Θζματα Επιλογισ Διευκυντών Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Περιγραφι
‘Ζχει παρατθρθκεί ότι θ πλειονότθτα των διευκυντϊν των ςχολείων αποςτζλλει ςτο
γραφείο εκπαίδευςθσ ςτατιςτικά ςτοιχεία και δεδομζνα των ςχολικϊν μονάδων, τα οποία
δεν είναι απολφτωσ ακριβι (πχ αρικμόσ μακθτϊν, τμθμάτων, βακμόσ κάλυψθσ του
ωραρίου των εκπαιδευτικϊν κλπ). Το φαινόμενο ζχει λάβει διαςτάςεισ επιδθμίασ με
αποτζλεςμα θ θγεςία του υπουργείου να λαμβάνει αποφάςεισ βαςιηόμενθ ςε ανακριβι
ςτοιχεία. Θ ζλλειψθ αξιοπιςτίασ ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ
διαςπάκιςθ των διακζςιμων για τθν παιδεία πόρων (οικονομικϊν και ανκρϊπινων).
Περιγραφι
Τα νθπιαγωγεία λειτουργοφν διοικθτικά αυτόνομα από τα Δθμοτικά Σχολεία ςτα οποία
«φιλοξενοφνται». Θ θγεςία του Υπουργείου προβλθματίηεται να προχωριςει ςτθν
διοικθτικι ενςωμάτωςθ των νθπιαγωγείων ςτα Δθμοτικά ςχολεία και με ςχετικι εγκφκλιο
ςασ ηθτά να προτείνετε ι όχι τθν διοικθτικι ενςωμάτωςθ των νθπιαγωγείων ςτα Δθμοτικά
ςχολεία.
Περιγραφι
Σασ καταγγζλλεται από γονείσ μακθτϊν που φοιτοφν ςτο ςχολείο ςασ ότι κατά τθν ϊρα τθσ
Φυςικισ Αγωγισ δεν γίνεται μάκθμα και ο εκπαιδευτικόσ Φυςικισ Αγωγισ επιτρζπει ςτουσ
μακθτζσ «να κάνουν ότι κζλουν, να πάρουν μπάλα, να ςυηθτοφν, να τρϊνε ι να κάνουν
βόλτεσ».

Περιγραφι:
Διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ ζχει πλθροφορθκεί ότι ςτο ςχολείο που ζχει πρόςφατα
τοποκετθκεί το κλίμα μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και του προθγοφμενου διευκυντι δεν
ιταν κετικό. Μάλιςτα, ζχει πλθροφορθκεί ότι και οι ςχζςεισ του Συλλόγου Γονζων με τουσ
εκπαιδευτικοφσ δεν ιταν και τόςο καλζσ και γι’ αυτό αρκετοί εκπαιδευτικοί είχαν ηθτιςει
μετάκεςθ. Ο νζοσ Διευκυντισ επικυμεί να εργαςτεί ς’ ζνα κετικό κλίμα κι ζτςι ςκζφτεται να
ζχει μια ςειρά από ςυνεδρίεσ με το προςωπικό του ςχολείου του για να ενκαρρφνει τουσ
εκπαιδευτικοφσ να αναπτφξουν τισ ιδζεσ τουσ ςχετικά με το ςχολείο, τισ δυνατότθτεσ και τισ
αδυναμίεσ κακϊσ και ςτρατθγικζσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του.

Περιγραφι:
Σε ζρευνα που διεξιχκθ ςτο ςχολείο ςασ διαπιςτϊκθκε ότι κατά τθν τελευταία τριετία δεν
παρουςίαςε ζνδειξθ ανανζωςθσ και ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων, ϊςτε να ανταποκρικεί
ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ πωσ δεν είχε αναλθφκεί από
κανζνα νζο πρόγραμμα, π.χ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ. Επίςθσ δεν
παρατθρικθκε ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτο ςχολείο, αν και λειτουργεί «μια χαρά», όπωσ
διαβεβαιϊνουν οι εκπαιδευτικοί. Κεντρικά ηθτιματα ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου
διδαςκόντων ιταν θ πεικαρχία των μακθτϊν, οι μζτριεσ επιδόςεισ τουσ και θ κακαριότθτα
ςτο ςχολείο.

Περιγραφι:
O νζοσ Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ διαπίςτωςε ότι το ςχολείο του ζχει ειςαγάγει
νζα προγράμματα π.χ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Μουςειακισ Αγωγισ
μζςα ςτα τελευταία τρία χρόνια. Ταυτόχρονα όμωσ, διαπίςτωςε ότι θ επικοινωνία με τουσ
γονείσ και με τθν ευρφτερθ κοινότθτα ιταν αποςπαςματικι και χωρίσ προγραμματιςμό.
Αυτό το κατάλαβε ςτισ πρϊτεσ επαφζσ με τουσ ςφλλογο γονζων, ο οποίοσ του
παραπονζκθκε ότι τα παιδιά είναι αποκομμζνα και ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αδιάφοροι
ωσ προσ τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν και ότι τίποτε καινοφριο δεν γίνεται
ςτο ςχολείο.

Περιγραφι:
O νζοσ Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ διαπίςτωςε ότι ζχουν αυξθκεί τα περιςτατικά
βανδαλιςμοφ ςε βάροσ τθσ ςχολικισ περιουςίασ και του διδακτθρίου τθν ϊρα που το
ςχολείο δεν βρίςκεται ςε λειτουργία. Σε ςφςκεψθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου
κατάλαβε ότι υπεφκυνοι δεν είναι μακθτζσ αλλά «εξωςχολικοί». Οι εκπαιδευτικοί
ανζφεραν ότι χρόνια τϊρα προςπακοφν να πείςουν για να τοποκετθκοφν ςυςτιματα
αςφάλειασ και περίφραξθσ ςτα ςχολεία, αλλά κανείσ δε ςυμφωνεί γιατί το κόςτοσ είναι
υπερβολικό και πζραν των δυνατοτιτων των ςχολικϊν επιτροπϊν.

Περιγραφι:
Ωσ νζα διευκφντρια του ςχολείου λαμβάνεται τθν εξισ επιςτολι από γονείσ του ςχολείου
ςασ:
Αγαπθτι Διευκφντρια,
Ωσ γονείσ μακθτι του ςχολείου ςασ κζλουμε να κζςουμε υπόψθ ςασ κάποια προβλιματα
που ζχουμε εντοπίςει ςτθν τάξθ ςτθν οποία φοιτά ο γιοσ μασ. Οι παρατθριςεισ μασ
προζρχονται κυρίωσ από τισ ςυνομιλίεσ που είχαμε με το γιο μασ, ο οποίοσ μασ ανζφερε ότι
θ εκπαιδευτικόσ ςυςτθματικά χρθςιμοποιεί φράςεισ όπωσ, «είςτε βλάκεσ», «είςτε ανόθτοι»
και «θ ςυμπεριφορά ςασ είναι χειρότερθ και από ενόσ παιδιοφ δφο χρονϊν». Εάν δεν γίνει
κάτι ςφντομα κα παρζμβουμε άμεςα και εμείσ και άλλοι γονείσ.

Περιγραφι:
Θ ζρευνα ςτα κζματα Εκπαιδευτικισ Διοίκθςθσ ζχει αναδείξει ότι ζνασ εκπαιδευτικόσ
θγζτθσ πρζπει να ζχει ςυγκεκριμζνο όραμα. Στο νζο ςασ ςχολείο, διαβάςατε κάτι που
άφθςε ο προθγοφμενοσ διευκυντισ: «πάντα είχα ζνα όραμα για το πϊσ κζλω να είναι το
ςχολείο μου, όταν εγϊ δεν κα είμαι εδϊ. Το βαςικό για μζνα είναι να νιϊκουν όλοι
δθμιουργικοί και να ανανεϊνουν το αναλυτικό πρόγραμμα με δικζσ τουσ καινοτομικζσ
ιδζεσ. Μάλιςτα, το κυριότερο είναι όλοι, εκπαιδευτικοί και μακθτζσ, να νιϊκουν αςφάλεια
να δοκιμάηουν και να αιςκάνονται ότι κανείσ δεν κα τουσ επιπλιξει για τα λάκθ, αλλά κα τα
χρθςιμοποιιςουν ωσ μακθςιακζσ ευκαιρίεσ».

Περιγραφι:
Θ ζρευνα ςτα κζματα Εκπαιδευτικισ Διοίκθςθσ ζχει αναδείξει ότι υπάρχει ςτατιςτικϊσ
ςθμαντικι κετικι ςχζςθ μεταξφ τθσ επιμεριςτικισ θγεςίασ (θ θγεςία που διαμοιράηεται και
αςκείται μεταξφ πολλϊν) από τθ μια και τθν ονομαηόμενθ «ακαδθμαϊκι αιςιοδοξία» των
εκπαιδευτικϊν (θ αίςκθςθ των εκπαιδευτικϊν ότι μποροφν να καταφζρουν ςχεδόν τα
πάντα ςτον ακαδθμαϊκό τουσ χϊρο ζχοντασ εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ και τισ
ικανότθτζσ τουσ, δθλαδι τθν αίςκθςθ τθσ αυτοεπάρκειάσ τουσ).

Περιγραφι:
Θ ζρευνα ςτα κζματα Εκπαιδευτικισ Διοίκθςθσ αναφζρει ότι οι διευκυντζσ ςχολείων που
επιτυγχάνουν υψθλά εκπαιδευτικά επίπεδα ςτα ςχολεία τουσ, επιδεικνφουν (μεταξφ
άλλων) τα εξισ γνωρίςματα: Ζχουν βακειά ςκζψθ, ςτοχαςμό και είναι διά βίου μακθτζσ.
Bρίςκουν χρόνο να ςτοχαςτοφν για τισ πράξεισ τουσ. Ζχουν τθ βακιά πεποίκθςθ ότι
μποροφν να επθρεάςουν πολφ περιςςότερο από μια θγετικι κζςθ παρά από άλλθ κζςθ ςτο
ςφςτθμα. Είναι ριψοκίνδυνοι και δεν φοβοφνται να "εκφράςουν τισ βακφτερζσ τουσ
ςκζψεισ" με άνεςθ. Αρκετζσ φορζσ ριψοκινδυνεφουν και παίρνουν αποφάςεισ ακόμα και
ενάντια ςτισ οδθγίεσ του Υπουργείου ι παίρνουν πρωτοβουλίεσ χωρίσ τθ ρθτι ζγκριςθ τθσ
προϊςταμζνθσ αρχισ.

Περιγραφι:
Ππωσ αναφζρει ζνασ Διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ, όταν πρωτοδιορίςτθκε, επικρίκθκε θ
όλθ διοικθτικι του τακτικι ωσ ιδιαίτερα αυςτθρι και ωσ εκ τοφτου πζραςε πολφ δφςκολεσ
καταςτάςεισ με τθν ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα (εκπαιδευτικοφσ, γονείσ, μακθτζσ). Φζτοσ
επικυμεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Γι’ αυτό, διανφοντασ τϊρα τον τρίτο χρόνο
υπθρεςίασ του, υιοκζτθςε μια επιφυλακτικι ςτάςθ προςπακϊντασ να κρατιςει μακριά τα
αρνθτικά ςχόλια τθσ κοινότθτασ. Ακόμα και τα οικονομικά κζματα τα χειρίηεται με φειδϊ,
για να μθν κατθγορθκεί για ςπατάλθ. Δεν πιζηει κανζναν, δζχεται ειςθγιςεισ και προςπακεί
να είναι δίκαιοσ ςτισ αποφάςεισ του. Για κάκε του ενζργεια όμωσ, ςκζφτεται πρϊτα τθν
αντίδραςθ των γονιϊν.

Περιγραφι:
Θ εκπαιδευτικι ζρευνα αναφζρει ότι θ ανάγκθ για ςυνεχι επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν ολοζνα κα μεγαλϊνει. Oι επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ πλθροφορίεσ
τϊρα διπλαςιάηονται κάκε 3 χρόνια περίπου και ο κακζνασ μασ είναι πικανό να αλλάξει
ςταδιοδρομία ι επάγγελμα περίπου 5 ζωσ 7 φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ
ηωισ του. Συνεπϊσ, θ γνϊςθ και θ εμπειρία με ζνα μεγάλο εφροσ ικανοτιτων τοπικισ
διοίκθςθσ (όπωσ είναι θ ανάπτυξθ και ο χειριςμόσ του προχπολογιςμοφ του ςχολείου, οι
διοικθτικζσ λειτουργίεσ, θ ανάπτυξθ και ο ζλεγχοσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, κτλ.) κα
καταςτοφν απαραίτθτεσ.

Περιγραφι:
Για να προωκιςει τισ αλλαγζσ που επικυμοφςε, ο διευκυντισ ενόσ ςχολείου ακολοφκθςε
μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Αρχικά είχε ςυναντιςεισ με γονείσ, με μακθτζσ και με
εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε να δθμιουργιςει ζνα κετικό κλίμα. Στθ ςυνζχεια, προςπάκθςε να
αλλάξει τουσ κανονιςμοφσ ςτα κζματα πεικαρχίασ των μακθτϊν. Σε ςυνεδρία προςωπικοφ

μερικοί εκπαιδευτικοί αντζδραςαν αρνθτικά και δεν αποδζχονταν καμιά αλλαγι. Σφμφωνα
με το διευκυντι, αυτό οφειλόταν ςτο γεγονόσ ότι αυτι θ ομάδα εκπαιδευτικϊν διοικοφςε
άτυπα το ςχολείο για αρκετό χρονικό διάςτθμα με ςυνζπεια κανζνασ διευκυντισ να μθν
μπορεί να διευκφνει το ςχολείο χωρίσ τθ δικι τουσ υποςτιριξθ.
Περιγραφι:

Περιγραφι:

Θ διεκνισ εκπαιδευτικι ζρευνα δείχνει ότι οι διευκυντζσ ςχολείων επιδροφν κυρίωσ
ζμμεςα ςτα μακθςιακά επιτεφγματα των μακθτϊν τουσ μζςω των εξισ παραγόντων:
Δίνουν μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν επίτευξθ υψθλϊν ακαδθμαϊκϊν επιπζδων
Αξιολογοφν τθ διδαςκαλία και μάκθςθ που ςυμβαίνει ςτα ςχολεία τουσ
Δθμιουργοφν ςυνεργατικζσ ομάδεσ εκπαιδευτικϊν
Δίνουν πλθροφορίεσ ςε όλο το προςωπικό ςχετικά με τισ γενικζσ επιδόςεισ των
μακθτϊν του ςχολείου
Ραρζχουν ευκαιρίεσ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν τουσ

Περιγραφι:
Θ διεκνισ εκπαιδευτικι ζρευνα δείχνει ότι θ εμπιςτοςφνθ και θ αίςκθςθ εμπιςτοςφνθσ
μεταξφ του προςωπικοφ, των μακθτϊν και τθσ διεφκυνςθσ είναι πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία
για να μπορεί ο διευκυντισ με άνεςθ να προωκεί ζνα ςφςτθμα ςυμμετοχικισ θγεςίασ και
δθμοκρατικοφ πλουραλιςμοφ ςτο ςχολείο. Πμωσ, για να δθμιουργθκεί αυτι θ εμπιςτοςφνθ
απαιτοφνται ικανότθτεσ διάγνωςθσ και κατοχισ ςυναιςκθματικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ
προςωπικότθτασ από μζρουσ του διευκυντι, κακϊσ επίςθσ και μια βαςικι ικανότθτα να
ςυνδζει τθν εξουςία που του δίνει θ κζςθ του με τθν προςωπικότθτά του.

Περιγραφι:
Στο Λφκειο ςτο οποίο είςτε Διευκυντισ οι μακθτζσ, με απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ,
ζχουν προχωριςει ςτθν κατάλθψθ του ςχολείου και αποχι από τα μακιματά τουσ. Από
τθν επαφι ςασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και από τισ πλθροφορίεσ που
ςυγκεντρϊνετε προκφπτει ότι οι καταλιψεισ ζχουν μάλλον «εκιμοτυπικό» χαρακτιρα,
αφοφ οι μακθτζσ δεν ζχουν ςυγκεκριμζνα αιτιματα και επικαλοφνται προβλιματα ιςςονοσ
ι άνευ ςθμαςίασ για τθ ςυνζχιςθ των κινθτοποιιςεϊν τουσ. Ρροκφπτει επίςθσ ότι οι
μακθτζσ υποκινοφνται από ςυγκεκριμζνεσ δυναμικζσ μειοψθφίεσ μακθτϊν και ότι για τθ
λιψθ των αποφάςεων των μακθτϊν δεν ζχουν τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ δθμοκρατικζσ
διαδικαςίεσ.

Περιγραφι:
Σφμφωνα με ζρευνεσ ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα εντοπίηονται ςτοιχεία «χαλαρισ
ςυνοχισ», όπωσ για παράδειγμα ςε ςχζςθ με τθ διδακτικι μεκοδολογία που προτείνεται
(π.χ. μετωπικι διδαςκαλία, μζκοδοσ project) ι ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι καινοτομιϊν (π.χ.
ευζλικτθ ηϊνθ) ι ςε ςχζςθ με τισ αντιδράςεισ και τισ επιρροζσ που αςκοφνται από το
περιβάλλον ςε μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ (π.χ. ςυνδικαλιςτικι κάλυψθ ι και
παρϊκθςθ ςε άρνθςθ εφαρμογισ νομοκετικϊν ρυκμίςεων ι καινοτομιϊν).

Περιγραφι:
Σε ςυνεδρίαςθ που ςυγκαλζςατε με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ςασ για τθν
αντιμετϊπιςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ (αντιμετϊπιςθ κρουςμάτων ενδοςχολικισ
βίασ), και μετά από ςχετικι ςυηιτθςθ, με βάςθ τθν πλθρζςτερθ δυνατι
Περιγραφι:
πλθροφόρθςθ που μπόρεςαν να εξαςφαλίςουν όλοι οι μετζχοντεσ,
προςδιορίςτθκε το πρόβλθμα, αναπτφχκθκαν εναλλακτικζσ προτάςεισ,
επελζγθ θ προςφορότερθ λφςθ και ελιφκθ μια ομόφωνθ απόφαςθ. Είναι όμωσ γνωςτό ότι
θ εφαρμογι και ο βακμόσ υλοποίθςθσ μιασ απόφαςθσ είναι το κρίςιμο κριτιριο που τθ
χαρακτθρίηει ωσ καλι απόφαςθ ι ωσ μια καλι πρόκεςθ. Διότι πάντα υπάρχουν
παράγοντεσ (π.χ. δαπάνεσ, ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ κ.ά.) που επθρεάηουν ι εμποδίηουν
τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ.

Περιγραφι:
Σε ςχολείο τθσ Ξάνκθσ εκπαιδευτικόσ ζκανε παρατιρθςθ ςτθ μακιτρια Κ. Μ. γιατί κατ’
επανάλθψθ δεν ζφερνε ςτο ςχολείο το βιβλίο των μακθματικϊν. Μετά το ςυμβάν, και κατά
τθ διάρκεια του μακιματοσ, θ μακιτρια ηιτθςε από τον εκπαιδευτικό να πάει ςτθν
τουαλζτα. Τότε επιςκζφκθκε το γραφείο του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, που
ςτεγάηεται ς’ ζνα μικρό χϊρο ςτο ιςόγειο του ςχολείου και εξζφραςε το παράπονό τθσ για
το ςυμβάν ςτθν αντιπρόεδρο του Συλλόγου που βριςκόταν τθν ϊρα εκείνθ ςτο γραφείο του
Συλλόγου Γονζων. Θ εν λόγω κυρία ανζφερε το γεγονόσ με γραπτι αναφορά τθσ ςτον
Διευκυντι του ςχολείου.

Περιγραφι:
Σε ςχολείο τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, από πτϊςθ ςοβάδων από τθν οροφι τθσ αίκουςασ
διδαςκαλίασ τραυματίςτθκε ελαφρά μια μακιτρια, θ οποία μεταφζρκθκε με αςκενοφόρο
του ΕΚΑΒ ςτο τοπικό Νοςοκομείο για να τθσ παραςχεκοφν οι πρϊτεσ βοικειεσ. Το γεγονόσ
ζγινε γνωςτό ςτα τοπικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τα οποία ζςπευςαν να το καλφψουν
και γι’ αυτό ηιτθςαν άδεια από τον Διευκυντι του ςχολείου να μπουν ςτο χϊρο του
ςχολείου τθν ϊρα τθσ λειτουργίασ του, για να ενθμερϊςουν τθν κοινι γνϊμθ τθσ περιοχισ.
Περιγραφι:
Φςτερα από υπερχείλιςθ του ποταμοφ Ζβρου δθμιουργικθκε πρόβλθμα ςτθ λειτουργία
μιασ ςχολικισ μονάδασ. Ο Διευκυντισ του ςχολείου αποφάςιςε να διακοποφν τα
μακιματα για τρεισ μζρεσ.

Περιγραφι:
Ο ςφλλογοσ γονζων ςτθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία διευκφνετε διαμαρτφρεται εντόνωσ
για τθν επικετικι και επικίνδυνθ ςυμπεριφορά ενόσ μακθτι, ο οποίοσ εμφανίηει και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κθρφςςει αποχι των μακθτϊν από τα μακιματα και ηθτά τθν
απομάκρυνςθ του ςυγκεκριμζνου μακθτι από το ςχολείο.

Περιγραφι:

Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων ενόσ Σχολείου υποβάλλει ςτον Διευκυντι του ςχολείου
γραπτι διαμαρτυρία για τθν εκκεντρικι και πλιρθ ακροτιτων αμφίεςθ μιασ εκπαιδευτικοφ
και ηθτά τθν παρζμβαςθ του.
Περιγραφι:
Ραρόλο που θ αλλαγι είναι αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ ηωισ και τθσ φπαρξισ μασ, οι
εκπαιδευτικοί, όπωσ κι όλοι οι άλλοι εργαηόμενοι, αντιδροφν ςτισ αλλαγζσ για
διαφορετικοφσ λόγουσ. Οι λόγοι αυτοί ςχετίηονται με τισ ανθςυχίεσ και τουσ φόβουσ που
προκαλεί κάκε καινοτομία και με το γεγονόσ ότι αναπόφευκτα περικλείει και το ςτοιχείο
τθσ αποτυχίασ. Άλλοι λόγοι είναι ο φόβοσ που προκαλεί θ απόκλιςθ από τον κακιερωμζνο
τρόπο εργαςίασ, θ αδιαφορία, θ αρνθτικι ςτάςθ, θ ζλλειψθ ενδιαφερόντων, το υψθλό
αίςκθμα κινδφνου, τα παλιά ενδιαφζροντα, και οι διαφορετικζσ αντιλιψεισ για τθ φφςθ,
τον προςανατολιςμό και τθ ςκοποκεςία του ςχολείου.
Περιγραφι:
Σφμφωνα με τθ κεωρία ιεράρχθςθσ των αναγκϊν του Maslow ο άνκρωποσ από τθ φφςθ του
πρϊτα αναηθτεί τθν ικανοποίθςθ των φυςιολογικϊν αναγκϊν (τροφι, ζνδυςθ κτλ.), και
όταν αυτζσ ικανοποιθκοφν αναηθτά τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν αςφάλειασ (ανεργία,
κατοικία κτλ.), των κοινωνικϊν αναγκϊν (αποδοχι, φιλία κτλ.), των αναγκϊν εκτίμθςθσ
(κφροσ, επιτυχία κτλ.), με ςτόχο να φτάςει ςτθν ικανοποίθςθ των ανϊτερων αναγκϊν
αυτοπραγμάτωςθσ (ιδανικά, οράματα), που ςθμαίνουν προςωπικι ολοκλιρωςθ. Σε ζρευνα
διαπιςτϊκθκε ότι ςτουσ Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοφσ θ ζλλειψθ που παρατθρείται για τισ
διάφορεσ ανάγκεσ, με βάςθ τθ διαφορά μεταξφ τθσ πραγματικισ και ιδανικισ
ικανοποίθςθσ, ςε φκίνουςα τάξθ ζνταςθσ, εμφανίηεται με τθν παρακάτω ςειρά: 1) ανάγκεσ
για αυτονομία, 2) ανάγκεσ για αυτοπραγμάτωςθ, 3) ανάγκεσ για γόθτρο και υπόλθψθ, 4)
ανάγκεσ για αςφάλεια, 5) κοινωνικζσ ανάγκεσ.
Περιγραφι:
Επιςτθμονικι ζρευνα καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι: «αναφερόμενοι ςτα κζματα θγεςίασ
ςτθν εκπαίδευςθ και κυρίωσ ςτθ ςχολικι θγεςία παρατθροφμε ότι τα διοικθτικά ςτελζχθ
τθσ εκπαίδευςθσ και κυρίωσ αυτά των νομαρχιακϊν υπθρεςιϊν κακϊσ και των αντίςτοιχων
ςχολικϊν μονάδων δεν ζχουν περικϊρια επιρροισ ζναντι των υφιςταμζνων τουσ, διότι
κυρίωσ θ άςκθςθ των κακθκόντων τουσ είναι αυςτθρά προκακοριςμζνθ από ανϊτερα
ιεραρχικά κλιμάκια, με αποτζλεςμα τθν αδυναμία ζκφραςθσ νζων απόψεων διοίκθςθσ ι
ανάδειξθσ προςωπικϊν ικανοτιτων.»
Περιγραφι:
Στθ ςφγχρονθ διοίκθςθ ο πολίτθσ είναι ςτο επίκεντρο όλων των δράςεϊν τθσ. Ειδικότερα θ
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ απευκφνεται αποκλειςτικά ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ
για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ τουσ, τόςο για τθ διαβίωςθ, τθν εργαςία και τθν
επιχειρθματικότθτά τουσ ςτθν Ευρϊπθ, όςο και ςαν χριςτεσ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν,
ωσ φορολογοφμενοι και ωσ ςυμμζτοχοι ςτθ δθμοκρατία. Το γεγονόσ ότι όλεσ οι δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ κα πρζπει να ςχεδιάηουν τισ διαδικαςίεσ τουσ από τθ ςκοπιά του χριςτθ
ςθμαίνει ότι πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι απαιτιςεισ, οι προτεραιότθτεσ και οι

προτιμιςεισ κάκε μεμονωμζνθσ κατθγορίασ χρθςτϊν. Πλα αυτά αφοροφν και τθν
εκπαίδευςθ, τθν οποία εςείσ υπθρετείτε ωσ Διευκυντισ/Διευκφντρια ςχολείου.
Περιγραφι:
Στθ ςφγχρονθ διοίκθςθ ο πολίτθσ είναι ςτο επίκεντρο όλων των δράςεϊν τθσ. Ειδικότερα θ
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ απευκφνεται αποκλειςτικά ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ
για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ τουσ, τόςο για τθ διαβίωςθ, τθν εργαςία και τθν
επιχειρθματικότθτά τουσ ςτθν Ευρϊπθ, όςο και ςαν χριςτεσ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν,
ωσ φορολογοφμενοι και ωσ ςυμμζτοχοι ςτθ δθμοκρατία. Το γεγονόσ ότι όλεσ οι δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ κα πρζπει να ςχεδιάηουν τισ διαδικαςίεσ τουσ από τθ ςκοπιά του χριςτθ
ςθμαίνει ότι πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι απαιτιςεισ, οι προτεραιότθτεσ και οι
προτιμιςεισ κάκε μεμονωμζνθσ κατθγορίασ χρθςτϊν. Πλα αυτά αφοροφν και τθν
εκπαίδευςθ, τθν οποία εςείσ υπθρετείτε ωσ Διευκυντισ/Διευκφντρια ςχολείου.
Περιγραφι:
Οι ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι μία από τισ αποτελεςματικότερεσ μορφζσ επικοινωνίασ μεταξφ
τθσ Διοίκθςθσ και των εργαηομζνων ςε μία Υπθρεςία, είναι θ επικοινωνία πρόςωπο με
πρόςωπο. Θ επαφι αυτι ςυχνά παραβλζπεται από τθν Διοίκθςθ με αποτζλεςμα να
δθμιουργοφνται άλλοι δίαυλοι επικοινωνίασ μεταξφ των ςτελεχϊν μιασ
Περιγραφι:
Ζχετε αναλάβει Δ/ντισ Δ/ντρια ςχολείου και διαπιςτϊνετε ότι ενϊ εςείσ δίνετε εντολι να
γίνει κάτι με μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, διαφορετικι από αυτιν που μζχρι τϊρα
ακολουκείται, ειςπράττετε τθν αντίδραςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. Μάλιςτα μία
υπάλλθλοσ λζει χαρακτθριςτικά: «Μα κφριε/κυρία Δ/ντά/Δ/ντρια πάντα ζτςι το κάναμε,
γιατί πρζπει να αλλάξει αυτό τϊρα;»
Περιγραφι:
Μόλισ ζχετε αναλάβει τθν Δ/νςθ ενόσ ςχολείου και ζχει προκφψει κάποιο κζμα, για το
οποίο κα πρζπει να εργαςτείτε το απόγευμα. Ηθτάτε από ζναν εκπαιδευτικό του ςχολείου
ςασ να μείνει μαηί ςασ για να ςασ βοθκιςει ςτθν διεκπεραίωςθ αυτι και εκείνοσ αντιδρά.
Μάλιςτα κάποια ςτιγμι ςασ λζει: «Τόςον καιρό λειτουργοφςαμε μζςα ςτο ωράριό μασ,
γιατί να αλλάξει αυτό τϊρα; Αφοφ δεν πλθρϊνομαι παραπάνω γιατί να δουλζψω
περιςςότερο;»
Περιγραφι:
Ζχετε μόλισ αναλάβει τθν Δ/νςθ ενόσ ςχολείου και αντιλαμβάνεςτε μετά από λίγεσ μζρεσ
ότι υπάρχουν ζντονεσ ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του. Το κλίμα
είναι εχκρικό, οι αντιπαρακζςεισ ςυνεχείσ και αυτό λειτουργεί αναςταλτικά για τθν
επιτζλεςθ του ζργου του. Θ διαπίςτωςθ ζγινε και είςτε αποφαςιςμζνοσ/θ να επιλφςετε το
κζμα αυτό κατά τρόπο αποτελεςματικό προσ όφελοσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου και τθσ
αποκατάςταςθσ καλοφ εργαςιακοφ κλίματοσ.

Περιγραφι:
Ζνασ φίλοσ ςασ εργάηεται ςε κάποιο ςχολείο άλλθσ περιφζρειασ από τθ δικι ςασ.
Συηθτϊντασ μαηί ςασ εκφράηει παράπονα για τον Διευκυντι του. Κάποια ςτιγμι ςασ λζει:
«Ο Διευκυντισ μου δεν με επαινεί ότι και αν κάνω. Ρρόςφατα τελείωςα κάτι που ιταν
δφςκολο και το είχε ηθτιςει επανειλθμμζνα από άλλουσ χωρίσ να ανταποκρικοφν και
εκείνοσ αντζδραςε λζγοντασ: «Μάλιςτα, τζλειωςε κι αυτι θ εκκρεμότθτα». Ζπειτα γφριςε
τθν πλάτθ και ζφυγε. Ρροςπακϊ ςυνζχεια να κάνω καλά τθ δουλειά μου, όμωσ ειλικρινά
δεν ζχω καμιά διάκεςθ πια να ακοφςω τον Διευκυντι μου. Ρρόςεξε μθν κάνεισ τα ίδια.
Περιγραφι
Θ διεκνισ βιβλιογραφία ζχει καταγράψει τθν ςθμαντικότθτα του ρόλου του διευκυντι
ςχολείου ςτθν εφαρμογι των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν.
Περιγραφι
Θ ελλθνικι οικογζνεια επενδφει ζνα μεγάλο μζροσ του οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ για
τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τθσ. Θ αγωνία για το μζλλον των παιδιϊν οδθγεί τουσ γονείσ κθδεμόνεσ ςτθν «ανάμειξι» τουσ ςτα κζματα του ςχολείου.
Ρρόςφατα ο διευκυντισ ςχολείου, ςασ διαμαρτυρικθκε ότι μζλθ του ςυλλόγου γονζων και
κθδεμόνων αναμειγνφονται ςε κζματα του ςχολείου και ςυγκεκριμζνα προβαίνουν ςε
αρνθτικζσ κρίςεισ για τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν, για το
περιεχόμενο και τθ μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ τουσ. Μπροςτά ςτο πρόβλθμα που ζχει
δθμιουργθκεί και εντείνεται ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ προτίκεται να διευκετιςει
το κζμα ςτθν βάςθ τθσ άποψθσ: «Οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν πολφ καλά το ζργο τουσ και
οι γονείσ δεν επιτρζπεται ι δεν είναι ςωςτό, να ανακατεφονται ςτα διδακτικά κζματα με
αποτζλεςμα να απαςχολοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ από το ζργο τουσ.»
Περιγραφι
Οι διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων ωσ θγζτεσ των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν ςφμφωνα με
τθν κεωρία των Blake και Muton αντιμετωπίηουν το δίλθμμα μεταξφ τθσ επιδίωξθσ
επίτευξθσ αποτελεςμάτων και τθσ διαμόρφωςθσ καλϊν ανκρϊπινων ςχζςεων. Οι 5
διαφορετικοί τφποι θγζτθ που προκφπτουν με βάςθ τθν παραπάνω κεωρία είναι:
Α. Αδιάφοροσ θγζτθσ, (αδιαφορεί για τα αποτελζςματα και τισ καλζσ ςχζςεισ)
Β. Διευκυντισ Λζςχθσ, (ενδιαφζρεται για τισ καλζσ ςχζςεισ και αδιαφορεί για τθν επίτευξθ
των ςτόχων και των αποτελεςμάτων)
Γ. Διευκυντισ τθσ μζςθσ οδοφ, (εξιςορροπεί μεταξφ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του
οργανιςμοφ και των καλϊν ςχζςεων)
Δ. Διευκυντισ του κακικοντοσ, (θ μάκθςθ των μακθτϊν είναι το κφριο μζλθμά του και
αδιαφορεί για τα ςυναιςκιματα των εκπαιδευτικϊν)
Ε. Διευκυντισ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ, (Διοίκθςθ με ζμφαςθ ςτθν ςυνεχι παρϊκθςθ των
εκπαιδευτικϊν και τθν επίλυςθ των προβλθμάτων προσ όφελοσ των μακθτϊν)

Περιγραφι
Οι διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ των κακθκόντων τουσ,
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για καινοτόμεσ δράςεισ και αξιοποίθςθ των νζων
τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, αντιμετωπίηουν ενδεχόμενα κρίςιμα προβλιματα, επιλφουν
διαφορζσ, ςυμβάλλουν ςτθ ςφνκεςθ ιδεϊν και απόψεων και αίρουν αμφιβολίεσ και
αμφιςβθτιςεισ.
Περιγραφι
Οι Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων ςτο πλαίςιο τθσ ευκφνθσ τουσ, πρζπει να υποςτθρίηουν
από διοικθτικι άποψθ τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν καινοτομιϊν και, ςφμφωνα με μια
άποψθ, πρζπει να προωκοφν τθ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, οι οποίεσ ειςάγονται ςτθν
εκπαίδευςθ, τόςο ςτα διοικθτικά, όςο και ςτα παιδαγωγικά κζματα.

Περιγραφι
Οι διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ των κακθκόντων τουσ,
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για καινοτόμεσ δράςεισ και αξιοποίθςθ των νζων
τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, αντιμετωπίηουν ενδεχόμενα κρίςιμα προβλιματα, επιλφουν
διαφορζσ, ςυμβάλλουν ςτθ ςφνκεςθ ιδεϊν και απόψεων και αίρουν αμφιβολίεσ και
αμφιςβθτιςεισ. Κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ ςασ κα κλθκείτε να εφαρμόςετε μια ςειρά
αλλαγϊν, οι οποίεσ είναι ιδθ προγραμματιςμζνεσ. Θ εμπειρία ςασ ςτθν επίτευξθ
επιτυχθμζνθσ αλλαγισ είναι πολφτιμθ ςτθν μελλοντικι καριζρα ςασ.

Περιγραφι
Σφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία οι μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ πρζπει να
υποςτθρίηονται, ϊςτε να κατακτιςουν το μζγιςτο επίπεδο γνϊςεων και δεξιοτιτων.
Ρρόςφατεσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ εγκαταλείπουν το
ςχολικό περιβάλλον, διότι δεν υποςτθρίηονται με ςωςτό τρόπο. Ο πλθκυςμόσ των μακθτϊν
τθσ παραπάνω κατθγορίασ ανζρχεται ςτο 6% του μακθτικοφ δυναμικοφ τθσ περιφερείασ
ςασ.

Περιγραφι
Σφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία, οι μακθτζσ με χαμθλι επίδοςθ πρζπει να
υποςτθρίηονται, ϊςτε να κατακτιςουν το μζγιςτο δυνατό γι’ αυτοφσ επίπεδο γνϊςεων και
δεξιοτιτων (ενιςχυτικι διδαςκαλία ι πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ). Εμπειρικζσ μελζτεσ
ζχουν δείξει ότι τα παραπάνω προγράμματα αντιμετωπίηονται με δυςφορία αν όχι με
αρνθτικό τρόπο από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Αποτζλεςμα τθσ ςτάςθσ αυτισ είναι το
γεγονόσ, ότι οι γονείσ δεν εμπιςτεφονται τα προγράμματα και οι μακθτζσ κυρίωσ ότι ο
βακμό βελτίωςθσ των επιδόςεων των μακθτϊν δεν είναι ανάλογοσ με τουσ πόρουσ,
ανκρϊπινουσ και υλικοφσ, που απορροφά θ ενιςχυτικι διδαςκαλία ι θ πρόςκετθ διδακτικι
ςτιριξθ.
Περιγραφι
Οι διευκυντζσ ςχολείων αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για καινοτόμεσ δράςεισ και
αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, αντιμετωπίηουν ενδεχόμενα κρίςιμα
προβλιματα, επιλφουν διαφορζσ, ςυμβάλλουν ςτθ ςφνκεςθ ιδεϊν και απόψεων και αίρουν

αμφιβολίεσ και αμφιςβθτιςεισ. Σφμφωνα με τθν Διοικθτικι Επιςτιμθ, ο διευκυντισ τθσ
«μζςθσ οδοφ» επιδιϊκει τθν κατά το δυνατό πιο ικανοποιθτικι επίτευξθ των ςτόχων του
ςχολείου, αλλά χωρίσ να χαλάςει τισ ςχζςεισ του με τουσ ςυναδζλφουσ. Ο διευκυντισ τθσ
«μζςθσ οδοφ» επιλφει τισ διαφορζσ μεταξφ των δφο μερϊν επιδιϊκοντασ και τα δφο μζρθ
να είναι ευτυχιςμζνα.
Περιγραφι
Ζνασ Διμοσ ηθτά από τον Δ/ντι του ςχολείου να του χορθγιςει απλά δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα των μακθτϊν του ςχολείου (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ
κατοικίασ, αρικμό τθλεφϊνου, ικαγζνεια), προκειμζνου να τουσ προςφζρει δωρεάν
αςφαλιςτικι κάλυψθ από ιδιωτικι εταιρεία.
Περιγραφι
Ο Διευκυντισ και ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ενόσ ςχολείου κατόπιν ζντονων διαφωνιϊν για
το χωριςμό/κατανομι των τάξεων (Σεπτζμβριοσ) ενόψει του νζου ςχολικοφ ζτουσ
αποφάςιςαν να προβοφν ςε κλιρωςθ.
Περιγραφι
Ο Διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ ςυγκαλεί ςφλλογο διδαςκόντων κατά τα οριηόμενα χωρίσ
να ζχει ενθμερϊςει τα μζλθ επί των ειςθγιςεων.
Περιγραφι
Μετά το πζρασ του διαλείμματοσ, ο εκπαιδευτικόσ κακυςτζρθςε για μερικά λεπτά να
ειςζλκει ςτθν τάξθ που είχε μάκθμα, κακϊσ ςυνομιλοφςε με ζνα γονζα για τθν πρόοδο του
παιδιοφ του. Στον ελάχιςτο αυτό χρόνο, κάποιο παιδί τραυματίςτθκε ελαφρά μζςα ςτθν
αίκουςα. Ο εκπαιδευτικόσ κεωρεί ότι υπεφκυνοσ για τον τραυματιςμό είναι ο εφθμερεφων,
κακϊσ ο ίδιοσ –όπωσ υποςτιριξε- εκείνθ τθν ϊρα ςυνομιλοφςε με γονζα και ωσ εκ τοφτου
δε κα μποροφςε να βρίςκεται ςτθν τάξθ του. Ο Διευκυντισ καλείται να δϊςει λφςθ ςτο
διαπλθκτιςμό των εκπαιδευτικϊν.
Περιγραφι
Ο Σφλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων δθμοτικοφ ςχολείου ηθτά με αίτθςι του αντίγραφο των
πρακτικϊν μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςυνεδρίασ που κεωρεί ότι τον αφοροφν. Ο Διευκυντισ του
ςχολείου αρνείται να παραχωριςει αντίγραφο, με τον ιςχυριςμό ότι θ απόφαςθ του
ςυλλόγου διδαςκόντων είναι εςωτερικι υπόκεςθ του ςχολείου.
Περιγραφι
Γονζασ, με αίτθςι του προσ το Διευκυντι του ςχολείου, ηθτά τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ ότι θ
κόρθ του φοιτά ςτθν Ε’ τάξθ του ςχολείου. Ο Διευκυντισ του ςχολείου κωλυςιεργεί,
προφαςιηόμενοσ φόρτο εργαςίασ, με αποτζλεςμα να ζχει περάςει ςχεδόν 1 μινασ και θ
βεβαίωςθ να μθν ζχει εκδοκεί.
Περιγραφι

Εκπαιδευτικόσ, ενόψει του Σαββατοκφριακου, ζχει μεταβεί ςτο νθςί όπου είναι θ μόνιμθ
κατοικία του. Τθ Δευτζρα, τθλεφωνεί ςτο Διευκυντι και του αναφζρει ότι λόγω δυςμενϊν
καιρικϊν ςυνκθκϊν δε κα μπορζςει να βρίςκεται ςτο ςχολείο. Ο Διευκυντισ αναφζρει ωσ
δικαιολογθμζνθ τθν απουςία ςτθν Ρροϊςτάμενθ αρχι και ηθτά εκπαιδευτικό για να καλφψει
το κενό, γνωρίηοντασ ότι υπάρχουν ςοβαρζσ ελλείψεισ δαςκάλων ςτθ ςυγκεκριμζνθ
Διεφκυνςθ.
Περιγραφι
Διευκυντισ ςχολείου ζχει παρατθριςει ότι εκπαιδευτικόσ του ςχολείου του χρθςιμοποιεί
το φωτοτυπικό μθχάνθμα για τθν κάλυψθ προςωπικϊν του αναγκϊν. Του ζχει επιςθμάνει
επανειλθμμζνωσ να αποφεφγει τζτοιου είδουσ χριςεισ, αλλά αυτόσ ςυνεχίηει. Ρϊσ πρζπει
να ενεργιςει ο Διευκυντισ;
Περιγραφι
Διευκυντισ ςχολείου ζχει παρατθριςει ότι εκπαιδευτικόσ του ςχολείου του χρθςιμοποιεί
το φωτοτυπικό μθχάνθμα για τθν κάλυψθ προςωπικϊν του αναγκϊν. Του ζχει επιςθμάνει
επανειλθμμζνωσ να αποφεφγει τζτοιου είδουσ χριςεισ, αλλά αυτόσ ςυνεχίηει. Ρϊσ πρζπει
να ενεργιςει ο Διευκυντισ;
Περιγραφι
Κατόπιν απόφαςθσ του ςυλλόγου διδαςκόντων, ο εκπαιδευτικόσ Ραπαδόπουλοσ Χαρίλαοσ
ορίςτθκε τθν 25θ Μαρτίου να ςυνοδεφςει τουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ τάξθσ του ςτισ τοπικζσ
εκδθλϊςεισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα εκδθλϊςεων τθσ Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ. Ο
εκπαιδευτικόσ αρνικθκε να παραςτεί προφαςιηόμενοσ ότι θ θμζρα αυτι είναι αργία. Ο
Διευκυντισ, για να μθ δθμιουργθκεί ευρφτερο πρόβλθμα και φτάςει το ςυμβάν μζχρι τα
«αυτιά» τθσ Διεφκυνςθσ, όπωσ είπε, ςυνόδευςε ο ίδιοσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ.
Περιγραφι
Ο Διευκυντισ ςχολείου δζχτθκε τθν επίςκεψθ μίασ ομάδασ γονζων ςχετικά με τθν ςτάςθ
ενόσ εκπαιδευτικοφ του ςχολείου. Οι γονείσ ζκεςαν το κζμα ότι ο εκπαιδευτικόσ βάηει
μεγάλο όγκο δουλειάσ ςτο ςπίτι και γενικά ηθτά από τουσ γονείσ να κάνουν το μεγαλφτερο
μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο ςπίτι. Ο διευκυντισ δθλϊνει άγνοια του φαινομζνου, και
υπόςχεται να επιλθφκεί του κζματοσ. Οι γονείσ του ηθτοφν χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν
αλλά ο διευκυντισ εκνευρίηεται και θ επίςκεψθ ολοκλθρϊνεται με παράπονα και από τισ
δφο πλευρζσ.
Περιγραφι
Διευκυντισ ςχολείου αποφεφγει ςυςτθματικά και με διάφορεσ δικαιολογίεσ τθν εγγραφι
ομά/Οικονομικοφ Λακρομετανάςτθ ςτο ςχολείο του, με το πρόςχθμα ότι δεν
εμβολιάηονται και κινδυνεφουν από αςκζνειεσ οι υπόλοιποι μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου
του.
Περιγραφι
Εκπαιδευτικόσ αναφζρει ςτο Διευκυντι ότι δφο αδζλφια που φοιτοφν ςτθν τάξθ τθσ
ζρχονται ςτο ςχολείο με μϊλωπεσ ςτο ςϊμα τουσ και ότι πικανόν είναι κφματα

ενδοοικογενειακισ βίασ. Ο Διευκυντισ γνωρίηει ςχετικά με το γεγονόσ αυτό από
παρελκόντα ζτθ, αλλά ςυςτινει ςτθ δαςκάλα ότι είναι καλφτερα να παραβλζψουν για
ακόμα μια φορά το γεγονόσ, κακϊσ ο πατζρασ είναι ιδιαίτερα βίαιοσ και κα υπάρξει
αναςτάτωςθ ςε όλο το ςχολείο.
Περιγραφι
Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ενόσ ςχολείου αποτελείται εξολοκλιρου από καπνίηοντεσ
εκπαιδευτικοφσ. Στθν τελευταία ςυνεδρίαςι του, ςτισ 17-12-2010, αποφάςιςε ομόφωνα να
διαμορφϊςει μία παροπλιςμζνθ αίκουςα ωσ χϊρο για τουσ/τισ καπνίηοντεσ
εκπαιδευτικοφσ. Ο Διευκυντισ, μάλιςτα, δεςμεφκθκε για τθν υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ.
Περιγραφι
Ο Διευκυντισ ενόσ ςχολείου με ζγγραφό του, βεβαιϊνει ψευδϊσ ότι ο Ραπαδόπουλοσ
Ακανάςιοσ του Κοςμά απεφοίτθςε από το ςχολείο του κατά το ςχολικό ζτοσ 1972-1973.
Μάλιςτα, ςτθν ενζργεια αυτι προζβθ κατόπιν ζντονων παρακλιςεων του ενδιαφερόμενου
και παρζμβαςθσ ενόσ πολφ γνωςτοφ πολιτικοφ παράγοντα.
Περιγραφι
Διευκυντισ ςχολείου αρνείται να παραλάβει ζνςταςθ εκπαιδευτικοφ για απόφαςθ του
ςυλλόγου διδαςκόντων τθν οποία κρίνει ωσ παράνομθ.
Περιγραφι
Ωσ Διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ, ανακζτετε ςτον υποδιευκυντι του ςχολείου ςασ –και ςτα
πλαίςια των κακθκόντων του- τθ ςφνταξθ εγγράφου προσ τθ Διεφκυνςθ. Εκείνοσ, μθ
ςυμφωνϊντασ με το περιεχόμενό του, αρνείται να το ςυντάξει.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε μία περιοχι όπου τα τελευταία χρόνια ζχουν ςυγκεντρωκεί
οικονομικοί μετανάςτεσ με διαφορετικι πολιτιςτικι αντίλθψθ για τθν υπακοι των παιδιϊν
και τον ρόλο του πατζρα ωσ αρχθγοφ τθσ οικογζνειασ. Οι κακθγθτζσ μιασ τάξθσ ςασ
ενθμερϊνουν ότι μακθτισ του ςχολείου προςζρχεται ςτο ςχολείο με εμφανι ςθμάδια
κακοποίθςθσ.
Περιγραφι
Δυςτυχϊσ ςτισ μζρεσ μασ ολοζνα και αυξάνονται τα φαινόμενα τθσ ενδοςχολικισ βίασ και
εκφοβιςμοφ μακθτϊν από τουσ ςυμμακθτζσ των, χωρίσ τισ περιςςότερεσ φορζσ ο
διευκυντισ να ενθμερϊνετε για το γεγονόσ. Γονζασ καταγγζλλει ότι το παιδί του ζπεςε
κφμα εκφοβιςμοφ από ςυμμακθτζσ του (του ίδιου ςχολείου) εντόσ ςχολικοφ χϊρου.
Περιγραφι
Γονζασ μακθτι καταγγζλλει ςτον διευκυντι του ςχολείου ότι ζνασ εκπαιδευτικόσ του κάνει
διακρίςεισ εισ βάροσ του παιδιοφ του. Βακμολογεί με αυςτθρά κριτιρια τισ εργαςίεσ, ςε
κάκε περίπτωςθ «κατθγορεί» τον μακθτι ότι φταίει για τυχόν φαςαρίεσ εντόσ και εκτόσ
τάξθσ. Ζχει ςυναντιςει τον εκπαιδευτικό αλλά ατυχϊσ ο εκπαιδευτικόσ οφτε και άκουςε τισ

αιτιάςεισ του. Θεωρεί ότι θ διάκριςθ που υφίςταται το παιδί οφείλεται ςτθν αλλοδαπι
καταγωγι του.
Περιγραφι
Θ διεκνισ εμπειρία από τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςυλλογικισ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ
(αυτοαξιολόγθςθσ) ζχει υποδείξει τα ςθμαντικά πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μορφισ
αξιολόγθςθσ. Ωσ διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ επικυμείτε να ειςάγετε τον κεςμό τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ. Θ αντίςταςθ που προβάλουν οι εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικά ζντονθ
και πολλζσ φορζσ ακραία. Μόνο τρεισ από τουσ 12 εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςτο
ςχολείο ζχουν κετικι άποψθ για τθν αυτοαξιολόγθςθ.
Περιγραφι
Μετά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ωσ Διευκυντισ ςχολείου ποιεσ κα ιταν οι πρϊτεσ ςασ
ενζργειεσ (υποκζςτε ότι αναλαμβάνετε το ςχολείο τθσ πρϊτθσ προτίμθςισ ςασ);
Περιγραφι
Με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ, οριςμζνοι γονείσ μακθτϊν τθσ πρϊτθσ τάξθσ αλλά και
μεγαλυτζρων τάξεων –το ςχολείο προζκυψε από τθν ςυνζνωςθ δφο ςχολείων- ςασ
επιςκζπτονται και ςασ ηθτοφν να αλλάξει το παιδί τουσ τμιμα, προκειμζνου να βρίςκεται
ςτο ίδιο τμιμα με ςυμμακθτζσ του από το νθπιαγωγείο ι από το ίδιο ςχολείο. Επιμζνουν
προβάλλοντάσ ςασ διάφορα επιχειριματα του τφπου: … αιςκάνεται άςχθμα ψυχολογικά το
παιδί… δε κζλει να ζρκει ςτο ςχολείο… κλπ.
Περιγραφι
Μετά από διαπλθκτιςμό με εκπαιδευτικό του ςχολείου που διευκφνετε τίκεται το κζμα των
ωρϊν εργαςίασ του και κυρίωσ το κζμα τθσ παραμονισ του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο
εκτόσ του διδακτικοφ του ωραρίου. Ο Διευκυντισ υπενκυμίηει ότι ο εκπαιδευτικόσ κα
πρζπει να βρίςκεται 8ωρο ςτθ δουλειά του, ςφμφωνα με τον υπαλλθλικό κϊδικα, κακϊσ
και οι εκπαιδευτικοί είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι. Ο εκπαιδευτικόσ αντιτάςςει ότι το
ςυνδικαλιςτικό του όργανο τον προςτατεφει από τθν αυκαιρεςία του και κα αποχωρεί από
το ςχολείο μετά το διδακτικό του ζργο. Απειλεί δε να τον καταγγείλει ςτο ςυνδικαλιςτικό
όργανο τθσ περιφερείασ.
Περιγραφι
Στο ςχολείο που ορίηεςτε διευκυντισ/-ντρια πρόκειται να εγγραφεί μακθτισ με εμφανι
προβλιματα νοθτικά και κινθτικά. Φςτερα από ςχετικι επικοινωνία ςασ με το ΚΕΔΔΥ που
αξιολόγθςε το μακθτι πλθροφορθκικατε ότι θ μθτζρα αρνείται να παραλάβει τθ ςχετικι
ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, ςτθν οποία προτείνεται να εγγραφεί το παιδί ςτο ΕΕΕΕΚ, επειδι είναι
θ μοναδικι εκπαιδευτικι δομι ειδικισ αγωγισ για τθν θλικία του μακθτι που λειτουργεί
ςτθν περιοχι. Οι γονείσ επιμζνουν να φοιτιςει ςτο δικό ςασ ςχολείο, επειδι βρίςκεται
κοντά ςτθ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ τουσ. Εςείσ εκτιμάτε ότι τόςο από εκπαιδευτικι άποψθ
όςο και από άποψθ αςφάλειασ του μακθτι πρζπει να φοιτιςει ςτο ΕΕΕΚ.
Περιγραφι

Με τθν κατάκεςθ τθσ προφορικισ βακμολογίασ του αϋ τριμινου διαπιςτϊνετε ότι ο
κακθγθτισ των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων αξιολόγθςε με υπερβολικι αυςτθρότθτα τουσ
μακθτζσ του κατακζτοντασ βακμολογία 3-4 μονάδων χαμθλότερθ από τον μζςο όρο τθσ
βακμολογίασ των άλλων μακθμάτων. Ταυτόχρονα, δε δείχνει διάκεςθ να πείςει τουσ
μακθτζσ και τουσ κθδεμόνεσ τουσ ότι ο τρόποσ που αξιολογεί είναι δίκαιοσ. Αντίκετα,
τονίηει ότι κανείσ δεν είναι ειδικότεροσ από τον ίδιο να εκτιμιςει τισ καλλιτεχνικζσ
ικανότθτεσ των μακθτϊν του. Ππωσ είναι φυςικό θ ςυμπεριφορά αυτι εκνευρίηει τουσ
μακθτζσ και τουσ γονείσ, οι οποίοι ζχουν αρχίςει να διαμαρτφρονται δθμιουργϊντασ ςτο
ςχολείο αναςτάτωςθ.
Περιγραφι
Ο διευκυντισ και ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ενόσ ςχολείου που προιλκε από τθν
ςυγχϊνευςθ δφο άλλων ςχολείων, κατόπιν ζντονων διαφωνιϊν για το χωριςμό/κατανομι
των τάξεων ενόψει του νζου ςχολικοφ ζτουσ αποφάςιςαν να δθμιουργιςουν τα τμιματα
του ςχολείου με βάςθ το ςχολείο προζλευςθσ των μακθτϊν ϊςτε να μθν διαταραχτοφν οι
φιλίεσ των παιδιϊν. Θ απόφαςθ αυτι δθμιοφργθςε ςοβαρζσ ενςτάςεισ και διαφωνίεσ
μεταξφ των γονιϊν και του ςχολείου.
Περιγραφι
Το Νζο Σχολείο είναι προτεραιότθτα τθσ θγεςίασ του ΥΡΕΡΘ και προβάλλει ζνα ςφνολο από
καινοτομίεσ και απαιτεί μία νζα προςζγγιςθ του ρόλου του διευκυντι.
Περιγραφι
Ο δάςκαλοσ τθσ πρϊτθσ τάξθσ του ςχολείου με τθν παρζλευςθ τριϊν μθνϊν ςάσ αναφζρει
ότι δφο μακθτζσ αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ τάξθσ και «μζνουν
πίςω» ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο των υπολοίπων ςυμμακθτϊν τουσ.
Περιγραφι
Ο ςφλλογοσ γονζων ενόσ ςχολείου καταγγζλλει ςτον Σχολικό Σφμβουλο ότι ο δάςκαλοσ τθσ
πρϊτθσ τάξθσ του κατατάςςει τισ αποδείξεισ τθσ φορολογικισ του διλωςθσ ςτθν τάξθ,
απαντά ςτο κινθτό του, τρϊει τυρόπιτα κλπ. και θ κατάςταςθ γενικά ζφκαςε ςτο
απροχϊρθτο. Ο Σφμβουλοσ ενθμερϊνει τον διευκυντι ο οποίοσ εκπλιςςεται διότι κεωρεί
ότι ο εκπαιδευτικόσ κάνει καλά τθν δουλειά του.
Περιγραφι
Ο νζοσ νόμοσ προβλζπει τθν παραχϊρθςθ τθσ ευκφνθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων
των ςχολείων κατά τθν διάρκεια των καλοκαιρινϊν διακοπϊν ςτο διμο για τθν δθμιουργικι
απαςχόλθςθ των παιδιϊν.
Περιγραφι
Το Νζο Σχολείο είναι προτεραιότθτα τθσ θγεςίασ του ΥΡΕΡΘ και προβάλλει ζνα ςφνολο από
καινοτομίεσ και απαιτεί μία νζα προςζγγιςθ του ρόλου του διευκυντι.

Περιγραφι
Σιμερα εκφράηεται θ επιςτθμονικι κζςθ για ςυνεκπαίδευςθ παιδιϊν με και χωρίσ
προβλιματα μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ.
Περιγραφι
Θ αξιολόγθςθ του μακθτι χαρακτθρίηεται ωσ παιδαγωγικι πράξθ. Γονζασ διαμαρτφρεται
ςτο Διευκυντι του ςχολείου για «άδικθ», μθ αντικειμενικι αξιολόγθςθ του παιδιοφ του
από τθν εκπαιδευτικό τθσ Μουςικισ. Το αϋ τρίμθνο είχε βακμολογιςει με «10» και το β’
τρίμθνο «8».
Περιγραφι
Σε περίπτωςθ που κα υπάρξετε διευκυντισ Σχολικισ Μονάδασ επιδιϊκετε τθν ανάπτυξθ και
εκπόνθςθ προγραμμάτων Καινοτόμων Δράςεων ιτοι: Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ,
Αγωγισ Υγείασ και Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων , ςτο πλαίςιο των διακεματικϊν προςεγγίςεων
των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων (Δ.ΕΡ.Ρ.Σ. ΚΑΙ Α.Ρ.Σ) και του ωρολογίου Ρρογράμματοσ.
Περιγραφι
Ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και
είναι διοικθτικόσ αλλά και επιςτθμονικόσ παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ ςτο χϊρο αυτό.
Ειδικότερα ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ : Φροντίηει ϊςτε το ςχολείο να γίνει
ςτοιχειϊδθσ μονάδα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διοικθτικά, παιδαγωγικά
και επιςτθμονικά (ΦΕΚ 1340/2002).
Περιγραφι
Θ ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ κεωρείται απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ομαλι
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ςχολικισ επίδοςθσ του μακθτι. Ρολλοί
εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι οι γονείσ κα πρζπει να παραμζνουν μακριά από τισ δράςεισ
του ςχολείου, κοινϊσ «μακριά οι γονείσ από τισ τάξεισ».
Περιγραφι
Θ ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ κεωρείται απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ομαλι
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ςχολικισ επίδοςθσ του μακθτι.
Περιγραφι
Το ςχολείο με τισ δράςεισ του οφείλει να ενεργοποιιςει τθν τοπικι κοινωνία ςε διάφορα
κζματα ευρφτερου κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ και να εκπλθρϊςει τον ςτόχο του για κετικι
παρουςία και εκπαίδευςθ με τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου.
Περιγραφι
Μία από τισ δράςεισ ενθμζρωςθσ-εκπαίδευςθσ είναι θ δθμιουργία τθσ Σχολισ Γονζων. Το
ςχολείο με τισ δράςεισ του οφείλει να ενεργοποιιςει τθν τοπικι κοινωνία ςε διάφορα
κζματα ευρφτερου κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ και να εκπλθρϊςει τον ςτόχο του για κετικι
παρουςία και εκπαίδευςθ με τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου.

Περιγραφι
Ο Διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο δεν είναι μόνο διοικθτικόσ και λειτουργικόσ
προϊςτάμενοσ αλλά είναι κυρίωσ εκπαιδευτικόσ και παιδαγωγόσ.
Περιγραφι
Σε μια τάξθ του ςχολείου ςασ δθμιουργείται ζντονθ διζνεξθ μεταξφ του δαςκάλου τθσ τάξθσ
και των γονζων των μακθτϊν, οι οποίοι διαφωνοφν με τισ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ
πρακτικζσ του εκπαιδευτικοφ. Μια ομάδα γονζων τθσ τάξθσ αυτισ ςασ επιςκζπτεται ςτο
γραφείο ςασ και ςασ κζτει το ηιτθμα;
Περιγραφι
Αλλοδαπόσ μακθτισ γίνεται επίκεντρο ςυγκροφςεων με τουσ ςυμμακθτζσ του. Ο γονζασ
του μακθτι κεωρεί ότι το παιδί του αδικείται λόγω τθσ εκνικότθτάσ του. Δθμιουργεί
επειςόδιο ςτο ςχολείο.
Περιγραφι
Θ διεκνισ εμπειρία από τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςυλλογικισ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ
(αυτοαξιολόγθςθσ) ζχει υποδείξει τα ςθμαντικά πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μορφισ
αξιολόγθςθσ.
Περιγραφι
Θ ευζλικτθ ηϊνθ αποτελεί για άλλουσ μία καινοτομία και για άλλουσ ζνα πρόβλθμα
παιδαγωγικό και διοικθτικό ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ του ςχολείου.

Περιγραφι
Ζχει μεγάλθ ςθμαςία θ εκπαιδευτικι μονάδα να ζχει κοινό όραμα και ςτόχο που να είναι
ξεκάκαροσ ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε αυτι.
Περιγραφι
Θ εκπαιδευτικι ζρευνα τα τελευταία χρόνια μασ ζχει προςφζρει πολλά δεδομζνα από τα
οποία προκφπτει ότι θ θγεςία και το μάνατημεντ ςτα ςχολεία είναι ςπουδαία υπόκεςθ και
αφορά κυρίωσ τα εκπαιδευτικά ςτελζχθ.
Περιγραφι
Θ εκπαιδευτικι ζρευνα τα τελευταία χρόνια μασ ζχει προςφζρει πολλά δεδομζνα από τα
οποία προκφπτει ότι το επιςτθμονικό μάνατημεντ ςτα ςχολεία είναι μια αναγκαία αλλά και
ςπουδαία υπόκεςθ. Ρολλοί πιςτεφουν ότι θ εφαρμογι των αρχϊν του επιςτθμονικοφ
μανατημεντ ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τισ αξίεσ και τουσ ςκοποφσ των δθμόςιων
ςχολείων.
Περιγραφι
Στο Λφκειο ςτο οποίο είςτε Διευκυντισ παρατθρείται αυξθτικι τάςθ του φαινομζνου των
ωριαίων αποβολϊν, ιδιαίτερα ςτθ Β' τάξθ, με τάςεισ εξάπλωςθσ περιςςότερο ςτθν Α' και

λιγότερο ςτθ Γ' τάξθ. Θ κατάςταςθ με τθν πάροδο του χρόνου επιδεινϊνεται Οι ωριαίεσ
αποβολζσ γίνονται ςυνικθσ πρακτικι ςτουσ περιςςότερουσ διδάςκοντεσ και αποτελοφν
κακθμερινό φαινόμενο, χωρίσ να είναι ωσ εκπαιδευτικι πρακτικι αποτελεςματικό μζτρο.
Επιπλζον, κίγεται το κφροσ των εκπαιδευτικϊν, οπότε ςυγκαλείται ζκτακτθ παιδαγωγικι
ςυνεδρίαςθ του Συλλόγου των Διδαςκόντων. Να αναφζρετε τα κφρια ςθμεία ςτα οποία κα
εςτιαςτεί θ ειςιγθςι ςασ προσ το Σφλλογο.
Περιγραφι
Είναι γνωςτό ότι ζνα από τα πιο λεπτά ςθμεία ςτισ ςχζςεισ του Διευκυντι και των
εκπαιδευτικϊν είναι ο τρόποσ που αςκείται ο ζλεγχοσ ςτο διδακτικό προςωπικό του
ςχολείου, ειδικότερα αν πρόκειται για «εντολι» ι «διαταγι», που ωσ προϊςτάμενοσ κάκε
δθμοςίου υπαλλιλου μζςα ςτο ςχολείο είναι υποχρεωμζνοσ να εκδϊςει.

Περιγραφι
Σε ςυνεδρίαςθ του Συλλόγου των Διδαςκόντων, ομάδα εκπαιδευτικϊν προβάλλει το αίτθμα
οι εφθμερίεσ να γίνονται «ςπαςτά», δθλαδι τρεισ ϊρεσ τθ μια μζρα, τζςςερισ τθν άλλθ,
ανάλογα με το διδακτικό ωράριο του κάκε εκπαιδευτικοφ, ϊςτε να διευκολφνονται οι
διδάςκοντεσ ςτισ οικογενειακζσ και άλλεσ υποχρεϊςεισ τουσ.

Περιγραφι
Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων προκειμζνου να βελτιϊςει τισ αποδόςεισ των μακθτϊν ςυηθτά
τθν δυνατότθτα να κατανείμει τουσ μακθτζσ του ανάλογα με τισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ του
μετά από διαγνωςτικά τεςτ.
Περιγραφι

Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων για το χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςθσ των
μακθτϊν, παρουςιάηεται τριμελισ επιτροπι κοινωνικϊν παραγόντων και ηθτά να
«ςβθςτοφν» από μακθτι διαλυμζνθσ οικογζνειασ τριάντα απουςίεσ για να μθ «χάςει» τθ
χρονιά.
Περιγραφι
Δυςτυχϊσ ςτισ μζρεσ μασ ολοζνα και αυξάνονται τα φαινόμενα τθσ ενδοςχολικισ βίασ και
εκφοβιςμοφ μακθτϊν από τουσ ςυμμακθτζσ των, χωρίσ τισ περιςςότερεσ φορζσ ο
διευκυντισ να ενθμερϊνετε για το γεγονόσ. Γονζασ καταγγζλλει ότι το παιδί του ζπεςε
κφμα εκφοβιςμοφ από ςυμμακθτζσ του (του ίδιου ςχολείου) εντόσ ςχολικοφ χϊρου.
Περιγραφι
Με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ, οριςμζνοι γονείσ ςασ μακθτϊν τθσ πρϊτθσ τάξθσ ςασ
επιςκζπτονται και ςασ ηθτοφν να αλλάξει το παιδί τουσ τμιμα, προκειμζνου να βρίςκεται
ςτο ίδιο τμιμα με ςυμμακθτζσ του από το Δθμοτικό ι το Γυμνάςιο. Επιμζνουν

προβάλλοντάσ ςασ διάφορα επιχειριματα του τφπου: … αιςκάνεται άςχθμα ψυχολογικά το
παιδί… δε κζλει να ζρκει ςτο ςχολείο… κλπ.

Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ζνα Γυμνάςιο ι ζνα Λφκειο. Οι διδάςκοντεσ ενόσ ςυγκεκριμζνου
τμιματοσ επανειλθμμζνωσ ςασ ζχουν κατακζςει παράπονα ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά των
μακθτϊν μζςα ςτθν τάξθ τθν ϊρα του μακιματοσ. Είναι προφανζσ ότι είναι δφςκολθ θ
διαχείριςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ. Θ ζλλειψθ πεικαρχίασ
μζςα ςτθν τάξθ ζχει επίπτωςθ και ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν.
Περιγραφι
Φιλόλογοσ του Σχολείου με 8 χρόνια υπθρεςία ζχει εκδθλϊςει επίμονο ενδιαφζρον να του
δοκεί θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιεί ςυχνά το εργαςτιριο πλθροφορικισ, προκειμζνου να
εφαρμόςει τισ παιδαγωγικζσ τεχνικζσ που απαιτοφν αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ εξοπλιςμοφ
του εργαςτθρίου. Ο κακθγθτισ κλάδου ΡΕ19 – υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου δεν
προςφζρεται να προετοιμάςει το εργαςτιριο εγκακιςτϊντασ τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και
γενικά είναι απρόκυμοσ ςτο να ςυνεργαςτεί με κακθγθτζσ άλλων ειδικοτιτων ςτθν
προοπτικι τθσ χρθςιμοποίθςθσ του εργαςτθρίου για διδαςκαλία μακθμάτων εκτόσ τθσ
πλθροφορικισ. Οι λόγοι που προβάλλει (ο κακθγθτισ κλ. ΡΕ19) ςχετίηονται με τισ
δυςλειτουργίεσ του ωρολογίου
προγράμματοσ ι με ενδεχόμενεσ «ηθμιζσ» που
προκαλοφνται ςτο εργαςτιριο. Εςείσ όμωσ διακρίνετε φυγοπονία, θ οποία μάλιςτα ςυνιςτά
και παράβαςθ των υποχρεϊςεων του ωσ υπευκφνου του εργαςτθρίου.
Περιγραφι
Μακιτρια εμφανϊσ καταπονθμζνθ ψυχολογικά εκμυςτθρεφεται ςτον κακθγθτι τθσ τάξθσ
τθσ ότι οι γονείσ τθσ τθν πιζηουν αφόρθτα για να επιτφχει υψθλότερεσ επιδόςεισ ςτα
μακιματα. Θ κατάςταςθ αυτι τθσ προκαλεί γενικευμζνο άγχοσ με αποτζλεςμα, αντί να
βελτιϊνει τισ επιδόςεισ τθσ, να παρουςιάηει κάμψθ, να απομονϊνεται και να μθ κζλει να
ςυμμετζχει ςε καμιά δραςτθριότθτα του ςχολείου. Ζτςι δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ κφκλοσ
κακϊσ θ πίεςθ ςτο ςπίτι εντείνεται, δθμιουργοφνται φαςαρίεσ και θ κατάςταςθ δεν
διορκϊνεται.
Περιγραφι
Ο κθδεμόνασ ενόσ μακθτι ςασ υποβάλλει αίτθμα να του χορθγιςετε αντίγραφα των
πρακτικϊν τθσ ςυνεδρίαςθσ του Συλλόγου Διδαςκόντων του Σχολείου κατά τθν οποία
αποφαςίςτθκε να αποβλθκεί το παιδί του επί τριιμερο από το Σχολείο. Θεωρεί ότι του
επιβλικθκε άδικθ τιμωρία και επικυμεί να ενθμερωκεί επιςιμωσ και εγγράφωσ, ϊςτε να
κακορίςει τισ περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ για να προςτατεφςει το παιδί του και τθν
οικογζνειά του (το μικρότερο παιδί του είναι επίςθσ μακθτισ του ςχολείου).
Περιγραφι
Γονζασ προςζρχεται ςτο Δθμοτικό Σχολείο Καλλιμαςιάσ και ηθτά να εγγράψει τον 14χρονο
γιο του ςτθν ΣΤϋ τάξθ του Σχολείου κακϊσ δεν ζχει ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςι του ςϋ αυτό. Ο

Δ/ντισ του Σχολείου αρνείται να δεχτεί τθν εγγραφι του παιδιοφ λόγω τθσ θλικίασ του και
παραπζμπει τον πατζρα ςτο Γυμνάςιο για τθν εγγραφι του.
Περιγραφι
Ο μακθτισ Γ.Β ομογενισ με ξζνθ υπθκοότθτα φοίτθςε ςε μθ αναγνωριςμζνο ελλθνικό
ςχολείο ςτον τόπο διαμονισ του (χϊρα του εξωτερικοφ), ςφμφωνα με βεβαίωςθ τθσ
προξενικισ αρχισ. Επιςτρζφει ςτθ Χίο και προςζρχεται το Σεπτζμβριο ςτο Δθμοτικό Σχολείο
Θολοποταμίου για εγγραφι.
Περιγραφι
Ο μακθτισ Γ.Φ/ομά προςζρχεται αρχζσ Μαΐου μετά από ξαφνικι αλλαγι του τόπου
κατοικίασ του ςτο 5ο Δθμοτικό Σχολείο Χίου για εγγραφι, χωρίσ να προςκομίςει
πιςτοποιθτικό μετεγγραφισ.
Περιγραφι
Ζνασ εκπαιδευτικόσ αντιμετωπίηει το εξισ πρόβλθμα: ςτθν τάξθ του υπάρχει ζνασ μακθτισ,
ο οποίοσ παρουςιάηει προβλιματα ςυμπεριφοράσ. Ρολλοί γονείσ μακθτϊν που φοιτοφν
ςτθν τάξθ αυτι ζχουν εκφράςει φόβουσ για τθ ςωματικι ακεραιότθτα των παιδιϊν τουσ. Ο
εκπαιδευτικόσ παρά τισ προςπάκειζσ του δεν καταφζρνει να επιλφςει το πρόβλθμα και οι
γονείσ απευκφνονται ςτο διευκυντι ηθτϊντασ τθν αποπομπι του ςυγκεκριμζνου μακθτι.
Περιγραφι
Ωσ διευκυντισ ζχετε τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου ςασ και
κεωρείτε απαραίτθτθ τθ πραγματοποίθςθ παιδαγωγικισ ςφςκεψθσ ςε εβδομαδιαία βάςθ
ϊςτε να δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να ςυηθτοφν, να ανταλλάςςουν απόψεισ
και να ςχεδιάηουν τισ μελλοντικζσ τουσ ενζργειεσ. Πμωσ κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιδροφν
ςτθν παραμονι τουσ ςτο ςχολείο πζρα από το διδακτικό τουσ ωράριο, προκειμζνου να
λάβουν μζροσ ςτθν προγραμματιςμζνθ παιδαγωγικι ςφςκεψθ.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και ςυηθτάτε, ςτα πλαίςια του προγραμματιςμοφ του
εκπαιδευτικοφ ζργου, για τθν κατανομι των τάξεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου.
Κανζνασ από αυτοφσ δεν επικυμεί να αναλάβει ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα μακθτϊν.
Περιγραφι
Θ αρμονικι ςυνεργαςία του διευκυντι του Σχολείου και του Συλλόγου διδαςκόντων είναι
αδιαμφιςβιτθτα απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν άρτια λειτουργία τθσ Σχολικισ Μονάδασ.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ζνα ςχολείο και παρατθρείτε πωσ ζνασ εκπαιδευτικόσ ζρχεται
κακυςτερθμζνοσ ςε τακτικι βάςθ.
Περιγραφι

Είςτε διευκυντισ και ζχει παρατθρθκεί τα τελευταία χρόνια ελάττωςθ του αρικμοφ των
μακθτϊν του ςχολείου ςασ .
Περιγραφι
Εκπαιδευτικόσ του ςχολείου ςασ κακυςτερεί επανειλθμμζνα να προςζλκει ςτο μάκθμά
του. Συνικωσ τθν τελευταία ςτιγμι ζχει κάτι να κάνει ςτο γραφείο, να πάει ςτθν τουαλζτα
ι να μιλιςει ςτο τθλζφωνο –ςυνικωσ ςτο ςπίτι του-. Θ κατάςταςθ άρχιςε να γίνεται
ενοχλθτικι και υπάρχει ανάγκθ άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ.
Περιγραφι
Μακθτισ του ςχολείου ςασ, δθμοςιεφει ςτο Facebook φωτογραφία εκπαιδευτικοφ που
λιφκθκε εν ϊρα μακιματοσ, χωρίσ τθν άδεια του εκπαιδευτικοφ.
Ο εκπαιδευτικόσ καταγγζλλει το γεγονόσ ςτον διευκυντι του.
Περιγραφι
Μετά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων ςασ ωσ διευκυντισ κάποιασ ςχολικισ μονάδασ, θ
δαςκάλα και ο γυμναςτισ που διδάςκουν ςτθν Α' Τάξθ, ςασ ενθμερϊνουν ότι ζχουν
παρατθριςει κατϋ επανάλθψθ ςθμάδια ςωματικισ κακοποίθςθσ ςε μακιτρια τθσ τάξθσ και
δεν γνωρίηουν τι πρζπει να κάνουν για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.
Περιγραφι
Τον Ιανουάριο προςζρχεται ςτο ςχολείο αλλοδαπόσ γονζασ που κζλει να εγγράψει τα δφο
παιδιά του, θλικίασ 7 και 9 ετϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο ςτο οποίο προΐςταςκε. Ο γονιόσ
διακζτει και προςκομίηει όλα τα κατά νόμο παραςτατικά και τα παιδιά ζχουν φοιτιςει
κανονικά ςτισ αντίςτοιχεσ τάξεισ ςχολείου τθσ χϊρασ τουσ.
Τα παιδιά δεν μιλοφν κακόλου ελλθνικά και το ςχολείο ςασ δεν διακζτει τμιμα υποδοχισ.
Περιγραφι
Σε Δθμοτικό ςχολείο που μόλισ ζχετε αναλάβει διευκυντισ πραγματοποιείται ςυμβολικι
κατάλθψθ από μεγάλο μζροσ γονζων με τθν απαίτθςθ απομάκρυνςθσ μακθτι ο οποίοσ
παρουςιάηει ακραία βίαιθ και διαταρακτικι ςυμπεριφορά τόςο κατά τθν ϊρα του
μακιματοσ όςο και κατά το χρόνο των διαλειμμάτων. Ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ τισ
προθγοφμενεσ μζρεσ τραυμάτιςε μακιτρια κατά τθν ϊρα του διαλείμματοσ. Ρροζρχεται
από εξαιρετικά επιβαρυμζνο οικογενειακό περιβάλλον και οι γονείσ δεν παρουςιάηονται
ποτζ ςτο ςχολείο για ενθμζρωςθ από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και τον διευκυντι. Ο
πατζρασ του παιδιοφ είναι επιπλζον εξαιρετικά επικετικόσ και αρνθτικόσ ςε κάκε
προςπάκεια ςυνεργαςίασ με το ςχολείο και τουσ εκπαιδευτικοφσ, ιςχυριηόμενοσ ότι για όλα
φταίει το ςχολείο και θ μθτζρα του μακθτι.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και δζχεςτε διαμαρτυρίεσ από γονείσ ότι εκπαιδευτικόσ του
ςχολείου εμφανίηει αδυναμία ςτθν άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του μζςα ςτθν τάξθ.

Περιγραφι

Γονζασ προςζρχεται ςτο Δθμοτικό Σχολείο Καλλιμαςιάσ και ηθτά να εγγράψει τον 14χρονο
γιο του ςτθν ΣΤϋ τάξθ του Σχολείου κακϊσ δεν ζχει ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςι του ςϋ αυτό. Ο
Δ/ντισ του Σχολείου αρνείται να δεχτεί τθν εγγραφι του παιδιοφ λόγω τθσ θλικίασ του και
παραπζμπει τον πατζρα ςτο Γυμνάςιο για τθν εγγραφι του.
Περιγραφι
Ο Υποδιευκυντισ του ςχολείου ςασ κάνει δθμόςια κριτικι αναφζροντασ ότι παραμελείτε
τα κακικοντά ςασ επειδι δεν τον ενθμερϊνετε για όςεσ θμζρεσ δεν παρουςιάηεςτε ςτο
ςχολείο.
Περιγραφι
Είςτε Διευκυντισ ςε ςχολείο και αντιλαμβάνεςτε ότι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ
δεν ενδιαφζρονται για τθν υλοποίθςθ καινοτόμων προγραμμάτων και δράςεων.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και αντιλαμβάνεςτε ότι ζχουν διαταραχκεί οι ςχζςεισ
ανάμεςα ςε εκπαιδευτικό τάξθσ και μακθτζσ εξ αιτίασ τθσ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ
κάποιων μακθτϊν.
Περιγραφι
Είςτε Διευκυντισ του ςχολείου και πιςτεφετε ότι θ Εςωτερικι Αξιολόγθςθ ι
Αυτοαξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ Σχολικισ Μονάδασ ζχει ςτόχο τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Επικυμείτε να ςυμμετζχετε ςτο
Ρρόγραμμα «Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου – Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ
Σχολικι Μονάδα», ωςτόςο ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ζχει τισ αντιρριςεισ του.
Περιγραφι
Στο Σχολείο ςασ παρουςιάηεται μθτζρα μακθτι που υποςτθρίηει πωσ ο δάςκαλοσ του
παιδιοφ τθσ καταφζρεται με άςχθμεσ εκφράςεισ εναντίον τθσ (ο εκπαιδευτικόσ ζκανε
δθμόςια επιτιμθτικά ςχόλια για τθ διαπαιδαγϊγθςθ του παιδιοφ τθσ). Θ μθτζρα του
παιδιοφ, επειδι πλζον ζχει διαρραγεί θ ςχζςθ του παιδιοφ τθσ με τον εκπαιδευτικό, ηθτά
τθν παρζμβαςθ του Διευκυντι.
Περιγραφι
Συνάδελφοσ παραπονείται πωσ ζχαςε τθν προκεςμία υποβολισ μιασ αίτθςθσ για
ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικό πρόγραμμα επειδι δεν πλθροφορικθκε τθν φπαρξθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ προκιρυξθσ.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και γίνεςτε μάρτυρασ περιςτατικοφ που αφορά ςτθν πρόκλθςθ
ςθμαντικϊν φκορϊν ςε χϊρο του ςχολείου. Ο(οι) δράςτθσ (εσ) δεν αποκαλφπτονται από
τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.

Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και γίνεςτε μάρτυρασ επαναλαμβανόμενθσ βίαιθσ
ςυμπεριφοράσ από μζρουσ μακθτι ςε ςυμμακθτζσ του.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και ςασ κατατίκεται επϊνυμθ καταγγελία από γονείσ ότι
εκπαιδευτικόσ του ςχολείου αναφζρεται με απρεπείσ και απαξιωτικζσ εκφράςεισ ςε
μακθτζσ του.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και γίνεςτε δζκτθσ παραπόνων από μακθτζσ για ανάρμοςτθ
ςυμπεριφορά εκπαιδευτικοφ προσ τουσ μακθτζσ του (ειρωνεφεται τουσ μακθτζσ και τουσ
μιλά απαξιωτικά).
Περιγραφι
Αναλαμβάνετε ωσ διευκυντισ ςε μία ςχολικι μονάδα που δεν ζχετε επιςκεφκεί ςτο
παρελκόν.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και κατά τθ διάρκεια του διαλλείματοσ ςυμβαίνει ζνα ατφχθμα
ςε ζνα μακθτι του ςχολείου ςασ.
Περιγραφι
Στο 12/κζςιο Δθμοτικό Σχ. Καλλονισ Ρ.Ε. Ν. Λζςβου, υπθρετεί ωσ Διευκυντισ ο κ.
Θεοδωρογιάννθσ Νικόλαοσ και Υποδιευκυντισ ο κ. Χατηθϊωάννου Χριςτόδουλοσ. Ο μεν
πρϊτοσ απουςίαηε, για υπθρεςιακοφσ λόγουσ, ςε ςφςκεψθ που διοργάνωςε ο
Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ, ενϊ ο δεφτεροσ ειςιχκθκε εκτάκτωσ ςτο
νοςοκομείο του Νομοφ.
Από τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ, οι τρεισ κατείχαν το βακμό Αϋ, οι δφο το βακμό Βϋ
και οι υπόλοιποι το βακμό Γϋ. Κανείσ δε κζλθςε να αναλάβει προςωρινά τθ διεφκυνςθ
του Σχολείου, επικαλοφμενοι διάφορα επιχειριματα. Στο μοναδικό που ςυμφϊνθςαν
ιταν θ απαςχόλθςθ των μακθτϊν τθσ Εϋ τάξθσ που ανικε ςτον υποδιευκυντι.
Κατά τθν αναχϊρθςθ των μακθτϊν από τισ αίκουςεσ, υπιρξε ςυνωςτιςμόσ ςτο διάδρομο
απ’ όλεσ τισ τάξεισ λόγω των κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. Ρροκλικθκε τραυματιςμόσ
μακιτριασ τθσ Γϋ τάξθσ με ςυνζπεια οι γονείσ τθσ μθτζρασ να διαμαρτυρθκοφν εγγράφωσ
ςτθ Διεφκυνςθ Ρ.Ε. Λζςβου.
Περιγραφι
Θ κυρία x υπθρετεί ωσ Διευκφντρια ςτο 5/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο y Ν. Λζςβου. Το πρωί τθσ
περαςμζνθσ Τρίτθσ ςθμειϊκθκε ιςχυρι ςειςμικι δόνθςθ ( 5,5 ρίχτερ) ςτο ςυγκεκριμζνο
νθςί. Θ κυρία x εφαρμόηοντασ πιςτά τισ οδθγίεσ τθσ αντιςειςμικισ προςταςίασ ζδωςε
εντολι να εκκενωκοφν όλεσ οι αίκουςεσ και οι μακθτζσ να μεταφερκοφν ςε αςφαλζσ
μζρουσ του αφλειου χϊρου.

Στθ ςυνζχεια και φςτερα από ςφντομθ ςυνεδρίαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ςτον αφλειο
χϊρο οι εκπαιδευτικοί ζςτειλαν τα παιδιά ςτα ςπίτια τουσ με το αιτιολογικό « πικανό να
υπάρξει ιςχυρότατοσ ςειςμόσ».
Περιγραφι
Σε ςυγκεκριμζνα ςχολεία υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν υλοποιοφν προγράμματα
διακεματικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ με τθν αιτιολογία ότι διακζτουν τισ
ϊρεσ αυτζσ για τθν κάλυψθ τθσ φλθσ των «βαςικϊν» γνωςτικϊν αντικειμζνων (π.χ.
μακθματικά).
Περιγραφι
Γονζασ μακθτι Γϋ τάξθσ με προβλιματα ςτθ μάκθςθ, ζπειτα από ςυηιτθςθ με τθν
εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, απαιτεί να «επιτρζψετε» να παρακολουκεί το παιδί τθσ το Τμιμα
Ζνταξθσ που λειτουργεί ςτο ςχολείο ςασ.
Περιγραφι
Σε 6/κζςιο δθμοτικό ςχολείο ο εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ μουςικισ που διατίκεται από τθ
Δ/νςθ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ για ςυμπλιρωςθ ωραρίου ςε δθμοτικά ςχολεία τθσ Α/κμιασ
εκπαίδευςθσ προςζρχεται κακυςτερθμζνα ςτο διδακτικό του ωράριο και μερικζσ φορζσ
απουςιάηει με τθν αιτιολογία ότι δεν προλαβαίνει να μεταβεί από το γυμνάςιο όπου
υπθρετεί ςτο εν λόγω δθμοτικό ςχολείο. Σαν αποτζλεςμα οι δάςκαλοι των τάξεων
διαμαρτφρονται διότι πολλζσ φορζσ αναγκάηονται να απαςχολοφν τουσ μακθτζσ των
τάξεϊν τουσ τισ ϊρεσ του μακιματοσ τθσ μουςικισ και να εργάηονται περιςςότερεσ ϊρεσ
από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό διδακτικό τουσ ωράριο.
Περιγραφι
Είςτε Διευκυντισ ςε ζνα ςχολείο και ςασ τίκεται το κζμα να δεχκείτε μακθτζσ,
μετανάςτεσ που ζχουν εγκαταςτακεί ςτθν περιοχι ςασ και πρζπει να ενταχκοφν ςτο
κοινωνικό ςφνολο.
Περιγραφι
Είςτε διευκυντισ ςε ςχολείο και ςασ κατατίκενται οι ακόλουκεσ ζγγραφεσ αιτιςεισ:
Α) Αίτθςθ γονζα για χοριγθςθ αντιγράφου των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ του ςυλλόγου
διδαςκόντων του ςχολείου ςασ
Β) Αίτθςθ εκπαιδευτικοφ του ςχολείου για χοριγθςθ αντιγράφου των πρακτικϊν
ςυνεδρίαςθσ του ςυλλόγου διδαςκόντων
Γ) Αίτθςθ γονζα για χοριγθςθ τθσ βακμολογίασ άλλου μακθτι
Περιγραφι
Διευκυντισ ςχολείου καλεί ςτο γραφείο του εκπαιδευτικό του ςχολείου και προβαίνει ςε
ζντονεσ ςυςτάςεισ, προειδοποιϊντασ τον, παράλλθλα, ότι τθν επόμενθ φορά κα υποβάλλει
αναφορά ςτον προϊςτάμενο του Γραφείου, διότι, αντί να εκτελεί τθν εφθμερία του ςε
ςυγκεκριμζνο ςθμείο του προαφλιου χϊρου του ςχολείου, ο εκπαιδευτικόσ παραμζνει ςτο
γραφείο.

Ο ίδιοσ Διευκυντισ, ωςτόςο, δείχνει ανοχι και δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο ςτθν
περίπτωςθ άλλου εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ, επίςθσ, παραμζνει ςτο γραφείο όταν ζχει
εφθμερία.
Περιγραφι
Το ςχολικό κλίμα επθρεάηει κακοριςτικά τθν αποτελεςματικότθτα του ςχολείου.
Συγκεκριμζνα, το καλό κλίμα εργαςίασ δθμιουργεί ευχάριςτα ςυναιςκιματα ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ και ςυμβάλλει κετικά ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, με επακόλουκο
τθ βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν. Αντίκετα, το δυςάρεςτο και απωκθτικό κλίμα
επθρεάηει αρνθτικά τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ του εκπαιδευτικοφ και, κατά ςυνζπεια,
μειϊνει τθν αποδοτικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Ο ρόλοσ του Διευκυντι ςτθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτθ ςχολικι μονάδα είναι
κεντρικόσ και εξαρτάται από τθν ικανότθτά του να χειρίηεται ςωςτά τον ανκρϊπινο
παράγοντα. Σθμειϊνεται ότι, εκτόσ από τθ ςωςτι ςυνεργαςία με το διδακτικό προςωπικό,
ο Διευκυντισ κα πρζπει να επικοινωνεί ςωςτά με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.
Περιγραφι
Σε όλεσ ςχεδόν τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ εφαρμόηεται θ Αυτοαξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ
Ζργου τθσ Σχολικισ Μονάδασ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ
ζργου.
Περιγραφι
Σε αρκετά ςχολεία, τα οποία είναι ςτελεχωμζνα από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ,
παρατθρείται το φαινόμενο να μθν υλοποιείται το Ρρόγραμμα Σπουδϊν, να μθν
υλοποιοφνται εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ κζατρο, χορωδία κ.λ.π.), να μθν
εκπονοφνται εκπαιδευτικά προγράμματα (όπωσ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Αγωγι
Υγείασ κ.λ.π.).
Περιγραφι
Σε αρκετά ςχολεία παρατθροφνται προβλιματα ςτισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ
των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου και αφοροφν ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν επικοινωνία, ςτθν
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εμπειριϊν και ςτθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, ςτοιχεία τα οποία
ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ μεταξφ των μελϊν του Συλλόγου
Διδαςκόντων.

