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ΔΙΑΓΩΓΗ    

ε απηή ηελ εξγαζία, ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Μνλάδσλ» ηνπ ΔΑΠ,  αθνχ πξψηα  παξνπζηάζνπκε ηελ ηαπηφηεηα κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ζηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξάςνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Απηφ ζα γίλεη αθνχ ιάβνπκε ππφςε  ηηο απαληήζεηο ζε εξσηεκαηνιφγην γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο, 

ηνπο πφξνπο, ηα πξνγξάκκαηα, ην πξνζσπηθφ, ηε δηνίθεζε, ην ήζνο, ην θιίκα,  ηελ 

θνπιηνχξα, ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ηα απνηειέζκαηα.  

ηε ζπλέρεηα ζα εληνπίζνπκε ηα   ¨Γπλαηά¨ θαη ηα ¨Αδχλαηα ζεκεία  πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε κνλάδα, ζε ζρέζε κε  ην εμσηεξηθφ  πεξηβάιινλ, θαη ζα δνχκε  αλ 

απηά  ζπληεινχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζέηεη  ή αληίζεηα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επίηεπμή ηνπο.   

Με βάζε ηα ¨Αδχλαηα¨ ζεκεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  ζα πξνηείλνπκε 

ζηξαηεγηθέο έηζη ψζηε νη δπζθνιίεο απφ ηηο βαζηθέο αδπλακίεο  πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, λα αληηζηξαθνχλ θαη  λα θέξνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα  ζηε  ιεηηνπξγία ηεο.   

 

Α)  Η ηαςηόηηηα ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ και ηα βαζικά σαπακηηπιζηικά ζηη 

λειηοςπγία ηηρ  

Σα παξαθάησ ζηνηρεία εμεηάδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε  ηνπο δείθηεο θαηά ην 

πξφηππν εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (νινκψλ Η. 1999, 

φπ. αλ. ζην Κνπηνχδεο Μ. 2008 ζει 23 Γ ηφκνο).  
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Αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΜΔΑΔ), πνπ ρσξνηαμηθά βξίζθεηαη ζε έλα αζηηθφ Γήκν ζηελ  πεξηθέξεηα  ηεο 

Αηηηθήο. Δίλαη έλα δεκφζην ζρνιείν πνπ δηνηθεηηθά αλήθεη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σελ επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο ζε απηφ έρεη ν ρνιηθφο 

χκβνπινο ΔΑ&Δθπ/ζεο (Ν. 3699/2008 Δδηθή Αγσγή & Δθπ/ζε).  

ην ζρνιείν απηφ θνηηνχλ, δσξεάλ, καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ειηθίαο απφ 4 έσο 14 ρξφλσλ (κέζα ζηε κνλάδα ιεηηνπξγεί θαη Δηδηθφ Νεπηαγσγείν). 

ηεγάδεηαη ζε ιπφκελεο ηζφγεηεο θαηαζθεπέο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη πξσηλφ 

(08:10 πκ έσο 12:40 κκ).  

Σν ζρνιείν εμππεξεηεί  καζεηέο ηνπ Γήκνπ πνπ αλήθεη αιιά θαη απφ άιινπο 

γεηηνληθνχο Γήκνπο, αθνχ ζηα Δηδηθά ρνιεία δελ ππάξρνπλ ρσξνηαμηθά φξηα. Σα 

παηδηά πξνέξρνληαη απφ αζηηθέο θαη εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο θαη κεηαθέξνληαη  

δσξεάλ, κε κηζζσκέλα απφ ην Γήκν ιεσθνξεία.  

Ο Γήκνο,  πνπ αλήθεη ην ζρνιείν,  έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 5 ηεη. ρηιηφκεηξα θαη 

βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ είλαη  θφκβνο  βηνκεραληθήο δψλεο  ζην θέληξν ηεο 

επξχηεξεο πεξηθέξεηαο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Ο πιεζπζκφο ηνπ μεπεξλάεη ηηο 

100.000 θαηνίθνπο.  

ην ζρνιείν θνηηνχλ 40 καζεηέο  κε ζχλζεηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο 

λνεηηθή πζηέξεζε, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ζχλδξνκα,  πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο θά.  Έλαο κεγάινο αξηζκφο  νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ απηψλ 

αληηκεησπίδεη πνιχ έληνλα θαη ζχλζεηα  θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά  πξνβιήκαηα.                             

         Σν ζρνιείν είλαη ζηειερσκέλν κε εθπαηδεπηηθφ,  εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη εηδηθφ 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Όινη έρνπλ βαζηθέο ζπνπδέο ή εμεηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή κε κεηεθπαίδεπζε θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο 



4 

 

Ζξαθιήο Παιεάο                                  4ε Δξγαζία ΔΑΠ 2012 ΔΚΠ62  

είλαη πνιχ πςειφ θαη  ζεσξνχληαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο επαγγεικαηίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Γηαζέηνπλ φρη κφλν  ηππηθά αιιά θαη απμεκέλα πξνζφληα, θαζψο θαη 

κεγάιε εκπεηξία.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ  εγεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ 

θαηά ηηο θξίζεηο επηινγήο ησλ ζηειερψλ νη ππνςήθηνη δηεπζπληέο γηα ηηο ΜΔΑΔ 

ζπγθέληξσλαλ ηελ  πςειφηεξε βαζκνινγία ζηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα.  

Σν ζρνιείν δηαθξίλεηαη γηα ηελ άςνγε θαζαξηφηεηα φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ, 

ράξε ζηελ επηκέιεηα ζηνλ  επαίζζεην θαη ζεκαληηθφ  απηφλ ηνκέα θαη κάιηζηα  ζε 

έλα ζρνιείν φπνπ κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ δελ απηνεμππεξεηείηαη,  απφ κφληκε 

θαζαξίζηξηα.  

Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαηαλέκνληαη ζε βαζκίδεο, αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηε καζεζηαθή ηνπο εηνηκφηεηα. Ζ αλαινγία καζεηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη 5 πξνο 1, αθνχ νη καζεηέο έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ρξεηάδνληαη 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο.   

Οη καζεηέο, εθηφο απφ ην καζεζηαθφ πξφγξακκα ζηηο ηάμεηο ηνπο, 

παξαθνινπζνχλ θαη πξφγξακκα ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο απφ  εηδηθφηεηεο  ηνπ 

ζρνιείνπ (ινγνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία θά.).  

           Ζ εθπαηδεπηηθή κνλάδα, έρεη άξηζηεο ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. 

Ο χιινγνο Γνλέσλ είλαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλνο θαη βξίζθεηαη ζε αξκνληθή 

ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν. Με ηηο δξάζεηο ηνπ ζηεξίδεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πλεξγάδεηαη ζηαζεξά κε ην δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχ θαη είλαη αξσγφο ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην ζρνιείν ζηα παηδηά ηνπο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε. 

Σν εηδηθφ ζρνιείν έρεη ην πιενλέθηεκα λα δηαζέηεη θνηλσληθή ππεξεζία, κέζσ 

ηεο νπνίαο ην ζρνιείν ελεκεξψλεη  θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο  γνλείο, νξγαλψλεη 
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ζπλαληήζεηο κε νκάδεο γνλέσλ θαη ιεηηνπξγεί ρνιή Γνλέσλ. Δπίζεο  ε Κνηλσληθή 

Λεηηνπξγφο επηζθέπηεηαη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ ζηα ζπίηηα ηνπο.  

Ο Γήκνο είλαη αξσγφο  ζην ζρνιείν θαη ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

θαιχπηνληαο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα κέζσ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. Αθφκε 

ππνζηεξίδεη, κε πξφζιεςε εηδηθνηήησλ, πξνγξάκκαηα ζεαηξηθήο αγσγήο, 

θνιχκβεζεο  θ.α.  Έηζη νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

ζπκκεηνρήο θαη έληαμεο.  

Δίλαη έλα αλνηρηφ ζρνιείν,  ζηελ ηνπηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία, αιιά θαη 

ζε επξσπατθφ επίπεδν κε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα (Comenius).    

Οη  ηνπηθνί θνξείο ζηεξίδνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο, 

επηθνηλσλίαο, απνδνρήο θαη ζηήξημεο ησλ καζεηψλ.                                    .                                          

           Σα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα  γηα ηνπο απνδέθηεο – «πειάηεο» ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ είλαη νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο,  κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά. ηα πξφζσπα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ βιέπεηο ηε ραξά θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ δείρλεη φηη θαηάθεξαλ θαη πέηπραλ, ηνπο πεξηζζφηεξνπο κηθξνχο 

θαη κεγάινπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί  ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη 

κε ηε δηεχζπλζε.  Δθηφο απφ ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο  γίλνληαη ζπρλά θαη 

παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο,  κε επζχλε θαη πξσηνβνπιία ηνπ Γηεπζπληή,  γηα ζέκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηελ άπνςε πνπ 

έρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη  ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, είλαη πςειή.    
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Β) Σα "Γςναηά" και ηα ¨Αδύναηα¨ ζημεία ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ  

χκθσλα κε φζα αλαθέξακε γηα ηα  βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πνπ αλαθεξφκαζηε, είλαη έλα αλνηρηφ ζρνιείν 

ζηελ θνηλσλία,  κε κηα πνιχ θαιή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θαη επίζεο πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεη.  

ηα δπλαηά ζεκεία κπνξνχκε λα πνχκε φηη, θπξίαξρν ξφιν έρεη ε θνπιηνχξα 

θαη ην ήζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,  θαζψο θαη ε δεκέλε νκάδα ησλ πνιχ θαιά 

θαηαξηηζκέλσλ  εθπαηδεπηηθψλ πνπ ιεηηνπξγεί κε θξηηήξην ηηο πςειέο απαηηήζεηο 

πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο  πξνο ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε απηφ 

ην ζρνιείν.   

Δμάιινπ ε  πνηφηεηα θαη ηα θαιά απνηειέζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

θαίλνληαη αθελφο ζην γεγνλφο φηη δελ παξαηεξείηαη ζρνιηθή δηαξξνή θαη αθεηέξνπ 

απφ ηελ ηάζε αχμεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Αδχλαην ζεκείν, βάζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαίλεηαη λα 

είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπο είλαη 

αληηθεηκεληθά πνιχ θαιά.  Έηζη ε ζρνιηθή κνλάδα, κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ, δελ ζπκκεηείρε ζηελ Απηναμηνιφγεζε,  

Όπσο αλαθέξακε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο, ην ζρνιείν 

θηινμελείηαη πξνζσξηλά, εδψ θαη κία δεθαεηία, ζε ιπφκελεο θαηαζθεπέο, επεηδή ην 

ηδηφθηεην θηίξην πνπ ζηεγάδνληαλ θξίζεθε αθαηάιιειν,  ιφγσ ζεηζκψλ. 

Έρεη βεβαίσο πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνλ ΟΚ ε αλέγεξζε λένπ ζχγρξνλνπ 

δηδαθηεξίνπ, πνπ ζα θαιχπηεη πιήξσο ηηο λέεο απαηηήζεηο   ζηέγαζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, αιιά είλαη απξφβιεπην πφηε ζα μεθηλήζεη θαη ζα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 

ηνπ.   
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Δδψ αθξηβψο πξνθχπηεη θαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε 

ζπλέρηζε θαη ηελ παξαπέξα βειηίσζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη ζε απηφ ην ζρνιείν. 

Ζ  νξηδφληηα αλάπηπμε ησλ κηθξψλ αηζνπζψλ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζηα δηαιιείκαηα.  Πεξηνξίδεη φκσο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ 

κπνξεί λα θηινμελήζεη, θαη γεληθά ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Έηζη ην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο σο πξνο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, αθνχ πεξηνξίδεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο.  

Έλα άιιν δήηεκα, βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ επέθηαζε θαη ηε 

δηεχξπλζε ηεο  εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ φζν θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ γνλέσλ, 

είλαη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ πνπ ελψ ην ζρνιείν έρεη νξηζζεί σο 

Οινήκεξν, ην ηκήκα απηφ δελ ιεηηνπξγεί, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.  

 ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεσξνχκε ηα πνιιά εθπαηδεπηηθά 

θαη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη, ράξε ζην αλνηρηφ πλεχκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ζρεηηθήο θνπιηνχξαο πνπ ππάξρεη ζε απηφ θαη ζην 

ζπληνληζκφ θαη ηε ζηήξημή ηνπο, κε φια ηα πξφζθνξα κέζα, απφ ην Γηεπζπληή ηεο 

κνλάδαο.   

 

Γ) Πποηάζειρ για ηη βεληίωζη ηων ¨Αδύναηων¨ ζημείων ηηρ ζσολικήρ 

μονάδαρ, ζηπαηηγική και ηπόποι ςλοποίηζηρ.   

Αο δνχκε ηψξα αλαιπηηθά ην θάζε έλα απφ ηα  ηέζζεξα ¨Αδχλαηα¨ ζεκεία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, πξνηείλνληαο παξάιιεια ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ ηξφπν 

παξέκβαζεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  
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Γ1 Σο κηιπιακό είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ απνηειεί ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο, καδί κε ηα δηαζέζηκα 

κέζα θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη έλα ζρνιείν.  

Όπσο είδακε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θνηηνχλ 40 καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε 5 καζεηέο αλά ηκήκα. Έηζη ζηηο ιπφκελεο θαηαζθεπέο πνπ 

έρεη εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο ην σξνιφγην πξφγξακκα εθαξκφδεηαη θαη ηα θαζεκεξηλά 

καζήκαηα γίλνληαη θαλνληθά.  

Ο ρψξνο ηνπ δηδαθηεξίνπ είλαη θηιηθφο πξνο ηα παηδηά θαη δελ παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε πξνο ηηο ηάμεηο θαη ην πξναχιην, αθνχ δελ έρεη νξφθνπο, 

ζθάιεο θαη φηη άιιν ζα δεκηνπξγνχζε δπζθνιίεο ζηελ κεηαθίλεζε θαη απηνλνκία 

ηνπο.  

Όπσο αλαθέξακε ζηα ¨Γπλαηά¨ ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

πνπ απνηεινχλ ην χιινγν θαη καδί κε ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ έρνπλ πνιχ θαιή 

δπλακηθή θαη δηάζεζε λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα ζηνπο καζεηέο. Όπσο είλαη ινηπφλ απηνλφεην, ν ρψξνο πνπ ππάξρεη 

ζήκεξα πεξηνξίδεη θαηά πνιχ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο θαη γη απηφ ρξεηάδνληαη ηα 

θαηάιιεια κέζα θαη ππνδνκέο.  

Πξνηείλνπκε ν Γ/ληήο λα θαιέζεη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ζε  ζπλεδξίαζε κε 

ζέκα: «πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζρνιείνπ» θαη λα γίλεη 

θαηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα λα 

γίλεη ζπλεδξίαζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ έηζη ψζηε  λα βξεζεί πξφζθνξνο ηξφπνο 

γηα  ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δδψ κία πξφηαζε είλαη ε αλαδήηεζε  πφξσλ απφ 
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ρνξεγίεο, κεηαμχ  ησλ άιισλ εζφδσλ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο (ΦΔΚ 318/25-2-2011 

αξζ. 1 παξ. 4).  

Δλαιιαθηηθά θαη κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, ζα κπνξνχζαλ νη 

καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα αζθνχληαη είηε ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε 

εξγαζηήξηα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, είηε ζε ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζα δέρνληαλ 

καζεηέο  γηα πξαθηηθή εμάζθεζε. Δμάιινπ «ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, φζν θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ζπκβάιεη ζηε ιεηηνπξγία ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ παηδαγσγηθήο 

θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο» (Αζαλαζνχια – Ρέπα Α. 2008  Γ΄ ηφκνο ζει 56).  

Σν ζεκαληηθφηεξν βέβαηα είλαη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα 

φξγαλα θαη ηνπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ, ζηνπο ππεχζπλνπο ζε φια ηα επίπεδα, θαη λα 

απαηηήζνπλ ηελ θαηαζθεπή  ηνπ λένπ δηδαθηεξίνπ.  Μφλν έηζη ζα δνζεί 

νινθιεξσκέλε θαη νξηζηηθή ιχζε ζην ζηεγαζηηθφ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη απξφζθνπηα 

ην ζρνιείν θαη λα έρεη δπλαηφηεηα  γηα κειινληηθή αλάπηπμε.  

Γ2 Η λειηοςπγία ηος Ολοήμεπος Σμήμαηορ  

Σν ζρνιείν έρεη νξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν σο Οινήκεξν θαη ηνλ Ηνχλην νη γνλείο 

θαινχληαη λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο  πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ ζην Οινήκεξν 

Σκήκα, θαηά ην επφκελν δηδαθηηθφ έηνο  (πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

(Φ.12/570/67123/Γ1/14-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ).  ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ππνβάιιεη 

θάζε Ηνχλην θαλνληθά φια ηα δηθαηνινγεηηθά  ζηε Γ/λζε ΠΔ αιιά εθπαηδεπηηθνί 

ηειηθά δελ δηνξίδνληαη, κε απνηέιεζκα λα κελ ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν θαη λα 

παξακέλεη κηα αλεθπιήξσηε επηζπκία ησλ γνλέσλ ην απηνλφεην δηθαίσκα ησλ 
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παηδηψλ ηνπο γηα θνίηεζε ζε απηφ, αθνχ ιφγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο δελ ζηειερψλεηαη.  

Έηζη νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζηεξνχληαη ηεο πξφζζεηεο παξέκβαζεο, 

πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ πξσηλνχ σξαξίνπ, αιιά θαη νη γνλείο ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο  επεηδή πξέπεη λα παξαιάβνπλ λσξίηεξα ηα παηδηά ηνπο απφ ην ζρνιείν.  

Δδψ πξνηείλνπκε, κέζσ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ, λα δηαηεζνχλ απφ ην Γήκν  

εηδηθφηεηεο, γηα λα γίλνπλ πξνγξάκκαηα ζηα παηδηά, φπσο ζεαηξηθή αγσγή, 

γπκλαζηηθή, θαιιηηερληθψλ, κνπζηθήο, ρνξνχ θά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν, κεηά ην πξσηλφ σξάξην θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε παξαρψξεζε  απφ ηε ρνιηθή 

Δπηηξνπή ηνπ δηδαθηεξίνπ ζην χιινγν Γνλέσλ, ν νπνίνο ζα  έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο 

πινπνίεζήο ησλ πξνγξακκάησλ.  

Απηφ  βέβαηα απνηειεί   κηα πξνζσξηλή ιχζε.  ηφρνο ζα είλαη νη γνλείο, 

νξγαλσκέλα,   λα απαηηήζνπλ ην απηνλφεην, πνπ είλαη ε ζηειέρσζε ηνπ Οινήκεξνπ 

Σκήκαηνο  απφ ην Τπνπξγείν κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη, έηζη 

ψζηε φινη νη καζεηέο πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα θνηηνχλ ζε απηφ.     

Γ3 Η ανάγκη  ζηήπιξηρ και ςποζηήπιξηρ ηων οικογενειών ηων μαθηηών με 

ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ 

«Γνλείο  θαη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηνπο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία αλάκεζά ζηνπο γνλείο 

θαη ζην ζρνιείν». (Μπξνχδνο Α. 1998 ζει. 169 – 170, φπ. αλ. Αζαλαζνχια – Ρέππα 

Α. 2008 ζει. ζει 75 ηφκνο Γ) 
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Οη γνλείο κπνξνχλ  λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνζηεξηθηέο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ 

πξνέθηαζε θαη εκπέδσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζρνιείνπ ζην ζπίηη. Απφ ηελ άιιε 

κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα πάξνπλ απφ εθείλνλ ζεκαληηθέο  

πιεξνθνξίεο,  αθνχ νη ζρέζεηο ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο είλαη ακθίδξνκεο (Αζαλαζνχια 

– Ρέππα Α. 2008). 

Σν ζεηηθφ ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα πνπ αλαθεξφκαζηε είλαη ην γεγνλφο φηη ήδε 

ππάξρεη κηα πνιχ θαιή ζρέζε γνλέσλ  ζρνιείνπ. Μία νκάδα  απφ απηνχο ζπκκεηέρεη 

ζηε ζρνιή γνλέσλ. ηφρνο πξέπεη λα είλαη, ζε ηαθηηθή βάζε, φινη νη γνλείο λα 

έξρνληαη ζην ζρνιείν θαη λα παξαθνινπζνχλ εηζεγήζεηο θαη θχθινπο ζεκηλαξίσλ 

απφ εηδηθνχο, ζε ζέκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα.  Να αλαδεηνχληαη 

θνηλνί κε ην ζρνιείν ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά.    

Δδψ ζα αλαθέξνπκε πάιη ην ζεζκηθφ θαη θαζνξηζηηθφ  ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Δίλαη  ππεχζπλνο λα νξγαλψζεη ζσζηά φιε ηελ δηαδηθαζία 

πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλνληαη νη γνλείο εππξφζδεθηνη ζην ζρνιείν θαη  λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζσζηά νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ 

ζηήξημε. Με ηνλ ηξφπν  απηφ ζα πάξνπλ απφ ην ζρνιείν ζεηηθά ζηνηρεία θαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζα ζηεξίμνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο θαη ην ζρνιείν. (Αζαλαζνχια – 

Ρέππα Α. 2008) 

Γ4 Η αλλαγή ζηάζηρ ηων εκπαιδεςηικών ηος ζσολείος ζηην Αξιολόγηζη ηος 

εκπαιδεςηικού έπγος.   

Όπσο αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα Β,  ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

είλαη θαη ην πςειφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ  θαη ηα πνιχ θαιά 
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απνηειέζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ.  Απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

βειηησζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν αλ ιεηηνπξγνχζε ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ε νπνία, 

ζην πιαίζην ηνπ απνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζσ ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα βειηησζεί θαη λα επηηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ. (Κνπηνχδεο Μ. 2008 ζει. ζει 15 Σφκνο Γ) 

Όπσο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηελ Διιάδα, έηζη θαη ζην ζρνιείνπ πνπ 

αλαθεξφκαζηε, φινη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαρχπνπηνη θαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί 

κε ηελ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε.  (Παπαθσλζηαληίλνπ 1993, Μαπξνγηψξγνο 

1984, φπ. αλ. ζην Κνπηνχδεο Μ. 2008 ζει 17 Γ ηφκνο).  

Καζνξηζηηθφο είλαη θαη εδψ ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή, κε δεδνκέλν φηη «ε 

ιεηηνπξγία θαη ε επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε» (Κνπηνχδεο Μ. 1999 Α΄ ζει. 15). Θα 

πξέπεη επνκέλσο ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ ν ίδηνο έρεη ζεηηθή 

ζηάζε,  λα πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αιιάμεη ηε ζηάζε ηνπο,  ηνλίδνληαο ηα 

νθέιε  πνπ ζα είρε ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο  θαη νη ίδηνη, απφ ηελ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε. 

Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ζα κπνξνχζε λα πξνβάιεη είλαη  φηη ζε κηα επνρή πνπ 

φινη νη ζεζκνί εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο καο ζέινπλ λα επηβάιινπλ ηελ εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε, φζεο ζρνιηθέο κνλάδεο εθαξκφδνπλ ηελ Απηναμηνιφγεζε δεκηνπξγνχλ 

έλα ηείρνο πξνζηαζίαο, αθνχ έρνπλ ηε δηθή ηνπο πξφηαζε, ηα κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπο  απνηειεζκάησλ.   
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Ωο πξνο ηελ απφθαζε γηα ην πνηνη ζα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο, ζα κπνξνχζαλ άηππα θαη πξναηξεηηθά, ζε πξψηε θάζε, λα αλαιάβνπλ 

ηελ αμηνιφγεζε κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ: 

καζεηέο, δηδάζθνληεο, γνλείο θαη κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. (Πεηξίδνπ Δ. 2006 

ζει. 32)  

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ  απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο,  πνπ 

αλακέλνληαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά, κε βάζε ηα  εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο,  ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί  φζν θαη ην ζρνιείν ζπλνιηθά ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα πξνβάιινπλ ην έξγν ηνπο.  
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