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Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, καλωσορίζουμε τα παιδιά σας στην Α΄ Γυμνασίου!  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως και αυτή τη σχολική χρονιά στο σχολείο μας λειτουργεί  ο 

θεσμός του Σύμβουλου Σχολικής Ζωής. 

Η ζωή των παιδιών μέσα στο σχολείο επιδρά και επηρεάζει την προσωπικότητα τους και είναι 

απαραίτητο να ενθαρρύνεται η ευγενής άμιλλα και να  αποθαρρύνεται ο στείρος ανταγωνισμός μεταξύ 

τους, ενώ η ύπαρξη ενός προβλήματος μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και την πρόοδο/επίδοση 

ενός παιδιού στο σχολείο. 

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να μιλήσουν για πράγματα που τους 

αφορούν,  κι έτσι μπορεί να βοηθήσει το παιδί  να κατανοήσει, να αποδεχτεί και να εκφραστεί, ώστε  

να « είναι ο εαυτός του» να επικοινωνεί και να χαίρεται με τους άλλους, ώστε να αντιμετωπίσει 

καταστάσεις και περιστατικά της ζωής  όπως άγχος, θέματα σχέσεων, θυμός κ.λ.π 

Απαραίτητα στοιχεία  για την ομαλή σχολική ζωή  είναι ο δημοκρατικός διάλογος , ο σεβασμός, και η 

τήρηση των σχολικών κανόνων που συνδιαμορφώσαμε από κοινού ως σχολική κοινότητα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, όπου μαθήτριες/μαθητές, γονείς και 

κηδεμόνες  μπορούν να συμβουλεύονται για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Ο Σύμβουλος 

Σχολικής Ζωής είναι εκπαιδευτικός του σχολείου μας και βρίσκεται καθημερινά στο σχολικό χώρο. 

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής είναι δίπλα στις/στους μαθήτριες/μαθητές  με υπομονή και 

ενσυναίσθηση, συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει σε θέματα όπως: 

●  η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, 

● οι  μαθησιακές δυσκολίες,  

● η συμπερίληψη και ενσωμάτωση όλων των μαθητών,  

● θέματα που αφορούν μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε 

άλλες βαθμίδες, και παράλληλα  

● ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών 
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● καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών, αλλά  και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων/κηδεμόνων 

● λειτουργεί συμπληρωματικά, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου 

διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή 

τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης». (Άρθρο 1 της Υ.Α.129431/ΓΔ4/28-

9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28. 09. 2020  

Εάν έχετε απορίες ή ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής. 

Ως Σύμβουλοι  Σχολικής Ζωής στο σχολείο μας ορίζονται για το σχολικό έτος 2022-2023 οι 

εκπαιδευτικοί: Καραχάλιου Ευγενία και Ζησόπουλος Κωνσταντίνος 

 

Σημαντικό: Τη φετινή χρονιά τοποθετήθηκαν ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, οι οποίες θα 

βρίσκονται στο χώρο του σχολείου μας  κάθε Τρίτη για υποστήριξη γονέων και μαθητριών/των. 

Ψυχολόγος: Ανέστη Ιωάννα 

Κοινωνική Λειτουργός: Πασχάλη Μαργαρίτα 

 

 

 


