
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητέ μας μαθητή/αγαπητή μας μαθήτρια,
Μελέτησε με προσοχή τους κανόνες συμπεριφοράς που έχει το 92ο ΔΣ 
Αθηνών.
Είναι κανόνες που συζήτησες με τη δασκάλα σου ή το δάσκαλό σου. Είναι οι 
κανόνες που φροντίζουμε να εφαρμόσουμε γιατί στο σχολείο δεν ξεχνούμε 
πως είμαστε μαθητές/τριες.
1.Βρίσκομαι πάντα στη γραμμή μου (στην προσευχή, στις μετακινήσεις)
2.Δεν αργοπορώ να ρθω στο σχολείο και να μπω στην αίθουσα μετά τα 
διαλείμματα.
3. Είμαι ήσυχος/η στα διαλείμματα, στα λεωφορεία, στους διαδρόμους, στην 
αίθουσα)
4. Δε χρησιμοποιώ λέξεις ή εκφράσεις που προσβάλουν εμένα και τους γύρω 
μου, ούτε φωνάζω όταν μιλάω
5. Είμαι ήρεμος/η
6. Δε μαλώνω με τα άλλα παιδιά
7. Σέβομαι την ξένη περιουσία
8. Ό,τι βρίσκω το δίνω στο δάσκαλό μου
9. Γνωρίζω πως η αγένεια και η αυθάδεια δεν είναι γνωρίσματα ενός μαθητή
10. Κάθε τι ηλεκτρονικό (game boy, ipod, κινητό τηλέφωνο, φωτογραφική 
μηχανή)
11. Δεν έχω χρήματα στο σχολείο
12. Τα εξωσχολικά είδη (χαρτάκια, συλλογές, περιοδικά) είναι έξω από το 
σχολείο
΄13. Φροντίζω πάντα τα μαλλιά μου και τα ρούχα μου ώστε η εμφάνισή μου να
μην προκαλεί τους/τις συμμαθητές/τριες.
14. Ποτέ δεν κάνω κάτι που θα ενοχλούσε κι εμένα, αν μου το έκαναν οι άλλοι.
15. όταν είμαι στο σχολείο, δε μασώ μαστίχα.
16. Χαίρομαι το μάθημα, το παιχνίδι, τις φιλίες.
17. Είμαι πάντα ευγενικός/η και βοηθάω τα μικρότερα παιδιά.

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Προσέχω στο μάθημα
2. Συμμετέχω στο μάθημα
3. Όταν έχω απορίες ρωτώ το/δάσκαλο/α
4. Είμαι επιμελής
5. Προσπαθώ καθημερινά, μελετώ και κάνω επαναλήψεις
6. Ενημερώνω καθημερινά τους γονείς μου για τη συμπεριφορά μου και την 
επίδοσή μου
7. Είμαι ευγενικός/η
8. Σέβομαι τους άλλους (τους υπολογίζω και δεν τους πληγώνω)
9. Δε βλέπω τηλεόραση και δεν παίζω με τα ηλεκτρονικά αν δεν το γνωρίζουν 
οι γονείς μου.
10. Πηγαίνω πάντα για ύπνο πριν από τις 10:00 η ώρα το βράδυ

Έχω ελαφριά τσάντα γιατί περιέχει ΜΟΝΟ
1. Τα βιβλία της ημέρας
2. Τα τετράδια της ημέρας



3.Τις εργασίες της ημέρας
4.Τα τεχνικά της ημέρας
5.Mολύβι ξυσμένο, σβηστήρα, ξύστρα ή ό,τι άλλο χρειάζεται.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                                                 Ημερομηνία:................

Γλώσσα:..............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................
Μαθηματικά:........................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................
Μελέτη Περ/ντος-
Φυσική................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................
Ιστορία:................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................
Θρησκευτικά:.......................................................................................................
............................................................................................................................
..........................
Γεωγραφία:..........................................................................................................
.............
............................................................................................................................
..............
Αγωγή του 
Πολίτη:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
Μουσική:.............................................................................................................
............
………………………………………………………………………………………….
Αγγλικά:...............................................................................................................
...........
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Γαλλικά/Γερμανικά:..............................................................................................
..........
…………………………………………………………………………………………..
Εικαστικά:………………………………………………………………………………
Γυμναστική:.........................................................................................................
...........
………………………………………………………………………………………….



Ευέλικτη Ζώνη:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Παρατηρήσεις 
Δασκάλων:..............................................................................................
............................................................................................................................
.............
............................................................................................................................
..............
…………………………………………………………………………………………..
Παρατηρήσεις 
Γονέων:....................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................


