
 
 

 

Θέματα Ασφάλειας 

 

Καθώς η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα όσον αφορά  στην 

εκπαίδευση μικρών και μεγάλων παιδιών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 

για θέματα ασφάλειας που ελήφθησαν υπόψη κατά την κατασκευή της 

σχολής και να σας τονίσουμε τι πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως από εδώ 

και πέρα για τη σωστή λειτουργία αυτής. 

 
Θέματα Ασφάλειας (κατασκευή) 
 

Κατά την κατασκευή της Σχολής Χορού ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε 

Θέματα Ασφάλειας των μαθητών της. Συγκεκριμένα: 

 

 Το δάπεδο της αίθουσας διδασκαλίας κατασκευάσθηκε από 

εύκαμπτο, αντικραδασμικό, δρύινο ξύλινο πάτωμα μεγάλης 

ενδοσιμότητας. 
 

 Οι καθρέπτες κατασκευάσθηκαν από κρύσταλλα ασφαλείας και 

τοποθετήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια. 
 

 Όλοι οι χώροι της σχολής χρωματίστηκαν με αστάρι νερού και 

οικολογικά χρώματα σύγχρονων προδιαγραφών. 
 

 Οι εσωτερικές πόρτες πέρα από πολύχρωμες και μοντέρνες έχουν 

κουρμπαριστές ακμές στα φύλλα και χοντρά λάστιχα για λόγους 

αποφυγής ατυχημάτων. 
 

 Η είσοδος στη σχολή από έξω γίνεται μέσω 2 ξεχωριστών 

ανεξάρτητων θυρών ασφαλείας και της γραμματείας της σχολής όπου 

υπάρχει πάντα προσωπικό της σχολής, ενώ εγκαταστάθηκε 

θυροτηλεόραση ευρείας έγχρωμης οθόνης τελευταίας τεχνολογίας 

και μόνιμα ανοιχτός σε ώρες μαθημάτων εξωτερικός φωτισμός για 

την καλύτερη δυνατή εποπτεία των ατόμων που εισέρχονται στη 

σχολή. 
 

 Όλοι οι χώροι της σχολής είναι επαρκώς αεριζόμενοι και 

φωτιζόμενοι με ξεχωριστά εξωτερικά κουφώματα για λόγους 

υγιεινής και ασφάλειας. 
 

 Σε όλους τους χώρους χρησιμοποιήθηκαν υλικά άριστων 

προδιαγραφών για λόγους λειτουργικότητας, ομορφιάς αλλά κυρίως 

ασφάλειας. 



Θέματα Ασφάλειας (λειτουργία) 
 

θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους μαθητές μας και γονείς να προσέξουν 

ιδιαίτερα τα παρακάτω για την καθημερινή ασφάλεια των ίδιων των 

παιδιών στη σχολή μας: 

 

 Να προσέχουν ιδιαιτέρως τη σκάλα στο κλιμακοστάσιο τα φώτα της 

οποίας πρέπει πάντα να ανάβονται κατά την είσοδο προς και έξοδο 

από τη σχολή μας και να γίνεται χρήση της ειδικά κατασκευασμένης 

για λόγους ασφαλείας κουπαστής. Για τους πιο μικρούς μας μαθητές 

συνίσταται με την εποπτεία κηδεμόνα ασφαλώς η χρήση του 

υδραυλικού ανελκυστήρα. 

 

 Να προσέχουν να μη χύνονται νερά στο πάτωμα των αποδυτηρίων 

όταν πίνουν νερό από τη ‘φούσκα’ καθώς και στα δύο W/C της 

σχολής για την αποφυγή ατυχημάτων. 

 

 Τα πιο μικρά παιδιά να μην κρεμιούνται από τις ξύλινες μπάρες του 

κλασικού μπαλέτου στην αίθουσα διδασκαλίας καθώς υπάρχει 

κίνδυνος τραυματισμού. 

 

 Τα πιο μικρά παιδιά να μην τρέχουν ανεξέλεγκτα στους διάφορους 

χώρους της σχολής μας. 

 

 Κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο, να δίνεται μεγάλη 

προσοχή σε θέματα υγιεινής και μετάδοσης των ιώσεων. 

 

 

Τηρώντας κάποιους απλούς βασικούς κανόνες, μπορούμε να συμβάλλουμε 

στην ασφάλεια όλων των παιδιών και στην πιο σωστή λειτουργίας της 

σχολής μας.  

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για την έμπρακτη 

συμμετοχή σας σε αυτό. 

 

 

 

 


