ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
1. Αλαιακβάλεη ηηο πεξηζζόηεξεο δηδαθηηθέο πεξηόδνπο ζε έλα ηκήκα ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη, καηά κανόνα, νη δηδαθηηθέο πεξίνδνη ησλ καζεκάησλ Γιώζζα
θαη Πνιηηηζκόο ή Μαζεκαηηθά.
Για ζκοπούρ διαμόπθωζηρ ππογπάμμαηορ και καηά ηην κπίζη ηος
διδαζκαλικού ζςλλόγος θα μποπούζαν να γίνοςν καη’ εξαίπεζη και άλλερ
διεςθεηήζειρ.
2. Αλαιακβάλεη ηηο δηδαθηηθέο πεξηόδνπο πνπ πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα ηνπ γηα
Δκπέδσζε, δεδνκέλνπ όηη δηδάζθεη θαη ηα δύν καζήκαηα Γιώζζα θαη Πνιηηηζκόο
θαη Μαζεκαηηθά. Δάλ ηα δύν απηά καζήκαηα δηδάζθνληαη από δηαθνξεηηθό
δάζθαιν ζςζηήνεηαι λα παξαρσξνύληαη πεξίνδνη Δκπέδσζεο θαη ζηνπο δπν.
Απηόο/ νη πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο δηδαθηηθέο πεξηόδνπο πνπ πξνζθέξνληαη ζην
ηκήκα γηα Δκπέδσζε ηηο νξγαλώλεη/λνπλ κε ηξόπν ώζηε, ζε όζν ην δπλαηό
κεγαιύηεξν βαζκό:
-

όια ηα παηδηά ηνπ ηκήκαηνο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην
δεκνηηθό ζρνιείν, λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνύλ ζεηηθά ζηηο απαηηήζεηο
θαη πξνθιήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ.

-

όια ηα παηδηά ηνπ ηκήκαηνο, αλεμαξηήησο νπνησλδήπνηε δηαθνξώλ
(γιώζζαο, ζξεζθείαο, ηθαλνηήησλ θ.ιπ.), λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

-

όια ηα παηδηά ηνπ ηκήκαηνο, είηε απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ αδπλακίεο είηε
απηά πνπ κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ έλα βήκα παξαπάλσ, λα εληζρύνληαη
(εμππαθνύεηαη όηη απηό δε ζηνρεύεη ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη' νίθνλ εξγαζίαο
ζην ζρνιείν).

-

λα εμαηνκηθεύεηαη πεξαηηέξσ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο,
αλαιόγσο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ αλαγθώλ θάζε παηδηνύ μερσξηζηά.

-

λα εληζρύεηαη ε ζηήξημε ε νπνία πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ
δπζθνιίεο, σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ησλ λέσλ Α.Π. θαη,
επνκέλσο, ε θαηάθηεζε ησλ πξνζδνθώκελσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ.

-

λα παξέρνληαη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο ζηα παηδηά πνπ δύλαληαη λα
αληαπνθξηζνύλ κε κεγαιύηεξε επηηπρία, ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα παηδηά,
ζηηο απαηηήζεηο θάζε καζήκαηνο.

-

λα παξέρνληαη επθαηξίεο γηα πεξηζζόηεξε θαζνδήγεζε ησλ παηδηώλ ζηα
δηάθνξα καζήκαηα.

3. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ άιια γλσζηηθά αληηθείκελα
ζην ηκήκα ηνπ κε ζθνπό ηε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε δηαζεκαηηθόηεηα ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε.
4. Σπλεξγάδεηαη κε ην ζπληνληζηή ηνπ ζρνιείνπ ηνπ γηα ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν ηνπ, θαη θαη' επέθηαζε ην ηκήκα
ηνπ, ζπκκεηέρεη ζε οποιοδήποηε από απηά. Τα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά
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πξνγξάκκαηα εληάζζνληαη ζην επίζεκν πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ από ηε ζηηγκή
πνπ ζα απνθαζηζηεί, κε απόθαζε ηνπ δηδαζθαιηθνύ ζπιιόγνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ
ζρνιείνπ ζε απηά.
5. Αλαιακβάλεη θαη δηεθπεξαηώλεη αξκνδηόηεηεο δηνίθεζεο πνπ αθνξνύλ ην ηκήκα
ηνπ (όπσο είλαη ε ηήξεζε παξνπζηώλ θ.ιπ.).
6. Δπηιακβάλεηαη ηων ςπεςθςνοηήηων ζπλνδείαο θαη αζθάιεηαο, ζε ζρέζε κε ην
ηκήκα ηνπ (αλαθνξηθά κε ηηο εθδξνκέο, ηηο επηζθέςεηο, ηνλ εθθιεζηαζκό, ηηο
ζπγθεληξώζεηο ζην ζρνιείν θ.ιπ.), αμηνπνηώληαο γηα ην ζθνπό απηό θαη ηηο
ππεξεζίεο άιισλ κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
ηκήκα ηνπ, ζε ζπλελλόεζε κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
7. Έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ζην ηκήκα ηνπ ησλ απνθάζεσλ ηεο
Αξκόδηαο Αξρήο θαη ηνπ δηδαζθαιηθνύ ζπιιόγνπ.
8. Δλεκεξώλεη ηνπο γνλείο γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα ζέκαηα πνπ
δηδάζθεη θαη άιια δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ.
9. Σπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ηαθηηθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ παξαβαηηθόηεηαο
θαη πξόιεςεο ηεο βίαο.
10. Δλεκεξώλεη, γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί, ηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ηνπο
Δπηζεσξεηέο, ην Γηεπζπληή θαη ηνπο Βνεζνύο Γηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ θαη
ζπληνλίδεηαη καδί ηνπο.
11. Αλαιακβάλεη ηελ νξγαλσηηθή επζύλε ηνπ ηκήκαηόο ηνπ γηα δηαγσληζκνύο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ζηνπο νπνίνπο ν δηδαζθαιηθόο ζύιινγνο
έρεη απνθαζίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ.
12. Σπκκεηέρεη κε ην ηκήκα ηνπ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη αλνηθηέο γηα
ην θνηλό θαη ζε ελδνζρνιηθέο εθδειώζεηο, αλαιακβάλνληαο ζπληνληζηηθό ξόιν ζε
θάπνηεο από απηέο, ζηε βάζε πξνγξακκαηηζκνύ πνπ γίλεηαη από ην Γηδαζθαιηθό
Σύιινγν θαη ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζρεηηθά από ηε
Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο.
13. Σπκκεηέρεη ζηηο πνιπζεκαηηθέο νκάδεο για πεπιπηώζειρ παιδιών ηος ημήμαηόρ
ηος.
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