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Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Με τον ο�ρο «σχολικο�ς κανονισµο�ς» εννοου�µε το συ�νολο των ο�ρων και των κανο�νων που 
αποτελου�ν πρου�ποθε �σεις για να πραγµατοποιει�ται ανενο�χλητα, µεθοδικα� και αποτελεσµατικα� 
το ε�ργο του σχολει�ου. Οι συνθη�κες αυτε�ς πρε�πει να αποβλε�πουν στη διαµο�ρφωση ενο�ς 
παιδαγωγικου� και διδακτικου� κλι�µατος το οποι�ο θα εξασφαλι�ζει τη συνεργασι�α των µελω�ν της 
σχολικη�ς κοινο�τητας, χωρι�ς εντα�σεις και συγκρου�σεις, µε αµοιβαι�ο σεβασµο�, µε ανοχη� και 
αναγνω�ριση. Στο πλαι�σιο αυτο� ο ο�ρος «σχολικη� πειθαρχι�α» αποκτα� δηµοκρατικο� περιεχο�µενο 
και αναδεικνυ�εται σε βασικο� ποιοτικο� στοιχει�ο του συ�γχρονου δηµοκρατικου� σχολει�ου.  

Η σχολικη� κοινο�τητα ει�ναι µι�α οργανωµε�νη οµα�δα που ε�χει ο�λα τα χαρακτηριστικα� της 
κοινωνι�ας. Το σχολει�ο προετοιµα�ζει τους νε�ους να ενταχθου�ν οµαλα� στην κοινωνι�α. Η 
εσωτερικη� οργα�νωση της σχολικη�ς ζωη�ς οφει�λει να εκπαιδευ�ει και να διαπαιδαγωγει� 
συ �µφωνα µε τα προ�τυπα και τις ανα�γκες της δηµοκρατικη�ς κοινωνι�ας.  

Η δηµοκρατικη� οργα�νωση της σχολικη�ς κοινο�τητας πρου�ποθε�τει κανο�νες, ο�ρια, κατανοµη� 
ρο�λων και ευθυνω�ν, ιεραρχικη� δια�ρθρωση της οµα�δας,στοιχει�α που προε �ρχονται απο� τα µε�λη 
της οµα�δας, µε ελευ�θερη εκλογη�, µε συναι�νεση και συµµετοχη� και αφη�νουν περιθω�ρια 
διαφορω�ν και πλουραλισµου � απο�ψεων.  

Ει �ναι φανερο� ο �τι η αυταρχικη� οργα�νωση της οµα�δας εξουδετερω�νει το α�τοµο και το 
εντα�σσει σε µι �α απρο�σωπη µα�ζα. Ειδικα� στην εκπαι�δευση η ισοπε �δωση πρε�πει να αποφευ�γεται 
επιµελω�ς. Κα�θε µαθητη�ς ει�ναι µια ξεχωριστη� και ανεπανα�ληπτη προσωπικο�τητα που 
δικαιου�ται να την εκφρα�ζει και να την αναπτυ�σσει ελευ�θερα µε�σα στην οµα�δα. Επι�σης, ο 
µαθητη�ς δικαιου�ται να απαιτη�σει ατοµικη� αναγνω�ριση και προσωπικη� ολοκλη�ρωση µε τους 
ρυθµου�ς και τις δικε�ς του δυνατο�τητες.  

Παρα�λληλα ο�µως το σχολει�ο οφει�λει να προσε�ξει την κοινωνικη� δια�σταση του µαθητη� ως 
µε �λος της οµα�δας. Ε�τσι καταξιω�νεται η προσωπικο�τητα του µαθητη�, αποκτα� κοινωνικη� 
υπο�σταση και καλλιεργει� συλλογικη� συνει�δηση. Το α�τοµο καταξιω�νεται ως µε�λος της οµα�δας. 
Εκει� ζει, αποκτα� γνω�σεις και πει�ρα, καλλιεργει� συναισθη�µατα, αξιοποιει� και χαι�ρεται τα 
επιτευ�γµατα των α�λλων, καταθε�τει τα δικα� του, ζει απο� την οµα�δα, την υπερασπι�ζεται και, αν 
χρειαστει�, ει�ναι προ�θυµος να υποβληθει� σε θυσι�ες γι’ αυτη�ν.  

Το σχολει�ο ,λοιπο�ν, µε την αγωγη� που προσφε�ρει, ε�χει το δυ�σκολο ρο�λο να συµβιβα�σει το 
α�τοµο µε την κοινωνι�α. Το α�τοµο ε�χει το δικαι�ωµα να απαιτει� σεβασµο� και να του δι�νεται η 
δυνατο�τητα να αναπτυ�σσει δηµιουργικε�ς πρωτοβουλι�ες. ∆ικαιου�ται δηλαδη� ελευθερι�ας η 
οποι �α γεννα� ασφα�λεια και υπευθυνο�τητα.  

Παρα�λληλα ο�µως η κοινωνι�α νοµιµοποιει�ται να απαιτη�σει τη συνεισφορα� του ατο�µου στην 
οµαλη� λειτουργι�α της. Αυτο� αποτελει� µι�α µεγα�λη δυσκολι�α στην αγωγη� την οποι�α ασκει� το 
σχολει�ο, γιατι� οφει�λει να συνδυα�σει την ελευθερι�α µε την κοινωνικη� ευθυ�νη.  

Γι’ αυτο� ο σχολικο�ς κανονισµο�ς δεν πρε�πει να ε�χει στατικο� χαρακτη�ρα και τη µορφη� ενο�ς 
απλου� καθηκοντολογι�ου, αλλα� να συνδε�εται δυναµικα� µε το περιβα�λλον και την εποχη� και να 



 

 2 

ενσωµατω�νει ο�χι µο�νο την οργανωτικη� α�ποψη της σχολικη�ς πειθαρχι�ας αλλα� και την 
παιδαγωγικη�. Εποµε �νως, ε�νας σχολικο�ς κανονισµο �ς, που δε θα θεωρει� τη σχολικη� πειθαρχι�α 
ως αυτοσκοπο� αλλα� µε�σο παιδαγωγικο� για την οµαλη� σχολικη� ζωη� και την ανα�πτυξη της 
προσωπικο�τητας κα�θε ατο�µου, θα πρε�πει να ει�ναι προσαρµοσµε�νος στην ιδιαι�τερη κατα�σταση 
που προκυ�πτει κα�θε φορα� απο� την παιδαγωγικη� αποστολη� κα �θε βαθµι�δας και σχολει�ου, να 
σχετι�ζεται α�µεσα µε την επικαιρο�τητα ,να ε�χει δυναµικο� χαρακτη�ρα, να ει�ναι προι�ο �ν 
συνεργασι�ας και συναι�νεσης µεταξυ� των µελω�ν της σχολικη�ς κοινο�τητας, να πρου�ποθε �τει 
συγκεκριµε�νους τρο�πους και µε�σα πειθα�ρχησης µε ε�µφαση στην προ�ληψη και ο�χι στη 
θεραπει�α, να αφη�νει περιθω�ρια για αυτο�νοµη λειτουργι�α των µαθητω �ν, να προα�γει την 
προσαρµογη� και την υπευθυνο�τητα και, τε�λος, να περιε�χει λογικε�ς, γενικα� αποδεκτε�ς, 
κατανοη�σιµες και εφαρµο �σιµες διατα�ξεις.  

 

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

Το σχολει�ο µας αρχι�ζει τη λειτουργι�α του στις 08:15 π.µ. µε πρωινή συγκέντρωση και 
συµπληρω�νει τις 7 διδακτικε�ς ω�ρες λειτουργι�ας του στις 14:05 µ.µ.  

Οι εφηµερευ�οντες εκπαιδευτικοι�  ει�ναι στη θε�ση τους στις 8.10 π. µ.  

 Η ε�γκαιρη προσε�λευση µαθητω�ν και εκπαιδευτικω �ν στο σχολει�ο και η τη�ρηση του χρο�νου 
ε �ναρξης και λη�ξης της σχολικη�ς εργασι�ας δει�χνουν ο�τι ο�λοι αναγνωρι�ζουν πο�σο σηµαντικο� 
ρο�λο ε �χει το σχολει�ο και πο�σος σεβασµο�ς πρε �πει να επιδεικνυ�εται στην αξιοποι�ηση του 
διαθε�σιµου χρο�νου. Σε αντι�θετη περι�πτωση ευτελι�ζεται το κυ�ρος του σχολει�ου και 
απαξιω�νεται ο ρο�λος του.  

Κατα� τη δια�ρκεια της πρωινη�ς προσε�λευσης οι µαθητε�ς  δε µε�νουν συγκεντρωµε�νοι ε�ξω 
απο� την ει�σοδο του σχολει�ου η� στους γυ�ρω δρο�µους.  

Ο�λοι οι µαθητε�ς και οι εκπαιδευτικοι� οι οποι�οι ε�χουν µα�θηµα την πρω�τη ω�ρα οφείλουν να 
παρευρι�σκονται στην πρωινη� συγκε�ντρωση, συ�νταξη και προσευχη�, που γι�νεται στο 
προαυ�λιο του σχολει�ου. Αυτη� ει�ναι η µοναδικη� ευκαιρι�α συγκε�ντρωσης ο�λης της σχολικη�ς 
κοινο�τητας. Ει�ναι η µοναδικη� ευκαιρι�α επαφη�ς, ενηµε�ρωσης και ψυχολογικη�ς προετοιµασι�ας 
για το εκπαιδευτικο� ε �ργο που θα ακολουθη�σει. Οι αλλο�θρησκοι\ες – ετερο�δοξοι ε�χουν 
δικαι�ωµα να µη µετε�χουν στην πρωινη� προσευχη�, παρευρίσκονται ο�µως  στη συγκέντρωση και 
ε �χουν υποχρε�ωση να σε �βονται το δικαι�ωµα της ενεργου� συµµετοχη�ς των υπολοι�πων. Το 
σχολει�ο αποδι�δει στο σηµει�ο αυτο� τη δε�ουσα σηµασι�α.  

Η ω�ρα του µαθη�µατος πρε�πει να γι�νεται σεβαστη� απο� ο �λους. Αυτο� σηµαι�νει ο�τι οι τα�ξεις 
που κα�νουν µα�θηµα δεν πρε�πει να ενοχλου�νται απο� α�λλες οµα�δες, οι οποι �ες ει�τε ε�χουν κενο� 
ει�τε ασχολου�νται µε α�λλες εκδηλω�σεις.  

 Οποιοσδη�ποτε δεν ανη�κει στη σχολικη� κοινο�τητα δεν ε�χει δικαί�ωµα εισο�δου και 
παραµονη�ς στο χω�ρο του σχολει�ου. Παρό�λα αυτα� ,αν κα�ποιος επιθυµει� να επικοινωνη�σει µε 
µαθητη� του σχολει�ου, οφει�λει να απευθυνθει� στη διευ�θυνση και ο µαθητη�ς θα ειδοποιηθει� µετα� 
απο�  εντολη� των υποδιευθυντών �.  

 
 
ΙΙ. ΜΑΘΗΤΕΣ  

 

Οι µαθητε�ς κα �θε ηλικι�ας προσε�ρχονται στο σχολει�ο ε�χοντας διαφορετικη� αφετηρι�α και 
µεταφε�ροντας στις αποσκευε�ς τους διαφορετικο� µορφωτικο� φορτι�ο. Κατα� την ε�ναρξη της 
σχολικη�ς ζωη�ς η διαφορετικο�τητα ε�χει κυρι�ως οικογενειακη� προε�λευση, αλλα� στην πορει�α 
προστι�θεται και η ευρυ�τερη επι�δραση του περιβα�λλοντος. Το κοινωνικο�, το φυσικο� και το 
σχολικο� περιβα�λλον θα προσδιορι�σουν σηµαντικα� την παραπε�ρα εξε�λιξη. Η επι�δραση αυτη� 
ασκει�ται µε πολλου�ς τρο �πους α�µεσα η� ε�µµεσα, συστηµατικα� η� δια�χυτα. Γι’ αυτο� πρε�πει στο 
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περιεχο�µενο της σχολικη�ς ζωη�ς να περιλαµβα�νονται τα στοιχει�α και οι δραστηριο�τητες που 
καλλιεργου�ν αυριανου�ς πολι�τες ελευ�θερους, υπευ�θυνους, µε ενεργο� συµµετοχη� και 
κοινωνικη� ευαισθησι�α και ευθυ�νη.  

 

Ειδικο�τερα:  

1. Η οργα�νωση της σχολικη�ς ζωη�ς, το κλι�µα µε�σα και ε�ξω απο� την τα�ξη, η επικοινωνι�α 
ανα�µεσα στα µε�λη της σχολικη�ς κοινο�τητας, η δοµη� και η λειτουργι�α της οµα�δας στην τα�ξη και 
στο σχολει�ο διαµορφω�νουν το πλαι�σιο µε�σα στο οποι�ο ε�χει ανα�γκη να ενταχθει� ο µαθητη�ς. 
Μορφε�ς συµπεριφορα�ς, σχολικε�ς επιδο�σεις, κι�νητρα, αξι�ες, στα�σεις και νο�ρµες 
διαµορφω�νονται µε βα�ση την ανα�γκη του µαθητη� να βρι�σκεται σε αρµονι�α µε την οµα�δα και να 
ε �χει την αποδοχη� και την αναγνω�ριση� της. Ει�ναι λοιπο�ν σηµαντικο�τατο να διαµορφωθει� 
περιβα�λλον θετικο�.  

2. Στο πλαι�σιο του σχολει�ου οι ρο�λοι µε�σα στην οµα�δα πρε�πει να κατανε�µονται µε βα�ση τις 
επιδο�σεις, τις κλι�σεις, τα ενδιαφε�ροντα και τις προσπα�θειες τις οποι�ες καταβα�λλουν οι 
µαθητε�ς. Τα στοιχει�α αυτα� πρε �πει να αναγνωρι�ζονται και αυτα� να προβα�λλονται απο� το 
σχολει�ο.  

3. Ε�λλειµµα των µαθητω �ν που ε�χει προε�λευση κοινωνικη� η� οικονοµικη� η� φυσικη� και 
ιδιαιτερο�τητες µε φυλετικο�, θρησκευτικο�, γλωσσικο� η� α�λλο χαρακτη�ρα, µε �σα στο σχολει�ο και 
στις µεταξυ� των µελω�ν του σχε�σεις δεν πρε�πει να αποτελου�ν στοιχει�α δια�κρισης.  

4. Η ποιο�τητα των στοιχει�ων της ενδοσχολικη�ς ζωη�ς επιδρα� και επηρεα�ζει την ποιο�τητα 
των στοιχει�ων της προσωπικο�τητας του µαθητη�. Επι�σης αντι�στροφα η δικη� του δραστηριο�τητα 
επηρεα�ζει την ποιο�τητα της σχολικη�ς ζωη�ς, εφο �σον ανα�µεσα στο µαθητη� και το σχολει�ο 
υπα�ρχει δυναµικη� σχε�ση αλληλεπι�δρασης. Ευνοι�κο � λοιπο�ν περιβα�λλον σχολικη�ς ζωη�ς µε�σα 
στο οποι�ο ο µαθητη�ς ζει, δραστηριοποιει�ται και προσπαθει� να καταξιωθει�, θα λειτουργη�σει 
πολυ� θετικα�.  

 

Επιµε �ρους� στοιχει�α του κανονισµου� λειτουργι�ας τα οποι�α εντα�σσονται στη φιλοσοφι�α 
που περιγρα�φεται παραπα �νω :  

1. Η ποιο�τητα της ενδοσχολικη�ς ζωη�ς, των εκπαιδευτικω�ν καινοτοµιω�ν και των 
παρα�λληλων εκπαιδευτικω�ν προγραµµα�των, η ε�κδοση µαθητικω �ν περιοδικω�ν και 
εφηµερι�δων, η ανα�πτυξη και η λειτουργι�α της σχολικη�ς βιβλιοθη�κης, η εφαρµογη� 
προγραµµα�των περιβαλλοντικη�ς εκπαι�δευσης, αγωγη�ς υγει�ας, επαγγελµατικου� 
προσανατολισµου�, κυκλοφοριακη�ς αγωγη�ς, η τοπικη� ιστορι�α και ο πολιτισµο�ς, η 
διαπολιτισµικη� αγωγη�, ει�ναι στοιχεία που συνθε �τουν ε�να πλε�γµα δραστηριοτη�των µε�σα στις 
οποι �ες ο�λοι οι µαθητε�ς πρε�πει να µπορου�ν να διοχετευ�σουν την ενεργητικο�τητα� τους . 
Απαραι�τητη ο�µως πρου�πο�θεση ει�ναι να επικρατει� διοικητικη� και παιδαγωγικη� πειθαρχι�α. 

2.Το σχολει�ο  θεωρει� τη συµµετοχη� των µαθητω�ν στις σχολικε�ς δραστηριο�τητες ως 
υποχρε�ωση � τους. Θεωρει�ται ακο�µη καλυ�τερο να ει�ναι οι συνθη�κες τε�τοιες ω�στε ο µαθητη�ς να 
χαι�ρεται, να επιδιω�κει και να θεωρει� τη συµµετοχη� του ευγενη� φιλοδοξι�α.  

3.Στις σχε�σεις µεταξυ� των µαθητω�ν ει�ναι απαραι�τητο να καλλιεργει�ται ο αµοιβαι�ος 
σεβασµο�ς, ο δηµοκρατικο �ς δια�λογος, η αναγνω�ριση και η ανοχη� του α�λλου, η αλληλεγγυ�η, η 
υπευθυνο�τητα και η συνε�πεια. Η ευγενη�ς α�µιλλα ει�ναι χρη�σιµη. Εκει�νο που πρε�πει να 
καταστε�λλεται ει�ναι ο επιθετικο�ς ανταγωνισµο�ς.  

4.Οι προσπα�θειες για επιδο�σεις, οι κλι�σεις, τα ενδιαφε�ροντα και τα ταλε�ντα ει�ναι ανα�γκη 
να βρι�σκουν χω�ρο α�νετο, να αναγνωρι�ζονται και να αναπτυ�σσονται.  

5.Οι ενδοσχολικε�ς εκδηλω�σεις, ο�πως ει �ναι οι σχολικε�ς, οι εθνικε�ς και οι θρησκευτικε�ς 
γιορτε�ς, οι αθλητικε�ς, οι πολιτιστικε�ς και οι α�λλες σχολικε�ς δραστηριο�τητες των µαθητικω�ν 
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κοινοτη�των πρε�πει να γι�νονται και µε πρωτοβουλι�ες, ιδε�ες και ευθυ�νες των ι�διων των 
µαθητω�ν..  

6.Η δυνατο�τητα να ανακατανε�µονται οι ρο�λοι και οι ευθυ�νες στους µαθητε�ς στο πλαι�σιο 
της σχολικη�ς ζωη�ς ει�ναι κανο�νας της δηµοκρατι�ας. Το �τε ο�λοι οι µαθητε�ς αισθα�νονται 
υπευ�θυνοι, η συµµετοχη� αφορα� ο�λους και παρε�χεται η ευκαιρι�α και η δυνατο�τητα να 
αναδει�ξουν τις δικε�ς τους ικανο�τητες, τις κλι�σεις, τα ενδιαφε�ροντα και το ταλε�ντο τους. Τα 
παραπα�νω προσωπικα� γνωρι�σµατα ει�ναι παιδαγωγικα� χρη�σιµο να προβα�λλονται. Τα α�τοµα 
δεν επιτρε�πεται να ισοπεδω�νονται µε�σα στην οµα�δα. Απο� την α�λλη µερια� ει�ναι ανα�γκη να 
συνηθι�σουν να µπορου�ν να συναθροι�ζουν την προσωπικη� τους συµβολη� στην αντι�στοιχη των 
α�λλων και να την εντα�σσουν στην οµα�δα στην οποι �α ανη�κουν. 

 7. Μεγα�λη σηµασι�α στη σχολικη� ζωη� των µαθητω �ν ε�χουν ο δηµοκρατικο�ς δια�λογος και οι 
κανο�νες του. Η αναγνω �ριση των ρο�λων, η δυνατο�τητα εναλλαγη�ς µε σεβασµο� και χωρι�ς 
εντα�σεις ει�ναι βασικο�ς στο �χος της σχολικη�ς αγωγη�ς. Η δηµοκρατι�α και η δηµοκρατικη� 
συµπεριφορα� ει�ναι αρετε �ς που εµπεριε�χονται ως στοιχει�α στην κοινωνικοποιητικη� αποστολη� 
του σχολει�ου.  

8. Η τα�ξη, η ησυχι�α και το η�ρεµο κλι�µα µε �σα στην αι�θουσα διδασκαλι�ας ει�ναι 
πρου�ποθε �σεις αρµονικη�ς συνεργασι�ας ο �λων των µελω�ν της οµα�δας. Αν δεν εξασφαλιστου�ν 
τε�τοιες συνθη�κες, δεν ει�ναι δυνατο�ν να παραχθει� σοβαρο� σχολικο� ε �ργο ου�τε στο γνωστικο� 
ου�τε στο συναισθηµατικο� ου�τε στον ψυχοκινητικο� τοµε�α της µα�θησης.Απαιτείται λοιπόν 
δηµιουργι�α του απαραι�τητου παιδαγωγικου� περιβα�λλοντος, µε�σα στο οποι�ο οι µαθητε�ς θα 
ασκηθου�ν, ω�στε να ε�χουν το ανα�λογο αποτε�λεσµα.  

9.Οι µαθητε�ς σε ο�,τι αφορα� την ποιο�τητα του σχολικου� χω �ρου οφείλουν να δείχνουν 
αίσθηµα ευθύνης. Καθαροι� και συντηρηµε�νοι χω �ροι αιθουσω�ν, εργαστηρι�ων, γυµναστηρι�ων, 
αίθουσας θεα�τρου, χω�ρων υγιεινη�ς, της αυλη�ς του σχολει�ου, ο�λα αυτα� διαµορφω�νουν τον 
περιβα�λλοντα χω�ρο µε�σα στον οποι�ο ει�ναι δυνατο �ν να καλλιεργηθει� η ψυχη� του παιδιου�. Με�σα 
σε ε�να κακοποιηµε�νο σχολικο� χω�ρο αναιρει�ται εκ των πραγµα�των η αναµενο�µενη 
συναισθηµατικη� καλλιε�ργεια του αναπτυσσο�µενου ατο�µου.  

10. Εκτο�ς απο� το σχολικο� χω�ρο, σεβασµο �ς και προσεκτικη� χρη�ση απαιτει�ται στη σχολικη� 
περιουσι�α, δηλαδη� στα εποπτικα� µε �σα και στη λοιπη� υλικοτεχνικη� υποδοµη�. Φθορε�ς, ζηµι�ες, 
κακη� χρη�ση, ε�λλειψη συντη�ρησης της περιουσι�ας του σχολει�ου πρακτικα� αποδυναµω�νουν τις 
εκπαιδευτικε�ς δυνατο�τητες του σχολει�ου και παιδαγωγικα� εθι�ζουν το µαθητη� στην αντι�ληψη 
της απαξι�ωσης της δηµο�σιας περιουσι�ας.  

11.Το σχολικο� βιβλι�ο παρε�χεται δωρεα�ν για χρη�ση των µαθητω�ν. Η κακη� χρη�ση, η 
κακοποι�ηση, το κα�ψιµο, η ε�λλειψη δυνατο�τητας να ξαναχρησιµοποιηθει�, πε�ρα απο� την 
οικονοµικη� δια�σταση, ε�χουν ως µεγαλυ�τερη αρνητικη� συνε�πεια τον ευτελισµο� της ε�ννοιας του 
βιβλι�ου. Το βιβλι�ο ει�ναι πνευµατικο� δηµιου�ργηµα των συγγραφε�ων, ανη�κει στην πολιτει�α, η 
οποι �α δαπα�νησε απο� το υστε�ρηµα του λαου�, και παρε�χεται στους µαθητε�ς για χρη�ση. 
Εποµε �νως, δεν επιτρε�πεται να το απαξιω�νουν και να το ευτελι�ζουν. 

12.Η χρη�ση των κινητω �ν τηλεφω �νων στο χω�ρο του σχολει�ου δε συµβα�λλει στη 
δηµιουργι�α η�ρεµου παιδαγωγικου�, κλι�µατος, διαλυ�ει την τα�ξη, αποσπα � την προσοχη� των 
µαθητω�ν κατα� τη δια�ρκεια του µαθη�µατος και, ιδιαι�τερα κατα� την περι�οδο των εξετα�σεων, 
δηµιουργει� πρου�ποθε �σεις και υποψι�ες για καταδολι�ευση� τους. Εποµε�νως, η µεταφορα� και η 
χρη�ση των κινητω�ν τηλεφω�νων στο χω�ρο του σχολει�ου πρε�πει να αποφευ�γεται, καθο�σον η 
ανα�γκη για επικοινωνι�α καλυ�πτεται επαρκω�ς µε τα τηλεπικοινωνιακα� µε �σα που διαθε�τει το 
σχολει�ο.  

13. Η φοι�τηση των µαθητω�ν πρε�πει να ει�ναι τακτικη� και η παρακολου�θηση ο�λων των 
µαθηµα�των ανελλιπη�ς. Οι απουσι�ες των µαθητω�ν και οι συνε�πειες αυτω�ν, ο�πως προβλε�πονται 
απο� την ισχυ�ουσα νοµοθεσι �α, ει�ναι ε�να σοβαρο�τατο θε�µα το οποι�ο πρε�πει να αντιµετωπι�ζεται 
απο� κοινου� απο� το σχολει�ο και την οικογε�νεια. Εκπαιδευτικα� σηµαι�νει ο �τι το ε�λλειµµα στην 
παρακολου�θηση, πε�ρα απο� ε �να ορισµε�νο αριθµο� απουσιω�ν, δηµιουργει� εκπαιδευτικο� κενο� και 
συνεπω�ς την ανα�γκη για την επανα�ληψη της τα�ξης, αλλα� και παιδαγωγικα� παγιω�νει στη 
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συνει�δηση του µαθητη� την αντι�ληψη ο�τι η εργασι�α και η συνε�πεια στις υποχρεω�σεις δε 
συγκαταλε�γονται στις αρετε�ς των ανθρω�πων.   

Σε καµια� περι�πτωση δε θεωρου�νται δικαιολογηµε�νες οι απουσι�ες:  

• ο �ταν πραγµατοποιου�νται, χωρι�ς την α�δεια της ∆ιεύθυνσης, χωρίς να είναι ενήµεροι 
οι καθηγητές και χωρίς σοβαρό λόγο σε ω�ρες του ηµερη�σιου προγρα�µµατος λειτουργι�ας του 
σχολει�ου, µεµονωµε�νες η� συνεχει�ς.  

• ο �ταν η οµαδικη� αποµα�κρυνση των µαθητω�ν απο � το σχολει�ο, για οποιονδη�ποτε 
λο �γο, προκαλει� διακοπη� του µαθη�µατος.  

14.Το σχολει�ο  ρυθµι�ζει το θε�µα της καθυστερηµε �νης προσε�λευσης των µαθητω�ν µε βα�ση 
την εξη�ς γενικη� αρχη�: δεν πρε�πει να διακο�πτεται το µα�θηµα εξαιτι�ας αυτω �ν που καθυστερου�ν 
ου�τε να ενθαρρυ�νεται η α�ποψη ο�τι µπορει� να καθυστερει� ο µαθητη�ς χωρι�ς κα�ποιες συνε�πειες 
και ευθυ�νες. 

Οι µαθητε�ς παραµε�νουν στο σχολει�ο ο�λο αυτο� το δια�στηµα και δεν επιτρε�πεται η 
αποχω�ρηση� τους παρα� µο�νο µε σχετικη� γραπτη� α�δεια της διεύθυνσης�. Η παρουσι�α των 
µαθητω�ν στην πρωινη� συγκε�ντρωση και η παρακολου�θηση ο�λων των µαθηµα�των και 
διδακτικω�ν δραστηριοτη�των ει�ναι υποχρεωτικη�.  

Η διευ�θυνση του σχολει�ου παρακολουθει� και τις πρωινε�ς αργοπορι�ες, διατηρω�ντας το 
δικαι�ωµα να ενηµερω�νει τους γονει�ς και να επιβα�λλει κυρω�σεις, σε περι�πτωση εσκεµµε�νης 
επανα�ληψης.  

Οι γονει�ς οφει�λουν, σε περι�πτωση ασθε�νειας των παιδιω�ν τους, να ενηµερω�νουν το 
σχολει�ο για την απουσι�α τους απο� τα µαθη�µατα, ο �σο πιο ε�γκαιρα γι�νεται.  

15.Ε�να ευαι�σθητο ζη�τηµα ει�ναι αυτο� που αφορα� την κο�σµια και ευπρεπη� εµφα�νιση των 
µαθητω�ν, τα ο�ρια της οποι �ας ει�ναι δυσδια�κριτα. Υπα�ρχουν βε�βαια ακραι�ες περιπτω�σεις οι 
οποι �ες ει�ναι προφανει�ς. Σ’ αυτε�ς τις περιπτω�σεις η κοινο�τητα της τα�ξης µε το συ�µβουλο 
καθηγητη� και σε συνεργασι�α µε τους γονει�ς µπορει� να επιχειρη�σει παρε�µβαση. Αν αυτο� δεν 
αποδω�σει, η ευθυ�νη µεταφε�ρεται στο 15µελε�ς µαθητικο� συµβου�λιο και τε�λος στο συ�λλογο 
διδασκο�ντων.  

16.Το κα�πνισµα των µαθητω�ν στο χω�ρο του σχολει�ου δεν ει�ναι παιδαγωγικα� ορθο� να 
νοµιµοποιηθει� µε την ανοχη� του σχολει�ου. Απαγορευ�σεις και περιορισµοι � στους καπνιστε�ς 
γι�νονται αποδεκτε�ς για τους δηµο�σιους χω�ρους σε κα�θε περι�πτωση. Το σχολει�ο µε τις αρχε�ς 
και τους κανο�νες λειτουργι�ας του οφει�λει να αποδοκιµα�σει αυτη� την επιβλαβη�, α�χρηστη και 
επικι�νδυνη συνη�θεια, η οποι �α, δυστυχω�ς, εδραιω �νεται σ’ αυτη� την ηλικι�α.   

17. Η ισχυ�ουσα εκπαιδευτικη� νοµοθεσι�α προβλε�πει τις συνε�πειες της καταδολι�ευσης των 
εξετα�σεων, των αντιγραφω �ν, των υποκλοπω�ν κ.λ.π. Το σχολει�ο ε�χει χρε �ος να αντιµετωπι�ζει 
αποφασιστικα� αυτα� τα φαινο�µενα, το�σο για ουσιαστικου�ς λο �γους, επειδη� αλλοιω�νεται η 
πραγµατικη� σχολικη� κατα�σταση του µαθητη�, ο�σο και, κυρι�ως, για παιδαγωγικου�ς. Το σχολείο� 
αποδοκιµα�ζει την α�ποψη ο�τι ο µαθητη�ς µπορει�, µε α�λλους τρο�πους, ο�χι τι�µιους, να επιτυ�χει 
ε �να αποτε�λεσµα και, εα�ν αυτο� γι�νει αντιληπτο�, να µην ε�χει καµια� συνε�πεια.  

18. Ο�ταν ο µαθητη�ς τιµωρει�ται µε αποβολη� απο� τα µαθη�µατα, ει�ναι σκο �πιµο να παραµε�νει 
στο σχολει�ο ο �λες τις ω�ρες λειτουργι�ας του και να απασχολει�ται συ�µφωνα µε τις οδηγι�ες της 
υποδιεύθυνσης η� κάποιου εκπαιδευτικου�. 

 19. Αποκλι�σεις των µαθητω�ν απο� τη δηµοκρατικη� συµπεριφορα�, τους κανο�νες του 
σχολει�ου, τους ο�ρους της ισο�τιµης συµµετοχη�ς στη ζωη� του σχολει�ου, απο� τον οφειλο�µενο 
σεβασµο� στον εκπαιδευτικο�, στη σχολικη� περιουσι�α, στο συµµαθητη�, απο � ο �λα αυτα� που το 
σχολει�ο θε�τει ως κανο�νες της λειτουργι�ας του,  θεωρου�νται σχολικα� παραπτω�µατα. Τα 
σχολικα� παραπτω�µατα θα αντιµετωπι�ζονται απο� το σχολει�ο συ �µφωνα µε την ισχυ�ουσα 
νοµοθεσι�α και µε γνω�µονα την αρχη� ο �τι η κατασταλτικη� αντιµετω �πιση αυτω�ν των 
φαινοµε�νων  ει�ναι η τελευται�α επιλογη�, ο�µως δεν αποκλει�εται ως παιδαγωγικο� µε�τρο. Η 
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επιει�κεια χωρι�ς ο �ρια νοµιµοποιει� τις αποκλι�σεις και καλλιεργει � την αντι�ληψη της 
ατιµωρησι�ας. 

 

ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 

 

Τα καθη�κοντα και οι αρµοδιο�τητες των εκπαιδευτικω�ν, οι σχε�σεις τους µε τα υπο�λοιπα 
µε �λη της σχολικη�ς κοινο �τητας και της εκπαιδευτικη�ς ιεραρχι�ας περιγρα�φονται απο� την 
αντι�στοιχη εκπαιδευτικη� νοµοθεσι�α. Η σχολικη� µονα�δα πρε�πει να ει�ναι ευνοµου�µενη οµα�δα, 
για να ε�χει αποτελεσµατικο�τητα και να αποτελει� για τους µαθητε�ς παρα�δειγµα δηµοκρατικη�ς 
λειτουργι�ας και προ�τυπο δηµοκρατικη�ς αγωγη�ς. Εδώ επισηµαίνονται τα εξής: 

1. Οι εκπαιδευτικοι� µε την εν γε�νει συµπεριφορα� τους οφει�λουν να συνεισφε�ρουν στη 
διαµο�ρφωση η�ρεµου, ευχα �ριστου και συνεργατικου� κλι�µατος µε�σα στο σχολει�ο. Πρε�πει να 
διαθε�τουν αξιοπρε�πεια και κυ�ρος που συµβιβα�ζονται µε το ρο�λο τους. Τις µεταξυ� τους σχε�σεις 
ει�ναι απαραι�τητο να τις διε�πει ο αµοιβαι�ος σεβασµο �ς και να τις χαρακτηρι�ζει η ειλικρινη�ς, 
συναδελφικη� και ανθρω �πινη επικοινωνι�α. Ανα�λογη σχε�ση συνεργασι�ας και επικοινωνι�ας 
πρε�πει, επι�σης ,να καλλιεργει�ται ανα�µεσα σε αυτου�ς και τον διευθυντη� του σχολει�ου.  

2. Οι εκπαιδευτικοι� ε�χουν υποχρε�ωση να σε�βονται τις απο�ψεις, τις ιδε�ες και τις προτα�σεις 
των α�λλων. Ο�ταν ε�χουν α�λλη α�ποψη, πρε�πει να την υπερασπι�ζονται µε επιχειρη�µατα και 
δια�λογο. Σε κα�θε περι�πτωση πρε�πει να θεωρει�ται ισχυρη� η α�ποψη που συγκεντρω�νει την 
αποδοχη� της πλειοψηφι �ας και αυτη� να ισχυ�ει για τη σχολικη� µονα�δα. Αυτη� η δηµοκρατικη� 
αρχη� πρε�πει να αποτελει� κανο�να της συλλογικη�ς λειτουργι�ας του σχολει�ου.  

3. Οι εκπαιδευτικοι� που διδα�σκουν στο ι�διο τµη�µα και εκει�νοι που διδα�σκουν στα τµη�µατα 
της ι�διας τα�ξης ε�χουν ε�να χω�ρο κοινη�ς ευθυ �νης. Ει�ναι απαραι�τητο να συζητου�ν µεταξυ� τους 
για τα προβλη�µατα τα οποι �α αντιµετωπι�ζουν µε �σα στην τα�ξη, να προβληµατι�ζονται και να 
επιλε�γουν κοινου�ς τρο�πους για την αντιµετω�πιση φαινοµε�νων επιλη�ψιµης συµπεριφορα�ς 
µαθητω�ν η� ορισµε �νων ειδικω�ν περιπτω�σεων που απαιτου�ν ιδιαι�τερη φροντι�δα, ευαισθησι�α και 
λεπτου�ς χειρισµου�ς εκ µε �ρους τους. Η συνεργασι�α ο�λων ει�ναι ο�χι µο�νο χρη�σιµη αλλα� και 
επιβεβληµε�νη.  Η οριζο�ντια συνεργασι�α των εκπαιδευτικω�ν µεθοδεύεται και οργανώνεται 
από τους ίδιους. 

4. Οι εκπαιδευτικοι� του ι�διου κλα�δου πρε�πει να επιδιω�κουν την κατακο�ρυφη συνεργασι�α 
και να εξετα�ζουν τα προβλη�µατα που εµφανι�ζονται στη διδασκαλι�α των µαθηµα�των ενο�ς 
κλα�δου µε�σα στο σχολει�ο και  αναλαµ�βάνουν οµαδικα� την ευθυ�νη της αντιµετω�πισης των 
προβληµα�των του κλα�δου. Καλο� θα η�ταν  η συνεργασία αυτή να αποκτη�σει οργανωτικη� 
υπο�σταση  και το οργανωτικο� σχη�µα να αποφασιστει� απο� το συ�λλογο των διδασκόντων του 
σχολει�ου ,υ�στερα απο� ειση �γηση των α�µεσα ενδιαφεροµε�νων εκπαιδευτικω �ν.  

5. Ο�σα αναφε�ρονται για την αξιοποι�ηση των κλι�σεων, των ενδιαφερο�ντων και του 
ταλε�ντου των µαθητω�ν ισχυ�ουν και για τους εκπαιδευτικου�ς. Τα στοιχει�α αυτα� µαζι� µε την 
πει�ρα και την ειδικο�τητα πρε�πει να λαµβα�νονται υπο�ψη και να αξιοποιου�νται για την καλυ�τερη 
οργα�νωση της σχολικη�ς ζωη�ς.  

6. ∆εν ει�ναι ορθο� ου�τε επιτρεπτο� να διατυπω�νεται, κυρι�ως προς τους µαθητε�ς, και να 
υποστηρι�ζεται η αντι�ληψη ο�τι ο ρο�λος κα�ποιων τοµε�ων της επιστη�µης η� µαθηµα�των ει�ναι 
σηµαντικο�τερος για την παιδει�α τους. ∆εν νοου�νται επι�σης αντιπαραθε�σεις µεταξυ� των 
εκπαιδευτικω�ν για το θε �µα αυτο�. Το σχολει�ο παρε�χει γενικη� παιδει�α, η οποι�α ει�ναι κοινη� 
συνισταµε�νη ο�λων των µαθηµα�των.  

7. Ο ρο�λος του εκπαιδευτικου� µε �σα στη σχολικη� κοινο�τητα ει�ναι ηγετικο�ς και η επι�δραση� 
του καθοριστικη�. Εκτο�ς απο� τη διδασκαλι�α των µαθηµα�των, διαπαιδαγωγει� µε το παρα�δειγµα 
και την καθηµερινη� του παρουσι�α. Εποµε �νως, οι υποχρεω�σεις του δεν περιορι�ζονται µόνο 
ου�τε στην α�ρτια επιστηµονικη� του κατα�ρτιση ου�τε στην αποτελεσµατικο�τητα της διδασκαλι�ας 
του. Επεκτει�νονται και πολυ� πε �ρα απο� αυτα�.  
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8. Λεκτικά και µη στοιχεία της συµπεριφοράς των εκπαιδευτικω�ν δηµιουργου�ν προ�τυπα 
αναφορα�ς για τους µαθητε�ς, ιδι�ως των µικρο�τερων ηλικιω�ν, αλλα� και για τους πολι�τες των 
µικρο�τερων κοινωνιω�ν. Ει �ναι, εποµε�νως, ανα�γκη να δι�νεται ιδιαι�τερη βαρυ�τητα σε θε�µατα που 
διαµορφω�νουν την εικο�να του εκπαιδευτικου�.  

9. Κα�θε µαθητη�ς αποτελει� µια ιδιαι�τερη προσωπικο�τητα ,ε�χει τις δικε�ς του ανα�γκες, τα 
δικα� του προβλη�µατα , τη δικη� του ψυχοσυ�νθεση. Αυτο� καθιστα� εξαιρετικα� δυ �σκολο και 
πολυσυ�νθετο το ε�ργο της διαπαιδαγω�γησης του µαθητη�. Γι’ αυτο� ο εκπαιδευτικο�ς οφει�λει να 
παρατηρει�, να κατανοει� και να ερµηνευ�ει σωστα� κα�θε προ�βληµα προσαρµογη�ς των µαθητω�ν 
και αφοµοι�ωσης των κοινωνικω�ν κανο�νων εκ µε �ρους τους. Ε�τσι θα µπορει� να επιλε�γει τους 
κατα�λληλους κα�θε φορα� διδακτικου�ς και παιδαγωγικου�ς χειρισµου�ς και να τους 
προσαρµο�ζει στις ανα�γκες των µαθητω�ν του.  

10. Η γνω�ση της οικογενειακη�ς και της κοινωνικη�ς κατα�στασης των µαθητω�ν ει�ναι 
πολλαπλα� χρη�σιµη για τον εκπαιδευτικο� , γιατι� του επιτρε�πει να αντιµετωπι�σει µε ευαισθησι�α 
και λεπτου�ς χειρισµου�ς τα ιδιαι�τερα προβλη�µατα των µαθητω�ν του και να κατανοη�σει τη 
συναισθηµατικη� και ψυχολογικη� κατα�σταση� τους. Η ενηµε�ρωση� του πα�νω σε θε�µατα υγει�ας 
των µαθητω�ν του κρι�νεται απολυ�τως αναγκαι�α, γιατι� θα του επιτρε�ψει να προσαρµο�σει 
ανα�λογα τη συµπεριφορα� του και θα τον προφυλα�ξει απο� πιθανα� ατοπη�µατα στις σχε�σεις του 
µαζι� τους.  

11. Σηµαντικη� αρετη� του εκπαιδευτικου� ει�ναι να προωθει�, να ενθαρρυ�νει και να οργανω�νει 
το�σο στο µα �θηµα ο�σο και σε α�λλες σχολικε�ς δραστηριο�τητες την ενεργο � συµµετοχη� των 
µαθητω �ν, να αξιοποιει� τη φαντασι�α και τη δηµιουργικο�τητα τους και να τους ωθει� να 
αναλαµβα�νουν πρωτοβουλι�ες.  

12.   Η πολλαπλη� επικοινωνι�α του εκπαιδευτικού µε τους µαθητε�ς µε �σα στην τα�ξη κατα� τη 
δια�ρκεια του µαθη�µατος, στην αυλη� και τους διαδρο�µους του σχολει�ου κατα� τα διαλει�µµατα, 
και στις οµαδικε�ς εκδηλω�σεις εντο�ς και εκτο�ς του σχολει�ου πρε�πει να γι�νεται µε ιδιαι�τερη 
προσοχη� και µε τους ο�ρους που επιβα�λλει µια ε�ντιµη παιδαγωγικη� σχε�ση, η οποι�α σηµαι�νει:  

(α).Ειλικρινη� και ανθρω �πινη συνεργασι�α, ενδιαφε�ρον, δικαιοσυ�νη και αγα�πη για το 
µαθητη�.  

(β).Σεβασµο � στην προσωπικο�τητα, στις ιδιαι�τερες ανα�γκες και στις κοινωνικε�ς, 
πολιτιστικε�ς, θρησκευτικε �ς η� φυλετικε�ς ιδιαιτερο�τητες του µαθητη�, πρα�γµα που επιβα�λλεται 
και απο� την πολυπολιτισµικη� συγκρο�τηση της συ�γχρονης κοινωνι�ας µας.  

(γ).Σταθερη� στα�ση και επιµονη� σε κανο�νες κοινα� αποδεκτου�ς, µε παρα�λληλη απαι�τηση να 
υπα�ρχει σεβασµο�ς σ αυτου�ς τους κανο�νες και απο� την πλευρα� των µαθητω �ν.  

(δ).Εξασφα�λιση της ευταξι�ας µε�σα στην αι�θουσα διδασκαλι�ας και στο σχολικο� χω�ρο, µε 
τη�ρηση των κανο�νων δηµοκρατικη�ς συµπεριφορα�ς και συνειδητοποι�ηση του ρο�λου που παι�ζει 
η εξασφα�λισή της  για την αποδοτικη� λειτουργι�α του σχολει�ου στον γνωστικο� τοµε�α και για 
την καλλιε�ργεια της αυτοπειθαρχι�ας και της κοινωνικη�ς συνει�δησης στους µαθητε�ς.  

13. Η δι�καιη συµπεριφορα� του εκπαιδευτικου�, καθω�ς και ο παιδαγωγικο�ς τρο�πος 
επικοινωνι�ας εκπαιδευτικω �ν – µαθητω�ν ει�ναι χρη�σιµο να επιβεβαιω�νεται καθηµερινα� στην 
πρα�ξη και πρε�πει να στηρι�ζεται στα εξη�ς κυρι�ως στοιχει�α:  

(α).Στον τρο�πο µε τον οποι �ο οι εκπαιδευτικοι� απευθυ�νουν τις ερωτη�σεις και δι�νουν τις 
απαντη�σεις κατα� τη δια�ρκεια του µαθη�µατος και γενικα� στον τρο�πο µε τον οποι�ο 
αντιµετωπι�ζουν τους µαθητε�ς.  

(β).Στον τρο�πο µε τον οποι �ο βαθµολογου�ν και αξιολογου�ν τους µαθητε�ς τους.  

(γ).Στον τρο�πο µε τον οποι �ο εκτονω�νουν τις εντα�σεις που παρουσια�ζονται µε�σα στην τα�ξη 
και στην αποφασιστικο�τητα µε την οποι�α αντιµετωπι�ζουν δυσλειτουργι�ες.  

14. Οι εκπαιδευτικοι� ενδιαφε�ρονται για την προστασι�α του σχολικου � χω�ρου και της 
περιουσι�ας του σχολει�ου καθω�ς και για την ευκοσµι �α της τα�ξης µε�σα στην οποι�α διδα�σκουν 
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αλλα� και του σχολει�ου γενικο�τερα. Παρα�λληλα, προσπαθου�ν να ευαισθητοποιη�σουν τους 
µαθητε�ς σε θε�µατα που αφορου�ν την καθαριο�τητα, την υγιεινη� και την αισθητικη� του χω�ρου 
µε �σα στον οποι�ο φοιτου�ν.  

15. Οι εκπαιδευτικοι� φροντι�ζουν για την ασφα�λεια των µαθητω�ν κατα� τη δια�ρκεια της 
παραµονη�ς τους στο σχολει�ο και κατα� την πραγµατοποι�ηση εκδηλω�σεων που γι�νονται µε 
ευθυ�νη του σχολει�ου. Ιδιαι�τερη φροντι�δα καταβα�λλεται κατα� την ει�σοδο και την αποχω�ρηση 
των µαθητω�ν απο� το σχολει�ο, κατα� τη δια�ρκεια των διαλειµµα�των καθω�ς και κατα� την 
αποµα�κρυνση� τους απο� την αι�θουσα διδασκαλίας. 

16. Η ενηµε�ρωση των γονε�ων και κηδεµο�νων των µαθητω�ν πρε�πει να γι�νεται 
συστηµατικα�, προγραµµατισµε�να και ο�πως προβλε�πεται απο� την κει�µενη νοµοθεσι�α.  

17. Οι εκπαιδευτικοι� πρε�πει να τηρου�ν εχεµυ�θεια σε ο�,τι αφορα� τις αποφα�σεις του 
συλλο�γου των διδασκο�ντων, τις συζητη�σεις και εκτιµη�σεις σχετικα� µε τη σχολικη� επι�δοση, τη 
συµπεριφορα� και τη διαγωγη� των µαθητω�ν, τη βαθµολογι�α στις εξετα�σεις και, γενικα�, για ο�λα 
τα στοιχει�α που αφορου�ν το σχολει�ο.  

 

ΙV. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

Ο ∆ιευθυντη�ς του σχολει�ου βρι�σκεται στην κορυφη� της πυραµι�δας µε �σα στη σχολικη� 
κοινο�τητα και γι αυτο� ε�χει και τις πιο πολλε�ς ευθυ �νες. Ενδιαφε�ρεται για τη οργα�νωση και την 
πραγµατοποι�ηση του ε�ργου µε�σα στο σχολει�ο καθω�ς και για την ικανοποι �ηση των αναγκω�ν 
των εκπαιδευτικω�ν και του υπο�λοιπου προσωπικου�. Για να φε�ρει σε πε �ρας το πολυ�πλοκο 
ε �ργο της διοι�κησης και παρα�λληλα να ασκει� επιρροη� στους εκπαιδευτικου�ς, πρε�πει να 
διαθε�τει υψηλο� κυ�ρος και πειθω�, να ει�ναι κοινα� αποδεκτο�ς και να µην αµφισβητει�ται. Οι 
εντολε�ς και οι οδηγι�ες του ∆ιευθυντη� που απορρε�ουν µο�νο απο� τη νο�µιµη εξουσι�α του 
ει�ναι συχνα� ατελε�σφορες για την επι�τευξη των σκοπω�ν και των στο�χων του σχολει�ου, αν 
δε στηρι�ζονται στις αρετε �ς και στην προσωπικη� επι�δρασή του σε εκπαιδευτικου�ς, µαθητε�ς 
και γονει�ς. Οι αρµοδιο �τητες, οι ευθυ�νες και τα καθη�κοντα� του ∆ιευθυντη� του σχολει�ου 
περιγρα�φονται και προβλε�πονται απο� την εκπαιδευτικη� νοµοθεσι�α. Στον κανονισµο � 
λειτουργι�ας σχετικα� µε το διευθυντη� επισηµαίνονται τα εξη�ς:  

1. Ο�ταν ο ∆ιευθυντη�ς επικοινωνει� µε τους µαθητε�ς, ο �ταν απευθυ�νεται σ’ αυτου�ς η � 
αντιµετωπι�ζει ειδικα� ζητη�µατα, πρε�πει να δει�χνει αγα�πη, ενδιαφε�ρον και φροντι�δα γι΄ αυτου�ς. 
Η παιδαγωγικη� του ευθυ�νη ει�ναι να διδα�ξει στην πρα �ξη τους δηµοκρατικου�ς κανο�νες 
οργα�νωσης της κοινωνι�ας του σχολει�ου.  

2. Ακραι�α συµπεριφορα� προς τους µαθητε�ς, µε αυταρχικο� πνευ�µα και χαρακτηρισµου�ς 
απαξιωτικου�ς και προσβλητικου�ς, πρε�πει να θεωρει�ται αρνητικο� στοιχει�ο. Περισσο�τερο πρε�πει 
να χρησιµοποιει� τον ε�παινο, τις παραινε�σεις, τις συµβουλε�ς και, γενικο�τερα, θετικα� κι�νητρα.  

3. Ο ∆ιευθυντη�ς στις σχε �σεις του µε τους µαθητε�ς δεν πρε�πει να δει�χνει ε�λλειψη 
ενδιαφε�ροντος για ο�σα γι�νονται στο σχολει�ο ου�τε να αµελει� να κα�νει αισθητη� την παρουσι�α 
του. Αποκλι�σεις απο� τους κανο�νες του σχολει�ου και γενικα� τη σωστη� µαθητικη� συµπεριφορα� 
τις παρατηρει�, τις αντιµετωπι�ζει µε παιδαγωγικη� ευθυ�νη, κα�νει τις αναγκαι�ες υποδει�ξεις, 
ανακαλει� στην τα�ξη αυτου�ς που διε�πραξαν παραπτω�µατα και, αν χρειαστει�, τους τιµωρει�. Ο 
γενικο�ς κανο�νας ο οποι�ος πρε�πει να ισχυ�ει ει�ναι ο�τι τα θετικα� κι�νητρα ει�ναι περισσο�τερο 
αποτελεσµατικα� απο � τα αρνητικα�. Ο ∆ιευθυντη�ς πρε �πει να ε�χει υπο�ψη του ο�τι οι 
παρατηρη�σεις, οι υποδει�ξεις, η αποδοκιµασι�α πρα�ξεων και φαινοµε�νων η� ακο�µη και η επιβολη� 
ποινη�ς εντα�σσονται µε�σα στα καθη�κοντα� του και απορρε�ουν απο� το ρο�λο του. Ο�ταν απαιτει�ται 
να κα�νει χρη�ση αυτου� του δικαιω�µατος, οφει�λει να το πρα�ξει, γιατι� διαφορετικα� η ανοχη� σε 
ακραι�α φαινο�µενα µπορει� να λειτουργη�σει αρνητικα� για τη συνοχη� και την 
αποτελεσµατικο�τητα του σχολει�ου.  
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4. Η προ�σβαση των µαθητω�ν στο Γραφει�ο του ∆ιευθυντη� πρε�πει να γι�νεται σχετικα� α�νετα. 
Η συζη�τηση µε τους µαθητε�ς και η επικοινωνι�α µαζι� τους πρε�πει να γι�νονται ελευ�θερα αλλα� 
και µε τον πρε�ποντα σεβασµο� εκ µε�ρους τους. Η επικοινωνι�α αυτη� δε σηµαι�νει υιοθε�τηση της 
απο�λυτης ισοπε�δωσης, η οποι�α αποδυναµω�νει την παιδαγωγικη� λειτουργι�α του ρο�λου του. Η 
δηµοκρατικη� επικοινωνι�α ε�χει κανο�νες και ο�ρια συµπεριφορα�ς, αναγνωρι�ζει ρο�λους και 
απαιτει� απο� τους φορει�ς δια�θεση να υπερασπιστου�ν το ρο�λο τους. Ο ∆ιευθυντη�ς γνωρι�ζει ο�τι η 
αγωγη� και η µο�ρφωση δε γι�νονται µε αυτοεξε�λιξη. Χρεια�ζεται τη διαµεσολαβητικη� παρε�µβαση 
του ω�ριµου εκπαιδευτικου� και, ακο�µη περισσο�τερο, του επικεφαλη�ς ∆ιευθυντη�.  

5. Ο ∆ιευθυντη�ς οφει�λει να µη διαφοροποιει� κατα� περι�πτωση τη συµπεριφορα� του προς 
τους µαθητε�ς, γιατι� θε�τει υπο� αµφισβη�τηση τη δικαιολογηµε�νη απαι�τηση για ισο�τιµη και δι�καιη 
συµπεριφορα� προς ο�λους. Oφει�λει να χρησιµοποιει� µε δικαιοσυ�νη και χωρι�ς διακρι�σεις τα 
οποιασδη�ποτε µορφη�ς κι�νητρα, θετικα� η � αρνητικα�.  

6. Ο ∆ιευθυντη�ς ε �χει τακτικη� επαφη� µε τους γονει�ς επιδιω�κοντας την ανα�πτυξη πνευ�µατος 
συνεργασι�ας ανα�µεσα στο σχολει�ο και την οικογε�νεια. Με τη συνεργασι�α και την κοινη� 
προσπα�θεια επιλυ�ονται αποτελεσµατικο�τερα τα προβλη�µατα που παρουσια�ζονται. Οι 
αποφα�σεις του ∆ιευθυντη�  για θε�µατα που αφορου�ν α�µεσα τους γονει�ς και τους µαθητε�ς ε �χουν 
µεγαλυ�τερο κυ�ρος, ο�ταν προκυ�πτουν υ�στερα απο� συνεργασι�α µε τους γονει�ς.  

7. Ο ∆ιευθυντη�ς φροντι�ζει ω�στε στην επικοινωνι�α του µε τους εκπαιδευτικου�ς του 
σχολει�ου, τους γονει�ς, τους µαθητε�ς και τα α�λλα µε �λη της σχολικη�ς κοινο�τητας να εξασφαλι�ζει 
την «ε�ντιµη» διοικητικα� και παιδαγωγικα� σχε�ση, να αναγνωρι�ζει και να κατοχυρω�νει το ρο�λο 
της κα�θε πλευρα�ς. Κα�θε παρα�γοντας της σχολικη�ς κοινο �τητας ασκει� ε �ναν ιδιαι�τερο ρο�λο, που 
ε �χει το δικο� του περιεχο�µενο και τη δικη� του σηµασι�α. Ο ∆ιευθυντη�ς του σχολει�ου οφει�λει να 
δηµιουργει� τις κατα�λληλες συνθη�κες, ω�στε να ασκει� ο καθε�νας σωστα� το ρο�λο του.  

8. Ο ∆ιευθυντη�ς του σχολει�ου µε τις εµπειρι�ες και τις εξειδικευµε�νες γνω�σεις του στον 
τοµε�α της διοι�κησης της εκπαι�δευσης οφει�λει να δηµιουργει� κλι �µα αµοιβαι�ας κατανο�ησης και 
εκτι�µησης ανα�µεσα σ αυτο�ν και τους εκπαιδευτικου�ς και να εξασφαλι�ζει όχι απλά τη 
συναι�νεση αλλά και τη συνεργασι�α τους.  

9. Ο ∆ιευθυντη�ς του σχολει�ου στον τοµε�α α�σκησης του εκπαιδευτικου� ε�ργου θα πρε�πει να 
δι�νει τη δυνατο�τητα στους εκπαιδευτικου�ς του σχολει�ου του να ικανοποιου�ν την ανα�γκη για 
αναγνω�ριση της προσωπικο�τητας και της αξι�ας τους απο� το περιβα�λλον. Για να το πετυ�χει 
αυτο�, πρε�πει να δι�νει τη δυνατο�τητα να συµµετε�χουν στη σχεδι�αση και οργα�νωση της 
εργασι�ας τους καθω�ς και στη λη�ψη αποφα�σεων που τους αφορου�ν. Εξυπακου�εται ο�τι η 
επικοινωνι�α πρε�πει να ει�ναι αµφι�δροµη.  

10. Ο ∆ιευθυντη�ς του σχολει�ου πρε�πει να ε�χει την ικανο�τητα να κατανοει� το σηµαντικο� 
ρο �λο του ανθρω�πινου παρα�γοντα για την οµαλη� λειτουργι�α του σχολει�ου, να παραδε�χεται 
και να εκτιµα� την προσωπικο�τητα του α�λλου, να αναπτυ�σσει θετικε�ς στα�σεις απε�ναντι στους 
υφισταµε�νους του και να ικανοποιει� βασικε�ς ανα�γκες τους.  

  

V. ΓΟΝΕΙΣ 

  

Οι γονείς, µαζί µε τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αποτελούν µια από τις τρεις 
βασικές συνιστώσες της σχολικής κοινότητας. Συνεπώς είναι πολύ σηµαντικό το ενδιφέρον και 
η συµµετοχή τους στα πράγµατα του σχολείου, πάντα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. 

1. Φυσικοι� κηδεµο�νες του µαθητη� ει�ναι ο πατε�ρας και η µητε�ρα του. Αυτοι� ει�ναι κηδεµο �νες 
του µαθητη�, εφο�σον κατοικου�ν στην πο�λη ο�που βρι�σκεται το σχολει�ο. ∆ιαφορετικα�, ορι�ζουν οι 
ι�διοι µε ε�γγραφη δη�λωση τον κηδεµο�να του µαθητη�.  

2. Οι γονει�ς και οι κηδεµο �νες εγγρα�φουν το µαθητη� στο σχολει�ο, επικοινωνου�ν συχνα� µε 
τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικου�ς της τα�ξης, παρακολουθου�ν µε ενδιαφε�ρον τη φοι�τηση, 
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το η�θος και τη σχολικη� επι �δοση και ενηµερω�νουν υπευ�θυνα το σχολει�ο για ο�λα τα ζητη�µατα τα 
οποι �α σχετι�ζονται µε το µαθητη� και επηρεα�ζουν τη συµπεριφορα� του στο σχολει�ο.  

3. Κα�θε φορα� που δηµιουργει�ται ε�να θε�µα το οποι�ο σχετι�ζεται µε ε�να συγκεκριµε�νο µαθητη� 
και προ�κειται να απασχολη�σει το σχολει�ο, ο πρω�τος που πρε�πει να ενηµερωθει� σχετικα� ει�ναι ο 
γονε�ας - κηδεµο�νας, ο οποι �ος µε τη σειρα� του θα πρε�πει να συνεργαστει� µε το σχολει�ο.  

4. Για τη συµµετοχη� του µαθητη� σε ορισµε�νες σχολικε�ς εκδηλω�σεις ει�ναι απαραι�τητο να 
υπα�ρχει ε�γκριση του κηδεµο�να, ο�πως ορι�ζεται απο� την κει�µενη νοµοθεσι �α. Επι�σης το σχολει�ο 
µπορει� να ζητη�σει τη γνω�µη η� την ε�γκριση του γονε�α - κηδεµο�να για κα�ποιες α�λλες 
εκδηλω�σεις, για τις οποι�ες δεν υπα�ρχει σχετικη� προ�βλεψη. Αυτη� η συνεργασι�α εµπεριε�χει 
σηµαντικη� ευθυ�νη και πρε�πει να γι�νεται µε προσοχη�.  

5. Ο γονε�ας - κηδεµο�νας δικαιου�ται να ε�χει πλη�ρη και υπευ�θυνη ενηµε�ρωση για το 
µαθητη�, αλλα� οφει�λει και ο ι�διος να ενηµερω �νει το σχολει�ο για θε �µατα που µπορει� να 
επηρεα�ζουν την επι�δοση η� τη συµπεριφορα� του µαθητη� στο σχολει�ο.  

6. Ο Συ�λλογος Γονε�ων και Κηδεµο�νων αποτελει� τη συλλογικη� ε�κφραση της α�ποψης των 
γονε�ων και κηδεµο�νων των µαθητω�ν. Το σχολει�ο χρεια�ζεται και επιδιω�κει τη συνεργασι�α του 
Συλλο�γου για την προαγωγη� του σχολικου� ε�ργου. Ει�ναι προφανε�ς ο�τι το εκπαιδευτικο� ε�ργο 
ανη�κει στην αρµοδιο�τητα και ευθυ�νη των εκπαιδευτικω�ν, του Συλλο�γου των εκπαιδευτικω�ν 
και της ∆ιεύθυνσης του σχολει�ου. Τα θε�µατα ο�µως της παιδαγωγικη�ς λειτουργι�ας, των 
ενδοσχολικω�ν και εξωσχολικω�ν εκδηλω�σεων και το γενικο�τερο κλι�µα στο σχολικο� χω �ρο 
επηρεα�ζονται απο� την καλη� συνεργασι�α των εκπαιδευτικω�ν και του Συλλο�γου Γονε�ων και 
Κηδεµο�νων.  

 

VI. ΘΕΣΜΟΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Η Σχολικη� Επιτροπη�, το Σχολικο� Συµβου�λιο, η Τοπικη� Αυτοδιοι�κηση, οι επιστηµονικοι�, οι 
καλλιτεχνικοι� και οι πολιτιστικοι� φορει�ς, πε �ρα απο� το θεσµικο� τους ρο�λο, ει�ναι οι κοινωνικε�ς 
συνιστω�σες του σχολει�ου. Ε�να ανοιχτο� δηµοκρατικο� σχολει�ο ε �χει ανα�γκη απο� τη συ�µπραξη 
ο �λων αυτω�ν, για να επιτυ�χει στην αποστολη� του. Ο κοινωνικο�ς περι�γυρος αποτελει� το 
περιβα�λλον µε�σα στο οποι�ο το σχολει�ο αναπτυ�σσει το µορφωτικο� ε�ργο του.  

 

 

 Ο παρω�ν «εσωτερικό�ς κανονισµό�ς λειτουργί�ας» στηρίζεται και,συνεπώς,ει�ναι 
συ �µφωνος µε την ισχυ�ουσα νοµοθεσι�α, τις εγκυκλι�ους και οδηγι�ες των εκπαιδευτικω�ν 
αρχω �ν και τις αποφα�σεις συλλογικω�ν οργα�νων (Συ�λλογος ∆ιδασκο�ντων κλπ.) 

 Το πλήρες κείµενο κοινοποιείται προς: 

        15µελές µαθητικό συµβούλιο,5µελή µαθητικά συµβούλια, σύλλογο διδασκόντων, ∆Ι∆Ε 
∆΄ Αθήνας, σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. 

 Η συνοπτική απόδοση του περιεχοµένου του κανονισµού περιλαµβάνει 
συγκεκριµένους κανόνες και πρακτικές, προκύπτει µετά από διάλογο εκπροσώπων των 
µαθητών και των εκπαιδευτικών και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε τµήµατος. 

 Το σχολει �ο διατηρει � οποτεδη �ποτε το δικαι �ωμα να συμπληρω �σει η � να 

τροποποιη�σει α �ρθρα και διατα �ξεις του κανονισμου �, εφο �σον το κρι �νει επιβεβλημε �νο η� 

σκο �πιμο. Για οποιαδη �ποτε  όμως μεταβολη� στο περιεχο �μενο του κανονισμου �, μετα� την 

αρχικη � του ε�γκριση, το σχολει�ο ε�χει την υποχρε �ωση να ενημερω �σει ε �γκαιρα και 

αιτιολογημενα ο �λους τους συντελεστε �ς της σχολικη�ς ζωη �ς.  


