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1. Προοίμιο 

 

Σκοπός του παρόντος κώδικα ηθικής συμπεριφοράς είναι να συμβάλλει ικανοποιητικά προς 

κάθε κατεύθυνση, στην επίλυση δεοντολογικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στο 

12τάξιο Συμπληρωματικό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας «Μανώλης Γλέζος» (στην έδρα και 

στα λοιπά παραρτήματα και χώρους, όπου διεξάγεται η διδασκαλία, τα οποία αφορούν τους 

εκπαιδευτικούς, τους συνεργάτες, τους μαθητές, τους γονείς και όλους όσους συνδέονται με 

την εκπαιδευτική διαδικασία και τις δραστηριότητες του σχολείου).  

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι σύμφωνος με τον Κώδικα Δεοντολογίας που εκδίδεται 

από την Εθνική Σχολή Εκπαίδευσης και τις σχετικές νομικές διατάξεις. 

 

2. Πεδίο εφαρμογής του ηθικού κώδικα 

 

Ο παρών Κώδικας ηθικής συμπεριφοράς ισχύει για όλο το προσωπικό του 12τάξιου 

Συμπληρωματικού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας «Μανώλης Γλέζος» ανεξάρτητα από τη 

νομική σχέση του με το ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον χώρο/παράρτημα όπου εργάζεται. Η 

συμμόρφωση με αυτόν τον Κώδικα ηθικής συμπεριφοράς είναι υποχρεωτική για τα άτομα που 

αναφέρονται παραπάνω. 

 

3. Ηθικοί κανόνες για όλους τους συνεργάτες του 12τάξιου 

Συμπληρωματικού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας «Μανώλης Γλέζος» 

 

1. Η σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους του 12τάξιου Συμπληρωματικού Σχολείου 

Ελληνικής Γλώσσας «Μανώλης Γλέζος» (στη συνέχεια: Σχολείο) χαρακτηρίζονται από 

σεβασμό, ειλικρίνεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

 

2. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ατομικών δικαιωμάτων αποτελεί 

θεμελιώδη αρχή στο Σχολείο.  

 

3. Η διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας είναι καθήκον των εργαζομένων του 

Σχολείου. Σε περίπτωση ασθένειας οποιουδήποτε υπαλλήλου, επιβάλλεται η 



απομάκρυνσή του  και μπορεί να επιστρέψει στο χώρο εργασίας εφόσον δεν θέτει σε 

κίνδυνο την προσωπική του υγεία, την υγεία των συναδέλφων και των μαθητών.  

 

4. Η ενδυμασία στους χώρους του Σχολείου είναι σεμνή και περιποιημένη, κατάλληλη για 

την περίσταση. Οι εργαζόμενοι στο σχολείο κατανοούν ότι αποτελούν παράδειγμα προς 

μίμηση για τους μαθητές. 

 

 

5. Οι εργαζόμενοι του Σχολείου επιδιώκουν να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους με 

επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Αλληλοβοηθιούνται και επιδιώκουν τη συνεχή 

ανάπτυξή τους. Σε περίπτωση αξιολόγησης του έργου τους, συνεργάζονται με τα άτομα 

που τους αξιολογούν.  

 

6. Οι εργαζόμενοι του Σχολείου σέβονται στο έπακρο τους στόχους και τις αρχές του 

Σχολείου. Κατανοούν ότι εκπροσωπούν το Σχολείο στις δημόσιες εκδηλώσεις τους – 

είτε σχολικές ή εξωσχολικές συμπεριλαμβανομένων και των σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης - όπου επιδιώκουν με την παρουσία τους να μην προσβάλλεται η φήμη του 

Σχολείου και των συναδέλφων τους.  

 

7. Οι εργαζόμενοι του Σχολείου καταδικάζουν οποιαδήποτε μορφή βίας και την 

αντιπαλεύουν όπου παρουσιάζεται στους χώρους του Σχολείου προστατεύοντας 

μαθητές και συναδέλφους.  

 

4. Ηθικοί κανόνες για τους εκπαιδευτικούς του 12τάξιου 

Συμπληρωματικού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας «Μανώλης Γλέζος»  

 

1. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σέβονται τους μαθητές και τους γονείς τους, τους 

συναδέλφους τους και τιμούν το εκπαιδευτικό αξίωμα.  

 

2. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου – με τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς τους, τις 

διαφορές στις μεθόδους χειρισμού καταστάσεων – συμφωνούν σε βασικές ηθικές αρχές 

και λειτουργούν ως ενιαίο σώμα.  

 

3. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σέβονται στο έπακρο το έργο των συναδέλφων τους, 

συνεργάζονται διαρκώς, ανταλλάσουν γνώσεις και εμπειρίες. Επιδιώκουν την παροχή 

βοήθειας σε συναδέλφους όταν τους ζητηθεί, δεν προσβάλλουν το έργο άλλων 

συναδέλφων. Αποφεύγουν τις προσωπικές λογομαχίες με συναδέλφους, ιδιαίτερα 

παρουσία των μαθητών τους.  



 

4. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επιδιώκουν το συντομότερο δυνατόν, την ειρηνική 

επίλυση των διαφωνιών τους, είναι ανοιχτοί σε τυχόν παρατηρήσεις και στην 

εποικοδομητική κριτική των συναδέλφων τους. Όταν οι διαφωνίες δημιουργούνται 

ανάμεσα στους μαθητές είναι υποχρεωμένοι, ανάλογα με την περίσταση, να τις 

εξομαλύνουν και να προσπαθούν να  ηρεμούν τα πνεύματα.  

 

5. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αναπτύσσουν, να καλλιεργούν τις γνώσεις τους τόσο 

στην ουγγρική όσο και στην ελληνική γλώσσα.  

 

6. Οι γηραιότεροι εκπαιδευτικοί έχουν καθήκον να βοηθούν τους νεότερους με τις 

επαγγελματικές γνώσεις που διαθέτουν και την εμπειρία των προηγούμενων ετών.  
 

7. Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός ασχοληθεί με την πολιτική, πρέπει να διαχωρίσει 

τον ρόλο του ως πολιτικός από την διδασκαλία στο Σχολείο. 
 

8. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου επιβάλλεται να κρατούν μακριά από το χώρο εργασίας  

τα προσωπικά τους προβλήματα. Παράλληλα υποχρεούνται να σέβονται την 

προσωπική ζωή των μαθητών τους.  
 

9. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου συμβάλλουν δυναμικά με τις γνώσεις και τις απόψεις 

τους στις συνελεύσεις και αποφάσεις του συλλόγου καθηγητών. Σε περίπτωση 

διαφωνίας τους με κάποιο θέμα, που συζητείται διεξοδικά και ψηφίζεται από την 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών,  δέχονται τις αποφάσεις του σώματος και ενεργούν 

κατάλληλα.  
 

10. Εάν κάποιος εκπαιδευτικός κρίνει ότι κάποια απόφαση του συλλόγου καθηγητών 

προσβάλλει νομικά δικαιώματα, το αναφέρει στο πρόσωπο ή στο σώμα που είναι 

υπεύθυνο για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο 

άτομο που επιβλέπει τις αποφάσεις του σώματος, εφόσον δεν λυθούν τα αιτήματά του.  
 

11. Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός κρίνει ότι οι δραστηριότητες και η αμελής 

συμπεριφορά συναδέλφου του, προσβάλλει βασικά δικαιώματα ή νόμους πρέπει να 

αντιδράσει άμεσα, ειδοποιώντας αρχικά τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό. Εάν το 

πρόβλημα δε επιλυθεί τότε προσφεύγει στον ανώτερό του στην ιεραρχία. 
 

12. Αν οι παραπάνω ενέργειες αφορούν την σωματική και ψυχική ακεραιότητα και υγεία 

κάποιου μαθητή τότε ο εκπαιδευτικός προσφεύγει κατευθείαν στη διεύθυνση του 

Σχολείου.   
 

13. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου χειρίζονται με εχεμύθεια πληροφορίες που αφορούν την 

εσωτερική λειτουργία του Σχολείου και τη σχολική ζωή. 
 

14. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου επιδιώκουν την εποικοδομητική συνεργασία με τη 

διεύθυνση, τους υπεύθυνους λειτουργίας του Σχολείου και τα λοιπά όργανα, τηρώντας 

το εργατικό δίκαιο, τον κανονισμό και τις αρχές λειτουργίας του σχολείου. 



 

15. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου δεν καταχρώνται τις φιλικές ή τυχόν συγγενικές σχέσεις 

που έχουν με τη διεύθυνση, ούτε τις εκμεταλλεύονται για προσωπικά συμφέροντα.  
 

16. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υψίστης σημασίας για τους εκπαιδευτικούς του 

Σχολείου κι αυτό διδάσκουν και στους μαθητές τους. 

 

17.  Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου δεν μιλούν για τα προσωπικά τους προβλήματα ούτε 

για προσωπικά ζητήματα συναδέλφων μπροστά στους μαθητές τους, αποτρέπουν και 

τους ίδιους τους μαθητές από τέτοιες συζητήσεις.   
 

18. Οι μαθητές του Σχολείου απολαμβάνουν ισότιμη αντιμετώπιση. Ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να μην ξεχωρίζει κανέναν, να σέβεται τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς 

τους και την αξιοπρέπειά τους.  
 

19. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου προσπαθούν να κάνουν τα μάθημα προετοιμασμένοι με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων. 

Επιλέγουν προσεκτικά τα διδακτικά εγχειρίδια και μέσα. 

 

20. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος δίνουν ισότιμο βάρος  

στην ανάλυση, επεξήγηση, κατανόηση και εξάσκηση της διδακτέας ύλης, επιδιώκουν 

επίσης τη συστηματοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της γνώσης. Είναι θετικοί 

απέναντι στα σχόλια των μαθητών, στα επιστημονικά δεδομένα και στις διάφορες 

επαγγελματικές απόψεις.  
 

21. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν να ενημερώνουν τους μαθητές για τις 

απαιτήσεις του μαθήματος και να διαμορφώνουν τα διαγωνίσματα με τέτοιο τρόπο 

ώστε οι μαθητές με την κατάλληλη προετοιμασία να μπορούν να ανταπoκριθούν με 

επιτυχία. 
 

22. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με αμεροληψία, χρησιμοποιούνται «ίδια μέτρα και 

σταθμά» για όλους. Σε περίπτωση που δίνονται δύο σειρές ασκήσεων, θα πρέπει να 

έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Η διόρθωση των γραπτών διαγωνισμάτων γίνεται το 

συντομότερο αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα μέρες, ώστε να ενημερώνονται οι 

μαθητές όσο το δυνατό γρηγορότερα για τα αδύνατα και δυνατά τους σημεία. Σε 

περίπτωση λάθους, οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν τη σωστή απάντηση, να την 

κατανοούν και να την αφομοιώνουν. 
 

23. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες των μαθητών, τους ενθαρρύνουν 

να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις του Σχολείου και τους βοηθούν στην 

προετοιμασία τους. Όταν τους ζητηθεί, βοηθούν τους μαθητές στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων και να ξεπεράσουν τους 

φόβους τους. 
 



     24. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου επιβάλουν πειθαρχικούς κανόνες ή τιμωρίες όταν     

κρίνεται παιδαγωγικά απαραίτητο, ωστόσο η πειθαρχία δεν πρέπει να περιλαμβάνει 

σωματική φθορά και προσβλητικά σχόλια για την προσωπικότητα και τις ικανότητες των 

μαθητών.  

 

25. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου δεν επιτρέπεται να δεχτούν ανταλλάγματα από τους 

μαθητές τους, τους γονείς ή οποιονδήποτε, με σκοπό να αξιολογήσουν ευνοϊκότερα 

κάποιους μαθητές στο πρώτο εξάμηνο ή στο τέλος του έτους. Ο βαθμός των μαθητών 

είναι αποτέλεσμα μόνο της δικής τους προσπάθειας, ικανότητας και προετοιμασίας.  

 

26. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου απαγορεύεται να κάνουν ιδιαίτερα, επί πληρωμής 

μαθήματα στους μαθητές τους και δεν πρέπει να τους ενθαρρύνουν να επιλέγουν τα 

ιδιαίτερα μαθήματα αντί του Σχολείου.  

5. Ηθικοί κανόνες που διέπουν τις σχέσεις εκπαιδευτικού-γονέα στο 12τάξιο 

Συμπληρωματικό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας «Μανώλης Γλέζος» 

 

1. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου καλλιεργούν ισότιμες σχέσεις δασκάλου-γονέα, οι 

οποίες βασίζονται στην αμοιβαία εκτίμηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

 

2. Δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος κάποιου γονέα αλλά ούτε και επιδεικνύουν ιδιαίτερη 

συμπάθεια σε κάποιον άλλο. 

 

3. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου στις συνελεύσεις γονέων, αποφεύγουν τις 

εξατομικεύσεις και συζητούν τα θέματα που αφορούν συνολικά την τάξη και τους 

μαθητές της.  

 

4. Επιδιώκουν να μοιράζονται με τους γονείς κάθε πληροφορία που αφορά το παιδί τους. 

Είναι απαίτηση του Σχολείου προς τους εκπαιδευτικούς να είναι αντικειμενικοί στην 

ενημέρωσή τους, να ενημερώνουν τους γονείς αποκλειστικά για την γνωστική, την 

ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών τους.  

 

5. Οι πληροφορίες που ανταλλάσουν εκπαιδευτικοί και γονείς χειρίζονται με ιδιαίτερη 

εχεμύθεια από τους εκπαιδευτικούς και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

προώθηση της ανάπτυξης και την πρόοδο των μαθητών.  

 

6. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου απαγορεύεται να ζητήσουν ή να δεχτούν ανταλλάγματα 

προκειμένου να ευνοήσουν κάποιον μαθητή.   

 

7. Αν οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί 

ενημερώνουν τους γονείς για τις δυνατότητες παροχής βοήθειας που υπάρχουν. 

 



8. Εάν για κάποιο λόγο επέλθει σύγκρουση εκπαιδευτικού και γονέα, ο πρώτος θα 

επιδιώξει να λύσει το πρόβλημα αυτοπροσώπως, το συντομότερο, καθησυχάζοντας τον 

γονέα.  

 

9. Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου συνεργάζονται εποικοδομητικά με τον Σύλλογο 

Γονέων. 

 

6. Η παραβίαση του ηθικού κώδικα 

1. Η παραβίαση του Ηθικού Κώδικα από οποιονδήποτε υπάλληλο του Σχολείου αποτελεί 

προσβολή του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που εκδίδεται από την Εθνική Σχολή 

Εκπαίδευσης, παραβιάζει επίσης τον κανονισμό του Σχολείου, κατά συνέπεια έρχεται 

σε αντίθεση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που διέπουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 

2. Η παραβίαση κρίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τη στιγμή που 

πραγματοποιείται και με βάση Κώδικα Δεοντολογίας που εκδίδεται από την Εθνική 

Σχολή Εκπαίδευσης.  

7. Λοιπές διατάξεις 

1. Οι διατάξεις που δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κώδικα, εμπίπτουν στη νομοθεσία που 

αφορά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο νόμο 2016. CL περί δημόσιας 

διοίκησης και σε λοιπούς νόμους του ουγγρικού κράτους.  

2. Οι εκπαιδευτικοί του 12τάξιου Συμπληρωματικού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας 

«Μανώλης Γλέζος» έχουν συζητήσει και ομόφωνα αποδεχτεί τον παρόντα Κώδικα 

Ηθικής και Δεοντολογίας.  

3. Τα πρακτικά της σχετικής συνέλευσης φυλάσσονται στα αρχεία του Σχολείου. 

4. Με βάση τα παραπάνω στο 12τάξιο Συμπληρωματικό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας 

«Μανώλης Γλέζος» ο παρόν Κώδικας τίθεται σε ισχύ από τις 26-08-2020. 

 

5. Βουδαπέστη, 26-08-2020 

 

                                                    Δρ. Χρίστινα Πάρτιτς Κάκουκ 

                                                   Διευθύντρια του 12τάξιου Συμπληρωματικού 

                                                     Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας «Μανώλης Γλέζος» 

 


