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Η συμπεριφορά των μαθητών
Ενημερωτικό φυλλάδιο για γονείς/φροντιστές

Συμπεριφορά
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και χαρούμενο 
σχολικό περιβάλλον για το παιδί σας. Η υποστήριξη της 
συμπεριφοράς των μαθητών είναι ζωτικής σημασίας 
για την προώθηση, τη συμμετοχή και τη βελτίωση της 
απόδοσης και της ευημερίας των μαθητών. Τα σχολεία 
έχουν ως στόχο να παρέχουν περιβάλλον μάθησης 
χωρίς αποκλεισμούς όπου επικρατεί η συνεργασία, 
η υποστήριξη και η συνοχή. Ο Χάρτης Σχολικής 
Κοινότητας περιγράφει τι σημαίνει αυτό για τους γονείς, 
τους φροντιστές, τους εκπαιδευτικούς και το σχολικό 
προσωπικό.

Στρατηγική Συμπεριφοράς Μαθητών
Η Στρατηγική Συμπεριφοράς Μαθητών (Student 
Behaviour Strategy) συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς, όπου 
κάθε μαθητής είναι γνωστός στο σχολικό του περιβάλλον, 
εκτιμάται η αξία του και τυγχάνει φροντίδας, και όλοι 
οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο βάσει των ικανοτήτων τους. Γνωρίζουμε 
ότι οι μαθητές που αισθάνονται ότι υποστηρίζονται 
και νιώθουν ασφαλείς είναι πιθανότερο να είναι πιο 
συνδεδεμένοι με το σχολείο και να συμμετέχουν ενεργά 
στη μάθησή τους.

Το θετικό μαθησιακό περιβάλλον όπου επικρατεί ο 
σεβασμός προάγει την ευημερία, τη συμμετοχή και τη 
βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων. Η Στρατηγική 
υποστηρίζει μια προνοητική, θετική, μαθητοκεντρική, 
σχολική-οικογενειακή-κοινοτική προσέγγιση όπου η 
συνέπεια είναι βασικό χαρακτηριστικό. Οι ανάγκες 
όλων των μαθητών θα καλύπτονται από ένα Συνεχές 
Πρόγραμμα Φροντίδας (Care Continuum).

Κώδικας Συμπεριφοράς Μαθητών
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς Μαθητών (Behaviour Code for 
Students) περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένεται σε 
όλα τα δημόσια σχολεία της NSW. Το σχολείο του παιδιού 
σας θα αναπτύξει επίσης προσδοκίες συμπεριφοράς 
που θα αναμένονται στο σχολείο του. Το προσωπικό στο 
σχολείο του παιδιού σας θα διδάσκει και θα αναγνωρίζει 
την αναμενόμενη συμπεριφορά.

Συμπεριφορές που προκαλούν ανησυχία
Τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικες μπορεί κατά καιρούς να 
επιδεικνύουν δύσκολη συμπεριφορά ως φυσιολογικό 
μέρος της ενηλικίωσης. Το παιδί σας μπορεί να έχει 
επηρεαστεί από τη συμπεριφορά άλλων ή να επηρεάζει 
άλλους με τη συμπεριφορά του. Περισσότερες 
πληροφορίες για το τι να κάνετε εάν το παιδί σας σάς έχει 
μιλήσει σχετικά με ζητήματα συμπεριφοράς στο σχολείο 
είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

Περισσότερες πληροφορίες
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την 
υποστήριξη συμπεριφοράς ή αν έχετε οποιεσδήποτε 
ανησυχίες που αφορούν τη συμπεριφορά του παιδιού 
σας, επικοινωνήστε με το σχολείο.

Τηλεφωνική υπηρεσία διερμηνέων
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο και 
χρειάζεστε βοήθεια με τα αγγλικά, καλέστε την τηλεφωνική 
υπηρεσία διερμηνέων στο 131 450, πείτε τους ποια 
γλώσσα χρειάζεστε και ζητήστε από τον τηλεφωνητή να 
τηλεφωνήσει στο σχολείο. Ο τηλεφωνητής θα συνδέσει 
διερμηνέα στη γραμμή για να σας βοηθήσει με τη 
συνομιλία σας. Δεν θα χρεωθείτε για αυτή την υπηρεσία.
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