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ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΔΩΣΔΙΣ ΔΚΠΑΙΔΔΥΤΩΝ Δ.Ι.Δ.Κ 

 

Α. ΑΜΔΣΩΣ ΜΔΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΔΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. Μελεςξύμ ςξμ εγκεκοιμέμξ ξδηγό ρπξσδώμ ςηπ ειδικόςηςαπ και ςξσ μαθήμαςξπ 

πξσ ποόκειςαι μα διδάνξσμ.  

2. Καθξοίζξσμ ςξ υοξμξδιάγοαμμα ςηπ διδαρκαλίαπ ςξσπ, υχοίζξμςαπ ςημ ύλη ςξσ 

μαθήμαςξπ ρε δεκαπέμςε (15) εμόςηςεπ. Τξμ ποξγοαμμαςιρμό καςαγοάτξσμ ρε 

ρσγκεκοιμέμξ έμςσπξ, πξσ σπάουει ρςημ ιρςξρελίδα και ςξ καςαθέςξσμ ρςη 

Γοαμμαςεία ςηπ Συξλήπ, μέυοι ςξ ςέλξπ ςηπ ποώςηπ εβδξμάδξπ ςχμ μαθημάςχμ ςξσ 

εναμήμξσ. 

3. Καςαγοάτξσμ ςα απαιςξύμεμα επξπςικά μέρα διδαρκαλίαπ και σλικά 

εκπαίδεσρηπ και ςξμ ρυεςικό πίμακα σπξβάλξσμ ρςη Διεύθσμρη ςξσ Δ.Ι.Δ.Κ. 

 

Β. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. Ποξρέουξμςαι έγκαιοα ποιμ ςημ έμαονη ςηπ διδακςικήπ ςξσπ ώοαπ και 

πιρςξπξιξύμ ςημ ποξρέλεσρή ςξσπ με σπξγοατή ρςημ καοςέλα παοξσρίαπ ρςη 

Γοαμμαςεία. 

2. Παοαλαμβάμξσμ από ςη Γοαμμαςεία ςηπ Συξλήπ, ςξμ τάκελξ πξσ πεοιέυει ςξ 

"ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΗΣ", ςξ "ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ" και καςάρςαρη με ςα ξμόμαςα ςχμ 

καςαοςιζξμέμχμ. Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ μαθημάςχμ επιρςοέτξσμ ςξ τάκελξ 

ρςη Γοαμμαςεία. 

 

Γ. ΜΔ ΤΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. Διρέουξμςαι αμέρχπ ρςημ αίθξσρα και δεμ επιςοέπξσμ πλέξμ ςημ είρξδξ ρςξσπ 

καςαοςιζόμεμξσπ πξσ καθσρςεοξύμ υχοίπ λόγξ. 

2. Πιρςξπξιξύμ ςημ παοξσρία ςχμ καςαοςιζξμέμχμ, με ςημ καςαυώοηρη ςχμ 

ξμξμάςχμ εκείμχμ πξσ απξσριάζξσμ και σπξγοάτξσμ ρςη ρυεςική ρςήλη. Δάμ 

σπάονει λάθξπ ρςημ καςαυώοιρη ςχμ απξσριώμ, η διόοθχρη γίμεςαι από ςημ 

Διεύθσμρη, με ςημ ποξρκόμιρη ςξσ απξσριξλξγίξσ από ςξμ εκπαιδεσςή. 

3. Με ςημ έμαονη ςηπ διδαρκαλίαπ, ποξςείμξσμ ρςξσπ καςαοςιζόμεμξσπ, 

βιβλιξγοατία και ρημειώρειπ, για ςξ μάθημα. Οι ρημειώρειπ θα ποέπει μα έυξσμ 

ρςαλεί ρςξ ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ (e-mail) ςχμ καςαοςιζόμεμχμ πξσ 
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παοακξλξσθξύμ ςξ μάθημα, μέυοι ςξ ςέλξπ ςηπ ποώςηπ εβδξμάδξπ ςχμ μαθημάςχμ 

ςξσ εναμήμξσ. Έμα αμςίγοατξ θα ποέπει ξι εκπαιδεσςέπ μα ρςείλξσμ και ρςξ 

ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ ςηπ Γοαμμαςείαπ: mail@iek-markop.att.sch.gr 

4. Σε πεοίπςχρη απξσρίαπ ςξσπ, εμημεοώμξσμ έγκαιοα ςη Γοαμμαςεία και 

αμαπληοώμξσμ ςξ μάθημα ρε άλλη ημεοξμημία. 

 

Δ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. Δπιδιώκξσμ ςημ εμεογό ρσμμεςξυή ςχμ καςαοςιζξμέμχμ. 

2. Δεμ κάμξσμ ξι ίδιξι υοήρη ςξσ κιμηςξύ ςξσπ ςηλετώμξσ και δεμ επιςοέπξσμ ςη 

υοήρη κιμηςώμ ςηλετώμχμ από ςξσπ καςαοςιζξμέμξσπ. 

3. Δεμ επιςοέπξσμ ςη υοήρη εγκαςαρςάρεχμ, εογαλείχμ και μηυαμημάςχμ υχοίπ 

ςημ παοξσρία και επίβλεφή ςξσπ. 

4. Δπιβάλλξσμ ςιπ κσοώρειπ, ςηπ παοαςήοηρηπ και ςηπ χοιαίαπ απξβξλήπ από ςξ 

μάθημα ρε καςαοςιζόμεμξ πξσ εμπξδίζει ςη διεναγχγή ςξσ.  

5. Δεμ επιςοέπεςαι μα πίμξσμ κατέ κλπ καςά ςημ ώοα ςηπ διδαρκαλίαπ. 

6. Κάθε παοέκκλιρη εταομξγήπ ςξσ καμξμιρμξύ λειςξσογίαπ ςξσ Δ.Ι.Δ.Κ. από ςξσπ 

καςαοςιζόμεμξσπ, ποξχθείςαι από ςξσπ εκπαιδεσςέπ ρςα όογαμα Διεύθσμρηπ ςξσ 

Δ.Ι.Δ.Κ. 

7. Σε ξοιζόμεμη από ςξμ καμξμιρμό ημεοξμημία διενάγξσμ ςιπ ενεςάρειπ ποξόδξσ 

και ςιπ ςελικέπ ενεςάρειπ. Τημ επξμέμη ςχμ ενεςάρεχμ παοαδίδξσμ ςα γοαπςά και 

ςη βαθμξλξγία ρςη Γοαμμαςεία. 

 

Δ. ΜΔΤΑ ΤΟ ΠΔΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. Σσμπληοώμξσμ ςημ εμόςηςα πξσ διδάρκξσμ ρςξ "ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΗΣ" 

2. Δπιρςοέτξσμ ςξ τάκελξ με ςξ "ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΗΣ" και ςξ "ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ" ρςη 

Γοαμμαςεία. 

 

ΣΤ. ΣΤΙΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 

 

1. Σε όλα ςα μαθήμαςα κάθε εναμήμξσ καςάοςιρηπ και ρε ξοιρμέμη από ςξμ 

καμξμιρμό ημεοξμημία, διενάγξμςαι: α) Μια ενέςαρη ποξόδξσ αμά μάθημα, ποξ 

ςηπ ρσμπλήοχρηπ ςξσ 70% ςχμ χοώμ καςάοςιρηπ ςξσ εναμήμξσ, με θέμαςα πξσ 

ξοίζξμςαι από ςξμ εκπαιδεσςή και βαθμξλξγξύμςαι από ςξμ ίδιξ. β) Σςξ ςέλξπ κάθε 

εναμήμξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι ξι ςελικέπ ενεςάρειπ. 
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2. Δύξ ςξσλάυιρςξμ εβδξμάδεπ, ποιμ από ςημ ενέςαρη ποξόδξσ και ςημ ςελική 

ενέςαρη ςξσ εναμήμξσ, εμημεοώμξσμ ςξσπ καςαοςιζόμεμξσπ για ςξμ ςοόπξ 

ενέςαρηπ ςξσ μαθήμαςξπ. 

3. Σσμςάρρξσμ ςα θέμαςα ρε ειδικό έμςσπξ, πξσ ποξμηθεύξμςαι από ςη Γοαμμαςεία 

ή καςεβάζξσμ από ςημ ιρςξρελίδα. 

4. Δπιςηοξύμ ςη διεναγχγή ςηπ ενέςαρηπ. 

5. Αταιοξύμ ςξ γοαπςό καςαοςιζξμέμξσ, πξσ με ξπξιξδήπξςε ςοόπξ εμπξδίζει ςημ 

ξμαλή διεναγχγή ςχμ ενεςάρεχμ. 

6. Παοαλαμβάμξσμ ςα γοαπςά, ςα υοεώμξμςαι από ςη Γοαμμαςεία και παοαδίδξσμ 

ςη βαθμξλξγία, ςημ επόμεμη ημέοα από ςη διεναγχγή ςηπ ενέςαρηπ. 

7. Η κλίμακα ςηπ βαθμξλξγίαπ είμαι από 01 (έμα) έχπ 10 (δέκα).  

 

 

 

 


