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Διαφορές του Γυμνασίου από το Δημοτικό σχολείο. 

  
1. Σε αντίθεση με το Δημοτικό σχολείο όπου ο ίδιος δάσκαλος διδάσκει αρκετά από τα μαθήματα, στο 

Γυμνάσιο έχουμε πολλούς καθηγητές\τριες διαφόρων ειδικοτήτων και ο καθένας διδάσκει το μάθημα 
της ειδικότητάς του. Ωστόσο  δεν πρέπει να σε φοβίζει αυτή η διαφορά, γιατί  όλοι οι καθηγητές\τριές 
σου θα σε αντιμετωπίζουν με αγάπη και αφοσίωση.   
Δεν πρέπει να φοβάσαι να εκφραστείς, αλλά να ζητάς βοήθεια για ό,τι δεν καταλαβαίνεις, να μην 
αφήνεις αναπάντητες τις απορίες σου και να προσπαθείς πάντα να είσαι συγκεντρωμένος\η στη 
διάρκεια των μαθημάτων. Έτσι  h ώρα μελέτης στο σπίτι θα είναι λιγότερη  και θα μπορείς να 
παρακολουθείς πιο άνετα τα επόμενα μαθήματα. 

 
2. Στο Γυμνάσιο θα αποκτήσεις ακόμη περισσότερες γνώσεις και έτσι θα γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό 

σου, θα ωριμάσεις και θα αναπτύξεις ακόμη περισσότερο τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά σου. 
         Επομένως, είναι βασικό να παρακολουθείς προσεκτικά τα μαθήματά σου στο σχολείο, αλλά  
         και να έχεις καθημερινά ένα οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης και ψυχαγωγίας στο σπίτι.  

Χρειάζεται επίσης να έχεις τακτική φοίτηση, δηλαδή να μην απουσιάζεις συχνά από το σχολείο, παρά 
μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις.  
 

3. Το Γυμνάσιο, όπως άλλωστε και το Δημοτικό σχολείο, είναι μια κοινότητα, μια μικρογραφία δηλαδή 
της κοινωνίας των μεγάλων. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως και το Γυμνάσιο  Πετράκη Κυπριανού δεν 
μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη κανονισμών. Οι κανονισμοί προστατεύουν τα δικαιώματα 
όλων  μας, μαθητών, καθηγητών και όλων όσοι εργάζονται στο σχολείο μας,  αλλά και καθορίζουν τις 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μας. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη ανάπτυξή 
σου είναι , παράλληλα με τη μελέτη, και η τήρηση των κανονισμών. Εξάλλου θα καταλάβεις πως το 
σχολείο   προσφέρει όχι μόνο γνώσεις, αλλά και κοινωνική καλλιέργεια, προετοιμάζει τον αυριανό 
ενεργό πολίτη, που είναι καθένας από εσάς. 

         Να είσαι σίγουρος/η ότι η εργατικότητα, η προθυμία, η συνέπεια και η υπευθυνότητά σου θα    
         αμείβονται. 
 

Υπεύθυνος Καθηγητής/Καθηγήτρια (Υ.Κ) του τμήματος  

Ένας από τους καθηγητές/τριες που θα διδάσκουν στο τμήμα σου θα είναι ο/η Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια 
του τμήματός σου, στον/στην οποίο/α θα μπορείς να απευθύνεσαι, τόσο για προσωπικά προβλήματα, όσο 
και για προβλήματα/δυσκολίες του τμήματος. Ο/η Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια, δηλαδή, θα είναι  κάτι σαν 
πατέρας, μητέρα ή κηδεμόνας σου στο σχολείο και θα έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν 
εσένα και καθένα από τους συμμαθητές του τμήματός σου. Ήδη από σήμερα, πρώτη μέρα, θα έχεις την 
ευκαιρία να γνωρίσεις τον/την Υπεύθυνο/η  Καθηγητή/τριά σου. 

Ο/η Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια θα ελέγχει τη συμπεριφορά, την εμφάνιση και την επίδοσή σου και θα 
ενημερώνει, μέσω του Υπεύθυνου Βοηθού Διευθυντή/ντριάς σου, τους γονείς/κηδεμόνες σου. Να ξέρεις 
ότι , όπως και στο σπίτι συμβαίνει, όταν πρόκειται για  το καλό  σου, ο/η Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια θα 
σου κάνει παρατηρήσεις , αν κάποια λόγια ή πράξεις σου δεν είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς του 
σχολείου και τη σωστή συμπεριφορά. 

Η καλή συνεργασία των μαθητών με τον/την Υπεύθυνο/η  Καθηγητή/τρια, αλλά και με όλους τους 
καθηγητές, σίγουρα θα εξασφαλίσει μια όμορφη ατμόσφαιρα στην τάξη και στο σχολείο. 

 

 

 



Υπεύθυνος Βοηθός Διευθυντής/ντρια (Β.Δ.)τμήματος  

Το τμήμα σου,  και κάθε τμήμα, θα έχει επίσης τον Υπεύθυνο/η Βοηθό Διευθυντή/ντριά του, ο/η οποίος/α 
θα σου δίνει άδεια εισόδου ή εξόδου από το σχολείο, όταν χρειαστεί. Όπως και  ο/η Υπεύθυνος/η  
Καθηγητής/τρια, έτσι και ο/η Υπεύθυνος/η Βοηθός Διευθυντής/ντρια επιβλέπει τη συμπεριφορά, την 
εμφάνιση και την επίδοσή σου, είναι κι αυτός/ή ακόμη ένας/μια κηδεμόνας  και νοιάζεται για σένα και για 
ό,τι σε απασχολεί. Θα μπορείς να συζητήσεις και μαζί του/της για τα προβλήματά σου, αλλά και να δεχτείς 
την τιμωρία, αν η συμπεριφορά σου δεν θα είναι σωστή. Ο στόχος της τιμωρίας δεν είναι η εκδίκηση, αλλά 
η βελτίωση και η πρόοδός σου, όπως και όλων των παιδιών. 

Επικοινωνεί με τους γονείς/κηδεμόνες σου και συνεργάζεται μαζί τους για ό,τι σε αφορά. 

Ενημερώνεται και παρακολουθεί  ό,τι έχει να κάνει με  τα γενικότερα ζητήματα που απασχολούν το τμήμα 
σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η  Καθηγητή/τρια και μεταβιβάζει τις εισηγήσεις ή τα αιτήματα του 
τμήματος στη  Διεύθυνση. 

Ο/η Υπεύθυνος/η Βοηθός Διευθυντής/ντρια είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε σένα προσωπικά  ή το 
τμήμα σου και τη Διεύθυνση του σχολείου και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας. 

 

Υπεύθυνος/η του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) 

Ο/η Υπεύθυνος/η του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής είναι ο/η καθηγητής/τρια, 

που είναι εξειδικευμένος/η πάνω σε θέματα σχετικά με μαθησιακές δυσκολίες, ψυχολογικά ή σωματικά 

προβλήματα υγείας και άλλα  προσωπικά, οικογενειακά ή  κοινωνικά προβλήματα. 

Μπορείς να απευθύνεσαι σε αυτόν/ήν για καθοδήγηση και βοήθεια και θα καταβάλει κάθε δυνατή  

προσπάθεια, για να χειριστεί το πρόβλημά σου με απόλυτη εχεμύθεια. 

O/Η Διευθυντής/ντρια 

O/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη του Σχολείου 

Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου με τη συνεργασία των Βοηθών Διευθυντών, των 

καθηγητών, του καθηγητή Σ.Ε.Α. και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου (γραμματειακό προσωπικό, 

φροντίστριες). 

Είναι ανοιχτή σε εισηγήσεις σου και πρόθυμη να σε ακούσει, αν πιστεύεις ότι έχεις  αποταθεί ιεραρχικά 

(δηλαδή με τη σειρά που αναφέρθηκε) στον Υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, στον Υπεύθυνο Βοηθό 

Διευθυντή του τμήματος και στον καθηγητή Σ.Ε.Α. και δεν έχεις βρει τη λύση σε αυτό που σε απασχολεί. 

 

Αγαπητά μας παιδιά, 

Είστε μικρά στην ηλικία για να μπορείτε να αντιμετωπίζετε μόνα σας τα διάφορα προβλήματα. Γι αυτό  

όλοι μας θα είμαστε  δίπλα  σας για να σας βοηθήσουμε. Όταν υπάρχει καλή θέληση και προθυμία, 

υπάρχει και λύση στα περισσότερα προβλήματα, ακόμη και στα πιο δύσκολα. 

 Θέλουμε να βλέπουμε χαρούμενα τα παιδιά του σχολείου μας και εσείς να νιώθετε το σχολείο σας σαν 

το δεύτερό σας σπίτι. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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