
   
 

Παράρτημα 5: ΓΣΘ  – Παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα 
(Απόφαση του Προεδρείου της Σχολικής Εφορείας από 07.11.2012) 
 
Τα παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα στα οποία βασίζεται ο σχολικός κανονισμός της ΓΣΘ έχουν ως 
γνώμονα την κατανόηση του νόμου και τον κατάλογο μέτρων, που αποτελούν αναγνωρισμένο μέρος των 
σχολικών κανονισμών στο πλαίσιο των σχολικών νόμων των Ομόσπονδων Κρατιδίων της Γερμανίας. 
Ειδικότερα, είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες εκδόσεις των σχολικών νόμων του κρατιδίου της Βάδης-
Βυρτεμβέργης, όπως αυτός εκδόθηκε την 01.08.1983 (§ 90) και τροποποιήθηκε τελευταία φορά με τον 
νόμο της 21.12.2011, και του νόμων του κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Σχολικός νόμος – 
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας από 15.02.2005, με τελευταία τροποποίηση με το νόμο της 14.02.2012). 
 
Τα παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα εξυπηρετούν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής και 
μορφωτικής αποστολής του σχολείου, την τήρηση της υποχρέωσης της σχολικής φοίτησης, την τήρηση του 
σχολικού κανονισμού και την προστασία προσώπων και αντικειμένων εντός του σχολείου. 
Σε όλα τα παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι αρχές της 
αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της καταλληλότητας.  
 
«Στο συγκεκριμένο πλαίσιο η αρχή της αναλογικότητας σημαίνει ότι η εκπαιδευτική επίπτωση/το 
πειθαρχικό μέτρο πρέπει να είναι 

• κατάλληλο (= η εκπαιδευτική επίπτωση/το πειθαρχικό μέτρο αποτελεί κατάλληλο μέσο για την 
επίτευξη του στόχου) 

• απαραίτητο (= το πιο επιεικές μέσο, επιλογή του μέσου που θα επιβαρύνει λιγότερο τον 
μαθητή/τη μαθήτρια, αλλά θα είναι επιτυχές) και 

• ενδεδειγμένο (= αναλογία προς την αποσκοπούμενη επιτυχία του μέτρου, προσεκτική εκτίμηση 
όλων των συμφερόντων) !» (§53 παρ. 1 εδάφιο 3 του Σχολικού Νόμου της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας) 

 
Τα παιδαγωγικά μέτρα εναπόκεινται στην ευθύνη του σχολείου και διασφαλίζουν την εξέλιξη του 
μαθητή του πλαίσιο της εκπαιδευτικής και μορφωτικής αποστολής. Σε περίπτωση που τεθεί σε κίνδυνο 
η εξέλιξη του μαθητή, πρέπει αρχικά ληφθούν παιδαγωγικά μέτρα.  

 
    Στα παιδαγωγικά μέτρα συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: 
 
        - Συζήτηση με τον μαθητή με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
        - Καταχώριση παρατήρησης στο ποινολόγιο 
        - Αναλυτική συζήτηση με τον μαθητή και τους γονείς 
        - Ανάθεση ειδικών ασκήσεων 
        - Γραπτή επίπληξη με ενημέρωση των γονέων 
        - Μεγαλύτερη παραμονή στο σχολείο το νωρίτερο την επόμενη ημέρα και ενημέρωση των γονέων 

και επίσης ανάθεση επιπλέον ασκήσεων. 
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Πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται, όταν τα παιδαγωγικά μέτρα δεν επαρκούν. Για το λόγο αυτό πρέπει κατά 
κανόνα να εξεταστεί εάν λήφθηκαν προηγουμένως παιδαγωγικά μέτρα. 
 
Μόνο εάν τα παιδαγωγικά μέτρα δεν είναι επιτυχή ή εάν το παράπτωμα του μαθητή στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ήταν τόσο σοβαρό (κίνδυνος για τους συμμαθητές), επιτρέπεται να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. 
Αυτά μπορεί να είναι: 
 
1. γραπτή επίπληξη 
2. αποκλεισμός από το μάθημα για μια διδακτική ώρα με απόφαση του καθηγητή του μαθήματος 
3. απειλή αποκλεισμού από το μάθημα και άλλες σχολικές εκδηλώσεις 
4. αποκλεισμός από επιμέρους σχολικές εκδηλώσεις 
5. αποβολή από το μάθημα για 3 ημέρες το ανώτερο 
    5.1. η διεύθυνση του σχολείου μπορεί να αποφασίσει την άμεση αποβολή από το μάθημα για μια έως 
τρεις ημέρες, εάν διαφαίνεται κίνδυνος για τη λειτουργία του σχολείου 
6. Αποβ ολή από το μάθημα για 4 ή 5 ημέρες 
7. Απειλή αποβολής από το σχολείο 
8. Αποβολή από το σχολείο 
 
Πριν από την απόφαση για πειθαρχικά μέτρα πρέπει να δοθεί στον μαθητή και στους γονείς του η 
ευκαιρία να εκφέρουν την άποψή τους. Ο μαθητής μπορεί να ορίσει έναν καθηγητή της εμπιστοσύνης του, 
στον οποίο θα έχει την ευκαιρία να εκφέρει την άποψή του. 
 
Τις αποφάσεις 1. και 2. τις λαμβάνει κάθε καθηγητής αυτόνομα. 
Τις αποφάσεις 3., 4. και 5. – με εξαίρεση την 5.1 – τις λαμβάνει η διεύθυνση του σχολείου σε συνεννόηση 
με συναδέλφους που διδάσκουν στη συγκεκριμένη τάξη, ενώ το σημείο 3 είναι δυνατό να επιβληθεί μόνο 
σε μαθητές του γερμανικού τμήματος ή του ολοκληρωμένου σχολείου συνάντησης.  
Οι αποφάσεις 6. και 7. προτείνονται από την αρμόδια συνεδρίαση καθηγητών τάξης και τίθενται προς 
απόφαση στη διεύθυνση του σχολείου με συμμετοχή της Σχολικής Εφορείας.  
Οι αποφάσεις σχετικά με το σημείο 8 προτείνονται από τη γενική συνεδρίαση καθηγητών και λαμβάνονται 
από τη διεύθυνση του σχολείου και την Σχολική Εφορεία. 
 
Όλα τα πειθαρχικά μέτρα πρέπει να καταχωρίζονται στο αρχείο και να ανακοινώνονται στους γονείς από 
τη διεύθυνση του σχολείου. 
 
Τελική παρατήρηση: 
Όταν κάποιος μαθητής αποκλείεται από το μάθημα από τον καθηγητή του μαθήματος (αρ. 2), ο εν λόγω 
μαθητής πρέπει να παρουσιαστεί σε κάποιο μέλος της σχολικής διεύθυνσης. Στη συνέχεια τελεί υπό 
επιτήρηση στους χώρους της διοίκησης. 
 


