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Θέμα: «Παιδαγωγική πρόταση αναστοχασμού και διαχείρισης τάξης»  
 

Liebe KollegΙnnen!  
Με αφορμή τα πολυάριθμα περιστατικά που μου μεταφέρετε κι αφορούν τη διαχείριση της 

τάξης λαμβάνοντας υπόψη και την Υπουργική Απόφαση με Aριθμ. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 (Τεύχος Β΄ 
120) με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» σας στέλνω την παρακάτω πρόταση, σελ. 3 με στόχο τον 
προβληματισμό, τον αναστοχασμό και την ανάληψη ευθυνών των ίδιων των μαθητών/τριών. Οι 
δυσκολίες αντιμετώπισης της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών κάθε ηλικίας, που δυστυχώς 
ξεκινάνε όλο και νωρίτερα αποτυπώνουν την ευθύνη μας ως ενήλικες και ως πρότυπα 
συμπεριφοράς. Σας συνιστώ να το αξιοποιήσετε, το έχω αξιοποιήσει και η ίδια με θετικά 
αποτελέσματα.  

Στο πλαίσιο αυτό σας παραθέτω απόσπασμα από την Υ.Α. και ειδικότερα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ', το 
οποίο αναφέρεται στις «Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου» και ειδικότερα στο Άρθρο 31 «Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού 
χαρακτήρα» και προβλέπει:  
1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να 
εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των 
στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους 
διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό 
πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις 
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε 
παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. 
Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:  
α)προφορική παρατήρηση,  
β) επίπληξη, 
γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,  
δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,  
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
2. Τα παιδαγωγικά μέτρα γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν 
ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή εφόσον 
πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού 
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Προς  
 

τις σχολικές μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης και των 
περιφερειακών ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 
Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Άρτας, Θεσπρωτίας, 
Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, 
Α & Β Μαγνησίας, (Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου), 
Κέρκυρας και Λευκάδας 

για τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 07 - Γερμανικής 

(Δια μέσου των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ) 

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ. 
Τηλέφωνο 
Κινητό 
E- mail 

: 
: 
: 
: 
: 

Σαπφούς 44 
546 27 Θεσσαλονίκη 
2310/503808 
6977638419 

grss@kmaked.pde.sch.gr  

gkerkino@gmail.com 

Κοιν.: 
 

Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής & Καθοδήγησης 
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
Ηπείρου, Θεσσαλίας & Ιονίων Νήσων  
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περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της 
παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 
3. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής: 
α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β. 
β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ. 
γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε. 
δ)Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με 
απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή 
η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη 
ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο 
κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος 
του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν την ώρα της 
ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος 
εντός του οποίου ελήφθη, από δε το επόμενο σχολικό έτος ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να 
επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής. 
4. Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής: 
α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά του/της 
παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται 
στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 
β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης 
Εύρυθμης Λειτουργίας. 
5. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 
απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας 
του σχολείου. 
Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το 
συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 
6. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί 
προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με 
την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. 
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις 
απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος 
εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 
7. Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου». 
8. Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου 
και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο 
Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους 
μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν. 
9. Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, 
απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης». 
10. Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής 
προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός 
έπαινος. 
11. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
12. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της Σημαίας. Στην τελετή 
αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών. 

Θερμή παράκληση προς κκ. Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς 
κλάδου ΠΕ07 και να προωθήσουν την ενημέρωση στο προσωπικό mail τους. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση 

 

Γιάννα Κερκινοπούλου 

Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
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 Αναστοχασμός  

Όνομα:   

Ημερομηνία:  

Περιστατικό:  

 
Τι συνέβη; 

  
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
Πώς ένιωσα; 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πώς πιστεύω ότι 

ένιωσαν οι 
άλλοι/ες; 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Πώς θα ένιωθα στη 

θέση τους; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σε άλλη περίπτωση 

θα αντιδράσω 
διαφορετικά. 

 
Πώς; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




