
Σηµεία Συµφωνίας για τη ∆ιαπαιδαγώγηση  
στο Riedschule του Flörsheim 

 
Όλοι όσοι εργάζονται στο Riedschule απαρτίζουν από κοινού τη σχολική κοινότητα του 
Riedschule. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καλό εργασιακό και µαθητικό κλίµα, το οποίο και 
αποτελεί προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των στόχων του σχολείου.  
Καθήκον και στόχος του Riedschule είναι η καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και µόρφωση κάθε 
παιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα όταν όλοι όσοι παίρνουν µέρος στην εκπαιδευτική 
διαδικασία – δάσκαλοι, γονείς, µαθητές και µαθήτριες – συνεργάζονται και αναλαµβάνει ο 
καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν.  
Τα παρακάτω σηµεία συµφωνίας ως προς τη διαπαιδαγώγηση έχουν στόχο να µας βοηθήσουν 
να εκπληρώσουµε µε επιτυχία τα καθήκοντά µας. 
 
Σηµεία Συµφωνίας για τη ∆ιαπαιδαγώγηση: 
 
Ως διευθύντρια του σχολείου υπόσχοµαι 

• να φροντίζω για τη διαφάνεια 
• να έχω ανοιχτά αυτιά για τα προβλήµατα των µαθητών και των µαθητριών και των 

γονέων τους 
 
Ως δάσκαλος / δασκάλα υπόσχοµαι 

• να αντιµετωπίζω τις µαθήτριες και τους µαθητές και τους γονείς τους σαν ισότιµους 
συνοµιλητές 

• να θέτω σαφείς κανόνες και όρια και να φροντίζω για την τήρησή τους 
• να υποστηρίζω και να δίνω ερεθίσµατα σε όλες τις µαθήτριες και τους µαθητές 

ανάλογα µε τις δυνατότητες του καθενός και στα πλαίσια των δικών µας δυνατοτήτων 
• να ενηµερώνω τους γονείς και τους κηδεµόνες για το σχολείο και για την ανάπτυξη 

του παιδιού τους από σχολικής απόψεως 
• να συναντώ τους γονείς, τους κηδεµόνες και τα παιδιά φιλικά και µε αισθήµατα 

εκτίµησης 
• να φροντίζω για τη διαµόρφωση του σχολικού χώρου εργασίας µε τέτοιο τρόπο που 

να ενισχύει τη µάθηση και να υποστηρίζω τα παιδιά στην οργάνωση του δικού τους 
τρόπου µάθησης 

• να αποτελώ για τα παιδιά ένα θετικό πρότυπο 
 
Ως γονείς και κηδεµόνες διαβεβαιώνουµε ότι 

• θα στέλνουµε το παιδί µας στο σχολείο τακτικά, στην ώρα του και µε τον 
απαιτούµενο σχολικό εξοπλισµό 

• θα παίρνουµε µέρος κατά το δυνατόν τακτικά στις συναντήσεις δασκάλων-γονέων 
(Elternabende), αλλά και πέρα από αυτές θα βρισκόµαστε σε επικοινωνία µε το 
διδακτικό προσωπικό 

• θα υποστηρίζουµε το παιδί µας στο να κάνει τα µαθήµατά του στο σπίτι, διδάσκοντάς 
του ότι θα πρέπει να τα τελειώνει µε φροντίδα και όπως πρέπει 

• θα φροντίζουµε για τη διαµόρφωση του χώρου εργασίας στο σπίτι µε τέτοιο τρόπο 
που να ενισχύει τη µάθηση και να υποστηρίζουµε το παιδί µας στην οργάνωση του 
δικού του τρόπου µάθησης 

• κατανοούµε τις σχολικές εκδροµές και εξορµήσεις σαν ουσιαστικό µέρος της 
σχολικής εκπαιδευτικής εργασίας µε το οποίο ενισχύεται το αίσθηµα της κοινότητας 
και κατά συνέπεια θα υποστηρίζουµε το σχολείο στη διεξαγωγή τους 



•  θα µάθουµε στο παιδί µας να χρησιµοποιεί τα ΜΜΕ (τηλεόραση, υπολογιστή, κινητό 
τηλέφωνο, κλπ.) µε τρόπο που έχει νόηµα και µε µέτρο 

• θα είµαστε ένα θετικό πρότυπο για το παιδί µας 
• θα συναντούµε τους εργαζόµενους στο Riedschule φιλικά και µε αισθήµατα 

εκτίµησης 
• ότι σε περιπτώσεις παράβασης των κανόνων της σχολικής κοινότητας ή της τάξης από 

την πλευρά του παιδιού µου θα στηρίζουµε τα µέτρα που θα λαµβάνει το σχολείο  
 
Ως µαθητής / µαθήτρια υπόσχοµαι ότι 

• θα συµµετέχω ενεργά στο µάθηµα 
• θα τηρώ τους κανόνες και τις συµφωνίες 
• θα προσέχω τους κανόνες στοπ 
• δεν θα κάνω τις συµµαθήτριές µου και τους συµµαθητές µου να πονάνε, ούτε θα τους 

προσβάλω, ούτε θα τους αποκλείω από την παρέα µου 
• κάθε µέρα θα έχω µαζί µου τα απαραίτητα για το σχολείο και θα είµαι προσεκτικός 

στον τρόπο που τα χρησιµοποιώ 
• θα προσέχω και θα φροντίζω το χώρο της τάξης µου, τους ειδικούς χώρους και 

γενικότερο όλο το σχολείο 
• θα είµαι ευγενικός και θα εκτιµώ τους άλλους 

 
 
Γνωρίζοντας τα σηµεία συµφωνίας ως προς τη διαπαιδαγώγηση στο Riedschule  τα τηρώ  και 
τα υποστηρίζω για το καλό και το συµφέρον όλων µας 
 
 
Flörsheim,  
(ηµεροµηνία) 
 
 
 
______________________   _____________________________ 

κηδεµόνας      µαθητής 
 
 
 
 
 
 
______________________   _____________________________ 
 διευθύντρια     δάσκαλος / δασκάλα 
 
 
 
 
 
 
RIEDSCHULE 
 
wir halten zusammen = παραµένουµε ενωµένοι    
 


