Ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ηνπ ππ. Παηδείαο ζηελ Πεξίπησζε Μειέηεο
1.Περιγραθή:
Σε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαζεγεηήο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ελδίδνληαο ζε
πηέζεηο ησλ καζεηώλ, δελ θάλεη κάζεκα, αιιά επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο
λα κειεηνύλ άιια καζήκαηα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα ή λα
πξνεηνηκάδνληαη γηα ην θξνληηζηήξην.
Ερωηήζεις :
Πώο ζα αληηκεησπίζεηε ην πξόβιεκα;
Με πνηεο ελέξγεηεο ζα αζθήζεηε ηνλ επνπηηθό ζαο ξόιν;
Ενδεικηικό πλαίζιο απάνηηζης :
Ο/ε ππνςήθηνο/α αλακέλεηαη κεηαμύ άιισλ λα αλαθεξζεί ζηελ αλάγθε:
θαηαγξαθήο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δηαπίζησζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ ηνπ
κεγέζνπο θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ.
αλάπηπμεο ζρεδίνπ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ.
επαλεμέηαζεο ηνπ κεραληζκνύ ειέγρνπ θαη επνπηείαο γηα ηελ ζπλεπή
ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ην ζεζκηθό πιαίζην.

2.Περιγραθή:
Σε ζπγθεθξηκέλν Λύθεην εθπαηδεπηηθόο επηζπκεί λα ζπκπιεξώζεη ην
σξάξην ηνπ εθαξκόδνληαο θαηλνηόκν πξόγξακκα (π.ρ. ηελ Σρνιηθή
Δξαζηεξηόηεηα «Οηθνλνκία θαη Εγώ»).
Ο Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ δελ ζπκθσλεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Σρνιηθήο
Δξαζηεξηόηεηαο ζην Σρνιείν παξά ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή
ηνπ Σρνιείνπ .
Ο Δηεπζπληήο ηνπ Σρνιείνπ απιώο δηαβηβάδεη (ρσξίο ζεηηθή ή αξλεηηθή
εηζήγεζε) ζηνλ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο ην αίηεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα
έγθξηζε εθαξκνγήο ηεο Σρνιηθήο Δξαζηεξηόηεηαο.

Ερωηήζεις :
Αλ εζείο ήζαζηαλ ν Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ:,
Πώο ζα αληηκεησπίδαηε ην ζέκα;

Πνηεο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλαηε γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ
ζην ζρνιείν ζαο.

Ενδεικηικό πλαίζιο απάνηηζης :
Ο/ε ππνςήθηνο/α αλακέλεηαη κεηαμύ άιισλ λα αλαθεξζεί:
Σηελ αλάγθε επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
Ννκνζεζία.
Σε ζέκαηα, εηζαγσγήο αιιαγώλ, δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ,
αλαδηνξγάλσζεο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο κε ηα ζρνιεία θά
Σηελ αλάγθε θαηαλόεζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ πξνβιήκαηνο από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο κε βάζε ην ππνζηεξηθηηθό/ζπκβνπιεπηηθό εγεηηθό ζηπι
Σηελ αλάγθε ζρεδηαζκνύ ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο
παξέκβαζεο (ζεκηλάξηα, θνηλέο ζπζθέςεηο ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ γηα
αλάδεημε θαιώλ πξαθηηθώλ θ.ι.π.)

3.Περιγραθή:
Είζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη ζαο θαηαηίζεηαη επώλπκε θαηαγγειία
από γνλείο όηη εθπαηδεπηηθόο ηνπ ζρνιείνπ θάλεη ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε
καζεηέο ηεο ηάμεο πνπ δηδάζθεη.

Ερωηήζεις :
Πνηεο ελέξγεηεο ζα θάλαηε γηα:
Να επηιύζεηε άκεζα ην πξόβιεκα;
Να κελ επαλαιεθζνύλ αλάινγα δεηήκαηα;

Ενδεικηικό πλαίζιο απάνηηζης :
Ο/ε ππνςήθηνο/α αλακέλεηαη κεηαμύ άιισλ λα θάλεη αλαθνξά ζηελ:
Αλάγθε δηεξεύλεζεο ηεο ππόζεζεο κε βάζε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία
Αλάγθε αλάδεημεο ηνπ ζέκαηνο θαη έληαμήο ηνπ ζην πιαίζην γεληθόηεξεο
παξέκβαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ζηνπο γνλείο γηα ηελ

αληηκεηώπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη άιισλ
δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ παηδαγσγηθό θαη θνηλσληθό ξόιν θαη
επζύλε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθόηεηα, ην
παηδαγσγηθό θιίκα θ.ά.

4.Περιγραθή:
Είζηε ν λένο Δηεπζπληήο ζε Λύθεην, γηα ην νπνίν έρεηε πιεξνθνξεζεί όηη
ην θιίκα κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ δηεπζπληή δελ
ήηαλ ζεηηθό. Εζείο ζέιεηε λα αλαπηύμεηε ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θαη ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ. Σθέθηεζηε λα
ζπλεξγαζηείηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη λα αλαπηύμεηε ην όξακά ζαο
γηα ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη λα θαζνξίζεηε δηάθνξνπο
ζηόρνπο, νη νπνίνη λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, πξνο επίηεπμε ηνπ
νξάκαηνο απηνύ. Ταπηόρξνλα ζεσξείηε θξίζηκν λα δεκηνπξγεζνύλ
νκάδεο από εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο ζα αλαπηύμνπλ
ζρέδηα πξνο επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ.
Ερωηήζεις :
Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ είλαη πηζαλό λα πξνέιζνπλ
από ηε δεκηνπξγία θνηλνύ νξάκαηνο;
Πέξαλ ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ, πνηεο άιιεο ελέξγεηεο ή πξαθηηθέο ζα
πξνηείλαηε γηα ηε δηακόξθσζε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν;
Ενδεικηικό πλαίζιο απάνηηζης:
Αλακέλεηαη ν ππνςήθηνο λα θάλεη αλαθνξά ζε:
Δεκηνπξγία θνηλνύ νξάκαηνο θαη ζπκκεηνρηθή εγεζία
Δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθώλ ζρεδίσλ βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο
Πιενλεθηήκαηα ελόο δεκνθξαηηθνύ/ζπκκεηνρηθνύ κνληέινπ δηνίθεζεο
Σπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ

