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• Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ μπορεί να αποβεί ζνα ςθμαντικό και χριςιμο κείμενο για τθ ηωι ενόσ
ςχολείου. Αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο θκικισ και πολιτικισ εκπαίδευςθσ του οποίου τα
αποτελζςματα εξαρτϊνται από τον τρόπο με τον οποίο κα τον δθμιουργιςουμε και κα τον
χρθςιμοποιιςουμε. Η μορφι του, θ λειτουργικότθτά του και θ ζνταξι του ςε ζνα πλαίςιο
ςυνεργαςίασ και ςυμμετοχικισ παιδαγωγικισ παίηουν μεγάλο ρόλο ςτον τρόπο με τον οποίο τα
παιδιά κα οικοδομιςουν τισ ζννοιεσ του κανόνα, των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ που τθν διζπουν.
• Για να ςυμβεί αυτό κα πρζπει ο κανονιςμόσ να ζχει προκφψει μζςα από μια ςυμμετοχικι
διαδικαςία που να εμπλζκει όλα τα μζλθ τθσ ευρφτερθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (εκπαιδευτικοφσ
– γονείσ – παιδιά – βοθκθτικό προςωπικό – διμο/κοινότθτα).
• Κακοριςτικι ςθμαςία ζχει θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθ διαμόρφωςι του κανονιςμοφ. Τόςο ςτο
επίπεδο τθσ Αϋβακμιασ όςο και τθσ Βϋβακμιασ εκπαίδευςθσ οι μακιτριεσ και οι μακθτζσ κα πρζπει
να ζχουν τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ τα κζματα που τα απαςχολοφν ςε ςχζςθ με τθ
ηωι τουσ ςτο ςχολείο και να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ.
• Ο κανονιςμόσ κα πρζπει να αναφζρεται ςε ρόλουσ, υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα όλων των μελϊν
τθσ κοινότθτασ. Θα πρζπει να διαμορφωκεί με τζτοιο τρόπο που ακόμθ και ςτθ μορφι του (οπτικά)
να είναι αυτό προφανζσ όπωσ ςτον κανονιςμό του ςχολείου Φρενζ τθσ Λιλ (ςτιλεσ με δεςμεφςεισ
των παιδιϊν – των γονζων – των εκπαιδευτικϊν).
• Θα πρζπει να είναι γραμμζνοσ με τρόπο και γλϊςςα απλι και κατανοθτι από τα παιδιά, όπωσ ςτο
παράδειγμα του Μανιάειου 6ου δθμοτικοφ ςχολείου Καλφμνου.
•Τθν πρωτοβουλία για τθ ςφνταξθ του κανονιςμοφ εκ των πραγμάτων τθν ζχουν οι εκπαιδευτικοί.
Οι γονείσ κα πρζπει να κλθκοφν και να ενκαρρυνκοφν να κατακζςουν όχι τισ προςωπικζσ τουσ
απόψεισ αλλά τισ κζςεισ που διαμορφϊκθκαν μζςα από ςυντεταγμζνο διάλογο ςτο πλαίςιο του
ςυλλόγου γονζων. Θα είναι βοθκθτικό να τουσ ζχει δοκεί ζνα ςφντομο κείμενο με τα ηθτιματα που
κα ρυκμίςει ο κανονιςμόσ και επί των οποίων κα χρειαςτεί να ζχουν ςυηθτιςει και να εκφράςουν
τισ απόψεισ τουσ. Το ίδιο ιςχφει και για τον εκπρόςωπο του διμου, που προςκομίηει ςτθ ςυηιτθςθ
τθν οπτικι τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ.
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• Ο ιδανικοί κεςμοί για να διαβουλευτοφν τα παιδιά και να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ είναι το
Συμβοφλιο τάξησ (κεντρικόσ κεςμόσ ςτθν παιδαγωγικι Φρενζ) και, ςτθ ςυνζχεια, το Συμβοφλιο
του ςχολείου (με αντιπροςϊπουσ των τάξεων). Οι ςυνελεφςεισ αυτζσ των παιδιϊν αποτελοφν
ςυγκεκριμενοποίθςθ των επιταγϊν των άρκρων 12 και 15 τθσ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα του
παιδιοφ που αναφζρονται ςτθν ζκφραςθ γνϊμθσ και τθ δυνατότθτα του ςυνζρχεςκαι. Το ςχολείο
οφείλει να οργανϊνει και να διευκολφνει τθ λειτουργία τζτοιων κεςμϊν – και αυτό πρζπει να
αναφζρεται ρθτά, παρότι είναι αυτονόθτο, ςτον κανονιςμό.
• Η ζγκριςθ του κανονιςμοφ κα γίνει ςτο Σχολικό Συμβοφλιο, μετά από ςυηιτθςθ ςτθ βάςθ ενόσ
κειμζνου που κα πρζπει να ζχουν νωρίτερα ςτα χζρια τουσ όλεσ οι ςυμμετζχουςεσ/ςυμμετζχοντεσ.
• Για να είναι παραγωγικι και λειτουργικι θ ςυμμετοχικι ςυνεργατικι δθμιουργία του εςωτερικοφ
κανονιςμοφ χριςιμο κα είναι να ςυςτακεί μια μικρι ομάδα εκπαιδευτικϊν που να ςκεφτεί και να
δρομολογιςει τθν όλθ διαδικαςία, προτείνοντασ διαςτάςεισ του κανονιςμοφ που χρειάηονται
ςυηιτθςθ από τουσ γονείσ και τα παιδιά.

• Όταν ο κανονιςμόσ εγκρικεί είναι πολφ ςθμαντικό να παρουςιαςτεί και να ςυηθτθκεί με τα παιδιά
μζςα ςτισ τάξεισ. Και φυςικά να παρουςιάηεται ςτουσ γονείσ των παιδιϊν τθσ Αϋ τάξθσ ςτθν αρχι
τθσ χρονιάσ.
• Ο κανονιςμόσ δεν είναι θ Βίβλοσ. Μπορεί και πρζπει να ανακεωρείται τακτικά.
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