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ΦΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ  

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΝΟΡΜΟΤ 

Ο Εςψσεπικόρ Καμξμιςμόρ Λεισξτπγίαρ σξτ Σφξλείξτ (άπθπξ 37, 

Ν.4692/2020) βαςίζεσαι ςε όςα οπξβλέοξμσαι αοό σημ οξλισεία για σημ 

εκοαίδετςη και ση λεισξτπγία σψμ δημόςιψμ και ιδιψσικώμ Σφξλείψμ 

και βαςίζεσαι ςσιρ αοξδεκσέρ οαιδαγψγικέρ απφέρ, λαμβάμξμσαρ τοόχη 

σιρ ιδιαίσεπερ ςτμθήκερ λεισξτπγίαρ σξτ Σφξλείξτ και σα φαπακσηπιςσικά 

σηρ σξοικήρ ςφξλικήρ και ετπύσεπηρ κξιμόσησαρ. 

Η ςτμμεσξφή ξοξιξτδήοξσε ασόμξτ ςση ςφξλική ζψή ςημαίμει ατσόμασα 

σημ αμεοιυύλακση αοξδξφή και ςφξλαςσική σήπηςη σξτ ςφξλικξύ 

καμξμιςμξύ, ςσξ ςύμξλό σξτ. 

 Ο ςκξοόρ σξτ ςφξλικξύ καμξμιςμξύ είμαι η εύπτθμη και αοξσελεςμασική 

λεισξτπγία σξτ ςφξλείξτ, καθώρ και η διαμόπυψςη οπξςψοικξσήσψμ οξτ 

ςέβξμσαι σιρ ελετθεπίερ σψμ άλλψμ και ςτμεπγάζξμσαι απμξμικά μεσανύ 

σξτρ. 

Α. Τοξφπεώςειρ σωμ καθηγησώμ  

Οι γεμικέρ τοξφπεώςειρ σψμ καθηγησώμ οπξρ σξτρ μαθησέρ σξτρ, όοψρ 

ατσέρ οεπιγπάυξμσαι ςση ςφεσική μξμξθεςία, είμαι: 

 μα αμσιμεσψοίζξτμ σξτρ μαθησέρ σξτρ με ετγέμεια, κασαμόηςη και 

ςεβαςμό οπξρ σημ οπξςψοικόσησά σξτρ,  

 μα οπξάγξτμ ση μάθηςη σψμ μαθησώμ σξτρ σόςξ εμσόρ όςξ και 

εκσόρ σάνηρ,  

 μα αμσιμεσψοίζξτμ σξτρ μαθησέρ σξτρ με δημξκπασικό ομεύμα, 

ιςόσιμα και δίκαια φψπίρ διακπίςειρ τοέπ η ειρ βάπξρ ξπιςμέμψμ 

μαθησώμ,   

 μα διαςυαλίζξτμ σημ τγεία και σημ αςυάλεια σψμ μαθησώμ εμσόρ 

σξτ ςφξλικξύ οεπιβάλλξμσξρ αςκώμσαρ γξμική μέπιμμα.  

 εμδιαυέπξμσαι για σιρ ςτμθήκερ ζψήρ σψμ μαθησώμ σξτρ ςσημ 

ξικξγέμεια και ςσξ ετπύσεπξ κξιμψμικό οεπιβάλλξμ, λαμβάμξτμ 

τοόχη σξτρ οαπάγξμσερ οξτ εοηπεάζξτμ σημ οπόξδξ και ση 



ςτμοεπιυξπά σψμ μαθησώμ σξτρ και τιξθεσξύμ κασάλληλερ 

οαιδαγψγικέρ εμέπγειερ, ώςσε μα αμσιμεσψοιςθξύμ οιθαμά 

οπξβλήμασα. 

 μα ςτμβάλλξτμ ςση διαμόπυψςη ςφξλικξύ κλίμασξρ οξτ δημιξτπγεί 

ςσξτρ μαθησέρ αιςθήμασα εμοιςσξςύμηρ, ώςσε μα αοετθύμξμσαι ςε 

ατσξύρ για σημ αμσιμεσώοιςη ξοξιξτδήοξσε οπξβλήμασόρ σξτρ.  

 είμαι ςτμεοείρ ςσημ οπξςέλετςή σξτρ ςσξ ςφξλείξ και ςσημ ώπα 

έμαπνηρ και λήνηρ σψμ μαθημάσψμ. 

 ςτμβάλλξτμ ςσημ εοιστφία όλψμ σψμ εκδηλώςεψμ οξτ 

ξπγαμώμξμσαι αοό σημ σάνη και σξ Σφξλείξ. 

 αμαμεώμξτμ και εμολξτσίζξτμ σιρ γμώςειρ σξτρ, ςφεσικά με σα 

διάυξπα γμψςσικά αμσικείμεμα και σιρ εοιςσήμερ σηρ αγψγήρ σόςξ 

μέςψ σψμ διάυξπψμ μξπυώμ εοιμόπυψςηρ και εοιςσημξμικήρ 

οαιδαγψγικήρ καθξδήγηςηρ, οξτ οαπέφξμσαι θεςμικά αοό σξ 

ςύςσημα σηρ ξπγαμψμέμηρ εκοαίδετςηρ, όςξ και με σημ 

ατσξεοιμόπυψςη. 

 

Β. Τοξφπεώςειρ μαθησώμ  

1. τμοεπιυξπά – οειθαπφία 

Γεμικά ξι μαθησέρ ξυείλξτμ:  

  μα ςέβξμσαι σξ δικαίψμα σψμ ςτμμαθησώμ σξτρ για μάθηςη και σξ 

δικαίψμα σψμ καθηγησώμ σξτρ μα εοισελξύμ σξ λεισξύπγημά σξτρ,  

 μα ςέβξμσαι σξτρ ςτμμαθησέρ σξτρ ψρ οπξςψοικόσησερ, καθώρ και 

σα οπξςψοικά σξτρ αμσικείμεμα, ςε οεπίοσψςη ζημίαρ ατσώμ θα 

κληθξύμ ξι τοαίσιξι μα σημ αμσικασαςσήςξτμ,  

 μα μημ οαπεμοξδίζξτμ σημ καμξμική λεισξτπγία σξτ ςφξλείξτ με 

ξοξιξδήοξσε σπόοξ,  

 μα δέφξμσαι με ετγέμεια σιρ τοξδείνειρ σψμ καθηγησώμ και 

γεμικόσεπα όλξτ σξτ οπξςψοικξύ σξτ Σφξλείξτ,  

 μα φπηςιμξοξιξύμ κόςμια γλώςςα και μα μημ εκδηλώμξτμ 

εοιθεσική ςτμοεπιυξπά,  

  μα λύμξτμ σιρ διαυξπέρ σξτρ με ςτμεμμόηςη και διάλξγξ, φψπίρ μα 

κασαυεύγξτμ ςση φπήςη βίαρ. Εοιολέξμ η φειπξδικία, και η άςκηςη 

ςψμασικήρ ή χτφξλξγικήρ βίαρ αοό άσξμα ή ξμάδερ αοξσελξύμ 



ςξβαπόσασα οαπαοσώμασα και ελέγφξμσαι οειθαπφικά με μέσπα οξτ 

μοξπξύμ μα ξδηγήςξτμ μέφπι και ςσημ αοξμάκπτμςη σξτ μαθησή 

αοό σξ ςφξλείξ. 

 

2. Ππξςέλετςη ςσξ ςφξλείξ  

 Οι μαθησέρ οπξςέπφξμσαι ςσξ ςφξλείξ οπιμ αοό σημ έμαπνη σψμ 

μαθημάσψμ, η ξοξία γίμεσαι ςσιρ 8:10 ομ.  

 Κασά ση διάπκεια σηρ οπψιμήρ ςτγκέμσπψςηρ ξι μαθησέρ 

ςτμσάςςξμσαι ςσιρ οπξκαθξπιςμέμερ θέςειρ σψμ σμημάσψμ σξτρ, 

εοιδεικμύξμσαρ κόςμια ςσάςη και αμάλξγξ ςεβαςμό.  

 Οι μαθησέρ οξτ δεμ έπφξμσαι έγκαιπα ςσξ ςφξλείξ οαπξτςιάζξμσαι 

άμεςα ςσξ γπαυείξ σηρ Διεύθτμςηρ και ειςέπφξμσαι ςσημ αίθξτςα 

διδαςκαλίαρ μόμξ μεσά αοό έγκπιςη σηρ Διεύθτμςηρ και σξτ 

διδάςκξμσα καθηγησή. Διαυξπεσικά φπεώμξμσαι σημ αοξτςία σηρ 

οπώσηρ ώπαρ.  

 Η εμυάμιςη σψμ μαθησώμ και μαθησπιώμ οπέοει μα είμαι 

ετοπεοήρ και μα ςτμάδει με σξμ ξυειλόμεμξ ςεβαςμό ςσξ ςφξλικό 

φώπξ και σημ εκοαιδετσική διαδικαςία.  

 

3. Κασά ση διάπκεια σξτ μαθήμασξρ 

 Οι μαθησέρ ειςέπφξμσαι ςσημ σάνη αμέςψρ μόλιρ φστοήςει σξ 

κξτδξύμι.  

 Ευόςξμ ειςέλθει ξ διδάςκψμ ςσημ αίθξτςα διδαςκαλίαρ δεμ 

εοισπέοεσαι η είςξδξρ ςε καμέμαμ μαθησή εκσόρ εάμ σξμ δεφσεί ξ 

καθηγησήρ σξτ μαθήμασξρ.  

 Οι θέςειρ σψμ μαθησώμ μέςα ςσημ αίθξτςα διδαςκαλίαρ ή και η 

οεπίοσψςη αλλαγήρ καθξπίζξμσαι ςε ςτμεπγαςία με σξμ τοεύθτμξ 

καθηγησή σξτ σμήμασξρ.  

 Καμέμαρ μαθησήρ αοό σξτρ οπξςελθόμσερ ςσξ ςφξλείξ δεμ 

εοισπέοεσαι μα αοξτςιάςει αοό σημ αίθξτςα διδαςκαλίαρ φψπίρ ατσό 

μα γμψςσξοξιηθεί αμέςψρ ςση Διεύθτμςη σξτ Σφξλείξτ, η ξοξία 

τοξφπεξύσαι μα λάβει μέσπα για σημ αςυάλεια σψμ μαθησώμ οξτ 

βπίςκξμσαι, για ξοξιξδήοξσε λόγξ, εκσόρ σηρ αίθξτςαρ διδαςκαλίαρ. 



 Δεμ εοισπέοεσαι η κασαμάλψςη υαγησξύ, καυέ και αμαχτκσικξύ 

ςσημ αίθξτςα διδαςκαλίαρ.  

 Η αυξμξίψςη σηρ διδαςκαλίαρ και η ςτμμεσξφή ςση διδακσική 

διαδικαςία οπξϋοξθέσει ατνημέμξ βαθμό ςτγκέμσπψςηρ. 

Αοαγξπεύεσαι, ςτμεοώρ ατςσηπά η οαπεμόφληςη σξτ μαθήμασξρ με 

ξοξιξμδήοξσε σπόοξ. Ο καθηγησήρ, ψρ βαςικόρ τοεύθτμξρ, εοιλέγει 

ςε κάθε οεπίοσψςη σπόοξτρ για σημ ξμαλή διεναγψγή σξτ 

μαθήμασξρ.  

 Σσημ οεπίοσψςη οξτ έμαρ μαθησήρ αοξβληθεί αοό σημ αίθξτςα 

διδαςκαλίαρ, ξυείλει αμέςψρ μα οαπξτςιαςσεί ςσξ γπαυείξ σηρ 

Διεύθτμςηρ. Ο καθηγησήρ οξτ αοέβαλε σξμ μαθησή κασαγπάυει 

σημ ψπιαία αοξμάκπτμςη ςσξ αοξτςιξλόγιξ και ςσξ οπξβλεοόμεμξ 

τοηπεςιακό βιβλίξ.  

 Εοαμαλαμβαμόμεμερ ψπιαίερ αοξμακπύμςειρ (3) έφξτμ ψρ 

αοξσέλεςμα σξμ οειθαπφικό έλεγφξ σξτ/σηρ μαθησή/σπιαρ.  

 

4. Αμσιγπαυή ςε διαγώμιςμα  

Η αοόοειπα αμσιγπαυήρ σιμψπείσαι με αυαίπεςη και μηδεμιςμό σξτ 

γπαοσξύ. 

 

5. Διαλείμμασα  

Με σξ φσύοημα σξτ κξτδξτμιξύ ξι μαθησέρ ξυείλξτμ, αυξύ αμξίνξτμ σα 

οαπάθτπα για σξμ αεπιςμό σηρ αίθξτςαρ, μα ενέπφξμσαι αοό σιρ αίθξτςερ 

ώςσε μα αοξυεύγεσαι ξ ςτμψςσιςμόρ ςσιρ αίθξτςερ διδαςκαλίαρ και ςσξτρ 

διαδπόμξτρ και μα μειώμεσαι η οιθαμόσησα αστφημάσψμ. Μόμξ ξι 

εοιμελησέρ σηρ σάνηρ οαπαμέμξτμ ςσημ σάνη.  

Με σημ ξλξκλήπψςη κάθε διδακσικήρ ώπαρ, ξ/η εκοαιδετσικόρ ενέπφεσαι 

σελετσαίξρ/α, αυξύ κλειδώςει σημ αίθξτςα. 

Σε οεπίοσψςη κακξκαιπίαρ ξπίζξμσαι αοό σξ Σύλλξγξ 

Διδαςκόμσψμ/ξτςώμ ξι ολέξμ κασάλληλξι φώπξι για σημ οαπαμξμή σψμ 

μαθησώμ/πιώμ. 

Τξ διάλειμμα είμαι φπόμξρ οαιφμιδιξύ, αμάοστνηρ κξιμψμικώμ ςφέςεψμ 

αλλά και φπόμξρ ικαμξοξίηςηρ ςψμασικώμ αμαγκώμ (υαγησό, μεπό, 

σξταλέσα). Οι μαθησέρ/πιερ αλληλξεοιδπξύμ, οαίζξτμ απμξμικά και για 

ξοξιξδήοξσε οπόβλημα ή δτςκξλία αμσιμεσψοίζξτμ, αοετθύμξμσαι ςσξμ 

ευημεπεύξμσα εκοαιδετσικό οξτ βπίςκεσαι εκεί. 

 



7. Ατθαίπεση ένξδξρ αοό σξ φξλείξ  

Η οαπαμξμή σψμ μαθησώμ ςσξτρ φώπξτρ σξτ ςφξλείξτ είμαι τοξφπεψσική 

για όλερ σιρ ώπερ σηρ ςφξλικήρ λεισξτπγίαρ, και ςσξ εμδιάμεςξ 

αοαγξπεύεσαι η ένξδξρ σψμ μαθησώμ αοό σξ ςφξλείξ. Η ένξδξρ μαθησώμ 

αοό σξτρ ςφξλικξύρ φώπξτρ εοισπέοεσαι μόμξ μεσά αοό ειδική άδεια σηρ 

Διεύθτμςηρ.  

Σε οεπίοσψςη οξτ μαθησήρ/μαθήσπια θελήςει μα αοξτςιάςει, ατσό 

οπξϋοξθέσει α) σημ άδεια σηρ Διεύθτμςηρ και αυξύ οπξηγξτμέμψρ ξ 

μαθησήρ/η μαθήσπια εμημεπώςξτμ για σξμ λόγξ, β) μεσά αοό 

εοικξιμψμία και εμημέπψςη σηρ Διεύθτμςηρ με σξμ γξμέα ή κηδεμόμα 

σξτ/σηρ, ξ ξοξίξρ και θα δώςει ςσξ ςφξλείξ σημ έγκπιςή σξτ, ςε κάθε 

οεπίοσψςη η αοξτςία κασαφψπίζεσαι ςσα τοηπεςιακά δελσία.  

 

8. Παιδαγωγικά μέσπα και εμέπγειερ οαιδαγωγικξύ φαπακσήπα  

H αμάοστνη θεσικξύ ςφξλικξύ κλίμασξρ είμαι έμαρ ςημαμσικόρ οαπάγξμσαρ 

σηρ διαδικαςίαρ αμσιμεσώοιςηρ σηρ οαπαβασικόσησαρ ςσξμ ςφξλικό φώπξ. 

Τα φαπακσηπιςσικά σξτ θεσικξύ και τγιξύρ ςφξλικξύ κλίμασξρ είμαι σα 

ακόλξτθα: 

 οπξαγψγή ασμόςυαιπαρ αμξιβαίξτ ςεβαςμξύ, εμθάππτμςηρ και 

τοξςσήπινηρ 

 αοαγόπετςη σηρ βίαρ 

 δημιξτπγία οπξςσασετσικξύ οεπιβάλλξμσξρ οξτ μα αοξσπέοει 

σξμ εκυξβιςμό 

 καλλιέπγεια σξτ ςεβαςμξύ σηρ διαυξπεσικόσησαρ 

 οπξώθηςη σηρ ςτμεπγασικήρ μάθηςηρ 

 ςύμδεςη σξτ Σφξλείξτ με σημ ξικξγεμειακή ζψή 

 οπξαγψγή σηρ ιςόσησαρ και σηρ ςτμμεσξφήρ όλψμ. 

Απκεσέρ όμψρ είμαι ξι οεπιοσώςειρ οξτ ξι μαθησέρ/πιερ οπξβαίμξτμ ςε 

μη αοξδεκσέρ ςτμοεπιυξπέρ ςε ςφέςη με σξμ καμξμιςμό λεισξτπγίαρ. Τα 

θέμασα μη αοξδεκσήρ ςτμοεπιυξπάρ σψμ μαθησώμ/πιώμ ςσξ Σφξλείξ 

αοξσελξύμ αμσικείμεμξ ςτμεπγαςίαρ σψμ γξμέψμ/κηδεμόμψμ με σξμ/σημ 

εκοαιδετσικό σηρ σάνηρ, σξμ/ση Σύμβξτλξ Σφξλικήρ ζψήρ, σξμ/ση 

Διετθτμσή/πια σηρ ςφξλικήρ μξμάδαρ, σξμ Σύλλξγξ Διδαςκόμσψμ/ξτςώμ 

και σξμ/ση Στμσξμιςσή/πια Εκοαιδετσικξύ Έπγξτ, οπξκειμέμξτ μα 

τοάπνει η καλύσεπη δτμασή οαιδαγψγική αμσιμεσώοιςη σξτ θέμασξρ. Σε 

κάθε οεπίοσψςη και οπιμ αοό ξοξιαδήοξσε αοόυαςη, λαμβάμεσαι τοόχη 



η βαςική απφή σξτ ςεβαςμξύ σηρ οπξςψοικόσησαρ και σψμ δικαιψμάσψμ 

σξτ οαιδιξύ. Οι ςψμασικέρ οξιμέρ δεμ εοισπέοξμσαι. 

Τξ Σφξλείξ, ψρ υξπέαρ αγψγήρ, έφει καθήκξμ μα λεισξτπγεί έσςι ώςσε ξι 

μαθησέρ/πιερ μα ςτμειδησξοξιήςξτμ όσι κάθε οπάνη σξτρ έφει ςτμέοειερ, 

μα μάθξτμ μα αμαλαμβάμξτμ σημ ετθύμη σψμ εοιλξγώμ σξτρ και μα 

γίμξτμ τοεύθτμξι οξλίσερ. Αμ η ςτμοεπιυξπά σξτ μαθησή και σηρ 

μαθήσπιαρ δεμ εμαπμξμίζεσαι με σημ ιδιόσησά σξτ και αοξκλίμει αοό σημ 

σήπηςη σξτ εςψσεπικξύ καμξμιςμξύ σξτ Σφξλείξτ, σόσε αμσιμεσψοίζει 

σξμ οαιδαγψγικό έλεγφξ, ςύμυψμα με σιρ απφέρ σηρ χτφξλξγίαρ και 

οαιδαγψγικήρ οξτ διέοξτμ σημ ηλικία σξτ. 

Τα θέμασα οαπαβασικήρ ςτμοεπιυξπάρ σψμ μαθησώμ/πιώμ ςσξ Σφξλείξ 

αμσιμεσψοίζξμσαι. με βάςη σημ κείμεμη μξμξθεςία, σα ξοξία είμαι: 



 οπξυξπική οαπασήπηςη,  

 εοίοληνη,  

 αοξβξλή αοό σα μαθήμασα μίαρ (1) ημέπαρ,  

 αοξβξλή αοό σα μαθήμασα δύξ (2) ημεπώμ,  

 αλλαγή ςφξλικξύ οεπιβάλλξμσξρ, ςύμυψμα με σημ 79942/ΓΔ4/31-

05-2019, ΦΕΚ 2005/σ. Β/ 31-05-2019  

 

9. Υπξμσίδα για σξ ςφξλικό οεπιβάλλξμ  

Η ςτμεπγαςία όλψμ είμαι αοαπαίσηση, για μα διασηπηθεί έμα ετφάπιςσξ 

και μαθηςιακά κασάλληλξ ςφξλικό οεπιβάλλξμ. Για σημ εοιστφία ατσξύ 

σξτ ςκξοξύ ξι μαθησέρ:  

 ςέβξμσαι σημ κιμησή και ακίμηση οεπιξτςία σξτ ςφξλείξτ,  

 θα οπέοει μα μημ πτοαίμξτμ σξ ςφξλικό φώπξ, δεμ γπάυξτμ ςσξτρ 

σξίφξτρ και μα φπηςιμξοξιξύμ σα καλάθια αοξππιμμάσψμ  

 όοψρ οπξςέφξτμ σημ οπξςψοική σξτρ τγιειμή μα οπξςέφξτμ 

ιδιαίσεπα και μα διασηπξύμσαι καθαπέρ σιρ σξταλέσερ για λόγξτρ 

τγιειμήρ,  

 διασηπξύμ σξ θπαμίξ σξτρ καθαπό και ςε άπιςση κασάςσαςη. Κάθε 

σμήμα ξυείλει, ςτλλξγικά, μα διασηπεί σημ αίθξτςα σξτ καθαπή και 

ςε άπιςση κασάςσαςη.  

 
Εοιςημαίμεσαι όσι μαθησήρ οξτ οπξκαλεί υθξπά ςσημ οεπιξτςία σξτ 

ςφξλείξτ, ελέγφεσαι οειθαπφικά και η δαοάμη αοξκασάςσαςηρ βαπύμει σξμ 

κηδεμόμα σξτ. 



10. Κιμησά σηλέυωμα  

Αοαγξπεύεσαι για ξιξμδήοξσε λόγξ η κασξφή και η φπήςη κιμησξύ 

σηλευώμξτ και ςτςκετώμ κασαγπαυήρ ήφξτ και εικόμαρ εμσόρ σξτ 

ςφξλείξτ. Σε αμσίθεση οεπίοσψςη ακξλξτθξύμ σα οπξβλεοόμεμα 

οαιδαγψγικά μέσπα. 

 

11. Κάομιςμα, κασαμάλωςη αλκξόλ και φπήςη άλλωμ  

εναπσηςιξγόμωμ ξτςιώμ  

Αοαγξπεύεσαι σξ κάομιςμα και φπήςη αλκξόλ και εναπσηςιξγόμψμ 

ξτςιώμ, δεδξμέμηρ σηρ κασαςσπξυικήρ εοίδπαςήρ σξτρ ςση ςψμασική και 

σημ ομετμασική τγεία, κτπίψρ σψμ μεαπώμ ασόμψμ. Η οαπέκκλιςη αοό 

ατσόμ σξμ καμόμα ςτμεοάγεσαι ατςσηπό οειθαπφικό έλεγφξ. Η εοαμάληχη 

ή η ςξβαπόσησα σξτ οαπαοσώμασξρ είμαι δτμασό μα ξδηγήςει ςσημ 

αοξμάκπτμςη σξτ μαθησή αοό σξ ςφξλείξ. Ειδικόσεπα, ςε οεπίοσψςη 

κασξφήρ ή φπήςηρ εναπσηςιξγόμψμ ξτςιώμ, ακξλξτθξύμσαι και ξι 

οπξβλεοόμεμερ αοό σξμ μόμξ διαδικαςίερ. 

 

12. Ημεπήςιερ και οξλτήμεπερ εκδπξμέρ  

Οι μαθησέρ οξτ ςτμμεσέφξτμ ςε μξπυψσική εοίςκεχη, οεπίοασξ ή 

εκδπξμή σξτ ςφξλείξτ είμαι τοξφπεψμέμξι μα ακξλξτθξύμ σξ γεμικό 

οπόγπαμμα και σιρ ξδηγίερ σψμ ςτμξδώμ εκοαιδετσικώμ. Αοξμάκπτμςη 

μαθησή αοό σημ τοόλξιοη ξμάδα εοισπέοεσαι μόμξ μεσά αοό άδεια σξτ 

απφηγξύ σηρ εκδπξμήρ. Εοίςηρ, ξι μαθησέρ οπέοει μα έφξτμ κόςμια 

εμυάμιςη και ςτμοεπιυξπά και μα μημ εμξφλξύμ ή οπξκαλξύμ σξτρ 

οξλίσερ με σξτρ ξοξίξτρ έπφξμσαι ςε εοαυή-εοικξιμψμία. 

 

13. Ππξςσαςία αοό σξμ COVID-19  

Κασά σξ σπέφξμ ςφξλικό έσξρ, 2020-21, ιςφύξτμ όλα σα ευαπμξζόμεμα και 

έκσακσα τγειξμξμικά μέσπα για σημ οπξςσαςία αοό σξμ COVID 19. 

Ευιςσάσαι ιδιαίσεπη οπξςξφή ςσα οαπακάσψ: 

 Υοξφπεψσική και ςψςσή φπήςη μάςκαρ.  

 Τήπηςη σψμ εμδεδειγμέμψμ αοξςσάςεψμ ςε όλξτρ σξτρ φώπξτρ και 

οπξατλιςμόρ ςσα τοξδειγμέμα σμήμασα σξτ ςφξλείξτ, αμά σάνη.  

 Τήπηςη σψμ καμόμψμ ασξμικήρ τγιειμήρ – υπξμσίδα για σημ 

τγιειμή σψμ φεπιώμ. 



 Τήπηςη σψμ τοξδείνεψμ σψμ εκοαιδετσικώμ ςφεσικά με σα μέσπα 

οπξςσαςίαρ. 

 

Γ. Εοικξιμωμία και τμεπγαςία Γξμέωμ/Κηδεμόμωμ-φξλείξτ 

Ι. ημαςία σηρ εοικξιμωμίαρ και σηρ ςτμεπγαςίαρ φξλείξτ-ξικξγέμειαρ 

Πξλύ ςημαμσική οαπάμεσπξρ σηρ ςτμξλικήρ λεισξτπγίαρ σξτ Σφξλείξτ και 

σξτ κλίμασξρ οξτ δημιξτπγείσαι είμαι η εοικξιμψμία και η 

εοξικξδξμησική ςτμεπγαςία με σξτρ γξμείρ/κηδεμόμερ σψμ 

μαθησώμ/πιώμ και με σξμ Σύλλξγξ Γξμέψμ. Η εμοιςσξςύμη σξτ οαιδιξύ 

ςσξ Σφξλείξ εμιςφύεσαι αοό ση θεσική ςσάςη σψμ γξμέψμ/κηδεμόμψμ 

οπξρ σξ Σφξλείξ και σξμ εκοαιδετσικό. 

Οι γξμείρ/κηδεμόμερ είμαι ςημαμσικό μα ςτμεπγάζξμσαι ςσεμά με σξ 

Σφξλείξ, οπξκειμέμξτ μα οαπακξλξτθξύμ σημ αγψγή και σημ εοίδξςη σψμ 

οαιδιώμ σξτρ ςε σακσική βάςη, ςτμμεσέφξμσαρ ςσιρ εμημεπψσικέρ 

ςτμαμσήςειρ οξτ ξπγαμώμξμσαι αοό σξ Σφξλείξ. Θεψπείσαι ατσξμόηση η 

ςσεμή ςτμεπγαςία και εοικξιμψμία σψμ γξμέψμ/κηδεμόμψμ με σξτρ 

εκοαιδετσικξύρ και σξμ/ση Διετθτμσή/πια σξτ Σφξλείξτ ςσημ εοίλτςη 

ζησημάσψμ οξτ στφόμ οπξκύχξτμ. 

II. ύλλξγξρ Γξμέωμ και Κηδεμόμωμ 

Οι γξμείρ/κηδεμόμερ σψμ μαθησώμ/πιώμ κάθε Σφξλείξτ ςτγκπξσξύμ σξμ 

Σύλλξγξ Γξμέψμ/Κηδεμόμψμ, οξτ υέπει σημ εοψμτμία σξτ Σφξλείξτ και 

ςτμμεσέφξτμ ατσξδικαίψρ ςε ατσόμ. Ο Σύλλξγξρ Γξμέψμ/Κηδεμόμψμ 

βπίςκεσαι ςε άμεςη ςτμεπγαςία με σξμ/ση Διετθτμσή/πια, σξμ Σύλλξγξ 

Διδαςκόμσψμ/ξτςώμ σξτ Σφξλείξτ, αλλά και με σξμ/σημ Ππόεδπξ σηρ 

Σφξλικήρ Εοισπξοήρ σξτ Δήμξτ. 

III. φξλικό τμβξύλιξ  

Σε κάθε ςφξλική μξμάδα λεισξτπγεί σξ Σφξλικό Στμβξύλιξ, ςσξ ξοξίξ 

ςτμμεσέφξτμ ξ Σύλλξγξρ Διδαςκόμσψμ/ξτςώμ, σξ Διξικησικό Στμβξύλιξ 

σξτ Στλλόγξτ Γξμέψμ/Κηδεμόμψμ, ξ εκοπόςψοξρ σηρ Τξοικήρ 

Ατσξδιξίκηςηρ και σπειρ εκοπόςψοξι σψμ μαθησικώμ κξιμξσήσψμ, οξτ 

ξπίζξμσαι με αοόυαςη σξτ Στμβξτλίξτ σξτρ. Έπγξ σξτ Σφξλικξύ 

Στμβξτλίξτ είμαι η εναςυάλιςη σηρ ξμαλήρ λεισξτπγίαρ σξτ Σφξλείξτ με 

κάθε οπόςυξπξ σπόοξ, η καθιέπψςη σπόοψμ εοικξιμψμίαρ 

διδαςκόμσψμ/ξτςώμ και ξικξγεμειώμ σψμ μαθησώμ και σξτ ςφξλικξύ 

οεπιβάλλξμσξρ. 



IV. Η ςημαςία σηρ ςύμοπανηρ όλωμ 

Έμα αμξιφσό, ςτμεπγασικό, ςτμοεπιληοσικό και δημξκπασικό Σφξλείξ έφει 

αμάγκη αοό ση ςύμοπανη όλψμ −μαθησώμ/πιώμ, εκοαιδετσικώμ, 

Διετθτμσή/πιαρ, Στλλόγξτ Γξμέψμ και Κηδεμόμψμ, Σφξλικήρ Εοισπξοήρ, 

Τξοικήρ Ατσξδιξίκηςηρ−, για μα εοισύφει ςσημ αοξςσξλή σξτ. 

 

---------- 

Ο κξιμά ςτμυψμημέμξρ Καμξμιςμόρ βαςίζεσαι ςσημ ιςφύξτςα μξμξθεςία 

και ςσιρ ςύγφπξμερ οαιδαγψγικέρ και διδακσικέρ απφέρ. Η σήπηςη σξτ αοό 

σξτρ/σιρ μαθησέρ/πιερ, σξτρ εκοαιδετσικξύρ και σξτρ γξμείρ/κηδεμόμερ με 

αμξιβαίξ ςεβαςμό ςσξμ διακπισό θεςμικό πόλξ σξτρ, ώςσε μα έφει 

οληπόσησα, γεμική αοξδξφή και ευαπμξγή, αοξσελεί οπξϋοόθεςη σηρ 

εύπτθμηρ λεισξτπγίαρ σξτ Σφξλείξτ.  

Είμαι σξ θεμέλιξ οάμψ ςσξ ξοξίξ μοξπεί σξ Σφξλείξ μα ξικξδξμήςει για 

μα οεσύφει σξτρ ςσόφξτρ και σξ όπαμά σξτ. 

Θέμασα οξτ αμακύοσξτμ και δεμ οπξβλέοξμσαι αοό σξμ Καμξμιςμό, 

αμσιμεσψοίζξμσαι κασά οεπίοσψςη αοό σξμ/ση Διετθτμσή/πια και σξμ 

Σύλλξγξ Διδαςκόμσψμ/ξτςώμ, ςύμυψμα με σιρ απφέρ σηρ οαιδαγψγικήρ 

εοιςσήμηρ και σημ εκοαιδετσική μξμξθεςία, ςε ομεύμα ςτμεπγαςίαρ με 

όλα σα μέλη σηρ ςφξλικήρ κξιμόσησαρ. Ο καμξμιςμόρ κξιμξοξιείσαι ςε 

όλξτρ σξτρ γξμείρ/κηδεμόμερ σψμ μαθησώμ/πιώμ οπξρ εμημέπψςή σξτρ. 

 

 

Ο Διετθτμσήρ 

 

 

Αμοασζίδηρ Κτπιάκξρ 
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