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Γεκνηηθό ρνιείν θαη

Γνλείο

πκβαδίδνληαο κε ηα

κελύκαηα θαη ηνπο

θαλόλεο



Μέξνο Α΄

θνπόο ηεο

Δθπαίδεπζεο



Η Βαζηθή Απνζηνιή ηεο

Δθπαίδεπζεο

(Ν. 1566/85)

θνπόο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιόπιεπξε,

αξκνληθή θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθώλ

θαη ςπρνζσκαηηθώλ δπλάκεσλ ησλ καζεηώλ, ώζηε,

αλεμάξηεηα από θύιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε

δπλαηόηεηα λα εμειηρζνύλ ζε νινθιεξσκέλεο

πξνζσπηθόηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά.



Βαζηθέο Αξρέο

(Ν. 1566/85)

Διεπζεξία, ππεπζπλόηεηα, δεκνθξαηία

Φηινπαηξία

Αγάπε πξνο αλζξώπνπο, δσή, θύζε

Πίζηε

Καιιηέξγεηα ελδηαθεξόλησλ

Γεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε

πλεξγαζία

Αλζξώπηλεο αμίεο

Φηιία θαη ζπλεξγαζία κε όινπο

Γηθαηνζύλε - εηξήλε



πλεπαγσγέο

1. Πνιπδηάζηαηνο ν ξόινο ηνπ

ζρνιείνπ, έληνλα αμηαθόο θαη

θηινζνθηθόο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη

κέζα από ηελ θνηλή ζπκθσλία ησλ

εκπιεθνκέλσλ θαη ζεκειηώλεηαη

κέζα από ηελ εκπηζηνζύλε ηεο

θνηλσλίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθό.



πλεπαγσγέο

2. Δπεηδή αθξηβώο δελ ππάξρνπλ

πάληα απόιπηεο απαληήζεηο ζε

ζέκαηα παηδείαο, ζα πξέπεη λα

ηεξνύληαη αλνηρηνί νη δίαπινη

επηθνηλσλίαο θαη

δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζε

ζρνιείν θαη νηθνγέλεηα.



πλεπαγσγέο

3. Η απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ

πινπνηείηαη κέζα από όια ηα

καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ

πξνγξάκκαηνο θαη όρη κέζα από

θάπνηα πνπ ηπρόλ ζεσξνύληαη

ζεκαληηθόηεξα από άιια.



Μέξνο Β΄

Αξρέο ηνπ ζρνιείνπ, 

θαλόλεο θαη

δηαδηθαζίεο



Μέξνο Β΄

Βαζηθή Αξρή

εβαζκόο, θξνληίδα

θαη δηθαηνζύλε ζε

ό,ηη αθνξά:



Τι ζητάμε από τα παιδιά Τι αναμένουμε από τους

γονείς

• θαζαξηόηεηα

• θξνληίδα ησλ πιηθώλ

ηνπο

• θηιία κε ζπκκαζεηέο

πνπ ηνπο αγαπνύλ θαη

ηνπο εθηηκνύλ

• επηκέιεηα βηβιίσλ θαη

πιηθώλ

• απνθπγή αθξαίαο εκθάληζεο

• παξακνλή ζην ζπίηη όηαλ

είλαη άξξσζηα

• θξνληίδα γηα ηνλ

θαηάιιειν ξνπρηζκό (π.ρ. 

ζηε γπκλαζηηθή) 

• αλαδήηεζε μεραζκέλνπ

ξνπρηζκνύ

• απηνλνκία ζηε κειέηε

εβαζκόο, θξνληίδα θαη δηθαηνζύλε ζε ό,ηη αθνξά

ηνλ εαπηό (απηνζεβαζκόο):



Τι ζητάμε από τα

παιδιά

Τι αναμένουμε από τους γονείς

• εξεκία ηελ ώξα ηνπ

καζήκαηνο

• πξνζνρή

• επηκέιεηα

• ζπκκεηνρή ζηηο

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπγθεληξώζεηο

κε εθπαηδεπηηθνύο

• ελζάξξπλζε ησλ παηδηώλ λα

ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο ηνπ

ζρνιείνπ

• πςειέο πξνζδνθίεο

• κελύκαηα γηα ην πόζν

ζεκαληηθή είλαη ε δηαδηθαζία

ηεο κάζεζεο

• βνήζεηα παηδηώλ ζηελ νξγάλσζε

εβαζκόο, θξνληίδα θαη δηθαηνζύλε ζε ό,ηη αθνξά ηη

μαθηζιακή διαδικαζία:



Τι ζητάμε από τα παιδιά Τι αναμένουμε από τους

γονείς

• ζπγθέληξσζε ζην

πξναύιην όηαλ ρηππάεη

θνπδνύλη

• κε παξακνλή ζηνπο

εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ

ζρνιείνπ

• κε ρξήζε θηλεηώλ

ηειεθώλσλ

• έγθαηξε επηζηξνθή

δαλεηζκέλσλ βηβιίσλ

• απνδνρή ησλ ζρνιηθώλ

θαλόλσλ

• έγθαηξε πξνζέιεπζε ζην

ζρνιείν θαζεκεξηλά γηα

παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ

παηδηνύ

• έγθαηξε πξνζθόκηζε ζην

ζρνιείν ησλ απαξαίηεησλ

βεβαηώζεσλ

• ππεύζπλε δήισζε ζε

πεξίπησζε έθηαθηεο

εβαζκόο, θξνληίδα θαη δηθαηνζύλε ζε ό,ηη αθνξά ηοσς

ησπικούς κανόνες ζτολικής ζωής:



Τι ζητάμε από τα

παιδιά

Τι αναμένουμε από τους γονείς

• απνθπγή βίαο

• απόξξηςε

εθθνβηζκνύ

• επηθνηλσλία / 

δεκνθξαηηθή επίιπζε

πξνβιεκάησλ

• ελεξγό ζπκκεηνρή

ζηηο εθπαηδεπηηθέο

δξάζεηο

• αξκνληθέο ζρέζεηο κεηαμύ

γνλέσλ

• κελύκαηα αιιεινζεβαζκνύ

• αλνηθηή επηθνηλσλία –

δεκνθξαηηθό δηάινγν

• ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ γηα

όπνην ζέκα πξνθύπηεη

• αλάπηπμε δηθηύνπ ηαρείαο

ελεκέξσζεο

• ελεξγό ζπκκεηνρή ζηνλ ύιινγν

Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ

εβαζκόο, θξνληίδα θαη δηθαηνζύλε ζε ό,ηη αθνξά ηοσς

κοινωνικούς κανόνες ηης ζτολικής ζωής :



Τι ζητάμε από τα παιδιά Τι αναμένουμε από τους

γονείς

• θαζαξηόηεηα ζξαλίσλ

• θαζαξηόηεηα αίζνπζαο, 

πξναπιίνπ θαη ηνπαιεηώλ

• θξνληίδα ζρνιηθνύ

πιηθνύ

• κελύκαηα θξνληίδαο

ζρνιηθώλ ρώξσλ θαη

εμνπιηζκνύ

• ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθέο

δξάζεηο εμσξατζκνύ ησλ

ζρνιηθώλ ρώξσλ

εβαζκόο, θξνληίδα θαη δηθαηνζύλε ζε ό,ηη αθνξά ηο

ζτολικό περιβάλλον:

Τι αναμένουμε από τους

γονείς



Τι ζητάμε από τα

παιδιά

Τι αναμένουμε από

τους γονείς

• πξνζήισζε ζηηο

νδεγίεο

• επγέλεηα

• εκπηζηνζύλε

εβαζκόο, θξνληίδα θαη δηθαηνζύλε ζε ό,ηη αθνξά ηοσς

δαζκάλοσς:

Τι αναμένουμε από

τους γονείς



ν Βνεζώ ην παηδί κνπ ζεκαίλεη

ελδηαθέξνκαη θαη ππνζηεξίδσ από ηε δηθή

κνπ ζέζε, ηε ζέζε ηνπ γνλέα, ηε δνπιεηά

ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα επεκβαίλσ ζε

απηή, νύηε λα θάλσ θάηη δηαθνξεηηθό ζηε

ζέζε ηεο.

ν ηεξίδσ, άξα ζπκκεηέρσ θαη βνεζώ ην

ζρνιείν, ζεκαίλεη δέρνκαη πξώηα-πξώηα

θαη ζέβνκαη ηνπο θαλόλεο ηνπ.

ύλνςε (1)



ν Αθόκα θαη αλ «απηό πνπ ιέεη ε δαζθάια ή

ν δάζθαινο» δελ ην βξίζθνπκε απόιπηα

«ζσζηό», είλαη ζεηηθό ην όηη ην παηδί

καο ηνπ δίλεη ηόζε ζεκαζία θαη αμία. 

Απνηειεί πνιύ ζεκαληηθό δείγκα ηεο

θαιήο ηνπ πξνζαξκνγήο.

ν Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ λα

δεκηνπξγείηαη κηα πξαγκαηηθή ζρέζε

αιιεινθαηαλόεζεο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη

ηνπο γνλείο.

ύλνςε (2)



ν Σα καζήκαηα ζην ζπίηη ζα πξέπεη λα

γίλνληαη ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί κπνξεί

λα ζπγθεληξσζεί θαη λα απνδώζεη

θαιύηεξα.

ν Γηα λα αλαπηύμεη ην παηδί ζεηηθή ζηάζε

απέλαληη ζην ζρνιείν, πξέπεη λα ληώζεη

όηη αθήλεη πεξηζώξηα λα ηθαλνπνηήζεη

όιεο ηηο ππόινηπεο αλάγθεο ηνπ.

ύλνςε (3)



1ν Γεκνηηθό ρνιείν Ραθήλαο

αο

επραξηζηώ


