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Θεσμικό πλαίσιο

• Ένα πλέγμα διατάξεων 
της εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας που 
αναφέρονται στη 
συνεργασία 
οικογένειας-σχολείου

• Δικαιώματα
• Συνεργασία



Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων



Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

• Μεγάλη η συμβολή και η προσφορά του
• Μήνυμα προς τους μαθητές
• Ανατροφοδότηση
• Οργάνωση
• Συνεργασία
• Διεκδικήσεις
• Συμμετοχή σε θεσμικά όργανα

ν.1566/85, ν.2621 /1998



Ατομική συνεργασία με τις καθηγήτριες 
και τους καθηγητές

• Γνωστή 
• Αυτονόητη
• Απαραίτητη
• Αραιή
• Σπάνια
• Πρέπει να βρούμε 

νέους (ψηφιακούς;) 
τρόπους συχνής 
επικοινωνίας



Συγκέντρωση γονέων

Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

 Οι γονείς και κηδεμόνες 
ενημερώνονται για 
ζητήματα λειτουργίας 
του σχολείου.

Υ.Α 7994/2019, άρθρο 30



Συγκέντρωση γονέων
 Αντίθετα από το 

συνήθως νομιζόμενο, οι 
γονείς είναι σύμμαχοι 
και υποστηρικτές των 
εκπαιδευτικών

 Η επικοινωνία και η 
συνεργασία μαζί τους 
έχει κρίσιμη σημασία

 Η ασθενική επιδίωξη 
αυτής της επικοινωνίας 
δεν σημαίνει αδιαφορία



Υπεύθυνος  Τμήματος

• Είναι υπεύθυνος για την 
καταχώριση των 
απουσιών

• Διερευνά τις ανάγκες και 
τις δυσκολίες των 
μαθητών του τμήματος

• Ορίζεται με απόφαση 
του Συλλόγου 
Διδασκόντων, 
Υ.Α 7994/2019, άρθρο 29 ,ν. 
3823/2021 άρθρο 102



Υπεύθυνος  Τμήματος

 Η θέση του είναι κρίσιμη
 Παραδοσιακά του αναθέτουμε όλους τους 

ρόλους και γι' αυτό συνήθως δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί
 Οι νεότερες θεσμικές προβλέψεις όπως ο 

Σύμβουλος σχολικής ζωής και το Συμβούλιο 
Τμήματος διανέμουν τους ρόλους αυτούς και 
γι' αυτό ίσως λειτουργήσουν καλύτερα.



Σύμβουλος σχολικής ζωής
• Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 

παρεμβαίνει, καθοδηγεί και 
ενημερώνει μαθητές, γονείς και 
κηδεμόνες σε θέματα 
παιδαγωγικής αντιμετώπισης 
ζητημάτων σε τομείς που 
απασχολούν τη σχολική μονάδα

• Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 
βρίσκεται σε άμεση και διαρκή 
επικοινωνία με τους μαθητές της 
ευθύνης του, τον σύλλογο 
διδασκόντων και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, όπως επίσης τους 
γονείς και κηδεμόνες.

• Συνεργάζεται με τις 
υποστηρικτικές δομές 

ν. 4692/2020,  άρθρο 38



Σύμβουλος σχολικής ζωής

Ακούει τις μαθήτριες/ές

Ενεργητικά, μόνιμα, συστηματικά και 
θεσμοθετημένα.



Σχολικός 
Ψυχολόγος

Έχει πολυδιάστατο  
ρόλο.

Μπορεί να 
προσφέρει ηρεμία.

Είναι μια κατάκτηση.

Εκμεταλλευτείτε 
την.



Υποστηρικτικές Δομές

• ΚΕΔΑΣΥ
• ΠΕΚΕΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο
• ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

https://drive.google.com/file/d/1kwKsOLiqDXIDfh-ebKfVqbbI27lCxHaF/view?usp=sharing


Εξατομικευμένο Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε)

• Για κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, το Ε.Π.Ε σχεδιάζεται από 
τη διεπιστημονική ομάδα του οικείου ΚΕΔΔΥ, 
συντάσσεται και υλοποιείται από τον αρμόδιο 
εκπαιδευτικό ΕΑΕ, σε συνεργασία με τον 
εκπαιδευτικό της τάξης, τον σχολικό Σύμβουλο 
ΕΑΕ και τον σύμβουλο ΕΕΠ. Στο σχεδιασμό του 
ΕΠΕ συμμετέχει και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του 
μαθητή και το ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, μετά από 
πρόσκληση του οικείου ΚΕΔΔΥ.
ν. 3699/2008 άρθρο 6



Εξατομικευμένο Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε)

Εξετάζουμε:

1. Μαθησιακές Δυνατότητες
2. Προσωπικά, οικογενειακά ή κοινωνικά

προβλήματα

Πρόκειται για εκπαιδευτική εκτίμηση



Συμβούλιο Τμήματος
 αποτελείται από όλους τους 

διδάσκοντες στο τμήμα
 συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που 

ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη 
φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία
και την πρόοδο των μαθητών του 
τμήματος

 συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο 
Διδασκόντων θέματα που 
σχετίζονται με την παιδαγωγική 
αντιμετώπιση των μαθητών του 
τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητές τους. 

 στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί 
να μετέχει και το προεδρείο της 
μαθητικής κοινότητας του τμήματος

Υ.Α 7994/2019, άρθρο 30



Συμβούλιο Τμήματος

 Οι προτάσεις είναι ήπιες
 Οι ενέργειες ανοικτές 
 Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία

μεταξύ συναδέλφων αλλά και τη συνεργασία 
συναδέλφων και μαθητών και ενδεχομένως και μεταξύ 
μαθητών

 Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία
με Δομές ή Φορείς, αν εκτιμήσει ότι χρειάζεται

 Πλεονέκτημα του η συλλογικότητα



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
της Σχολικής Μονάδας

• Θέτει όρια
• Αποτυπώνει τη 

φιλοσοφία του 
σχολείου

• Συντάσσεται με τη 
συνεργασία καθηγητών, 
μαθητών, γονέων και 
εκπροσώπων του 
Δήμου
ν. 4692/2020,  άρθρο 37 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
της Σχολικής Μονάδας

• Λέξεις κλειδιά: συναίνεση και συμμετοχή
• Σκοπός: η αυτοδέσμευση
• Δύναμή του: η αίσθηση της κοινότητας
• Η δημοκρατία βίωμα και όχι αίτημα



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ



Σχολικό συμβούλιο
Αποτελείται από:
Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής 
μονάδας
Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου
Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας
Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων
Έναν (1) εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας 
(χωρίς δικαίωμα ψήφου)

• Συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία 
φορά ανά δύο (2) μήνες

• Εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο 
και στον Σύλλογο Διδασκόντων

• Ασχολείται με την οργάνωση και λειτουργία, 
την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, τις 
συνθήκες υγιεινής, την επικοινωνία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των 
γονέων/κηδεμόνων τους, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα αναφορικά με την ταυτότητα και τον 
προσανατολισμό, τις δράσεις και την υλική 
υποδομή της σχολικής μονάδας

ν. 4823/2021, άρθρο 107



Σχολικό συμβούλιο

• Αποτελεί το κατεξοχήν όργανο 
συνεργασίας με την κοινότητα

• Υποστηρίζει τη λειτουργία του σχολείου
• Είναι αναντικατάστατος ο ρόλος του στη 

συλλογή πληροφοριών και δεδομένων 
για τη σχολική μονάδα



Συμπέρασμα



Η βασική νομοθεσία

• ν.1566/85, ν.2621 /1998 (Σύλλογος Γονέων)
• Υ.Α 7994/2019, άρθρο 30, 31 (Συγκέντρωση  γονέων, 

Παιδαγωγικά μέτρα, Ενέργειες παιδαγωγικού 
χαρακτήρα)

• ν. 4692/2020,  άρθρα 37 και 38 (Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας,  
Σύμβουλος Σχολικής Ζωής)

• ν. 4823/2021, άρθρα 102,107  (Υπεύθυνος Τμήματος, 
Σύμβουλος  Τμήματος, Σχολικό Συμβούλιο)

• ΥΑ Γ2/336/1991 (ΦΕΚ 66/Β/14-2-1991) (Τρόπος 
λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων)



Ευχαριστώ 
για την προσοχή σας!
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