Το καλό ύφος
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-

-

Να συµπεριφέρεσαι απέναντι στους συµµαθητές σου όσο φιλικά
και κοινωνικά γίνεται (όχι Mobbing!)
Να αποφεύγεις κάθε επιθετική διένεξη (π.χ. συµπλοκές,
προσβολές, χλευασµός, αµοιβαίες δυνατές φωνές,
περιθωριοποίηση, ...)!
Αντί αυτού να µιλάτε µεταξύ σας (διάλογος!)!
Να σέβεσαι τους αδύναµους!
Να απευθύνεσαι σ΄ έναν καθηγητή τής εµπιστοσύνης σου!
Πριν µπεις στην αίθουσα, να χτυπάς την πόρτα και να ζητάς την
άδεια να περάσεις µέσα!
Να δείχνεις σεβασµό απέναντι σ΄ όλους τους µεγαλύτερους στο
σχολείο (∆ιευθυντής, καθηγητές, επισκέπτες, επιστάτης,
γραµµατέας, ...)!
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Σχολικός κανονισµός
∆ιάβασα τον παραπάνω κανονισµό και υποχρεούµαι
να τον τηρώ.

.....................
(Υπογραφή τού µαθητή)

Έλαβα γνώσ η

...............................
(Υπογραφή κηδεµόνα)

∆ρόµος για το σχολείο

∆ιάλειµµα
-

-

-

Να τακτοποιείς τα πράγµατά σου για το σχολείο το βράδυ της
προηγούµενης µέρας σύµφωνα µε το πρόγραµµα!
Να φεύγεις έγκαιρα από το σπίτι σου και να συµπεριφέρεσαι
ευπρεπώς στα δηµόσια µέσα συγκοινωνίας!
Μη φέρνεις από το σπίτι τίποτε µαζί σου που ενοχλεί στο σχολείο
(π.χ. µαχαίρι, κροτίδες, ηλεκτρονικές συσκευές, τσίχλες,
αναπτήρας, τσιγάρα, ...)!
Τα κινητά παραµένουν κλειστά (όχι µόνον αθόρυβα!) κατά τη
διάρκεια των µαθηµάτων και διαλειµµάτων!

-

Να πας µετά το µάθηµα γρήγορα στο διάλειµµα!
Να περνάς όλα τα διαλείµµατα στην αυλή (εκτός εάν οι
εφηµερεύοντες σε ξαναστείλουν µέσα λόγω κακοκαιρίας)!
Να τηρείς σωστά τη σειρά στο κυλικείο!
Το χειµώνα απαγορεύεται αυστηρότατα ο χιονοπόλεµος!
Παιχνίδια µε µπάλες παντός είδους ή µε άλλα αντικείµενα καθώς
και το µάσιµα τσίχλας δεν επιτρέπονται!
Στη διάρκεια των διαλειµµάτων µπορείς να πας στην τουαλέτα!
Να διατηρείς την τουαλέτα τόσο καθαρή ώστε όλοι να µπορούν να
αισθάνονται άνετα..
Το κάπνισµα και µουντζούρωµα απαγορεύονται!
Να υποστηρίζεις το τµήµα σου στην καθαριότητα της αυλής και
της αίθουσας!

Πριν το µάθηµα
∆ιδακτικά βιβλία κι εγκαταστάσεις
-

7.45 µέχρι 8.00 η ώρα: Να κάθεσαι στη θέση σου και να
προετοιµάζεσαι για το µάθηµα!
Σε περίπτωση ασθένειάς σου οι γονείς σου ενηµερώνουν
παρακαλώ το σχολείο πριν την έναρξη των µαθηµάτων!
Να µένεις στην αίθουσά σου και να µην τρέχεις ή φωνάζεις!
Να προσέρχεσαι µε ευπρεπή ενδυµασία (και στη Γυµναστική!).

-

-

-

Στη διάρκεια των µαθηµάτων

Να χρησιµοποιείς προσεκτικά τα ελληνικά και γερµανικά βιβλία
σου! Τα παίρνεις δωρεάν. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του
βιβλίου πρέπει να πληρώσεις.
Στην αίθουσα διδασκαλίας και στ΄ άλλα αντικείµενα εξοπλισµού
δεν επιτρέπεται ούτε να προξενείς ζηµιές ούτε να τα καταστρέφεις!
Για όλες τις ζηµιές φέρνεις την ευθύνη (δηλ.οι γονείς σου).
Να συµβάλεις στην καλή διαµόρφωση της αίθουσας και του σχολείου µε στόχο τη δηµιουργία µιας κοινά αποδεκτής κι ευχάριστης
ατµόσφαιρας.

Μετά το µάθηµα
-

Ο πρόεδρος της τάξης αναφέρει στο Γραφείο εάν 10 λεπτά µετά το
χτύπηµα του κουδουνιού δεν έχει έρθει ακόµη ο καθηγητής!
Να δίνεις στο µάθηµα τον καλύτερό σου εαυτό και να µην
ενοχλείς!
Να τηρείς τους κανόνες συµπεριφοράς στη διάρκεια των µαθηµάτων (π.χ. µη µασάς τσίχλα, να σηκώνεσαι µόνο µε άδεια, ...)!
Να πηγαίνεις στην τουαλέτα µόνο στα διαλείµµατα!
Στην αλλαγή ώρας να παραµένεις στην αίθουσά σου!

-

-

Να προσέχεις την καθαριότητα στην αίθουσά σου και στο σχολείο
γενικότερα!
Μετά τα µαθήµατα µια οµάδα καθαριότητας καθαρίζει την
αίθουσα!
Να προξενείς στην οµάδα καθαριότητας όσο το δυνατόν λιγότερη
εργασία (π.χ. τα σκουπίδα τα ρίχνεις µόνο στο καλάθι αχρήστων)!
Να φεύγεις από τις σχολικές εγκαταστάσεις αµέσως µετά το
µάθηµα!

Der „gute Ton“

Private Volksschule
der Republik Griechenland

-

-

Benimm dich deinen Mitschülern gegenüber so kameradschaftlich
und sozial wie nur möglich (kein Mobbing!)
Vermeide jegliche aggressiven Auseinandersetzungen (z.B.
Raufereien, Beleidigungen, Hänseleien, gegenseitiges Anbrüllen,
Ausgrenzen,...)!
Redet stattdessen miteinander!
Nimm Rücksicht auf Schwächere!
Wende dich an einen Lehrer deines Vertrauens!
Vor dem Eintreten anklopfen und auf Erlaubnis warten!
Zeige Respekt gegenüber allen Erwachsenen im Schulhaus
(Schulleiter, Lehrer, Besucher, Hausmeister, Sekretärin, ...)!.
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Ich habe diese Schulordnug gelesen
und verpflchte mich
ihn einzuhalten.

.....................
(Unterschrift des Schülers)

Kenntnis genommen

...............................
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Schulordnung

Schulweg
Pause
-

-

Packe deine Schultasche am Abend des Vortages nach dem
Stundenplan!
Verlasse rechtzeitig dein Zuhause und verhalte dich in den
öffentlichen Verkehrsmitteln angemessen!
Bringe von Zuhause nichts mit, was in der Schule stört (z.B.
Messer, Feuerwerkskörper, elektronische Geräte, Kaugummi,
Feuerzeug, Zigaretten, ...)!
Handys bleiben während des Unterrichts und in der Pause
ausgeschaltet (nicht nur lautlos!)!

-

Gehe nach dem Unterricht zügig in die Pause!
Du verbringst alle Pausen auf dem Schulhof (außer die Pausenaufsicht schickt dich wegen schlechten Wetters wieder zurück!
Stelle dich vernünftig beim Pausenverkauf an!
Im Winter ist das Schneeballwerfen strengstens verboten!
Ballspiele aller Art und Kaugummi sind nicht erlaubt!
Während der Pause kannst du die Toilette aufsuchen!
Halte die Toilette so sauber, dass sich alle wohlfühlen können!
Rauchen und Schmierereien sind verboten!
Unterstütze deine Klasse beim Hof- und Klassendienst!

Vor dem Unterricht
Schulbücher und Einrichtungen
-

7.45 Uhr bis 8.00 Uhr: Setze dich auf deinen Platz und bereite dich
auf den Unterricht vor!
Im Krankheitsfall informieren die Eltern bitte die Schule vor
Unterrichtsbeginn!
Bleibe im Klassenzimmer und tobe nicht herum!
Erscheine in angemessener Kleidung (auch im Sport!)!

-

-

-

Während des Unterrichts

Gehe sorgfältig mit deinen griechischen und deutschen
Schulbüchern um! Du erhältst sie ja kostenlos. Bei Beschädigung
oder Verlust des Buches musst du bezahlen.
Klassenzimmer und Einrichtungsgegenstände darfst du weder
beschädigen noch zerstören! Du haftest für alle Schäden (bzw.
deine Eltern)!
Trage zur guten Gestaltung des Klassenzimmers und der Schule
mit dem Ziel bei, eine allgemein akzeptierte und angenehme
Atmosphäre zu schaffen.

Nach dem Unterricht
-

Der Klassensprecher meldet im Büro, wenn dein Lehrer 10 Min.
nach dem Klingeln noch nicht da ist!
Gib im Unterricht dein Bestes und störe nicht!
Halte dich an die Unterrichtsregeln (z.B. kein Kaugummi,
Aufstehen nur mit Erlaubnis, ...)!
Gehe nur in den Pausen zur Toilette!
Beim Stundenwechsel bleibst du in der Klasse!

-

Achte auf Sauberkeit im Klassenzimmer und im Schulhaus!
Nach Schulschluss räumt ein Ordnungsdienst die Klasse auf!
Mach den Ordnern so wenig Arbeit wie möglich (z.B. den Müll
nur in den Mülleimer werfen)!
Verlasse das Schulgelände sofort nach dem Unterricht!

