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Εισαγωγή 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου (1ου Ε.Κ. 
Βόλου) αποτελεί το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να 
πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Επιπλέον, 
αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην 
αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Σκοπός του είναι 
η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή 
όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της 
συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας κ.ά. 

Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του Υ.ΠΑΙ.Θ., έχουν αυτοτελή 
διοικητική δομή στη λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑ.Λ., τις Σ.Ε.Κ. 
και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους. Είναι οι φορείς εκείνοι που υποστηρίζουν οργανωτικά,  οικονομικά 
και παιδαγωγικά ΕΠΑ.Λ. της περιοχής τους, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και 
τις οργανωτικές διαδικασίες, με σκοπό την κατά το δυνατόν αρτιότερη και ουσιαστικότερη 
εκπαίδευση των μαθητών στα εργαστηριακά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών των ΕΠΑ.Λ.  

Στελέχη Διοίκησης του 1ου Ε.Κ. Βόλου είναι: α) ο Διευθυντής κ. Ιωάννης Τσοκανάκης - Msc 
ΠΕ82, β) ο Υποδιευθυντής κ. Δημήτριος Παπαναστασίου - ΠΕ84, γ) οι Υπεύθυνοι Τομέων κ. Νικόλαος 
Τσομπάνογλου - ΠΕ83, κ. Κωνσταντίνος Αμυγδαλίτσης - ΠΕ84, κα Αθηνά Κοτρολιά - ΠΕ86, κ. 
Δημήτριος Παρίσης - ΠΕ90,  κ. Δημήτριος Γελαδάρης - ΠΕ88.02, κα Καλλιόπη Σταυρακάκη - ΠΕ87.09, 
κ. Νικόλαος Βασιλόπουλος - ΠΕ86  και κ. Δημήτριος Τσιλογιάννης - ΠΕ86 και δ) οι Υπεύθυνοι 
Εργαστηρίων Κατεύθυνσης.  

Στο 1ο Ε.Κ. Βόλου λειτουργεί Σύλλογος Διδασκόντων με μέλη όσους εκπαιδευτικούς των 
υποστηριζόμενων ΕΠΑ.Λ. έχουν διατεθεί στο Ε.Κ. και διδάσκουν εργαστηριακά μαθήματα, ο οποίος 
συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αφορά στη λειτουργία όλων των 
εργαστηριακών χώρων των ΕΠΑ.Λ., τα οποία υποστηρίζονται από το 1ο Ε.Κ. Βόλου και συγκεκριμένα 
του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βόλου, του 2ου ΕΠΑ.Λ. Βόλου (εσπερινού), του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Βόλου, του 3ου 
ΕΠΑ.Λ. Βόλου και του ΕΠΑ.Λ. Αγριάς.  

Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βόλου ισχύουν όλα 
τα μέτρα που προβλέπονται από τις επικαιροποιημένες εγκυκλίους των Υπουργείων Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, Υγείας  και Εσωτερικών σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης του νέου 
κορωνοϊού.  
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1. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό 

Τα μαθήματα στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βόλου ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων του εκάστοτε ΕΠΑ.Λ.. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται στις 08:15 και η λήξη στις 14:00 
(για το 2ο ΕΠΑ.Λ. Βόλου – εσπερινό το ισχύον ωράριο λειτουργίας του είναι 18:00 – 22:30).  

Οι μαθητές προσέρχονται στο ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν πριν από την έναρξη των μαθημάτων και 
συμμετέχουν στην πρωινή (ή απογευματινή για το 2ο ΕΠΑ.Λ. Βόλου) συγκέντρωση, όπου 
ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. για ζητήματα που τους αφορούν. Κατόπιν, τα τμήματα 
που έχουν εργαστηριακά μαθήματα, κατευθύνονται προς τους καθορισμένους στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα διδασκαλίας, εργαστηριακούς χώρους του Ε.Κ..  

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, η σχολαστική τήρηση του ωραρίου 
λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η τακτική, ανελλιπής και μη επιλεκτική φοίτηση αποτελούν 
βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά. 

Όσοι μαθητές προσέρχονται με καθυστέρηση, δε διακόπτουν το μάθημα, αλλά παραμένουν 
στην είσοδο του Ε.Κ. ή εμφανίζονται στο γραφείο της Διεύθυνσης, αν υπήρξε αντικειμενικός λόγος 
καθυστέρησης. Σε καμιά περίπτωση δεν περιφέρονται άσκοπα στους χώρους του Ε.Κ., αλλά 
παραμένουν στην είσοδο του κτηρίου. Εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της 
τρέχουσας διδακτικής ώρας. 

Για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος των μαθητών από το σχολείο πριν 
από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του Ε.Κ.. Η αγορά προϊόντων 
διατροφής επιτρέπεται μόνο από το κυλικείο του ΕΠΑ.Λ.. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης 
αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται από τη 
Διεύθυνση του Ε.Κ. ο γονέας/κηδεμόνας, για να παραλάβει το παιδί του, εφόσον αυτό είναι 
ανήλικο. Παράλληλα, ενημερώνεται και η Διεύθυνση του εκάστοτε ΕΠΑ.Λ.. 

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων, την καλύτερη 
αξιοποίηση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την επίτευξη των εργαστηριακών ασκήσεων, οι 
μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα υλικά (βιβλία, σημειώσεις, στυλό, 
μολύβια, όργανα σχεδίου κλπ), σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών του κάθε μαθήματος.  

Οι θέσεις των μαθητών στο εργαστήριο (θρανία, εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία Η/Υ), 
καθώς και η δημιουργία σταθερών ομάδων μαθητών καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς του 
εργαστηριακού μαθήματος σε συνεργασία με τους μαθητές στην αρχή του διδακτικού έτους και 
διατηρούνται σε όλη τη διάρκειά του. Οι μαθητές χρησιμοποιούν μόνο τον εργαστηριακό εξοπλισμό 
της ομάδας τους, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών. Αλλαγή ομάδας ή θέσης 
επιτρέπεται για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, μετά από υπόδειξη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. 

Κατά την είσοδό τους στο εργαστήριο οι μαθητές τακτοποιούν τα προσωπικά τους είδη 
(πανωφόρια, ομπρέλες, τσάντες, κράνη, κλπ) σε ειδικό χώρο κάθε εργαστηρίου. Στα θρανία και τις 
θέσεις εργασίες θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα για το μάθημα, όπως βιβλίο, 
σημειώσεις, τετράδιο, στυλό, μολύβι. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος μαθητή ή μαθήτριας στους 
χώρους του εργαστηρίου με τρόφιμα, καφέ ή αναψυκτικά.  

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός των χώρων 
του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου (Y.A.103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ, εγκ.137003/Δ1/25-08-
2016/ΥΠΠΕΘ, Y.A.100553/Γ2/04-09-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ, εγκ./132328/12-2006/ΥΠΕΠΘ). Στην εξαιρετική 
περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Σε 
περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας του μαθητή με πρόσωπο εκτός του 
σχολείου για σοβαρό ζήτημα, χρησιμοποιούνται τα τηλέφωνα της Γραμματείας του σχολείου. 
Επίσης, δεν επιτρέπονται η ακούσια και χωρίς άδεια φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση χώρων και 
προσώπων στο σχολείο. 

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, άρα και στους κλειστούς και 
υπαίθριους χώρους του σχολείου (N.4633/16-10-2019/ΦΕΚ161/2019A, Y.A. 55959/26-07-
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2019/ΥΠ.ΥΓ., εγκ. 8809/31-01-2018). Το ίδιο ισχύει και στις εξωσχολικές δραστηριότητες, 
εκδηλώσεις και εκδρομές. Η παράβαση ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους 
εκπαιδευτικούς και πειθαρχικά από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας. 

Απαγορεύεται αυστηρά το αλκοόλ, καθώς και η κατοχή και χρήση απαγορευμένων ουσιών, 
τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων 
και εκδρομών.                     Η κατοχή και χρήση αλκοόλ και ουσιών διώκονται από τον Νόμο και 
αποτελούν παράπτωμα που ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς. Σε 
περίπτωση που εντοπίζονται από τους μαθητές άτομα τα οποία τους προσεγγίζουν και τους 
προτείνουν να αγοράσουν ή να χρησιμοποιήσουν δωρεάν, απαγορευμένες ουσίες, οι μαθητές 
οφείλουν να  ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου. 

Σε κάθε εργαστήριο υπάρχουν και πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα συγκεκριμένα 
μέτρα ασφάλειας. Γι’ αυτά οι μαθητές ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς στην αρχή του 
διδακτικού έτους και οφείλουν να τα τηρούν σχολαστικά για τη δική τους ασφάλεια και προστασία 
και των συμμαθητών τους. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής και 
καθαριότητας, τόσο μέσα στο εργαστήριο (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού, άνοιγμα 
παραθύρων κατά τα διαλείμματα), όσο και σε όλους τους χώρους του Εργαστηριακού Κέντρου. Σε 
όσα εργαστήρια επιβάλλεται, οι μαθητές οφείλουν να χρησιμοποιούν, μετά από υπόδειξη των 
εκπαιδευτικών, ειδικές στολές για προστασία από ατυχήματα, μολύνσεις ή φθορές των ενδυμάτων 
τους. Οι στολές χρησιμοποιούνται μόνο μέσα στους εργαστηριακούς χώρους και φυλάσσονται σε 
ειδικό χώρο. 

Με την υπόδειξη του εκπαιδευτικού, οι μαθητές παραλαμβάνουν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό (εργαλεία, υλικά, όργανα, συσκευές, φύλλα έργου) για τη διεξαγωγή της εργαστηριακής 
άσκησης, ελέγχουν για τυχόν φθορές ή βλάβες και αναφέρουν σχετικά στον εκπαιδευτικό του 
εργαστηρίου στην αρχή του μαθήματος. Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης 
προκύψει δυσλειτουργία ή βλάβη στον εργαστηριακό εξοπλισμό, ενημερώνεται άμεσα ο 
εκπαιδευτικός του μαθήματος.  

Στο τέλος του εργαστηριακού μαθήματος οι μαθητές παραδίδουν άρτιο τον εργαστηριακό 
εξοπλισμό που είχαν παραλάβει και τον τοποθετούν σε συγκεκριμένες θέσεις αποθήκευσης. Στη 
συνέχεια, φροντίζουν να καθαρίσουν και να τακτοποιήσουν τη θέση εργασίας τους. Στο διάλειμμα 
όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Η παραμονή στην αίθουσα του 
εργαστηρίου δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. 

Ο σεβασμός στη σχολική περιουσία είναι ένδειξη υπευθυνότητας και σεβασμού της 
συνεισφοράς του φορολογούμενου πολίτη. Η εκούσια φθορά ή η κλοπή υλικού των εργαστηρίων 
(δημόσιας περιουσίας), εκτός από αντικοινωνική, είναι και αξιόποινη πράξη. Μαθητής που προκαλεί 
φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη 
αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο. Επίσης οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν τα 
βιβλία τους σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο. 

Οι μαθητές ενημερώνονται από τον Πίνακα Ανακοινώσεων στους διαδρόμους του Ε.Κ. για 
ανακοινώσεις που αφορούν το Ε.Κ. (τρέχοντα ζητήματα, δραστηριότητες τομέων, διαγωνισμοί, 
προγράμματα, εκδηλώσεις, προσκλήσεις, δράσεις κλπ), για το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΠΑ.Λ. και 
τις τυχόν μεταβολές του, καθώς και για τον χώρο (εργαστήριο) πραγματοποίησης του μαθήματος. 
Ανακοινώσεις που αφορούν ύλη, βαθμολογίες, εξετάσεις, στρατολογία, υπευθύνους 
εκπαιδευτικούς τάξης, απουσίες, κλπ) είναι ανηρτημένες στους Πίνακες Ανακοινώσεων και στους 
ιστότοπους του κάθε ΕΠΑ.Λ.  
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2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 

Το 1ο Ε.Κ. Βόλου λειτουργεί με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της 
επικοινωνίας, της ισότητας, της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της 
συνεργασίας για την εφαρμογή των κανόνων, που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη 
μάθηση, τις καλές σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και γενικότερα την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου.  

Αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, τη δημοκρατική συμπεριφορά, 
τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή, τον οφειλόμενο σεβασμό στους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, τη 
διαφύλαξη της ακεραιότητας και την προστασία της σχολικής δημόσιας περιουσίας, πρέπει να 
θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. 

Το 1ο Ε.Κ. Βόλου, ως αυτόνομη σχολική μονάδα, αντιμετωπίζει όλα τα σχολικά 
παραπτώματα που διαπράττονται στους χώρους του συμφώνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Ωστόσο, ως αρχή επικροτούμε την έγκαιρη πρόληψη και την ψύχραιμη παιδαγωγική αντιμετώπιση 
αυτών των φαινομένων και όχι την κατασταλτική αντιμετώπισή τους, χωρίς όμως αυτή να 
αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. 

Αν σε μαθητή επιβληθεί κάποια από τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία, ποινή, αυτή 
καταγράφεται στο ειδικό «Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας» του 
1ου Ε.Κ. Βόλου και ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή. Κατόπιν ο Διευθυντής του Ε.Κ. 
ενημερώνει τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., στο οποίο ανήκει ο μαθητής, για καταγραφή της ποινής στην 
πλατφόρμα του myschool του ΕΠΑ.Λ. και στον ατομικό φάκελο του μαθητή. Επίσης, μπορεί να 
εισηγηθεί στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. τη λήψη πρόσθετων μέτρων. 

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 
συνεργασίας του εκπαιδευτικού της τάξης με τον Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.  

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή 
του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. 
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3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού 

  ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας 
πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού 
εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η 
συνεργασία σχολείου - οικογένειας κ.ά. Επισημαίνεται ότι ο λεκτικός, σωματικός και ψυχικός 
εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα σχολικής βίας, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα που 
δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κυρώσεις που 
επιβάλλει ο Νόμος.  

Για το λόγο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στους 
χώρους του 1ου Ε.Κ. Βόλου, οφείλουν να εντοπίζουν ανάρμοστες συμπεριφορές ή περιστατικά βίας 
και σχολικού εκφοβισμού από οποιονδήποτε και αν αυτά προέρχονται και να ενημερώνουν άμεσα 
τη Διεύθυνση του σχολείου. Συγκεκριμένα: 

όταν διαπιστώσουν την είσοδο εξωσχολικών στους χώρους του σχολείου 

όταν διαπιστώσουν ρατσιστικές, αντιδημοκρατικές ή απάνθρωπες πράξεις 

όταν διαπιστώσουν παράνομες, βίαιες και επικίνδυνες πράξεις 

όταν διαπιστώσουν χρήση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών στο σχολείο 

όταν ενοχλούνται ή καταπιέζονται από τη συμπεριφορά κάποιων 

όταν προσβάλλεται η προσωπικότητά τους 

όταν διαπιστώσουν σοβαρό πρόβλημα οποιασδήποτε φύσεως σε συμμαθητή μας 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα φαινόμενα ευτελισμού της αξιοπρέπειας μαθητών, 
εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού του σχολείου με ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, 
κάμερες) και η οποιαδήποτε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο ή η 
δημοσίευσή τους, θεωρείται σοβαρό παράπτωμα. 
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4. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βόλου έχει μια μακρά παράδοση στην οργάνωση πολλών 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και στη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων, που στόχο 
έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των 
μαθητών του, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. 
Μέσω αυτών ενισχύεται η ελεύθερη έκφραση των μαθητών και το ομαδικό πνεύμα, ενθαρρύνεται η 
ομαδοσυνεργατική μαθησιακή διαδικασία και ενισχύεται η καλύτερη σχέση των μαθητών με το 
σχολείο. 

Έτσι, στο σχολείο μας εκπονούνται κάθε χρόνο Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά 
προγράμματα, Αγωγής Υγείας, Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας, στα οποία οι μαθητές οργανώνονται και εκφράζονται 
δημιουργικά, καταθέτουν και υλοποιούν καινοτόμες ιδέες, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και 
ευθύνες αναδεικνύοντας τις ικανότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. 

Το 1ο Ε.Κ. Βόλου διαθέτει μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στη υλοποίηση μιας πληθώρας 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus και παλαιότερα Comenius, Leonardo da Vinci κά). Η 
εθελοντική συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών μας σ’αυτά περιλαμβάνει την εκπόνηση 
κάποιου θέματος (μελέτη, έρευνα, κατασκευή, σύνταξη εργασιών κλπ), την ανταλλαγή απόψεων και 
τη συνεργασία με μαθητές σχολείων της Ε.Ε., αλλά και την μετακίνησή τους στο εξωτερικό, όπου 
συμμετέχουν σε συναντήσεις στα πλαίσια του εκάστοτε προγράμματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 
σε εκείνα τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπου οι μαθητές μας μετακινούνται σε χώρες της Ε.Ε., 
τοποθετούνται και «εργάζονται» στο αντικείμενό τους σε εταιρείες του εξωτερικού για διάστημα 2-
3 εβδομάδων, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών του Ε.Κ. σχετικά με την πραγματικότητα, την 
αγορά εργασίας και το επαγγελματικό τους μέλλον διοργανώνονται απαραίτητα, σε τακτά 
διαστήματα και προγραμματισμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μια σειρά εκπαιδευτικών 
επισκέψεων τμημάτων τομέων ή ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. που υποστηρίζονται από τον φορέα μας, 
σε φυσικούς χώρους εργασίας (επαγγελματικοί χώροι, εταιρείες, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις κλπ) ή 
χώρους εκπαίδευσης (όπως Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ), όπου οι μαθητές μας αντλούν 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές τους ως απόφοιτοι των 
ΕΠΑ.Λ..  

Στα πλαίσια γενικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και ενημέρωσης των μαθητών 
για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, είναι δυνατή η επίσκεψη μαθητών άλλων σχολικών 
μονάδων στους χώρους του 1ου Ε.Κ. Βόλου, κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή. Οι μαθητές που 
επισκέπτονται τους χώρους του Ε.Κ. ενημερώνονται για τα εργαστήρια που λειτουργούν από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμορφώνουν προσωπική άποψη για την Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και τις δυνατότητές της. 

Σε συνεργασία με τα άλλα Ε.Κ. της Μαγνησίας, το 1ο Ε.Κ. Βόλου αναλαμβάνει την οργάνωση 
και την πραγματοποίηση έκθεσης με έργα μαθητών προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο 
των Ε.Κ. και των ΕΠΑ.Λ., αλλά και γενικότερα η Επαγγελματική Εκπαίδευση στις τοπικές κοινωνίες. 

Επίσης, προωθεί και υλοποιεί πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση 
που έχουν σχέση με την Επαγγελματική Εκπαίδευση (διοργάνωση σεμιναρίων, τεχνικών ημερίδων, 
επιμορφώσεων). 
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5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων 

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βόλου βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με το αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ. 
και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του, καθώς και με την οικογένεια κάθε μαθητή.  

Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα, το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή, ο πρώτος 
που  ενημερώνεται  είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο 
για την άμεση και βέλτιστη διευθέτηση του θέματος. 

 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Οι εργαστηριακοί χώροι του 1ου Ε.Κ. Βόλου τηρούν όλες τις προδιαγραφές που 
εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτές 
αφορούν στα απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας για την υλοποίηση των εργαστηριακών 
ασκήσεων και τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου, τα συστήματα 
πυρόσβεσης και την πρόνοια για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. 

Καθαροί και συντηρημένοι χώροι εργαστηρίων, διαδρόμων, του αύλειου χώρου, της 
σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν 
να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου 
αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή στην 
αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.  

Ένας από τους στόχους του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της 
ευθύνης στους μαθητές και στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. 

Οι μαθητές οφείλουν να προστατεύουν τις δομές και την υλικοτεχνική υποδομή των 
εργαστηρίων και να φροντίζουν για την καθαριότητά τους. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι μόνο με τη 
δική τους συμβολή οι χώροι του 1ου Ε.Κ. Βόλου θα διατηρηθούν σε ένα υψηλό επίπεδο 
καθαριότητας και λειτουργικότητας, αντάξιο να το βιώνουν καθημερινά. 

Επιπλέον, κάθε μαθητής, ατομικά ή μέσω των οργάνων του (5μελή, 15μελή Μαθητικά 
Συμβούλια), μπορεί να εκφράζει τις προτάσεις του για τη διαμόρφωση και βελτίωση των 
εγκαταστάσεων και των υποδομών του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και τυχόν 
παράπονα και προβληματισμούς του στη Διεύθυνση του σχολείου.  Η Διεύθυνση, πάντα σε 
συνεργασία με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, θα φροντίσει για την 
αξιοποίηση ή την επίλυσή τους. 

 

Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης  

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου 
συντάχθηκε, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας κ. Ιωάννη Τσοκανάκη και 
με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των ΕΠΑ.Λ., του προεδρείου του 
δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, καθώς και της εκπροσώπου του Δήμου Βόλου κας 
Μποντού-Τοκαλή Γεωργίας, Αντιδημάρχου Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 
4692/ΦΕΚ 111/12-6-2020/άρθρο 37 και Υ.Α. 13423/ΦΕΚ 461/9-2-2021/ΥΠΑΙΘ, καθώς και 
παλαιότερες ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου και από τον Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και 
αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου, αμέσως μετά την έγκρισή του με την έναρξη του σχολικού 
έτους.  Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του σχολείου, των 
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εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων. Επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται 
στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον 
διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί 
προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το 
Σχολείο να οικοδομήσει, για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από τον 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την 
εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου Ε.Κ. Βόλου ισχύει για το σχολικό έτος 
2021-2022. 

 

 

 

Νέα Ιωνία Βόλου, 21 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Ο Διευθυντής του 1ου Ε.Κ. Βόλου 
 
 
 

Ιωάννης Τσοκανάκης 
Msc ΠΕ82-Μηχανολόγος 

 
 
 
 
 

Εγκρίνεται 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου                            

(ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη 

του σχολείου) 

 
 
 
 

………………………………………………………… 

Ημερομηνία: …………………………………………………. 

Διευθυντής Εκπαίδευσης 
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Ημερομηνία: …………………………………………………. 
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