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Πολιτική Συμπεριφοράς και Πειθαρχίας

Δήλωση  Σκοπού

Στο Ελληνικό Σχολείο πιστεύουμε ότι κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας  έχει ευθύνη για 
τη συμπεριφορά του  και όλοι έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται  πολύτιμοι και σεβαστοί. 
Όλο το προσωπικό και οι μαθητές έχουν δικαίωμα να επιτύχουν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους σε ασφαλές  και σίγουρο  περιβάλλον όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Είναι  πεποίθησή μας ότι η καλή συμπεριφορά 
πρέπει να συντηρείται με  συνέπεια ,να  ενθαρρύνεται και  να εκτιμάται.

Στόχοι

Αυτή η πολιτική στοχεύει:

 να παρέχει  τη βάση για την ανάπτυξη ενός θετικού, ολοκληρωμένου  σχολείου
               με ήθος προς τη συμπεριφορά

 να δημιουργεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει και ενισχύει την καλή συμπεριφορά
 να καθορίζει αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς
 να ενθαρρύνει τις  συνέπειες της  υπακοής  τόσο σε θετικές όσο και σε αρνητικές 

συμπεριφορές
 να προωθεί  την αυτοεκτίμηση, την αυτοπειθαρχία  και τις  θετικές  σχέσεις
 να διασφαλίζει ότι οι προσδοκίες και οι στρατηγικές του σχολείου είναι ευρέως 

γνωστές  και κατανοητές
 να καθορίσει  τις προσδοκίες που έχουμε για κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας
 να παρέχει  καθοδήγηση και υποστήριξη  στο  προσωπικό κατά την αντιμετώπιση 

ακατάλληλης  συμπεριφοράς.

Πρότυπα συμπεριφοράς

Μια  προσπάθεια καθορισμού αποδεκτών προτύπων συμπεριφοράς, είναι  το να 
αναγνωρίσουμε  ότι αυτοί είναι στόχοι πάνω στους οποίους  πρέπει να εργαστούμε  ,είτε 
εκπληρώνονται είτε όχι. Έτσι, το σχολείο έχει τον κεντρικό ρόλο στην κοινωνική και ηθική 
ανάπτυξη του μαθητή, όπως ακριβώς κάνει και με την ακαδημαϊκή του ανάπτυξη. Ακριβώς 
όπως μετράμε τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα όσον αφορά την πρόοδο και την ανάπτυξη με 
την πάροδο του χρόνου προς τους ακαδημαϊκούς στόχους, έτσι μετράμε τα πρότυπα 
συμπεριφοράς όσον αφορά την ανάπτυξη του μαθητή και την  ικανότητα συμμόρφωσης με 
τους στόχους συμπεριφοράς . Ο μαθητής φέρνει στο σχολείο μια μεγάλη ποικιλία 
μοτίβων συμπεριφοράς με βασικές διαφορές στις αξίες του σπιτιού, τις στάσεις και τις 
δεξιότητες των γονέων τους. Στο σχολείο  πρέπει να εργαστούμε  προς  τη δημιουργία 
προτύπων  συμπεριφοράς με βάση τις  αρχές της τιμιότητας, του σεβασμού, της εκτίμησης 
και της ευθύνης.
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Σχέση με άλλες πολιτικές

Αυτή η πολιτική πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την πολιτική κατά του εκφοβισμού.

Ρόλοι και ευθύνες

Ο διευθυντής πρέπει να :

 Συνεργαστεί  με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για να εξασφαλίσει  υψηλά

πρότυπα συμπεριφοράς ανά πάσα στιγμή.

Αναμένεται ότι το προσωπικό  θα:

 Βεβαιωθεί  ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν ένα ευρύ, ισορροπημένο και 
ενδιαφέρον  πρόγραμμα σπουδών στο κατάλληλο επίπεδο, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο υλικό.

 Βεβαιωθεί ότι οι στόχοι του μαθήματος, τα κριτήρια επιτυχίας ,η εργασία και οι 
απαιτήσεις καθορίζονται με σαφήνεια και παρακολουθείται η πρόοδος προσεκτικά.

 Βεβαιωθεί  ότι τα μαθήματα ξεκινούν και τελειώνουν εγκαίρως
 Κάνει  σαφή με εποικοδομητικό και θετικό τρόπο το ποια είναι η συμπεριφορά που 

αναμένεται  να έχουν οι μαθητές.
 Παρέχουν  στους μαθητές ένα καλό πρότυπο.

Αναμένεται ότι οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο θα:

 Είναι ακριβής,  οργανωμένοι και θα  έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό  για τα 
μαθήματά τους.

  Βγάζουν   τον  καλύτερό τους  εαυτό ανά πάσα στιγμή ,θα  υπερηφανεύονται  για 
τη δουλειά και την αξία  της εκπαίδευσης  και  για την ανάπτυξη της αγάπης τους  
για  τη μάθηση.

 Δείχνουν  σεβασμό φροντίδα και εκτίμηση σε άλλους.
  Ακούν όταν μιλούν δάσκαλοι και άλλοι.
 Δείχνουν σεβασμό στο σχολικό περιβάλλον.
 Ακολουθούν  τους κανόνες και τις προσδοκίες του σχολείου.

Αναμένεται ότι οι Γονείς / Κηδεμόνες  θα:

 Βεβαιωθούν  ότι το παιδί τους πηγαίνει στο σχολείο και φτάνει στην ώρα του.
 Βεβαιωθούν  ότι το παιδί τους έχει τον σωστό εξοπλισμό για όλα τους μαθήματα.
 Επικοινωνούν  με το σχολείο εάν το παιδί τους απουσιάζει ή αργοπορεί
 Βεβαιωθούν ότι το παιδί τους συμπεριφέρεται σωστά στο σχολείο.
 Υποστηρίξουν  το σχολείο εάν επιβληθούν κυρώσεις στο παιδί τους για ακατάλληλη

ή μη αποδεκτή  συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα σπουδών και η μάθηση

Πιστεύουμε ότι ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα σπουδών με αποτελεσματική
 μάθηση συμβάλλει στην καλή συμπεριφορά. Μέσω προγραμματισμού για τις ανάγκες της
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εξατομικευμένης   μάθησης, την ενεργή συμμετοχή  μεμονωμένων  μαθητών καθώς 
και τα δομημένα σχόλια συμβάλλουν στην αποφυγή της αποξένωσης και της δυσαρέσκειας,
στα οποία  μπορεί να βρίσκεται η ρίζα της κακής συμπεριφοράς.
Συνεπώς, τα μαθήματα πρέπει να έχουν σαφείς στόχους και κριτήρια επιτυχίας,
κατανοητούς από τους μαθητές και ταυτόχρονα  διαφοροποιημένους  για να καλύψει τις 
ανάγκες των μαθητών με διαφορετικές  ικανότητες. Η κράτηση  και η τήρηση αρχείων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως υποστηρικτική δραστηριότητα, παρέχοντας 
ανατροφοδότηση στους μαθητές για την πρόοδό τους και τα επιτεύγματα τους αλλά  και ως
ένδειξη ότι οι προσπάθειες του μαθητή εκτιμώνται και ότι η πρόοδος έχει σημασία.

Διαχείριση σχολικής τάξης

Οι μέθοδοι διαχείρισης και διδασκαλίας στην τάξη έχουν σημαντική
επιρροή στη συμπεριφορά των μαθητών. Το περιβάλλον της τάξης δίνει σαφή
μηνύματα στους μαθητές σχετικά με το βαθμό στον οποίο αυτοί και οι προσπάθειές τους
αποτιμώνται. Σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητών, στρατηγικές για
ενθάρρυνση καλής συμπεριφοράς, ρυθμίσεις επίπλων, πρόσβαση σε
υλικά και  οθόνες στην τάξη επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές
συμπεριφέρομαι.

Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να οργανώνονται για να αναπτύξουν ανεξαρτησία και 
προσωπική πρωτοβουλία. Τα έπιπλα πρέπει να τοποθετούνται  ώστε να παρέχουν ένα 
περιβάλλον που  ευνοεί την καλή συμπεριφορά κατά την εργασία. Τα υλικά και οι πόροι 
πρέπει να είναι διευθετημένα  έτσι ώστε να βοηθήσουν  την προσβασιμότητα και να 
μειώσουν  την αβεβαιότητα και την αναστάτωση.
Οι οθόνες –αφίσες πρέπει να βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης μέσω της 
επίδειξης της αξίας  της συνεισφοράς κάθε ατόμου, και γενικά η τάξη πρέπει παρέχει ένα 
φιλόξενο περιβάλλον.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να ενθαρρύνουν τον ενθουσιασμό και την ενεργό 
συμμετοχή για όλα. Τα μαθήματα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
γνώσεων και κατανόησης, η οποία θα επιτρέψει στους μαθητές να εργαστούν και να 
παίξουν σε συνεργασία με άλλους. Ο έπαινος πρέπει να χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει 
την καλή συμπεριφορά καθώς και  την καλή δουλειά. Η κριτική πρέπει να είναι ένα ιδιωτικό
θέμα μεταξύ δασκάλου  και μαθητή  για να αποφευχθεί  η δυσαρέσκεια.

Κανόνες και διαδικασίες

Οι κανόνες και οι διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν για να καταστήσουν με σαφήνεια 
στους μαθητές πώς μπορούν να επιτύχουν αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες πρέπει:

 Να διατηρούνται  στο ελάχιστο απαραίτητο.
 Να δηλώνονται  θετικά, λέγοντας στους μαθητές τι να κάνουν και όχι τι να μην 

κάνουν.
 Να ενθαρρύνουν ενεργά όλους τους εμπλεκόμενους να συμμετάσχουν στη δική 

τους ανάπτυξη.
 Να έχουν ένα σαφές σκεπτικό, να είναι σαφείς σε όλους.
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 Να εφαρμόζονται και να εφαρμόζονται με συνέπεια.
 Να προωθούν  την  ιδέα ότι  κάθε μέλος του σχολείου έχει  ευθύνη του έναντι του 

συνόλου.

Ανταμοιβές

Δίνεται έμφαση  στις ανταμοιβές για την ενίσχυση της καλής συμπεριφοράς, παρά στην
αποτυχία. Πιστεύουμε ότι οι ανταμοιβές έχουν παρακινητικό ρόλο, βοηθώντας τους 
μαθητές  να δουν ότι εκτιμάται η καλή συμπεριφορά. Η πιο κοινή ανταμοιβή είναι ο 
έπαινος, ανεπίσημος  και επίσημος, δημόσιος  και ιδιωτικός, σε άτομα και ομάδες. 
Κερδίζεται από τη διατήρηση καλών προτύπων καθώς και από ιδιαίτερα
αξιοσημείωτα επιτεύγματα. Αυτό ισχύει τόσο για τους ενήλικες όσο και για τους μαθητές. 
Ο έπαινος για τη συμπεριφορά πρέπει να είναι τόσο υψηλός όσο και για τη ν εκπαιδευτική 
εργασία. 

Διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται  για την  ενθάρρυνση:
 Λεκτικός έπαινος
 Γραπτός έπαινος
 Αυτοκόλλητα, αστέρια
 Αναγνώριση από ολόκληρη την τάξη
 Αναγνώριση από ολόκληρο το σχολείο (συνέλευση) (συμπεριλαμβανομένου και 

εκτός σχολείου επιτεύγματα)

Κυρώσεις

Αν και οι ανταμοιβές είναι κυρίαρχες  για την ενθάρρυνση της καλής συμπεριφοράς,
ρεαλιστικά υπάρχει και η ανάγκη κυρώσεων για την  καταστολή  της μη αποδεκτής  
συμπεριφοράς και για την προστασία της ασφάλειας και της σταθερότητας της σχολικής 
κοινότητας. Σε ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός είναι κεντρική αξία , η απώλεια του  
σεβασμού ή η αποδοκιμασία είναι μια ισχυρή τιμωρία.

Η χρήση της τιμωρίας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ορισμένα χαρακτηριστικά:

 Πρέπει να είναι ξεκάθαρο  γιατί εφαρμόζεται η κύρωση
 Πρέπει να καταστεί σαφές σε τι απαιτούνται αλλαγές στη συμπεριφορά ώστε να 

αποφευχθεί  μελλοντική τιμωρία.
 Η ομαδική τιμωρία πρέπει να αποφεύγεται καθώς δημιουργεί δυσαρέσκεια.
 Πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ μικρού και μεγάλου αδικήματος.
 Πρέπει να είναι η συμπεριφορά και όχι το άτομο που τιμωρείται.

Οι κυρώσεις κυμαίνονται από εκφράσεις αποδοκιμασίας έως απόσυρση του
προνομίου, παραπομπή  στον Διευθυντή και ενημέρωση των γονέων. Περιπτώσεις κακής 
συμπεριφοράς που είναι σχετικά μικρές  αντιμετωπίζονται με μικρές κυρώσεις. Είναι 
σημαντικό ότι η κύρωση είναι ανάλογη με το αδίκημα ή την ηλικία του μαθητή.

Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά αποθαρρύνεται από:

 Απώλεια προνομίων
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 Κράτηση (για να περάσει λίγο χρόνο στο σημείο σκέψης στη σχολική αυλή)
 Τηλεφωνική κλήση στους γονείς
 Βιβλίο καταγραφής συμβάντων

Όπου η αντικοινωνική, μη αποδεκτή  συμπεριφορά είναι συχνή ,η  επιβολή μόνο  
κυρώσεων  είναι αναποτελεσματική. Σε τέτοιες περιπτώσεις  πρέπει να πραγματοποιηθεί 
προσεκτική αξιολόγηση του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, οργάνωση και 
διαχείριση τάξης, καθώς και διαδικασίες ολόκληρου του σχολείου για την εξάλειψή 
της  .Κατά την αντιμετώπιση της κακής συμπεριφοράς και την επιβολή κυρώσεων 
φροντίζουμε  πάντα οι μαθητές γνωρίζουν ότι είναι η συμπεριφορά που είναι απαράδεκτη 
και δεν υπάρχει προσωπικό θέμα με τον μαθητή.

Μέθοδοι επιβολής κυρώσεων

 Φωνές ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός εάν είναι για να αποφευχθεί ο 
τραυματισμός ενός μαθητή π.χ. στην παιδική χαρά.

 Ένας μαθητής δεν πρέπει να ταπεινωθεί ή να γελοιοποιηθεί π.χ. μιλώντας για  τις 
ενέργειές του μπροστά στην τάξη ή τους γονείς. Τα συναισθήματα του μαθητή 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να γίνονται σεβαστά ανά πάσα στιγμή.

 Βεβαιωθείτε ότι ο μαθητής καταλαβαίνει ότι  είναι η συμπεριφορά που δεν είναι 
αποδεκτή και όχι προσωπική αντιπάθεια προς τον  συγκεκριμένο μαθητή.

 Οι μαθητές δεν πρέπει να αποστέλλονται μόνοι τους έξω από την τάξη. Η 
αποστολή στον  διευθυντή  πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά κατά 
προτίμηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ,εκτός αν απαιτείται επείγουσα 
προσοχή και  ο επικεφαλής  δάσκαλος προσκαλείται στην τάξη.

 Αποφύγετε τη χρήση της λέξης «άτακτος» (ή άλλες παρόμοιες λέξεις) καθώς η 
επισήμανση ενός μαθητή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τους ακολουθεί πολύ μετά
ακόμα και όταν η συμπεριφορά έχει βελτιωθεί.

 Να θυμάστε ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν γιατί αυτοί 
έχουν συμπεριφερθεί εσφαλμένα. Ελέγξτε εάν έχουν προκληθεί και μιλήστε  και με
τους άλλους  μαθητές  που πήραν μέρος στο γεγονός.

 Κάντε την κύρωση κατάλληλη για το αδίκημα και την ηλικία του μαθητή.
 Πάντα ενθαρρύνετε και επαινείτε την καλή συμπεριφορά.
 Σε περίπτωση συνεχιζόμενης κακής συμπεριφοράς, ζητήστε περαιτέρω 

καθοδήγηση από τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο.
 Να γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχει υποκείμενος λόγος π.χ. ειδικές ανάγκες
 Διατηρήστε επαφή με τους γονείς και ενημερώστε τους εάν η συμπεριφορά ενός 

μαθητή δεν βελτιώνεται. Ζητήστε τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος  στο σπίτι, καθώς και στο σχολείο.

Επικοινωνία και γονική συνεργασία

Δίνουμε υψηλή προτεραιότητα στη σωστή  επικοινωνία εντός του σχολείου και στη
θετική συνεργασία με τους γονείς, δεδομένου ότι αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την 
προώθηση και τη διατήρηση  υψηλών  προτύπων  συμπεριφοράς.
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Όπου η συμπεριφορά ενός μαθητή προκαλεί ανησυχία είναι σημαντικό
ότι όλοι όσοι εργάζονται με το μαθητή στο σχολείο να γνωρίζουν τις 
ανησυχίες και τα μέτρα που λαμβάνονται ως απάντηση. Βασικό ρόλο  σε αυτήν τη 
διαδικασία επικοινωνίας  έχει ο Δάσκαλος της Τάξης που έχει και  την αρχική ευθύνη για 
την ευημερία του μαθητή. Έγκαιρη προειδοποίηση για τις  ανησυχίες πρέπει να 
κοινοποιούνται στον επικεφαλή δάσκαλο, έτσι ώστε οι στρατηγικές να συζητηθούν  και να 
συμφωνηθούν πριν απαιτηθούν περαιτέρω βήματα.

Η θετική συνεργασία με τους γονείς είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης προκειμένου  να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση στις προσδοκίες για την 
αντιμετώπιση του  προβλήματος. Η συμμετοχή των γονέων σε πολλές πτυχές της σχολικής 
ζωής ενθαρρύνεται. Αυτή η συμμετοχή βοηθά στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων  στις οποίες 
οι γονείς είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν  εάν το σχολείο απαιτήσει την υποστήριξή 
τους για την αντιμετώπιση ζητημάτων μη αποδεκτής συμπεριφοράς.

Το σχολείο θα κοινοποιήσει την πολιτική και τις προσδοκίες στους γονείς. ΄Οπου
η συμπεριφορά προκαλεί ανησυχία οι γονείς θα ενημερωθούν σε πρώιμο στάδιο
και θα τους  δοθεί  η ευκαιρία να συζητήσουν την κατάσταση. Η γονική υποστήριξη 
επιδιώκεται για  να καταρτιστεί  ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, και  οι
περαιτέρω κυρώσεις θα συζητηθούν  με τους γονείς.

΄Ελεγχος και αξιολόγηση

Ο διευθυντής θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτής της πολιτικής εξετάζοντας:

 Τον αριθμό  και το  εύρος των  ανταμοιβών για καλή συμπεριφορά κάθε φορά
 Τον αριθμό των  κυρώσεων
 Την παρακολούθηση του  εκφοβισμού ,την  ανάληψη δράσης και  την υποστήριξη

Αυτή η πολιτική ενημερώθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2019.


