ή φσυξλξγικήπ βίαπ από άςξµα ή ξµάδεπ ελέγυξμςαι 
ασρςηοά και θεχοξύμςαι ρξβαοέπ παοεκκλίρειπ από ςξσπ καμόμεπ δεμ έυξσμ θέρη ρςξ Συξλείξ μαπ. 
Τα παοαπάμχ ιρυύξσμ και καςά ςη διάοκεια ςηπ μεςακίμηρηπ µε ςα ρυξλικά λεχτξοεία.  
 μα δείυμξσμ ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςη ρσμπεοιτξοά ςξσπ καςά ςη διάοκεια ςχμ διαλειμμάςχμ, ώρςε 
μα μημ ποξκαλξύμςαι αςσυήμαςα. Δπίρηπ, μα ρέβξμςαι ςξμ Ιαμξμιρµό Κειςξσογίαπ ςξσ γσµμαρςηοίξσ 
και ςχμ γηπέδχμ.  
 μα ποξρέουξμςαι ρςξ Συξλείξ με απλή, εσποεπή, καθαοή κι αμεπιςήδεσςη εµτάμιρη και 
ξπχρδήπξςε ρσμβαςή µε ςη μαθηςική ιδιόςηςα  
 Ιαςά ςιπ ενόδξσπ ςξσπ (διδακςικέπ επιρκέφειπ, εκδοξμέπ κ.ά.) από ςξ Συξλείξ, μα σπακξύξσμ 
ρςξσπ ρσμξδξύπ καθηγηςέπ και μα ρσμπεοιτέοξμςαι µε εσγέμεια και εσποέπεια. 
 
3. Φοξμςίδα για ςξ ρυξλικό πεοιβάλλξμ 
Δίμαι ασςξμόηςξ όςι ξι μαθηςέπ ξτείλξσμ: 
 μα ρέβξμςαι ςξμ ρυξλικό υώοξ, ςξ τσρικό πεοιβάλλξμ, ςα πεοιξσριακά ρςξιυεία ςξσ Συξλείξσ 
και ςημ πεοιξσρία ςχμ άλλχμ. Γι’ ασςό ποέπει μα τοξμςίζξσμ μα διαςηοξύμ ςξσπ υώοξσπ καθαοξύπ, μα 
µη γοάτξσμ ρςα θοαμία και ρςξσπ ςξίυξσπ, μα µημ ποξκαλξύμ τθξοέπ ρςα έπιπλα, ρςξσπ 
ηλεκςοξμικξύπ σπξλξγιρςέπ, ρςξσπ διαδοαρςικξύπ πίμακεπ ή ρςξ επξπςικό σλικό, αλλά και ρςα 
ποξρχπικά αμςικείμεμα ςχμ ρσμμαθηςώμ ςξσπ -ιδιαίςεοα όςαμ τιλξνεμξύμςαι ρε άλλη αίθξσρα από ςη 
δική ςξσπ. Ιάθε μαθηςήπ είμαι σπεύθσμξπ για ξπξιαδήπξςε τθξοά ποξκαλέρει ρςη ρυξλική πεοιξσρία, 
αλλά και ρςημ αςξμική πεοιξσρία ρσμμαθηςή ςξσπ, και ξι γξμείπ  ςξσ ξτείλξσμ μα απξκαςαρςήρξσμ ςη 
ζηµιά πξσ ςσυόμ θα ποξκαλέρξσμ. Οι μαθηςέπ καλξύμςαι μα ρσμβάλλξσμ ρςξ ποόγοαμμα 
επαμαυοηριμξπξίηρηπ ή αμακύκλχρηπ ςχμ βιβλίχμ µεςά ςξ ςέλξπ ςχμ γοαπςώμ ενεςάρεχμ ρςξ 
ςέλξπ ςξσ ρυξλικξύ έςξσπ. 
 μα ςηοξύμ με σπεσθσμόςηςα και ρσμέπεια ςα καθήκξμςα ςξσ επιμεληςή, αεοίζξμςαπ ςιπ αίθξσρεπ 
ρςα διαλείμμαςα και ποξρέυξμςαπ ςα ποξρχπικά αμςικείμεμα ςχμ ρσμμαθηςώμ ςξσπ     
 μα ειρέουξμςαι ρςα εογαρςήοια (Φσρικώμ Δπιρςημώμ, Πληοξτξοικήπ, Ιαλλιςευμικώμ και 
Τευμξλξγίαπ) μόμξ με ςη ρσμξδεία καθηγηςή. Ποέπει μα υοηριμξπξιξύμ µε ιδιαίςεοη ποξρξυή και 
σπεσθσμόςηςα ςα όογαμα, ςιπ ρσρκεσέπ και ςξσπ σπξλξγιρςέπ, μα ςηοξύμ µε ρυξλαρςικόςηςα ςιπ 
ξδηγίεπ ςξσ καθηγηςή και ςξσπ καμόμεπ αρταλείαπ ςξσ εογαρςηοίξσ και μα µημ αμςιγοάτξσμ CD, 
DVD και αουεία εικόμαπ ή και ήυξσ.  
 μα ςηοξύμ ςξσπ καμόμεπ λειςξσογίαπ ςηπ Βιβλιξθήκηπ και μα ρσμπεοιτέοξμςαι ρύµτχμα µε ςιπ 
σπξδείνειπ ςξσ βιβλιξθηκξμόμξσ. 
 μα διαςηοξύμ καθαοξύπ ςξσπ βξηθηςικξύπ υώοξσπ (ςξσαλέςεπ), ποξρςαςεύξμςαπ έςρι ςη δημόρια 
σγεία, και μα υοηριμξπξιξύμ µόμξ ςιπ ςξσαλέςεπ ςξσ Συξλείξσ ρςξ ξπξίξ τξιςξύμ.  
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4. Άλλεπ σπξυοεώρειπ ςωμ μαθηςώμ 
Οι μαθηςέπ, ςέλξπ, ξτείλξσμ μα ρσμμξοτώμξμςαι με ςξσπ παοακάςχ καμόμεπ, όπχπ άλλχρςε 
ποξβλέπεςαι και από ςημ ιρυύξσρα μξμξθερία: 
 Οι μαθηςέπ δεμ επιςοέπεςαι μα έυξσμ μαζί ςξσπ κιμηςά ςηλέτχμα, ρσρκεσέπ αμαπαοαγχγήπ 
εικόμαπ, καθώπ και ηλεκςοξμικά παιυμίδια. Σςημ πεοίπςχρη πξσ για εναιοεςικξύπ λόγξσπ, έυξσμ 
ρημειχθεί ρςημ Υπεύθσμη Δήλχρη-Σσγκαςάθερη πξσ σπέβαλαμ σπξγεγοαμμέμη ξι γξμείπ ςξσ ρςη 
Διεύθσμρη, όςι ξ μαθηςήπ μπξοεί μα έυει ρςημ καςξυή ςξσ κιμηςό ςηλέτχμξ, θα ποέπει μα ςξ 
παοαδίδει ρςη Γοαμμαςεία με ςξ πξσ ειρέουεςαι ρςξ Συξλείξ.  
 Δεμ επιςοέπεςαι ξι μαθηςέπ μα υοηριμξπξιξύμ ρςξμ ρυξλικό υώοξ ή μα έυξσμ µαζί ςξσπ έμςσπα 
και άλλξσ είδξσπ σλικό πξσ δεμ έυει ρυέρη µε ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, καθώπ και είδη ανίαπ, 
πεοιςςά υοήµαςα, αιυμηοά και παμςόπ είδξσπ επικίμδσμα αμςικείµεμα, όπχπ και άλλα αμςικείµεμα πξσ η 
υοήρη ςξσπ µπξοεί μα θέρει ρε κίμδσμξ ςημ σγεία και ςη ρχµαςική ακεοαιόςηςα ςχμ µαθηςώμ.  
 Τξ Συξλείξ έυει σπξυοέχρη μα ποξρςαςεύει ςημ σγεία ςχμ µαθηςώμ και μα καςαπξλεµά µε 
απξταριρςικόςηςα ςημ απόκςηρη βλαπςικώμ ρσμηθειώμ, γι’ ασςό απαγξοεύει ασρςηοά ςξ κάπμιρµα 
ρςξσπ υώοξσπ ςξσ Συξλείξσ, όπχπ και ρε κάθε άλλη ρυξλική εκδήλχρη εμςόπ και εκςόπ ςξσ 
Συξλείξσ.  
 Οι μαθηςέπ δεμ επιςοέπεςαι μα υοηριμξπξιξύμ ςημ επχμσμία και ςξ έµβληµα ςχμ Αορακείχμ-
Τξριςρείχμ Συξλείχμ ρε ξπξιαδήπξςε εκδήλχρη εκςόπ Συξλείξσ, υχοίπ ςημ έγγοατη άδεια ςηπ 
Διεύθσμρηπ ςξσ Συξλείξσ. 
 
Γ. Παιδαγωγικέπ εμέογειεπ και παιδαγωγικά μέςοα 
Σε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί όςι κάπξιξι µαθηςέπ με ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςξσπ παοαβιάζξσμ ςξσπ 
καμόμεπ πξσ διέπξσμ ςξ Πλαίριξ Οογάμχρηπ ςηπ Συξλικήπ Εχήπ μαπ, εμπξδίζξσμ ςξ έογξ ςξσ 
Συξλείξσ, ή έυξσμ βλαπςική ρσμπεοιτξοά ποξπ ςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ, ςόςε είμαι αμαγκαία η επιβξλή 
παιδαγχγικώμ μέςοχμ, ρύµτχμα πάμςξςε µε ςη ρυξλική μξµξθερία και µε ςιπ αουέπ ςηπ 
Παιδαγχγικήπ και ςηπ Ψσυξλξγίαπ. Βέβαια, η ρυέρη ασςή (καμόμαπ - παοέκκλιρη - παιδαγχγικό 
μέςοξ) εταομόζεςαι με διάκοιρη ρςξ εσούςεοξ πλαίριξ λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ και αμάλξγα µε ςιπ 
ιδιαιςεοόςηςεπ κάθε µαθηςή. Τα παιδαγχγικά μέςοα κλιµακώμξμςαι χπ ενήπ:  
 ποξτξοική παοαςήοηρη 
 επίπληνη 
 χοιαία απξμάκοσμρη από ςξ µάθηµα  
 απξβξλή από ςα µαθήµαςα μίαπ μέοαπ  
 απξβξλή από ςα µαθήµαςα δύξ ημεοώμ 
 απξμάκοσμρη από ςξ Συξλείξ (αλλαγή ρυξλικξύ πεοιβάλλξμςξπ).  
Οι μαθηςέπ πξσ απξβάλλξμςαι, παοαμέμξσμ ςιπ ημέοεπ ςηπ απξβξλήπ ςξσπ ρςξ Συξλείξ, ξι ώοεπ 
απξσρίαπ ςξσπ από ςημ ςάνη καςαυχοίζξμςαι και απαρυξλξύμςαι με εσθύμη ςηπ Διεύθσμρηπ ςξσ 
Συξλείξσ. Ζ ςσυόμ επιβξλή παιδαγχγικώμ μέςοχμ ρσμδέεςαι με ςξμ υαοακςηοιρµό ςήπ διαγχγήπ ςξσ 
μαθηςή, η ξπξία µπξοεί μα διαβαθμίζεςαι από «εναιοεςική», «καλή» έχπ «μεμπςή». Οι γξμείπ 
εμηµεοώμξμςαι από ςξ Συξλείξ για ςημ όπξια παοεκκλίμξσρα ρσµπεοιτξοά ςχμ παιδιώμ ςξσπ και ςημ 
επιβξλή παιδαγχγικώμ μέςοχμ. 
Ζ ρσμέπεια ρςημ ςήοηρη ςξσ Πλαιρίξσ Οογάμχρηπ ςηπ Συξλικήπ Εχήπ μαπ και ςχμ καθιεοχμέμχμ 
από ςξ Υπξσογείξ Παιδείαπ καμόμχμ, η εναίοεςη ρσµπεοιτξοά και η εμεογόπ ρσμμεςξυή ρςιπ 
κξιμχμικέπ και άλλεπ δοάρειπ ςξσ Συξλείξσ -ςόρξ η αςξµική ςχμ µαθηςώμ όρξ και η ξµαδική ςχμ 
µαθηςικώμ κξιμξςήςχμ- εκςιμξύμςαι αμαλόγχπ και επαιμξύμςαι καςά ςημ κοίρη ςξσ Σσλλόγξσ ςχμ 
Διδαρκόμςχμ ςξσ Συξλείξσ. 
 

Τξ κείμεμξ ρσμςάυθηκε ρε ρσμεογαρία ςηπ Διεύθσμρηπ, ςξσ Σσλλόγξσ Διδαρκόμςχμ  
και ςχμ μαθηςικώμ κξιμξςήςχμ ςξσ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ Ηερραλξμίκηπ ςηπ Φ.Δ. 

Ηερραλξμίκη, 4 Οκςχβοίξσ 2018 


