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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ 

ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 

 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ  Δ. Ε. 

Με τον όρο "ςχολικόσ κανονιςμόσ" εννοούμε το ςύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προώ-

ποθϋςεισ για να πραγματοποιεύται ανενόχλητα, μεθοδικϊ και αποτελεςματικϊ το ϋργο του ςχολεύου. Οι ςυνθό-

κεσ αυτϋσ πρϋπει να αποβλϋπουν ςτη διαμόρφωςη ενόσ παιδαγωγικού και διδακτικού κλύματοσ το οπούο θα ε-

ξαςφαλύζει τη ςυνεργαςύα των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ, χωρύσ εντϊςεισ και ςυγκρούςεισ, με αμοιβαύο 

ςεβαςμό, με ανοχό και αναγνώριςη. το πλαύςιο αυτό ο όροσ "ςχολικό πειθαρχύα" αποκτϊ δημοκρατικό περιε-

χόμενο και αναδεικνύεται ςε βαςικό ποιοτικό ςτοιχεύο του ςύγχρονου δημοκρατικού ςχολεύου. 

Η ςχολικό κοινότητα εύναι μύα οργανωμϋνη ομϊδα που ϋχει όλα τα χαρακτηριςτικϊ τησ κοινωνύασ. Σο ςχο-

λεύο προετοιμϊζει τουσ νϋουσ να ενταχθούν ομαλϊ ςτην κοινωνύα. Η εςωτερικό οργϊνωςη τησ ςχολικόσ ζωόσ 

οφεύλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεύ ςύμφωνα με τα πρότυπα και τισ ανϊγκεσ τησ δημοκρατικόσ κοινω-

νύασ. 

Η δημοκρατικό οργϊνωςη τησ ςχολικόσ κοινότητασ προώποθϋτει κανόνεσ, όρια, κατανομό ρόλων και ευθυ-

νών, ιεραρχικό διϊρθρωςη τησ ομϊδασ, ςτοιχεύα τα οπούα ςυναντούμε βϋβαια και ςτη λειτουργύα αυταρχικϊ ορ-

γανωμϋνησ ομϊδασ. Η ειδοποιόσ διαφορϊ όμωσ τησ δημοκρατικϊ οργανωμϋνησ ομϊδασ ϋγκειται ςτο ςημαντικό 

γεγονόσ ότι τα προηγούμενα ςτοιχεύα προϋρχονται από τα μϋλη τησ ομϊδασ, με ελεύθερη εκλογό, με ςυναύνεςη 

και ςυμμετοχό και αφόνουν περιθώρια διαφορών και πλουραλιςμού απόψεων. 

Εύναι φανερό ότι η αυταρχικό οργϊνωςη τησ ομϊδασ εξουδετερώνει το ϊτομο και το εντϊςςει ςε μύα απρό-

ςωπη μϊζα. Ειδικϊ ςτην εκπαύδευςη η ιςοπϋδωςη πρϋπει να αποφεύγεται επιμελώσ.  Κάθε μαθητήσ είναι μια 

ξεχωριςτή και ανεπανάληπτη προςωπικότητα που δικαιούται να την εκφρϊζει και να την αναπτύςςει ελεύ-

θερα μϋςα ςτην ομϊδα. Επύςησ, ο μαθητόσ δικαιούται να απαιτόςει ατομικό αναγνώριςη και προςωπικό ολο-

κλόρωςη με τουσ ρυθμούσ και τισ δικϋσ του δυνατότητεσ. 

Παρϊλληλα όμωσ το ςχολεύο οφεύλει να προςϋξει την κοινωνικό διϊςταςη του μαθητό ωσ μϋλοσ τησ ομϊδασ. 

Έτςι καταξιώνεται η προςωπικότητα του μαθητό, αποκτϊ κοινωνικό υπόςταςη και καλλιεργεύ ςυλλογικό ςυ-

νεύδηςη. Σο ϊτομο καταξιώνεται ωσ μϋλοσ τησ ομϊδασ. Εκεύ ζει, αποκτϊ γνώςεισ και πεύρα, καλλιεργεύ ςυναιςθό-

ματα, αξιοποιεύ και χαύρεται τα επιτεύγματα των ϊλλων, καταθϋτει τα δικϊ του, ζει από την ομϊδα, την υπερα-

ςπύζεται και, αν χρειαςτεύ, εύναι πρόθυμοσ να υποβληθεύ ςε θυςύεσ γι' αυτόν. 

Σο ςχολεύο λοιπόν, με την αγωγό που προςφϋρει, ϋχει το δύςκολο ρόλο να ςυμβιβϊςει το ϊτομο με την κοι-

νωνύα. Σο ϊτομο ϋχει το δικαύωμα να απαιτεύ ςεβαςμό και να του δύνεται η δυνατότητα να αναπτύςςει δημιουρ-

γικϋσ πρωτοβουλύεσ. Δικαιούται δηλαδό ελευθερύασ η οπούα γεννϊ αςφϊλεια και υπευθυνότητα. 

Παρϊλληλα όμωσ η κοινωνύα νομιμοποιεύται να απαιτόςει τη ςυνειςφορϊ του ατόμου ςτην ομαλό λειτουρ-

γύα τησ. Αυτό αποτελεύ μύα μεγϊλη δυςκολύα ςτην αγωγό την οπούα αςκεύ το ςχολεύο, γιατύ οφεύλει να ςυνδυϊςει 

την ελευθερύα με την κοινωνικό ευθύνη.  

Γι' αυτό ο ςχολικόσ κανονιςμόσ δεν ϋχει ςτατικό χαρακτόρα και τη μορφό ενόσ απλού καθηκοντολογύου, 

αλλϊ να ςυνδϋεται δυναμικϊ με το περιβϊλλον και την εποχό και να ενςωματώνει όχι μόνο την οργανωτικό ϊ-

ποψη τησ ςχολικόσ πειθαρχύασ αλλϊ και την παιδαγωγικό. Επομϋνωσ, ϋνασ ςχολικόσ κανονιςμόσ, που δε θα θεω-

ρεύ τη ςχολικό πειθαρχύα ωσ αυτοςκοπό αλλϊ μϋςο παιδαγωγικό για την ομαλό ςχολικό ζωό και την ανϊπτυξη 

τησ προςωπικότητασ κϊθε ατόμου, θα πρϋπει να εύναι προςαρμοςμϋνοσ ςτην ιδιαύτερη κατϊςταςη που προκύ-

πτει κϊθε φορϊ από την παιδαγωγικό αποςτολό κϊθε βαθμύδασ και ςχολεύου, να ςχετύζεται ϊμεςα με την επι-

καιρότητα να ϋχει δυναμικό χαρακτόρα, να εύναι προώόν ςυνεργαςύασ και ςυναύνεςησ μεταξύ των μελών τησ 

ςχολικόσ κοινότητασ, να προώποθϋτει ςυγκεκριμϋνουσ τρόπουσ και μϋςα πειθϊρχηςησ με ϋμφαςη ςτην πρόληψη 

και όχι ςτη θεραπεύα, να αφόνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργύα των μαθητών, να προϊγει την προςαρμογό 

και την υπευθυνότητα και, τϋλοσ, να περιϋχει λογικϋσ, γενικϊ αποδεκτϋσ,  κατανοόςιμεσ και εφαρμόςιμεσ διατϊ-

ξεισ. 
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Ι. ΜΑΘΗΣΕ 

 

το περιεχόμενο τησ ςχολικόσ ζωόσ περιλαμβϊνονται τα ςτοιχεύα και οι δραςτηριότητεσ που καλλιεργούν αυρι-

ανούσ πολύτεσ ελεύθερουσ, υπεύθυνουσ, με ενεργό ςυμμετοχό και κοινωνικό ευαιςθηςύα και ευθύνη. 

 

Ειδικότερα: 

1. Η οργϊνωςη τησ ςχολικόσ ζωόσ, το κλύμα μϋςα και ϋξω από την τϊξη, η επικοινωνύα ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ 

ςχολικόσ κοινότητασ, η δομό και η λειτουργύα τησ ομϊδασ ςτην τϊξη και ςτο ςχολεύο διαμορφώνουν το πλαύςιο 

μϋςα ςτο οπούο ϋχει ανϊγκη να ενταχθεύ ο μαθητόσ. Μορφϋσ ςυμπεριφορϊσ, ςχολικϋσ επιδόςεισ, κύνητρα, αξύεσ, 

ςτϊςεισ και νόρμεσ διαμορφώνονται με βϊςη την ανϊγκη του μαθητό να βρύςκεται ςε αρμονύα με την ομϊδα και 

να ϋχει την αποδοχό και την αναγνώριςό τησ. Εύναι λοιπόν ςημαντικότατο να διαμορφωθεύ περιβϊλλον θετικό. 

 

2. το πλαύςιο του ςχολεύου οι ρόλοι μϋςα ςτην ομϊδα πρϋπει να κατανϋμονται με βϊςη τισ επιδόςεισ, τισ κλύ-

ςεισ, τα ενδιαφϋροντα και τισ προςπϊθειεσ τισ οπούεσ καταβϊλλουν οι μαθητϋσ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ πρϋπει να ανα-

γνωρύζονται και αυτϊ να προβϊλλονται από το ςχολεύο. 

 

3. Έλλειμμα των μαθητών που ϋχει προϋλευςη κοινωνικό ό οικονομικό ό φυςικό και ιδιαιτερότητεσ με φυλετικό, 

θρηςκευτικό, γλωςςικό ό ϊλλο χαρακτόρα, μϋςα ςτο ςχολεύο και ςτισ μεταξύ των μελών του ςχϋςεισ δεν αποτε-

λούν ςτοιχεύα διϊκριςησ. 

 

4. Η ποιότητα των ςτοιχεύων τησ ενδοςχολικόσ ζωόσ επιδρϊ και επηρεϊζει την ποιότητα των ςτοιχεύων τησ 

προςωπικότητασ του μαθητό. Επύςησ αντύςτροφα η δικό του δραςτηριότητα επηρεϊζει την ποιότητα τησ ςχολι-

κόσ ζωόσ, εφόςον ανϊμεςα ςτο μαθητό και το ςχολεύο υπϊρχει δυναμικό ςχϋςη αλληλεπύδραςησ. Ευνοώκό λοιπόν 

περιβϊλλον ςχολικόσ ζωόσ μϋςα ςτο οπούο ο μαθητόσ ζει, δραςτηριοποιεύται και προςπαθεύ να καταξιωθεύ, θα 

λειτουργόςει πολύ θετικϊ.  

 

Επιμϋρουσ ενδεικτικϊ ςτοιχεύα του κανονιςμού λειτουργύασ τα οπούα εντϊςςονται ςτη φιλοςοφύα που πε-

ριγρϊφεται παραπϊνω αναφϋρονται παρακϊτω: 

  

(α). Σο ςχολεύο πρϋπει να θεωρεύ τη ςυμμετοχό των μαθητών ςτισ ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ ωσ υποχρϋωςό 

τουσ. Θεωρεύται ακόμη καλύτερο να εύναι οι ςυνθόκεσ τϋτοιεσ ώςτε ο μαθητόσ να χαύρεται, να επιδιώκει και 

να θεωρεύ τη ςυμμετοχό του ευγενό φιλοδοξύα. 

 

(β). τισ ςχϋςεισ μεταξύ των μαθητών εύναι απαραύτητο να καλλιεργεύται ο αμοιβαύοσ ςεβαςμόσ, ο δημο-

κρατικόσ διϊλογοσ, η αναγνώριςη και η ανοχό του ϊλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η ςυνϋπεια. Η 

ευγενόσ ϊμιλλα εύναι χρόςιμη. Εκεύνο που δεν εύναι επιθυμητό εύναι ο επιθετικόσ ανταγωνιςμόσ. 

 

(γ). Οι προςπϊθειεσ για επιδόςεισ, οι κλύςεισ, τα ενδιαφϋροντα και τα ταλϋντα εύναι ανϊγκη να βρύςκουν 

χώρο ϊνετο, να αναγνωρύζονται και να αναπτύςςονται. 

 

(δ). Οι ενδοςχολικϋσ εκδηλώςεισ, όπωσ εύναι οι ςχολικϋσ, οι εθνικϋσ και οι θρηςκευτικϋσ γιορτϋσ, οι αθλητι-

κϋσ, οι πολιτιςτικϋσ και οι ϊλλεσ ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ των μαθητικών κοινοτότων, η ςυμμετοχό ςτα 

προγρϊμματα τησ περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ και των ϊλλων καινοτόμων ςχολικών προγραμμϊτων 

πρϋπει να γύνονται με πρωτοβουλύεσ, ιδϋεσ και ευθύνεσ των ύδιων των μαθητών. 

 

(ε). Η δυνατότητα να ανακατανϋμονται οι ρόλοι και οι ευθύνεσ ςτουσ μαθητϋσ ςτο πλαύςιο τησ ςχολικόσ 

ζωόσ εύναι κανόνασ τησ δημοκρατύασ. Σότε όλοι οι μαθητϋσ αιςθϊνονται υπεύθυνοι, η ςυμμετοχό αφορϊ ό-

λουσ και παρϋχεται η ευκαιρύα και η δυνατότητα να αναδεύξουν τισ δικϋσ τουσ ικανότητεσ, τισ κλύςεισ, τα εν-

διαφϋροντα και το ταλϋντο τουσ. Σα παραπϊνω προςωπικϊ γνωρύςματα εύναι παιδαγωγικϊ χρόςιμο να 
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προβϊλλονται. Σα ϊτομα δεν επιτρϋπεται να ιςοπεδώνονται μϋςα ςτην ομϊδα. Από την ϊλλη μεριϊ εύναι 

ανϊγκη να ςυνηθύςουν να μπορούν να ςυναθρούζουν την προςωπικό τουσ ςυμβολό ςτην αντύςτοιχη των 

ϊλλων και να την εντϊςςουν ςτην ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν. 

 

(ςτ). Μεγϊλη ςημαςύα ςτη ςχολικό ζωό των μαθητών ϋχουν ο δημοκρατικόσ διϊλογοσ και οι κανόνεσ του. Η 

αναγνώριςη των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγόσ με ςεβαςμό και χωρύσ εντϊςεισ εύναι βαςικόσ ςτόχοσ τησ 

ςχολικόσ αγωγόσ. Η δημοκρατύα και η δημοκρατικό ςυμπεριφορϊ εύναι αρετϋσ που εμπεριϋχονται ωσ ςτοι-

χεύα ςτην κοινωνικοποιητικό αποςτολό του ςχολεύου. 

 

7. Ρυθμύςεισ ςτο ςχολικό κανονιςμό των ςχολεύων με περιςςότερο ςυγκεκριμϋνο περιεχόμενο ςε ςχϋςη με τουσ 

μαθητϋσ, αναφϋρονται, μεταξύ ϊλλων, παρακϊτω: 

 

(α). Να καλλιεργεύται η αύςθηςη τησ ευθύνησ ςτουσ μαθητϋσ ςε ό,τι αφορϊ την ποιότητα του ςχολικού χώ-

ρου. Καθαρού και ςυντηρημϋνοι χώροι αιθουςών, εργαςτηρύων, γυμναςτηρύων, αιθουςών θεϊτρων, χώρων 

υγιεινόσ, τησ αυλόσ του ςχολεύου, όλα αυτϊ διαμορφώνουν τον περιβϊλλοντα χώρο μϋςα ςτον οπούο εύναι 

δυνατόν να καλλιεργηθεύ η ψυχό του παιδιού. Μϋςα ςε ϋνα κακοποιημϋνο ςχολικό χώρο αναιρεύται εκ των 

πραγμϊτων η αναμενόμενη ςυναιςθηματικό καλλιϋργεια του αναπτυςςόμενου ατόμου. 

 

(β). Η τϊξη, η ηςυχύα και το όρεμο κλύμα μϋςα ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ εύναι προώποθϋςεισ αρμονικόσ ςυ-

νεργαςύασ όλων των μελών τησ ομϊδασ. Αν δεν εξαςφαλιςτούν τϋτοιεσ ςυνθόκεσ, δεν εύναι δυνατόν να πα-

ραχθεύ ςοβαρό ςχολικό ϋργο ούτε ςτο γνωςτικό ούτε ςτο ςυναιςθηματικό ούτε ςτον ψυχοκινητικό τομϋα 

τησ μϊθηςησ. Η αγωγό και η μϊθηςη δεν επιτυγχϊνονται μόνο με "από καθϋδρασ διδαςκαλύα", αλλϊ κυρύωσ 

με τη δημιουργύα του απαραύτητου παιδαγωγικού περιβϊλλοντοσ, μϋςα ςτο οπούο οι μαθητϋσ θα αςκηθούν, 

ώςτε να ϋχουν το ανϊλογο αποτϋλεςμα. 

 

(γ). Η ϋγκαιρη προςϋλευςη μαθητών και εκπαιδευτικών ςτο ςχολεύο και η τόρηςη του χρόνου ϋναρξησ και 

λόξησ τησ ςχολικόσ εργαςύασ δεύχνουν ότι όλοι αναγνωρύζουν πόςο ςημαντικό ρόλο ϋχει το ςχολεύο και πό-

ςοσ ςεβαςμόσ πρϋπει να επιδεικνύεται ςτην αξιοπούηςη του διαθϋςιμου χρόνου. ε αντύθετη περύπτωςη ευ-

τελύζεται το κύροσ του ςχολεύου και απαξιώνεται ο ρόλοσ του. 

 

(δ). Εκτόσ από το ςχολικό χώρο, ςεβαςμόσ και προςεκτικό χρόςη απαιτεύται ςτη ςχολικό περιουςύα, δηλα-

δό ςτα εποπτικϊ μϋςα και ςτη λοιπό υλικοτεχνικό υποδομό. Υθορϋσ, ζημύεσ, κακό χρόςη, ϋλλειψη ςυντόρη-

ςησ τησ περιουςύασ του ςχολεύου πρακτικϊ αποδυναμώνουν τισ εκπαιδευτικϋσ δυνατότητεσ του ςχολεύου 

και παιδαγωγικϊ εθύζουν το μαθητό ςτην αντύληψη τησ απαξύωςησ τησ δημόςιασ περιουςύασ. 

 

(ε). Σο ςχολικό βιβλύο παρϋχεται δωρεϊν για χρόςη των μαθητών. Η κακό χρόςη, η κακοπούηςη, το κϊψιμο, 

η ϋλλειψη δυνατότητασ να ξαναχρηςιμοποιηθεύ, πϋρα από την οικονομικό διϊςταςη, ϋχουν ωσ μεγαλύτερη 

αρνητικό ςυνϋπεια τον ευτελιςμό τησ ϋννοιασ του βιβλύου. Σο βιβλύο εύναι πνευματικό δημιούργημα των 

ςυγγραφϋων, ανόκει ςτην πολιτεύα, η οπούα δαπϊνηςε από το υςτϋρημα του λαού, και παρϋχεται ςτουσ μα-

θητϋσ για χρόςη. Επομϋνωσ, δεν επιτρϋπεται να το απαξιώνουν και να το ευτελύζουν. 

 

(ςτ).  Η χρόςη των κινητών τηλεφώνων ςτο χώρο του ςχολεύου δε ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα όρεμου παι-

δαγωγικού, κλύματοσ, διαλύει την τϊξη, αποςπϊ την προςοχό των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια του μαθόμα-

τοσ και, ιδιαύτερα κατϊ την περύοδο των εξετϊςεων, δημιουργεύ προώποθϋςεισ και υποψύεσ για καταδολύευ-

ςό τουσ. Επομϋνωσ, η μεταφορϊ και η χρόςη των κινητών τηλεφώνων ςτο χώρο του ςχολεύου πρέπει να 

αποφεύγεται, καθόςον η ανϊγκη για επικοινωνύα καλύπτεται επαρκώσ με τα τηλεπικοινωνιακϊ μϋςα που 

διαθϋτει το ςχολεύο. 
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8. Η φούτηςη των μαθητών πρϋπει να εύναι τακτικό και η παρακολούθηςη όλων των μαθημϊτων ανελλιπόσ και 

όχι επιλεκτικό. Οι απουςύεσ των μαθητών και οι ςυνϋπειεσ αυτών, όπωσ προβλϋπονται από την ιςχύουςα νομο-

θεςύα, εύναι ϋνα ςοβαρότατο θϋμα το οπούο πρϋπει να αντιμετωπύζεται από κοινού από το ςχολεύο και την οικο-

γϋνεια. Εκπαιδευτικϊ ςημαύνει ότι το ϋλλειμμα ςτην παρακολούθηςη, πϋρα από ϋνα οριςμϋνο αριθμό απουςιών, 

δημιουργεύ εκπαιδευτικό κενό και ςυνεπώσ την ανϊγκη για την επανϊληψη τησ τϊξησ αλλϊ και παιδαγωγικϊ 

παγιώνει ςτη ςυνεύδηςη του μαθητό την αντύληψη ότι η εργαςύα και η ςυνϋπεια ςτισ υποχρεώςεισ δε ςυγκατα-

λϋγονται ςτισ αρετϋσ των ανθρώπων. 

 

9. Όλοι οι μαθητϋσ, και οι εκπαιδευτικού οι οπούοι ϋχουν μϊθημα την πρώτη ώρα, πρϋπει να παρευρύςκονται ςτην 

πρωινό ςυγκϋντρωςη του ςχολεύου. Αυτό εύναι η μοναδικό ευκαιρύα ςυγκϋντρωςησ όλησ τησ ςχολικόσ κοινότη-

τασ. Εύναι η μοναδικό ευκαιρύα επαφόσ, ενημϋρωςησ και ψυχολογικόσ προετοιμαςύασ για το εκπαιδευτικό ϋργο 

που θα ακολουθόςει. Με τη ςημερινό ςύνθεςη του μαθητικού πληθυςμού εύναι πολύ πιθανό να υπϊρχουν αρκε-

τού μαθητϋσ αλλόθρηςκοι - ετερόδοξοι. Έχουν δικαύωμα να μη μετϋχουν ςτην πρωινό προςευχό. Παρϊλληλα ό-

μωσ ϋχουν υποχρϋωςη να ςϋβονται το δικαύωμα τησ ενεργού ςυμμετοχόσ των υπολούπων. Σο ςχολεύο εύναι απα-

ραύτητο να αποδύδει ςτο ςημεύο αυτό τη δϋουςα ςημαςύα. 

 

10. Σο ςχολεύο ϋχει υποχρϋωςη να ρυθμύςει το θϋμα τησ καθυςτερημϋνησ προςϋλευςησ των μαθητών με βϊςη 

την εξόσ γενικό αρχό: δεν πρϋπει να διακόπτεται το μϊθημα εξαιτύασ αυτών που καθυςτερούν ούτε να ενθαρρύ-

νεται η ϊποψη ότι μπορεύ να καθυςτερεύ ο μαθητόσ χωρύσ κϊποιεσ ςυνϋπειεσ και ευθύνεσ.  

11. Ένα ευαύςθητο ζότημα εύναι αυτό που αφορϊ την κόςμια και ευπρεπό εμφϊνιςη των μαθητών, τα όρια τησ 

οπούασ εύναι δυςδιϊκριτα. Τπϊρχουν βϋβαια ακραύεσ περιπτώςεισ οι οπούεσ εύναι προφανεύσ. ' αυτϋσ τισ περι-

πτώςεισ η κοινότητα τησ τϊξησ με το ςύμβουλο καθηγητό και ςε ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ μπορεύ να επιχειρό-

ςει παρϋμβαςη. Αν αυτό δεν αποδώςει, η ευθύνη μεταφϋρεται ςτο 15μελϋσ μαθητικό ςυμβούλιο και τϋλοσ ςτο 

ςύλλογο διδαςκόντων. 

12. Σο κϊπνιςμα των μαθητών ςτο χώρο του ςχολεύου δεν εύναι παιδαγωγικϊ ορθό να νομιμοποιηθεύ με την α-

νοχό του ςχολεύου. Απαγορεύςεισ και περιοριςμού ςτουσ καπνιςτϋσ γύνονται αποδεκτϋσ για τουσ δημόςιουσ χώ-

ρουσ ςε κϊθε περύπτωςη. Σο ςχολεύο με τισ αρχϋσ και τουσ κανόνεσ λειτουργύασ του οφεύλει να αποδοκιμϊςει 

αυτό την επιβλαβό, ϊχρηςτη και επικύνδυνη ςυνόθεια, η οπούα, δυςτυχώσ, εδραιώνεται ς' αυτό την ηλικύα. 

 

13. Η ποιότητα τησ ενδοςχολικόσ ζωόσ, των εκπαιδευτικών καινοτομιών και των παρϊλληλων εκπαιδευτικών 

προγραμμϊτων, η ϋκδοςη μαθητικών περιοδικών και εφημερύδων, η ανϊπτυξη και η λειτουργύα τησ ςχολικόσ 

βιβλιοθόκησ, η εφαρμογό προγραμμϊτων περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ, αγωγόσ υγεύασ, επαγγελματικού προ-

ςανατολιςμού, κυκλοφοριακόσ αγωγόσ, η τοπικό ιςτορύα και ο πολιτιςμόσ, η διαπολιτιςμικό αγωγό, εύναι αυτϊ 

που ςυνθϋτουν ϋνα πλϋγμα δραςτηριοτότων μϋςα ςτισ οπούεσ όλοι οι μαθητϋσ πρϋπει να μπορούν να διοχετεύ-

ςουν την ενεργητικότητϊ τουσ με ςυνθόκεσ ελεύθερησ ϋκφραςησ, ελεύθερησ εκδόλωςησ και αυθόρμητησ επιλο-

γόσ. Απαραύτητη όμωσ προώπόθεςη εύναι να επικρατεύ διοικητικό και παιδαγωγικό πειθαρχύα. 

 

14. Η ιςχύουςα εκπαιδευτικό νομοθεςύα προβλϋπει τισ ςυνϋπειεσ τησ καταδολύευςησ των εξετϊςεων, των αντι-

γραφών, των υποκλοπών κ.λ.π. Σο ςχολεύο ϋχει χρϋοσ να αντιμετωπύζει αποφαςιςτικϊ αυτϊ τα φαινόμενα, τόςο 

για ουςιαςτικούσ λόγουσ, επειδό αλλοιώνεται η πραγματικό ςχολικό κατϊςταςη του μαθητό, όςο και, κυρύωσ, 

για παιδαγωγικούσ. Σο ςχολεύο πρϋπει να αποδοκιμϊςει την ϊποψη ότι ο μαθητόσ μπορεύ, με ϊλλουσ τρόπουσ, 

όχι τύμιουσ, να επιτύχει ϋνα αποτϋλεςμα και, εϊν αυτό γύνει αντιληπτό, να μην ϋχει καμιϊ ςυνϋπεια. 

 

15. Όταν ο μαθητόσ τιμωρεύται με αποβολό από τα μαθόματα, είναι ςκόπιμο να παραμένει ςτο ςχολείο όλεσ 

τισ ώρεσ λειτουργίασ του και να απαςχολεύται ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του υποδιευθυντό ό ϊλλου εντεταλμϋ-

νου εκπαιδευτικού. 

 

16. Αποκλύςεισ των μαθητών από τη δημοκρατικό ςυμπεριφορϊ, τουσ κανόνεσ του ςχολεύου, τουσ όρουσ τησ ι-

ςότιμησ ςυμμετοχόσ ςτη ζωό του ςχολεύου, από τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον εκπαιδευτικό, ςτη ςχολικό περι-
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ουςύα, ςτο ςυμμαθητό, από όλα αυτϊ που το ςχολεύο θϋτει ωσ κανόνεσ τησ λειτουργύασ του, πρϋπει να θεωρού-

νται ςχολικϊ παραπτώματα. Σα ςχολικϊ παραπτώματα θα αντιμετωπύζονται από το ςχολεύο ςύμφωνα με την 

ιςχύουςα νομοθεςύα και με γνώμονα την αρχό ότι η καταςταλτικό αντιμετώπιςη αυτών των φαινομϋνων πρϋπει 

να εύναι η τελευταύα επιλογό, όμωσ δεν αποκλεύεται ωσ παιδαγωγικό μϋτρο. Η επιεύκεια χωρύσ όρια νομιμοποιεύ 

τισ αποκλύςεισ και καλλιεργεύ την αντύληψη τησ ατιμωρηςύασ.  

 

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 

 

1. Οι εκπαιδευτικού με την εν γϋνει ςυμπεριφορϊ τουσ οφεύλουν να ςυνειςφϋρουν ςτη διαμόρφωςη όρεμου, ευ-

χϊριςτου και ςυνεργατικού κλύματοσ μϋςα ςτο ςχολεύο. Πρϋπει να διαθϋτουν αξιοπρϋπεια και κύροσ που ςυμβι-

βϊζονται με το ρόλο τουσ. Σισ μεταξύ τουσ ςχϋςεισ εύναι απαραύτητο να τισ διϋπει ο αμοιβαύοσ ςεβαςμόσ και να 

τισ χαρακτηρύζει η ειλικρινόσ, ςυναδελφικό και ανθρώπινη επικοινωνύα. Ανϊλογη ςχϋςη ςυνεργαςύασ και επικοι-

νωνύασ πρϋπει επύςησ να καλλιεργεύται ανϊμεςα ςε αυτούσ και το Διευθυντό του ςχολεύου. 

 

2. Οι εκπαιδευτικού ϋχουν υποχρϋωςη να ςϋβονται τισ απόψεισ, τισ ιδϋεσ και τισ προτϊςεισ των ϊλλων. Όταν ϋ-

χουν ϊλλη ϊποψη, πρϋπει να την υπεραςπύζονται με επιχειρόματα και διϊλογο. ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να 

θεωρεύται ιςχυρό η ϊποψη που ςυγκεντρώνει την αποδοχό τησ πλειοψηφύασ και αυτό ιςχύει για τη ςχολικό μο-

νϊδα. Αυτό η δημοκρατικό αρχό πρϋπει να αποτελεύ κανόνα τησ ςυλλογικόσ λειτουργύασ του ςχολεύου. 

 

3. Οι εκπαιδευτικού που διδϊςκουν ςτο ύδιο τμόμα και εκεύνοι που διδϊςκουν ςτα τμόματα τησ ύδιασ τϊξησ ϋχουν 

ϋνα χώρο κοινόσ ευθύνησ. Εύναι απαραύτητο να ςυζητούν μεταξύ τουσ για τα προβλόματα τα οπούα αντιμετωπύ-

ζουν μϋςα ςτην τϊξη, να προβληματύζονται και να επιλϋγουν κοινούσ τρόπουσ για την αντιμετώπιςη φαινομϋνων 

επιλόψιμησ ςυμπεριφορϊσ μαθητών ό οριςμϋνων ειδικών περιπτώςεων που απαιτούν ιδιαύτερη φροντύδα, ευ-

αιςθηςύα και λεπτούσ χειριςμούσ εκ μϋρουσ τουσ. Η ςυνεργαςύα όλων εύναι όχι μόνο χρόςιμη αλλϊ και επιβεβλη-

μϋνη. Κϊθε ςχολεύο, επομϋνωσ, πρϋπει να μεθοδεύςει και να οργανώςει τον τρόπο τησ οριζόντιασ ςυνεργαςύασ 

των εκπαιδευτικών του. 

 

4. Οι εκπαιδευτικού του ύδιου κλϊδου πρϋπει να επιδιώκουν την κατακόρυφη ςυνεργαςύα και να εξετϊζουν τα 

προβλόματα που εμφανύζονται ςτη διδαςκαλύα των μαθημϊτων ενόσ κλϊδου μϋςα ςτο ςχολεύο. Κϊθε μϊθημα 

ϋχει τισ δικϋσ του ιδιαιτερότητεσ που απαιτούν επιμϋρουσ αντιμετώπιςη. Η ομϊδα των εκπαιδευτικών του ύδιου 

κλϊδου μϋςα ςε κϊθε ςχολεύο πρϋπει να αποκτόςει οργανωτικό υπόςταςη και να αναλϊβει ομαδικϊ την ευθύνη 

τησ αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων του κλϊδου. Σο οργανωτικό ςχόμα καλό θα όταν να αποφαςιςτεύ από το 

ςύλλογο των εκπαιδευτικών του ςχολεύου και ύςτερα από ειςόγηςη των ϊμεςα ενδιαφερομϋνων εκπαιδευτι-

κών. 

 

5. Όςα αναφϋρονται για την αξιοπούηςη των κλύςεων, των ενδιαφερόντων και του ταλϋντου των μαθητών ιςχύ-

ουν και για τουσ εκπαιδευτικούσ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ μαζύ με την πεύρα και την ειδικότητα πρϋπει να λαμβϊνονται 

υπόψη και να αξιοποιούνται για την καλύτερη οργϊνωςη τησ ςχολικόσ ζωόσ. 

 

6. Δεν εύναι ορθό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρύωσ προσ τουσ μαθητϋσ, και να υποςτηρύζεται η αντύληψη 

ότι ο ρόλοσ κϊποιων τομϋων τησ επιςτόμησ ό μαθημϊτων εύναι ςημαντικότεροσ για την παιδεύα τουσ. Δε νοού-

νται επύςησ αντιπαραθϋςεισ μεταξύ των εκπαιδευτικών για το θϋμα αυτό. Σο ςχολεύο παρϋχει γενικό παιδεύα, η 

οπούα εύναι κοινό ςυνιςταμϋνη όλων των μαθημϊτων. 

 

7. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού μϋςα ςτη ςχολικό κοινότητα εύναι ηγετικόσ και η επύδραςό του καθοριςτικό. Ε-

κτόσ από τη διδαςκαλύα των μαθημϊτων, διαπαιδαγωγεύ με το παρϊδειγμα και την καθημερινό του παρουςύα. 

Επομϋνωσ, οι υποχρεώςεισ του δεν περιορύζονται ούτε ςτην ϊρτια επιςτημονικό του κατϊρτιςη ούτε ςτην απο-

τελεςματικότητα τησ διδαςκαλύασ του. Επεκτεύνονται και πολύ πϋρα από αυτϊ. 



 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΦΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                         23820 28999                     mail@gym-mous-giann.pel.sch.gr 

7 
 

8. Η μορφό και το ύφοσ τησ γλώςςασ των εκπαιδευτικών, η κοινωνικό τουσ ζωό και η γενικότερη παρουςύα τουσ 

δημιουργούν πρότυπα αναφορϊσ για τουσ μαθητϋσ, ιδύωσ των μικρότερων ηλικιών, αλλϊ και για τουσ πολύτεσ 

των μικρότερων κοινωνιών. Εύναι, επομϋνωσ, ανϊγκη να δύνουν ιδιαύτερη βαρύτητα ςε θϋματα που διαμορφώ-

νουν την εικόνα του εκπαιδευτικού. 

 

9. Σα καθόκοντα και οι αρμοδιότητεσ των εκπαιδευτικών, οι ςχϋςεισ τουσ με τα υπόλοιπα μϋλη τησ ςχολικόσ 

κοινότητασ και τησ εκπαιδευτικόσ ιεραρχύασ περιγρϊφονται από την αντύςτοιχη εκπαιδευτικό νομοθεςύα. Η 

ςχολικό μονϊδα πρϋπει να εύναι ευνομούμενη ομϊδα, για να ϋχει αποτελεςματικότητα και να αποτελεύ για τουσ 

μαθητϋσ παρϊδειγμα δημοκρατικόσ λειτουργύασ και πρότυπο δημοκρατικόσ αγωγόσ. 

 

10. Κϊθε μαθητόσ αποτελεύ μια ιδιαύτερη προςωπικότητα και ϋχει τισ δικϋσ του ανϊγκεσ, τα δικϊ του προβλόμα-

τα και τη δικό του ψυχοςύνθεςη. αυτό καθιςτϊ εξαιρετικϊ δύςκολο και πολυςύνθετο το ϋργο τησ διαπαιδαγώ-

γηςησ του μαθητό. Γι' αυτό ο εκπαιδευτικόσ οφεύλει να παρατηρεύ, να κατανοεύ και να ερμηνεύει ςωςτϊ κϊθε 

πρόβλημα προςαρμογόσ των μαθητών και αφομούωςησ των κοινωνικών κανόνων εκ μϋρουσ τουσ. Έτςι θα μπο-

ρεύ να επιλϋγει τουσ κατϊλληλουσ κϊθε φορϊ διδακτικούσ και παιδαγωγικούσ χειριςμούσ και να τουσ προςαρμό-

ζει ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών του.  

 

11. Η γνώςη τησ οικογενειακόσ και τησ κοινωνικόσ κατϊςταςησ των μαθητών εύναι πολλαπλϊ χρόςιμη για τον 

εκπαιδευτικό και τον βοηθϊ ςτο ϋργο του, γιατύ του επιτρϋπει να αντιμετωπύςει με ευαιςθηςύα και λεπτούσ χει-

ριςμούσ τα ιδιαύτερα προβλόματα των μαθητών του και να κατανοόςει τη ςυναιςθηματικό και ψυχολογικό κα-

τϊςταςό τουσ. Η ενημϋρωςό του πϊνω ςε θϋματα υγεύασ των μαθητών του κρύνεται απολύτωσ αναγκαύα, γιατύ 

θα του επιτρϋψει να προςαρμόςει ανϊλογα τη ςυμπεριφορϊ του και θα τον προφυλϊξει από πιθανϊ ατοπόματα 

ςτισ ςχϋςεισ του μαζύ τουσ. 

 

12. ημαντικό αρετό του εκπαιδευτικού εύναι να προωθεύ, να ενθαρρύνει και να οργανώνει τόςο ςτο μϊθημα 

όςο και ςε ϊλλεσ ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ την ενεργό ςυμμετοχό των μαθητών. Φρϋοσ του εύναι να αξιοποιεύ τη 

φανταςύα και τη δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώσ τα όρια τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ διϊ-

φορεσ δραςτηριότητεσ και να τουσ ωθεύ να αναλαμβϊνουν πρωτοβουλύεσ. 

 

13. Ο εκπαιδευτικόσ ϋχει ςυχνό καθημερινό επαφό και επικοινωνύα με τουσ μαθητϋσ μϋςα ςτην τϊξη κατϊ τη 

διϊρκεια του μαθόματοσ, ςτην αυλό και τουσ διαδρόμουσ του ςχολεύου κατϊ τα διαλεύμματα, και ςτισ ομαδικϋσ 

εκδηλώςεισ εντόσ και εκτόσ του ςχολεύου. Αυτό η πολλαπλό επικοινωνύα του με τουσ μαθητϋσ πρϋπει να γύνεται 

με ιδιαύτερη προςοχό και με τουσ όρουσ που επιβϊλλει μια ϋντιμη παιδαγωγικό ςχϋςη, η οπούα ςημαύνει:  

 

(α). Ειλικρινό και ανθρώπινη ςυνεργαςύα, ενδιαφϋρον, δικαιοςύνη και αγϊπη για το μαθητό. 

(β). εβαςμό ςτην προςωπικότητα, ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και ςτισ κοινωνικϋσ, πολιτιςτικϋσ, θρηςκευτικϋσ 

ό φυλετικϋσ ιδιαιτερότητεσ του μαθητό, πρϊγμα που επιβϊλλεται και από την πολυπολιτιςμικό ςυγκρότηςη τησ 

ςύγχρονησ κοινωνύασ μασ. 

γ). ταθερό ςτϊςη και επιμονό ςε κανόνεσ κοινϊ αποδεκτούσ, με παρϊλληλη απαύτηςη να υπϊρχει ςεβα-

ςμόσ ς αυτούσ τουσ κανόνεσ και από την πλευρϊ των μαθητών. 

(δ). Εξαςφϊλιςη τησ ευταξύασ μϋςα ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ και ςτο ςχολικό χώρο, με τόρηςη των κανό-

νων δημοκρατικόσ ςυμπεριφορϊσ. 

(ε). υνειδητοπούηςη του ρόλου που παύζει η εξαςφϊλιςη τησ ευταξύασ για την αποδοτικό λειτουργύα του 

ςχολεύου ςτο γνωςτικό τομϋα αλλϊ και για την καλλιϋργεια τησ αυτοπειθαρχύασ και τησ κοινωνικόσ ςυνεύδηςησ 

ςτουσ μαθητϋσ. 
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14. Η δύκαιη ςυμπεριφορϊ του εκπαιδευτικού καθώσ και ο παιδαγωγικόσ τρόποσ επικοινωνύασ εκπαιδευτικών 

- μαθητών εύναι χρόςιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινϊ ςτην πρϊξη και πρϋπει να ςτηρύζεται ςτα εξόσ κυρύωσ 

ςτοιχεύα: 

 

(α). τον τρόπο με τον οπούο οι εκπαιδευτικού απευθύνουν τισ ερωτόςεισ και δύνουν τισ απαντόςεισ κατϊ τη 

διϊρκεια του μαθόματοσ και γενικϊ ςτον τρόπο με τον οπούο αντιμετωπύζουν τουσ μαθητϋσ. 

(β). τον τρόπο με τον οπούο βαθμολογούν και αξιολογούν τουσ μαθητϋσ τουσ. 

(γ). τον τρόπο με τον οπούο εκτονώνουν τισ εντϊςεισ που παρουςιϊζονται μϋςα ςτην τϊξη και ςτην απο-

φαςιςτικότητα με την οπούα αντιμετωπύζουν δυςλειτουργύεσ. 

(δ). τη ςυχνότητα με την οπούα καταφεύγουν ςτο Διευθυντό του ςχολεύου για να αντιμετωπύςει προβλό-

ματα που αναφύονται μϋςα ςτην τϊξη και τα οπούα θα μπορούςαν να επιλύςουν οι ύδιοι. 

 

16. Οι εκπαιδευτικού ενδιαφϋρονται για την προςταςύα του ςχολικού χώρου και τησ περιουςύασ του ςχολεύου 

καθώσ και για την ευκοςμύα τησ τϊξησ μϋςα ςτην οπούα διδϊςκουν αλλϊ και του ςχολεύου γενικότερα. Παρϊλλη-

λα, προςπαθούν να ευαιςθητοποιόςουν τουσ μαθητϋσ ςε θϋματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινό και 

την αιςθητικό του χώρου μϋςα ςτον οπούο φοιτούν. 

 

17. Οι εκπαιδευτικού φροντύζουν για την αςφϊλεια των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ παραμονόσ τουσ ςτο 

ςχολεύο και κατϊ την πραγματοπούηςη εκδηλώςεων που γύνονται με ευθύνη του ςχολεύου. Ιδιαύτερη φροντύδα 

καταβϊλλεται κατϊ την εύςοδο και την αποχώρηςη των μαθητών από το ςχολεύο, κατϊ τη διϊρκεια των δια-

λειμμϊτων καθώσ και κατϊ την απομϊκρυνςό τουσ από την αύθουςα διδαςκαλύασ. 

 

18. Οι εκπαιδευτικού πρϋπει να τηρούν εχεμύθεια ςε ό,τι αφορϊ τισ αποφϊςεισ του ςυλλόγου των διδαςκόντων, 

τισ ςυζητόςεισ και εκτιμόςεισ ςχετικϊ με τη ςχολικό επύδοςη, τη ςυμπεριφορϊ και τη διαγωγό των μαθητών, τη 

βαθμολογύα ςτισ εξετϊςεισ και, γενικϊ, για όλα τα ςτοιχεύα που αφορούν το ςχολεύο. 

 

19. Η ενημϋρωςη των γονϋων και κηδεμόνων των μαθητών πρϋπει να γύνεται ςυςτηματικϊ, προγραμματιςμϋνα 

και όπωσ προβλϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα. Κϊθε εκπαιδευτικόσ οφεύλει να γνωςτοποιόςει τισ ώρεσ τησ 

εβδομϊδασ κατϊ τισ οπούεσ θα μπορεύ να δϋχεται τουσ γονεύσ και να τουσ ενημερώνει λεπτομερώσ και υπεύθυνα.  

 

ΙΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου βρύςκεται ςτην κορυφό τησ πυραμύδασ τησ ςχολικόσ κοινότητασ και γι’ αυτό ϋχει και 

τισ πιο πολλϋσ ευθύνεσ, αφού εύναι ο ηγϋτησ που ενδιαφϋρεται για τη οργϊνωςη και την πραγματοπούηςη του 

ϋργου μϋςα ςτο ςχολεύο καθώσ και για την ικανοπούηςη των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου 

προςωπικού. Για να φϋρει ςε πϋρασ το πολύπλοκο ϋργο τησ διούκηςησ και παρϊλληλα να αςκεύ θετικό επύδραςη 

πϊνω ςτο ϋργο  των εκπαιδευτικών, πρϋπει να διαθϋτει υψηλό κύροσ και πειθώ, ώςτε να εύναι κοινϊ αποδεκτόσ 

και να μην αμφιςβητεύται. Οι εντολϋσ και οι οδηγύεσ του Διευθυντό, που απορρϋουν μόνο από τη νόμιμη εξουςύα 

του, ενδϋχεται να εύναι ατελϋςφορεσ για την επύτευξη των ςκοπών και των ςτόχων του ςχολεύου, αν δε ςτηρύζο-

νται ςτισ αρετϋσ, ςτην επικοινωνιακό & διαλλακτικό του ςτϊςη και ςτην προςωπικό ευεργετικό επύδραςη του 

ςε εκπαιδευτικούσ, μαθητϋσ και γονεύσ. Αν και το ςύνολο των αρμοδιοτότων, των ευθυνών και τα καθηκόντων 

του Διευθυντό του ςχολεύου περιγρϊφονται και προβλϋπονται από την εκπαιδευτικό νομοθεςύα, ςτον κανονι-

ςμό λειτουργύασ ςχετικϊ με το Διευθυντό θα μπορούςαν να αναφερθούν  ακόμα τα εξόσ:  

 

1. Όταν ο Διευθυντόσ επικοινωνεύ με τουσ μαθητϋσ, απευθύνεται ς' αυτούσ ό αντιμετωπύζει ειδικϊ ζητόματα, 

οφεύλει να δεύχνει αγάπη, αμέριςτο ενδιαφέρον και φροντίδα γι’ αυτούσ.  

 

2. Πρώτιςτη παιδαγωγικό του ευθύνη εύναι να διδάξει εμπράκτωσ τουσ δημοκρατικούσ κανόνεσ οργάνω-

ςησ τησ κοινωνίασ του ςχολείου, αφού ακραύα ςυμπεριφορϊ προσ τουσ μαθητϋσ, με αυταρχικό πνεύμα και 
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χαρακτηριςμούσ απαξιωτικούσ και προςβλητικούσ, πρϋπει να θεωρεύται αρνητικό ςτοιχεύο. τον αντύποδα, πε-

ριςςότερο πρϋπει να χρηςιμοποιεύ τον ϋπαινο, τισ παραινϋςεισ, τισ ςυμβουλϋσ και, γενικότερα, θετικϊ κύνητρα.  

 

3. Ο Διευθυντόσ ςτισ ςχϋςεισ του με τουσ μαθητϋσ δεν πρϋπει να δεύχνει ϋλλειψη ενδιαφϋροντοσ για όςα γύνονται 

ςτο ςχολεύο, ούτε να αμελεύ να κϊνει αιςθητό την παρουςύα του. Αποκλύςεισ από τουσ κανόνεσ του ςχολεύου και 

γενικϊ τη ςωςτό μαθητικό ςυμπεριφορϊ τισ εντοπύζει, κϊνει τισ δϋουςεσ παρατηρόςεισ, ςυςτϊςεισ και υποδεύ-

ξεισ, αντιμετωπύζοντϊσ το εκϊςτοτε ζότημα με παιδαγωγικό ευθύνη, λαμβϊνοντασ φυςικϊ υπόψη τον γενικό 

παιδαγωγικό κανόνα, ο οπούοσ πρϋπει να ιςχύει, ότι τα θετικϊ κύνητρα εύναι περιςςότερο αποτελεςματικϊ από 

τα αρνητικϊ, και εγκαλεύ ςτην τϊξη αυτούσ που διϋπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαςτεύ, τουσ τιμωρεύ, με 

απώτερο ςκοπό τον ςωφρονιςμό του μαθητό και την αποτροπό επανϊληψησ τησ παραβατικόσ αποκλύνουςασ 

ςυμπεριφορϊσ.  Ο Διευθυντόσ οφεύλει να ϋχει υπόψη του ότι οι παρατηρόςεισ, οι υποδεύξεισ, η αποδοκιμαςύα 

πρϊξεων και φαινομϋνων ό ακόμη και η επιβολό ποινόσ εντϊςςονται μϋςα ςτα καθόκοντϊ του και απορρϋουν 

από το ρόλο του. Όταν απαιτεύται να κϊνει χρόςη αυτού του δικαιώματοσ, οφεύλει να το πρϊξει, γιατύ διαφορε-

τικϊ η ανοχό ςε ακραύα φαινόμενα μπορεύ να λειτουργόςει αρνητικϊ για τη ςυνοχό και την αποτελεςματικότητα 

του ςχολεύου.  

 

4. Η πρόςβαςη των μαθητών ςτο Γραφεύο του Διευθυντό πρϋπει να γύνεται ςχετικϊ ϊνετα, ενώ παρϊλληλα η 

ςυζότηςη  και η επικοινωνύα μαζύ τουσ πρϋπει να γύνονται ελεύθερα αλλϊ και με τον πρϋποντα ςεβαςμό εκ μϋ-

ρουσ τουσ. Η επικοινωνύα αυτό ςε καμύα περύπτωςη δε ςημαύνει υιοθϋτηςη τησ απόλυτησ ιςοπϋδωςησ, η οπούα 

αποδυναμώνει την παιδαγωγικό λειτουργύα του ρόλου τησ. Η δημοκρατικό επικοινωνύα ϋχει ςαφεύσ κανόνεσ και 

όρια ςυμπεριφορϊσ, αναγνωρύζει ρόλουσ και απαιτεύ από τουσ φορεύσ διϊθεςη να υπεραςπιςτούν το ρόλο τουσ. 

Καθώσ ο Διευθυντόσ γνωρύζει ότι η αγωγό και η μόρφωςη δε γύνονται με αυτοεξϋλιξη, επιβϊλλεται η διαμεςολα-

βητικό παρϋμβαςη του ώριμου εκπαιδευτικού και, ακόμη περιςςότερο, του επικεφαλόσ Διευθυντό. 

 

5. Ο Διευθυντόσ οφεύλει να μη διαφοροποιεύ κατϊ περύπτωςη τη ςυμπεριφορϊ του προσ τουσ μαθητϋσ, γιατύ θϋ-

τει υπό αμφιςβότηςη τη δικαιολογημϋνη απαύτηςη για ιςότιμη και δύκαιη ςυμπεριφορϊ προσ όλουσ. Αντύθετα, 

υποχρεούται να χρηςιμοποιεύ με δικαιοςύνη και χωρύσ διακρύςεισ τα οποιαςδόποτε μορφόσ κύνητρα, θετικϊ ό 

αρνητικϊ, για επιβρϊβευςη ό αποτροπό μορφών ςυμπεριφορϊσ. 

 

6. Ο Διευθυντόσ ϋχει τακτικό επαφό με τουσ γονεύσ, επιδιώκοντασ την ανϊπτυξη πνεύματοσ αγαςτόσ ςυνεργαςύ-

ασ ανϊμεςα ςτο ςχολεύο και την οικογϋνεια, αφού με τη ςυνεργαςύα και την κοινό προςπϊθεια επιλύονται καλύ-

τερα και αποτελεςματικότερα τα προβλόματα που παρουςιϊζονται. Εύλογα ςυνεπϊγεται  ότι οι αποφϊςεισ του 

Διευθυντό του ςχολεύου για θϋματα που αφορούν ϊμεςα τουσ γονεύσ και τουσ μαθητϋσ ϋχουν μεγαλύτερο κύροσ, 

όταν προκύπτουν ύςτερα από ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ. 

 

7. Ο Διευθυντόσ φροντύζει ώςτε ςτην επικοινωνύα του με τουσ εκπαιδευτικούσ του ςχολεύου, τουσ γονεύσ, τουσ 

μαθητϋσ και τα ϊλλα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ να εξαςφαλύζει την "ϋντιμη" διοικητικϊ και παιδαγωγικϊ 

ςχϋςη, να αναγνωρύζει και να κατοχυρώνει το ρόλο τησ κϊθε πλευρϊσ, διότι κϊθε παρϊγοντασ τησ ςχολικόσ κοι-

νότητασ αςκεύ ϋναν ιδιαύτερο ρόλο, που ϋχει το δικό του περιεχόμενο και τη δικό του ςημαςύα. Ο Διευθυντόσ του 

ςχολεύου οφεύλει να δημιουργεύ τισ κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ, ώςτε να αςκεύ ο καθϋνασ ςωςτϊ το ρόλο του. 

 

8. Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου με τισ εμπειρύεσ και τισ εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ του ςτον τομϋα τησ διούκηςησ τησ 

εκπαύδευςησ οφεύλει να δημιουργεύ κλύμα αμοιβαύασ κατανόηςησ και εκτύμηςησ ανϊμεςα ς’ αυτόν και τουσ εκ-

παιδευτικούσ και να εξαςφαλύζει τη ςυναύνεςη και τη ςυνεργαςύα τουσ για την προαγωγό του εκπαιδευτικού 

ϋργου.  

 

9. Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου ςτον τομϋα ϊςκηςησ του εκπαιδευτικού ϋργου θα πρϋπει να δύνει τη δυνατότητα 

ςτουσ εκπαιδευτικούσ του ςχολεύου του να ικανοποιούν την ανϊγκη για αναγνώριςη τησ προςωπικότητασ και 

τησ αξύασ τουσ από το περιβϊλλον. Για να το επιτύχει αυτό, πρϋπει να τούσ δύνει τη δυνατότητα να ςυμμετϋχουν 
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ςτη ςχεδύαςη και οργϊνωςη τησ εργαςύασ τουσ καθώσ και ςτη λόψη αποφϊςεων που τουσ αφορούν. Εξυπα-

κούεται ότι η επικοινωνύα πρϋπει να εύναι αμφύδρομη.  

 

10. Ο Διευθυντόσ του ςχολεύου πρϋπει να ϋχει την ικανότητα να κατανοεύ το ςημαντικό ρόλο του ανθρώπινου 

παρϊγοντα για την ομαλό λειτουργύα του ςχολεύου, να παραδϋχεται και να εκτιμϊ την προςωπικότητα του ϊλ-

λου, να αναπτύςςει θετικϋσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτουσ υφιςταμϋνουσ του και να ικανοποιεύ βαςικϋσ ανϊγκεσ τουσ. 

 

ΙV. ΓΟΝΕΙ 

 

1. Υυςικού κηδεμόνεσ του μαθητό εύναι ο πατϋρασ και η μητϋρα του. Αυτού εύναι κηδεμόνεσ του μαθητό, εφόςον 

κατοικούν ςτην πόλη όπου βρύςκεται το ςχολεύο. Διαφορετικϊ, ορύζουν οι ύδιοι με ϋγγραφη δόλωςη τον κηδεμό-

να του μαθητό. 

 

2. Κρύνεται απαραύτητο όταν οι γονεύσ και οι κηδεμόνεσ εγγρϊφουν το μαθητό ςτο ςχολεύο, μετϋπειτα να επικοι-

νωνούν τακτικϊ με το Διευθυντό και τουσ εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ, να παρακολουθούν με ενδιαφϋρον τη φού-

τηςη, το όθοσ και τη ςχολικό επύδοςη και να ενημερώνουν υπεύθυνα το ςχολεύο για όλα τα ζητόματα τα οπούα 

ςχετύζονται με το μαθητό και επηρεϊζουν τη ςυμπεριφορϊ του ςτο ςχολεύο. 

 

3. Κϊθε φορϊ που δημιουργεύται ϋνα θϋμα το οπούο ςχετύζεται με ϋνα ςυγκεκριμϋνο μαθητό και πρόκειται να 

απαςχολόςει το ςχολεύο, ο πρώτοσ που πρϋπει να ενημερωθεύ ςχετικϊ εύναι ο Γονϋασ - Κηδεμόνασ, ο οπούοσ με 

τη ςειρϊ του θα πρϋπει να ςυνεργαςτεύ με το ςχολεύο για την εξεύρεςη κοινϊ αποδεκτόσ λύςησ ςτο πρόβλημα 

που προϋκυψε. 

 

4. Για τη ςυμμετοχό του μαθητό ςε οριςμϋνεσ ςχολικϋσ εκδηλώςεισ εύναι απαραύτητο να υπϊρχει ϋγκριςη του 

κηδεμόνα, όπωσ ορύζεται από την κεύμενη νομοθεςύα. Παρϊλληλα, το ςχολεύο κρύνεται καλό να ζητόςει τη γνώμη 

ό την ϋγκριςη του Γονϋα – Κηδεμόνα και για κϊποιεσ ϊλλεσ εκδηλώςεισ, για τισ οπούεσ δεν υπϊρχει ςχετικό πρό-

βλεψη. Αυτό η ςυνεργαςύα εμπεριϋχει ςημαντικό ευθύνη γι’ αυτό και πρϋπει να γύνεται με τη δϋουςα προςοχό. 

 

5. Ο Γονϋασ - Κηδεμόνασ δικαιούται να ϋχει πλόρη και υπεύθυνη ενημϋρωςη για το μαθητό, αλλϊ οφείλει και ο 

ίδιοσ να ενημερώνει το ςχολεύο για θϋματα ενδοοικογενειακϊ και μη που μπορεύ να επηρεϊζουν την επύδοςη ό 

την εν γϋνει  ςυμπεριφορϊ του μαθητό ςτο ςχολεύο.  

 

6. Ο ύλλογοσ Γονϋων και Κηδεμόνων αποτελεύ το ςυλλογικό όργανο ϋκφραςησ τησ ϊποψησ των Γονϋων και Κη-

δεμόνων των μαθητών. Σο ςχολεύο χρειϊζεται και επιδιώκει ςε κϊθε ευκαιρύα τη ςυνεργαςύα του υλλόγου για 

την προαγωγό του ςχολικού ϋργου. Εύναι προφανϋσ ότι το εκπαιδευτικό ϋργο ανόκει ςτην αρμοδιότητα και ευ-

θύνη των εκπαιδευτικών, δηλαδό του υλλόγου των Διδαςκόντων και του Διευθυντό του κϊθε ςχολεύου. Σα θϋ-

ματα όμωσ τησ παιδαγωγικόσ λειτουργύασ, των ενδοςχολικών και εξωςχολικών εκδηλώςεων και το γενικότερο 

κλύμα ςτο ςχολικό χώρο επηρεϊζονται από την αγαςτό ςυνεργαςύα τόςο των εκπαιδευτικών, όςο και του υλ-

λόγου Γονϋων.  

 

7. Η χολικό Επιτροπό, το χολικό υμβούλιο, η Σοπικό Αυτοδιούκηςη, οι επιςτημονικού, οι καλλιτεχνικού και οι 

πολιτιςτικού φορεύσ, πϋρα από το θεςμικό τουσ ρόλο, εύναι οι κοινωνικϋσ ςυνιςτώςεσ του ςχολεύου.  Ένα ανοιχτό 

δημοκρατικό «κοινωνικό ςχολεύο» ϋχει ανϊγκη από τη ςύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει ςτην αποςτολό 

του, εφόςον εύναι κοινόσ τόποσ ότι ο κοινωνικόσ περύγυροσ αποτελεύ το περιβϊλλον μϋςα ςτο οπούο το ςχολεύο 

αναπτύςςει το μορφωτικό ϋργο του. 

 

                                                                                                                                  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                                                          

                                                                                                                          ΜΙΦΑΗΛΙΔΗ ΜΕΝΕΛΑΟ 


