
Κώδικασ Συμπεριφοράσ κατά του Ρατςιςμού και τησ 
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Μιςαλλοδοξύα: Σο μύςοσ και η ϋλλειψη ανεκτικότητασ και ςεβαςμού 

ςτισ διαφορετικϋσ ςυμπεριφορϋσ, αντιλόψεισ ό ιδϋεσ 

Εκφοβιςμόσ: 

Οι όροι εκφοβιςμόσ (bullying) και θυματοπούηςη χρηςιμοποιούνται 

για να περιγρϊψουν μια κατϊςταςη κατϊ την οπούα αςκεύται 

εςκεμμϋνη, απρόκλητη, ςυςτηματικό και επαναλαμβανόμενη βύα και 

επιθετικό ςυμπεριφορϊ με ςκοπό την επιβολό, την καταδυνϊςτευςη 

και την πρόκληςη ςωματικού και ψυχικού πόνου ςε μαθητϋσ από 

ςυμμαθητϋσ τουσ, εντόσ και εκτόσ ςχολεύου. Ο εκφοβιςμόσ και η βύα 

μπορούν να πϊρουν ςωματικό, λεκτικό, ψυχολογικό και κοινωνικό 

μορφό, ενώ υπϊρχει και ο ηλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ, μϋςα από τη 

χρόςη νϋων τεχνολογιών (cyberbullying). υνόθωσ ο εκφοβιςμόσ 

εκδηλώνεται με: 

• Φειρονομύεσ, ςπρωξιϋσ, ξυλοδαρμούσ 

• Υραςτικϋσ επιθϋςεισ, βριςιϋσ, προςβολϋσ, απειλϋσ, ςυκοφαντύεσ 

• Εκβιαςμούσ 

• Καταςτροφό προςωπικών αντικειμϋνων, κλοπϋσ 

• εξουαλικό παρενόχληςη και κακοπούηςη 

O ρατςιςμόσ ορίηεται ωσ ςυνζπειεσ πράξεων, ςυμπεριφορϊν και 

λόγων, ζμμεςων ι άμεςων, οι οποίεσ περικωριοποιοφν, 

αποκλείουν και κάνουν διακρίςεισ ςε βάροσ όςων κεωροφνται 

“διαφορετικοί”, αςχζτωσ πρόκεςθσ. τα ρατςιςτικά περιςτατικά 

ζχουν ωσ ςκοπό ι ωσ αποτζλεςμα τθν περικωριοποίθςθ, τον 

αποκλειςμό ι τισ διακρίςεισ ςε βάροσ ατόμων 



• Αποκλειςμό και απομόνωςη από παρϋεσ, ομαδικϊ παιχνύδια και 

κοινωνικϋσ δραςτηριότητεσ 

Ο εκφοβιςμόσ εκδηλώνεται ςε περιπτώςεισ όπου παρατηρεύται 

διαφορϊ δύναμησ ανϊμεςα ςτα ϊτομα που εμπλϋκονται 

 

 

Σκοπόσ Κώδικα Συμπεριφοράσ Κατά του Ρατςιςμού 

Ο ςκοπόσ του Κώδικα υμπεριφορϊσ Κατϊ του Ρατςιςμού ςτα 

ςχολεύα εύναι: 

α) η αναγνώριςη των οποιωνδόποτε ϊμεςων ό ϋμμεςων, ςκόπιμων ό 

ϊςκοπων λόγων, πρϊξεων και διαδικαςιών που οδηγούν ςε 

αρνητικϋσ διακρύςεισ ςυγκεκριμϋνων ατόμων με βϊςη τη 

διαφορετικότητϊ τουσ (βλ. οριςμό διαφορετικότητασ πιο πϊνω) 

β) η ανϊληψη ενεργού δρϊςησ για πρόληψη και αντιμετώπιςη 

ρατςιςτικών περιςτατικών, και 

γ) η ανϊληψη ενεργού δρϊςησ για ανϊπτυξη αντιρατςιςτικόσ 

κουλτούρασ. 

Στόχοι Κώδικα Συμπεριφοράσ Κατά του Ρατςιςμού 

• Η υποςτόριξη τησ ιςότητασ, τησ δικαιοςύνησ και του αμοιβαύου 

ςεβαςμού 

• Η εξϊλειψη ρατςιςτικών περιςτατικών οποιαςδόποτε μορφόσ 

• Η ςτόριξη των παιδιών που γύνονται δϋκτεσ βύασ, εκφοβιςμού ό 

ρατςιςμού οποιαςδόποτε μορφόσ 

• Η προςταςύα των δικαιωμϊτων του παιδιού, όπωσ ορύζονται από 

τη Διεθνό ύμβαςη για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

• Η δημιουργύα αντιρατςιςτικόσ κουλτούρασ. 

 

 



Το ςχολείο δεςμεύεται ώςτε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• να προάγει τον αλλθλοςεβαςμό 

• να καταπολεμά ζμπρακτα όλεσ τισ μορφζσ ρατςιςτικϊν περιςτατικϊν, όπωσ 

ορίηονται και επεξθγοφνται ςε αυτόν τον Κϊδικα 

• να προωκεί τισ ίςεσ ευκαιρίεσ και τισ κετικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε 

όλα τα άτομα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

• να ενκαρρφνει, να ςτθρίηει και να βοθκά όλουσ τουσ μακθτζσ ανεξαιρζτωσ 

για να φτάςουν ςτο ζπακρο των δυνατοτιτων τουσ 

• να ςυνεργάηεται με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν, τον Σφνδεςμο Γονζων και 

τθν ευρφτερθ κοινότθτα, ϊςτε να καταπολεμοφνται όλεσ οι μορφζσ 

ρατςιςμοφ, ακολουκϊντασ και προωκϊντασ παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν 

• να εξετάςει το ενδεχόμενο δθμιουργίασ Επιτροπισ κατά των Διακρίςεων, 

αποτελοφμενθσ από μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, για τον ςχεδιαςμό και τθ 

λιψθ προλθπτικϊν μζτρων για αναχαίτιςθ ρατςιςτικϊν τάςεων, με γνϊμονα 

τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ του κάκε ςχολείου 

• να εφαρμόηει τθ ςχολικι πεικαρχία κατά τρόπο ςυμβατό με τθν αξιοπρζπεια 

του μακθτι ωσ ανκρωπίνου όντοσ και ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ που 

περιζχονται ςτουσ περί τθσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ 

(Κυρωτικοφσ) Νόμουσ του 1999 και 2000. 

 



Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου δεςμεύονται ώςτε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• να είναι ενιμεροι για τον Κϊδικα και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν 

από αυτόν 

• να αναςτοχάηονται αναφορικά με τισ δικζσ τουσ απόψεισ και ςτερεότυπα ςε ςχζςθ με τθ 

διαφορετικότθτα 

• να κζτουν υψθλζσ προςδοκίεσ και να παρζχουν ευκαιρίεσ ςε όλεσ/ουσ τισ/τουσ 

μακιτριεσ/τζσ τουσ ανεξαιρζτωσ 

• να ςυηθτιςουν ςε ςυνεδρία προςωπικοφ κζματα ρατςιςμοφ και διακρίςεων και των 

ςχετικϊν νομοκεςιϊν ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία 

• να παρακολουκοφν τθν εφαρμογι του Κϊδικα μζςα από ςυηθτιςεισ ςτισ ςυνεδρίεσ 

προςωπικοφ, τουλάχιςτον μια φορά κάκε τρίμθνο/τετράμθνο 

• να αναγνωρίηουν τισ διάφορεσ μορφζσ ςτερεοτφπων και να τα αμφιςβθτοφν άμεςα, όπου 

και όποτε παρατθροφνται 

• να διδάςκουν ςτισ/ςτουσ μακιτριεσ/τζσ τουσ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ, 

κακϊσ και για τον Κϊδικα και να τουσ ενκαρρφνου να αναφζρουν ρατςιςτικά περιςτατικά τα 

οποία παρατθροφν 

• να υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ που ανταποκρίνονται ςτουσ δείκτεσ επιτυχίασ του 

Προγράμματοσ Σπουδϊν Αγωγισ Υγείασ που ςχετίηονται με κζματα διαφορετικότθτασ, 

ρατςιςμοφ, εκφοβιςμοφ, διακρίςεων και ενςυναίςκθςθ ςε άτομα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για 

βοικεια ςτθ μετάφραςθ 

• να δθμιουργοφν ζνα ςυμπεριλθπτικό μακθςιακό περιβάλλον ςτο οποίο όλα τα παιδιά να 

νιϊκουν άνετα και να αλλθλεπιδροφν κετικά μεταξφ τουσ 

• να μεριμνοφν με δράςεισ ϊςτε κανζνα παιδί να μθ μζνει μόνο του το διάλειμμα 

• να αναφζρονται ςε όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο και όχι ωσ “τα δικά μασ” και “τα ξζνα” ι 

“τα άλλα” 

• να ςυμμετζχουν ςτθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ του Κϊδικα ςε ςυνεργαςία με τον/τθν 

Υπεφκυνο/θ Εκπαιδευτικό και τθ/τον Διευκφντρια/ντι του ςχολείου 

• να προωκοφν τισ ίςεσ ευκαιρίεσ και καλζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ, αποφεφγοντασ τισ διακρίςεισ 

εναντίον οποιουδιποτε ατόμου ςτθ βάςθ τθσ διαφορετικότθτάσ του 

• να αποτελοφν κετικά πρότυπα αντιρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ ςτθν τάξθ, τθν αυλι και 

. 



Η/Ο Υπεύθυνη/οσ Εκπαιδευτικόσ για τη διαχείριςη 

ρατςιςτικών περιςτατικών, δεςμεύεται επιπρόςθετα ώςτε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια δεςμεύεται επιπρόςθετα ώςτε: 

 

 

• να γνωςτοποιόςει και να ςυντονύςει ςυζότηςη για τον Κώδικα 

και τον Οδηγό ςε μύα τουλϊχιςτον ςυνεδρύα προςωπικού 

• να βεβαιώνεται ότι ο Κώδικασ και ο Οδηγόσ εύναι διαθϋςιμοι 

και γνωςτοποιημϋνοι ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορεύσ, τουσ 

εκπαιδευτικούσ, τουσ μαθητϋσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ (μϋςα από 

τοποθϋτηςη αφιςών ςτο ςχολεύο, αποςτολό ενημερωτικού 

φυλλαδύου ςτισ οικογϋνειεσ, διοργϊνωςη ημερύδασ/εκδόλωςησ 

ενημϋρωςησ κ.λπ.). 

• να ορύςει  ϋνα ϊτομο από τη Διευθυντικό Ομϊδα ωσ το ϊτομο 

με ειδικϊ καθόκοντα για τη διαχεύριςη ρατςιςτικών περιςτατικών 

(Τπεύθυνη/οσ Εκπαιδευτικόσ) και να ενημερώςει όλα τα μϋλη τησ 

ςχολικόσ κοινότητασ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ για τα καθόκοντϊ και 

τον ρόλο τησ/του. 

• να δημιουργόςει και να ςτηρύξει τη λειτουργύα τησ Επιτροπόσ 

Αγωγόσ Τγεύασ και Πρόληψησ τησ Παραβατικότητασ ςτην οπούα θα 

λαμβϊνει μϋροσ και ο/η Τπεύθυνοσ/η Εκπαιδευτικόσ. 

να ςυντονίηει τθν τιρθςθ και αξιολόγθςθ του Κϊδικα ςε ςυνεργαςία με 

τθ/τον Διευκφντρια/ι και τουσ εκπαιδευτικοφσ 

να αξιολογεί και να προωκεί ζμπρακτα τθν εφαρμογι του Οδθγοφ, ϊςτε 

όλα τα ρατςιςτικά περιςτατικά να διερευνϊνται και να αξιολογοφνται 

άμεςα ι ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, ςφμφωνα με τα βιματα 

διαχείριςθσ ρατςιςτικϊν περιςτατικϊν, όπωσ εξθγοφνται ςτον Οδθγό 

 να ςυμπλθρϊνει το Ζντυπο καταγραφισ ρατςιςτικοφ περιςτατικοφ 

(Φόρμα 1) και τθν Ετιςια αναφορά ρατςιςτικϊν περιςτατικϊν (Φόρμα 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

• να βεβαιϊνεται ότι όλα τα άτομα του προςωπικοφ του ςχολείου 

γνωρίηουν τισ υπευκυνότθτζσ τουσ ςε ςχζςθ με τον Κϊδικα 

• να βεβαιϊνεται ότι ο Κϊδικασ προωκείται και οι διαδικαςίεσ που 

προβλζπει εφαρμόηονται με ςυνζπεια και ςτακερότθτα 

• να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ των κυμάτων 

ρατςιςτικϊν περιςτατικϊν 

• να λαμβάνει τισ απαραίτθτεσ αποφάςεισ και δράςεισ ςε περιπτϊςεισ 

φπαρξθσ ι διερεφνθςθσ ρατςιςτικϊν περιςτατικϊν που αφοροφν άτομα του 

ςχολείου, όπωσ προνοείται από τον Οδθγό, και ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ λειτουργίασ των δθμόςιων ςχολείων 

• να παρακολουκεί τθν εφαρμογι του Κϊδικα και του Οδθγοφ και να 

ςυηθτά τθν εξζλιξι του και τρόπουσ βελτίωςισ τουσ ςε ϊρα ςυνεδρίασ 

προςωπικοφ 

• να ενθμερϊνει τον/τθν Επικεωρθτι/τρια του ςχολείου για τθν εφαρμογι 

του Κϊδικα και του Οδθγοφ τουλάχιςτον δφο φορζσ τον χρόνο 

• να αποςτζλλει τθν Ετιςια αναφορά ρατςιςτικϊν περιςτατικϊν (Φόρμα 2) 

ςτο ΥΠΠ (Παρατθρθτιριο για τθ Βία) για τα ρατςιςτικά περιςτατικά που 

διερευνικθκαν και αντιμετωπίςτθκαν ςτο ςχολείο. 

 



Οι μαθήτριεσ και οι μαθητέσ δεςμεύονται ώςτε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

να ςζβονται τθν προςωπικότθτα, τθν ελευκερία και τθν αξιοπρζπεια των 

άλλων (εκπαιδευτικϊν, ςυμμακθτϊν, γονιϊν και όλων των άλλων 

προςϊπων εντόσ και εκτόσ του ςχολείου) 

• να ενθμερϊνονται για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςε ςχζςθ 

με τον ρατςιςμό και τισ διακρίςεισ 

• να αναγνωρίηουν τα διάφορα ρατςιςτικά περιςτατικά και να τα 

αναφζρουν άμεςα ςε μία/ζναν εκπαιδευτικό του ςχολείου 

• να αρνοφνται να εμπλακοφν ςε ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ 

να ενθμερϊνουν άτομα που λζνε ρατςιςτικά ανζκδοτα ότι μπορεί με αυτόν 

τον τρόπο να πλθγϊνουν κάποια άλλα άτομα ι ομάδεσ 

• να περιλαμβάνουν παιδιά ςτισ παρζεσ και ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ που 

μπορεί να αποκλείονται λόγω τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ 

• να αμφιςβθτοφν οποιαδιποτε ςτερεότυπα ι ρατςιςτικζσ αντιλιψεισ 

ακοφνε ςτο περιβάλλον τουσ 

• να ςζβονται τα εκνικά και κρθςκευτικά ςφμβολα, όχι μόνο τα δικά τουσ 

αλλά και των άλλων 

• να αναςτοχάηονται αναφορικά με τθ ςυμπεριφορά τουσ και κατά πόςο 

αυτι μπορεί να ζχει ρατςιςτικζσ ςυνζπειεσ για άλλα άτομα ι ομάδεσ. 

 



 

 



 


