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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται 
σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των 
δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα 
χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό 
του.  

Σκοπός του εσωτερικού κανονισμού, δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οιουδήποτε 
αλλά  η  δημιουργία ενός πλαισίου οργάνωσης της σχολικής ζωής και η εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που 
σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.  

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη 
συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό 
και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. Ο Κανονισμός, 
περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός εμπεδώνουν τη 
δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαμορφώνουν ένα παιδαγωγικό και 
διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική 
λειτουργία του. Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του 
Σχολείου επιδιώκεται:  

• Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας. 

 • Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες 
των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. 

 • Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη 
συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.  

• Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης 
και εργασίας 
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2.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID-
19 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ 
ΙΟΥ COVID-19, ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

• Διατήρηση αποστάσεων σε όλους τους χώρους του σχολείου,  

• Συστηματική εφαρμογή προστατευτικής μάσκας,  

• τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, 

• παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με COVID-
19 

• (Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες στην παρακάτω διεύθυνση: 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/final_27_5_2020-1.pdf. 

• Για την εφαρμογή τους στο σχολείο μπορείτε να ανατρέξετε στο ΦΕΚ 3780/Β/8-9-
2020 όπου δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ.55339) 

 

I. Καθολική και συστηματική εφαρμογή και χρήση μάσκας  
 

1) Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και 
το λοιπό προσωπικό των σχολείων, είναι απαραίτητη.  

2) Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως με την προσέλευση στο σχολείο. 
3) Θα πρέπει, επίσης, να εφαρμόζεται πριν την είσοδο στις αίθουσες διδασκαλίας. 
4) Η χρήση της μάσκας είναι επίσης απαραίτητη σε όλους τους κλειστούς χώρους του 

σχολείου (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων, διοικητικές 
υπηρεσίες κλπ.).  

5) Σε εξωτερικούς χώρους, η εφαρμογή της μάσκας είναι απαραίτητη όταν υπάρχει 
συνωστισμός. 

6) Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική. 
  

II. Τήρηση της κοινωνικής απόστασης 
 

1) Τήρηση της κοινωνικής απόστασης και των κανόνων ατομικής υγιεινής όσο είναι 
δυνατό κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. 

2) Αποφυγή ανάμιξης παιδιών διαφορετικών τμημάτων σε οργανωμένες ή μη 
αθλητικές δραστηριότητες 

3) Σχετικά με τις μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών, τα παιδιά κάθε 
τμήματος πρέπει να παίζουν μόνο μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη 
μπάλα (ή μπάλες), με την έγκριση ή/και επίβλεψη του εκπαιδευτικού 

4) Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ. μπάλες 
κλπ.).  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/final_27_5_2020-1.pdf
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III. Εμφάνιση Τυχόν συμπτωμάτων συμβατά με λοίμωξη  
COVID-19  
 

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με τη λοίμωξη covid-19 όπως π.χ. 
λοίμωξη αναπνευστικού ή πυρετό τότε θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: 

1) Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού 
2)  Απομόνωση του παιδιού στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου, με επίβλεψη, 

μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας, μέχρι 
να το παραλάβουν οι κηδεμόνες του  

3) Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής 
4) Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά, 

αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε 
περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων) 

5) Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά 
την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας  

6) Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον 
νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη 
λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-
ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/  

7) Το παιδί θα επιστρέφει στο σχολείο μόνο κατόπιν ιατρικής βεβαίωσης ότι δεν 
πάσχει από covid-19. 

8) Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο covid-19 είναι θετικό 
9) Ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας και ο ΕΟΔΥ 
10)   Ο ΕΟΔΥ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο επικοινωνεί 

με τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση 
και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και 
μαθητών/τριών κλπ.). 
 

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα 
καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Σχολείου. Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η 
Ιουνίου του επόμενου έτους. 

 

 

IIΙ. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων,  η οποίο για 
το τρέχον σχολικό έτος 2020-21 έχει  οριστεί στις 8:35 

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
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I. Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. 

II. Δεδομένου των έκτακτων συνθηκών του covid-19, για το τρέχον σχολικό έτος, δεν 
πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών/τριών στον προαύλιο χώρο πριν την 
έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία 
πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. 

III.  Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη 
διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της 
Διεύθυνσης. Κατόπιν, παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του Σχολείου υπό την εποπτεία 
εκπαιδευτικού και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας 
διδακτικής ώρας. 

 

ΙV.  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Οι μαθητές κατά την παραμονή τους στο σχολείο πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι: 

• Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το 
κουδούνι. 

• Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος 
σε κανέναν μαθητή. 

• Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης 
επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή. 

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο 
σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα  από την αίθουσα 
διδασκαλίας. χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του 
Σχολείου, η οποία υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των 
μαθητώ/τρών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της αίθουσας 
διδασκαλίας  

• Δεν επιτρέπεται  η  κατανάλωση  φαγητού, καφέ  και  αναψυκτικού  στην  αίθουσα 
διδασκαλίας και εκδηλώσεων. 

•  Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία 
προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Απαγορεύεται., συνεπώς 
αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. 

• Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους τα απαραίτητα για 
κάθε μάθημα βιβλία και τετράδια. 

• Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεν απασχολούνται με την προετοιμασία 
άλλου μαθήματος ή με άσχετες με το μάθημα ενασχολήσεις. 

• Σε περίπτωση έκτακτης καθυστέρησης ή απουσίας καθηγητή/τριας, τα 
τμήματα θα ενημερώνονται για αυτό μέσω της Δ/ντριας και θα εξέρχονται στο 
προαύλιο με ησυχία, εφόσον τους δοθεί η σχετική άδεια. 
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• Απαγορεύεται επίσης μέσα στην αίθουσα να τρώνε φαγώσιμα, να πίνουν ποτά,  
να μασούν τσίχλες, να μιλούν μεταξύ τους κλπ. 

• Ο/Η καθηγητής/τρια, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση 
τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

• • Στην περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια αποβληθεί από την αίθουσα 
διδασκαλίας, οφείλει αμέσως ναι παρουσιαστεί και να παραμείνει στη 
διάθεση της Διεύθυνσης. 

• Εφαρμόζονται οι οδηγίες ατομικής υγιεινής 

• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο 
εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή 
φτέρνισμα. 

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του 
κινδύνου μόλυνσης. 

• Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων 
προσωπικών αντικειμένων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα 
δικά του αντικείμενα.  

• Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων 
προσωπικών αντικειμένων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα 
δικά του αντικείμενα. 

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο 
ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου 
χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

• •  Σε περίπτωση έκτακτης αδιαθεσίας ή άλλου σοβαρού προβλήματος, ζητούν 
άδεια εξόδου από τον καθηγητή/τρια και ενημερώνουν τη Δ/ντρια. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις ή επανέρχονται  σε εύλογο χρόνο  ή ενημερώνονται οι κηδεμόνες. 

• • Όσοι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας βρίσκονται για 
οποιοδήποτε λόγο έξω από την αίθουσα, να μην κυκλοφορούν στους 
διαδρόμους και να μην παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο (φωνές, τρέξιμο) 
όσους κάνουν μάθημα. 

• Η απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και. μηδενισμό του γραπτού. 
Ακολουθεί ο πειθαρχικός έλεγχος του/της μαθητή/τριας  

• Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων 
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• Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός 
του σχολικού χώρου ούτε και  οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που 
διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους 
διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την 
εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. 

• Η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο χρήση κινητού τηλεφώνου και 
συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων - κτηρίων και 
υπαίθριων χώρων -απαγορεύεται και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο. 

• (Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και 
ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου 
καθορίζονται από το ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. 
πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτική.) 

 

 

•  Απαγορεύεται το Κάπνισμα, η  κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση άλλων 
εξαρτησιογόνων ουσιών 

Απαγορεύεται το κάπνισμα και χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών, 
δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στην σωματική και την πνευματική 
υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται 
αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματα είναι 
δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. Ειδικότερα, σε 
περίπτωση κατοχής ή χρήσης   ουσιών, ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από τον 
νόμο διαδικασίες. 

 

 

V.      ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων 
χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια),  

• ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το 
παιδί του, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. 

• Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του 
πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του 
Σχολείου. 
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VI.       ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 
εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.   

Το Ωρολόγιο  Πρόγραμμα καθώς και η διάρκεια των διδακτικών ωρών του ωρολογίου 
προγράμματος είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου μας, στη 
διεύθυνση: http://gymzevgol.kor.sch.gr/wordpress/   

 

Οι μαθητές και οι  γονείς/κηδεμόνες   ενημερώνονται  έγκαιρα για προγραμματισμένες  ή  
έκτακτες (γνωστές ωστόσο  εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και  αλλαγές που 
σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

 
 

VII. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο 
για την απουσία των παιδιών τους. 

 Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 
απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

 Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της 
Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες 
των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για 
τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες 
δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

Οι γονείς ενημερώνονται άμεσα για τις απουσίες κάθε μήνα από τον υπεύθυνο του 
τμήματος ή τον Διευθυντή ενώ γίνεται τακτική ενημέρωση των απουσιών  μέσω γραπτού 
μηνύματος (sms) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

 

VIII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

• Ιστοσελίδας του Σχολείου. 

• Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση 

http://gymzevgol.kor.sch.gr/wordpress/
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εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων 
κ.λπ. 

• Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

• Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον 
Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες. 

• Κατά τη διάρκεια που ισχύει η τηλεκπαίδευση και σε όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους λόγω των συνθηκών που διαμόρφωσε ο νέος covid-19, η 
ενημέρωση των γονέων γίνεται εξ αποστάσεως είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου είτε με άλλο ηλεκτρονικό μέσο ( ηλεκτρονική τάξη, webex, κ.ά.) στις 
προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες. 

 

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ  

 

Ι. ΦΟΙΤΗΣΗ: 

 

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον 
και υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός  και συστηματική. Η 
ελλιπής φοίτησή τους, και  μάλιστα  χωρίς σοβαρό  λόγο, δυσχεραίνει  τόσο  το σχολικό 
έργο  όσο  και την πρόοδό τους. 

 

II. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

Η  συνεργασία  όλων    είναι ι απαραίτητη , για  να  διατηρηθεί  ένα  καθαρό  και  ευχάριστο   
σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο  για  μάθηση. Για την  επιτυχία  αυτού του σκοπού οι 
μαθητές: 

• Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό 
περιβάλλον της αυλής του Σχολείου. 

• Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, 
χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. 

• Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. 

• Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και 
σε άριστη κατάσταση. 

• Επισημαίνεται ότι, μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 
Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη 
αποκατάστασης  βαρύνει τον κηδεμόνα του. 
 

 
 

III. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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• Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και 
χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι 
μαθητές/ριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε 
πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα 
εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί. 

• Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο 
χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους 
διαδρόμους  και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Στα διαλείμματα να 
βγαίνουν χωρίς καθυστέρηση όλοι στο προαύλιο. 

• Παραμένουν στην αίθουσα μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και με άδεια του 
εφημερεύοντα καθηγητή. 

• Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον 
κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών. 

•  Σε περίπτωση κακοκαιρίας παραμένουν στους κατάλληλους χώρους που έχουν 
οριστεί,  
(διαδρόμους κ.ά.)  με υποχρεωτική χρήση μάσκας, υπακούοντας στις υποδείξεις 
των εφημερευόντων. 

• Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των 
τμημάτων, είναι σημαντικό να τηρηθούν οι πρακτικές συστηματικού 
διαχωρισμού τους, επομένως: 

1. Η έξοδος των μαθητών/τριών στο προαύλιο γίνεται σταδιακή και με 
σειρά, από τις καθορισμένες εισόδους. 

2. Υποχρεούνται να τηρούν τη φυσική απόσταση του 1,5 μ. 

3. Συγκεντρώνονται και παραμένουν στους διαφορετικούς χώρους που 
έχουν ορισθεί για τους μαθητές/τριες κάθε τμήματος στο προαύλιο. 

4. Γίνεται φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα. 

5. Απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 
βόλεϊ). 

6. Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το 
στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και 
μπουκάλια. Συστήνεται η χρήση ατομικού μπουκαλιού ή παγουριού 
από το κάθε παιδί. 

7. Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, 
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και 
οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη 
στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα 
σωματικά υγρά. 

8. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες 
χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους 
απορριμμάτων.  
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• Τα παιδιά πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά την αναμονή για 
εξυπηρέτηση από το κυλικείο ( σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες 
αποστάσεις). 

1. Όταν η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παιδιών κατά την αναμονή δεν είναι 
δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη.  

2. Συνιστάται τα παιδιά να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα 
χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. 

3. Χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών. 

4. Οι μαθητές να μη μοιράζονται μεταξύ τους το φαγητό και το νερό τους 

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται η έξοδος χωρίς 
άδεια, καθώς και η επικοινωνία με εξωσχολικούς στο χώρο περίφραξης 
(κάγκελα). Οι μόνοι που επιτρέπεται να προσέρχονται στο σχολείο και να 
επικοινωνούν με τους μαθητές είναι οι κηδεμόνες τους, (εννοείται με τα 
κατάλληλα μέσα προστασίας -μάσκα κι αν αυτό κρίνεται αναγκαίο). 

• Απαγορεύεται  η χρήση του γηπέδου μετά τη λήξη του μαθήματος της 
γυμναστικής.  

•  Στο προαύλιο, για λόγους ασφαλείας, το παιγνίδι με μπάλες στην αυλή 
επιτρέπεται μετά από την έγκριση και τις οδηγίες του γυμναστή. 

 

IV. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 

Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει να 
αποφεύγονται φαινόμενα  επίδειξης∙ οι υπερβολές δεν  συνάδουν  με τη  μαθητική  
ιδιότητα. 

 

VIII. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 

Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα προσωπικά τος αντικείμενα.  
Το Σχολείο  δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που 
οι μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους. 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

• Είναι υπεύθυνος, μαζί  με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 
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αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των μαθητών. 

• Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, 
τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με 
τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 

• Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα 
συναδελφικής αλληλεγγύης. 

• Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την 
καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή 
τους, σε περίπτωση φθοράς 

 

2. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Ο εκπαιδευτικοί έρχονται 
αντιμέτωποι με την πιο ευαίσθητη ηλικία την εφηβική, η οποία χαρακτηρίζεται από πλήθος 
αλλαγών σωματικών και ορμονικών. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση 
−διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική 
ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους 
στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να: 

➢ Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, καθώς και 
κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. 

➢ Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 
προσωπικότητα τους. 

➢ Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους 
μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους 
εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα  

➢ Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και δε 
κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.  

➢ Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική 
συμπεριφορά.  

➢ Γνωρίζουν άριστα το αντικείμενο τους, ώστε να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των 
μαθητών στην επιστημονική τους επάρκεια.  

➢  Έχουν γνώσεις παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 
➢  Μεταδίδουν τη γνώση μέσω του διαλόγου, που ενεργοποιεί τη σκέψη του μαθητή, 

και όχι με τη στείρα παράδοση. 
➢ Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το 

ισχύον πρόγραμμα σπουδών  
➢ Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και 

τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και 
των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης. 
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➢ Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών και να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με 
βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.  

➢ Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και 
ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους 
μαθητές. 

➢  Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν 
κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά 
προβλήματα. 

➢ Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν 
τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

➢ Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης 
των μαθημάτων. 

➢ Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για 
την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, 
σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

➢ Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη 
και το Σχολείο.  

➢ Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών 
επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται 
θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την 
αυτοεπιμόρφωση. 

➢  Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και 
αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους 
ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών του 

 

Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με 
γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους 
ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις  εξελίξεις  με διαρκή   και 
έγκυρη επιμόρφωση. 
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3. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

 

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό 
στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη 
σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος 
βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής.  

Οι μαθητές θα πρέπει να: 

• Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της 
σχολικής κοινότητας. 

• Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και 
αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.  

• Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, 
συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. 

• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 
συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

• Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. 

• Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση 
όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί 
από τον/την υπαίτιο/α. 

• Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των 
εκπαιδευτικών μέσων. 

• Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας 
διαδοχικά τα παρακάτω βήματα: 

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο 

Σχολικής Ζωής. 
3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια. 

• Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, 
ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και 
ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 
• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. 
Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και 
δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών 
για μάθηση. 
• Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του 
Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί 
και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό 
τους. 
• Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, 
μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. 
• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις 
εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και 
συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 
• Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν 
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από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIΙ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της 
διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα 
χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα: 

• προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης 

• απαγόρευση της βίας 

• δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό 

 καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας 

• προώθηση της συνεργατικής μάθησης 

• σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή 

• προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων. 
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Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές 
συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη αποδεκτής 
συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των 
γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, 
τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και 
τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη 
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. 

 «Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς 
και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που 
απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη 
ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, 
μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, 
σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει 
στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας». (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 129431/ΓΔ4. ΦΕΚ 4183/Β/28-9-2020) 

 

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες 
να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η 
συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και 
αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε 
αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και 
παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. 

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο 
αντιμετωπίζονται. με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

1. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά́ τους ο 
Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: 

α) προφορική́ παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή́ από́ τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, 
δ) αποβολή́ από́ τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή́ σχολικού́ περιβάλλοντος. 

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική 
αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι 
σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

2. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο 
σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με 
ευθύνη του/της Διευθυντή́/ντριας του σχολείου. Η μορφή́ της απασχόλησης εντός του 
σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό ́
μετρό. 

3.  Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή ́μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της 
επιβληθεί́ προφορική́ παρατήρηση και να απομακρυνθεί́ από την αίθουσα διδασκαλίας, 
οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή́/ντριας του σχολείου, 
λαμβάνοντας απουσία.  

Σε περίπτωση επαναλαμβανομένων ωριαίων απομακρύνσεων και συγκεκριμένα από 
τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά́, το 
Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 
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4. Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ́ ετησίας προόδου «άριστα» 
απονέμεται, μετά από ́ απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο 
Προόδου». 

5. Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ́
ετησίας προόδου και διαγωγή́ «εξαιρετική»́ απονέμεται, μετά από απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το 
«Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμησαν. 

 

IX. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο 
έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών 
γνώσεων των μαθητών/. μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την 
ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα 
παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή 
ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, 
διευρύνουν τους ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα Προγράμματα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

 Γι’ αυτό είναι αναγκαίο: 

1. να υπάρχει στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει 
υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια.  

2. Το Σχολείο να  επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών/ριών στις επετειακές, μορφωτικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις. 

3. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή 
σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, 
ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές 
αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις 
κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. 

 

 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
  

Ι. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος 
που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του 
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παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το 
Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, 
προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε 
τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από 
το Σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των 
γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον/τη Διευθυντή/ρια του Σχολείου 
στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν. 

 

 

II. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο 
Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν 
αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με 
τον/τη Διευθυντή/ρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με 
τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

 

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη 
από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/ριας, Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης−, για να 
επιτύχει στην αποστολή του. 

 

5.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

 

Ι. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Ο/Η Διευθυντής/ρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους  σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες που προβλέπονται για την  αντιμετώπιση  των  έκτακτων  αναγκών  εντός του 
σχολικού χώρου. 

• Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο 
μόνο του. 

•  Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. 

•  Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, 
επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του 
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Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

•  Επίσης, ο/η Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους 
γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την 
εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

• Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 
εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, 
Διευθυντές/Διευθύντριες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν 
ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. 
ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 

II. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 
διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας. 
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Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η  τήρηση του  από τους/τις  μαθητές/ριες, τους  εκπαιδευτικούς 
και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει 
πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του 
Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους 
στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, 
σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα 
συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους. 

Ζευγολατιό   ……./……../ 2021 

    Η Διευθύντρια 
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6. ΠΗΓΕΣ 

 

1. Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-
2020) 

2. Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) 
3. Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 

οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
(ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) 

4. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) 
5. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 129431/ΓΔ4. ΦΕΚ 4183/Β/28-9-2020) 
6. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 13423/ΓΔ4/ 4/2/2021 «Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Τεύχος B’ 491/09.02.2021) 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

I. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ & ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ BULLYING 

 

Το φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού/ θυματοποίησης, σε όλες τις μορφές και 
επίπεδα, τείνει πλέον να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο σύνθετα προβλήματα 
της σχολικής κοινότητας, στο μέτρο που συνδέεται με μια σωρεία ατομικών και 
κοινωνικών παραμέτρων που συμβάλουν στη γέννηση, διατήρηση και εξέλιξή του, καθώς 
και με ένα ευρύ φάσμα μορφών και τρόπων εκδήλωσης (ανοιχτών, συγκαλυμμένων, 
άμεσων, έμμεσων, σωματικών, ψυχολογικών, κλπ.) που συχνά είναι δύσκολο για τους 
ενήλικους να αντιληφθούν και να διαχειριστούν. Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός των 
εμπλεκόμενων μαθητών και οι εναλλασσόμενοι ρόλοι που μπορεί κάθε φορά να έχουν 
(θύτης, θύμα, θύτης-θύμα, μάρτυρας, μάρτυρας-θύμα, κοκ.) καθιστά ακόμη πιο σύνθετη 
την παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο και την ενημέρωση, επιμόρφωση και εξειδίκευση των 
εκπαιδευτικών ακόμη πιο απαιτητική, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις κι άλλων 
ειδικοτήτων, οι οποίες κρίνονται σε κάθε περίπτωση απαραίτητες (Κουρκούτας, 2008). 

Ένα σχολείο που θέλει να είναι ενταξιακό, δεκτικό και υποστηρικτικό προς τους ευάλωτους 
μαθητές οφείλει, επομένως, να αναπτύξει σταθερές συνολικές πρακτικές, καθώς και 
επιμέρους στρατηγικές που να απαντούν όσο το δυνατόν καλύτερα στα, φανερά ή 
συγκαλυμμένα, επαναλαμβανόμενα φαινόμενα επιθετικού αποκλεισμού, στο βαθμό, 
μάλιστα, που οι μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Δυσκολίες (ΕΕΑΔ) φαίνεται να 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θυματοποίησης. 

Τα παιδιά με ιδιαιτέρες δυσκολίες, ανάγκες και ευαισθησίες κινδυνεύουν περισσότερο να 
πέσουν θύματα στιγματισμού, κακοποίησης, εξοβελισμού και στο οικογενειακό και στο 
σχολικό, κοινωνικό πλαίσιο και βεβαίως για προφανείς λόγους οι επιπτώσεις της 
θυματοποίησης σε αυτές τις ομάδες μαθητών είναι ακόμη πιο σοβαρές (Blake, Lund, Zhou, 
Kwok, & Benz, 2012∙ Rose, 2011). Οι μαθητές αυτοί, συχνά, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 
ψυχοκοινωνικές δεξιότητες να επικοινωνήσουν το πρόβλημα τους ή να υπερασπίσουν τον 
εαυτό τους και να επεξεργαστούν ψυχικά με ένα τρόπο επαρκές τις συναισθηματικές 
επιπτώσεις της θυματοποίησης (Carter & Spencer, 2006∙ Κουρκούτας & συν., 2013∙ Young, 
Ne’eman, & Gelser, 2011). Δεν είναι τυχαίο που οι μαθητές με συναισθηματικές δυσκολίες 
συνιστούν την πλέον επιβαρυμένη ομάδα, αφού θυματοποιούνται σε ποσοστά μεταξύ 
39% και 52% με βάση τα διεθνή δεδομένα (Blake et al., 2012), προφανώς διότι 
εμφανίζονται ως οι πλέον ευάλωτοι που αδυνατούν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Οι 
προκλήσεις για το σύγχρονο σχολείο είναι, επομένως, πολλές και η διεπιστημονική 
προσέγγιση και αντιμετώπιση του φαινομένου, υψίστης σημασίας. 

Ο όρος «ενδοσχολικός εκφοβισμός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση 
κατά την οποία ασκείται διαρκής και επαναλαμβανόμενη/συστηματική κακοποίηση του 
άλλου και περιλαμβάνει διαφόρων μορφών αρνητικές ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα, οι 
αρνητικές αυτές ενέργειες μπορεί να είναι είτε λεκτικές (βρισιές, απειλές, χλευασμός) είτε 
σωματικές (κλοτσιές, σπρώξιμο, χτυπήματα) ή να συμπεριλαμβάνουν και τις δύο αυτές 
μορφές. Επιπλέον, μπορεί να σχετίζονται με την απόκρυψη προσωπικών αντικειμένων του 
θύματος ή τον σκόπιμο αποκλεισμό του από την ομάδα των συνομηλίκων. Τέλος, μπορεί 
να γίνονται και με τη μη λεκτική επικοινωνία, όπως γκριμάτσες ή άσεμνες και 
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προσβλητικές για το θύμα χειρονομίες. Ο αποκλεισμός από τις διαπροσωπικές/ φιλικές 
σχέσεις, η συκοφάντηση, η διάδοση αρνητικών φημών ή ακόμη προσβλητικού υλικού σε 
ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, με σκοπό την υπονόμευση της κοινωνική εικόνας του άλλου ή 
την κατάρρευση της αυτοπεποίθησης/ αυτοεκτίμησης χαρακτηρίζουν επίσης, ένα μεγάλο 
μέρος των συγκεκριμένων επιθετικών μορφών συμπεριφοράς, που τα τελευταία χρόνια 
έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι προαναφερθείσες μορφές επιθετικής/ αρνητικής 
συμπεριφοράς αποσκοπούν συνήθως στην πρόκληση ψυχικού και σωματικού πόνου, ενός 
αισθήματος αδυναμίας και απόγνωσης στον άλλο ή στην επίτευξη ψυχοσυναισθηματικών 
(π.χ. ψυχική ικανοποίηση, ενίσχυση του συναισθήματος δύναμης ή αυτοπεποίθησης, κλπ.) 
και διαπροσωπικών /κοινωνικών οφελών (π.χ. δημοφιλή εικόνα, αίσθηση επιτυχίας στο 
άλλο φύλο, κοκ.) για τον θύτη. Άλλο ένα στοιχείο που εντάσσεται στο πλαίσιο του 
εκφοβισμού είναι η ασυμμετρία δύναμης ανάμεσα στον θύτη και το θύμα. Αυτό σημαίνει 
ότι ο μαθητής που εκτίθεται στις αρνητικές συμπεριφορές δυσκολεύεται να αμυνθεί λόγω 
της αντικειμενικής (αριθμητικής, ηλικιακής, σωματικής ή ψυχολογικής) ή και 
υποκειμενικής (όπως την αντιλαμβάνεται το θύμα) υπεροχής του δράστη. 

Οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο του εκφοβισμού στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων, προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες όλων των ομάδων που επηρεάζονται από αυτό. 

Το Νοσοκομείο Παίδων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΜΚΟ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και 
Παιδιού, συμπράττουν και βοηθούν ουσιαστικά τα παιδιά που φοβούνται. 

«Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» έτσι ονομάζεται το πρώτο διαδικτυακό πρόγραμμα στην Ελλάδα 
για την αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.  

Τα Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), με τη συνεργασία της Μονάδας 
Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. Κυριακού και του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ENABLE εφαρμόζουν το καινοτόμο διαδικτυακό πρόγραμμα «Ζήσε Χωρίς 
τον Εκφοβισμό» με στόχο τη διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού και 
διαδικτυακού εκφοβισμού (school bullying και cyberbullying). Το πρόγραμμα υλοποιείται 
ως μια ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.livewithoutbullying.com) 
μέσω της οποίας παιδιά και έφηβοι ηλικίας 10-18 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
εκφοβισμού λαμβάνουν συμβουλευτική στήριξη συνομιλώντας online, ανώνυμα και 
δωρεάν με εκπαιδευμένους συμβούλους ή συνομηλίκους τους και μεγαλύτερους μαθητές 
που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά γι' αυτό το σκοπό. 

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη: Όσα παιδιά το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν μια 
δωρεάν εγγραφή στο www.livewithoutbullying.com  χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη 
(username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) της αρεσκείας τους. Το όνομα χρήστη 
δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το πραγματικό όνομα του παιδιού-χρήστη, διασφαλίζοντας 
με αυτό τον τρόπο την ανωνυμία του. Παράλληλα, και γονείς που το επιθυμούν μπορούν 
να ενημερωθούν για το φαινόμενο, να ανταλλάξουν απόψεις και να λάβουν συμβουλές 
από επαγγελματίες ψυχολόγους μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου forum. Για λόγους 
ασφαλείας και για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όλες οι 
συνομιλίες πραγματοποιούνται υπό την επιτήρηση επαγγελματιών ψυχολόγων. 

Επισκεφτείτε το «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» στο https://livewithoutbullying.com/el/  

 

http://www.livewithoutbullying.com/
https://livewithoutbullying.com/el/
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II. ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η 
ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ: 

Αγαπητές και αγαπητοί, μαθήτριες και μαθητές, 

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

 Η 6η Μαρτίου συνιστά μία ημέρα - αφορμή να ενώσουμε τις φωνές μας και να πούμε ένα 
δυνατό ΟΧΙ στη σχολική βία και τον εκφοβισμό. 

Αναλαμβάνουμε όλοι μαζί δράσεις, ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει μόνο του, 
ανυπεράσπιστο, εκτεθειμένο. 

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, πιλοτικά για φέτος και με σχεδιασμό για  όλα τα 
σχολεία της χώρας από του χρόνου, περιλαμβάνονται προγράμματα που αφορούν τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Συμπερίληψη, τον Αλληλοσεβασμό, το Σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

Θεσπίσαμε το Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, εκπαιδευτικό που συμβάλλει περαιτέρω στην 
καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
δίνοντας «διέξοδο» σε μαθητές αλλά και γονείς να μιλήσουν για τα προβλήματα, τις 
ανησυχίες, τους προβληματισμούς ή τους φόβους τους. 

Εξασφαλίσαμε για την εκπαιδευτική κοινότητα πάνω από 2.000 ψυχολόγους και 
κοινωνικούς λειτουργούς, τους οποίους και επιμορφώνουμε, σε κομβικής σημασίας 
θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής υποστήριξης των 
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Προχωρούμε σε ενημερωτικές καμπάνιες από κοινού με άλλους οργανισμούς, δήμους, 
φορείς, σχεδιάζουμε προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης για την προστασία από τους 
κινδύνους του διαδικτύου και το διαδικτυακό εκφοβισμό. Είναι καίριας σημασίας να 
εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να κινούνται με ασφάλεια κατά τις διαδικτυακές 
περιηγήσεις τους, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την ψηφιακή τους υπευθυνότητα και 
να απολαμβάνουν μόνο τα οφέλη των νέων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. 

 

Όλες αυτές τις πρωτοβουλίες τις υλοποιούμε μαζί, με εσάς τους εκπαιδευτικούς και με τα 
ίδια τα παιδιά μας, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε θερμά για την καίρια συμβολή σας στην 
προστασία της ασφάλειας και την υγείας των μαθητών μας, σωματικής και ψυχικής. 

 

Αγαπητά μας παιδιά, 

Η ενημέρωσή σας και η ευαισθητοποίηση όλων στο θέμα της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού, του bullying και του cyber bullying είναι το πρώτο βήμα για την 
καταπολέμηση ενός νοσηρού φαινομένου. 

Ένα είναι το μήνυμα της σημερινής ημέρας: Μιλήστε. Και μιλήστε τώρα. Είμαστε δίπλα 
σας. Κανένα παιδί δεν είναι μόνο. 


