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Αξιότιμοι γονείς-κηδεμόνες  

Ευχόμαστε μια δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, ευημερία και καλή πρόοδο σε όλους τους 
μαθητές και όλες τις μαθήτριες που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα των 10ου και 17ου 
Δημοτικών Σχολείων. 
Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματός μας για το σχολικό 
έτος 2014-2015, ο οποίος έχει συνταχθεί σε κοινή συνεδρίαση των Συλλόγων Διδασκόντων των 
δύο σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.  
Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο αμοιβαίος σεβασμός και η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του 
σχολείου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλύτερη μεταξύ μας συνεργασία, αλλά κυρίως 
στην επίτευξη των δύο πρωταρχικών κκ οο ιι νν ώώ νν  στόχων μας: 

ττηη νν   αα σσ φφ άά λλ εειι αα   ττωω νν   ππ αα ιι δδιι ώώ νν   κκ αα ιι   ττηη   ββέέ λλ ττιι σσ ττηη  ππ οοιι όό ττηη τταα   ττηηςς   εεκκ ππ ααιι δδ εε υυ ττιι κκ ήήςς   δδιι αα δδ ιικκ αασσ ίί ααςς. 

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ   ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   
ΣΣχχοολλιικκόό  έέττοοςς    22001144--22001155  

 
 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  &  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  
Η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται κυρίως από την κεντρική είσοδο του 
σχολείου, από την οδό Ακρίτα. Η είσοδος επί της οδού Ιθάκης – η οποία χρησιμοποιείται 
εναλλακτικά ανοίγει στις 8:00 και παραμένει ανοιχτή έως και την ώρα της πρωινής προσευχής 
ΗΗ  πρωινή προσέλευση  των μαθητών/τριών πραγματοποιείται από τις 7:50 έως τις 8:05. Τα 
παιδιά υποδέχονται και παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίας. Οι γονείς-κηδεμόνες δεν 
εισέρχονται στον αύλειο χώρο του σχολείου. 1 

Σας ενημερώνουμε ότι - προκειμένου να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς - λειτουργεί 
προαιρετική Πρωινή Ζώνη (ώρα προσέλευσης: 7:00 - 7:20), στην οποία μπορούν να εγγραφούν με 
αίτηση των γονέων και παιδιά που δεν έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο. 

Για την αποτελεσματικότερη προστασία των μαθητών/τριών και την ομαλή λειτουργία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εξωτερικές πόρτες του σχολείου θα κλειδώνουν αμέσως μετά την 
πρωινή προσευχή και θα παραμένουν κλειστές έως τη λήξη λειτουργίας του διδακτικού ωραρίου του 
πρωινού και του ολοήμερου προγράμματος του σχολείου. 
Σε περίπτωση που μαθητής ή μαθήτρια παραστεί ανάγκη να καθυστερήσει  για ιατρικές 
εξετάσεις ή άλλο σοβαρό λόγο, παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση του σχολείου. Επίσης, σε 
περίπτωση καθυστέρησης η προσέλευση θα γίνεται κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος, για να 
μην διαταράσσεται το κλίμα της τάξης και η διεξαγωγή του μαθήματος. 
ΚΚααττάά  ττηη  μεσημεριανή αποχώρηση του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, οι γονείς-
κηδεμόνες των παιδιών που φοιτούν στις Α΄ και Β΄ τάξεις των δύο σχολείων παραλαμβάνουν τα 
παιδιά από τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς των τμημάτων από την  κεντρική είσοδο του 
σχολείου (Ακρίτα) στις 12:25΄ ακριβώς. Από το ίδιο σημείο παραλαμβάνουν (στις 13:15 ή στις 14:00) 
οι γονείς-κηδεμόνες τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων (Γ, Δ, Ε, Στ) που δεν αποχωρούν μόνα τους. 
Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και των 
μαθητριών, καθώς και την έγκαιρη παραλαβή τους.  

                                                
1 εκτός εάν έχουν ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (η οποία εκδίδεται σε ειδικές περιπτώσεις) ή προγραμματισμένο ραντεβού. 
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Σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων παρακαλούνται όλοι οι γονείς είτε να προσέρχονται 
μαζί με τα παιδιά τους στο σχολείο και να μην αποχωρούν εάν δεν βεβαιωθούν ότι θα 
πραγματοποιηθούν τα μαθήματα είτε να ενημερώνονται τηλεφωνικά (από τις 7:30 έως τις 7:45 την 
ημέρα της απεργίας). 
  

ΩΩ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  &&  ΟΟΛΛΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ 
Πρωινή προαιρετική Ζώνη 

 7:00 -  7:20 Υποδοχή μαθητών/τριών (στην αίθουσα) 
 7:20 -  8:00 Προετοιμασία  

ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 7:50 -  8:05 Υποδοχή μαθητών/τριών (στις εξωτερικές εισόδους του σχολείου) 
 8:10 -  9:40 Α΄ δίωρο => 1η & 2η διδακτικές ώρες 
 9:40 - 10:00 Α΄ διάλειμμα  
10:00 - 11:30 Β΄ δίωρο=> 3η & 4η διδακτικές ώρες 
11:30 - 11:45 Β΄ διάλειμμα 
11:45 - 12:25 5η διδακτική ώρα 
12:25 - 12:35 Γ΄ διάλειμμα 
12:35 - 13:15 6η διδακτική ώρα 
13:15 - 13:20 Δ΄ διάλειμμα 
13:20 - 14:00 7η διδακτική ώρα 

ΛΗΞΗ υποχρεωτικού προγράμματος 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
12:35 - 13:15 1η διδακτική ώρα ολοημέρου [για τις Α΄ & Β΄ τάξεις] 
13:15 - 13:20 Διάλειμμα 
13:20 - 14:00 2η διδακτική ώρα ολοημέρου 
14:00 - 14:05 Διάλειμμα              --             1η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ (14:00) 
14:05 - 14:40 Φαγητό - Χαλάρωση 
14:40 - 14:50 Διάλειμμα               --             2η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ (14:40) 
14:50 - 15:30 3η διδακτική ώρα ολοημέρου 
15:30 - 15:40 Διάλειμμα               --             3η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ (15:30) 
15:40 - 16:15 4η διδακτική ώρα ολοημέρου 

ΛΗΞΗ ολοήμερου προγράμματος 

 
 Φοίτηση - Απουσίες μαθητών/τριών 
Είναι σημαντικό οι γονείς-κηδεμόνες να ενημερώνουν τηλεφωνικά το σχολείο για την απουσία των 
παιδιών έγκαιρα (πριν την ώρα της πρωινής προσευχής). 

Σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση. 

Κανείς μαθητής και καμία μαθήτρια δεν μπορεί να αποχωρήσει χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος του σχολείου. Σε περίπτωση που μαθητής ή μαθήτρια 
ασθενήσει, ειδοποιούνται τηλεφωνικά οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να φροντίσουν να παραλάβουν το 
συντομότερο δυνατό το παιδί τους για την προστασία της υγείας του, αλλά και της υγείας των άλλων 
παιδιών. 
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 ΟΛΟΗΜΕΡΟ: Αποχώρηση - Απουσίες 
••  Για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την προστασία των μαθητών/τριών των 

ολοήμερων τμημάτων, παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες να είναι συνεπείς στη δηλωθείσα 
ώρα αποχώρησης των παιδιών. Για την διαδικασία αποχώρησης ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν. 

••  Σε περίπτωση που μαθητής ή μαθήτρια έχει παρακολουθήσει κανονικά το πρωινό πρόγραμμα 
και απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο από το ολοήμερο, θα πρέπει να ενημερώνονται από το 
γονέα-κηδεμόνα ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου, καθώς και οι υπεύθυνοι/ες του 
ολοήμερου.  

 
 Ενημέρωση γονέων - Συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών 

ΟΟιι  γγοοννεείίςς--κκηηδδεεμμόόννεεςς οοφφεείίλλοουυνν  νναα  

((αα))  ππρροοσσέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  ΣΣχχοολλεείίοο  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς::  
• μία φορά το μήνα για να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους από τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου τις μέρες και ώρες που έχουν ορίσει οι εκπαιδευτικοί 
• στο τέλος κάθε τριμήνου για τον απολογισμό του τριμήνου και την επίδοση βαθμολογίας 
• όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Δ/νση ή τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου 
• στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου 
• στις συγκεντρώσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
• στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου-σπουδών 
 
((ββ))  δδιιααββάάζζοουυνν  ππρροοσσεεκκττιικκάά  όόλλεεςς  ττιιςς  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  πποουυ  μμεεττααφφέέρροουυνν  οοιι  μμααθθηηττέέςς//ττρριιεεςς  ((ήή  ααννααρρττώώννττααιι  
σσττοονν  ππίίνναακκαα  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  εειισσόόδδοουυ))  κκααιι  νναα  εεννηημμεερρώώννοοννττααιι  γγιιαα  θθέέμμαατταα  λλεειιττοουυρργγίίααςς   
ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  
 
((γγ))  εεννηημμεερρώώννοουυνν  ττοο  δδιιδδαακκττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ::  
• για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ) 
• για όσα ζητήματα αφορούν τα παιδιά και μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή πορεία τους στο 

σχολείο, την ψυχοσωματική τους υγεία, την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους (προβλήματα 
υγείας, οικογενειακά προβλήματα κλπ). Επίσης, σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή 
βρίσκονται σε διάσταση, το σχολείο πρέπει να είναι ενήμερο για το ποιος γονέας έχει την 
επιμέλεια του παιδιού. 

Τονίζεται πως όλες οι πληροφορίες που έχει το σχολείο στη διάθεσή του για τους μαθητές, τις 
μαθήτριες και τις οικογένειές τους είναι απόλυτα εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν 
κοινοποιούνται σε τρίτους. 
Επίσης, παρακαλούμε για όποιο ζήτημα προκύπτει ή για ό,τι σας προβληματίζει να απευθύνεστε 
πρωτίστως στους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, οι οποίοι/ες έχουν καλύτερη γνώση και εποπτεία 
όλων των ζητημάτων που αφορούν την παρουσία των παιδιών κατά τις ώρες λειτουργίας του 
σχολείου και είναι οι πλέον αρμόδιοι/ες για να δώσουν διευκρινίσεις ή/και λύσεις. 
Εάν παραστεί ανάγκη προσωπικής επικοινωνίας με την Δ/ντρια του 10ου ή τον Δ/ντή του 17ου 
μπορείτε να τους επισκεφθείτε μετά από προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού. 
Επισημαίνεται ότι κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός 
της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου ή κατά την προσέλευση και αποχώρηση των 
μαθητών/τριών. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε άμεσα τους εκπαιδευτικούς ή τη 
Δ/νση του σχολείου, οι οποίοι και θα το διευθετήσουν. 
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ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Τηλέφωνο – FAX:    2310 653703 

E-mail: mail@10dim-evosm.thess.sch.gr 

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου 

Αναστασία Μάλλου 

 

 

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Τηλέφωνο – FAX:    2310 652481 

E-mail: mail@17dim-evosm.thess.sch.gr 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου 

Δημήτρης Πετρόπουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@10dim-evosm.thess.sch.gr
mailto:mail@17dim-evosm.thess.sch.gr
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Το Πρωτόκολλο Συμπεριφοράς λαμβάνει υπόψη τους επίσημους κανονισμούς λειτουργίας των 
σχολείων και σε καμία περίπτωση δεν παρεκκλίνει από αυτούς, αλλά ταυτόχρονα ενσωματώνει τις 
ιδιαίτερες αξίες, προσδοκίες και πεποιθήσεις του σχολείου μας, όπως εν συντομία αναφέρονται 
παρακάτω: 

Ταυτότητα του σχολείου 
Το σχολείο μας δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές και θετικό περιβάλλον, στοχεύοντας στη 
μεγιστοποίηση εμπειριών και ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

Επιδιώκει δηλαδή την ανάπτυξη ενεργών κριτικών πολιτών, δίνοντας έμφαση στις δημοκρατικές 
αξίες, στην ανάληψη προσωπικής και συλλογικής (συν)ευθύνης από κάθε μέλος της σχολικής 
κοινότητας και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη θετικής ατμόσφαιρας συνεργασίας και διαμόρφωση 
του συναισθήματος του «εμείς». 

Εστιάζει στις αρχές της ενεργού συμμετοχής, στην ενίσχυση κινήτρων για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, 
στην συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών/τριών με στόχο μια παιδαγωγική συμφωνία 
σε σημαντικά θέματα. 

Με βάση την προαναφερόμενη στοχοθεσία, το σχολείο μας θέτει τις βάσεις για την εξάλειψη και 
κυρίως την πρόληψη κάθε είδους ανάρμοστης-μη αποδεκτής συμπεριφοράς. 

Αποσαφήνιση του όρου «ανάρμοστη-μη αποδεκτή συμπεριφορά» 
Ως «μη αποδεκτή συμπεριφορά» θεωρείται κάθε συμπεριφορά που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στο πλαίσιο της «σχολικής ζωής και λειτουργίας» και 
δυσχεραίνει το έργο της. 
Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρούμε να καταστήσουμε σαφές ότι το σχολείο μας τάσσεται κατά 
οποιασδήποτε συμπεριφοράς, λεκτικής ή φυσικής, η οποία είναι δυνατό να βλάψει τόσο σωματικά 
όσο και ψυχικά οποιοδήποτε μέλος της σχολικής μας κοινότητας. 
Έτσι, η άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας που στόχο έχουν τη θυματοποίηση και εκφοβισμό των 
μελών της σχολικής κοινότητας καθώς και τον - με οποιονδήποτε τρόπο - αποκλεισμό τους από 
ομαδικές δραστηριότητες, την υποβάθμιση των ικανοτήτων και επιτευγμάτων τους, τον εμπαιγμό 
της εθνικής καταγωγής, της κοινωνικής προέλευσης και της εμφάνισης, αποτελούν μορφές 
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. 
Εκτός από τις ενέργειες εκφοβιστικής συμπεριφοράς, ως ανεπιθύμητη συμπεριφορά εκλαμβάνουμε 
και την οποιαδήποτε απόκλιση από τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του σχολείου , δηλαδή το 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στον ευρύτερο χώρο του σχολείου 
       Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
• προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο. 
• οφείλουν να προσέχουν τη σχολική περιουσία και να διατηρούν τους χώρους του σχολείου 

καθαρούς. 
• μετακινούνται με ηρεμία και προσοχή στους διαδρόμους, τις σκάλες και την αυλή έτσι ώστε να 

μην προξενήσουν κάποιο ατύχημα στον εαυτό τους ή τα άλλα παιδιά. 
• δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
• δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  αασσκκοούύνν  κκααννεεννόόςς  εείίδδοουυςς  σσωωμμααττιικκήή  ήή  λλεεκκττιικκήή  ββίίαα  γγιιαα  κκααννέένναα  λλόόγγοο  κκααιι  κκάάττωω  ααππόό  

οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  σσυυννθθήήκκεεςς. Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι ευγενική και φιλική. 
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Εκτός από τους προαναφερόμενους κανόνες οι μαθητές/τριες τηρούν και το Πρωτόκολλο 
Συμπεριφοράς στην τάξη, το οποίο συναποφασίζεται από όλα τα μέλη της κάθε τάξης και 
περιλαμβάνει απαραιτήτως: δικαιώματα, υποχρεώσεις, αλλά και κυρώσεις σε περίπτωση 
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 

Αντιμετώπιση μη αποδεκτής συμπεριφοράς 
Το σχολείο μας εφαρμόζοντας παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές εστιάζει κυρίως στην ενίσχυση της 
θετικής συμπεριφοράς, ως μέτρο πρόληψης αλλά και εγκαθίδρυσης ενός θετικού ψυχολογικού 
κλίματος.  
Γνωρίζοντας δε, ότι το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας, καλείται να προβεί σε 
άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών. Για το λόγο αυτό γνωστοποιεί σε 
όλα τα μέλη της τις παρακάτω πρακτικές αντιμετώπισης «μη αποδεκτών συμπεριφορών»: 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 
• Εστίαση στη συμπεριφορά κι όχι στο πρόσωπο, για την αποφυγή θυματοποίησης του παιδιού 

που ενεργεί με μη αποδεκτό τρόπο. 
• Ο/Η εκπαιδευτικός θα προβαίνει σε παρατηρήσεις (1η, 2η, 3η), ανάλογα με τη βαρύτητα και τη 

συχνότητα εμφάνισης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
μαθητές/τριες να αναλογιστούν τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους τόσο στους ίδιους, όσο 
και στους συμμαθητές/τριες, καθώς και με παράλληλη εμπλοκή τους στην ανάληψη μιας νέας 
επιθυμητής συμπεριφοράς. 

• Όταν η ανεπιθύμητη συμπεριφορά επιμένει και πέραν των προαναφερόμενων παρατηρήσεων ο 
μαθητής ή η μαθήτρια καλείται να αλλάξει θέση (πχ γωνιά σκέψης). 

• Σε περίπτωση που η συμπεριφορά συνεχίζεται ενημερώνεται ο διευθυντής ή η διευθύντρια του 
σχολείου. 

• Αν η αποκλίνουσα συμπεριφορά συνεχίζεται, ο μαθητής ή η μαθήτρια - στη βάση των λογικών 
συνεπειών - δύναται να στερείται των δικαιωμάτων του/της (πχ χρόνο από το διάλειμμα, 
συμμετοχή σε δραστηριότητες της ομάδας της τάξης του/της ή ακόμα και συμμετοχή σε 
διδακτικές επισκέψεις ή πολυήμερες εκδρομές της τάξης, του σχολείου κλπ). 

• Αν ο/η μαθητής/τρια επιμένει στην ίδια μη επιθυμητή συμπεριφορά, ενημερώνονται οι γονείς 
και καλούνται στο σχολείο όπου υιοθετείται ένα κοινό σχέδιο δράσης για τροποποίηση της 
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.  

• Αν τα προαναφερόμενα δεν φέρουν αποτέλεσμα, ενημερώνεται η Σχολική Σύμβουλος με 
παράλληλη ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 
συγκαλείται σχολικό συμβούλιο για να ληφθούν μέτρα. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι πιθανή και η 
συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (υποστηρικτικούς φορείς, ψυχολόγους, κοιν. 
λειτουργούς κ.ά.) 

 
Όσα αναφέρονται στο κείμενο αυτό, αποτελούν απαραίτητη συνθήκη για το σχολείο που 
οραματιζόμαστε. Το όραμά μας αναφέρεται στη δέσμευση και τις προσδοκίες ολόκληρης της 
σχολικής μονάδας να εργαστεί συστηματικά και με συνέπεια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος. 
Οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση των δύο σχολείων θεωρούμε ότι η επίτευξη των παραπάνω στόχων 
είναι εφικτή μόνο μέσα από τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, 
συνεργασίας που συντελείται μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού. 

ΣΣααςς  κκααλλοούύμμεε ,,   λλοοιιππόόνν,,   νναα  σσυυμμπποορρεευυθθοούύμμεε  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα.. 


