ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς, τους γονείς, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε
στο Κολλέγιο Αθηνών, αναθέτοντάς μας την ευθύνη των παιδιών σας για τα
ευαίσθητα και κρίσιμα αυτά χρόνια, που τόσο ουσιαστικά επηρεάζουν τη
διαμόρφωση των γνωστικών τους οριζόντων, των στόχων, των αξιών και του
χαρακτήρα τους.
Στη διαδικασία αυτή, συμπορευόμαστε, εμείς ως εκπαιδευτικοί και εσείς ως
γονείς, σε πνεύμα συνεργασίας. Έχουμε την πεποίθηση, ότι οι αξίες τις οποίες το
Κολλέγιο Αθηνών ενστερνίζεται και ιστορικά καλλιεργεί, ως ένα ιδιωτικό, μη
κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, αφοσιωμένο στην επίτευξη της ακαδημαϊκής
αριστείας, εν πολλοίς ταυτίζονται με τις δικές σας οικογενειακές αξίες. Υπό την
έννοια αυτή, αισθανόμαστε ότι το Κολλέγιο, με τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το προσωπικό του, αποτελεί για όλους μας μια
διευρυμένη οικογένεια με στενούς δεσμούς.
Στο πνεύμα αυτό, σας ζητούμε να αναγνώσετε προσεκτικά και να αποδεχθείτε
τον παρακάτω Κώδικα Δεοντολογίας Γονέων. Αντίστοιχοι κώδικες
συντάσσονται και θα ισχύσουν για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το
προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των
Επιτρόπων (Board of Trustees).
*********
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Η ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση των νέων προϋποθέτει καλόπιστη και
αποτελεσματική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, το
καθένα από τα οποία αναλαμβάνει έναν ξεχωριστό και εξίσου σημαντικό ρόλο
σε αυτή την πολύπλοκη διαδικασία, που στόχο έχει να εξοπλίσει τους μαθητές με
τα απαραίτητα εφόδια για τη μελλοντική ζωή τους.
Ως γονέας / κηδεμόνας, αναγνωρίζω ότι η ουσιαστική παρουσία και η θετική
συνεισφορά μου είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξακολουθήσει το Κολλέγιο
Αθηνών, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που καλλιεργεί στους μαθητές του τη σημασία
της προσπάθειας και του ήθους, να λειτουργεί ως φάρος εκπαίδευσης στην
ελληνική κοινωνία, εμφυσώντας τους αρχές όπως αυτές που περιγράφονται
στην προσφάτως αναθεωρημένη «Δήλωση Αποστολής» (Mission Statement)
του, την οποία έχω αναγνώσει.
Ο παρών κώδικας περιλαμβάνει ένα σύνολο ηθικών αξιών που διέπουν τη
συμπεριφορά όλων των μελών της Κολλεγιακής Κοινότητας και αποτελεί ένα
πλαίσιο κατευθυντηρίων αρχών που οριοθετούν τη στάση των γονέων απέναντι
σε όλες τις δομές του Σχολείου:

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ:

ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Σε συμφωνία με τις ανωτέρω θεμελιώδεις αρχές του Κολλεγίου Αθηνών ως
γονέας / κηδεμόνας μαθητή / μαθήτριας του Κολλεγίου Αθηνών:




Ενστερνίζομαι το πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού που καλλιεργεί το
Σχολείο και υιοθετώ την ίδια στάση σε κάθε μου επικοινωνία με τους
εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του Σχολείου, τους άλλους γονείς και την
ευρύτερη Κολλεγιακή κοινότητα, πάντα με γνώμονα το συμφέρον, την
ευημερία και την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών.
Αναγνωρίζω ότι η εμπιστοσύνη μου προς το Κολλέγιο Αθηνών, τις αρχές
και τους κανόνες λειτουργίας του, αποτελεί κινητήριο δύναμη για το
Σχολείο και δεσμεύομαι να τη δείχνω έμπρακτα με κάθε ευκαιρία,
ενθαρρύνοντας και το παιδί μου να πράττει το ίδιο.
Στο πλαίσιο αυτό συμφωνώ να:
o Αποφεύγω την παρέμβαση σε εσωτερικά σχολικά ζητήματα,
περιλαμβανομένων ενδεικτικώς - και όχι περιοριστικώς –
ζητημάτων που σχετίζονται με βαθμολογία, κατανομή παιδιών στα
τμήματα και τις τάξεις, ακολουθούμενες μεθόδους διδασκαλίας,
ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα και παιδαγωγικά μέτρα που
λαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς και τις Διευθύνσεις.
o Απευθύνω προς το Σχολείο παράπονα μόνο όταν το κρίνω
απολύτως αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, πάντοτε μέσω της
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αρμόδιας σχολικής Διεύθυνσης και με τρόπο πρέποντα και μη
προσβλητικό.
Αναγνωρίζω ότι το δικό μου παιδί και όλοι οι μαθητές του Κολλεγίου
Αθηνών έχουν δικαίωμα σε ένα ασφαλές και προστατευμένο
εκπαιδευτικό περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε περιττή και δυνητικά
επικίνδυνη έκθεσή τους σε τρίτους. Δεσμεύομαι δε να συμβάλω προς
την κατεύθυνση αυτή, επιδεικνύοντας τη δέουσα διακριτικότητα και
τηρώντας την αναγκαία εμπιστευτικότητα, σε κάθε μου συναναστροφή
με το Σχολείο και τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Δεσμεύομαι να καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη
εγγραφή του παιδιού μου σε κάθε επόμενη σχολική χρονιά, με τον τρόπο
και στον χρόνο που υποδεικνύεται από το Σχολείο, αντιλαμβανόμενος
ότι η συνεργασία μου στον τομέα αυτό είναι απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία και την έγκαιρη και σωστή οργάνωση όλων των σχολικών
δομών.
Αναλαμβάνω
να
τηρώ
το
καθορισμένο
πρόγραμμα
και
χρονοδιάγραμμα επισκέψεων στους εκπαιδευτικούς του παιδιού μου,
αναγνωρίζοντας ότι αυτό εξασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη ενημέρωσή
μου για την πορεία του, εξυπηρετεί σημαντικά το Σχολείο και διευκολύνει
και τους έτερους γονείς.
Υιοθετώ το πνεύμα της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης που
καλλιεργείται στο Κολλέγιο Αθηνών, αποτελώντας θετικό παράδειγμα
για το παιδί μου με τα λόγια και τα έργα μου, με σεβασμό προς εαυτόν,
τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους
εργαζόμενους του Σχολείου, τις Διευθύνσεις, τους άλλους γονείς, κάθε
ξένη περιουσία, ιδιωτική ή δημόσια και το περιβάλλον. Είμαι περήφανη /
περήφανος που έχω επιλέξει για την εκπαίδευση του παιδιού μου ένα
Σχολείο ανοιχτό σε κάθε είδους διαφορετικότητα που ως τέτοιο
απορρίπτει κάθε συμπεριφορά που δημιουργεί ή ενισχύει ανισότητες και
στερεότυπα μέσα στο μαθητικό και το σχολικό εν γένει σύνολο.
Αντιλαμβάνομαι πως η εκφοβιστική συμπεριφορά οποιασδήποτε
μορφής έχει συχνά
μη αναστρέψιμες συνέπειες για
την
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών που την υφίστανται και
υπονομεύει ουσιαστικά την ποιότητα της εκπαίδευσης που φιλοδοξώ να
παρέχω στο παιδί μου και αναγνωρίζω ότι ο υποστηρικτικός μου ρόλος
ως γονέα στην προσπάθεια του Σχολείου να πατάξει τα φαινόμενα αυτά
είναι ουσιαστικός και αναγκαίος.
Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά κατακτούν τους βασικούς κανόνες
κοινωνικής συμπεριφοράς παρακολουθώντας τις αντιδράσεις των
ενηλίκων, επιδιώκω πάντοτε να αποτελώ θετικό παράδειγμα προς το
παιδί μου, ώστε να του εμφυσήσω την ανάγκη συμμόρφωσης με όλους
τους Βασικούς Κανόνες Φοίτησης και Σχολικής Ζωής, τους Εσωτερικούς
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Κανονισμούς του Σχολείου, του Κανονισμού Μεταφοράς αλλά και το
Νόμο, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης πάσης φύσης
ηλεκτρονικών συσκευών (περιλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων και
smart watches), του καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοολούχων
ποτών, της κατοχής, χρήσης και διακίνησης παράνομων ουσιών σε όλες
τις εγκαταστάσεις των σχολείων του Κολλεγίου Αθηνών. Αναγνωρίζω και
διευκρινίζω στο παιδί μου, ότι οι κανόνες αυτοί που αφορούν στο
μαθητικό πληθυσμό, διέπουν τη συμπεριφορά του εντός του σχολικού
περιβάλλοντος, στα σχολικά λεωφορεία, αλλά και κατά τη διάρκεια
σχολικών εκδρομών, επισκέψεων ή άλλων εξωτερικών σχολικών
δράσεων, στις οποίες οι μαθητές ενεργούν ως πρεσβευτές των αρχών
του Σχολείου.
Φροντίζω ώστε το παιδί μου να έρχεται στο Σχολείο ευπρεπώς ντυμένο
και να φορά την αθλητική περιβολή του Κολλεγίου Αθηνών, όποτε τούτο
απαιτείται, εκτός εάν φοιτά στο «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο – ΙΩΑΝΝΗΣ Μ
ΚΑΡΡΑΣ», το «Ιδιωτικό Ισότιμο Δημοτικό – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ή το
«Ιδιωτικό Δημοτικό – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ», οπότε η Κολλεγιακή αμφίεση
(χειμερινή και θερινή, σύμφωνα με την εποχή), είναι υποχρεωτική πάντοτε.
Αναγνωρίζω και καθιστώ σαφές στο παιδί μου ότι δεν επιτρέπονται, κατά
την παραμονή του στο σχολείο και σε σχολικές δραστηριότητες εν γένει,
τα εμφανή, εξεζητημένα κοσμήματα, το βάψιμο και τα εμφανή τατουάζ.
Ενθαρρύνω το παιδί μου να σέβεται, να συμμετέχει και να στηρίζει τις
παραδόσεις
και
τους
θεσμούς
του
Κολλεγίου
Αθηνών,
περιλαμβανομένων ενδεικτικώς, αλλά όχι περιοριστικώς, των αθλητικών
διοργανώσεων (όπως τα Δέλτεια και τα Γαβριήλεια) και των Ρητορικών
Διαγωνισμών
(όπως
οι
διαγωνισμοί
Howland
και
Delta),
αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν ουσιαστικό συστατικό της πολυσχιδούς
ταυτότητας και ιστορίας του Κολλεγίου Αθηνών, αλλά και της ολιστικής
παιδείας που παρέχει στους μαθητές του.
Αναγνωρίζω την αξία της ακαδημαϊκής εντιμότητας και υπευθυνότητας
και της ανάγκης να καλλιεργείται ήδη από τα πρώτα χρόνια της
σχολικής ζωής και ενθαρρύνω το παιδί μου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της
φοίτησής του στο Κολλέγιο Αθηνών, να καταβάλλει ειλικρινή προσωπική
προσπάθεια για την παραγωγή πρωτότυπης ποιοτικής εργασίας στο
μέτρο των δυνάμεών του, να καταγράφει τις πηγές του µε τον κατάλληλο
για την ηλικία του τρόπο και να ζητά καθοδήγηση από τους
εκπαιδευτικούς, όπου τη χρειάζεται.
Αποφεύγω τη δημιουργία καταστάσεων που ενέχουν σύγκρουση των
προσωπικών συμφερόντων των εκπαιδευτικών με το ρόλο τους ως
τέτοιων εντός του σχολικού περιβάλλοντος και οι οποίες μπορεί να
θεωρηθεί εύλογα ότι δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά τους μαθητές
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ή/και το Κολλέγιο Αθηνών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά τα ακόλουθα:
o Την παροχή από εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών
ιδιαίτερων μαθημάτων ή / και βοήθειας στην προετοιμασία
εργασιών ή τη συγγραφή εκθέσεων που έχουν ανατεθεί από τους
ίδιους σε μαθητές ή την προετοιμασία για κάθε είδους εξετάσεις
(εισαγωγικές, προαγωγικές ή πανελλήνιες) ή αξιολόγηση που
διεξάγεται στο Κολλέγιο Αθηνών, έναντι αμοιβής, χρηματικής ή
άλλης.
o Την προώθηση της προσφοράς πάσης φύσεως δώρων σε
εκπαιδευτικούς, σε σχέση με το παρεχόμενο από αυτούς
εκπαιδευτικό έργο. Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική απόδειξη
αναγνώρισης της προσφοράς ενός εκπαιδευτικού είναι η
εμπιστοσύνη που του δείχνει ο γονέας.
Αναγνωρίζω ότι τα δίδακτρα και λοιπά έξοδα φοίτησης των μαθητών,
αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων του Κολλεγίου Αθηνών και είναι
απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη και επιτυχημένη πορεία του στα
εκπαιδευτικά πράγματα και φροντίζω να είμαι συνεπής στην καταβολή
τους.
Κάνω λελογισμένη χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικών μέσων
(περιλαμβανομένων smartphones), μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
λοιπών ψηφιακών πλατφορμών, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα
που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο μαθητικό πληθυσμό, το
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, τη Διεύθυνση του Σχολείου και τη
δημόσια
εικόνα
και
εύρυθμη
λειτουργία
του
Κολλεγίου
Αθηνών. Αποδέχομαι ότι οι εν λόγω διαδικτυακές πλατφόρμες δεν
αποτελούν μέσα υποβολής παραπόνων και καταγγελιών σε βάρος του
Σχολείου, ούτε και χώρους ανοιχτής συζήτησης συγκεκριμένων
ζητημάτων που αφορούν μεμονωμένους μαθητές ή μαθήτριες, μέλη του
προσωπικού, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές ή/και άλλους γονείς. Σε κάθε
περίπτωση, αποτελώ θετικό πρότυπο προς το παιδί μου, ως προς τον
ορθό και ασφαλή τρόπο χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
αναγνωρίζοντας ότι απαγορεύεται εκ του Νόμου η χρήση αυτών σε
ανηλίκους κάτω των δεκατριών ετών.
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