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1.  Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης 

 

1.1. Στοιχεία του ιδρύματος: 

Ονομασία: 12ταξιο συμπληρωματικό σχολείο ελληνικών «Μανόλης Γλέζος» 

Αρ. μητρώου: 3|2004 

Κωδικός του ιδρύματος: 200472 

Αρ. πιστοποιητικού (PIR): 598019 

Έδρα του ιδρύματος: Οδός Βίτσεϊ 5 Βουδαπέστη ΤΚ 1054 

Ιδρυτής και υπεύθυνος λειτουργίας: Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας 

Έδρα: Οδός Βίτσεϊ αρ. 5 Βουδαπέστη ΤΚ 1054 

Εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης: Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, πρόεδρος 

Τροποποιημένο ιδρυτικό έγγραφο 2020\07\01 

 

Παραρτήματα:  

(σημειώνονται με έντονα γράμματα οι αλλαγές που επήλθαν μετά την τροποποίηση του 

ιδρυτικού εγγράφου στις 1\7\2020) 

 όνομα παραρτήματος διεύθυνση παραρτήματος  

1 Φερεντσβάρος 1098 Budapest, Börzsöny utca 2/a. 

2 18ο διαμέρισμα 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. 

3 Ουϊμπούντα 1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63. 

4 Μπούνταορς 2040 Budaörs, Esze Tamás utca 3. 

5 Σάζχάλομπάτα  2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. 

6 Σέντεντρε 2000 Szentendre, Duna korzó 24. 

7 Βάτσι 2600 Vác, dr. Csányi László körút 63. 

8 Μπελογιάννης 2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 26-28. 

9 Μισκολτς 3532 Miskolc, Torontáli utca 8. fsz. 2. 

10 Ντέμπρετσεν 4028 Debrecen, Kardos Albert utca 24. 

11 Νιρεγκιχάζα 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 23. 

12 Σεγκεντ 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 

13 Ταταμπάνια 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 

14 Τάτσι 8121 Tác, Kossuth Lajos utca 1. 

15 Σεντεσι 6600 Szentes, Könyök utca 1/a. 

16 Πέτς 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. 

17 Ζούγκλο 1142 Budapest, Ungvár utca 36. 

18 Ούιπεστ 1048 Budapest, Csíkszentiván utca 2. 

19 Ανγκιαλφολντ 1131 Budapest, Övezet utca 5. 

 

Τη φετινή χρονιά στα παραρτήματα Σάζχαλομπατα, Τάτσι, Σέντες και Νίρεγκιχάζα δεν θα 

γίνουν μαθήματα λόγω έλλειψης μαθητών. 

1.2. Εργατικό δυναμικό 
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Ιδρυτής και υπεύθυνος λειτουργίας του σχολείου:  Πανουγγρική Αυτοδιοίκηση Ελλήνων 

Ουγγαρίας 

1.3. Δημόσιοι υπάλληλοι 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

1. Κάκουκνε Δρ. Πάρτιτς Κρίστινα       πλήρους απασχόλησης (διευθύντρια) 

2. Ντερτσένι Στευρούλα                         πλήρους απασχόλησης (υποδιευθύντρια) 

3. Βενγκρινιάκ Έντιτ                              πλήρους απασχόλησης (υποδιευθύντρια) 

 

4. Μόκκα Πηνελόπη                               πλήρους απασχόλησης 

5. Ναγκινε Σάμπο Αντιγόνη                   ημιαπασχολούμενη (4ωρη) 

6. Ούλη Παναγιώτα                                πλήρους απασχόλησης 

7. Πιλτικάκη Μαρίλια                                  πλήρους απασχόλησης 

8. Τόρη Ουρανία                                            πλήρους απασχόλησης 

   

1.4. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα  

1. Θέκλα Κατσίρη 

2. Ελευθερία Σιαπανίδου 

3. Χριστίνα Γκαλίδου 

 

Βοηθητικό προσωπικό 

1. Χρισούλα Παπαβραμίδου 

 

1.5. Εκπαιδευτικοί με ωριαία σύμβαση εργασίας                                     

1. Αλέξανδρος Πούρος                             10ώρες\εβδομάδα 

2. Κριστίνα Νάγκι                                    4ώρες\εβδομάδα 

3. Ανδρέας Οικονόμου                             4ώρες\εβδομάδα 

4. Μάχη Δημανόβσκα                              4ώρες\εβδομάδα 

5. Μαριάν Ερντεϊ                                     4ώρες\εβδομάδα 

7. Αλεξάνδρα Πάντσος                                   8ώρες\εβδομάδα (από τις οποίες 4 ως βιβλιοθηκάριος) 

8. Σπύρος Κλίτσας                                   2ώρες\εβδομάδα 

 

 

Με βάση τον αριθμό των μαθητών για το έτος 2020/2021 δικαιούμαστε 10 θέσεις 

χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών. 

Συμπληρωμένες θέσεις:  

6 άτομα πλήρους απασχόλησης, δημόσιοι υπάλληλοι (6 θέσεις)                  

1 άτομο ημιαπασχόλησης 7,5 ώρες ημαρησίως, δημ. υπάλληλος (0,9 θέση) 

1 άτομο ιμηαπασχολούμενο, 4ωρο δημ. υπάλληλος (0,5 θέση) 

σύνολο 36 ώρες εβδομαδιαίως ωρομίσθιοι (1,5 θέση) 

3 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί (2,5 θέσεις: χρηματοδοτούμενοι από το ελληνικό κράτος) 

 

Σύνολο 8,9 θέσεις (+2,5 θέσεις που καλύπτουν οι αποσπασμένοι) 
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Στο σχολείο μας δεν λειτουργούν επαγγελματικές κοινότητες εργασίας, λόγω του μειωμένου 

αριθμού των εκπαιδευτικών και τις ιδιαιτερότητες που έχει η συμπληρωματική εκπαίδευση. 

 

1.6. Φοιτητές παιδαγωγικής στα πλαίσια του προγράμματος  Erasmus 

?  

             

Υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας 

4 άτομα, υπάλληλοι λογιστηρίου 

 

Αλλαγές στο εργατικό δυναμικό: 

1 άτομο βρίσκεται σε άδεια ανατροφής τέκνου από την 1η Αυγούστου του 2019  

Για 1 άτομο  διακόπηκε η σύμβαση αορίστου χρόνου κατόπιν κοινής συναινέσεως. 

 

Για τη φετινή χρονιά οι θέσεις εργασίας καλύφθηκαν με βάση τη νομοθεσία για την ειδικότητα 

και  κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  

 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι σπουδάζουν τη φετινή χρονιά 2020\21: 

Αντικείμενο\απαιτούμενος 

χρόνος 

Ίδρυμα Όνομα συμμετέχοντος, 

έξοδα 

«Ελληνικά ως δεύτερη\ξένη 

γλώσσα» 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παναγιώτα Ούλη (δικά της 

έξοδα) 

Δημιουργική-εκπαιδευτική 

θεραπεία με παραμύθια 

60 ώρες (9,10,11 Οκτ. 2020) 

Ανεξάρτητο παιδαγωγικό 

ινστιτούτο 

Ιλντικο Μπολντιζάρ 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

70.000 φορίνια 

 

1.7. Αριθμός μαθητών 

 

Χρόνος Αριθμός 

σχ. έτος 2017\18  

1η Οκτώβρη 

260 παιδιά 

250 μαθητές +10 νήπια 

σχ. έτος 2018\19  

1η Οκτώβρη  

244 παιδιά 

227 μαθητές +17 νήπια 

σχ. έτος 2019\20  

1η Οκτώβρη 

216 μαθητές +10 νήπια 

2020\21  

1η Σεπτέμβρη 

214 μαθητές +15 νήπια 

 

Ωράριο  διδασκαλίας: απογευματινό 

Έτη φοίτησης: 1-12 τάξεις + προσχολική αγωγή 

 

Αριθμός τμημάτων: 57 
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1.8. Υλικός εξοπλισμός, διδακτικά μέσα 

 

Υλικά, αντικείμενα 

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών με τα χρήματα που κερδήθηκαν στο διαγωνισμό 

ΝΕΜΖ-ΒΕΡ-20 πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση της βεράντας του σχολείου (πρόσοψη, 

κολώνες, δάπεδο) και ανακαινίστηκαν πόρτες και παράθυρα στις αίθουσες του κεντρικού 

παραρτήματός μας (ξυλουργικές εργασίες, μόνωση, αντικατάσταση πόμολων, σοβάτισμα). 

     Στην αίθουσα των νηπίων κατασκευάζεται καινούργια ντουλάπα. Γενικότερα καθαρίστηκε 

επιμελώς (πόρτες, παράθυρα, χαλιά, κλπ) όλος ο χώρος του σχολείου.  Εργασίες συντήρησης 

δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Στα υπόλοιπα παραρτήματά μας ανάλογες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης 

αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων. 

Διδακτικά βιβλία 

Στις 18 Αυγούστου παραλάβαμε τα διδακτικά βιβλία του σχολείου με τα τετράδια εργασίας και 

με βάση τη ζήτηση μπορούμε να παραγγείλουμε κι άλλα τον Σεπτέμβρη. 

Για τους μαθητές, οι οποίοι έρχονται στο σχολείο μας για πρώτη φορά στο γυμνάσιο, 

παρέχουμε τα βιβλία της σειράς «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά», τα οποία προμηθευόμαστε από την 

Ελλάδα με έξοδα του σχολείου.  

Η καταχώρηση των σχολικών βιβλίων διακόπτεται  τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και 

συνεχίζεται τον Σεπτέμβρη.  

 

1.9. Λοιπές δραστηριότητες  

Στις 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 7ήμερη Κατασκήνωση-Κανό με τη 

συμμετοχή 31 μαθητών και 6 συνοδών  στο Σίγκετκοζμπεν. Τα έξοδα καλύφθηκαν από τα 

χρήματα που κερδήθηκαν στο διαγωνισμό ΝΕΜΖ-ΤΑΒ-20 και το ποσό που απέμεινε θα 

διατεθεί για την 4ήμερη κατασκήνωση που προγραμματίζουμε στις 24-27 Οκτώβρη του 2020 

στο Εγκερ και Σιλβάσβάραντ.  

 

2. Στόχοι για τη νέα σχολική χρονιά 

 

2.1. Νομικές υποχρεώσεις του ιδρύματος 

 

Στόχος: Η λειτουργία του σχολείου με βάση το νομικό πλαίσιο και τους κανόνες 

     Υποχρέωση: Προσαρμογή του νόμου 2011. CLXXIX και της διάταξης 20\21(VIII.30.) 

EMMI για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στον κανονισμό του σχολείου 

     Καθήκον: Έλεγχος των εγγράφων του ιδρύματος, μετάφρασή τους στα ελληνικά 

o παιδαγωγικό πρόγραμμα, σύλλογος γονέων, σχολικός κανονισμός        

o δημιουργία κανονισμού ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας 

o Επανεξέταση των συμβολαίων με τα παραρτήματα 

o Εξέταση των συμβολαίων των εκπαιδευτικών (μόνιμο και υποαπασχολούμενο) 

o Επανεξέταση των καθηκόντων των εργαζομένων στο σχολείο, συμπλήρωμα 

ελλείψεων  

o Αυτοαξιολόγηση, επίβλεψη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
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                               -2 άτομα να ετοιμάσουν αυτοαξιολόγηση 

                                -3 άτομα ετοιμάζονται για την εξέταση αξιολόγησης εκ τον οποίων 1 

άτομο είναι εξασκούμενο 

2.2 Οι σημαντικότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι και καθήκοντα για τη σχολική χρονιά 

2020/2021 

• Στόχος: επίτευξη υψηλού  επιπέδου διδακτικό και παιδαγωγικό έργου 

 

• Καθήκοντα:  

Ανταπόκριση στα καθήκοντα του «Ιδρύματος Βάσης» (Bázisintézmény) 

• Διαμοιρασμός γνώσης 

• σεμινάρια 

• εξασφάλιση χώρων για εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

o Επιστημονικός σχεδιασμός του παιδαγωγικού έργου: επανεξέταση του 

προγράμματος σπουδών της προηγούμενης χρονιάς με βάση το NAT (εθνικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας) καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος. 

o επεξεργασία του συστήματος αξιολόγησης: μαζί με τους βαθμούς του 1ου 

εξαμήνου και του τέλους της χρονιάς να δίνεται περιγραφική αξιολόγηση για κάθε 

μαθητή ξεχωριστά  

o συστηματική εφαρμογή της διαφοροποίησης στη διδασκαλία 

o διεξαγωγή της εσωτερικής μέτρησης διαδικτυακά 

o συνέχιση της επιμόρφωσης των συναδέλφων  

o κάθε δύο εβδομάδες ημέρα Τρίτη συνέλευση καθηγητών και διεξαγωγή 

επιμορφωτικών σεμιναρίων 

o Θέμα για Πρότζεκτ  

Ολυμπιάδα: 1. εξέδρα, πνευματικές και σωματικές δραστηριότητες 

                       2. δραστηριότητες όλη τη χρονιά, πρωτοβουλία για την προώθηση του υγιεινού 

τρόπου ζωής:   «Ας πάμε νοερά από το σχολείο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με τα 

πόδια, με τρέξιμο ή με ποδήλατο!» Πρέπει να καλύψουμε 9.045 χλμ μετρώντας την 

απόσταση που διανύθηκε με κάποια εφαρμογή. Οι αποστάσεις που διανύονται ξεχωριστά θα 

προσθέτονται.  Ο στόχος είναι να φτάσουμε εκεί μέχρι τις 23 Ιουλίου 2021! 

 

- Συμμετοχή στην Ψηφιακή εβδομάδα 

            - Πρότζεκτ για το τέλος της χρονιάς με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος 

o εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συναδέλφους, workshop 

o επισκέψεις στα μαθήματα\ επίδειξη ωριαίου μαθήματος 

o πρόσκληση ομιλητών στο σχολείο με βάση τις προτάσεις των συναδέλφων 

o υποδοχή φοιτητών Erasmus, επίβλεψή τους 

o  o οικοδόμηση συνεργασιών με ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, job shadowing 

 

• Στόχος: Ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας με την διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας και την μετάδοση του ελληνικού πολιτισμού. 
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Καθήκοντα: Εντατικότερη διδασκαλία της λαογνωσίας, Δημιουργία περισσότερων ψηφιακών 

ασκήσεων 

 

Προετοιμασία μαθητών για : 

o την εσωτερική μέτρηση του σχολείου 

o για τις εξετάσεις ελληνομάθειας οι οποίες θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2020 

o για τις απολυτήριες εξετάσεις περιόδου φθινοπώρου και άνοιξης 

o για τους γλωσσικοί διαγωνισμούς εθνικοτήτων 

o τη Διεθνή Ολυμπιάδα ελληνικής γλώσσας 

o για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό γλώσσας που διοργανώνει το κέντρο παιδαγωγικής 

εκπαίδευσης (POK) για την τετάρτη δημοτικού 

o για τη διοργάνωση διαδικτυακού διαγωνισμού ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές 

της 5ης και 6ης δημοτικού στο σχολείο μας 

o για τον διαγωνισμό απαγγελίας ποιημάτων και ανάγνωσης κειμένων για τους μαθητές 

των νηπίων και για τις τάξεις από 1η έως 12η 

o για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ζωγραφικής για τις εθνικότητες, που διοργανώνει το 

κέντρο παιδαγωγικής εκπαίδευσης 

o για τη συμμετοχή στον Πανουγγρικό διαγωνισμό Μειονοτικής γλώσσας και 

λαογραφίας που διοργανώνει το ΟΑΤV 

o Ταξινόμηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης του σχολειου, Λειτουργία της δανειστικής 

βιβλιοθήκης  

 

• Στόχος: Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών κατασκηνώσεων και εκπαιδευτικών 

project 

           Καθήκοντα: 

o διοργάνωση εκδρομής κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών διακοπών με θέμα τη 

βιωσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος 

o χειμερινή κατασκήνωση στην Αυστρία, θέμα: Ολυμπιακοί Αγώνες 

o εκδρομή στο τέλος της χρονιάς στο Νιρεγκιχάζα με διεξαγωγή πρότζεκτ 

o (προαιρετικά) εκδρομή στον Δούναβη με κανό το καλοκαίρι 

o εκπαιδευτική εκδρομή στην Ήπειρο\Ελλάδα για  μαθητές μας άνω των 14ων ετών  

o κατασκήνωση διατήρησης λαϊκών παραδόσεων στην Ελλάδα για τους μαθητές 

δημοτικού 

 

• Στόχος: Καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού και των παραδόσεων  

 

o διοργάνωση της εθνικής γιορτής για την 200ή επέτειο της εξέγερσης του 1821 

o Σχολικός εορτασμός των Εθνικών εορτών και αργιών 

o διοργάνωση λογοτεχνικής βραδιάς σε συνδυασμό με την απονομή των πτυχίων των 

επιτυχόντων στις εξετάσεις Ελληνομάθειας 

o προετοιμασία των μαθητών μας για τις Εθνικές γιορτές (πρόβες για ποιήματα, 

τραγούδια, μουσικά όργανα κ.α.) 
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o εργαστήρια χειροτεχνίας (χριστουγεννιάτικα στολίδια και γλυκά, πασχαλινά 

αρτοποιήματα κ.α.)  

 

2.3 Οι σημαντικότεροι παιδαγωγικοί στόχοι και καθήκοντα της φετινής χρονιάς 

 

Στόχος: ανάπτυξη της ταυτότητας, προσωπικότητας και του ομαδικού πνεύματος  

Καθήκοντα:  

o ενίσχυση της συνεκτικότητας στην σχολική κοινότητα 

o σύναψη σχέσεων με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου «Νίκου Μπελογιάννη» 

συνδιοργάνωση εξωσχολικών προγραμμάτων (πρόσκληση των μαθητών στο 

Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα, κοινή χειμερινή κατασκήνωση, Τσικνοπέμπτη, 25η 

Μαρτίου κ.α.) 

o βελτίωση των διαμαθητικών κοινωνικών σχέσεων μέσω διοργάνωσης εξωσχολικών 

προγραμμάτων, εκπαιδευτικών εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατασκηνώσεων  

o ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων 

και παραδοσιακών τραγουδιών 

Στόχος: ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων: διδάσκουμε την ανεξάρτητη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων, επιβραβεύουμε τις προσωπικές δημιουργίες των μαθητών 

Καθήκοντα: 

o εμπλουτισμός της συλλογής ψηφιακών ασκήσεων του σχολείου, συστηματική χρήση 

τους στη ώρα του μαθήματος 

o συμμετοχή σε περισσότερα ψηφιακά προγράμματα όπως η «Ψηφιακή Εβδομάδα» 

Θέμα: Ολυμπιάδα 

 

Στόχος: εκπαίδευση για τους στόχους της βιωσιμότητας  

o διοργάνωση workshop σχετικά με το θέμα 

o διοργάνωση εκδρομής με διεξαγωγή project σχετικό με το θέμα 

 

2.4. Λοιπά καθήκοντα για τη φετινή σχολική χρονιά 

 

o Έκδοση και διαμοιρασμός του Λευκώματος για τα 25 χρόνια λειτουργίας του σχολείου 

μας 

o Σύντομο βίντεο με θέμα τη σχολική ζωή 

o πίνακας ανακοινώσεων 

o διαρκείς ενημέρωση των διαδικτυακών σελίδων του σχολείου μας (web, facebook) 

Δημιουργία προφίλ στο Instagram  

o καλλιέργεια της συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

διοργάνωση σχετικών δραστηριτήτων 

o δίκαιη κατανομή φόρτου εργασίας 

 

3. Το πρόγραμμα εργασίας της σχολικής χρονιάς 2020\2021 

 

Πρώτη μέρα της σχ. χρονιάς: 1η Σεπτεμβρίου 2020, Τρίτη : Συνέλευση καθηγητών, 

συνέλευση γονέων 
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Τελευταία μέρα της σχ. χρονιάς: 15 Ιουνίου 2021, Τρίτη: εκδρομή καθηγητών 

                                            14 Ιουνίου 2021, Δευτέρα: Σχολική γιορτή λήξης της χρονιάς 

                               Τελευταία διδακτική μέρα: 11 Ιουνίου 2021 

Πρώτη συνέλευση γονέων: 1η Σεπτέμβρη 2020, Τρίτη 

 

Έναρξη των μαθημάτων: 2 Σεπτεμβρίου 2020, Τετάρτη 

Αριθμός διδακτικών ωρών: 179 

 

Φθινοπωρινές διακοπές: 23 Οκτώβρη- 1η Νοεμβρίου 2020 

Τελευταία διδακτική ημέρα πριν τις διακοπές: 22 Οκτώβρη 2020 (Πέμπτη) 

Πρώτη διδακτική ημέρα μετά τις διακοπές: 2 Νοεμβρίου 2020 (Δευτέρα) 

 

Χειμερινές διακοπές:  19 Δεκεμβρίου 2020- 3 Ιανουαρίου 2021 

Τελευταία διδακτική ημέρα πριν τις διακοπές: 18 Δεκεμβρίου 2020 (Παρασκευή) 

Πρώτη διδακτική ημέρα μετά τις διακοπές: 4 Ιανουαρίου 2021 (Δευτέρα) 

 

Τελευταία μέρα του 1ου εξαμήνου: Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 

Τα ημερήσια σχολεία στέλνουν τους ελέγχου προόδου ως τις 29 Ιανουαρίου. Το σχολείο μας 

αποστέλλει τους βαθμούς στα ημερήσια σχολεία ως τις 26 Ιανουαρίου 2021. 

 

Χειμερινές διακοπές (σκι):  24 Φεβρουαρίου 2021- 28 Φεβρουαρίου 2021 

Τελευταία διδακτική ημέρα πριν τις διακοπές: 23 Φεβρουαρίου 2021, Τρίτη 

Πρώτη διδακτική ημέρα μετά τις διακοπές: 1η Μαρτίου 2021 Δευτέρα 

 

Εαρινές διακοπές: 1η-7η Απριλίου 2021 

Τελευταία διδακτική ημέρα πριν τις διακοπές: 31 Μαρτίου 2021, Τετάρτη 

Πρώτη διδακτική ημέρα μετά τις διακοπές: 8 Απριλίου 2021, Πέμπτη 

 

Διαγωνισμοί, μετρήσεις: 

Εσωτερική μέτρηση: Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2021 

Σκοπός της: Αξιολόγηση της γλωσσικής δεξιότητας 

Γραπτή εξέταση, της οποίας η δομή συμπίπτει με τα γραπτά τεστ της Ελληνομάθειας. Η 

διεξαγωγή της γίνεται συγχρόνως στην παραπάνω ημερομηνία. 

Διάρκεια εξέτασης (σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο): 1-1,5 ώρα 

Επίπεδα: 

Γλωσσικό Επίπεδο Α1 παιδικό Α1 Α2 Β1 Β2 

Στην περίπτωση που ο μαθητής 

ξεκινάει τα ελληνικά 7-8 χρονών 

4η-5η τάξη 6η-7η 

τάξη 

8η-9η 

τάξη 

10η-11η 

τάξη 

12η 

τάξη 

Γλωσσικό επίπεδο Α1 Α2 Β1 Β2 

Στην περίπτωση που ο μαθητής 

ξεκινάει τα ελληνικά 15-16 

χρονών 

 

μετά από 3 

χρόνια 

σπουδών 

μετά από 

5 χρόνια 

σπουδών 

μετά από 

7 χρόνια 

σπουδών 

μετά από 

9 χρόνια 

σπουδών 
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Πανουγγρικοί διαγωνισμοί μειονοτικών σχολείων   

 

Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 18 Δεκεμβρίου 2020 

Γραπτό διαγώνισμα: 28 Ιανουαρίου 2021 

Προφορική εξέταση: τέλος Απριλίου 2021 

Ελληνική Λαογνωσία 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 18 Δεκεμβρίου 2020 

Γραπτό διαγώνισμα: 4 Φεβρουαρίου 2021 

Προφορική εξέταση: τέλος Απριλίου 2021 

 

Διαγωνισμός ζωγραφικής του παιδαγωγικού κέντρου (POK): 

 

Εξετάσεις ελληνομάθειας:                                    13-16 Οκτώβρη 2020 

 

Απολυτήριες γραπτές εξετάσεις:                          28 Οκτώβρη 2020, Τετάρτη 14.00 

                                                                21 Μαΐου 2021, Παρασκευή 8.00 

 

Απολυτήριες προφορικές εξετάσεις:                      12-16 Νοέμβρη2020 υψηλό επίπεδο 

                                                                         23-27 Νοέμβρη 2020 κανονικό επίπεδο 

                                                            3-10 Ιούνη 2021 υψηλό επίπεδο 

                                                                  14-25 Ιούνη 2021 κανονικό επίπεδο 

 

Εργάσιμες ημέρες χωρίς διδασκαλία: 

Ημέρες Ημερομηνία Ημ. εργασίας Θέμα 

1 

 

1η Σεπτέμβρη 2020, Τρίτη 1η Σεπτέμβρη 2020, 

Τρίτη 

Συνέλευση καθηγητών, 

συνέλευση γονέων 

2 

 

27 Γενάρη 2021, Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2020, 

Σάββατο 

Χριστουγεννιάτικο 

εργαστήρι χειροτεχνίας 

3 

 

28 Γενάρη 2021, Πέμπτη 13 Δεκέμβρη 2020, 

Σάββατο 

Χριστουγεννιάτικη 

παράσταση 

4  

 

29 Γενάρη 2021, 

Παρασκευή 

20 Φλεβάρη 2021, 

Σάββατο 

Απόκριες 

5 

 

7 Απριλίου 2021, Πέμπτη 27 Μαρτίου 2021, 

Σάββατο 

Πασχαλινές 

χειροτεχνίες 

6 

 

15 Ιούνη 2021, Τρίτη 3 Ιουνίου 2021, Σάββατο εκπαιδευτική εκδρομή 

 

 

Θεματικές εβδομάδες: 

 

EU Code week: 10-25 Οκτώβρίου 2020 

EMMI ψηφιακή εβδομάδα: 22-26 Μαρτίου 2021 

 

4. Συνεργάτες του ιδρύματος 
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4.1 Εσωτερικοί συνεργάτες 

 

Σχέσεις συλλόγου διδασκόντων και γονέων 

 

Συνελεύσεις του συλλόγου γονέων: την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και του Φεβρουαρίου 

 

Ώρες υποδοχής των γονέων: 

Διεύθυνση: Κάθε Τρίτη 3-6 το απόγευμα (κατόπιν συνεννόησης) 

Υποδιευθύντριες: Κάθε Πέμπτη 12.00- 2.00 το μεσημέρι (κατόπιν συνεννόησης) 

Εκπαιδευτικοί: την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται μετά από επικοινωνία  

Ανοιχτά μαθήματα που μπορούν να παρακολουθήσουν οι γονείς: 15-26 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σύλλογος γονέων 

Θα θέλαμε φέτος να συνεργαστούμε περισσότερο με το σύλλογο γονέων και να ζητήσουμε να 

συμμετέχουν στη διοργάνωση των Αποκριών 

- να ζητήσουμε αναψυκτικά και γλυκά για τη γιορτή 

 

Σύλλογος μαθητών 

Πρέπει να ορίσουμε καινούργιο υπεύθυνο καθηγητή 

 

4.2. Εξωτερικοί συνεργάτες 

1. Πανουγγρική Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας 

2. Εκπρόσωπος των Ελλήνων στο ουγγρικό Κοινοβούλιο 

3. Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Βουδαπέστης 

4. Τοπικές ελληνικές αυτοδιοικήσεις  

5. Δημοτικό Σχολείο και νηπιαγωγείο «Νίκος Μπελογιάννης» 

6. Φιλοσοφική σχολή ΕΛΤΕ, τμήμα Νέων Ελληνικών 

7. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

8. Ελληνική Πρεσβεία στη Βουδαπέστη 

9. Πολιτιστικός Σύλλογος Ουγγαρίας 

10. Παραδοσιακός Σύλλογος «Χελιδονάκι» 

11. Υπηρεσία Παιδείας (OH) παιδαγωγικό εκπαιδευτικό κέντρο (POK) 

12. Γραμματεία του κράτους Βουδαπέστης 

13. Σχολεία της Ελλάδας, τα οποία μας επισκέφτηκαν στο παρελθόν 

14. Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου 

15. Ελληνικό Σχολείο του Οσλο 

16. Erasmus, Teacher traineship  

17. Ελληνικές παιδαγωγικές σχολές 

18. Περιοδικό «Ελληνισμός» 

 

 

5. Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

5.1 Προγράμματα του «Βασικού Ιδρύματος» (Bázis intézmény) 
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Időpont Feladat/ 
téma* 

 

Felelős Intézményi 
munkatárs

ak 

Munkaform
a 

Szüksége
s 

eszközök, 
anyagok 

Helyszí
n, max. 
létszám 

Célcsoport 

2020. 

novemb

er 2. 

Népismeret 

tanítás a 

digitális 

történetmesélé

s módszerével 

1. 

Mokka 

Pinelopi 

Dercsényi 

Stavroula, 

Nagyné 

Szabó 

Antigoné 

műhely-

munka  

(magyar 

nyelven) 

online 

platform, 

számítógé

p  

online 

max. 

létszám. 

10 fő 

5-12. 

osztályban 

tanító 

pedagógus

ok 

2020. 

novemb

er 9. 

Népismeret 

tanítás a 

digitális 

történetmesélé

s módszerével 

2. 

Mokka 

Pinelopi 

Dercsényi 

Stavroula, 

Nagyné 

Szabó 

Antigoné 

műhely-

munka  

(magyar 

nyelven) 

online 

platform, 

számítógé

p 

online 

max. 

létszám. 

10 fő 

5-12. 

osztályban 

tanító 

pedagógus

ok 

2020. 

nov. 30. 

Népismeret 

tanítás a 

digitális 

történetmesélé

s módszerével 

1. (Διδασκαλία 

λαογνωσίας / 

Ψηφιακή 

αφήγηση 

ιστορίας 1.) 

Dercsényi 

Stavroula 

Mokka 

Pinelopi, 

Nagyné 

Szabó 

Antigoné 

műhely-

munka  

(görög 

nyelven) 

online 

platform, 

számítógé

p 

online 

max. 

létszám. 

10 fő 

5-12. 

osztályban 

tanító 

pedagógus

ok 

2020. 

dec. 7. 

Népismeret 

tanítás a 

digitális 

történetmesélé

s módszerével 

2. (Διδασκαλία 

λαογνωσίας / 

Ψηφιακή 

αφήγηση 

ιστορίας 1.) 

Dercsényi 

Stavroula 

Mokka 

Pinelopi, 

Nagyné 

Szabó 

Antigoné 

műhely-

munka  

(görög 

nyelven) 

online 

platform, 

számítógé

p 

online 

max. 

létszám. 

10 fő 

5-12. 

osztályban 

tanító 

pedagógus

ok 
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2021. 

márc.1. 

A 
fenntarthatóság
ra nevelés 
népismereti 
tartalmakon 
keresztül 
digitális 
eszközökkel 1. 

Vengriny

ák Edit 

Dercsényi 

Stavroula, 

Nagyné 

Szabó 

Antigoné, 

Kakukné dr. 

Partics 

Krisztina, 

Mokka 

Pinelopi, 

Penny Ouli 

műhely-

munka  

(magyar 

nyelven 

laptop 1054 

Bp., 

Vécsey 

u. 5. 

max. 

létszám

: 20 fő 

4-12. 

osztályban 

tanító 

pedagógus

ok 

2021. 

márc.8. 

A 
fenntarthatóság
ra nevelés 
népismereti 
tartalmakon 
keresztül 
digitális 
eszközökkel 2. 

Vengriny

ák Edit 

Dercsényi 

Stavroula, 

Nagyné 

Szabó 

Antigoné, 

Kakukné dr. 

Partics 

Krisztina, 

Mokka 

Pinelopi, 

Penny Ouli 

műhelymun
ka magyar 
nyelven 

 
1054 

Bp., 

Vécsey 

u. 5., 

max. 

létszám

: 20 fő 

4-12. 

osztályban 

tanító 

pedagógus

ok 

 

5.2 Εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τις απολυτήριες εξετάσεις και τις εξετάσεις 

Ελληνομάθειας 

 

Στόχος: Να εξακολουθήσει η λειτουργία του εξεταστικού κέντρου της Ελληνομάθειας στο 

σχολείο μας 

Καθήκοντα: 

o ενημέρωση των μαθητών και των γονέων για τα θέματα και τη διαδικασία των 

εξετάσεων 

o προετοιμασία των μαθητών 

 

Στόχος: Να συνεχιστεί η συνεργασία του σχολείου μας με τη Υπηρεσία Παιδείας, η 

προετοιμασία θεμάτων και η συμμετοχή των μαθητών μας στις απολυτήριες εξετάσεις 

Καθήκοντα: 

o ενημέρωση των μαθητών και των γονέων για τα θέματα και τη διαδικασία των 

εξετάσεων 

o προετοιμασία των μαθητών 
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5.3 Ημερολόγιο εκδηλώσεων: Γιορτές, εκδηλώσεις, προγράμματα 

 

Ημερομηνία Πρόγραμμα Υπεύθυνος 

1 Σεπτέμβρη 2020 

 

Συνέλευση συλλόγου 

καθηγητών 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

 

Πρώτη εβδομάδα του 

Σεπτέμβρη 2020 

Συνέλευση συλλόγου 

γονέων 

ο κάθε συνάδελφος στο 

τμήμα του 

Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος 

2020 

 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

(Bázisintézményi) 
Μόκκα Πηνελόπη 

11 Οκτώβρη 2020, Κυριακή 

& το βράδυ 

Παράσταση: Σοφοκλή, 

Οιδίπους Τύραννος στο 

Εθνικό Θέατρο 

Παπαβραμίδου Χρυσούλα 

13-16 Οκτώβρη 2020 Εξετάσεις Ελληνομάθειας Κατσίρη Θέκλα 

10-25 Οκτώβρη 2020 
EU-Code Week 

 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

Οκτώβρη ή Νοέμβρη 2020 

 

Αξιολόγηση των 

συναδέλφων Μόκκα και 

Ούλη 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

 

Οκτώβρης, Νοέμβρης, 

Δεκέμβρης 2020 

 

Αυτοαξιολόγηση Σαμπόνε 

και Τόρη 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

21 Οκτωβρίου 2020 
Ειδικός Σύμβουλος στη 

Μαρίλια Πιλτικάκη 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

23 Οκτ.-1 Νοέμβρη 2020 Διακοπές  

 

24-27 Οκτώβρη 2020 

Εκδρομή-Πρότζεκτ στο 

Εγκερ (Ολυμπιακοί Αγώνες 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

28 Οκτώβρη 2020, Τετάρτη 

14.00 

 

Απολυτήριες γραπτές 

εξετάσεις 
Βένγκρινιακ Έντιτ 

Οκτώβρης- Νοέμβρης 2020 

 
Διαγωνισμός ζωγραφικής Βένγκρινιακ Έντιτ 

6 Νοέμβρη 2020  

 
28η Οκτωβρίου 1940 

Παναγιώτα Ούλη, Nagyné, 

Vengrinyák 

13 Νοέμβρη 2020 
Απολυτήριες προφορικές 

εξετάσεις 
Vengrinyák E. 

12-16 Νοέμβρη 2020(υψηλό 

επίπεδο) 

23-27 Νοέμβρη 2020 

(κανονικό επίπεδο) 

Προφορικές απολυτήριες 

εξετάσεις 
Βένγκρινιακ Έντιτ 

17 Νοεμβρίου 2020 

Σεμινάριο για τους 

εκπαιδευτικούς 
„Nemzetiségi nyelvoktatás 

kis létszámú 
tanulócsoportok esetén” 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

16-20 Νοέμβρη 
Εξέγερση Πολυτεχνείου 

 
Γκαλίδου, Κατσίρη 
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20 Νοέμβρη 2020, 

Παρασκευή 

 

Εσωτερικός διαδικτυακός 

διαγωνισμός για μαθητές 5ης 

και 6ης δημοτικού 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

Ντερτσένι Σταυρούλα 

Νοέμβρης 2020 

Εσωτερικός διαδικτυακός 

διαγωνισμός για μαθητές 

5ης και 6ης δημοτικού 

(POK) 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

Ντερτσένι Σταυρούλα 

 

29 Νοέμβρη 2020 

Χριστουγεννιάτικο 

Εργαστήρι χειροτεχνίας 
Ουρανία Τόρη 

 

12 Δεκέμβρη 2020 

Χριστουγεννιάτικη 

παράσταση 
Βένγκρινιακ Έντιτ 

19 Δεκέμβρη 2020- 3 

Γενάρη 2021 
Χειμερινές διακοπές  

26 Γενάρης 2021  
Επιμορφωτικό σεμινάριο 

Bázis intézmény 
Μόκκα Πηνελόπη; 

22 Γενάρη 2021, 

Παρασκευή 

 

Τέλος 1ου εξαμήνου - 

27-29 Ιανουαρίου 2021 

 
Χειμερινές διακοπές-Σκι - 

26-30 Γενάρη 2021, Τρίτη- 

Σάββατο 

 

Χειμερινή κατασκήνωση, 

Αυστρία 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

 

4 Φλεβάρη 2021 

OÁTV Διαγωνισμός 

ελληνικής γλώσσας και 

λογοτεχνίας 

Ντερτσένι Σταυρούλα 

11 Φλεβάρη 2021 

 

OÁTV Διαγωνισμός 

λαογνωσίας 
Ντερτσένι Σταυρούλα 

9 Φλεβάρη 2021 

 
Λογοτεχνική βραδιά Νάγκινε Σαμπο Αντιγόνη 

20 Φλεβάρη 2021 

 
Απόκριες 

Χριστίνα Γκαλίδου, 

Μαρίλια Πιλτικάκη 

15-26 Μαρτίου 2021 

 

Ανοιχτά μαθήματα, 

σεμινάρια 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

4 Μαρτίου 2021 

 
Τσικνοπέμπτη 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

15 Μαρτίου 2021 

 
Αργία  

 Μαρτίου 2021 

 

Σεμινάριο (Bázisintézményi 

program) 
 

22-26 Μαρτίου 2021 

 
Ψηφιακή εβδομάδα Ντερτσένι Σταυρούλα 

26 Μαρτίου 2021 

 
Γιορτή 25ης Μαρτίου 1821 Ελλη Σιαπανίδου 

27 Μαρτίου 2021 

 

Πασχαλινό εργαστήρι 

χειροτεχνίας 
Γκαλίδου, Τόρη, Πιλτικάκη 

1-7 Απριλίου 2021 

 
Εαρινές Διακοπές  

18-20  Μαΐου 2021 Εξατάσεις Ελληνομάθειας Θέκλα Κατσίρη 
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21 Μαΐου 2021 

 

Γραπτές απολυτήριες 

εξετάσεις (υψηλό και 

κανονικό επίπεδο) 

Βένγκρινιακ Έντιτ 

 

24 Μαΐου 2021 

 

Αργία- Πεντηκοστή  

25 Μαΐου- 3 Ιούνη 2021 

 
Εσωτερική Μέτρηση 

Βένγκρινιακ Έντιτ 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

Ντερτσένι Σταυρούλα 

4-5 Ιούνη 2021  

 

Εκπαιδευτική εκδρομή 

Νίρεγκιχαζα 

Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

3-10 Ιουνίου 2021 

 

Προφορικές απολυτήριες 

εξετάσεις (υψηλό επίπεδο) 
Βένγκρινιακ Έντιτ 

14 Ιουνίου 2021  

 

Εκδήλωση για το κλείσιμο 

της χρονιάς- Παράσταση 

Βένγκρινιακ Έντιτ 

Κάκουκνε Δρ. Πάρτιτς 

Κρίστινα 

 

15 Ιούνη 2021  

 

Εκδρομή εκπαιδευτικών  
Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

14-25 Ιούνη 2021 

 

Προφορικές απολυτήριες 

εξετάσεις (κανονικό 

επίπεδο)  

 

Βένγκρινιακ Έντιτ 

 

 

Ιούνη\ Ιούλη 2021 

Εκπαιδευτική εκδρομή, 

κατασκήνωση 
Ντερτσένι Σταυρούλα 

 

καλοκαίρι 2021 

 

Κατασκήνωση- Κανό 
Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς 

Χριστίνα 

2020-21  
Βίντεο για την προώθηση 

του σχολείου 
Μαρίλια πιλτικάκη 

 

Οι συνάδελφοι των επαρχιακών παραρτημάτων συνεργάζονται με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις 

για την διοργάνωση των εθνικών εορτών και την προετοιμασία των μαθητών που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα. 

 

5.4. Μετρήσεις, αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

5.4.1. Σύστημα διεξαγωγής της εσωτερικής μέτρησης 

 

• Προετοιμασία διαδικτυακών ασκήσεων και βαθμολογικής κλίμακας 

• Διεξαγωγή της εσωτερικής μέτρησης 

• Διόρθωση των ασκήσεων 

• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

• Καθορισμός του πεδίου ανάπτυξης με βάση τα αποτελέσματα της μέτρησης  

 

 

5.4.2. Νέο σύστημα αξιολόγησης 
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Στόχος: Γραπτή, περιγραφική αξιολόγηση για κάθε μαθητή ξεχωριστά, μαζί με τους βαθμούς 

του εξαμήνου και στο τέλος του χρόνου 

 

5.5 Συνελεύσεις του συλλόγου διδασκόντων 

 

• 24 Αυγούστου 2020: Συνέλευση συγκρότησης του σώματος διδασκόντων 

• 25-28 Αυγούστου 2020: Συνελεύσεις προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά 

• Κάθε δύο βδομάδες ημέρα Τρίτη από τις 11 έως τη 13  Συνελεύσεις του σώματος για 

διάφορα τρέχοντα ζητήματα και επιμορφωτικά σεμινάρια όπου η παρουσία είναι 

υποχρεωτική.  

• 22 Ιανουαρίου 202:  Συνέλευση κλεισίματος πρώτου εξαμήνου, έλεγχοι προόδου των 

μαθητών 

• 2 Φεβρουαρίου 2021: Τρίτη συνέλευση με θέμα την αξιολόγηση του 1ου εξαμήνου 

• 8 Ιουνίου 2021: Τρίτη κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, έλεγχοι προόδου 

• 14 Ιουνίου 2021: Δευτέρα Αξιολόγηση του 2ου εξαμήνου 

• Κάθε μήνα την πρώτη Δευτέρα συνεδριάζει η διεύθυνση του σχολείου 

 

6. Σχέδιο ελέγχου των καθηκόντων  

 

Το σχέδιο ελέγχου παρατίθεται στο παράρτημα που ακολουθεί (1ο παράρτημα) 

 

Τομείς προτεραιότητας 

• Λαογνωσία (μετάδοση λαογραφικών θεμάτων) 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

• Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επίσκεψη στα μαθήματα των συναδέλφων ιδιαίτερα σε 

αυτούς που ετοιμάζουν την αξιολόγησή τους 

• Διαδικασία σχεδιασμού του μαθήματος. )Ετήσιο σχέδιο διδασκαλίας, ωραία σχέδια 

μαθήματος, Πρακτική εφαρμογή τους) 

• Διαφοροποίησης σ το μάθημα 

• Ισόμετρη ανάπτυξη και των τεσσάρων δεξιοτήτων 

• Χρήση τεχνολογιών στην διδασκαλία 

• Αξιολόγηση των γραπτών στα τετράδια των μαθητών 

• Μαθητευόμενοι + Erasmus 

 

Βουδαπέστη, 1η Σεπτεμβρίου 2020                         Δρ. Κάκουκ Πάρτιτς Χριστίνα 

 

 

 

Παράρτημα: Σχέδιο ελέγχου καθηκόντων για το σχολικό έτος 2020\2021 

 

Παράρτημα: Σχέδιο ελέγχου καθηκόντων για το σχολικό έτος 2020\2021 
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Ημερομηνία 

 

Καθήκοντα Κριτήρια Υπεύθυνος 

ως 31 

Αυγούστου MÁK έλγχος βιογραφικά, πιστοποιητικά λευκού 

μητρώου 

Kakukné 

Αύγουστος 
ενοικιαστήρις των 

παρατημάτων 

Καινούργια συμβόλαια, παράταση 

συμβολαίων, μετατροπή 

συμβολαίων 

Kakukné 

τελευταία 

εβδομάδα του 

Αυγούστου  

σχολικά έγγραφα 

(ημερολόγιο, έλεγχοι 

törzslapok, βιβλίο 

αριθμών μητρώων κλπ.) 

Έχουν ετοιμαστεί; Kakukné 

τελευταία 

εβδομάδα του 

Αυγούστου 

προστασία από 

ατυχήματα και πυρκαγιά πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση; Παπαβραμίδου 

αρχές 

Σεπτεμβρίου  

ιατρική εξέταση 
 Παπαβραμίδου 

αρχές 

Σεπτεμβρίου 

σχολικό άλμπουμ 
 Παπαβραμίδου 

αρχές 

Σεπτεμβρίου 

σχολικά μπλουζάκια 
παραγγελία Παπαβραμίδου 

τέλος 

Αυγούστου 

αρχές 

Σεπτεμβρίου 

 

καταμερισμός μαθημάτων καινούργιοι μαθητές, διδάσκοντες 

τμήματα 

Βενγκρινιάκ 

τέλος 

Αυγούστου 

καθαρισμός του σχολείου 
έλεγχος των χώρων του σχολείου  Κάκουκνε  

τέλος 

Αυγούστου 

και κάθε μήνα 

σελίδα του σχολείου στο 

facebook ενημέρωση Βένγκρινιακ 

τελευταία 

εβδομάδα του 

Αυγούστου 

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών, σπουδές  τι θα κάνουν οι συνάδελφοι; Κάκουκνε 

αρχές 

Σεπτεμβρίου 

 

ασκούμενοι φοιτητές 

ERASMUS Υποδοχή των φοιτητών στο 

σχολείο 

Ντερτσένι 

πρώτη 

εβδομάδα 

Σεπτεμβρίου 

 

ενημέρωση γονέων για το 

σχέδιο εργασίας του 

σχολείου μας (πίνακας, 

μεϊλ) 

πραγματοποιήθηκε; Ντερτσένι 

ως 5η 

Σεπτέμβρη 

 

 

 

ημερομηνία υποβολής 

αίτησης για τις 

φθινοπωρινές 

απολυτήριες εξετάσεις 

να ψάξουμε αν υπάρχουν 

υποψήφιοι 

Βένγκρινιακ 
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Σεπτέμβριος διαμοιρασμός εργασιών, 

ωρολόγια προγράμματα ετοιμάστηκαν; έγινε ισότιμη 

κατανομή καθηκόντων; 

Βένγκρινιακ 

μέσα 

Σεπτεμβρίου 

 

 

υπογραφές από τους 

γονείς για τη μειονοτική 

εκπαίδευση και τη 

φωτογράφιση, 

μαγνητοσκόπηση των 

παιδιών 

Συγκεντρώθηκαν; Βένγκρινιακ 

2η εβδομάδα 

Σεπτεμβρίου 

 

 

Συμβόλαια 

εκπαιδευτικών( μόνιμοι, 

ωρομήσθιοι) 

Εξέταση των συμβολαίων, 

καινούργια συμβόλαια 

Κάκουκνε 

2η εβδομάδα 

Σεπτεμβρίου 

διδακτικά βιβλία 
εξερεύνηση των αναγκών, 

παραγγελία 

Ντερτσένι 

3η εβδομάδα 

Σεπτεμβρίου 

αλλαγή των 

παραρτημάτων στο KIR είναι εντάξει τα έγγραφα; Παπαβραμίδου 

3η εβδομάδα 

Σεπτεμβρίου 

Ενημέρωση των 

στοιχείων των 

εκπαιδευτικών στο KIR 

Σημείωση των αλλαγών Παπαβραμίδου 

1 Οκτωβρίου Ενημέρωση των 

στοιχείων των μαθητών 

στο KIR 

Σημείωση των αλλαγών Παπαβραμίδου 

3η εβδομάδα 

Σεπτεμβρίου 

Ηλεκτρονικό ημερολόγιο 
Ενημερώθηκε το ημερολόγιο; Ντερτσένι 

30 

Σεπτεμβρίου 

ετήσιο πρόγραμμα 

διδασκαλίας το ολοκλήρωσαν οι συνάδελφοι; Βέγκρινιακ 

Κάθε μήνα  απουσιολόγια καθηγητών 
είναι συμπληρωμένα; Βέγκρινιακ 

Κάθε μήνα απουσιολόγια μαθητών 
είναι συμπληρωμένα; Βέγκρινιακ 

τέλος 

Σεπτέμβρη 

μετάφραση του σχεδίου 

εργασιών της χρονιάς έλεγχος της μετάφρασης Ντερτσένι 

αρχές 

Οκτώβρη 

αγορές διδακτικών μέσων 
έγινε; Κάκουκνε 

αρχές 

Οκτώβρη 

φοιτητές ERASMUS 
υποδοχή, πρόγραμμα διδασκαλίας, 

παροχή βοήθειας  

Ντερτσένι 

Οκτώβριος Εκπαιδευτικά σεμινάρια, 

διοργάνωση 

επιμορφωτικών ημερών 

Συμμετοχή εκπαιδευτικών; Κάκουκνε 

 

Οκτώβριος 

σχολικές γιορτές 
κλείσιμο αίθουσας διεξαγωγής Κάκουκνε 

Οκτώβριος Συνεργασία με ελληνικά 

σχολεία από άλλες χώρες  ήρθαμε σε επαφή μαζί τους; 

αλληλογραφία; 

Ντερτσένι 

 

Οκτώβριος 

Πανουγγρική 

Αυτοδιοίκηση, έλεγχος 

απογραφής. 

καταγραφή, πρωτόκολλο, 

απόσυρση και αγορά καινούργιων 

αντικειμένων; 

Κάκουκνε 
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Οκτώβριος 

Νοέμβριος 

 

επίσκεψη στα μαθήματα 

συναδέλφων στη 

Βουδαπέστη 

Παρατηρήσεις: - είναι κατάλληλη 

η σύνθεση των τμημάτων- 

διδακτικά μέσα-σχέδια 

μαθήματος- πρόγραμμα 

διδασκαλίας, διαφοροποίηση, 

ψηφιακά εργαλεία, μέθοδος 

διδασκαλίας 

Βένγκρινιακ 

Κάκουκνε 

Ντερτσένι 

αρχές 

Νοέμβρη 

 

ασκήσεις διαγωνισμού 

online ετοιμάστηκαν; ανταποκρίνονται 

στα γλωσσικά επίπεδα; 

Ντερτσένι 

τέλος 

Οκτώβρη 

 

τετράδια μαθητών 
έλεγχος ασκήσεων, σημειώσεων 

του δασκάλου 

Βένγκρινιακ 

Κάκουκνε 

Ντερτσένι 

Οκτώβριος 

Νοέμβριος 

διαγωνισμός ζωγραφικής 

των εθνικών μειονοτήτων συγκέντρωση υποψηφίων Ντερτσένι 

Νοέμβριος 

Δεκέμβρης 

επίσκεψη στα μαθήματα 

συναδέλφων στα 

επαρχιακά τμήματα 

Παρατηρήσεις: - είναι κατάλληλη 

η σύνθεση των τμημάτων- 

διδακτικά μέσα-σχέδια 

μαθήματος- πρόγραμμα 

διδασκαλίας, διαφοροποίηση, 

ψηφιακά εργαλεία, μέθοδος 

διδασκαλίας 

Βένγκρινιακ 

Κάκουκνε 

Ντερτσένι 

εως τα μέσα 

Νοεμβρίου 

ετοιμασία του 

χριστουγεννιάτικου 

προγράμματος 

πρόβες, αίθουσα διεξαγωγής  Κάκουκνε 

 

Νοέμβριος 

απογραφή αντικειμένων 

στις σχολικές αίθουσες καταγραφή, πρωτόκολλο, 

απόσυρση και αγορά καινούργιων 

αντικειμένων; 

Βέγκρινιακ 

 

αρχές 

Δεκέμβρη  

χειμερινή κατασκήνωση 
δήλωση συμμετοχής, μεταφορά, 

διαμονή, σωστή ενημέρωση 

μαθητών και καθηγητών 

Κάκουκνε 

 

μέσα 

Δεκέμβρη 

φοιτητές Εράσμους 
αποτελέσματα της τρίμηνης 

πρακτικής 

Ντερτσένι 

 

μέσα 

Δεκέμβρη 

τεστ για τους μαθητές 

που απουσίασαν πάνω 

από το επιτρεπόμενο όριο 

πόσοι μαθητές είναι; 

ετοιμάστηκαν τα γραπτά; 

Κάκουκνε 

 

ως 18 Δεκ. 

ψηφιακό ημερολόγιο, 

βαθμολογία έλεγχος, αν μπήκαν οι βαθμοί, 

απουσίες κλπ 

Βέγκρινιακ 

Ντερτσένι 

ως Δεκ. 20 διαγωνισμός γλώσσας και 

λαογνωσίας εθνικών 

μειονοτήτων 

πόσοι μαθητές λαμβάνουν μέρος, 

κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι 

ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΗΛΏΣΟΥΜΕ 

Βέγκρινιακ 

Ντερτσένι 

αρχές 

Ιανουαρίου 

 

παραρτήματα, 

ενοικιαστήρια συμβόλαια επιμήκυνση συμβολαίων όπου 

χρειάζεται 

Κάκουκνε 
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Ιανουάριος 

φοιτητές Ερασμους 
υποδοχή Ντερτσένι 

μέχρι 15 

Ιανουαρίου 

τεστ για τους μαθητές 

που απουσίασαν πάνω 

από το επιτρεπόμενο όριο 

έγραψαν οι μαθητές το 

συμπληρωματικό τέστ; 

αποτελέσματα 

Κάκουκνε 

 

μέχρι 20 

Ιανουαρίου 

ειδοποίηση των 

ημερησίων σχολείων στάλθηκαν οι έλεγχοι; Βέγκρινιακ 

Ντερτσένι 

 

Ιανουάριος 

δηλώσεις για τις 

απολυτήριες εξετάσεις ενημέρωση και βοήθεια σε όσους 

μαθητές μας πρόκειται να δώσουν 

απολυτήριες εξετάσεις  

Βέγκρινιακ 

μέχρι 15 

Ιανουαρίου 

εμπλουτισμός ψηφιακών 

ασκήσεων σε ποια φάση βρισκόμαστε; 

μοιράστηκαν τα καθήκοντα; 

Κάκουκνε 

τέλος 

Ιανουαρίου 

 

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών οι συμμετέχοντες σε κάποιο 

πρόγραμμα ολοκλήρωσαν το 1ο 

εξάμηνο; 

Κάκουκνε 

 

τέλος 

Ιανουαρίου 

φοιτητές Erasmus 
Προσαρμόστηκαν; Χρειάζονται 

βοήθεια 

Ντερτσένι 

αρχές 

Φεβρουαρίου 

 

λειτουργία μαθητικών 

συλλόγων δραστηριότητες 1ου εξαμήνου, 

χρειάζεται κάπου παρέμβαση; 

Βένγκρινιακ 

αρχές 

Φεβρουαρίου 

δήλωση αριθμών 

μαθητών   

αρχές 

Φεβρουαρίου 

Συνέχιση του κοινού 

πρότζεκτ με το σχολείο 

του Οσλο 

πώς προχωράει; πού χρειάζεται 

βοήθεια 

Ντερτσένι 

Φεβρουάριος OATV γραπτό 

διαγώνισμα να γράψουν το διαγώνισμα και να 

σταλούν τα γραπτά 

Ντερτσένι 

μέσα 

Φεβρουαρίου 

τετράδια και 

διαγωνίσματα τετράδια μαθητών, διορθώσεις, 

παρατηρήσεις 

Βένγκρινιακ 

Κάκουκνε 

Ντερτσένι 

Φεβρουάριος εκπαιδευτική εκδρομή 

Μαΐου  δήλωση συμμετοχής, οργάνωση 

ταξιδιού 

Κάκουκνε 

Φεβρ.-Μάϊος Επίσκεψη στα μαθήματα 
έλεγχος: σχέδιο μαθήματος, 

ετήσιο πρόγραμμα, ψηφιακά 

εργαλεία κλπ 

Κάκουκνε 

αρχές 

Μαρτίου 

ψηφιακή εβδομάδα 
 τα σχέδια μαθημάτων Κάκουκνε 

μέχρι 15 

Μαρτίου 

ψηφιακές ασκήσεις 
σε ποια φάση βρίσκεται η 

παραγωγή ασκήσεων 

Κάκουκνε 

αρχές 

Απριλίου 

το πρότζεκτ στο τέλος της 

χρονιάς οργάνωση ταξιδιού, σχέδιο Κάκουκνε 
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αρχές 

Απριλίου 

φοιτητές ERASMUS 
εισαγωγή τους στη σχολική ζωή Ντερτσένι 

μέσα 

Απριλίου 

εσωτερική μέτρηση 
εξασφάλιση συνθηκών, 

προϋποθέσεων  

Κάκουκνε 

τέλος 

Απριλίου 

φοιτητές ERASMUS 
προσαρμόστηκαν; πού χρειάζεται 

βοήθεια; 

Ντερτσένι 

Απρίλιος Κατασκήνωση  
δήλωση συμμετοχής, οργάνωση 

ταξιδιού 

 

αρχές Μαΐου εσωτερική μέτρηση 
ετοιμάστηκαν τα γραπτά; Κάκουκνε 

αρχές Μαίου Ελληνομάθεια 
έλεγχος υλικού από το ΚΕΓ Κάκουκνε, 

Θέκλα 

μέσα Μαΐου τετράδια μαθητών 
τετράδια μαθητών, διορθώσεις, 

παρατηρήσεις 

Βένγκρινιακ 

Κάκουκνε 

Ντερτσένι 

Μάιος ιατρική εξέταση 
έχουν κάνει όλοι οι συνάδελφοι; Κάκουκνε 

Μάιος Γιορτή για το κλείσιμο 

της χρονιάς ενοικίαση αίθουσας Κάκουκνε 

τέλος Μαΐου εξέταση για τους μαθητές 

με απουσίες το γράψανε, διορθώθηκε; Κάκουκνε 

μέχρι 9 Ιούνη γραφειοκρατικές δουλειές 
παρέδωσαν οι συνάδελφοι τα 

ημερολόγια, απουσιολόγια κλπ; 

Ντερτσένι 

Βέγκρινιακ 

μέχρι 10 

Ιούνη 

αποστολή ελέγχων στα 

σχολεία στάλθηκαν; Ντερτσένι 

Βέγκρινιακ 

Ιούνιος Αρχεία μαθητών 
έλεγχος Ντερτσένι  

Ιούνιος Ερωτηματολόγιο προς 

τους γονείς ετοιμάστηκε; στάλθηκε; Βέγκρινιακ 

Ιούνιος σπουδές καθηγητών 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές του 

εξαμήνου; 

Κάκουκνε 

Ιούνιος φοιτητές ERASMUS 
εντυπώσεις, μελλοντικά σχέδια Κάκουκνε 

Ντερτσένι 
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