
ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
«Για ένα δημοκρατικό και
συμμετοχικό σχολείο»

Στις 28 Νοεμβρίου του 2015, 48 μαθητές
και μαθήτριες από 45 διαφορετικά

γυμνάσια και λύκεια, συναντηθήκαμε για
να συζητήσουμε κατά πόσο η λειτουργία
των σχολείων μας είναι δημοκρατική.  
Μετά από μια πολύπλευρη συζήτηση, 
καταλήξαμε σε 12 προτάσεις που
στάλθηκαν στους διευθυντές των
σχολείων μας και σε όλους τους

αρμόδιους φορείς. Αυτές οι προτάσεις
ήταν:



1) Να ακούγεται συστηματικά η γνώμη των
μαθητών και να λαμβάνεται υπόψη για κάθε θέμα

της σχολικής ζωής.



2) Να ενισχυθεί η επικοινωνία και να υπάρχει
οικειότητα και σεβασμός ανάμεσα σε μαθητές και

εκπαιδευτικούς.



3) Να τηρείται ο σχολικός κανονισμός και να
υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησής του από

μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.



4) Η προσωπικότητα, η ιδιωτική ζωή, η
αξιοπρέπεια και η διαφορετικότητα των μαθητών
και των εκπαιδευτικών να είναι σεβαστή από

ΟΛΟΥΣ.



5) Να μην γίνονται διακρίσεις και να προκρίνεται
η ισότιμη μεταχείριση των μαθητών.



6) Να υποστηρίζονται οι αδύναμοι μαθητές και να
υπάρχουν θετικές δράσεις για την ενίσχυση της

συμμετοχής τους στο σχολείο.



7) Οι μαθητικές κοινότητες να έχουν ουσιαστική
λειτουργία και να αξιοποιούνται στην καλή

λειτουργία του σχολείου.



8) Να γίνονται πολλές δραστηριότητες
προσφέροντας στους μαθητές ευκαιρίες

συζήτησης και ενημέρωσης.



9) Οι ποινές να είναι δίκαιες και αιτιολογημένες
ύστερα από ακρόαση όλων των εμπλεκομένων και

να μην γίνεται υπερβολική χρήση τους.



10) Τα παιδιά να μπορούν να υποβάλλουν τα
παράπονά τους στην διεύθυνση, τα οποία θα
ακούγονται και θα κρίνονται με προσοχή και

εχεμύθεια.



11) Να ζητείται η γνώμη των μαθητών και για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.



12) Οι γονείς να ενισχύονται στο να συμβάλλουν
στη βελτίωση της σχολικής ζωής.



Στην συνέχεια, οι προηγούμενες αρχές αναλύθηκαν σε κάθε
τμήμα ξεχωριστά και μετά από συζήτηση των μαθητών
σχηματίστηκαν οι ακόλουθες πιο συγκεκριμένες προτάσεις που
είναι εξειδικευμένες στις ανάγκες του σχολείου μας:

• Να μειωθεί η ύλη.
• Να προμηθευτούμε καινούριο εξοπλισμό.
• Να γίνεται πιο διαδραστικά το μάθημα.
• Η αλλαγή των θέσεων να γίνεται με

δίκαιο τρόπο.
• Να υπάρχει ειδικό ντουλάπι με κλειδαριά

για τα κινητά.
• Να ξεπεραστεί το σύστημα εξέτασης

με τον κατάλογο.
• Να μπορούν οι μαθητές να γράφουν

τα παράπονα τους σε μια ανώνυμη
φόρμα υποβολής τους στην
σχολική ιστοσελίδα.


