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Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Με τον ορο «σχολικος κανονισµος» εννοουµε το συνολο των ορων και των κανονων που
αποτελουν προυποθεσεις για να πραγµατοποιειται ανενοχλητα, µεθοδικα και αποτελεσµατικα
το εργο του σχολειου. Οι συνθηκες αυτες πρεπει να αποβλεπουν στη διαµορφωση ενος
παιδαγωγικου και διδακτικου κλιµατος το οποιο θα εξασφαλιζει τη συνεργασια των µελων της
σχολικης κοινοτητας, χωρις εντασεις και συγκρουσεις, µε αµοιβαιο σεβασµο, µε ανοχη και
αναγνωριση. Στο πλαισιο αυτο ο ορος «σχολικη πειθαρχια» αποκτα δηµοκρατικο περιεχοµενο
και αναδεικνυεται σε βασικο ποιοτικο στοιχειο του συγχρονου δηµοκρατικου σχολειου.
Η σχολικη κοινοτητα ειναι µια οργανωµενη οµαδα που εχει ολα τα χαρακτηριστικα της
κοινωνιας. Το σχολειο προετοιµαζει τους νεους να ενταχθουν οµαλα στην κοινωνια. Η
εσωτερικη οργανωση της σχολικης ζωης οφειλει να εκπαιδευει και να διαπαιδαγωγει
συµφωνα µε τα προτυπα και τις αναγκες της δηµοκρατικης κοινωνιας.
Η δηµοκρατικη οργανωση της σχολικης κοινοτητας προυποθετει κανονες, ορια, κατανοµη
ρολων και ευθυνων, ιεραρχικη διαρθρωση της οµαδας,στοιχεια που προερχονται απο τα µελη
της οµαδας, µε ελευθερη εκλογη, µε συναινεση και συµµετοχη και αφηνουν περιθωρια
διαφορων και πλουραλισµου αποψεων.
Ειναι φανερο οτι η αυταρχικη οργανωση της οµαδας εξουδετερωνει το ατοµο και το
εντασσει σε µια απροσωπη µαζα. Ειδικα στην εκπαιδευση η ισοπεδωση πρεπει να αποφευγεται
επιµελως. Καθε µαθητης ειναι µια ξεχωριστη και ανεπαναληπτη προσωπικοτητα που
δικαιουται να την εκφραζει και να την αναπτυσσει ελευθερα µεσα στην οµαδα. Επισης, ο
µαθητης δικαιουται να απαιτησει ατοµικη αναγνωριση και προσωπικη ολοκληρωση µε τους
ρυθµους και τις δικες του δυνατοτητες.
Παραλληλα οµως το σχολειο οφειλει να προσεξει την κοινωνικη διασταση του µαθητη ως
µελος της οµαδας. Ετσι καταξιωνεται η προσωπικοτητα του µαθητη, αποκτα κοινωνικη
υποσταση και καλλιεργει συλλογικη συνειδηση. Το ατοµο καταξιωνεται ως µελος της οµαδας.
Εκει ζει, αποκτα γνωσεις και πειρα, καλλιεργει συναισθηµατα, αξιοποιει και χαιρεται τα
επιτευγµατα των αλλων, καταθετει τα δικα του, ζει απο την οµαδα, την υπερασπιζεται και, αν
χρειαστει, ειναι προθυµος να υποβληθει σε θυσιες γι’ αυτην.
Το σχολειο ,λοιπον, µε την αγωγη που προσφερει, εχει το δυσκολο ρολο να συµβιβασει το
ατοµο µε την κοινωνια. Το ατοµο εχει το δικαιωµα να απαιτει σεβασµο και να του δινεται η
δυνατοτητα να αναπτυσσει δηµιουργικες πρωτοβουλιες. ∆ικαιουται δηλαδη ελευθεριας η
οποια γεννα ασφαλεια και υπευθυνοτητα.
Παραλληλα οµως η κοινωνια νοµιµοποιειται να απαιτησει τη συνεισφορα του ατοµου στην
οµαλη λειτουργια της. Αυτο αποτελει µια µεγαλη δυσκολια στην αγωγη την οποια ασκει το
σχολειο, γιατι οφειλει να συνδυασει την ελευθερια µε την κοινωνικη ευθυνη.
Γι’ αυτο ο σχολικος κανονισµος δεν πρεπει να εχει στατικο χαρακτηρα και τη µορφη ενος
απλου καθηκοντολογιου, αλλα να συνδεεται δυναµικα µε το περιβαλλον και την εποχη και να

ενσωµατωνει οχι µονο την οργανωτικη αποψη της σχολικης πειθαρχιας αλλα και την
παιδαγωγικη. Εποµενως, ενας σχολικος κανονισµος, που δε θα θεωρει τη σχολικη πειθαρχια
ως αυτοσκοπο αλλα µεσο παιδαγωγικο για την οµαλη σχολικη ζωη και την αναπτυξη της
προσωπικοτητας καθε ατοµου, θα πρεπει να ειναι προσαρµοσµενος στην ιδιαιτερη κατασταση
που προκυπτει καθε φορα απο την παιδαγωγικη αποστολη καθε βαθµιδας και σχολειου, να
σχετιζεται αµεσα µε την επικαιροτητα ,να εχει δυναµικο χαρακτηρα, να ειναι προιον
συνεργασιας και συναινεσης µεταξυ των µελων της σχολικης κοινοτητας, να προυποθετει
συγκεκριµενους τροπους και µεσα πειθαρχησης µε εµφαση στην προληψη και οχι στη
θεραπεια, να αφηνει περιθωρια για αυτονοµη λειτουργια των µαθητων, να προαγει την
προσαρµογη και την υπευθυνοτητα και, τελος, να περιεχει λογικες, γενικα αποδεκτες,
κατανοησιµες και εφαρµοσιµες διαταξεις.
Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το σχολειο µας αρχιζει τη λειτουργια του στις 08:15 π.µ. µε πρωινή συγκέντρωση και
συµπληρωνει τις 7 διδακτικες ωρες λειτουργιας του στις 14:05 µ.µ.
Οι εφηµερευοντες εκπαιδευτικοι ειναι στη θεση τους στις 8.10 π. µ.
Η εγκαιρη προσελευση µαθητων και εκπαιδευτικων στο σχολειο και η τηρηση του χρονου
εναρξης και ληξης της σχολικης εργασιας δειχνουν οτι ολοι αναγνωριζουν ποσο σηµαντικο
ρολο εχει το σχολειο και ποσος σεβασµος πρεπει να επιδεικνυεται στην αξιοποιηση του
διαθεσιµου χρονου. Σε αντιθετη περιπτωση ευτελιζεται το κυρος του σχολειου και
απαξιωνεται ο ρολος του.
Κατα τη διαρκεια της πρωινης προσελευσης οι µαθητες δε µενουν συγκεντρωµενοι εξω
απο την εισοδο του σχολειου η στους γυρω δροµους.
Ολοι οι µαθητες και οι εκπαιδευτικοι οι οποιοι εχουν µαθηµα την πρωτη ωρα οφείλουν να
παρευρισκονται στην πρωινη συγκεντρωση, συνταξη και προσευχη, που γινεται στο
προαυλιο του σχολειου. Αυτη ειναι η µοναδικη ευκαιρια συγκεντρωσης ολης της σχολικης
κοινοτητας. Ειναι η µοναδικη ευκαιρια επαφης, ενηµερωσης και ψυχολογικης προετοιµασιας
για το εκπαιδευτικο εργο που θα ακολουθησει. Οι αλλοθρησκοι\ες – ετεροδοξοι εχουν
δικαιωµα να µη µετεχουν στην πρωινη προσευχη, παρευρίσκονται οµως στη συγκέντρωση και
εχουν υποχρεωση να σεβονται το δικαιωµα της ενεργου συµµετοχης των υπολοιπων. Το
σχολειο αποδιδει στο σηµειο αυτο τη δεουσα σηµασια.
Η ωρα του µαθηµατος πρεπει να γινεται σεβαστη απο ολους. Αυτο σηµαινει οτι οι ταξεις
που κανουν µαθηµα δεν πρεπει να ενοχλουνται απο αλλες οµαδες, οι οποιες ειτε εχουν κενο
ειτε ασχολουνται µε αλλες εκδηλωσεις.
Οποιοσδηποτε δεν ανηκει στη σχολικη κοινοτητα δεν εχει δικαίωµα εισοδου και
παραµονης στο χωρο του σχολειου. Παρόλα αυτα ,αν καποιος επιθυµει να επικοινωνησει µε
µαθητη του σχολειου, οφειλει να απευθυνθει στη διευθυνση και ο µαθητης θα ειδοποιηθει µετα
απο εντολη των υποδιευθυντών .

ΙΙ. ΜΑΘΗΤΕΣ
Οι µαθητες καθε ηλικιας προσερχονται στο σχολειο εχοντας διαφορετικη αφετηρια και
µεταφεροντας στις αποσκευες τους διαφορετικο µορφωτικο φορτιο. Κατα την εναρξη της
σχολικης ζωης η διαφορετικοτητα εχει κυριως οικογενειακη προελευση, αλλα στην πορεια
προστιθεται και η ευρυτερη επιδραση του περιβαλλοντος. Το κοινωνικο, το φυσικο και το
σχολικο περιβαλλον θα προσδιορισουν σηµαντικα την παραπερα εξελιξη. Η επιδραση αυτη
ασκειται µε πολλους τροπους αµεσα η εµµεσα, συστηµατικα η διαχυτα. Γι’ αυτο πρεπει στο
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περιεχοµενο της σχολικης ζωης να περιλαµβανονται τα στοιχεια και οι δραστηριοτητες που
καλλιεργουν αυριανους πολιτες ελευθερους, υπευθυνους, µε ενεργο συµµετοχη και
κοινωνικη ευαισθησια και ευθυνη.
Ειδικοτερα:
1. Η οργανωση της σχολικης ζωης, το κλιµα µεσα και εξω απο την ταξη, η επικοινωνια
αναµεσα στα µελη της σχολικης κοινοτητας, η δοµη και η λειτουργια της οµαδας στην ταξη και
στο σχολειο διαµορφωνουν το πλαισιο µεσα στο οποιο εχει αναγκη να ενταχθει ο µαθητης.
Μορφες συµπεριφορας, σχολικες επιδοσεις, κινητρα, αξιες, στασεις και νορµες
διαµορφωνονται µε βαση την αναγκη του µαθητη να βρισκεται σε αρµονια µε την οµαδα και να
εχει την αποδοχη και την αναγνωριση της. Ειναι λοιπον σηµαντικοτατο να διαµορφωθει
περιβαλλον θετικο.
2. Στο πλαισιο του σχολειου οι ρολοι µεσα στην οµαδα πρεπει να κατανεµονται µε βαση τις
επιδοσεις, τις κλισεις, τα ενδιαφεροντα και τις προσπαθειες τις οποιες καταβαλλουν οι
µαθητες. Τα στοιχεια αυτα πρεπει να αναγνωριζονται και αυτα να προβαλλονται απο το
σχολειο.
3. Ελλειµµα των µαθητων που εχει προελευση κοινωνικη η οικονοµικη η φυσικη και
ιδιαιτεροτητες µε φυλετικο, θρησκευτικο, γλωσσικο η αλλο χαρακτηρα, µεσα στο σχολειο και
στις µεταξυ των µελων του σχεσεις δεν πρεπει να αποτελουν στοιχεια διακρισης.
4. Η ποιοτητα των στοιχειων της ενδοσχολικης ζωης επιδρα και επηρεαζει την ποιοτητα
των στοιχειων της προσωπικοτητας του µαθητη. Επισης αντιστροφα η δικη του δραστηριοτητα
επηρεαζει την ποιοτητα της σχολικης ζωης, εφοσον αναµεσα στο µαθητη και το σχολειο
υπαρχει δυναµικη σχεση αλληλεπιδρασης. Ευνοικο λοιπον περιβαλλον σχολικης ζωης µεσα
στο οποιο ο µαθητης ζει, δραστηριοποιειται και προσπαθει να καταξιωθει, θα λειτουργησει
πολυ θετικα.
Επιµερους στοιχεια του κανονισµου λειτουργιας τα οποια εντασσονται στη φιλοσοφια
που περιγραφεται παραπανω :
1. Η ποιοτητα της ενδοσχολικης ζωης, των εκπαιδευτικων καινοτοµιων και των
παραλληλων εκπαιδευτικων προγραµµατων, η εκδοση µαθητικων περιοδικων και
εφηµεριδων, η αναπτυξη και η λειτουργια της σχολικης βιβλιοθηκης, η εφαρµογη
προγραµµατων
περιβαλλοντικης
εκπαιδευσης,
αγωγης
υγειας,
επαγγελµατικου
προσανατολισµου, κυκλοφοριακης αγωγης, η τοπικη ιστορια και ο πολιτισµος, η
διαπολιτισµικη αγωγη, ειναι στοιχεία που συνθετουν ενα πλεγµα δραστηριοτητων µεσα στις
οποιες ολοι οι µαθητες πρεπει να µπορουν να διοχετευσουν την ενεργητικοτητα τους .
Απαραιτητη οµως προυποθεση ειναι να επικρατει διοικητικη και παιδαγωγικη πειθαρχια.
2.Το σχολειο θεωρει τη συµµετοχη των µαθητων στις σχολικες δραστηριοτητες ως
υποχρεωση τους. Θεωρειται ακοµη καλυτερο να ειναι οι συνθηκες τετοιες ωστε ο µαθητης να
χαιρεται, να επιδιωκει και να θεωρει τη συµµετοχη του ευγενη φιλοδοξια.
3.Στις σχεσεις µεταξυ των µαθητων ειναι απαραιτητο να καλλιεργειται ο αµοιβαιος
σεβασµος, ο δηµοκρατικος διαλογος, η αναγνωριση και η ανοχη του αλλου, η αλληλεγγυη, η
υπευθυνοτητα και η συνεπεια. Η ευγενης αµιλλα ειναι χρησιµη. Εκεινο που πρεπει να
καταστελλεται ειναι ο επιθετικος ανταγωνισµος.
4.Οι προσπαθειες για επιδοσεις, οι κλισεις, τα ενδιαφεροντα και τα ταλεντα ειναι αναγκη
να βρισκουν χωρο ανετο, να αναγνωριζονται και να αναπτυσσονται.
5.Οι ενδοσχολικες εκδηλωσεις, οπως ειναι οι σχολικες, οι εθνικες και οι θρησκευτικες
γιορτες, οι αθλητικες, οι πολιτιστικες και οι αλλες σχολικες δραστηριοτητες των µαθητικων
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κοινοτητων πρεπει να γινονται και µε πρωτοβουλιες, ιδεες και ευθυνες των ιδιων των
µαθητων..
6.Η δυνατοτητα να ανακατανεµονται οι ρολοι και οι ευθυνες στους µαθητες στο πλαισιο
της σχολικης ζωης ειναι κανονας της δηµοκρατιας. Τοτε ολοι οι µαθητες αισθανονται
υπευθυνοι, η συµµετοχη αφορα ολους και παρεχεται η ευκαιρια και η δυνατοτητα να
αναδειξουν τις δικες τους ικανοτητες, τις κλισεις, τα ενδιαφεροντα και το ταλεντο τους. Τα
παραπανω προσωπικα γνωρισµατα ειναι παιδαγωγικα χρησιµο να προβαλλονται. Τα ατοµα
δεν επιτρεπεται να ισοπεδωνονται µεσα στην οµαδα. Απο την αλλη µερια ειναι αναγκη να
συνηθισουν να µπορουν να συναθροιζουν την προσωπικη τους συµβολη στην αντιστοιχη των
αλλων και να την εντασσουν στην οµαδα στην οποια ανηκουν.
7. Μεγαλη σηµασια στη σχολικη ζωη των µαθητων εχουν ο δηµοκρατικος διαλογος και οι
κανονες του. Η αναγνωριση των ρολων, η δυνατοτητα εναλλαγης µε σεβασµο και χωρις
εντασεις ειναι βασικος στοχος της σχολικης αγωγης. Η δηµοκρατια και η δηµοκρατικη
συµπεριφορα ειναι αρετες που εµπεριεχονται ως στοιχεια στην κοινωνικοποιητικη αποστολη
του σχολειου.
8. Η ταξη, η ησυχια και το ηρεµο κλιµα µεσα στην αιθουσα διδασκαλιας ειναι
προυποθεσεις αρµονικης συνεργασιας ολων των µελων της οµαδας. Αν δεν εξασφαλιστουν
τετοιες συνθηκες, δεν ειναι δυνατον να παραχθει σοβαρο σχολικο εργο ουτε στο γνωστικο
ουτε στο συναισθηµατικο ουτε στον ψυχοκινητικο τοµεα της µαθησης.Απαιτείται λοιπόν
δηµιουργια του απαραιτητου παιδαγωγικου περιβαλλοντος, µεσα στο οποιο οι µαθητες θα
ασκηθουν, ωστε να εχουν το αναλογο αποτελεσµα.
9.Οι µαθητες σε ο,τι αφορα την ποιοτητα του σχολικου χωρου οφείλουν να δείχνουν
αίσθηµα ευθύνης. Καθαροι και συντηρηµενοι χωροι αιθουσων, εργαστηριων, γυµναστηριων,
αίθουσας θεατρου, χωρων υγιεινης, της αυλης του σχολειου, ολα αυτα διαµορφωνουν τον
περιβαλλοντα χωρο µεσα στον οποιο ειναι δυνατον να καλλιεργηθει η ψυχη του παιδιου. Μεσα
σε ενα κακοποιηµενο σχολικο χωρο αναιρειται εκ των πραγµατων η αναµενοµενη
συναισθηµατικη καλλιεργεια του αναπτυσσοµενου ατοµου.
10. Εκτος απο το σχολικο χωρο, σεβασµος και προσεκτικη χρηση απαιτειται στη σχολικη
περιουσια, δηλαδη στα εποπτικα µεσα και στη λοιπη υλικοτεχνικη υποδοµη. Φθορες, ζηµιες,
κακη χρηση, ελλειψη συντηρησης της περιουσιας του σχολειου πρακτικα αποδυναµωνουν τις
εκπαιδευτικες δυνατοτητες του σχολειου και παιδαγωγικα εθιζουν το µαθητη στην αντιληψη
της απαξιωσης της δηµοσιας περιουσιας.
11.Το σχολικο βιβλιο παρεχεται δωρεαν για χρηση των µαθητων. Η κακη χρηση, η
κακοποιηση, το καψιµο, η ελλειψη δυνατοτητας να ξαναχρησιµοποιηθει, περα απο την
οικονοµικη διασταση, εχουν ως µεγαλυτερη αρνητικη συνεπεια τον ευτελισµο της εννοιας του
βιβλιου. Το βιβλιο ειναι πνευµατικο δηµιουργηµα των συγγραφεων, ανηκει στην πολιτεια, η
οποια δαπανησε απο το υστερηµα του λαου, και παρεχεται στους µαθητες για χρηση.
Εποµενως, δεν επιτρεπεται να το απαξιωνουν και να το ευτελιζουν.
12.Η χρηση των κινητων τηλεφωνων στο χωρο του σχολειου δε συµβαλλει στη
δηµιουργια ηρεµου παιδαγωγικου, κλιµατος, διαλυει την ταξη, αποσπα την προσοχη των
µαθητων κατα τη διαρκεια του µαθηµατος και, ιδιαιτερα κατα την περιοδο των εξετασεων,
δηµιουργει προυποθεσεις και υποψιες για καταδολιευση τους. Εποµενως, η µεταφορα και η
χρηση των κινητων τηλεφωνων στο χωρο του σχολειου πρεπει να αποφευγεται, καθοσον η
αναγκη για επικοινωνια καλυπτεται επαρκως µε τα τηλεπικοινωνιακα µεσα που διαθετει το
σχολειο.
13. Η φοιτηση των µαθητων πρεπει να ειναι τακτικη και η παρακολουθηση ολων των
µαθηµατων ανελλιπης. Οι απουσιες των µαθητων και οι συνεπειες αυτων, οπως προβλεπονται
απο την ισχυουσα νοµοθεσια, ειναι ενα σοβαροτατο θεµα το οποιο πρεπει να αντιµετωπιζεται
απο κοινου απο το σχολειο και την οικογενεια. Εκπαιδευτικα σηµαινει οτι το ελλειµµα στην
παρακολουθηση, περα απο ενα ορισµενο αριθµο απουσιων, δηµιουργει εκπαιδευτικο κενο και
συνεπως την αναγκη για την επαναληψη της ταξης, αλλα και παιδαγωγικα παγιωνει στη
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συνειδηση του µαθητη την αντιληψη οτι η εργασια και η συνεπεια στις υποχρεωσεις δε
συγκαταλεγονται στις αρετες των ανθρωπων.
Σε καµια περιπτωση δε θεωρουνται δικαιολογηµενες οι απουσιες:
οταν πραγµατοποιουνται, χωρις την αδεια της ∆ιεύθυνσης, χωρίς να είναι ενήµεροι
οι καθηγητές και χωρίς σοβαρό λόγο σε ωρες του ηµερησιου προγραµµατος λειτουργιας του
σχολειου, µεµονωµενες η συνεχεις.
•

οταν η οµαδικη αποµακρυνση των µαθητων απο το σχολειο, για οποιονδηποτε
λογο, προκαλει διακοπη του µαθηµατος.
•

14.Το σχολειο ρυθµιζει το θεµα της καθυστερηµενης προσελευσης των µαθητων µε βαση
την εξης γενικη αρχη: δεν πρεπει να διακοπτεται το µαθηµα εξαιτιας αυτων που καθυστερουν
ουτε να ενθαρρυνεται η αποψη οτι µπορει να καθυστερει ο µαθητης χωρις καποιες συνεπειες
και ευθυνες.
Οι µαθητες παραµενουν στο σχολειο ολο αυτο το διαστηµα και δεν επιτρεπεται η
αποχωρηση τους παρα µονο µε σχετικη γραπτη αδεια της διεύθυνσης. Η παρουσια των
µαθητων στην πρωινη συγκεντρωση και η παρακολουθηση ολων των µαθηµατων και
διδακτικων δραστηριοτητων ειναι υποχρεωτικη.
Η διευθυνση του σχολειου παρακολουθει και τις πρωινες αργοποριες, διατηρωντας το
δικαιωµα να ενηµερωνει τους γονεις και να επιβαλλει κυρωσεις, σε περιπτωση εσκεµµενης
επαναληψης.
Οι γονεις οφειλουν, σε περιπτωση ασθενειας των παιδιων τους, να ενηµερωνουν το
σχολειο για την απουσια τους απο τα µαθηµατα, οσο πιο εγκαιρα γινεται.
15.Ενα ευαισθητο ζητηµα ειναι αυτο που αφορα την κοσµια και ευπρεπη εµφανιση των
µαθητων, τα ορια της οποιας ειναι δυσδιακριτα. Υπαρχουν βεβαια ακραιες περιπτωσεις οι
οποιες ειναι προφανεις. Σ’ αυτες τις περιπτωσεις η κοινοτητα της ταξης µε το συµβουλο
καθηγητη και σε συνεργασια µε τους γονεις µπορει να επιχειρησει παρεµβαση. Αν αυτο δεν
αποδωσει, η ευθυνη µεταφερεται στο 15µελες µαθητικο συµβουλιο και τελος στο συλλογο
διδασκοντων.
16.Το καπνισµα των µαθητων στο χωρο του σχολειου δεν ειναι παιδαγωγικα ορθο να
νοµιµοποιηθει µε την ανοχη του σχολειου. Απαγορευσεις και περιορισµοι στους καπνιστες
γινονται αποδεκτες για τους δηµοσιους χωρους σε καθε περιπτωση. Το σχολειο µε τις αρχες
και τους κανονες λειτουργιας του οφειλει να αποδοκιµασει αυτη την επιβλαβη, αχρηστη και
επικινδυνη συνηθεια, η οποια, δυστυχως, εδραιωνεται σ’ αυτη την ηλικια.
17. Η ισχυουσα εκπαιδευτικη νοµοθεσια προβλεπει τις συνεπειες της καταδολιευσης των
εξετασεων, των αντιγραφων, των υποκλοπων κ.λ.π. Το σχολειο εχει χρεος να αντιµετωπιζει
αποφασιστικα αυτα τα φαινοµενα, τοσο για ουσιαστικους λογους, επειδη αλλοιωνεται η
πραγµατικη σχολικη κατασταση του µαθητη, οσο και, κυριως, για παιδαγωγικους. Το σχολείο
αποδοκιµαζει την αποψη οτι ο µαθητης µπορει, µε αλλους τροπους, οχι τιµιους, να επιτυχει
ενα αποτελεσµα και, εαν αυτο γινει αντιληπτο, να µην εχει καµια συνεπεια.
18. Οταν ο µαθητης τιµωρειται µε αποβολη απο τα µαθηµατα, ειναι σκοπιµο να παραµενει
στο σχολειο ολες τις ωρες λειτουργιας του και να απασχολειται συµφωνα µε τις οδηγιες της
υποδιεύθυνσης η κάποιου εκπαιδευτικου.
19. Αποκλισεις των µαθητων απο τη δηµοκρατικη συµπεριφορα, τους κανονες του
σχολειου, τους ορους της ισοτιµης συµµετοχης στη ζωη του σχολειου, απο τον οφειλοµενο
σεβασµο στον εκπαιδευτικο, στη σχολικη περιουσια, στο συµµαθητη, απο ολα αυτα που το
σχολειο θετει ως κανονες της λειτουργιας του, θεωρουνται σχολικα παραπτωµατα. Τα
σχολικα παραπτωµατα θα αντιµετωπιζονται απο το σχολειο συµφωνα µε την ισχυουσα
νοµοθεσια και µε γνωµονα την αρχη οτι η κατασταλτικη αντιµετωπιση αυτων των
φαινοµενων ειναι η τελευταια επιλογη, οµως δεν αποκλειεται ως παιδαγωγικο µετρο. Η
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επιεικεια χωρις ορια νοµιµοποιει τις αποκλισεις και καλλιεργει την αντιληψη της
ατιµωρησιας.
ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
Τα καθηκοντα και οι αρµοδιοτητες των εκπαιδευτικων, οι σχεσεις τους µε τα υπολοιπα
µελη της σχολικης κοινοτητας και της εκπαιδευτικης ιεραρχιας περιγραφονται απο την
αντιστοιχη εκπαιδευτικη νοµοθεσια. Η σχολικη µοναδα πρεπει να ειναι ευνοµουµενη οµαδα,
για να εχει αποτελεσµατικοτητα και να αποτελει για τους µαθητες παραδειγµα δηµοκρατικης
λειτουργιας και προτυπο δηµοκρατικης αγωγης. Εδώ επισηµαίνονται τα εξής:
1. Οι εκπαιδευτικοι µε την εν γενει συµπεριφορα τους οφειλουν να συνεισφερουν στη
διαµορφωση ηρεµου, ευχαριστου και συνεργατικου κλιµατος µεσα στο σχολειο. Πρεπει να
διαθετουν αξιοπρεπεια και κυρος που συµβιβαζονται µε το ρολο τους. Τις µεταξυ τους σχεσεις
ειναι απαραιτητο να τις διεπει ο αµοιβαιος σεβασµος και να τις χαρακτηριζει η ειλικρινης,
συναδελφικη και ανθρωπινη επικοινωνια. Αναλογη σχεση συνεργασιας και επικοινωνιας
πρεπει, επισης ,να καλλιεργειται αναµεσα σε αυτους και τον διευθυντη του σχολειου.
2. Οι εκπαιδευτικοι εχουν υποχρεωση να σεβονται τις αποψεις, τις ιδεες και τις προτασεις
των αλλων. Οταν εχουν αλλη αποψη, πρεπει να την υπερασπιζονται µε επιχειρηµατα και
διαλογο. Σε καθε περιπτωση πρεπει να θεωρειται ισχυρη η αποψη που συγκεντρωνει την
αποδοχη της πλειοψηφιας και αυτη να ισχυει για τη σχολικη µοναδα. Αυτη η δηµοκρατικη
αρχη πρεπει να αποτελει κανονα της συλλογικης λειτουργιας του σχολειου.
3. Οι εκπαιδευτικοι που διδασκουν στο ιδιο τµηµα και εκεινοι που διδασκουν στα τµηµατα
της ιδιας ταξης εχουν ενα χωρο κοινης ευθυνης. Ειναι απαραιτητο να συζητουν µεταξυ τους
για τα προβληµατα τα οποια αντιµετωπιζουν µεσα στην ταξη, να προβληµατιζονται και να
επιλεγουν κοινους τροπους για την αντιµετωπιση φαινοµενων επιληψιµης συµπεριφορας
µαθητων η ορισµενων ειδικων περιπτωσεων που απαιτουν ιδιαιτερη φροντιδα, ευαισθησια και
λεπτους χειρισµους εκ µερους τους. Η συνεργασια ολων ειναι οχι µονο χρησιµη αλλα και
επιβεβληµενη. Η οριζοντια συνεργασια των εκπαιδευτικων µεθοδεύεται και οργανώνεται
από τους ίδιους.
4. Οι εκπαιδευτικοι του ιδιου κλαδου πρεπει να επιδιωκουν την κατακορυφη συνεργασια
και να εξεταζουν τα προβληµατα που εµφανιζονται στη διδασκαλια των µαθηµατων ενος
κλαδου µεσα στο σχολειο και αναλαµβάνουν οµαδικα την ευθυνη της αντιµετωπισης των
προβληµατων του κλαδου. Καλο θα ηταν η συνεργασία αυτή να αποκτησει οργανωτικη
υποσταση και το οργανωτικο σχηµα να αποφασιστει απο το συλλογο των διδασκόντων του
σχολειου ,υστερα απο εισηγηση των αµεσα ενδιαφεροµενων εκπαιδευτικων.
5. Οσα αναφερονται για την αξιοποιηση των κλισεων, των ενδιαφεροντων και του
ταλεντου των µαθητων ισχυουν και για τους εκπαιδευτικους. Τα στοιχεια αυτα µαζι µε την
πειρα και την ειδικοτητα πρεπει να λαµβανονται υποψη και να αξιοποιουνται για την καλυτερη
οργανωση της σχολικης ζωης.
6. ∆εν ειναι ορθο ουτε επιτρεπτο να διατυπωνεται, κυριως προς τους µαθητες, και να
υποστηριζεται η αντιληψη οτι ο ρολος καποιων τοµεων της επιστηµης η µαθηµατων ειναι
σηµαντικοτερος για την παιδεια τους. ∆εν νοουνται επισης αντιπαραθεσεις µεταξυ των
εκπαιδευτικων για το θεµα αυτο. Το σχολειο παρεχει γενικη παιδεια, η οποια ειναι κοινη
συνισταµενη ολων των µαθηµατων.
7. Ο ρολος του εκπαιδευτικου µεσα στη σχολικη κοινοτητα ειναι ηγετικος και η επιδραση
του καθοριστικη. Εκτος απο τη διδασκαλια των µαθηµατων, διαπαιδαγωγει µε το παραδειγµα
και την καθηµερινη του παρουσια. Εποµενως, οι υποχρεωσεις του δεν περιοριζονται µόνο
ουτε στην αρτια επιστηµονικη του καταρτιση ουτε στην αποτελεσµατικοτητα της διδασκαλιας
του. Επεκτεινονται και πολυ περα απο αυτα.
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8. Λεκτικά και µη στοιχεία της συµπεριφοράς των εκπαιδευτικων δηµιουργουν προτυπα
αναφορας για τους µαθητες, ιδιως των µικροτερων ηλικιων, αλλα και για τους πολιτες των
µικροτερων κοινωνιων. Ειναι, εποµενως, αναγκη να δινεται ιδιαιτερη βαρυτητα σε θεµατα που
διαµορφωνουν την εικονα του εκπαιδευτικου.
9. Καθε µαθητης αποτελει µια ιδιαιτερη προσωπικοτητα ,εχει τις δικες του αναγκες, τα
δικα του προβληµατα , τη δικη του ψυχοσυνθεση. Αυτο καθιστα εξαιρετικα δυσκολο και
πολυσυνθετο το εργο της διαπαιδαγωγησης του µαθητη. Γι’ αυτο ο εκπαιδευτικος οφειλει να
παρατηρει, να κατανοει και να ερµηνευει σωστα καθε προβληµα προσαρµογης των µαθητων
και αφοµοιωσης των κοινωνικων κανονων εκ µερους τους. Ετσι θα µπορει να επιλεγει τους
καταλληλους καθε φορα διδακτικους και παιδαγωγικους χειρισµους και να τους
προσαρµοζει στις αναγκες των µαθητων του.
10. Η γνωση της οικογενειακης και της κοινωνικης καταστασης των µαθητων ειναι
πολλαπλα χρησιµη για τον εκπαιδευτικο , γιατι του επιτρεπει να αντιµετωπισει µε ευαισθησια
και λεπτους χειρισµους τα ιδιαιτερα προβληµατα των µαθητων του και να κατανοησει τη
συναισθηµατικη και ψυχολογικη κατασταση τους. Η ενηµερωση του πανω σε θεµατα υγειας
των µαθητων του κρινεται απολυτως αναγκαια, γιατι θα του επιτρεψει να προσαρµοσει
αναλογα τη συµπεριφορα του και θα τον προφυλαξει απο πιθανα ατοπηµατα στις σχεσεις του
µαζι τους.
11. Σηµαντικη αρετη του εκπαιδευτικου ειναι να προωθει, να ενθαρρυνει και να οργανωνει
τοσο στο µαθηµα οσο και σε αλλες σχολικες δραστηριοτητες την ενεργο συµµετοχη των
µαθητων, να αξιοποιει τη φαντασια και τη δηµιουργικοτητα τους και να τους ωθει να
αναλαµβανουν πρωτοβουλιες.
12. Η πολλαπλη επικοινωνια του εκπαιδευτικού µε τους µαθητες µεσα στην ταξη κατα τη
διαρκεια του µαθηµατος, στην αυλη και τους διαδροµους του σχολειου κατα τα διαλειµµατα,
και στις οµαδικες εκδηλωσεις εντος και εκτος του σχολειου πρεπει να γινεται µε ιδιαιτερη
προσοχη και µε τους ορους που επιβαλλει µια εντιµη παιδαγωγικη σχεση, η οποια σηµαινει:
(α).Ειλικρινη και ανθρωπινη συνεργασια, ενδιαφερον, δικαιοσυνη και αγαπη για το
µαθητη.
(β).Σεβασµο στην προσωπικοτητα, στις ιδιαιτερες αναγκες και στις κοινωνικες,
πολιτιστικες, θρησκευτικες η φυλετικες ιδιαιτεροτητες του µαθητη, πραγµα που επιβαλλεται
και απο την πολυπολιτισµικη συγκροτηση της συγχρονης κοινωνιας µας.
(γ).Σταθερη σταση και επιµονη σε κανονες κοινα αποδεκτους, µε παραλληλη απαιτηση να
υπαρχει σεβασµος σ αυτους τους κανονες και απο την πλευρα των µαθητων.
(δ).Εξασφαλιση της ευταξιας µεσα στην αιθουσα διδασκαλιας και στο σχολικο χωρο, µε
τηρηση των κανονων δηµοκρατικης συµπεριφορας και συνειδητοποιηση του ρολου που παιζει
η εξασφαλισή της για την αποδοτικη λειτουργια του σχολειου στον γνωστικο τοµεα και για
την καλλιεργεια της αυτοπειθαρχιας και της κοινωνικης συνειδησης στους µαθητες.
13. Η δικαιη συµπεριφορα του εκπαιδευτικου, καθως και ο παιδαγωγικος τροπος
επικοινωνιας εκπαιδευτικων – µαθητων ειναι χρησιµο να επιβεβαιωνεται καθηµερινα στην
πραξη και πρεπει να στηριζεται στα εξης κυριως στοιχεια:
(α).Στον τροπο µε τον οποιο οι εκπαιδευτικοι απευθυνουν τις ερωτησεις και δινουν τις
απαντησεις κατα τη διαρκεια του µαθηµατος και γενικα στον τροπο µε τον οποιο
αντιµετωπιζουν τους µαθητες.
(β).Στον τροπο µε τον οποιο βαθµολογουν και αξιολογουν τους µαθητες τους.
(γ).Στον τροπο µε τον οποιο εκτονωνουν τις εντασεις που παρουσιαζονται µεσα στην ταξη
και στην αποφασιστικοτητα µε την οποια αντιµετωπιζουν δυσλειτουργιες.
14. Οι εκπαιδευτικοι ενδιαφερονται για την προστασια του σχολικου χωρου και της
περιουσιας του σχολειου καθως και για την ευκοσµια της ταξης µεσα στην οποια διδασκουν

7

αλλα και του σχολειου γενικοτερα. Παραλληλα, προσπαθουν να ευαισθητοποιησουν τους
µαθητες σε θεµατα που αφορουν την καθαριοτητα, την υγιεινη και την αισθητικη του χωρου
µεσα στον οποιο φοιτουν.
15. Οι εκπαιδευτικοι φροντιζουν για την ασφαλεια των µαθητων κατα τη διαρκεια της
παραµονης τους στο σχολειο και κατα την πραγµατοποιηση εκδηλωσεων που γινονται µε
ευθυνη του σχολειου. Ιδιαιτερη φροντιδα καταβαλλεται κατα την εισοδο και την αποχωρηση
των µαθητων απο το σχολειο, κατα τη διαρκεια των διαλειµµατων καθως και κατα την
αποµακρυνση τους απο την αιθουσα διδασκαλίας.
16. Η ενηµερωση των γονεων και κηδεµονων των µαθητων πρεπει να γινεται
συστηµατικα, προγραµµατισµενα και οπως προβλεπεται απο την κειµενη νοµοθεσια.
17. Οι εκπαιδευτικοι πρεπει να τηρουν εχεµυθεια σε ο,τι αφορα τις αποφασεις του
συλλογου των διδασκοντων, τις συζητησεις και εκτιµησεις σχετικα µε τη σχολικη επιδοση, τη
συµπεριφορα και τη διαγωγη των µαθητων, τη βαθµολογια στις εξετασεις και, γενικα, για ολα
τα στοιχεια που αφορουν το σχολειο.
ΙV. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ∆ιευθυντης του σχολειου βρισκεται στην κορυφη της πυραµιδας µεσα στη σχολικη
κοινοτητα και γι αυτο εχει και τις πιο πολλες ευθυνες. Ενδιαφερεται για τη οργανωση και την
πραγµατοποιηση του εργου µεσα στο σχολειο καθως και για την ικανοποιηση των αναγκων
των εκπαιδευτικων και του υπολοιπου προσωπικου. Για να φερει σε περας το πολυπλοκο
εργο της διοικησης και παραλληλα να ασκει επιρροη στους εκπαιδευτικους, πρεπει να
διαθετει υψηλο κυρος και πειθω, να ειναι κοινα αποδεκτος και να µην αµφισβητειται. Οι
εντολες και οι οδηγιες του ∆ιευθυντη που απορρεουν µονο απο τη νοµιµη εξουσια του
ειναι συχνα ατελεσφορες για την επιτευξη των σκοπων και των στοχων του σχολειου, αν
δε στηριζονται στις αρετες και στην προσωπικη επιδρασή του σε εκπαιδευτικους, µαθητες
και γονεις. Οι αρµοδιοτητες, οι ευθυνες και τα καθηκοντα του ∆ιευθυντη του σχολειου
περιγραφονται και προβλεπονται απο την εκπαιδευτικη νοµοθεσια. Στον κανονισµο
λειτουργιας σχετικα µε το διευθυντη επισηµαίνονται τα εξης:
1. Οταν ο ∆ιευθυντης επικοινωνει µε τους µαθητες, οταν απευθυνεται σ’ αυτους η
αντιµετωπιζει ειδικα ζητηµατα, πρεπει να δειχνει αγαπη, ενδιαφερον και φροντιδα γι΄ αυτους.
Η παιδαγωγικη του ευθυνη ειναι να διδαξει στην πραξη τους δηµοκρατικους κανονες
οργανωσης της κοινωνιας του σχολειου.
2. Ακραια συµπεριφορα προς τους µαθητες, µε αυταρχικο πνευµα και χαρακτηρισµους
απαξιωτικους και προσβλητικους, πρεπει να θεωρειται αρνητικο στοιχειο. Περισσοτερο πρεπει
να χρησιµοποιει τον επαινο, τις παραινεσεις, τις συµβουλες και, γενικοτερα, θετικα κινητρα.
3. Ο ∆ιευθυντης στις σχεσεις του µε τους µαθητες δεν πρεπει να δειχνει ελλειψη
ενδιαφεροντος για οσα γινονται στο σχολειο ουτε να αµελει να κανει αισθητη την παρουσια
του. Αποκλισεις απο τους κανονες του σχολειου και γενικα τη σωστη µαθητικη συµπεριφορα
τις παρατηρει, τις αντιµετωπιζει µε παιδαγωγικη ευθυνη, κανει τις αναγκαιες υποδειξεις,
ανακαλει στην ταξη αυτους που διεπραξαν παραπτωµατα και, αν χρειαστει, τους τιµωρει. Ο
γενικος κανονας ο οποιος πρεπει να ισχυει ειναι οτι τα θετικα κινητρα ειναι περισσοτερο
αποτελεσµατικα απο τα αρνητικα. Ο ∆ιευθυντης πρεπει να εχει υποψη του οτι οι
παρατηρησεις, οι υποδειξεις, η αποδοκιµασια πραξεων και φαινοµενων η ακοµη και η επιβολη
ποινης εντασσονται µεσα στα καθηκοντα του και απορρεουν απο το ρολο του. Οταν απαιτειται
να κανει χρηση αυτου του δικαιωµατος, οφειλει να το πραξει, γιατι διαφορετικα η ανοχη σε
ακραια φαινοµενα µπορει να λειτουργησει αρνητικα για τη συνοχη και την
αποτελεσµατικοτητα του σχολειου.
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4. Η προσβαση των µαθητων στο Γραφειο του ∆ιευθυντη πρεπει να γινεται σχετικα ανετα.
Η συζητηση µε τους µαθητες και η επικοινωνια µαζι τους πρεπει να γινονται ελευθερα αλλα
και µε τον πρεποντα σεβασµο εκ µερους τους. Η επικοινωνια αυτη δε σηµαινει υιοθετηση της
απολυτης ισοπεδωσης, η οποια αποδυναµωνει την παιδαγωγικη λειτουργια του ρολου του. Η
δηµοκρατικη επικοινωνια εχει κανονες και ορια συµπεριφορας, αναγνωριζει ρολους και
απαιτει απο τους φορεις διαθεση να υπερασπιστουν το ρολο τους. Ο ∆ιευθυντης γνωριζει οτι η
αγωγη και η µορφωση δε γινονται µε αυτοεξελιξη. Χρειαζεται τη διαµεσολαβητικη παρεµβαση
του ωριµου εκπαιδευτικου και, ακοµη περισσοτερο, του επικεφαλης ∆ιευθυντη.
5. Ο ∆ιευθυντης οφειλει να µη διαφοροποιει κατα περιπτωση τη συµπεριφορα του προς
τους µαθητες, γιατι θετει υπο αµφισβητηση τη δικαιολογηµενη απαιτηση για ισοτιµη και δικαιη
συµπεριφορα προς ολους. Oφειλει να χρησιµοποιει µε δικαιοσυνη και χωρις διακρισεις τα
οποιασδηποτε µορφης κινητρα, θετικα η αρνητικα.
6. Ο ∆ιευθυντης εχει τακτικη επαφη µε τους γονεις επιδιωκοντας την αναπτυξη πνευµατος
συνεργασιας αναµεσα στο σχολειο και την οικογενεια. Με τη συνεργασια και την κοινη
προσπαθεια επιλυονται αποτελεσµατικοτερα τα προβληµατα που παρουσιαζονται. Οι
αποφασεις του ∆ιευθυντη για θεµατα που αφορουν αµεσα τους γονεις και τους µαθητες εχουν
µεγαλυτερο κυρος, οταν προκυπτουν υστερα απο συνεργασια µε τους γονεις.
7. Ο ∆ιευθυντης φροντιζει ωστε στην επικοινωνια του µε τους εκπαιδευτικους του
σχολειου, τους γονεις, τους µαθητες και τα αλλα µελη της σχολικης κοινοτητας να εξασφαλιζει
την «εντιµη» διοικητικα και παιδαγωγικα σχεση, να αναγνωριζει και να κατοχυρωνει το ρολο
της καθε πλευρας. Καθε παραγοντας της σχολικης κοινοτητας ασκει εναν ιδιαιτερο ρολο, που
εχει το δικο του περιεχοµενο και τη δικη του σηµασια. Ο ∆ιευθυντης του σχολειου οφειλει να
δηµιουργει τις καταλληλες συνθηκες, ωστε να ασκει ο καθενας σωστα το ρολο του.
8. Ο ∆ιευθυντης του σχολειου µε τις εµπειριες και τις εξειδικευµενες γνωσεις του στον
τοµεα της διοικησης της εκπαιδευσης οφειλει να δηµιουργει κλιµα αµοιβαιας κατανοησης και
εκτιµησης αναµεσα σ αυτον και τους εκπαιδευτικους και να εξασφαλιζει όχι απλά τη
συναινεση αλλά και τη συνεργασια τους.
9. Ο ∆ιευθυντης του σχολειου στον τοµεα ασκησης του εκπαιδευτικου εργου θα πρεπει να
δινει τη δυνατοτητα στους εκπαιδευτικους του σχολειου του να ικανοποιουν την αναγκη για
αναγνωριση της προσωπικοτητας και της αξιας τους απο το περιβαλλον. Για να το πετυχει
αυτο, πρεπει να δινει τη δυνατοτητα να συµµετεχουν στη σχεδιαση και οργανωση της
εργασιας τους καθως και στη ληψη αποφασεων που τους αφορουν. Εξυπακουεται οτι η
επικοινωνια πρεπει να ειναι αµφιδροµη.
10. Ο ∆ιευθυντης του σχολειου πρεπει να εχει την ικανοτητα να κατανοει το σηµαντικο
ρολο του ανθρωπινου παραγοντα για την οµαλη λειτουργια του σχολειου, να παραδεχεται
και να εκτιµα την προσωπικοτητα του αλλου, να αναπτυσσει θετικες στασεις απεναντι στους
υφισταµενους του και να ικανοποιει βασικες αναγκες 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 κηδεµονες του µαθητη ειναι ο πατερας και η µητερα του. Αυτοι ειναι κηδεµονες
του µαθητη, εφοσον κατοικουν στην πολη οπου βρισκεται το σχολειο. ∆ιαφορετικα, οριζουν οι
ιδιοι µε εγγραφη δηλωση τον κηδεµονα του µαθητη.
2. Οι γονεις και οι κηδεµονες εγγραφουν το µαθητη στο σχολειο, επικοινωνουν συχνα µε
τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικους της ταξης, παρακολουθουν µε ενδιαφερον τη φοιτηση,
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το ηθος και τη σχολικη επιδοση και ενηµερωνουν υπευθυνα το σχολειο για ολα τα ζητηµατα τα
οποια σχετιζονται µε το µαθητη και επηρεαζουν τη συµπεριφορα του στο σχολειο.
3. Καθε φορα που δηµιουργειται ενα θεµα το οποιο σχετιζεται µε ενα συγκεκριµενο µαθητη
και προκειται να απασχολησει το σχολειο, ο πρωτος που πρεπει να ενηµερωθει σχετικα ειναι ο
γονεας - κηδεµονας, ο οποιος µε τη σειρα του θα πρεπει να συνεργαστει µε το σχολειο.
4. Για τη συµµετοχη του µαθητη σε ορισµενες σχολικες εκδηλωσεις ειναι απαραιτητο να
υπαρχει εγκριση του κηδεµονα, οπως οριζεται απο την κειµενη νοµοθεσια. Επισης το σχολειο
µπορει να ζητησει τη γνωµη η την εγκριση του γονεα - κηδεµονα για καποιες αλλες
εκδηλωσεις, για τις οποιες δεν υπαρχει σχετικη προβλεψη. Αυτη η συνεργασια εµπεριεχει
σηµαντικη ευθυνη και πρεπει να γινεται µε προσοχη.
5. Ο γονεας - κηδεµονας δικαιουται να εχει πληρη και υπευθυνη ενηµερωση για το
µαθητη, αλλα οφειλει και ο ιδιος να ενηµερωνει το σχολειο για θεµατα που µπορει να
επηρεαζουν την επιδοση η τη συµπεριφορα του µαθητη στο σχολειο.
6. Ο Συλλογος Γονεων και Κηδεµονων αποτελει τη συλλογικη εκφραση της αποψης των
γονεων και κηδεµονων των µαθητων. Το σχολειο χρειαζεται και επιδιωκει τη συνεργασια του
Συλλογου για την προαγωγη του σχολικου εργου. Ειναι προφανες οτι το εκπαιδευτικο εργο
ανηκει στην αρµοδιοτητα και ευθυνη των εκπαιδευτικων, του Συλλογου των εκπαιδευτικων
και της ∆ιεύθυνσης του σχολειου. Τα θεµατα οµως της παιδαγωγικης λειτουργιας, των
ενδοσχολικων και εξωσχολικων εκδηλωσεων και το γενικοτερο κλιµα στο σχολικο χωρο
επηρεαζονται απο την καλη συνεργασια των εκπαιδευτικων και του Συλλογου Γονεων και
Κηδεµονων.
VI. ΘΕΣΜΟΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Η Σχολικη Επιτροπη, το Σχολικο Συµβουλιο, η Τοπικη Αυτοδιοικηση, οι επιστηµονικοι, οι
καλλιτεχνικοι και οι πολιτιστικοι φορεις, περα απο το θεσµικο τους ρολο, ειναι οι κοινωνικες
συνιστωσες του σχολειου. Ενα ανοιχτο δηµοκρατικο σχολειο εχει αναγκη απο τη συµπραξη
ολων αυτων, για να επιτυχει στην αποστολη του. Ο κοινωνικος περιγυρος αποτελει το
περιβαλλον µεσα στο οποιο το σχολειο αναπτυσσει το µορφωτικο εργο του.

Ο παρων «εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας» στηρίζεται και,συνεπώς,ειναι
συµφωνος µε την ισχυουσα νοµοθεσια, τις εγκυκλιους και οδηγιες των εκπαιδευτικων
αρχων και τις αποφασεις συλλογικων οργανων (Συλλογος ∆ιδασκοντων 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 σχολειο διατηρει οποτεδηποτε το δικαιωμα να συμπληρωσει η να
τροποποιησει αρθρα και διαταξεις του κανονισμου, εφοσον το κρινει επιβεβλημενο η
σκοπιμο. Για οποιαδηποτε όμως μεταβολη στο περιεχομενο του κανονισμου, μετα την
αρχικη του εγκριση, το σχολειο εχει την υποχρεωση να ενημερωσει εγκαιρα και
αιτιολογημενα ολους τους συντελεστες της σχολικης ζωης.
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