
   
 

Παράρτημα 6   Διακανονισμοί μεταξύ μαθητών, γονέων και καθηγητών 
 
 

 
 

Ειρηνικά   Φιλικά    Συνετά 
 
 
1. Συμπεριφορά μεταξύ μαθητών 
 
Σεβόμαστε:  

 Όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, την πίστη τους, την εμφάνισή τους, τη μητρική 
τους γλώσσα κλπ. 

 Κάθε μαθητή που θέλει να παρακολουθήσει με προσοχή το μάθημα και να συμμετέχει ενεργά στη 
σχολική ζωή. 

 Τον διαφορετικό τρόπο σκέψης, συναισθημάτων και αντίδρασης  

 Τα αντικείμενα των συμμαθητών μας και την ιδιοκτησία του σχολείου. 

 Βοηθάμε ο ένας τον άλλον σε περίπτωση προβλημάτων. 

 Λύνουμε τα προβλήματα μεταξύ μας εποικοδομητικά ή με τη βοήθεια καθηγητών, συμβούλων, 
διαμεσολαβητών και κοινωνικών λειτουργών. 

 
2. Συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους καθηγητές 
 

 Σεβόμαστε τους καθηγητές μας όσον αφορά την προσωπικότητά τους και τον ρόλο τους. 

 Τηρούμε τους σχολικούς κανόνες. 

 Σε περίπτωση παραπόνων συζητάμε πρώτα με τον ενδιαφερόμενο καθηγητή, προτού απευθυνθούμε 
σε άλλα άτομα (π.χ. καθηγητής τάξης, καθηγητής εμπιστοσύνης, σχολική διεύθυνση). 

 Προετοιμαζόμαστε συστηματικά για το μάθημα και έχουμε μαζί μας όλα τα βιβλία και τα σχολικά είδη 
που χρειάζονται για το μάθημα. 

 
3. Συμπεριφορά των καθηγητών απέναντι στους μαθητές 
 

 Σεβόμαστε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, την πίστη τους, την εμφάνισή 
τους, τη μητρική τους γλώσσα κλπ. 

 Σεβόμαστε τους μαθητές. Αυτό σημαίνει: 
o Τους απευθυνόμαστε με φιλικό και ήρεμο τόνο, ακόμα και όταν τους επιπλήττουμε.  
o Τους λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και προσέχουμε να είμαστε δίκαιοι. 
o Τους ακούμε προσεκτικά, όταν θέλουν να μιλήσουν για κάποιο πρόβλημα ή για το μάθημα, 

απαντούμε στις ερωτήσεις τους με ακρίβεια και αιτιολογούμε εκτενώς την απάντησή μας. 

 Για να αποτελούμε πρότυπο για τους μαθητές μας, προσέχουμε, ώστε να προετοιμάζουμε το μάθημά 
μας με ευσυνειδησία, να προσερχόμαστε εγκαίρως στο μάθημα και να τηρούμε τους σχολικούς 
κανόνες. 

 Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις μαθησιακές αδυναμίες των μαθητών και να 
τους βοηθήσουμε, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους. 

 
 
 



  

   

 

4. Συνεργασία με τους γονείς και τους κηδεμόνες  
 

 Οι γονείς ενδιαφέρονται να μάθουν τι κάνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. 

 Οι γονείς φροντίζουν, ώστε τα παιδιά να ξεκουράζονται και να κοιμούνται αρκετά. 

 Οι γονείς φροντίζουν, ώστε τα παιδιά να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο και να έχουν μαζί τους 
όλα τα βιβλία και τα απαραίτητα σχολικά είδη για το μάθημα. 

 Εάν υπάρχει πρόβλημα με κάποιον καθηγητή, οι γονείς απευθύνονται πρώτα στον εν λόγω καθηγητή 
και προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα σε συνεργασία μαζί του. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να 
λυθεί, οι γονείς απευθύνονται στη διεύθυνση του σχολείου. 

 
Τηρούμε τη συμφωνία μας και την εφαρμόζουμε με ευσυνειδησία. 
 
(Τα παραπάνω έγιναν δεκτά από τη γενική συνεδρίαση καθηγητών, τους εκπροσώπους μαθητών και γονέων 
και ψηφίστηκαν στις 07.11.2012 από το Προεδρείο της Σχολικής Εφορείας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


