
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ                                                                 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Οι συντονιστικές συνεδρίες είναι απαραίτητες για τους διδάσκοντες, γιατί σ’  αυτές δίνεται η ευκαιρία 

μιας σφαιρικής γνωριμίας των μαθητών/τριών του τμήματος από πλευράς επίδοσης, ικανοτήτων, 

συμπεριφοράς και στάσεων, που επιτυγχάνεται με ανταλλαγή πληροφοριών προβλημάτων, που 

παρουσιάζονται στο τμήμα και την υποβολή εισηγήσεων από όλους για την αντιμετώπισή τους, 

σχηματίζεται μια πληρέστερη εικόνα για το τμήμα και τον/την κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά και 

διαμορφώνεται μια κοινή στάση δράσης και ενεργειών για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Ο συντονισμός των διδασκόντων σε κάθε τμήμα για την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών θα 

γίνει σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα στην αίθουσα (110) 

Πρόγραμμα Συντονισμού-Παιδαγωγικών Ομάδων 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΤ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΤΡΙΤΗ 06/10/2020 Β’ 1 ΠΑΥΛΙΚΚΑ ΓΙΩΤΑ  Μ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/10/2020 Ζ΄1 ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  Μ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΠΕΜΠΤΗ 08/10/2020 Α΄2 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΣΤΗΣ  Μ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/10/2020 ΣΤ΄2 ΠΑΠΑΪΟΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020 Γ’  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 13/10/2020 Ζ΄2 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ  Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10/2020 Β΄2 ΧΑΡΟΥΣ ΜΑΡΙΑ  Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 

Παρακαλούνται όλοι οι  καθηγητές/τριες να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα 110 για να γίνεται ο 

συντονισμός σωστά  και να συμπληρώνεται στον καθορισμένο χρόνο. 

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια του τμήματος προεδρεύει στη συνεδρία και μεριμνά για τη συμπλήρωση 

του σχετικού εντύπου, στο οποίο περιγράφεται η γενική κατάσταση του τμήματος.  Συμπληρωμένο 

αντίγραφο του εντύπου αυτού δίνεται στον οικείο Βοηθό Διευθυντή στο Β.Δ.Α΄, στην Διευθύντρια. 

Το συμπληρωμένο έντυπο φυλάγεται στον φάκελο του τμήματος.  

Όσοι από τους διδάσκοντες δεν μπορούν να παραστούν να ενημερώσουν έγκαιρα τον Υπεύθυνο Καθηγητή 

του τμήματος και να φροντίσουν οι ίδιοι να ενημερωθούν για τον συντονισμό που έγινε σύμφωνα με τους 

κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο συντονισμός να πάρει τη μορφή επηρεασμού της βαθμολογίας του 

ενός από εκείνη των άλλων συναδέλφων.  Σκοπός του συντονισμού είναι η πρόληψη σφαλμάτων και η 

επισήμανση περιπτώσεων  που ίσως πρέπει να τύχουν βοήθειας από τους διδάσκοντες. 

Παρακαλούμε οι εφημερεύοντες καθηγητές/τριες να μεριμνούν ώστε να αντικαθίστανται από άλλο 

συνάδελφο για να μη μένει ανεπιτήρητος ο χώρος εφημέρευσης για τον οποίο είναι υπεύθυνοι. 

 

                                       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


