
Πριν να ψηφίσετε, ενημερωθείτε!

 Η συμμετοχή-με όποιον τρόπο- στη λειτουργία των  μαθητικών  κοινοτήτων 
είναι μια πράξη ευθύνης.

Γνωρίστε  τους υποψηφίους για το 15μελές συμβούλιο του σχολείου που δέχτηκαν
να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις Μαθητικές Κοινότητες.

                                          

1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ Β1

2.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ?

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

3.ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΣΤΟ 15ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ?

ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΛΕΓΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ.

4.ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΩΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙΣ 
ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ?

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΙΠΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.



1.Καραναστάση Βασιλική-Αλκυόνη Γ2

2.Ποια είναι η άποψή σου για την λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων;

Πιστεύω πως οι Μαθητικές Κοινότητες είναι ένα από τα σημαντικότερα ‘’προνόμια’’ που μπορεί να έχει
ένας μαθητής/-τρια, διότι μέσω αυτών τα παιδιά αναγνωρίζουν τα προβλήματα του σχολείου, βοηθούν
στην επίλυσή τους και μαθαίνουν να συμπεριφέρονται πιο υπεύθυνα. Επίσης οι Μαθητικές Κοινότητες
προετοιμάζουν τους μαθητές, όχι μόνο αυτούς που εκλέγονται αλλά και αυτούς που ψηφίζουν, για τις
μελλοντικές  ευθύνες τους απέναντι  στο κράτος  (εκλογή Πρωθυπουργού με δημοκρατικό τρόπο,κτλ.).
Τέλος η ύπαρξη των Μαθητικών Κοινοτήτων βοηθά στην πρόοδο της συνεργασίας,  καθώς και  στην
αποδοχή της ισότητας όλων των μαθητών/-τριών.  

3.Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου;

Έβαλα  υποψηφιότητα  στο  15μελές  συμβούλιο  σκεπτόμενη  πως  είναι  η  τελευταία  μου  χρονιά  στο
γυμνάσιο και θα ήθελα πριν φύγω, να βοηθήσω σε συνεργασία με τα άλλα μέλη, το σχολείο μας να
εξελιχθεί. 

4.Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά;
Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλεις στην λύση τους;

Ευτυχώς,  το  σχολείο  μας  δεν  αντιμετωπίζει  αρκετά  προβλήματα.  Η  βασικότερη  δυσκολία  που
αντιμετωπίζει το σχολείο μας τον τελευταίο καιρό είναι η έλλειψη χρημάτων. Βέβαια αυτό το πρόβλημα,
συνήθως,  δεν  λύνεται  από τους  μαθητές.  Παρόλ’  αυτά  μπορούμε  και  εμείς  ως κύριοι  ‘χρήστες’  του
σχολικού χώρου να βοηθήσουμε. Προσωπικά, αν εκλεγώ στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου μας, θα
προσπαθήσω να προτείνω κάποιες λύσεις πάνω σ’ αυτό. 

5.Γράψε για κάτι άλλο που εσύ θεωρείς σημαντικό σχετικά για την λειτουργία των Μαθητικών
Κοινοτήτων.

Εκτός από τους λόγους ύπαρξης και λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων που ήδη ανέφερα, πιστεύω
πως επίσης βοηθούν στην δημιουργία του χαρακτήρα, επειδή με την συμμετοχή στο 15μελές μαθαίνει
κάποιος πως να εκφράζει την γνώμη του με επιχειρήματα και να την στηρίζει. Επίσης είναι ένας καλός
τρόπος να μάθεις να ακούς με υπομονή τον συνομιλητή σου. Τέλος οι Μαθητικές Κοινότητες συντελούν
στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των μαθητών.  

                            



1.  Καρβελά Έρη (Παρασκευή – Αγάπη) Γ2

2. Ποια είναι η άποψή σου για τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων;

Οι Μαθητικές Κοινότητες είναι πολύ χρήσιμες για την καλή λειτουργία των σχολείων. Μέσω των 
Μαθητικών Κοινοτήτων δημιουργείται μία σχέση συνεργασίας μεταξύ όλων των μαθητών, αλλά και των 
καθηγητών. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να κάνουν τη σχολική ζωή
πιο ευχάριστη.

3. Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου;

Θα ήθελα να εκλεγώ στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου για να εκπροσωπήσω τους μαθητές και τα 
αιτήματά τους, ώστε να βρεθούν λύσεις σε διάφορα προβλήματα που αφορούν το σχολείο και να 
οργανωθούν περισσότερες δράσεις και ομάδες.

4. Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά; Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλεις στη λύση 
τους;

Ο κύριος λόγος του 15μελους συμβουλίου είναι να συζητά για διάφορα προβλήματα του σχολείου και να 
βρίσκει λύσεις σε συνεργασία με όλους τους μαθητές. Στο σχολείο μας εμφανίζονται κάποια προβλήματα,
όπως το να μη χρησιμοποιούνται ορισμένοι διαδραστικοί πίνακες που υπάρχουν στις αίθουσες, επειδή 
είναι χαλασμένοι, η γενικότερη έλλειψη τεχνολογικών μέσων και η απουσία καθρεφτών στις τουαλέτες. Τα
προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, άλλα και με τους 
καθηγητές του σχολείου.

5. Γράψε για κάτι άλλο που εσύ θεωρείς σημαντικό σχετικά με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων;

Μέσω των Μαθητικών Κοινοτήτων, οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους και αναπτύσσεται η ισότητα και η 
δημοκρατία. Ακόμη, χωρίς τις Μαθητικές Κοινότητες δε θα μπορούσαμε να πάρουμε μέρος στα κοινά. Οι 
Μαθητικές Κοινότητες μπορούν, ακόμα, να οργανώνουν και διάφορες ομάδες και εκδηλώσεις για τους 
μαθητές του σχολείου.

                                   

 



 1. Κατσώνης Χρήστος Τμήμα Γ3

2.. Ποια είναι η άποψή σου για τη λειτουργία των  Μαθητικών Κοινοτήτων;

   Προσωπικά θεωρώ ότι οι μαθητικές κοινότητες είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της σχολικής ζωής γιατί εκτός από 
τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει είναι ένας τρόπος οι μαθητές να μαθαίνουν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους, να σκέφτονται όλοι μαζί την λύση σε ένα πρόβλημα και να γίνονται υπεύθυνοι .

3. Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου;

Στο 15μελες συμβούλιο του σχολείου μου θα ήθελα να εκλεγώ γιατί θα ήθελα να δω πώς λειτουργεί από μέσα 
αυτός ο θεσμός και να κινητοποιηθώ και εγώ μαζί με τους συμμαθητές για τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το 
σχολείο μας . Ακόμα πιστεύω ότι θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε όποια οργανωτική αρμοδιότητα μου ανατεθεί.

4. Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά; Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλλεις στη λύση 
τους;

 Το σχολείο μου όπως και τα υπόλοιπα σχολεία σίγουρα έχει προβλήματα τα οποία με τον κατάλληλο τρόπο και 
την συνεργασία και των δύο πλευρών , μαθητών κι καθηγητών , μπορούν να λυθούν. Όσον αφορά τα θέματα 
υποδομών δεν είναι τόσο μεγάλα γτ το σχολείο μας είναι σχετικά καινούργιο όμως θα μπορούσε να έχει λίγα 
περισσότερα εξαρτήματα π.χ. υλικά/ σκεύη στο εργαστήριο ή περισσότερο εξοπλισμό στην γυμναστική , τα οποία 
θα διευκόλυναν την καθημερινότητα τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών. Επιπλέον σημαντικό θα ήταν 
αυτή την περίοδο να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή  μετάδοσης του 
COVID-19 .

                       



                                Κουλιάκη Αγγελική, Β2



1. Λαδερός Νίκος Α3

       2.Ποια είναι η άποψή σου για τη λειτουργία των  Μαθητικών Κοινοτήτων;

            Η άποψη μου για τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων  
είναι ότι κάθε σχολείο όπως και το δικό μας πρέπει να έχει ένα  
συμβούλιο για να βοηθάει αλλά και να συνεισφέρει στην καλύτερη  
παιδεία. Επιπλέον οι μαθητικές κοινότητες πρέπει να συμβάλλουν σε
            θέματα όπως την καθαριότητα του σχολείου και άλλα πολλά  
που θα αναφερθούν παρακάτω.

              3.Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου;

           Ο λόγος που θέλω να εκλεγώ στο 15μελές είναι για να βοηθήσω  
στο μέλλον του σχολείου. Ξέρω ακούγεται λίγο έως πολύ βασικό αλλά με  
την βοήθεια και των άλλων παιδιών που θα εκλεγούν στο συμβούλιο  
πιστεύω πως το αποτέλεσμα των πράξεών μας και ιδιαίτερα
           των πράξεων μου θα κάνει ένα καλύτερο σχολείο και μια πιο  
καλή παιδεία για όλους του μαθητές του σχολείου.

              4.Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά;
                Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλλεις στη λύση τους;

           Κάποια προβλήματα που θεωρώ πολύ σημαντικά είναι η  
καθαριότητα και η υγιεινή του σχολείου .Σε αυτό το πρόβλημα δεν μπορώ  
να συμβάλω μόνο εγώ ο κάθε μαθητής θα πρέπει φροντίζει το περιβάλλον  
που περνάει σχεδόν τις περισσότερες ώρες της μέρας του.
           Επίσης η διακόσμηση του σχολείου πρέπει να γίνει πιο  
ζωντανή για να αρχίσουν τα παιδιά να αγαπάνε το σχολειό τους, σε αυτό  
το πρόβλημα μπορούμε όλοι να προσπαθήσουμε για ένα πιο όμορφο σχολείο.

   5.Γράψε για κάτι άλλο που εσύ θεωρείς σημαντικό σχετικά με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων.

           Οι Μαθητικές Κοινότητες είναι αυτές που εμπνέουν τους  
αυριανούς πολίτες σε θέματα δημοκρατίας. Επίσης μπορούν να βοηθήσουν  
παιδιά που δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμα με τον χώρο του σχολείου. Όλοι  
η μαθητές έχουν άποψη για ένα καλύτερο μέλλον. Ακόμα
           και οι μαθητές που δεν έχουν περάσει πολύ χρόνο στον χώρο  
του Γυμνασίου.

                                          



1. Λάπα Παύλος Α3

2. Ποια είναι η άποψή σου για τη λειτουργία των  Μαθητικών Κοινοτήτων;

 Θεωρώ ότι είναι καλό το να υπάρχει λειτουργία Μαθητικών Κοινοτήτων για να μπορούμε να συζητάμε τις 
απόψεις μας και την ανανέωση του σχολείου.

3. Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου;

Γιατί θεωρώ ότι άμα πιστέψουμε όλοι στον εαυτό μας θα τα καταφέρουμε και πιστεύω ότι μπορώ να πείσω τους 
υπόλοιπους μαθητές συζητώντας το.

4. Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά;  Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλεις στη λύση 
τους;

Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όπως: η καθαριότητα, ο χώρος, το φαγητό στο κυλικείο, και κάποιοι 
χώροι διδασκαλίας.

5. Γράψε για κάτι άλλο που εσύ θεωρείς σημαντικό σχετικά  με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων.

Θεωρώ ότι η ισότητα και οι σκέψεις όλων των μαθητών μπορούν όλοι μαζί να κάνουν ένα καλύτερο μέλλον βάση 
τις σκέψεις μας.

               

                         



1. Μαστροβασίλης Βασίλης Γ3

2. Ποια είναι η άποψή σου για τη λειτουργία των  Μαθητικών Κοινοτήτων;

Πιστεύω ότι οι μαθητικές κοινότητες είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να λειτουργούν με σωστό τρόπο καθώς 
παίζουν ρόλο στη πρόοδο και στην αντιμετώπιση προβλημάτων του σχολείου. Τα προβλήματα αυτά φέτος σαφώς 
θα είναι πολύ περισσότερα γιατί η  χρόνια θα είναι από μόνη της δύσκολη λόγω κορωνοιου. Επίσης οι μαθητικές 
κοινότητες θα βοηθήσουν πολύ στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και θα πάρουν τα παιδιά μια πρώτη γεύση 
για το πως είναι να παίρνεις αποφάσεις από μικρή ηλικία κάτι που θα τους χρειαστεί όταν αρχίσουν να 
συμμετέχουν στα κοινά. Ακόμα οι μαθητές θα έρθουν πιο κοντά με τους καθηγητές αφού θα ψάχνουν μαζί λύσεις 
για τα προβλήματα που θα προκυψουν.Τελος τα παιδιά θα νιώσουν πιο σημαντικά στη κοινωνία και συγκεκριμένα 
στο σχολείο  καθώς θα μετράει η γνώμη και η άποψή τους ενώ παράλληλα θα αντιληφτούν ότι όλοι είναι ίσοι.

3. Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου;

Ο λόγος που θα ήθελα να εκλεγώ είναι ότι θέλω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ το σχολείο  μου με κάθε 
δυνατό τρόπο καθώς επίσης θέλω με την υποστήριξη των καθηγητών και των συμμαθητών μου να 
αντιμετωπίσουμε όλα μας τα πιθανά προβλήματα. Ακόμα θα είναι μια πρωτόγνωρη και ωραία εμπειρία που θα μου
δώσει την ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου.

4. Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά;  Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλλεις στη λύση τους;

Η αλήθεια είναι ότι το σχολειό πάσχει από ορισμένα προβλήματα όμως δεν υπάρχει λύση για αυτά καθώς αν 
υπήρχε θα είχαν ταχτοποιηθεί. Ένα από αυτά είναι η έλλειψη καθηγητών και καθαριστριών. Ακόμη θα ήταν καλό 
να μικρύνουν λίγο οι διδακτικές ώρες καθώς η χρήση μάσκας δυσκολεύει το έργο μαθητών-καθηγητών. Επίσης 
κατανοώ ότι η χρήση της είναι υποχρεωτική και συμφωνώ με αυτό όμως ποια η άξια της ενώ στα διαλείμματα 
είμαστε ο ένας διπλά στον άλλον. Η λύση για το παραπάνω πρόβλημα ξέρω ότι είναι οι αποστάσεις όμως είναι 
αδύνατον να γίνει αυτό ανάμεσα σε 300-350 άτομα. Κάνεις δεν μπορεί να επιβληθεί σε τόσους μαθητές. Θεωρώ 
ότι ίσως μπορούν να λυθούν αυτά τα θέματα με συζήτηση, συνύπαρξη και συνεργασία. Βασικός Όρος για να 
συμβεί όλο αυτό είναι ο καθένας να σέβεται τη γνώμη και την άποψη του αλλού.

5. Γράψε για κάτι άλλο που εσύ θεωρείς σημαντικό σχετικά  με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων.
 
Όπως έγραψα και παραπάνω οι μαθητικές κοινότητες είναι εξαιρετικά σημαντικές και παίζουν κυρίαρχο ρόλο για 
το σχολείο. Άλλος ένας παράγοντας που τις κάνει εξίσου σημαντικές είναι το ότι ο καθένας αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ώστε να τις φέρνει σε πέρας όσο το δυνατόν καλύτερα. Τέλος τα παιδιά 
αρχίζουν από νεαρή ηλικία να γίνονται υπεύθυνοι και να προσέχουν τι λένε και τι κάνουν. Κλείνοντας το καλό 
είναι ότι θα γίνονται συχνές συνεδριάσεις όποτε δεν θα αφήνουμε θέματα να παραβλέπονται. Ελπίζω να βγω στο 
15μελες και σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για εσάς και για το σχολείο μου. Ευχαριστώ που 
αφιερώσατε λίγο από τον χρόνο σας για να διαβάστε αυτό κείμενο.

                                



1. Άγγελος Παπαλιόλιος Γ5

2. Ποια είναι η άποψη σου για τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων;

Πιστεύω ότι οι μαθητές, μέσω μιας μαθητικής κοινότητας, εξασκούνται στην δημοκρατική ζωή, 
συμμετέχοντας σε σημαντικές γι’ αυτούς αποφάσεις, παίρνουν πρωτοβουλίες για την λειτουργία 
του σχολείου τους και δια του διαλόγου, προτείνουν λύσεις.

3. Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου;

Θα ήθελα να εκλεγώ στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου μου διότι θεωρώ πως θα μπορούσα να 
εκπροσωπήσω όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τα αιτήματά τους.

4. Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά; Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλεις
στη λύση τους;

Υπάρχουν πολλά προβλήματα και θέματα στο σχολείο μου στα οποία θα μπορούσα να συμβάλλω. 
Πρώτα απ’ όλα, η καθαριότητα και η σωστή λειτουργία του κυλικείου μας είναι πολλή σημαντική,
καθώς καθημερινά δεκάδες μαθητές εξυπηρετούνται, όμως δεν είναι λίγοι που παραπονιούνται για
τη σχέση τιμής-ποιότητας. Επίσης, η οργάνωση κοινωνικών και αθλητικών ομάδων είναι από τις 
πρώτες μου προτεραιότητες, μαζί φυσικά με τις σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις.

5. Γράψε για κάτι άλλο που εσύ θεωρείς σημαντικό σχετικά με τη λειτουργία των Μαθητικών 
Κοινοτήτων;

Οι μαθητικές κοινότητες έχουν πολύ μεγάλη ισχύ και επιρροή κατά την γνώμη μου, επειδή 
απαρτίζονται από άτομα με τις ίδιες ιδέες και τρόπο σκέψης, οπότε τα μέλη τους πάντα 
«αγωνίζονται» για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει όλους εξίσου.   

                               





                                                                 Πιτσινής Χρήστος Β4



1. Ονοματεπώνυμο Ρούσου Στέφανος τμήμα Γ5

2. . Ποια είναι η άποψή σου για τη λειτουργία των  Μαθητικών Κοινοτήτων;

 Οι μαθητικές κοινότητες είναι πηγές δημοκρατικής ζωής . Αποτελούν χώρο δημιουργίας και αναζήτησης . Με 
αυτές τις κοινότητες κατοχυρώνεται η ελευθερία έκφρασης . 

3. Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές Συμβούλιο;

Θα ήθελα να εκλεγώ στο 15μελές για να βοηθήσω το σχολείο μου να βελτιώσει κάποια θέματα  που απαιτούν 
λύση 

4. Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά; Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλλεις στη λύση 
τους;

Λόγω του Covid-19 τα προβλήματα είναι περισσότερα πλέον , όπως για παράδειγμα : 1) Έλλειψη στα απαραίτητα 
προϊόντα που χρειάζεται η τουαλέτα . 2)Έλλειψη κάδων για τα απορρίμματα . 3) Έλλειψη χώρου συγκέντρωσης 
στα διαλείμματα . Για να λυθούν όλα αυτά θα πρέπει να γίνει συνέλευση των μαθητών και των καθηγητών για να 
συζητηθούν τα θέματα και να βρεθεί λύση μέσα από συλλογική προσπάθεια .

5. .Γράψε για κάτι άλλο που εσύ θεωρείς σημαντικό σχετικά  με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων.

Οι μαθητικές κοινότητες θεωρώ ότι είναι σημαντικές καθώς προτείνουν λύσεις στο σύλλογο των καθηγητών και τη
διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου . 



1.Ιωάννης Σεϊμένης Α5

2. Ποια είναι η άποψή σου για τη λειτουργία των  Μαθητικών Κοινοτήτων;

•Οι μαθητικές κοινότητες καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με το κύτταρο 
της δημοκρατικής ζωής και τον διάλογο τη συμμετοχή με τους μαθητές με πνεύμα συνεργασίας

3. Γιατί θέλεις να εκλεγείς στο 15μελές Συμβούλιο;

•θέλω να εκλεγώ στο 15μελές συμβούλιο για να εκπροσωπήσω το σχολείο μου και να βοηθήσω σε αυτή τη  
δύσκολη κατάσταση με τον κορονοϊο και με τα διάφορα προβλήματα των συμμαθητών μου με λογική και χαρά.

4.Ποια προβλήματα του σχολείου θεωρείς σημαντικά; Πώς νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλλεις στη λύση 
τους;

•θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ακόμα δεν έχουν γίνει κανένας περίπατος εκδρομή σε καμία τάξη για να γνωριστούν 
λίγο καλύτερα τα παιδιά και να περάσουν μαζί ψυχαγωγικές ώρες  που παρόλο που είχε γίνει κατάληψη  θεωρώ 
απαραίτητο να έχει γίνει ένας περίπατος η μία εκδρομή

πιστεύω όπως και σε αυτό και σε άλλα πολλά προβλήματα μπορούμε να βρεθούμε άμα θέλουν τα παιδιά να 
αναπληρώσει σε όλους που θα χάσουν  τον περίπατο ή την εκδρομή για να γνωριστούμε καλύτερα και να  
περάσουν ψυχαγωγικές ώρες

5. .Γράψε για κάτι άλλο που εσύ θεωρείς σημαντικό σχετικά  με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων.

•ότι οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην καταχώρηση της 
συνεργασίας καθηγητών γονέων μαθητών.
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