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ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων 
ΣΧΕΤ: α) Πράξη 5/6-10-2021/Ολομέλεια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ  
            β)  415/27-9-2021/ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ 

 
Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ την 6/10/2021 (α΄ σχετικό) 

πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των επισκέψεων των Σ.Ε.Ε. στις σχολικές μονάδες παιδαγωγικής 
τους ευθύνης με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τις ανάγκες 
προγραμματισμού. Από ορισμένους/ες  Σ.Ε.Ε. επισημάνθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τις 
αναθέσεις μαθημάτων και τα Ωρολόγια Προγράμματα (Ω.Π.) και αφορούν σε πρακτικές οι 
οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των οδηγιών του Ι.Ε.Π. και των διδακτικών και 
παιδαγωγικών προτεραιοτήτων. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής: 
α) Σε Γυμνάσια, η διδασκαλία των Μαθηματικών ανατίθεται σε δύο εκπ/κους ενώ το 

μάθημα είναι ενιαίο και δεν αποτελείται από κλάδους μαθημάτων. Λεπτομέρειες αναφέρονται 
στο β΄ σχετικό έγγραφο των Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών. Ανάλογες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί για 
την ανάθεση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπ/σης.  

β) Σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπ/σης, δίνεται προτεραιότητα στη συμπλήρωση 
ωραρίου εκπ/κων ΠΕ70 με ώρες μαθημάτων ειδικοτήτων (εικαστικά, φυσική αγωγή) με 
αποτέλεσμα η διάθεση εκπ/κων ΠΕ08, ΠΕ11 της ίδιας σχολικής μονάδας να γίνεται εξ 
ολοκλήρου στο πρόγραμμα του ολοήμερου. 

γ) Σε σχολεία κυρίως της πρωτοβάθμιας παρατηρείται το φαινόμενο τα μαθήματα για τα 
οποία προβλέπονται δύο ώρες στο Ω. Π. (όπως οι ξένες γλώσσες) να  διδάσκονται σε ένα 
συνεχόμενο δίωρο εβδομαδιαία. Η συγκεκριμένη πρακτική επιβαρύνει τους/τις μαθητές/τριες 
και υποβαθμίζει τη διδακτική και παιδαγωγική αξία της διδασκαλίας, ιδιαίτερα στο 
Νηπιαγωγείο. Επιπλέον, η μη πραγματοποίηση της διδασκαλίας του μαθήματος μιας ημέρας 
(περίπτωση αργιών, εκδρομών κλπ) έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των ωρών διδασκαλίας 
όλης της εβδομάδας.   

Όλα τα παραπάνω έχουν καταγραφεί στα Ω.Π. των σχολικών μονάδων καθώς και στο 
σύστημα myschool και ελέγχονται από τους/τις προϊστάμενους/ες Εκπ/κων Θεμάτων των Δ.Ε.. 
Γίνεται αντιληπτό ότι είναι πολύ ειδικές οι συνθήκες όπου σε ανάλογα ζητήματα χρειάζεται, για 
λόγους αποτελεσματικότητας, να γίνει προσέγγιση με μια ευρύτητα πνεύματος στην ερμηνεία 
και εφαρμογή των προβλέψεων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει «κανόνας» ή «συνήθης πρακτική» για 
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ΠΡΟΣ: 

• ΠΔΕ ΑΜΘ pdeamthr@sch.gr 

• Δ. Π. Ε. & Δ.Δ.Ε. Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης (υπόψη προϊστ. Εκπ/κων 
Θεμάτων) 

  

ΚΟΙΝ: • ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ (Αρχείο) 
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περιπτώσεις όπου δεν συντρέχουν λόγοι ειδικής παιδαγωγικής και διδακτικής αντιμετώπισης 
σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των Σ.Ε.Ε. παιδαγωγικής ευθύνης των σχολείων. 

Στοχεύοντας στην παροχή του βέλτιστου παιδαγωγικού και διδακτικού πλαισίου προς 
όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και για όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα που προσφέρονται, 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και οδηγίες προς όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. 

 
 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής 
 
 
 
 

Δρ. Νικόλαος Ανταμπούφης 
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