
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ  ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ      ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                

                      ΤΗΛ.:24366334/24362787            6041, ΛΑΡΝΑΚΑ  

                      ΦΑΞ: 24362787                                                        email.: gym-esperino-lar@schools.ac.cy 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο σχολείο. Ελπίζω και εύχομαι η νέα σχολική 

χρονιά να είναι για όλους μας δημιουργική και ευχάριστη. Εύχομαι σε όλους ολόψυχα 

καλή χρονιά, κουράγιο και δύναμη, για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στα 

καθήκοντά σας. 

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι, για να λειτουργήσει ομαλά το σχολείο, χρειάζεται η 

ενεργή συμμετοχή όλων. Η ανώτατη εξουσία στη σχολική μονάδα είναι ο Καθηγητικός 

Σύλλογος και η ευθύνη της διοίκησης του Σχολείου είναι συλλογική. 

Για να είναι αποτελεσματικό  το σχολείο πρέπει: 

- Η προσπάθεια να είναι συλλογική  

- Οι καθηγητές να επιδεικνύουν ζήλο και προθυμία  

- Να μετέχουν ενεργά στην όλη ζωή του σχολείου  

- Να κάνουν εισηγήσεις και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες  

- Στο σχολείο πρέπει να υπάρχει χαμόγελο, σεβασμός προς τους εκπαιδευτικούς 

και αγάπη προς τους μαθητές. 

Για ενημέρωση των συνάδελφων, και ιδιαίτερα των νέων στην υπηρεσία ή στο σχολείο, 

αλλά και για λόγους τάξης που θα βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου και θα 

συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εργασίας όλων μας, επισημαίνεται 

ότι ο καθηγητής εκτός από το διδακτικό του έργο, θα πρέπει να προσέχει και τα πιο κάτω: 

1. Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο Σχολείο, το αργότερο μέχρι 5:45, ανεξάρτητα 

από την ώρα που αρχίζει το πρόγραμμά μας. 

 

Αυτές τις μέρες (πριν την έναρξη των  μαθημάτων) υπογράφουμαι στο βιβλίο 

παρουσιών κατά την προσέλευση μας στο σχολείο και  η αποχώρηση γίνεται μετά 

την τοποθέτηση του Βιβλίου παρουσιών στο σύλλογο και αφού υπογράψουμε σε 

αυτό. 

 

2. Μόλις κτυπήσει το κουδούνι να πηγαίνουμε χωρίς χρονοτριβή στο τμήμα μας, 

για ν΄αποφεύγεται  το χάσμα και η αταξία. Όταν κτυπήσει το κουδούνι για 

διάλειμμα, πρέπει να βγαίνουμε τελευταίοι από την αίθουσα. Το ίδιο και στο 

τέλος των μαθημάτων, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Λόγο και 

των Πρωτοκόλλων Ασφαλείας και Υγείας για αντιμετώπιση του COVID-19  



 

3. Να παίρνουμε μαζί μας ό,τι θα μας χρειαστεί για το μάθημά μας (χάρτες, όργανα, 

φυλλάδια κ.ά.) για να μην αναγκαζόμαστε να στέλλουμε μαθητές να μας τα 

φέρουν με όλες τις αρνητικές συνέπειες.    

 

4. Την ανάρμοστη συμπεριφορά ή απειθαρχία των μαθητών μας να τη 

σημειώνουμε στο δελτίο αναφοράς που θα παραδίνουμε στον Υπεύθυνο Β.Δ., 

ενημερώνοντας και τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος (ο οποίος θα 

ενημερώνει τον φάκελο του τμήματος).  

 

5. Να αποφεύγουμε την αποβολή των μαθητών από την τάξη. Αν η στάση κάποιου 

μαθητή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον διδάσκοντα, να τον παραπέμπει, 

συνοδευόμενο από τον πρόεδρο του τμήματος, στην/ον υπεύθυνη/ον Β.Δ.  Εάν 

κάποιος μαθητής φύγει μόνος του από την τάξη, ενημερώνουμε αμέσως τον/την  

εφημερεύοντα/ουσα Β.Δ. ή τη Β.Δ. υπεύθυνη του τμήματος. Με ψυχραιμία, 

νηφαλιότητα, υπομονή και αγάπη θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και μόνοι μας 

τις αταξίες των μαθητών μας και να μην προσφεύγουμε πάντα στη βοήθεια της 

Διεύθυνσης, γιατί έτσι επιτυγχάνουμε καλύτερα στο έργο μας και διασφαλίζουμε 

περισσότερο το δικό μας κύρος και τη δική μας αξιοπρέπεια.  Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπονται οι βαριές εκφράσεις, τα υβριστικά λόγια ή η 

χειροδικία. 

 

6. Στην αρχή της χρονιάς ν΄αφιερώσουμε ένα τουλάχιστο μάθημα, για να 

εξηγήσουμε στους μαθητές μας τα πιο κάτω: 

 

α) Τις απαιτήσεις μας – πάντοτε σε λογικά πλαίσια – για τα χρειώδη στο μάθημά 

μας. Να μην απαιτούμε χοντρά και βαριά τετράδια, μαρκαδόρους, ψαλίδια για 

ευνόητους λόγους, ούτε φακέλους για κάθε μάθημα. –(Ένα φάΪλ για όλα τα 

μαθήματα). 

β) Τον τρόπο μελέτης και εργασίας στο μάθημα. 

γ) Τα κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν, δηλαδή τα διαγωνίσματα, τις μικρές 

μελέτες, τις παρουσιάσεις, τη συμμετοχή στο μάθημα, το ενδιαφέρον (με ανοικτά 

βιβλία, τύπου πολλαπλής επιλογής κ.α). 

δ) Τον προγραμματισμό της ύλης του Α΄ τετραμήνου  σύμφωνα και με τους νέους 

κανονισμούς ). 

 

7. Να προγραμματίζουμε τα μαθήματά μας και να έχουμε πάντα σχέδιο μαθήματος 

με συγκεκριμένους στόχους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας. Να βελτιώνουμε και 

να εκσυγχρονίζουμε τις μεθόδους διδασκαλίας μας και, λαμβάνοντας υπόψη το 

επίπεδο των μαθητών μας, να προσπαθούμε να κάνουμε το μάθημα 

ενδιαφέρον για όλους. Να αναπτύσσουμε δημιουργικό διάλογο, να 



χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να 

υποβάλλουν ερωτήσεις που θα τις απαντούμε με υπομονή. 

 

8. Κάθε τετράμηνο να κάνουμε ένα τουλάχιστον διαγώνισμα, αφού το δηλώσουμε 

έγκαιρα στο Βιβλίο Διαγωνισμάτων. Το διαγώνισμα να διορθώνεται και να 

επιστρέφεται στους μαθητές, αν είναι δυνατόν, στο επόμενο μάθημα, για 

ενημέρωση και συζήτηση και μετά να φυλάσσεται στο γραφείο του Συντονιστή 

Β.Δ. Ένα δείγμα του διαγωνίσματος πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο  στο 

γραφείο του/ης συντονιστή –συντονίστριας Β.Δ.- Χρησιμοποιούμε  διάφορα είδη 

διαγωνισμάτων, πάντα με στόχο να βοηθήσουμε τους μαθητές μας έχοντας κατά 

νου τις ιδιαιτερότητές τους . 

 

9. Κατά την αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δε 

συγχύζουμε την επίδοση με τη διαγωγή των μαθητών.  

 

10. Να μετέχουμε σε όλες τις τακτικές και έκτακτες συνεδρίες του Καθηγητικού 

Συλλόγου με τα κινητά τηλέφωνα είτε στο αθόρυβο ή απενεργοποιημένα και να 

παρευρισκόμαστε πάντα στις συγκεντρώσεις των μαθητών, τους εορτασμούς και 

όλες τις εκδηλώσεις του Σχολείου. Να φροντίζουμε όλοι για τη σωστή 

συμπεριφορά των μαθητών μας. Να θυμάστε πως είμαστε παράδειγμα για τους 

μαθητές μας, έτσι έχουμε διπλή ευθύνη για τον τρόπο συμπεριφοράς μας, για 

την τήρηση των κανονισμών και για την υπεύθυνη στάση μας απέναντι τους.   

 

11. Τα καθήκοντα εφημέρευσης που αναλαμβάνουμε σε τακτές μέρες και χώρους να 

τα εκτελούμε ανελλιπώς και με υπευθυνότητα. 

 

12. Αν στην κενή μας περίοδο πρέπει να  απουσιάσουμε για προσωπικούς ή άλλους 

λόγους, θα πρέπει να το σημειώνουμε σε σχετικό βιβλίο που θα βρίσκεται στο 

γραφείο της Διευθύντριας, στην οποία και θα το αναφέρουμε. 

 

13. Σε περίπτωση που θα απουσιάσουμε από το Σχολείο θα πρέπει να ειδοποιούμε 

έγκαιρα τη Διευθύντρια για να γίνονται οι δέουσες διευθετήσεις, την 

προηγούμενη μέρα, αν το γνωρίζουμε, ή το πρωί της ημέρας απουσίας, ή το 

βράδυ το αργότερο μέχρι τις 5:35μ.μ.,το  τηλέφωνο του σχολείου είναι 24362787.   

 

 

 



14. Να παρακολουθούμε καθημερινά τις πινακίδες ανακοινώσεων για τυχόν νέες 

ανακοινώσεις ή αλλαγές. 

 

15. Να υποβάλλουμε οποιαδήποτε υπηρεσιακά έγγραφα μέσω της Διεύθυνσης του 

Σχολείου. 

 

Τα πιο πάνω ως υπενθύμιση των κανονισμών. Το Σχολείο όμως δε στηρίζεται 

μόνο στους κανονισμούς, αλλά και στην ανθρώπινη επικοινωνία, τη 

συνεννόηση, την αλληλοστήριξη, την ομόνοια, την ενότητα και την 

αλληλεγγύη. 

             Τέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι μας ως Διεύθυνση και ως συνάδελφοί  

             σας θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας συνεργάτες, αρωγοί και καθοδηγητές για  

             να πετύχουμε τους στόχους μας που είναι κοινοί και στο επίκεντρο τους έχουν το      

             όραμα αυτό του ιδιαίτερου σχολείου.                                  

             

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                             

01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


