
Αγαπητοί γονείς,

Από την αρχή του σχολικού έτους εφαρμόζεται στο σχολείο ένα νέο πρόγραμμα 
αναπλήρωσης ωρών. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να ελαχιστοποιήσει την 
απώλεια διδακτικών ωρών και να επιτύχει, ώστε οι μαθητές μας να αξιοποιούν το διδακτικό
χρόνο αποτελεσματικά, ακόμη και σε περίπτωση απουσίας του καθηγητή τους, καθώς  και 
να επιτηρούνται με τον καλύτερο παιδαγωγικά τρόπο.

Συστατικό στοιχείο του νέου προγράμματος είναι ένα σχέδιο υπηρεσιών για τους 
καθηγητές. Ιδιαίτερα για τις πρώτες και τις τελευταίες διδακτικές ώρες της ημέρας έχουν 
αναλάβει υποχρέωση παρουσίας  από ένας έως δύο καθηγητές καθημερινά. Αυτό μας 
επιτρέπει, ακόμη και κατά τις ιδιαίτερα «κρίσιμες» αυτές ώρες, να εξασφαλίζουμε την 
αναπλήρωση του καθηγητή  και σε περίπτωση έκτακτης απουσίας.

Επιπλέον έχουμε οργανώσει τη μεταβίβαση  διδακτικού υλικού και ασκήσεων από τον 
καθηγητή που απουσιάζει σε  εκείνον  που τον αντικαθιστά με ένα νέο σύστημα, ώστε να 
εξασφαλίζεται  η συνέχιση  του μαθήματος ακόμη και κατά τις ώρες αναπλήρωσης.

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από το λογισμικό UNTIS που αποκτήσαμε πρόσφατα,  
για την άριστη κατάστρωση και τη γρήγορη αναγγελία του καθημερινού προγράμματος 
αναπληρώσεων τόσο στο χώρο του σχολείου όσο  και στην ιστοσελίδα μας. 
Προγραμματίζεται στο μέλλον να αντικατασταθούν εντελώς οι εκτυπώσεις που αναρτώνται 
στη θυρίδα της εισόδου με την ηλεκτρονική δημοσίευση του προγράμματος, σε μια οθόνη 
που θα βρίσκεται στο χώρο υποδοχής της Σχολής και θα επικαιροποιείται διαρκώς, όπως και
στην  ιστοσελίδα μας.

Λόγω του νέου λογισμικού που χρησιμοποιούμε έχει αλλάξει η μορφή του προγράμματος 
αντικαταστάσεων. Χρειάζεται ίσως ένα μικρό χρονικό διάστημα, για να εξοικειωθεί κανείς 
με τη νέα εικόνα ,  με τη  νέα μορφή όμως παρέχονται με μεγαλύτερη σαφήνεια όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες . Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες διευκρινίσεις  και οδηγίες 
για την ανάγνωσή του:



Επικεφαλίδα του προγράμματος: 

Ημέρα και ημερομηνία: Στην επικεφαλίδα αναφέρονται η ημέρα της εβδομάδας (Montag) 
και η ημερομηνία (9.1).

                                               Πληροφορίες για την ημέρα  

Απόντες καθηγητές: Σ’ αυτήν τη σειρά ανακοινώνονται τα ονόματα των καθηγητών που 
απουσιάζουν ολόκληρη τη μέρα ή ορισμένες ώρες της ημέρας (εδώ: BEK, DIE).

Τάξεις που επηρεάζονται:  Στη σειρά αυτή αναφέρονται οι τάξεις που επηρεάζονται από 
την αλλαγή (εδώ: 5a,8a, 9a, 12a, 8b, 9b, Spr=ώρα συνεργασίας). 

Στην επόμενη σειρά μπορείτε να δείτε τις  ιδιαίτερες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται 
για τη συγκεκριμένη ημέρα. Εδώ: Wir wünschen allen… =Ευχόμαστε σε όλους…                    
και από κάτω:  Τάξη 5a Διαγώνισμα Μαθηματικά)

                      

                                            Το κυρίως πρόγραμμα

Τάξη: Στη στήλη αυτή αναφέρονται οι τάξεις με τη σειρά, από τη μικρότερη ως τη 
μεγαλύτερη. Μπορείτε άρα να λάβετε υπόψη σας μόνο τη σειρά όπου αναγράφεται  η τάξη 
του παιδιού σας.

Ώρα: Οι διδακτικές ώρες αναγράφονται  με τη σειρά, από την πρώτη ως την τελευταία.



Αντικαταστάτης: Στη στήλη «Αντικαταστάτης» θα βρείτε διαγραμμένο το όνομα του 
καθηγητή που απουσιάζει και μετά το βέλος το όνομα του καθηγητή που αναπληρώνει την 
ώρα. Αυτό αποτελεί  βελτίωση του προηγούμενου προγράμματος, στο οποίο φαινόταν μόνο
ο καθηγητής που αναπλήρωνε την ώρα και όχι ο απών καθηγητής.

Μάθημα: Στη στήλη αυτή βλέπετε διαγραμμένο το μάθημα το οποίο χάνεται  και μετά το 
βέλος το μάθημα που θα διδαχθεί στη θέση του. Και αυτό αποτελεί βελτίωση έναντι της 
προηγούμενης μορφής του προγράμματος. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στη στήλη 
αυτή, ώστε το παιδί σας να φέρνει στο σχολείο το σωστό διδακτικό υλικό. Αυτή είναι  μια 
σημαντική προϋπόθεση για ένα αποτελεσματικό μάθημα.

Αίθουσα: Στη στήλη αυτή μπορείτε να δείτε αν, λόγω της αλλαγής του προγράμματος, 
υπάρχει και αλλαγή της αίθουσας διδασκαλίας.

Αναπλήρωση από: Εάν η αλλαγή του προγράμματος οφείλεται σε ανταλλαγή μεταξύ δύο 
ωρών, μπορείτε να δείτε σε αυτήν τη στήλη ποια ώρα αντικαθίσταται με ποιαν.

Παρατηρήσεις  (Vertretungstext): Σ’ αυτό το  πεδίο αναγράφονται διάφορες πρόσθετες 
πληροφορίες. Π.χ. εδώ σημειώνεται αν μια τάξη απουσιάζει λόγω  εκδρομής ή αν οι 
μαθητές πρέπει να φέρουν μαζί τους συγκεκριμένο διδακτικό υλικό ή όργανα (π.χ. στην 
τάξη 9a/b  αναφέρεται ότι οι μαθητές θα ασχοληθούν με ασκήσεις του καθηγητή  DIE και 
ότι πρέπει να φέρουν μαζί τους διαβήτη).

Ώρες συνεργασίας:  Στην προηγούμενη μορφή του προγράμματος αντικαταστάσεων οι 
αλλαγές στις ώρες συνεργασίας αναγράφονταν στο επάνω μέρος του προγράμματος. Στη 
νέα μορφή θα βρείτε αυτές τις ανακοινώσεις μέσα στο  κυρίως πρόγραμμα, κάτω από τις 
τάξεις.

Ήδη μόλις μετά από ένα μήνα διαπιστώνεται μια πολύ ευχάριστη συνέπεια του νέου 
προγράμματος: Ενώ το Σεπτέμβριο του 2015 σημειώθηκε απώλεια ωρών σε ποσοστό 1,2%, 
ποσοστό βέβαια πολύ ικανοποιητικό σε σύγκριση με άλλα σχολεία, το Σεπτέμβριο του 2016 
το ποσοστό μειώθηκε στο 0,4%, δηλαδή η απώλεια ωρών μειώθηκε κατά δύο τρίτα σε 
σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η σχολική εφορεία, η διεύθυνση και όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται όλοι μαζί, με στόχο 
να προσφέρουν στα παιδιά σας  άριστη ποιότητα εκπαίδευσης στο πλαίσιο  της καλύτερης 
δυνατής οργάνωσης.

Με τις θερμότερες  ευχές για την καινούργια ακόμη σχολική χρονιά

Birgit Becker                                   Joerg Dieter                                             Nikos Liolios

Διευθύντρια                        Υπεύθυνος  προγράμματος                    Υπεύθυνος   προγράμματος 
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