ΣXEΔIO ΓENIKOY KANONIΣMOY ΛEITOYPΓIAΣ
TOY ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. Συμβάλλουν με τη στάση τους στην εμπέδωση ενός ήρεμου και συνεργατικού κλίματος
μέσα στο σχολείο με σεβασμό στην προσωπικότητα των μαθητών και των συναδέλφων
τους, αποφεύγοντας εκφράσεις και ενέργειες που τους θίγουν. Τις μεταξύ τους σχέσεις
είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής,
συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας
πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τον Διευθυντή του σχολείου.
2. Αντιμετωπίζουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικούς χειρισμούς θέματα που σχετίζονται
με την αξιολόγηση και τη συμπεριφορά των μαθητών. Με τη στάση τους πρέπει να
συμβάλλουν στην εκτόνωση των εντάσεων και στην αντιμετώπιση των σχολικών
δυσλειτουργιών.
3. Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και
προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.
4. Αξιοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, προσπαθούν να
διευρύνουν διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες και τους
ωθούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
5. Επιδιώκουν την ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία με σεβασμό στην προσωπικότητα,
στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές
ιδιαιτερότητες του μαθητή.
6. Σέβονται και τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της σχολικής ζωής, με σκοπό η
σχολική μονάδα να είναι ευνομούμενη ομάδα, να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί
για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής
αγωγής.
7. Μεριμνούν για την ευταξία και την ευκοσμία των σχολικών χώρων, διασφαλίζουν την
ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους σχολικούς χώρους όπως και την ασφάλεια τους
κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που
πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχολείου.
8. Ενημερώνουν προγραμματισμένα τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για θέματα
που αφορούν στην επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά και συνεργάζονται με τους
γονείς για θέματα που έχουν σχέση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση μαθητών.
9. Τηρούν εχεμύθεια σε ό, τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις
συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή
των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν
το σχολείο.
10. Συνεργάζονται μεταξύ τους σε θέματα που αφορούν στη διδακτική διαδικασία, στη
συμπεριφορά των μαθητών και γενικότερα στον προγραμματισμό της σχολικής ζωής.

