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ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Η πειθαρχία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία οργανωμένων συνόλων και για την
ανάπτυξη σωστών ανθρώπινων σχέσεων. Στην πολιτεία υπάρχουν οι νόμοι, στους οποίους οι πολίτες
πρέπει να πειθαρχούν. Το σχολείο έχει κανονισμούς, τους οποίους οι μαθητές τηρούν, προκειμένου να
μην παρουσιάζονται προβλήματα στη μαθητική τους ζωή.
Στο σχολείο, ο μαθητής μαθαίνει σε κανονισμούς, μερικοί από τους οποίους ίσως να είναι διαφορετικοί από
τις επιθυμίες του. Εάν δεν πειθαρχεί, θα έρχεται σε σύγκρουση με τους δασκάλους και καθηγητές του, τη
Διεύθυνση του σχολείου ή τους συμμαθητές του, με αποτέλεσμα η ζωή στο σχολείο να μην είναι ομαλή και
ευχάριστη, αφού οι σχέσεις του με τους άλλους δε θα είναι αρμονικές. Όλα αυτά φυσικά αποβαίνουν σε
βάρος του ίδιου και της μόρφωσής του.
Μερικοί μαθητές έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι η πειθαρχία στους κανονισμούς του σχολείου
αποτελεί αδυναμία ή απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η πειθαρχία
δείχνει δύναμη χαρακτήρα και κοινωνική συνείδηση.
Στόχος του σχολείου είναι η καλλιέργεια των μαθητών, ώστε με τη θέλησή τους να πειθαρχούν στους
κανονισμούς, αφού αντιληφθούν τη σημασία της πειθαρχίας για την ομαλή ζωή της κοινωνικής ομάδας,
στην οποία ανήκουν. Επιδιώκει δηλαδή το σχολείο την αυτοπειθαρχία με την καλλιέργεια της
αυτοκυριαρχίας, της υπευθυνότητας, του σεβασμού του εαυτού μας και των άλλων.
Αν κάποιος διαφωνεί με ένα κανονισμό ή μια εντολή που παίρνει, δεν εκδηλώνει τη διαφωνία του με
ανυπακοή και ανταρσία, αλλά απαιτεί να συζητήσει την άποψή του και εκφράζει τη διαφωνία του με ηρεμία
και ευγένεια.
Σε καμιά περίπτωση, όπου λειτουργεί ομάδα, δε συμπεριφέρεται κάποιος αυθαίρετα.
Το κάθε άτομο έχει το δικό του υπεύθυνο ρόλο. Η άγνοια του νόμου δεν είναι δικαιολογία για απαλλαγή
από το παράπτωμα.
Ο καθένας που σκέφτεται ώριμα, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της πειθαρχίας, η οποία ωφελεί και το
κάθε άτομο χωριστά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, αλλά και το σύνολο, αφού διασφαλίζει
ομαλές ανθρώπινες σχέσεις. Άτομα πειθαρχημένα είναι και υπεύθυνα άτομα.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του σχολικού χώρου. Με οδηγία της ΕΕ και με την ψήφιση νόμων από
την Κυπριακή Βουλή, το κάπνισμα εντός του σχολικού χώρου θεωρείται ποινικό αδίκημα. Η Διεύθυνση και
το σχολείο δεν θα ανεχτεί από κανένα μαθητή/τρια να καπνίσει εντός του σχολικού χώρου. Η άγνοια του
νόμου δεν απαλλάσσει κανένα.
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