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Θέμα: Δημιουργική απασχόληση/Επιβλέψεις
Το Σχολείο πιστεύει ότι ο χρόνος των επιβλέψεων μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά και
ευχάριστα, παρέχοντας την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να επικοινωνήσουν με τους
καθηγητές/τριες τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Η δημιουργική απασχόληση των μαθητών/τριων στις κενές περιόδους είναι παράλληλα μια
σημαντική παράμετρος της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Θα πρέπει για τούτο
ο κάθε μαθητής/τρια να έχει υπόψη του και να εφαρμόζει τα πιο κάτω για τα οποία
παρακαλείστε να τους ενημερώσετε:
• Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας, οφείλει να παραμείνει στην τάξη μέχρι να έρθει
ο αναπληρωτής καθηγητής/τρια, για να δώσει τις σχετικές οδηγίες και να οργανώσει τη
δημιουργική απασχόληση του τμήματος.
• Σε περίπτωση που καθυστερεί να έρθει ο καθηγητής/τρια, ο Πρόεδρος του Τμήματος θα
πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου.
• Κατά τη διάρκεια κενής περιόδου, σε καμιά περίπτωση δε δικαιούται να φύγει από το
σχολείο, αλλά θα πρέπει να απασχολείται δημιουργικά σύμφωνα με πρόγραμμα που
καταρτίζει το σχολείο, υπό την επίβλεψη του καθηγητή/τριας που έχει οριστεί ως
αναπληρωτής/τρια.
• Σε καμιά περίπτωση επίσης δεν επιτρέπεται η άσκοπη περιπλάνησή του στην αυλή του
σχολείου, η παρενόχληση άλλων τμημάτων και η συγκέντρωση στην καντίνα στη
διάρκεια των κενών περιόδων γιατί έτσι παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του
Σχολείου.
.
Για την καλύτερη οργάνωση του χρόνου δημιουργικής απασχόλησης το σχολείο μας έχει
τράπεζα με αξιόλογο υλικό (στο γραφείο της κ. Χαράς Αναστασίου ΒΔΑ) με θέματα όπως είναι
τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και οι υποχρεώσεις τους (τα καθήκοντα τους), η ενεργός
πολιτότητα, το περιβάλλον και η διαφύλαξη του, η φιλία, η οικογένεια, αρχές και αξίες,
δημιουργικότητα κλπ. Προτρέπονται οι καθηγητές/τριες να το αξιοποιήσουν αυτό το υλικό μαζί
με τους μαθητές/τριες τους.
Για άλλες δραστηριότητες που μπορεί να πηγάζουν από ειδικά ενδιαφέροντα σας παρακαλούμε
όπως κάνετε τις εισηγήσεις σας στην κ. Χαρά Αναστασίου ΒΔΑ. Θα είναι ευπρόσδεκτες.
Επίσης το σχολείο ενθαρρύνει τους διδάσκοντες καθηγητές/τριες να χρησιμοποιήσουν την
επίβλεψη ως διδακτική περίοδο για να αναπληρώσουν χαμένο διδακτικό χρόνο ή να την
αξιοποιήσουν για εμπέδωση και ενίσχυση των μαθητών/τριων, ανεξάρτητα από το τμήμα που
έχουν μπροστά τους.
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