
Σσνέτεια ζε ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ (μη σποδειγμαηικές) απανηήζεις ζε 
μελέηες περίπηφζης για σπουηθίοσς Διεσθσνηές Στολικών μονάδφν. 

Θέμα 47ο 

O λένο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαπίζησζε φηη έρνπλ απμεζεί ηα 

πεξηζηαηηθά βαλδαιηζκνχ ζε βάξνο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο θαη ηνπ 
δηδαθηεξίνπ ηελ ψξα πνπ ην ζρνιείν δελ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Πε ζχζθεςε 
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαηάιαβε φηη ππεχζπλνη δελ είλαη 

καζεηέο αιιά «εμσζρνιηθνί». Νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ρξφληα ηψξα 
πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη 
πεξίθξαμεο ζηα ζρνιεία, αιιά θαλείο δε ζπκθσλεί γηαηί ην θφζηνο είλαη 

ππεξβνιηθφ θαη πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ. 
 

Δλδεηθηηθή βησκαηηθή πξφζθαηε απάληεζε (ζεκεξηλή!)  
Ξξνθαλψο ην Πρνιείν δελ  δηαζέηεη Φχιαθεο.  Ν ζεζκφο ησλ θπιάθσλ έρεη  
θάπνην ζε θάζε πεξίπησζε ειάρηζην  λφεκα φηαλ νκηινχκε γηα ηεξάζηηα 

ζπγθξνηήκαηα αιιά γηα κηθξά, κεζαία θαη κηθξνκεζαία δλε έρεη λφεκα. 
Νηθνλνκηθά , έλα ζρνιείν δπλακηθφηεηαο 100 καζεηψλ ρξεκαηνδνηείην κε 20 
ρηιηάδεο Δπξψ ΔΡΖΠΗΥΠ (Κ.Ν.)  παιηά θαη 12 ρηιηάδεο Δπξψ ζηελ ζεκεξηλή 

πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ν ΔΛΑΠ θχιαθαο θνζηίδεη ζην Θξάηνο 20 ρηιηάδεο εηεζίσο 
θαη γηα λα θπιαρζεί έλα ζπγθξφηεηα ζε 24-σξε βάζε ζέιεη 4 θχιαθεο 
(3Σ8=24  +1 θχιαθαο γηα αξγίεο ξεπφ) Γειαδή ζέιεη 80 ρηιηάδεο επξψ 

εηεζίσο, φηαλ νη δεκηέο απφ βαλδαιηζκνχο δελ είλαη «θπζηνινγηθφ» λα 
μεπεξλνχλ ην 1/20 ηνπ θφζηνπο απηνχ επ νπδελί. 
Ν ζπλαγεξκφο είλαη ζηα 1.000 Δπξψ, θφζηνο ΙΝΓΗΘΝ γηα Πρνιηθή Δπηηξνπή  . 

Γελ έρνπλ δίθην γηα ηελ κε ηνπνζέηεζε ζπλαγεξκνχ. 
Ζ πεξίθξαμε πξναπιίνπ ζπλήζσο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή (ηα ζχξκαηα θαη ηα 
ζπξκαηνπιέγκαηα εχθνια αιψλνληαη κε έλα ςαιίδη απιφ -θφθηε) Γηα πην 

γεξέο ιχζεηο ην θφζηνο είλαη ΑΞΑΓΝΟΔΡΗΘΝ. 
Ζ ιχζε πιέγκαηνο γηα δηδαθηίξηα πνπ ν α΄φξνθνο είλαη ρακειφο  θαη απφ 

πδξνξξνέο κπνξνχλ λα αλαξξηρεζνχλ ζηνλ α΄φξνθν ή ζηελ ηαξάηζα θαη λα 
θιέςνπλ ι.ρ. ηνλ ραιθφ ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ή λα εηζέιζνπλ ζην 
δηδαθηίξην είλαη πην απνηειεζκαηηθή. ηφηε φκσο κπνξεί λα ζε θαηεγνξήζνπλ 

φηη πθίζηαηαη ζέκα αηζζεηηθήο θαη ην Πρνιείν κνηάδεη κε ...θπιαθή! (ινγηθφ 
θαη΄αξρήλ) Απφ ηελ άιιε, αλ ην ζρνιείν κνηάδεη κε απνθαΐδη, είλαη πνιχ 
ρεηξφηεξν! Δδψ ππεξηζρχεη ε ινγηθή ηεο δηαθχιαμεο ηνπ κείδνλνο αγαζνχ, κε 

ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο απψιεηεο απφ άιιν αγαζφ (αηζζεηηθή) Βεβαίσο αλ ηα 
ζηνηρεία είλαη νξηδφληηα θαη ζε ραξνχκελν ρξψκα, δελ  ππάξρεη ζέκα. Υζηφζν, 
νξηζκέλνη ζε πνλεξνχο θαηξνχο (ι.ρ. πεξίνδνο θξίζεσλ) κπνξεί λα επηκέλνπλ 

λα θάλνπλ θαηαγγειίεο (αλψλπκεο θπζηθά!) ζε εθεκεξίδεο (αλακελφκελα 
φια)  (Βιέπε εδψ ΠΖΚΔΟΗΛ Γεκνζίεπκα 29-6-2011 εθεκεξίδαο  
ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ)  
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Υο λέα δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ  ιακβάλεηαη ηελ εμήο επηζηνιή απφ γνλείο 
ηνπ ζρνιείνπ ζαο: 

 
Αγαπεηή Γηεπζχληξηα, 
Υο γνλείο καζεηή ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζέινπκε λα ζέζνπκε ππφςε ζαο θάπνηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε εληνπίζεη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηά ν γηνο καο. Νη 
παξαηεξήζεηο καο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο ζπλνκηιίεο πνπ είρακε κε ην γην 
καο, ν νπνίνο καο αλέθεξε φηη ε εθπαηδεπηηθφο ζπζηεκαηηθά ρξεζηκνπνηεί 

θξάζεηο φπσο, «είζηε βιάθεο», «είζηε αλφεηνη» θαη «ε ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη 
ρεηξφηεξε θαη απφ ελφο παηδηνχ δχν ρξνλψλ». Δάλ δελ γίλεη θάηη ζχληνκα ζα 

παξέκβνπκε άκεζα θαη εκείο θαη άιινη γνλείο. 
 
Δλδεηθηηθή απάληεζε: 

Δίλαη επρήο έξγν πνπ ηεξήζεθε ε δενληνινγία απφ ηνπο γνλείο θαη δελ πήγαλ 
λα πηάζνπλ πξψηα ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ή ηνλ ΓΓΔ ή θαη  λα ην 
γξάςνπλ ζε θάπνηα εθεκεξίδα, δηφηη ηφηε ζα είρακε παξελέξγεηεο θαη ίζσο ην 

πξφβιεκα εγίλεην δπζεπίιπην. 
Θαη΄αξρήλ ε δηεπζχληξηα πξέπεη λα ηνπο πάξεη ηειέθσλν θαη λα 
δηαζηαπξψζεη φηη φλησο ήηαλ απηνί νη απνζηνιείο («θαιεκέξα ζαο! Ρελ έιαβα 

ηελ επηζηνιή ζαο γηα ην ζέκα ζην ηκήκα ηνπ γηνχ ζαο») Αλ νη γνλείο πνχλε 
φηη δελ μέξνπλ ηίπνηα  ηελ επηζηνιή ηελ έρεη ζπληάμεη άιινο θαινζειεηήο 
(γίλνληαη θαη απηά ζπάληα!) 

Θαηά πάζα βεβαηφηεηα φκσο ηελ επηζηνιή ηελ έρνπλ ζπληάμεη νη απνζηνιείο 
θαη εθεί ε δηεπζχληξηα πξέπεη λα δεηήζεη ΔΙΝΓΝ ΣΟΝΛΝ, αο πνχκε 10 κέξεο 
λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. 

Βεβαίσο ζα επηιεθζεί ΑΚΔΠΥΠ (άζρεηα κε ην 10-ήκεξν πνπ δήηεζε απφ ηνπο 
γνλείο) ζα θαιέζεη ηνλ θαζεγεηή ή δάζθαιν, ζα ηνπ πεη απ΄έμσ απ΄έμσ αλ 
ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ ηάμε, αλ είλαη θαιά ηα παηδηά, αλ έρεη ηαξαμίεο, αλ 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, αλ ζπγθξνχνληαη θηι θαη κεηά ζα ηνπ ην πεη: 
«Έρσ θαη κηα αλψλπκε θαηαγγειία, ηειεθσληθή, κνπ εδήισζε γνλέαο, ν 

νπνίνο κνπ έιεγε φηη κέζα ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηείο ιέμεηο ππνηηκεηηθέο γηα ηα 
παηδηά  θαη φηη είλαη ζπκσκέλνο θηι  
Αιεζεχεη απηφ;  (Γελ είλαη αλάγθε λα ηνπ πεη φηη έρεη επηζηνιή, ζα ηνλ 

αγξηέςεη πεξηζζφηεξν) 
Απφ ηελ απάληεζε ζα θαηαιάβεη ηη γίλεηαη. 
κπνξεί λα ξσηήζεη θαη άιινπο θαζεγεηέο ηεο ηάμεο δηαθξηηηθά ΓΔΛΗΘΥΠ γηα ην 

ηη θιίκα επηθξαηεί ζηελ ηάμε. (Έρεη θαιά παηδηά, κειεηεξά, θηιφηηκα, 
επαίζζεηα θηι) κπνξεί λα κάζεη αλ έρεη βάζε-ππφβαζξν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
θαζεγεηή, πέξαλ ησλ απαξαδέθησλ εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί (πνπ 

κάιινλ έζησ θαη άπαμ  έρεη ρξεζηκνπνηήζεη)  
Ξξέπεη λα ηνπ πεη, φηη ππάξρνπλ παηδηά ζθιεξά πνπ θαη λα ηνπο πεηο θάπνηα 
βαξηά θνπβέληα δελ ηα πιεγψλεηο, αιιά ππάξρνπλ θαη επαίζζεηα παηδηά πνπ 

ζα ζηελνρσξεζνχλ. Γελ έρνπλ φια ηα παηδηά ηηο ίδηεο πξνζιακβάλνπζεο νχηε 
ηνλ ίδην βαζκφο αληίιεςεο θαη επαηζζεζίαο. Αλ ζέινπκε λα ηα πάκε θαιά, ζα 
πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε πξνο φινπο ζχκθσλα κε ηνλ πην επαίζζεην θαη 

λα είκαζηε πξνζεθηηθνί, δηφηη θηι θηι  



Δγψ δελ εμεηάδσ αλ είπεο ή δελ είπεο εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ «είζηε βιάθεο» 
«αλφεηνη» «δίρξνλα» θηι αιι΄αλ ηπρφλ ζηνλ εθλεπξηζκφ ζνπ ηηο είπεο λα κελ 

ηηο μαλαπείο, δηφηη ηφηε ζα έρνπκε άιια.  
Αλ θάπνηνο θάλεη θαζαξία δελ ζα ηνπ ιεο «βιάθα» «ειίζηε» θάηζε θαιά, αιιά 
κε ην γάληη «πέξαζε έμσ παηδί κνπ κε σξηαία απνκάθξπλζε» Απηφ είλαη 

ρεηξφηεξν απφ ην λα ηνλ πεηο βιάθα θαη λα ζηακαηήζεη εθεί, δηφηη ην λα βγεη 
έμσ απφ ην κάζεκα είλαη απψιεηα γηα ηνλ καζεηή, πέξαλ ηεο απνπζίαο. Γελ 
ζνπ ιέσ λα ηνλ βγάδεηο θάζε ηξεηο θαη ιίγν, κε θεηδψ, αιιά φρη 

ραξαθηεξηζκνχο. Ζ θνηλσλία δελ καο ζέιεη  φπσο παιηά, φπνπ έπεθηε θαη 
θαξπαδηά! Ρψξα νκηινχκε φρη κφλν γηα ζσκαηηθή βία, αιιά θαη γηα ιεθηηθή! 

Θαλείο ραξαθηεξηζκφο βαξχο! 
Έρνπκε πνιιά παηδαγσγηθά φπια λα επηβάινπκε ηελ ηάμε, δελ είλαη αλάγθε λα 
θαηαθεχγνπκε ζε ιεθηηθή βία.  

Λα κελ κε μαλαπάξνπλ ηειέθσλν, δηφηη αλ γίλεηαη θάηη ηέηνην δελ ζα 
κπνξέζσ λα ζε θαιχςσ θαη ζα δπζθεκηζηνχκε άπαληεο θαη εζχ θαη φινη καο 
θαη ην ζρνιείν. Θαλείο δελ ζα ζε ππεξαζπηζηεί, αο είζαη άξηζηνο ζηελ δνπιεηά 

ζνπ. Κηα ιέμε ζε ιάζνο άλζξσπν ζε ιάζνο ρξφλν, κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο 
άθξσο δπζάξεζηεο. ινη θάλνπκε ιάζε ή θάλακε θάπνηα ιάζε ζηελ αξρή ηεο 
θαξηέξαο καο, ην ζέκα είλαη λα ηα δηνξζψλνπκε έγθαηξα. Απηφ ην ιάζνο 

κπνξεί λα δηνξζσζεί έγθαηξα. ,ηη βιαθεία θαη λα θάλεη ν καζεηήο ΓΔΛ ζα ηνπ 
πεηο φηη έθαλε βιαθεία θαη θπξίσο φηη είλαη βιάθαο! Θα ηνπ πεηο φηη έθαλε 
ζθάικα! Ξέο ηνλ «ζθαικαηία» φπνπ ν λενινγηθή ιέμε δελ  έρεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηεο χβξεσο! Ρα βιάθαο θαη ειίζηνο, θνκκέλα ζε 
παξαθαιψ!Θαη αλ επηκέλνπλ ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζα ηνπο αλαιάβσ 
εγψ πνπ μέξεηο φηη δελ είκαη καζεηνπαηέξαο! (Ζ δηεπζχληξηα ζα πεη 

«καζεηνκεηέξα;») Απφ ζέλα ζέισ λα κελ απνδίδεηο  ραξαθηεξηζκνχο! 
Θνκέλνη κε ην καραίξη! 
(Αλ δελ ζπκκνξθσζεί κεηά απφ  απηά ,  «βνήζεηά ηνπ», είλαη ακθίβνιν αλ ζα 

ηνπ δνζεί δεχηεξε επθαηξία) 
(Βεβαίσο ν Γηεπζπληήο δελ ζα ζπκπεξηθεξζεί ζηελ πξάμε θηα σο Ξφληηνο 

Ξηιάηνο (ην κνληέιν «εγψ ζνπ ηα είπα θαη ακαξηίαλ νπθ έρσ) αιιά θαιφ είλαη 
λα ηνλ έρεη θαη απφ θνληά ιίγν γηα λα δεη φηη βειηηψζεθε (ιεηηνπξγία ειέγρνπ)  
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Νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κία απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο κνξθέο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία πεξεζία, 
είλαη ε επηθνηλσλία πξφζσπν κε πξφζσπν. Ζ επαθή απηή ζπρλά παξαβιέπεηαη 

απφ ηελ Γηνίθεζε κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη άιινη δίαπινη 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ κηαο πεξεζίαο. 
Δλδεηθηηθή πξνζέγγηζε: 

Έρσ αθνχζεη δηεγήζεηο φπνπ ν Γηεπζπληήο επηθνηλσλνχζε κε έλαλ θαζεγεηή 
κέζσ πξσηνθφιινπ θαη αιιειναλαθνξψλ ηνπ ηχπνπ «ζαο θαζηζηψ γλσζηφ 
φηη .....»  Θαη βέβαηα απηφ κπνξεί λα είλαη ην «άθξνλ άσηνλ» κηαο άξξσζηεο 

επηθνηλσλίαο, σζηφζν, δηαθαίλεηαη φηη ε θαηά πξφζσπνλ επηθνηλσλία είλαη 
πάληα ε πην απνηειεζκαηηθή. Ζ νρχξσζε πίζσ απφ ηνλ ηχπν , ν επίπιαζηνο 



«πιεζπληηθφο ηεο απφζηαζεο» δελ πξνάγεη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 
Νκνίσο θαη νη επηζεκεηψζεηο  ζηα έγγξαθα «πξνο ελέξγεηαλ» ή ηα 

ελδνυπεξεζηαθά ζεκεηψκαηα. Θαιχηεξεο νη πξνθνξηθέο νδεγίεο. Ξξνάγνπλ 
ηελ πξνζσπηθή ζρέζε θαη επαθή.  Ν απζνξκεηηζκφο θαλεξψλεη αιήζεηα θαη ε 
αιήζεηα πξνιακβάλεη ηηο παξεμεγήζεηο φπσο θαη πηζαλέο  θαιχςεηο ησλ 

θαχισλ θαη ζηξαβψλ. Δμ άιινπ «ηα κάηηα δελ ιέλε ςέκαηα». Βεβαίσο ηχπνη 
ζηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο πάληα ππάξρνπλ, φπσο θαη φξηα. Ζ αμηνπνίεζε 
ζπλεπξέζεσλ ηνπ Ππιιφγνπ ζε εθδξνκή ή επ΄επθαηξίαο ενξηήο ζπλαδέιθνπ ή 

θαη έλαο είδνο κηθξνχ εζηκηθνχ «ζπκπνζίνπ» ι.ρ. κεηά ηελ έθδνζε 
απνηειεζκάησλ πξνάγεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ θαη ηειηθά ηελ ζπλελλφεζε 

θαη ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ απνδνρή. νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πρνιείνπ. 
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Δθπαηδεπηηθφο, ελφςεη ηνπ Παββαηνθχξηαθνπ, έρεη κεηαβεί ζην λεζί φπνπ είλαη 
ε κφληκε θαηνηθία ηνπ. Ρε Γεπηέξα, ηειεθσλεί ζην Γηεπζπληή θαη ηνπ 

αλαθέξεη φηη ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δε ζα κπνξέζεη λα βξίζθεηαη 
ζην ζρνιείν. Ν Γηεπζπληήο αλαθέξεη σο δηθαηνινγεκέλε ηελ απνπζία ζηελ 
Ξξντζηάκελε αξρή θαη δεηά εθπαηδεπηηθφ γηα λα θαιχςεη ην θελφ, γλσξίδνληαο 

φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο δαζθάισλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε. 
 
Δλδεηθηηθή απάληεζε: 

 
Ν εθπαηδεπηηθφο φθεηιε λα είλαη ζηελ πεξεζία ηνπ επί παληί θαηξψ . Ζ 
απαγφξεπζε απφπινπ, ΓΔΛ ΡΝΛ ΘΑΙΞΡΔΗ.   

Ζ δηθαηνινγία θαη΄αξρήλ ππάξρεη , αιιά κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο , φρη 
φκσο θαη φηη είλαη απηνκάησο δηθαηνινγεηέα ! 
Ν ππάιιεινο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη εγθαίξσο ζηελ πεξεζία ηνπ θαη λα 

παξακέλεη ζηνλ ηφπν ηεο έδξαο. Αλ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ έδξα, πξέπεη λα 
έρεη κεηαθίλεζε πεξεζηαθή. Ρφηε είλαη πιήξσο δηθαηνινγεκέλνο. Δλ πάζη 

πεξηπηψζεη, ε ελδεδεηγκέλε αληηκεηψπηζε (θαηά ηελ γλψκε ηνπ γξάθνληνο)  
είλαη ε εμήο: 

 Ν Γηεπζπληήο ΓΔΛ δεηά εθεδξηθφ δάζθαιν, αιιά απαζρνιεί απηφο ηνπο 

καζεηέο. (Πηελ δεπηεξνβάζκηα αιιά θαη ζηελ πξσηνβάζκηα, εγείξεηαη 
ζνβαξφ ζέκα απαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

απνζηαινχλ ζπίηη ηνπο ελψ δελ είλαη ελήκεξνη νη γνλείο ηνπο ιφγσ ηνπ 
απξνφπηνπ θσιχκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ)   

 Ζ Ξξνίζηακέλε Αξρή κάιινλ δελ πξέπεη λα ηνπ ζηείιεη θαλέλαλ γηαηί 

δελ  θαιχπηεηαη πεξεζηαθά (Γελ μέξσ αλ ζηελ Ξξσηνβάζκηα ππάξρεη 
ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηφηεηα «δάζθαινπ πεξεζίαο»)  

 Ζ απνπζία ηνπ θαζεγεηή ιφγσ απαγφξεπζεο απφπινπ, πξέπεη λα ηνπ 

ρξεσζεί σο θαλνληθή άδεηα. Πθιεξφ, αιιά έηζη πξέπεη λα γίλεη γηα 
πνιινχο ιφγνπο πνπ ν θάζε έλαο αληηιακβάλεηαη.  

 
Θέμα 51ο 



Έρεηε αλαιάβεη Γ/ληήο Γ/ληξηα ζρνιείνπ θαη δηαπηζηψλεηε φηη ελψ εζείο δίλεηε 
εληνιή λα γίλεη θάηη κε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, δηαθνξεηηθή απφ απηήλ 

πνπ κέρξη ηψξα αθνινπζείηαη, εηζπξάηηεηε ηελ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ηνπ ζρνιείνπ. Κάιηζηα κία ππάιιεινο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Κα θχξηε/θπξία 
Γ/ληά/Γ/ληξηα πάληα έηζη ην θάλακε, γηαηί πξέπεη λα αιιάμεη απηφ ηψξα;» 

 
Απάληεζε: 
Ξνιχ ζπλεζηζκέλν θαη εχινγν ην «πξφβιεκα» Δδψ πξέπεη λα γίλεη έλαο 

δηαρσξηζκφο: 

 Αλ ε πξνθηηθή ζε έλα ζέκα  είλαη παξάλνκε ή παξάηππε ή κε ζχλλνκε, 

ν Γηεπζπληήο έρεη ππνρξέσζε λα εμεγήζεη πεηζηηθά, κε επηρεηξήκαηα , 
ηδίσο κε γξαπηά θείκελα, φηη θάηη πξέπεη λα γίλεηαη έηζη φπσο ην ιέεη 

θαη φρη έηζη φπσ ην έθαλαλ. Βεβαίσο, νπζηαζηηθά αζθείηαη θξηηηθή ζηνλ 
πξνθάηνρν δηεπζπληή . Δδψ πξέπεη λα αλαθέξεη ν λένο Γηεπζπληήο, φηη 
ε ζπκκφξθσζε κε ην γξάκκα κηαο εγθπθιίνπ ή λφκνπ είλαη ππνρξέσζε 

θαη πνιιέο θνξέο ππνθξχπηεη ζνθία ηελ νπνία δελ  κπνξνχκε λα 
αληηιεθζνχκε. Αλ ν λφκνο ιέεη φηη εηδνπνηνχκε ηνπο γνλείο γηα 
απνπζίεο ζην πξψην πελζήκεξν εθάζηνπ κελφο ράζεθε ν θφζκνο αλ 

εηδνπνηήζνπκε εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ; Γελ ράζεθε, αιιά αλ 
ηπρφλ κείλεη απφ απνπζίεο θάπνηνο καζεηήο ηνπ νπνίνπ ν γνλέαο έρεη 
εηδνπνηεζεί εθπξφζεζκα, κπνξεί λα επηθαιεζζεί, φηη δελ δηθαηνιφγεζε 

ηηο απνπζίεο αθνχ ην έκαζε αξγά λα θάλεη αλαθνξέο θαη «λα ηξέρνπκε 
φινη» ηαλ φια ηξέρνπλ ππέξ ηνπ καζεηή, ελδερφκελε παξαηππία, 
ζπλήζσο δελ πξνθαιεί παξελέξγεηα. Αλ φκσο θάηη είλαη θαηά , κπνξεί 

λα παξνπζηαζζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δπεηδή δελ κπνξνχκε πάληα 
λα ηα θαληαζηνχκε φια εθ ησλ πξνηέξσλ - φζε νμπδέξθεηα θαη λα 
δηαζέηνπκε - αθνινπζνχκε ην γξάκκα θαη ηνπ λφκνπ θαη είκαζηε 

ήζπρνη. Αλ θάηη δελ θάλνπκε φπσο καο ππνδεηθλχεηαη απφ εγθπθιίνπο 
(δελ ιέσ λφκνπο γηαηί νη λφκνη είλαη πξνθαλέο φηη δελ παξαβηάδνληαη) 

πξέπεη λα είκαζηε θαη έηνηκνη λα απνδερζνχκε αδηακαξηχξεηα θαη ηα 
επίρεηξα ησλ ελεξγεηψλ καο. 

 Αλ ε πξαθηηθή δελ αληίθεηηαη ζε λφκν ή εγθχθιην θαη είλαη έλα απιφ 

έζηκν ή θαζηεξσκέλε πξαθηηθή, νθείιεη λα ηελ αθνχζεη θαη αλ δελ έρεη 
ζνβαξά αληεπηρεηξήκαηα λα ηελ ελζηεξληζζεί θαη λα ηελ πηνζεηήζεη θαη 
ν λένο Γηεπζπληήο.   Δπίζεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξάμεη εληφο ηνπ 

λφκνπ φηαλ ε πξαθηηθή ηνπ πξνεγνχκελνπ δηεπζπληή ήηαλ εθηφο, 
πξέπεη λα ην δηαζθεδάζεη κε κηα θξάζε ηνπ ηχπνπ « Θαιά έθαλε θη ν 
πξνεγνχκελνο δηεπζπληήο, αιιά επεηδή ν λφκνο ιέεη έηζη, αο ην 

θάλνπκε αθξηβψο φπσο ην ιέεη γηα λα έρνπκε ην θεθάιη καο ήζπρν, 
δηφηη ζε κηα δχζθνιε αθξαία  ζπάληα πεξίπησζε, ίζσο βξνχκε ηνλ 
κπειά καο!.... » 

 
Θέμα 52ο 

Πχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε πξέπεη λα 
ππνζηεξίδνληαη, ψζηε λα θαηαθηήζνπλ ην κέγηζην δπλαηφ γη’ απηνχο επίπεδν 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  (εληζρπηηθή δηδαζθαιία ή πξφζζεηε δηδαθηηθή 



ζηήξημε). Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 
αληηκεησπίδνληαη κε δπζθνξία αλ φρη κε αξλεηηθφ ηξφπν απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Απνηέιεζκα ηεο ζηάζεο απηήο είλαη ην γεγνλφο, φηη νη γνλείο δελ 
εκπηζηεχνληαη ηα πξνγξάκκαηα θαη νη καζεηέο θπξίσο φηη ν  βαζκφ βειηίσζεο 
ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ δελ είλαη αλάινγνο κε ηνπο πφξνπο, 

αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο, πνπ απνξξνθά ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ή ε 
πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε. 
 

Απάληεζε: 
Ζ αιήζεηα δελ είλαη αθξηβψο έηζη, νπσζδήπνηε φκσο είλαη ελδηακέζσο 

αλάκεζα ζηηο επζχλεο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. Γειαδή, ε θαθή ζηάζε ησλ 
γνλέσλ, δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο θαθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 
ηνπιάρηζηνλ εμ νινθιήξνπ. 

Ξνηα είλαη ε αιήζεηα; 
Ρν ζέκα δελ αθνξά θάπνην ζπνπδαίν θηινζνθηθφ εξψηεκα, αιιά πξαθηηθέο 
θαη ελέξγεηεο εηψλ. Κπνξνχκε λα πιεζηάζνπκε ηελ φπνηα αιήζεηα ζε έλα 

ηέηνην ζέκα. 
Ζ Δ.Γ θαη ε ΞΓΠ πξνζθέξνληαη απφ ην Γεκφζην Πρνιείν ΓΥΟΔΑΛ. Γηα έλα 
κεγάιν πνζνζηφ γνλέσλ, ην «δσξεάλ» δελ είλαη πάληα θαη θαιφ. Ξνιιέο 

θνξέο έκπεηξνη θαη θηιφηηκνη θαζεγεηέο παξαπνλνχληαη , φηη ΡΥΟΑ πνπ 
δηαζέηνπλ πνιιαπιάζηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, αληηκεησπίδνληαη απαμησηηθά 
απφ γνλείο θαη καζεηέο (νη καζεηέο εμ αληαλαθιάζεσο ζηεξενηππηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ ηνπο) ελψ φηαλ ήηαλ άπεηξνη λένη ζε έλα 
θξνληηζηήξην έραηξνλ επηζηεκνληθνχ ζεβαζκνχ. Βεβαίσο ηα πξάγκαηα δελ 
είλαη ζε κηα πιεπξά, φρη ζηελ άιιε, ίζσο φρη ηελ κέζε,  ζίγνπξα ελδηακέζσο. 

 κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ε σξηαία δηδαζθαιία ζηελ ΞΓΠ πιεξσλφηαλ 29€ 
 έθζαζε λα πιεξψλεηαη 6 €θαζαξά 

 Νη ζπληνληζηέο ηνπ 2008 δελ έρνπλ πιεξσζεί δεδνπιεπκέλα θαη 
θάλνπλ αηνκηθέο ή νκαδηθέο πξνζθπγέο λα πιεξσζνχλ ΓΗΑ 

ΓΔΓΝΙΔΚΔΛΑ!. 

Ρα παξαπάλσ αθνχγνληαη ιίγν ζπληερληαθά, αιιά ππάξρνπλ ΠΝΒΑΟΔΠ 

επζχλεο ηεο Ξνιηηείαο: 
Γηα παξάδεηγκα, ε ΞΓΠ , ΞΝΡΔ ΓΔΛ ΑΟΣΗΕΔ εγθαίξσο, κε απνηέιεζκα, ηα 
παηδηά λα έρνπλ θιείζεη ηα θξνληηζηήξηά ηνπο θαη λα κελ πξνζέξρνληαη ζηελ 

ΞΓΠ . 
Δίλαη γεγνλφο, φηη ε Ξνιηηεία αλήθεη θαη ζηνπο θξνληηζηέο, ππφ ηελ έλλνηα, φηη 
ζε θξνληηζηήξηα, απαζρνινχληαη ΑΙΙΝΗ ΡΝΠΝΗ , πέξαλ ησλ δηνξηζκέλσλ. Ζ 

Ξνιηηεία, δελ κπφξεζε πάληα λα αξζεί ζην χςνο ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
Θνηλσλίαο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα είραλ γίλεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ππέξ ηνπ 
ζεζκνχ (ζα κπνξνχζαλ λα αιιάδνπλ ηνλ θαζεγεηήο ηνπο αλ δελ ήηαλ  

ηθαλνπνηεκέλνη νη καζεηέο)  αιιά δελ πξφιαβαλ λα πξνρσξήζνπλ αθνχ είρε 
ππάξμεη δπζθήκηζε θαη ζε άιια επίπεδα πνπ δελ είλαη ηνπ παξφληνο . (Ξαιηά, 
πξνζειάκβαλαλ φπνηνλ ήζειαλ, ρσξίο θάπνηα αληηθεηκεληθή πξφηαμε κε ζεηξά  

πξνζφλησλ θηι ) πήξραλ θαη απηνί πνπ δελ έθαλαλ κάζεκα θαη 
θνξφηδεπαλ.Διάρηζηνη, αιιά ππήξραλ.  πήξμε πξφβιεςε αληηκεηψπηζεο 
απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κάιινλ δξαζηηθή, αιιά δελ πξφιαβε λα πξνρσξήζεη 



δεδνκέλνπ φηη ν ζεζκφο ηεο ΞΓΠ έρεη πεξηνξηζζεί ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ζην απεηξνειάρηζην. πάξρεη θαη ε δπζπηζηία ησλ γνλέσλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο, νπφηε ηα πξάγκαηα θαίλνληαη δπζνίσλα. Λα κελ μεράζνπκε λα 
αλαθέξνπκε, φηη παξ φιε ηελ έλδεηα , ππάξρνπλ θσηηζκέλνη ζπλάδειθνη 
ΔΚΞΔΗΟΝΗ ΘΑΗ ΘΑΙΝΗ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΔΠ, ΑΘΟΥΠ ΦΗΙΝΡΗΚΝΗ, πνπ θάλνπλ 

δσξεάλ θξνληηζηήξηα θαη βνεζνχλ ηα παηδηά . πάξρνπλ ζε φινπο ηνπο 
λνκνχο θαη είλαη θαη ρακειψλ ηφλσλ.  
Αιιά ΘΑΗ εθεί, ππάξρεη δηάρπηε ΓΠΞΗΠΡΗΑ.  

Αιιά ηα πξνβιήκαηα είλαη γηα λα ιχλνληαη, νη δπζπηζηίεο  γηα λα 
παξαθάπηνληαη , νη ακθηζβεηίζεηο γηα λα αίξνληαη. Σξεηάδεηαη 

ΠΥΠΡΖΓΝΙΔΗΑΔΞΗΚΝΛΖ ΘΑΗ ΞΝΚΝΛΖ  
 
(Γηαζέησ απφ απηφ ην «είδνο» θαζεγεηψλ ζην ζρνιείν κνπ θαη αηζζάλνκαη 

πνιχ ηπρεξφο) 

Θέμα 53ο  
 

Ν Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπγθαιεί ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ρσξίο λα έρεη ελεκεξψζεη ηα κέιε επί ησλ εηζεγήζεσλ.  
 

Απάληεζε 
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΘΑΘΖΘΝΛΡΝΙΝΓΗΝ:   
 

9. Γηα ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηα ζέκαηα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα κέιε ιακβάλνπλ γλψζε δχν εκέξεο ηνπιάρηζηνλ 
πξηλ απφ ηελ εκέξα ζχγθιεζεο ηνπ ζπιιφγνπ ζε ζπλεδξίαζε. Ζ 
γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 
10. Νη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ππιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο 
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
11. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, κπνξεί λα 
γξαθηεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε λέν ζέκα απφ ην Γηεπζπληή, ην νπνίν πξέπεη 
λα αηηηνινγεζεί πιήξσο σο επείγνλ. Κπνξεί επίζεο λα εηζαρζεί λέν ζέκα σο 
επείγνλ χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Ππιιφγνπ.  
 
 

Απφ ηα παξαπάλσ ηζρχνληα ζην θαζεθνληνιφγην , θαίλεηαη, φηη ν Γηεπζπληήο 
δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη θαη επί ησλ εηζεγήζεσλ. Νπσζδήπνηε 
φκσο, ηα ζέκαηα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε θαη ΑΛ ΞΑΟΣΔΗ 

ΘΑΞΝΗΑ ΔΓΘΘΙΗΝΠ , ΔΓΓΟΑΦΝ ή ΓΖΚΝΠΗΔΚΑ επί ηνπ νπνίνπ ζα θιεζεί ν 
Πχιινγνο λα απνθαλζεί ΘΑΙΝ ΔΗΛΑΗ λα ππάξρεη ζε έλα θάθειιν γηα λα είλαη 
ελεκεξσκέλνη φινη θαη λα κελ ελεκεξψλνληαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Ν λφκνο 

δελ ην απαηηεί, αιιά ην απαηηεί ε θαιή πξαθηηθή. Γηα παξάδεηγκα ην λα 
ππάξρεη εηζήγεζε, ην απαηηεί ν λφκνο ζε ζπλεδξηάζεηο Γεκνηηθψλ 
Ππκβνπιίσλ. Αθφκα θαη εθεί δελ ηεξείηαη πάληα . Ξάλησο ηίζεηαη ζέκα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Αλ δελ έρεη πξνιάβεη λα ελεκεξψζεη ηνλ θάθειιν κε 
ΘΑΞΝΗΝ ΞΑΟΑΞΙΔΟΝ ΘΑΗ ΑΛΑΓΘΑΗΝ ΠΡΝΗΣΔΗΝ ηεο εηζήγεζεο έρνπκε 



παξαβίαζε δενληνινγίαο . Γει. γηα λα κνξθψζεη γλψκε έλα κέινο ηνπ 
Ππιιφγνπ ζα έπξεπε λα έρεη πξνεηνηκαζηεί. Απηφ, γηα ηα ζέκαηα ηα 

ΡΟΔΣΝΛΡΑ ΘΑΗ ΚΖ ΞΟΥΡΝΓΛΥΟΑ ΘΑΗ ΚΖ ΞΟΥΡΝΦΑΛΖ, δελ πθίζηαηαη . Ν 
Δηζεγεηήο κπνξεί λα απαληήζεη ζε δηαζαθεηηθέο εξσηήζεηο θαη λα κνξθψζεη 
γλψκε ν θαζεγεηήο γηα ην ηη ζα ςεθίζεη ηειηθά. Θέκαηα πξναγσγήο, 

απφιπζεο , θνίηεζεο, πεηζαξρηθά, δελ ζέινπλ θάθειιν. Αιιά έλα ζέκα ι.ρ. 
αλάιεςεο Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ή θαηλνηνκίαο  γηα ην νπνίν θαιείηαη ν 
Πχιινγνο λα απνθαζίζεη θαη ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ πνιπζέιηδε εγθχθιην, 

απαηηεί (γηα ιφγνπο θαιήο πξαθηηθήο ψζηε λα κνξθψζνπλ ζσζηή γλψκε ηα 
κέιε ηνπ Ππιιφγνπ, αθνχ ίζσο θαη ν εηζεγεηήο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

απαληήζεη ζε δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε αλ ην ζέκα έρεη πνιχπινθεο πηπρέο) λα 
θπθινθνξεί ελ Ππιιφγσ ε εγθχθιηνο. 
 

Θέμα 54ο 
Ν Γηεπζπληήο ζρνιείνπ δέρηεθε ηελ επίζθεςε κίαο νκάδαο γνλέσλ ζρεηηθά κε 
ηελ ζηάζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Νη γνλείο έζεζαλ ην ζέκα φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο βάδεη κεγάιν φγθν δνπιεηάο ζην ζπίηη θαη γεληθά δεηά απφ ηνπο 
γνλείο λα θάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη. Ν 
δηεπζπληήο δειψλεη άγλνηα ηνπ θαηλνκέλνπ, θαη ππφζρεηαη λα επηιεθζεί ηνπ 

ζέκαηνο. Νη γνλείο ηνπ δεηνχλ ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ αιιά ν δηεπζπληήο 
εθλεπξίδεηαη θαη ε επίζθεςε νινθιεξψλεηαη κε παξάπνλα θαη απφ ηηο δχν 
πιεπξέο. 

 
Απάληεζε:  
Ν Γηεπζπληήο ζχκθσλα κε ην θαζεθνληνιφγην: 

Ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο 
θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο αιιά θαη επηζηεκνληθφο παηδαγσγηθφο 
ππεχζπλνο ζην ρψξν απηφ. 

 
Πχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν έρεη γλψκε θαη δηθαηνδνζία γηα ην ζέκα. Ρν 

ζέκα ζέιεη ζπδήηεζε κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ζπλεξγαζία θαη ηξφπν, ψζηε λα 
κελ θαλεί φηη ν Γηεπζπληήο παξεκβαίλεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Απηφο ίζσο δελ 
ηνπο ην έδσζε λα ην θαηαιάβνπλ εμ νπ θαη ε παξεμήγεζε. 

Ν εθάζηνηε Γηεπζπληήο ζεσξεί φηη ζπληζηά νκνινγία απνηπρίαο ε πξνζθπγή 
ζε αλψηεξα θιηκάθηα ηεο Δθπαίδεπζεο (Πρνιηθφο Πχκβνπινο ) πνπ έρνπλ 
θαηλνκεληθά πεξηζζφηεξε εηδηθή αξκνδηφηεηα.  Ν Πρνιηθφο φκσο Πχκβνπινο, 

κπνξεί λα είλαη κέινο ηεο Πρνιηθήο Θνηλφηεηαο, αιιά είλαη ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ 
αμηνινγεηήο. Αλ επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο, ζεκαίλεη φηη δελ κπφξεζε λα ην ιχζεη 
ν Γηεπζπληήο. Ίζσο απηφ λα έρεη θαηά λνπ θαη λα εθλεπξίζηεθε κε ηνπο γνλείο 

. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη νη 10-15 κέξεο 
(δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θαη επείγνληα ραξαθηήξα ην πξφβιεκα) θαη ν 
Γηεπζπληήο ζα κπνξνχζε λα πεη φηη ζα έρεη λέα εληφο 10-15 εκεξψλ γηα ην ηη 

ζπλεθσλήζε επ΄απηνχ, δηφηη πξψηα ζα πξέπεη λα ειέγμεη αλ έρνπλ δίθην ζηελ 
θαηαγγειία ηνπο νη γνλείο (θαηά πφζνλ επζηαζεί) θαη θαηά πφζνλ είλαη 
δηαηεζεηκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ν θαζεγεηήο θαη αλ ηειηθά ζπλεκνξθψζε. 
(Αθφκα θη αλ πξέπεη λα γίλνπλ θαη θάπνηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ελδηακέζσο)  



ια απηά πξηλ θιεζεί ν Πχκβνπινο... (Ν νπνίνο δελ είλαη ζίγνπξν φηη έρεη 
επαξθή δηθαηνδνζία λα ην ιχζεη , εθ΄φζνλ ππνζέηνπκε πάληα φηη πθίζηαηαη  

ζέκα)   
 
Θέκα 8νλ (ΠΚΞΙΖΟΥΚΑ ΑΞΑΛΡΖΠΖΠ ΚΔ ΞΟΑΠΗΛΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ) 

Ξεξηγξαθή  
 
Νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη αμηνπνίεζε ησλ 
λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αληηκεησπίδνπλ ελδερφκελα θξίζηκα 

πξνβιήκαηα, επηιχνπλ δηαθνξέο, ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηδεψλ θαη 
απφςεσλ θαη αίξνπλ ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο. 
 

(Ζ παξαθάησ απάληεζε έρεη εζηηαζζεί (θαθψο) κφλν ζηελ ππνγξακκηζκέλε 
θξάζε ηεο πεξηγξαθήο. Πήκεξα 30 Ηνπλίνπ, ηελ ζπκπιεξψλσ γηα λα είλαη πην 
πιήξεο, κε πξάζηλα γξάκκαηα) 

Δλδεηθηηθή απάληεζε: 
Κάιινλ έθαλε ιάζνο πνπ ε Ξνιηηεία πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο αίηεζεο σο Γηεπζπληή θάπνηνπ πνπ δελ δηαζέηεη ηελ πηζηνπνίεζε 

Α΄επηπέδνπ ζηηο ΡΞΔ. Ν ιφγν πνπ εθθξάδσ απηή ηελ ζθιεξή θξηηηθή, είλαη ην 
γεγνλφο, φηη ε επηκφξθσζε Α΄επηπέδνπ πξνζθέξεηαη ζε φινπο ηνπο 
θαζεγεηέο εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα. Άξα απφ ηα 8 ρξφληα πνπ έρεη 

θάπνηνο δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηεπζπληήο, ζεκαίλεη φηη επί 8 ρξφληα 
δελ θξφληηζε λα επηκνξθσζεί θαη λα πηζηνπνηεζεί. Ζ πηζηνπνίεζε λνείηαη θαη 
κε ην ιεγφκελν ACDL (θαη ηα ζπλαθή) ή θαη κε πηπρίν ζρνιήο πνπ έρεη 

πεξάζεη 4 ή 6 καζήκαηα πιεξνθνξηθήο ζην Ξαλεπηζηήκην. Ξέξαλ απηνχ, θάζε 
θνξά πνπ δηεμήγεην έλα λέν πξφγξακκα είηε επηκφξθσζεο ζην Α΄επίπεδν 
είζηε πηζηνπνίεζεο, ην πνπξγείν εμέθξαδε αγσληψδε πξνζπάζεηα γηα 

ζπκκεηνρή φισλ. Έλαο -ινηπφλ- δηεπζπληήο δελ θζάλεη λα έρεη ζεηηθή ζηάζε 
ζηηο ΡΞΔ. Αλ είρε, ζα έπξεπε λα είρε ήδε επηκνξθσζεί. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

λνκίδεη φηη ην δηαδίθηπν είλαη θάπνηα δαηκνληθή θαηαζθεπή πνπ έρεη ζρέζε κε 
ην 666 θηι Πθνηαδηζηηθέο απφςεηο αθνχκε ηδίσο απφ κεγάινπο ζπλαδέιθνπο 
πνπ φκσο δελ είλαη θαη ηφζν κεγάινη ψζηε λα είλαη αλεπίδεθηνη 

επηκνξθψζεσο. Απηνί δελ κπνξνχλ λα εκπλεχζνπλ θαλέλαλ γηα ηηο ΡΞΔ . 
Ππλαθφινπζα, κάιινλ είλαη απίζαλν λα εκπλεχζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ θαη 
γηα ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο θηι Δπίζεο, ΠΛΑΘΝΙΝΘΑ, αλ δελ είλαη ελήκεξνη 

ηη είλαη ε Γθνχγθι, δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ νχηε ην ρηνχκνξ ησλ 
δηαθεκίζεσλ ηεο ηειεφξαζεο πνπ ζαηηξίδεη ηελ άγλνηα ησλ παιαηψλ γεληψλ 
ζηηο ΡΞΔ («Πηελ κάλλα ζνπ ην είπεο;»)  άκα δελ κπνξεί λα ζηείιεη έλα κέει 

ζα έρεη Γξακκαηέα γη απηή ηελ δνπιεηά; Θη αλ ην Πρνιείν δελ έρεη Γξακκαηέα 
ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ξιεξνθνξηθφ ηνπ Πρνιείνπ γη απηφ (απαξάδεθην!) Θαη 
δελ ζα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηνλ ΔΞΑΦΝ ή ην ΛΔΠΡΥΟ ή ηελ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ή ην 

ΥΟΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ή ην ΚΔΛΡΥΟ ; ή ηνπο ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ ΡΝΞΝΠ, 
(ΝΔΞΔΘ, ΞΗ, ΞΓΒΚΘ, servey, opengov, ειεθηξνληθή δήισζε ΗΘΑ γηα ηελ 
ΑΞΓ γηα Πρνιείν θαη Πρνιηθή Δπηηξνπή; θαη γηα ηηκνιφγηα άλσ ησλ 300€ θάζε 

ρξφλν κέζσ taxisnet;) Ν Γηεπζπληήο πξέπεη λα θαηέρεη θσδηθνχο αζθαιείαο 
θηι Θα ηα εκπηζηεπζεί απηά ζε άιινπο; Θαη ηί δνπιείεο ζα αλαιάβεη έλαληη 

απηψλ; Ξξέπεη λα γλσξίδεη ηελ δνπιεηά φισλ ή λα κπνξεί λα ηελ θάλεη ζε κηα 



δεδνκέλε ζηηγκή, άιισο δελ  ζα κπνξέζεη λα δηνηθήζεη κε επαρζείο 
ππνρξεψζεηο , δνπιείεο θαη πθηζηάκελνο εζηθνχο ή άιινπο εθβηαζκνχο. 

Ν Γηεπζπληήο ζεσξείηαη θαη  σο γλψζηεο ηεο λνκνζεζίαο ή  θαη σο πνιχπεηξνο 
(ρσξίο βεβαίσο λα είλαη) αιιά ζε κηα δχζθνιε, ίζσο θαη  ιφγσ επζπλνθνβίαο, 
δεηείηαη ε γλψκε ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζέκαηνο (θαιχηεξα απφ ην λα 

παξαθάκπηεηαη) γη απηφ έρεη επζχλε λα δίλεη απζεληηθέο απαληήζεηο θαη 
ζσζηέο θαη αθνχ απηφ δελ είλαη πάληα δπλαηφλ λα κπνξεί λα πεη «ζα ην 
ςάμσ» φπσο άιισζηε είλαη θαη ε πξαθηηθή έλαληη ησλ καζεηψλ καο.  

Ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα είλαη θαη ν δηάκεζνο πνπ ζα άξεη κηα παξεμήγεζε 
κεηαμχ δχν ζπλαδέιθσλ, αξθεί λα έρεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, αθνχ ν θάζε 

έλαο κπνξεί λα επεξεαζηεί ζεηηθά απφ ηνλ δηεπζπληή θαη ηειηθά λα ηα βξνπλ 
(δεδνκέλνπ φηη νη ηπρφλ «δηαθνξέο» δελ είλαη πξαγκαηηθέο)  
Ν Γηεπζπληήο έρεη ηελ επνπηεία ηεο εθπαίδεπζεο απφ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο θαη 

κπνξεί λα άξεη πιήζνο παξεμεγήζεσλ, αξθεί λα νκηιεί επί φισλ ησλ ζεκάησλ 
κε φινπο. Θπκάκαη έλα εληππσζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ήκνπλ ηξηψλ εηψλ 
θαζεγεηήο αιιά κε εκπεηξία δηεπζπληή σο....πξσηνδηφξηζηνο ζε  έλα νξεηλφ 

δπζπξφζηην ρσξηφ. Δίρα ζρεκαηίζεη κηα άπνςε φηη νη θαζεγεηέο νη έρνληεο 
ρξφληα ζηελ πιάηε, γλσξίδνπλ πξάγκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη΄εκέ βαζηθά. 
ζπνπ κηα κέξα έλαο θαζεγεηήο έρσλ ππεξ-εηθνζαεηή πξνυπεξεζία πήγε λα 

πξνθαιέζεη ζπδήηεζε ζηνλ Πχιινγν, δηφηη αλεθάιπςε, φηη «ν Γηεπζπληήο έρεη 
έλα βηβιίν, φπνπ θαηαγξάθεη πνηφο απεξγεί θαη πνηνο φρη θαη πνηνο ιείπεη θαη 
πνηνο φρη»   θαη φηη ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ....ΘΑΡΑΓΓΔΙΘΔΗ! Θπκάκαη φηη ηνλ είρα βάιιεη 

ιίγν «πφζηα» κε κε κηα θξάζε «θαιά ξε Γηψξγν, είθνζη ρξφληα θαζεγεηήο θαη 
δελ μέξεηο φηη ν Γηεπζπληήο ηεξεί εκεξνιφγην Πρνιείνπ θαη θαηαγξάθεη πνηνο 
απεξγεί θαη πνηνο φρη γηα λα γίλνπλ πεξηθνπέο κηζζνχ κεηά απφ 6 κήλεο  ζην 

δψξν Ξάζρα ή ζην Γψξν Σξηζηνπγέλλσλ ή ζην επίδνκα αδείαο ή γηα λα 
θαηαγξάςεη έλα αμηνκελεκφλεπην πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζην Πρνιείν; ΑΡΝ 
ΙΔΓΔΡΑΗ ΒΗΒΙΗΝ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ , ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ΡΖΟΝΚΔΛΝ ΑΞΝ ΝΙΑ ΡΑ 

ΠΣΝΙΔΗΑ! 
Αιιά ηψξα βεβαίσο γλσξίδσ, φηη αλ δελ έρεη θάλεη δηεπζπληήο, γηαηί λα 

γλσξίδεη απηή ηελ «ιεπηνκέξεηα;» 
Θαιφ ινηπφλ είλαη, ν Γηεπζπληήο λα κεηαθέξεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη απφ 
ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη, θάλεη θαιφ ζε φινπο θαη φρη κφλν ζηνπο λένπο 

ζπλαδέιθνπο! 

Θέμα 55ο 
 

Ζ έξεπλα ζηα ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο αλαθέξεη φηη νη δηεπζπληέο 
ζρνιείσλ πνπ επηηπγράλνπλ πςειά εθπαηδεπηηθά επίπεδα ζηα ζρνιεία ηνπο, 
επηδεηθλχνπλ (κεηαμχ άιισλ) ηα εμήο γλσξίζκαηα: Έρνπλ βαζηά ζθέςε, 

ζηνραζκφ θαη είλαη δηά βίνπ καζεηέο. Bξίζθνπλ ρξφλν λα ζηνραζηνχλ γηα ηηο 
πξάμεηο ηνπο. Έρνπλ ηε βαζηά πεπνίζεζε φηη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πνιχ 
πεξηζζφηεξν απφ κηα εγεηηθή ζέζε παξά απφ άιιε ζέζε ζην ζχζηεκα. Δίλαη 

ξηςνθίλδπλνη θαη δελ θνβνχληαη λα "εθθξάζνπλ ηηο βαζχηεξέο ηνπο ζθέςεηο" 
κε άλεζε. Αξθεηέο θνξέο ξηςνθηλδπλεχνπλ θαη παίξλνπλ απνθάζεηο αθφκα θαη 
ελάληηα ζηηο νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ ή παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο ρσξίο ηε ξεηή 

έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. 
 



Απάληεζε: 
Ζ βαζηά ζθέςε θαη ν ζηνραζκφο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνθνχ. Ν 

αλαζηνραζκφο είλαη κηα κεηαγλσζηηθή δηεξγαζία παηδαγσγηθή πνπ θαηά ζεηξά 
είλαη ηειεπηαία ζε κηα γξακκηθή παξάζεζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη 
ζηνλ εγθέθαιν γηα λα επηηεπρζεί ε κάζεζε. 

Ξηφ απιά: 
Πθέπηνκαη πάλσ ζε απηφ πνπ κφιηο έκαζα. Ρί αιιάδεη ηψξα κε απηφ πνπ 
έκαζα; Απηφ πνπ έκαζα ζπλδέεηαη κε άιια πνπ είρα κάζεη ζην παξειζφλ; 

Αλαζεσξείηαη θάηη; δηαλνίγνληαη γεληθνί ηξφπνη κε απηφ πνπ έκαζα;  
Πηελ παηδαγσγηθή, εξσηήκαηα παξφκνηα κε ηα πξνεγνχκελα είλαη επθηαίν λα 

δηαηππψλεη ν καζεηήο αλ ζέινπκε λα θαηαθηήζεη ηελ κάζεζε. Ππλήζσο δελ 
κέλεη ρξφλνο, θηππά ην θνπδνχλη.  πνην φκσο  έρεη κάζεη ηηο ηερληθέο ηεο 
κάζεζεο πξνζπαζεί ζπλεηδεηά λα θάλεη ηελ αθνκνίσζε . 

Ν  δηεπζπληήο γλσξίδεη θαιά φηη «ε κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε 
ησλ γλψζεσλ θαη κάιηζηα ζηελ κφληκε ηξνπνπνίεζε» Γη απηφ θάλεη 
αλαζηνραζκφ θαη κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Ξξνζπαζεί ζπλεηδεηά λα εληάμεη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζε γεληθφηεξα γλσζηηθά ζρήκαηα  θαη δελ ην αθήλεη ζηελ 
ηχρε. 
Λα ζπκεζνχκε ιίγν ηνλ Ξηαδέ: 

 
Ζ αθνκνίσζε είλαη ε ελέξγεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα ελζσκαηψζεη κηα λέα 
θαηάζηαζε ζε απηά πνπ ήδε γλσξίδεη. 

Ζ ζπκκφξθσζε είλαη ε ελέξγεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ελφο 
ζθνπνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Ζ πξνζαξκνγή είλαη βηνινγηθή αξρή θαη είλαη ε ζπληζηακέλε ηεο αθνκνίσζεο 

– ζπκκφξθσζεο. 
Ρν ζρήκα απνηειεί ηελ κνλάδα κάζεζεο: ε πξνζαξκνγή, κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο χζηεξα απφ κηα ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ. 
 

Δπαλεξρφκαζηε ζηνλ Γηεπζπληή πνπ είλαη δηα βίνπ καζεηήο. ρη κφλν ζηελ 
ηξέρνπζα ηππηθή επηκφξθσζε, αιιά θαη ζηελ κε ηππηθή. Καζαίλεη ζπλέρεηα 
λέεο κεζφδνπο πηζαλφλ απνηειεζκαηηθφηεξεο (γη απηφ πξνσζνχληαη σο λέεο) 

γηα λα θάλεη δηαξθψο θαιχηεξα ηελ δνπιεηά ηνπ ε νπνία δελ κπνξεί λα 
ηεικαηψλεη. 
Θαηαιαβαίλεη, φηη κε ην λα έρεη ζέζεηο φπνπ έρεη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, 

κπνξεί λα παξέκβεη απνθαζηζηηθά ζηα ηεθηαηλφκελα, ζηηο δηεξγαζίεο πνπ 
παξάγνπλ ην λέν , ηειηθά ην ζσζηφηεξν. Γηα λα αλαδεηνχκε λέεο πξαθηηθέο 
ζεκαίλεη φηη νη παξαδνζηαθέο δελ  ιεηηνπξγνχλ θαιά.  Γηα λα αληηθαηαζηήζεηο 

φκσο ην παιηφ κε ην λέν, ζα πξέπεη λα έρεηο θαη ηελ βαζηά γλψζε ηνπ φηη απηφ 
ζα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα. Θαλείο φκσο δελ  δηαζέηεη ηέηνηα ζπληαγή 
πξφβιεςεο. Ζ κφλε δηαζθάιηζε επηηπρίαο ζην λέν (θαη φρη φρη πάληα) είλαη ε 

βαζηά γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ εκθαλψλ 
θαη αθαλψλ θαζψο θαη ησλ πξνεθηάζεψλ ηνπο ζηελ θνηλσλία ηελ νηθνλνκία, 
ηελ θνησληνινγία ,ηελ πνιηηηθή θηι φπσο  θαη ε γελεζηνπξγφο ηνπ αηηία. Απηή 

είλαη ε αθεηεξία ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ φπνηνπ λένπ πξνηαζεί θαη 
εθαξκνζζεί.  



Δπίζεο, απηφο πνπ εθθξάδεη ηηο βαζχηεξεο ηνπ ζθέςεηο ζεκαίλεη φηη είλαη 
ζίγνπξνο γηα ηνλ ζηνραζκφ ηνπ (βεβαίσο ζίγνπξνη είλαη θαη νη βιάθεο, αιιά 

εδψ νκηινχκε γηα ζηνραζηή-Γηεπζπληή) Ν κέηξηνο, δελ είλαη ζίγνπξνο γη απηά 
πνπ ζθέθηεηαη, άξα ΝΣΟΥΛΔΡΑΗ πίζσ απφ ηελ ζησπή ηνπ εθαξκφδνληαο 
(ιαλζαζκέλα) «θξείηησλ ην ζηγάλ», «ε ζησπή είλαη ρξπζφο»,  «ζηγή θφζκνλ 

ηε γπλαηθί θέξεη» Απηά ηζρχνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ ή ηεο 
απηνζπγθξάηεζεο ζηα πιαίζηα ζπκνχ ή επίγλσζεο ηεο κεηξηφηεηάο καο (αξρή 
ζνθίαο θαηά Πσθξάηε, ην «ελ νίδα φηη νπδέλ νίδα») Ρν ζέκα είλαη φηη θάπνηα 

θνξά ΘΑΙΝΚΑΠΡΔ ΛΑ ΘΑΡΑΘΔΠΝΚΔ ΑΞΝΤΖ. Θαη γηα λα ηελ θαηαζέζνπκε 
ζα πξέπεη λα ΓΗΑΘΔΡΝΚΔ θαη γηα λα δηαζέηνπκε ζθαηξηθή αληίιεςε 

γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα θάλνπκε «επί-ζθεςε» επί ησλ 
νλνκάησλ θαη ησλ ζεκαηλνκέλσλ ηνπο (Αξρή ζνθίαο νλνκάησλ επίζθεςηο)  
Δπίζεο γηα λα πάξεηο πξσηνβνπιίεο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Ξξντζηακέλεο 

Αξρήο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηο ζε βάζνο ΡΛ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
(φηη δελ είζαη παξάλνκνο) θαη ηελ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΓΟΝ ΠΝ 
(βαζεηά γλψζε ηνπ αλζξσπίλνπ πεξηβάιινληφο ζνπ) Κφλν έηζη επηηπγράλεηο 

ρσξίο λα ξηζθάξεηο, άζρεηα αλ ν ηξίηνο παξαηεξεηήο βιέπεη ξίζθν ..... 
Κελ μερλάκε,φηη «ν ηνικψλ ληθά» Ρφικε φκσο δελ είλαη ε απνθνηηά, αιιά ε 
ιεινγηζκέλε έγθαηξε θίλεζε. 

Θέμα 56ο 
Ξεξηγξαθή: 
πσο αλαθέξεη έλαο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, φηαλ πξσηνδηνξίζηεθε, 

επηθξίζεθε ε φιε δηνηθεηηθή ηνπ ηαθηηθή σο ηδηαίηεξα απζηεξή θαη σο εθ 
ηνχηνπ πέξαζε πνιχ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κε ηελ επξχηεξε ζρνιηθή 
θνηλφηεηα (εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, καζεηέο). Φέηνο επηζπκεί ηα πξάγκαηα λα 

είλαη δηαθνξεηηθά. Γη’ απηφ, δηαλχνληαο ηψξα ηνλ ηξίην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ, 
πηνζέηεζε κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε πξνζπαζψληαο λα θξαηήζεη καθξηά ηα 
αξλεηηθά ζρφιηα ηεο θνηλφηεηαο. Αθφκα θαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηα ρεηξίδεηαη 

κε θεηδψ, γηα λα κελ θαηεγνξεζεί γηα ζπαηάιε. Γελ πηέδεη θαλέλαλ, δέρεηαη 
εηζεγήζεηο θαη πξνζπαζεί λα είλαη δίθαηνο ζηηο απνθάζεηο ηνπ. Γηα θάζε ηνπ 

ελέξγεηα φκσο, ζθέθηεηαη πξψηα ηελ αληίδξαζε ησλ γνληψλ. 

 

Απάληεζε: 

Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή πξνζνκνηψλεηαη κε έλα εθθξεκέο, φπνπ απφ ην 
αλψηαην δεμηφ άλσ άθξν ηεο ηξνρηάο ηνπ πνπ πήγε ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο 
ηνπ, πήγε θαη΄επζείαλ ζην αλψηαην αξηζηεξφ άθξν , ελψ ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο είλαη ζηελ κέζε. 

Γελ ήηαλ πνιχ ζίγνπξνο έσο θαζφινπ ζίγνπξνο γη απηά πνπ έθαλε , δελ ηα 
πίζηεπε πξαγκαηηθά, δελ  κπνξνχζε λα ηα ηεθκεξηψζεη ζηέξεα,  δελ 

πεξηνξίζζεθε ίζσο ζε ιίγα αιιά απαίηεζε λα ηα αιιάμεη φια.... 

ΘΑΗ: 

Αθνχ δέρζεθε ηελ κήληλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, αθνχ αληέδξαζαλ 

φινη, γίλεηαη ν ηχπνο ηνπ «φ,ηη ζέιεη ν ιαφο», φπσο επηζπκείηε , φπσο ζέιεηε, 
δελ θαηλνηνκψ, δελ πξνθαιψ ζπγθξνχζεηο δελ θάλσ ηίπνηα. 



Ν παξαπάλσ δηεπζπληήο πξνθαλψο δελ είρε εκπεηξία, πξνθαλψο δελ έρεη 
ζνβαξφ ππφβξαζξν γλψζεσλ ζηελ δηνίθεζε , φπσο επίζεο θαη δελ αληέρεη ηηο 

πηέζεηο. Ιέεη πνιιά θαη θάλεη ιίγα κάιινλ είλαη αλεπαξθήο. Ζ λέα ηνπ 
«ηαθηηθή» ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ Πρνιηθή ηνπ 
κνλάδα. Ηδίσο κε ην λα δίδεη κεγάιε βάζε ζηελ γλψκε ησλ γνλέσλ. Νη γνλείο 

είλαη νη κε εηδηθνί ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ε ηδηφηεηά ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 
θνηλφηεηα θαζνξίδεηαη  απφ ην αλ έρνπλ ή φρη παηδηά. Απηφ δελ ζπλεπάγεηαη 
ππνρξεσηηθά γλψζε ηνπ ρψξνπ αιιά κάιινλ άγλνηα. Κάιηζηα, ζπλήζσο έρνπλ 

ιαλζαζκέλεο δνμαζίεο θαη δεηνχλ παξάλνκα πξάγκαηα. Δθεί ρξεηάδεηαη ν 
δηεπζπληήο πνπ ζα ηνπο πεη γηα έλα δένλ θαη ρξφλην πξφβιεκα ηεο 

Δθπαίδεπζεο ι.ρ. ηα εμήο: «Θαιά θάλεη θαη είλαη δηαδεδνκέλε ηαθηηθή-
πξαθηηθή  ε θαηάιεςε δεκνζίσλ θηηξίσλ, αιιά είλαη θαη παξάλνκε» Θαη 
βεβαίσο λα ηνπο πεη φηη είλαη παξάλνκε ε ηαθηηθή, δελ θεξδίδεη πνιιά ,αθνχ 

ρξεηάδνληαη επηρεηξήκαηα, φηη ε θαηάιεςε δεκηνπξγεί καζεζηαθά πξνβιήκαηα 
ζηα παηδηά ηνπο θαη είλαη αιπζηηειήο πξαθηηθή. πάξρνπλ ρηιηάδεο άιινη 
ηξφπνη δηεθδίθεζεο ησλ δηθαίσλ λφκηκνη, ζεκηηνί θαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί. Αιιά αλ πηζηεχεη θαη απηφο ηα ίδηα ζηελ γλσζηή λενειιεληθή 
ζνινχξα, δελ ζα πάκε φρη κφλν κπξνζηά, αιιά δελ ζα μεθνιιήζνπκε απφ 
απηφ ην ηέικα. 

γηαηί δελ γίλνληαη θαηαιήςεηο ζηα Ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα; 

Γηαηί δελ γίλνληαη θαηαιήςεηο ζηα θξνληηζηήξηα; 

Αληηζέησο: 

Γηαηί έρνπλ γίλεη κέρξη θαη ζηα (Γεκφζηα) Γεκνηηθά θαηαιήςεηο; 

Ρα θξνληηζηήξηα έρνπλ πάληα επαξθείο ππνδνκέο; 

γηαηί ην δσξεάλ λα θηχλεηαη θαη λα ζενπνηείηαη ην επί πιεξσκή; Θα 

ππνζηεξίμνπκε ηελ Γεκφζηα εθπαίδεπζε; Ηδίσο  ΡΥΟΑ, έρνπκε πεξηζζφηεξνπο 
ιφγνπο γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.  

Φπζηθά ηα παξαπάλσ κε ηελ θξαηνχζα θνπιηνχξα ζεσξνχληαη «αηξεηηθά» 

ελψ είλαη ΑΞΙΥΠ ΡΑ ΛΝΚΗΚΑ ΘΑΗ ΡΑ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΘΑ.... 

 

Σξεηάδεηαη ινηπφλ: 

Γηάβαζκα, κειέηε λνκνζεζίαο, λα εξσηά έλαλ πην παιηφ δηεπζπληή, λα εξσηά 
ηνπο παιηνχο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ,  λα κελ αλνίγεη ηαπηνρξφλσο 
πνιιά κέησπα, λα ηα ιχλεη κεζνδηθά θαη κε γλψζε.  
 
Θέμα 57ο 

Γηα λα πξνσζήζεη ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκνχζε, ν δηεπζπληήο ελφο  ζρνιείνπ  
αθνινχζεζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Αξρηθά είρε ζπλαληήζεηο κε γνλείο, 
κε καζεηέο θαη κε εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ θιίκα. 

Πηε ζπλέρεηα, πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ηνπο θαλνληζκνχο ζηα ζέκαηα 
πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ. Πε ζπλεδξία πξνζσπηθνχ κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί 
αληέδξαζαλ αξλεηηθά θαη δελ απνδέρνληαλ θακηά αιιαγή. Πχκθσλα κε ην 

δηεπζπληή, απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη απηή ε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ 
δηνηθνχζε άηππα ην ζρνιείν γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζπλέπεηα θαλέλαο 



δηεπζπληήο λα κελ κπνξεί λα δηεπζχλεη ην ζρνιείν ρσξίο ηε δηθή ηνπο 
ππνζηήξημε. 

 
Απάληεζε: 
Ρν γλσζηφ γεληθά, είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπληεξεηηθνί (κε ηελ 

θνηλσληνινγηθή φρη  αλαγθαζηηθά  πνιηηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ) θαη επνκέλσο 
δελ είλαη επεπίθνξνη θαη δεθηηθνί ζην λέν  (βιέπε θαη άιιε ζρεηηθή κειέηε 
πεξίπησζεο) Ρν φηη απνηεινχλ θιίθα, ππννκάδα θηι θαζφινπ παξάμελν, αθνχ 

θη απηφ ζεσξείηαη ηζρπξφ ελδερφκελν. Ρέηνηεο άηππεο νκάδεο δεκηνπξγνχληαη 
κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ή θαη κε ηελ «εμεηδίθεπζε» ζε 

κηα δνπιεηά.  
Ν παξαπάλσ δηεπζπληήο έθαλε πνιχ ζσζηέο πξψηεο θηλήζεηο, αιιά ζα 
επηηχρεη κφλν κε ηελ απνδνρή ηνπ Ππιιφγνπ. ππάξρεη θαη ε ινγηθή ηεο 

«ζαιακνπνίεζεο» (ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ζηελ Διιάδα) φπνπ ηα ζεκεία 
πεξλνχλ ηκεκαηηθά. Πε θάζε πεξίπησζε, αλ γίλνπλ έζησ θαη ειάρηζηεο 
αιιαγέο ή έζησ θαη κία κφλν νη νπνίεο φκσο ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο θαη 

ρξφληεο, ν Γηεπζπληήο πξέπεη λα ην ζεσξεί επηηπρία πξψηνπ κεγέζνπο θαη λ 
ζπλερίζεη θαη ηελ επφκελε ρξνληά κε επηκνλή θαη πεηζψ γηα ην επφκελν ζέκα! 
Ξαξαζέησ έλα «κηθξφ» ζέκα: Ρν ζέκα ηνπ κπιάλθν. Απηφ είλαη : 

α) θαξθηλνγφλν (φρη κφλν ε δηαιπηηθή ηνπ νπζία)  
β) Άρξεζην ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ΞΑΛΡΔΙΥΠ 
γ) ρξήζηκν κφλν ζε γξαθεία γηα κηα δηφξζσζε πξσηνηχπνπ θσηνηππίαο . 

(ΚΝΛΝ ΑΡΖ ΔΗΛΑΗ ΛΝΚΗΚΖ ΘΑΗ ΑΞΝΓΔΘΡΖ ΙΠΖ -ΣΟΖΠΗΚΝΡΖΡΑ) 
δ) Γίλεηαη ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πνπζελά. 
ε) Θαηαζηξέθνληαη ζξαλία θαη θαξέθιεο  , ελψ ε θαζαξίζηξηα αλαπλέεη 

θαξθηλνγφλα δηαιπηηθά γηα λα θαζαξίζεη ηηο αλάγιπθεο απαζαλαηίζεηο ηνπ 
Γηψξγνο +Καξία =ιάβ. 
Ρν εκπφδην λα ιπζεί ην παξαπάλσ ζέκα είλαη ε ΓΝΜΑΠΗΑ ηεο ρξεζηκφηεηαο 

ηνπ ιεπθνχ δηνξζσηηθνχ, απφ κέξνπο ησλ θαζεγεηψλ. 
Αο πνχκε δελ γλσξίδνπλ φινη, φηη ηα γξαπηά, ΝΣΗ ΚΝΛΝ ΡΥΛ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΥΛ, 

αιιά θαη ησλ ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ  θαη ηα πξφρεηξα, δελ επηδέρνληαη 
ιεπθνχ δηνξζσηηθνχ, επεηδή ηα γξαπηά, σο έγγξαθα ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο 
δλε κπνξνχλ λα δηνξζψλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ είλαη πιαζηνγξαθία. 

πφθεηληαη ζε αλαβαζκνιφγηζε θαη αλ δερζνχκε φηη ην κπιάλθν είλαη 
απνδεθηφ ηφηε κπνξεί λα κπεη κπιάλθν ζε ζσζηφ, λα δηνξζσζεί ζσζηφ, λα 
γίλεη ην ζσζηφ ιάζνο θαη ην ιάζνο ζσζηφ! Ξνηνο ζα ην ειέγμεη αλ είλαη 

απνδεθηφ ην κπιάλθν; (Γηα απηφ απαγνξεχεηαη ζηηο Ξαλειιήληεο ΟΖΡΑ) Νη 
δηνξζψζεηο ζηα επίζεκα δεκφζηα έγγξαθα έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν:  
«Γηαγξάθνληαη νη αξάδεο απφ ηελ αξρή ηελ πξνηάζεσο ζηελ πέκπηε αξάδα 

έσο θαη ηελ δέθαηε θαη ζηελ ζέζε ηνπο πξνζηίζεηαη ην παξαθάησ 
θείκελν:«...................................» (Αθνινπζεί ζθξαγίδα ππνγξαθή ηνπ 
ελεξγνχληνο ηελ αιιαγή (κε θφθθηλν ζηπιφ) 

Ζ δηφξζσζε ζε έλα έγγξαθν πνπ ην έρεη εθδψζεη κηα πεξεζία δηνξζψλεηαη 
ελίνηε κε κπιάλθν θαη κεηά πάλσ παηηέηαη θαη κηα ζθξαγίδα έηζη ψζηε λα κελ 
κπνξεί λα μαλαδηνξζσζεί κε κπιάλθν.  . Έλα ηέηνην έγγξαθν δελ έρεη 

ππνγξαθή ή κνλνγξαθή πάλσ ζηελ δηφξζσζε. Ππλήζσο γίλεηαη απνδεθηφ (αλ 
είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη δελ έρεη ζρέζε κε νηθνλνκηθά) αιιά φπσο 

θαηαιαβαίλεη θάπνηνο, δελ είλαη ζσζηή πιήξσο ε δηφξζσζε. 



Ρν παξάδεηγκα κε ην κπιάλθν είλαη «έλζεην» ζηελ απάληεζε.....  
 

Θέκα 58ν 
Ζ δηεζλήο εθπαηδεπηηθή έξεπλα δείρλεη φηη νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ επηδξνχλ 
θπξίσο έκκεζα ζηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο κέζσ ησλ εμήο 

παξαγφλησλ: 
 

 Γίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ επίηεπμε πςειψλ αθαδεκατθψλ επηπέδσλ  

 Αμηνινγνχλ ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε πνπ ζπκβαίλεη ζηα ζρνιεία ηνπο  

 Γεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ  
 Γίλνπλ πιεξνθνξίεο ζε φιν ην πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ  
 Ξαξέρνπλ επθαηξίεο γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

ηνπο 

Απάληεζε: 
Γίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ επίηεπμε πςειψλ αθαδεκατθψλ επηπέδσλ 
Γηα λα ππάξμεη έκθαζε ζην παξαπάλσ, ζα πξέπεη ν Γηεπζπληήο λα πξνσζεί 

ηελ δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Πρνιείνπ, λα πξνζιακβάλεη 
πξνζσπηθφ κε πςεινχο Αθαδεκατθνχο ηίηινπο θαη απφ θεκηζκέλα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (θπζηθά δελ κπνξεί λα γίλεη ζηελ εκεδαπή)  

Αμηνινγνχλ ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε πνπ ζπκβαίλεη ζηα ζρνιεία ηνπο 
Γελ γίλεηαη εδψ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, γίλεηαη κφλν θαηαγξαθή. Γει. 
αλαδήηεζε αηηηψλ γη ην απνηέιεζκα ή πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε δελ πθίζηαηαη 

. Κε ηελ επεξρφκελε απηναμηνιφγεζε ζα επηηειεζηεί θαη απηή ε ιεηηνπξγία 
κεξηθψο (Ν Γηεπζπληήο δελ είλαη αθφκα αμηνινγεηήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο) 
Γεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθέο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ 

Γελ πθίζηαηαη σο πξαθηηθή ζηελ Γεκφζηα εθπαίδεπζε, πέξαλ ηεο αλάζεζεο 
δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, φπνπ κηα εξγαζία κπνξεί λα ηελ αλαιάβνπλ 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θαζεγεηέο. 

Γίλνπλ πιεξνθνξίεο ζε φιν ην πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο επηδφζεηο 
ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ  

Απηφ γίλεηαη θαη εδψ, ελ ζπιιφγσ, αιιά είλαη ζπδεηεηέν αλ είλαη ε 
ζεζκνζεηεκέλε εηθφλα πιήξεο θαη επαξθήο.  (Κηα αξηζκεηηθή απνηίκεζε δελ 
ιέεη πνιιά πξάγκαηα) Απηφ πνπ γίλεηαη ζηνλ ζχιινγν, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί επαξθέο ζχκθσλα κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο. (πνξηθφιην 
θηι) 
Ξαξέρνπλ επθαηξίεο γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

Απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη εδψ κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

Θέκα 59ν 
 

Νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο εγέηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ 
ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ Blake θαη Muton αληηκεησπίδνπλ ην δίιεκκα 
κεηαμχ ηεο επηδίσμεο επίηεπμεο απνηειεζκάησλ θαη ηεο δηακφξθσζεο θαιψλ 



αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Νη 5 δηαθνξεηηθνί ηχπνη εγέηε πνπ πξνθχπηνπλ κε 
βάζε ηελ παξαπάλσ ζεσξία είλαη: 

 
Α. Αδηάθνξνο εγέηεο,  (αδηαθνξεί γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο θαιέο ζρέζεηο) 
 

Β. Γηεπζπληήο Ιέζρεο, (ελδηαθέξεηαη γηα ηηο θαιέο ζρέζεηο θαη αδηαθνξεί γηα 
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ) 
 

Γ. Γηεπζπληήο ηεο κέζεο νδνχ, (εμηζνξξνπεί κεηαμχ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 
ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ θαιψλ ζρέζεσλ) 

 
Γ. Γηεπζπληήο ηνπ θαζήθνληνο, (ε κάζεζε ησλ καζεηψλ είλαη ην θχξην 
κέιεκά ηνπ θαη αδηαθνξεί γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ) 

 
Δ. Γηεπζπληήο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο, (Γηνίθεζε κε έκθαζε ζηελ ζπλερή 
παξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνο 

φθεινο ησλ καζεηψλ) 
 
Πρφιηα: 

Α. (1,1) Ν αδηάθνξνο είλαη εμ νξηζκνχ αλεπαξθήο γηα λα δηνηθήζεη έλα 
ζχγρξνλν ζρνιείν θαη κάιηζηα ηψξα. 
Β.(1,9) Ν Γηεπζπληήο ιέζρεο, νξγαλψλεη θαιά ηζηκπνχζηα, έρεη άξηζηεο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ινπθάξεη ην πξνζσπηθφ, ην θαιχπηεη, ην αλέρεηαη ζε 
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, νη καζεηέο ελ ρνξψ ξπζκηθά θξαπγάδνπλ «εί-ζαη-ν-
παηέ-ξαοκάο!»  

Γ. (5,5) Θαιφο δηεπζπληήο γηα δηεθπεξαηψζεηο, δελ ζίγεη θαθψο θείκελα,  δελ 
πηέδεη νχηε ηνλ ίδην πνιχ νχηε θαλέλαλ πνιχ. Δίλαη ζε νξηαθφ επίπεδν απφ 
πιεπξάο ηθαλφηεηνο-απνηειεζκαηηθφηεηνο. (Θεσξεηηθά, φηαλ ππάξρνπλ 

πξνθιήζεηο θαηξψλ θηι ΓΔΛ είλαη αλεθηφο, αιιά ζηελ πξάμε, φηαλ  έρνπκε θαη 
θάπνηνπο πνπ πάλε ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε ....δηθαζηήξηα , ίζσο πξέπεη λα ηνλ 

εληάμνπκε ζε νξηαθή ίζσο απνδνρή, αιιά απνδνρή!) Ν Γηεπζπληήο ηεο κέζεο 
νδνχ είλαη ν ηππηθφο , φπνπ θάλεη αξθεηή  δνπιεηά. Ιέγεηαη κέζεο νδνχ, αιιά 
είλαη κάιινλ πάλσ απφ ηνλ Κ.Ν. (ζηελ πξάμε φπσο είπακε) 

Γ.(9,1)  Ν Γηεπζπληήο ηνπ θαζήθνληνο θαη απηφο είλαη θαιφο δηεπζπληήο (γηα 
ηελ δηνίθεζε, φρη γηα ην πξνζσπηθφ) έζησ αλ παξείλαη ηππηθφο θαη αλ ην 
πξνζσπηθφ ιέεη φηη είλαη ππεξβνιηθφο θαη έρεη θαη δίθην!.Θακηά θνξά, αλ πέζεη 

θάπνηνο θαζεγεηήο πάλσ ζε έλαλ (9,1) δηεπζπληή, θάλεη ακέζσο αίηεζε 
κεηάζεζεο γηα καθξηλφηεξν ζρνιείν απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ! 
Δ. (9,9) Ν Γηεπζπληήο ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη ην ηδεαηφ πξφηππν, 

ιίγνη κπνξνχλ λα ην ππνδπζνχλ, ζέιεη πξνζφληα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά. 
Μεδνπκίδεη φκσο ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ελίνηε ην θαηαπηέδεη ή εμνπζελψλεη  
ηδίσο φζνπο δελ έρνπλ ηα πξνζφληα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ή 

θαη δελ  κπνξέζεη λα ηνπο εκπλεχζεη. 
 Ρί πξνβιέπεη ε ζεσξία ηεο Γηνίθεζεο θαη ην δηάγξακκα ησλ Κπιέτθ -Κνπηφλ 
γηα ηα ζηπι εγεζίαο, παξαθάησ: 

 
Νη δχν δηαζηάζεηο ηεο δηνηθεηηθήο ζράξαο παξνπζηάδνληαη πην θάησ πίλαθα 

Θεσξεηηθά ηα ζηπι εγεζίαο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε 81 (9Σ9) δηαθξηηέο 



θαηεγνξίεο, νη Κπιέτθ -Κνπηφλ αλαθέξνληαη ζε 5 δηαθεθξηκέλα απφ απηά, ζηα 
νπνία θαίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Ιφγνπ ράξηλ, ζπληεηαγκέλεο (6,7) 

ζεκαίλνπλ απηφλ πνπ ελδηαθέξεηαη ζε βαζκφ 6 γηα ηελ παξαγσγή (εδψ 
εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα) θαη 7 γηα ηνπο αλζξψπνπο (θαζεγεηέο θπξίσο 
ιφγσ αξκνδηφηεηνο. ) Κεδέλ δελ ππάξρεη γηαηί είλαη ιίγν αδχλαην  λα έρεη 

θάπνηνο κεδεληθφ ελδηαθέξνλ .Ρν 1 ζεσξείηαη ην ειάρηζην δπλαηφ θαη ην 9 ην 
κέγηζην δπλαηφ. 
 

 
 

Θαηά ηνπο Blake - Mouton, ηα ζηπι εγεζίαο ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά είλαη 5. 
 
 

 
  Ν εγέηεο ν νπνίνο πηνζεηεί ην ζηπι 1,9 δείρλεη ζαθέζηαην ελδηαθέξνλ πξνο 



ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Ξηζηεχεη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
νκάδαο πεξλά κέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο. 

 
  Απφ ηελ άιιε κεξηά ν εγέηεο ηνπ ζηπι 9,1 εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζηνπο κε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο ηεο παξαγσγήο φπσο είλαη ε λέεο ηερληθέο 

ηεο παξαγσγή, νη λέεο δηαδηθαζίεο, θηι. 
 
  Ρν ζηπι εγεζίαο 1,1 δελ είλαη θαζφινπ απνηειεζκαηηθφ. Ν εγέηεο εδψ δελ 

δείρλεη ελδηαθέξνλ νχηε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά νχηε θαη γηα ηελ 
παξαγσγή. 

  Ρν ζηπι εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 5,5 δειψλεη κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε. Ρν 
ελδηαθέξνλ ηνπ εγέηε εδψ επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη 
ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

  Ρέινο, ην πην απνηειεζκαηηθφ ζηπι εγεζίαο θαηά ηνπο Blake - Mouton είλαη 
ην 9,9. Ν εγέηεο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο ηφζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
πθηζηακέλσλ ηνπ φζν θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Απνξξίπηεηαη εδψ ε 

άπνςε, φηη νη εξγαδφκελνη ζα ιάβνπλ ηθαλνπνίεζε  

Θέμα60ο  
 

Νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο 
θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αληηκεησπίδνπλ 
ελδερφκελα θξίζηκα πξνβιήκαηα, επηιχνπλ δηαθνξέο, ζπκβάιινπλ ζηε 

ζχλζεζε ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη αίξνπλ ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο. 
Πχκθσλα κε ηελ Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, ν δηεπζπληήο ηεο «κέζεο νδνχ» 
επηδηψθεη ηελ θαηά ην δπλαηφ πην ηθαλνπνηεηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά ρσξίο λα ραιάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ν 
δηεπζπληήο ηεο «κέζεο νδνχ» επηιχεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ 
επηδηψθνληαο θαη ηα δχν κέξε λα είλαη επηπρηζκέλα. 

 
Απάληεζε: 

Ν Γηεπζπληήο ηεο κέζεο νδνχ, είλαη ν έρσλ ην ζηπι (5,5) ζχκθσλα κε ηελ 
ζεσξία ησλ Κπιέτθ-Κνπηφλ, φπσο ζην ζέκα 59. 
 

Θέκα 61ν 
Πην ζρνιείν πνπ νξίδεζηε δηεπζπληήο/-ληξηα πξφθεηηαη λα εγγξαθεί καζεηήο 
κε εκθαλή πξνβιήκαηα λνεηηθά θαη θηλεηηθά. Όζηεξα απφ ζρεηηθή επηθνηλσλία 

ζαο κε ην ΘΔΓΓ πνπ αμηνιφγεζε ην καζεηή πιεξνθνξεζήθαηε φηη ε κεηέξα 
αξλείηαη λα παξαιάβεη ηε ζρεηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία πξνηείλεηαη 
λα εγγξαθεί ην παηδί ζην ΔΔΔΔΘ, επεηδή είλαη ε κνλαδηθή εθπαηδεπηηθή δνκή 

εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ ειηθία ηνπ καζεηή πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή. Νη 
γνλείο επηκέλνπλ λα θνηηήζεη ζην δηθφ ζαο ζρνιείν, επεηδή βξίζθεηαη θνληά 
ζηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο. Δζείο εθηηκάηε φηη ηφζν απφ εθπαηδεπηηθή 

άπνςε φζν θαη απφ άπνςε αζθάιεηαο ηνπ καζεηή πξέπεη λα θνηηήζεη ζην 
ΔΔΔΘ. 
 

 



Απάληεζε: 
Ξξψηα νη νξηζκνί: 

ηί είλαη ΘΔΓΓ; 
Πηηο έδξεο φισλ ησλ λνκψλ έρνπλ ηδξπζεί κε ηνλ λφκν2817/2000 ηα Kέληξα 
Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη πνζηήξημεο (ΘΔΓΓ ) αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.Άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη ηα 
άηνκα εθείλα πνπ γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ 
ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. Ρα ΘΔΓΓ είλαη ηα ηέσο ΘΓΑ 

(Θέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη πνζηήξημεο) 
Ρί είλαη ην ΔΔΔΔΘ; 

Πρνιηθή Κνλάδα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (ΔΔΔΔΘ) πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζπλνιηθά 68 ζε φιε ηελ Διιάδα. Ρα ΔΔΔΔΘ είλαη αδηαβάζκεηα ζρνιεία, ε δε 

θνίηεζε ζε απηά δηαξθεί  απφ 5-8 έηε 
Ρη είλαη ΠΚΔΑ; 
Ρν αξθηηθφιεμν -αθξσλχκην «Πρνιηθέο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο» 

Ρί είλαη ηκήκα έληαμεο; 
Ρν Ρκήκα Έληαμεο παξαθνινπζνχλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 
νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ηεο θαλνληθήο 

ηνπο ηάμεο. Δκθαλίδνπλ δειαδή δπζθνιίεο ζηελ κάζεζε, φπσο δπζιεμία, 
δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, έρνπλ λνεηηθή αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα, 
πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θ. 

α.  
Ξψο ηδξχεηαη Ρκήκα Έληαμεο; (Ρ.Δ.) ζε έλα ΘΑΛΝΛΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ; 
1.   Βεβαηψλεηαη φηη ε ζρνιηθή κνλάδα δηαζέηεη ειεχζεξε αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα θηινμελήζεη ην Ρ.Δ. απνθιεηζηηθά.   
2.   Ππγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
θαη δηεξεπλά πνηνη απφ απηνχο έρνπλ γλσκάηεπζε απφ ΘΔΓΓ (πξψελ ΘΓΑ) 

ή πηζηνπνηεκέλε Ηαηξνπαηδαγσγηθή πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ γείαο (βι. 
http://2grpe-peiraia.att.sch.gr/sym9peir/xrisimes_sindeseis.html). Δπηπιένλ, 

«γηα ηελ ίδξπζε Ρ.Δ. απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρνπλ θαη’ 
ειάρηζηνλ ηξεηο καζεηέο» (Λ.3699/2008, άξζξν 6, παξ. 2αα). Δμππαθνχεηαη 
δε, φηη ν απμεκέλνο αξηζκφο καζεηψλ κε γλσκάηεπζε εληζρχεη ην αίηεκα 

δεκηνπξγίαο Ρ.Δ. 
3.   Ξεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο [δελ μέξσ αλ απηφ είλαη απαξαίηεην 
ηψξα] απνζηέιιεηαη απφ ην ΞΓΒΚΘ εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηελ «πνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα ίδξπζε, πξναγσγή Πρνιηθψλ Κνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο 
&amp;amp; Δθπαίδεπζεο». Δλεκεξψλεη ηνλ νηθείν Πχιινγν Γνλέσλ δεηψληαο 
κέζα απφ Ξξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ηνπο λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ ίδξπζε Ρ.Δ. 

4.   Θαιεί ζε ζπλεδξίαζε ην Πχιινγν Γηδαζθφλησλ κε ζέκα ζπδήηεζεο: 
«Ίδξπζε Ρκήκαηνο Έληαμεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα». Ζ πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε 
κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή κε απιή πιεηνςεθία.  

5.   Δηζεγείηαη πξνο ην ΘΔΓΓ ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Ρ.Δ. θνηλνπνηψληαο ην 
αίηεκα ζην Πρνιηθφ Πχκβνπιν θαη ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο νηθείαο πεξηνρήο, 
θαζψο θαη ζην Πρνιηθφ Πχκβνπιν ΔΑΔ. Πηελ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε πξνο ην 

ΘΔΓΓ αλαθέξεη επαθξηβψο: 
Πηε ζπλέρεηα, ην ΘΔΓΓ θαη ν Πχκβνπινο ΔΑΔ ζπλερίδνπλ ηε δηαδηθαζία πξνο 

ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ηε Λνκαξρηαθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, ηε 
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Ξεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο θαη ην ΞΓΒΚΘ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα κηαο 
ηέηνηαο πξνζπάζεηαο νινθιεξψλεηαη πνπξγηθή Απφθαζε ίδξπζεο ηνπ Ρ.Δ.  

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 
Νη γνλείο έρνπλ έλα παηδί κε δηαγλσζκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη κάιηζηα 
ζνβαξέο (λνεηηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα) 

Νη γνλείο αξλνχληαη λα δνπλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη 
ζέινπλ λα θνηηήζεη ζε θαλνληθφ ζρνιείν, δει. λα εμεηάδεηαη θαλνληθά, γξαπηά 
, πξνθνξηθά  θηι Πίγνπξα θαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ζα κείλεη ζε κηα ηάμε 

θαη ζα μαλακείλεη. 
Γηαγσληδφκελν απηφ ην παηδί κε θπζηνινγηθήο αλαπηχμεσο παηδηά , ην φπνην 

πξφβιεκά ηνπ ζα επηηαζεί, ιφγσ ηνπ φηη ε δηαθνξά ηνπ κε ηα άιια παηδηά  ζα 
θαίλεηαη ρανηηθή. Τπρνινγηθά ζα επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζή ηνπ. 
Ρκήκα έληαμεο ΓΔΛ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί,(ζέιεη 3 καζεηέο) άξα ην παηδί 

ΓΔΛ ζα έρεη ππνζηήξημε. 
Πην ΔΔΔΔΘ ην παηδί ζα αληηκεησπηζηεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο εηδηθήο 
Αγσγήο, ζα έρεη Τπρνιφγν  , Δξγνζεξαπεπηή , Θνηλσληθή ιεηηνπξγφ θ.ά. Δθεί 

ζα κάζεη κηα ηέρλε ζηα 5-8 έηε πνπ δηαξθεί ε θνίηεζε, ελψ ζην Ιχθεην ή 
Γπκλάζην ζα κέλεη θάζε ρξφλν, ζα αδηαθνξνχλ νη θαζεγεηέο δηφηη έλα παηδί κε 
εκθαλέζηαηα λνεηηθά πξνβιήκαηα δελ κπνξεί λα θάλεη έλαλ θαζεγεηή λα 

αζρνιεζεί εηδηθά κε απηφ, πέξαλ ηνπ φηη θαη λα ζέινπλ δελ έρνπλ ηελ 
εηδίθεπζε πνπ απαηηείηαη. Θα πξνζπαζήζεη λα ηνπ κάζεη Γεσκεηξία ν 
Καζεκαηηθφο φηαλ ην παηδί δηαπηζησκέλα δελ  ζα κπνξεί λα θέξεη κηα γξακκή 

κε θαλφλα; Θα απμεζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ,  ε θνίηεζή ηνπ ζε 
θαλνληθφ ζρνιείν ζα απνβεί εηο βάξνο ηνπ θαη ζα δεκηνπξγεί θαη πξνβιήκαηα 
ζηνπο άιινπο (αλάινγα κε ην πξφβιεκά ηνπ) Ξνηνο ζα ηνλ επηηεξεί ζηηο 

εθδξνκέο, ηνπο πεξηπάηνπο, ζηελ γπκλαζηηθή; (έρεη θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη 
απαιιάζζεηαη) Ξνηφο έρεη ηελ επζπλε ελφο ηέηνηνπ παηδηνχ; (Ν Γηεπζπληήο 
ηελ πηφ κεγάιε  θαη ν Πχιινγνο ηελ ππφινηπε!) 

 
Ρειηθά: 

Ξξέπεη λα πεηζζνχλ νη γνλείο. Γελ έρνπλ δηθαίσκα λα θαηαδηθάδνπλ ζε δηα 
βίνπ ζηαζηκφηεηα έλα παηδί πνπ δελ κπνξεί λα δήζεη κφλν ηνπ θαη έλα ζνβαξφ 
επίπεδν είλαη (αλάινγα κε ην πξφβιεκα πνπ έρεη)  

Αλ δελ πεηζζνχλ κεηά απφ ελεκεξψζεηο θαη ζπλεδξίεο, λα πξνζθχγεη ν 
Γηεπζπληήο ζε ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη λα πάεη ζπίηη ηνπο θνηλσληθή 
ιεηηνπξγφο λα ηνπο πείζεη θαη λα ηνπ πεη φηη ην ζρνιείν δελ είλαη γηα 

παξθάξηζκα ηνπ παηδηνχ , αιιά γηα λα κάζεη λα επηβηψλεη θαη απηφ ζα 
επηηεπρζεί κφλν κε θνίηεζε ζην ΔΔΔΘ. 
πάξρεη θαη ε ιχζε ηεο Δηζαγγειηθήο παξαγγειίαο (επίθιεζε ιφγσλ 

αζθάιεηαο) αιιά απηή είλαη ΔΠΣΑΡΖ «ιχζε» (ζα ππάξμεη πξνεηδνπνίεζε) , 
φηαλ φια ηα άιια έρνπλ δνθηκαζζεί επαλεηιεκκέλα (ζπδεηήζεηο , ζπλεδξίεο, 
θιήζε γνλέσλ απφ Πχιινγν παξνπζία Πρνιηθνχ Ππκβνχινπ Ξαηδαγσγηθήο 

Δπζχλεο, Θνηλσληθή ιεηηνπξγφο) .... 
 

Θέμα 62ο  

Πχκθσλα κε έξεπλεο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα εληνπίδνληαη ζηνηρεία 
«ραιαξήο ζπλνρήο», φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή 



κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη (π.ρ. κεησπηθή δηδαζθαιία, κέζνδνο project) ή 
ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ (π.ρ. επέιηθηε δψλε) ή ζε ζρέζε κε 

ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο επηξξνέο πνπ αζθνχληαη απφ ην πεξηβάιινλ ζε 
κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο (π.ρ. ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε ή θαη παξψζεζε 
ζε άξλεζε εθαξκνγήο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή θαηλνηνκηψλ).  

Απάληεζε: 
Νξηζκνί ελλνηψλ 
Ζ Δπέιηθηε Εψλε είλαη έλα πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα δηαζεκαηηθψλ 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζηεξίδεη ηελ απηελεξγφ, αλαθαιππηηθή 
θαη δηαδξαζηηθή κάζεζε. 

ΓΞΞΠ-Γηαζεκαηηθφηεηα-projacts Ρν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Ξιαίζην 
Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ (ΓΔΞΞΠ) ζηνρεχεη ηφζν ζηελ θαιχηεξε θαη 
ηζφξξνπε θαηαλνκή ηεο δηδαθηέαο χιεο αλά ηάμε, φζν θαη ζηελ εθηθηή 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.  
Κέζα ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηνπ ΓΔΞΞΠ εληάζζεηαη θαη ε “επέιηθηε δψλε 
δηαζεκαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ” γηα ην Γεκνηηθφ θαη ε “δψλε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ” γηα ην Γπκλάζην (αλάινγεο θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
πξνβιέπνληαη θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Λεπηαγσγείνπ). Ζ θαηλνηνκία απηή 
(20001)  βαζίδεηαη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα πξσηνβνπιηαθήο, ζπλεξγαηηθήο θαη δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 
κάζεζεο αιιά θαη αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ζπιινγηθήο 
πξνζπάζεηαο θαη ηεο βησκαηηθήο δξάζεο ηνπ καζεηή κέζα απφ αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα εξγαζίαο (project). Ζ πξνζπάζεηα απηή ζηνρεχεη 
ζηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ παξακέηξσλ πνπ 
αλακθίβνια απαζρνινχλ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιηαθήο 
δξάζεο ηνπ καρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
Ξεξί κεησπηθήο δηδαζθαιίαο (Απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ πνιχ θαινχ καζεκαηηθνχ, 

Κπάκπε Ρνπκάζε) Ρν 18ν θαη 19ν αηψλα, φηαλ ε θνίηεζε έγηλε ππνρξεσηηθή, 
ιφγσ θαη ηεο έιιεηςεο ησλ δαζθάισλ, έπξεπε έλαο δάζθαινο λα δηδάζθεη κηα 

κεγάιε νκάδα 100 πεξίπνπ καζεηψλ. Ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα 
αληηκεησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε ήηαλ ε επηβνιή ηεο δαζθαινθεληξηθήο 
κεησπηθήο δηδαζθαιίαο. Ήηαλ κηα ιχζε δηνηθεηηθά εχθνιε, αξρηηεθηνληθά απιή 

θαη θπξίσο νηθνλνκηθή. Βαζηθή κνλάδα ηεο ζρνιηθήο νξγάλσζεο απεηέιεζε ε 
ζρνιηθή ηάμε. Πηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο νη καζεηέο θάζνληαλ δπν-δπν ή 
ηξεηο- ηξεηο ζηα επζπγξακκηζκέλα, νξηδφληηα θαη θάζεηα, ζξαλία κε ην κέησπν 

ζηξακκέλν πξνο ηνλ πίλαθα θαη ηελ έδξα. Ζ έδξα ηνπ δαζθάινπ, 
ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε εηδηθφ βάζξν, ηφληδε ηελ απζεληία ηνπ, ελψ 
παξάιιεια ηνπ επέηξεπε λα ειέγρεη εχθνια ηελ ηάμε. Ρα ζηνηρεκέλα θαη 

δπγεκέλα ζξαλία κε ηνπο θαζεισκέλνπο ζ' απηά καζεηέο έδηλαλ ηελ 
εληχπσζε  ζηξαηησηηθψλ δηκνηξηψλ. Αίζζεκα πνπ γηλφηαλ εληνλφηεξν απφ ηε 
κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. Πηε δηδαζθαιία ν δάζθαινο ήηαλ ην επίθεληξν 

φισλ ησλ ελεξγεηψλ. Ν καζεηήο θαηαδηθαδφηαλ ζε αθηλεζία, παζεηηθφηεηα θαη 
αλαληίξξεηε ππαθνή. 
    Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, κνινλφηη πνιιά πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη, ε 

νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο παξακέλεη ζρεδφλ ε ίδηα. Ιφγσ ηεο 
καδηθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζεζπίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα, ν δάζθαινο πξέπεη λα δηδάζθεη πάιη κηα νκάδα καζεηψλ 
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(πεξίπνπ 20-30) ζηε ζρνιηθή ηάμε , πνπ απνηειεί πάιη ηε βαζηθή κνλάδα 
ζρνιηθήο νξγάλσζεο. 

     Δπηπιένλ, ε φιε θηινζνθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηε 
δηδαζθαιία κηαο εθηεηακέλεο χιεο ζε απζηεξψο θαζνξηζκέλα θαη 
πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα. Απηή αθξηβψο ε νξγάλσζε θαη ε θηινζνθία, 

επλνεί ηε δαζθαινθεληξηθή κεησπηθή δηδαζθαιία, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 
ηε δηάιεμε ή παξνπζίαζε σο θαη' εμνρή κέζνδν κεηάδνζεο ησλ καζεκαηηθψλ 
γλψζεσλ απφ ην δάζθαιν ζην καζεηή, ζε αληίζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηεο 

δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ. Έηζη ινηπφλ πξνθεηκέλνπ λα κάζεη έλαο καζεηήο 
απηά πνπ δηδάζθνληαη κέζα ζηελ ηάμε, πξέπεη λα αθηεξψζεη δχν έσο ηξεηο 

θνξέο πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα αηνκηθή κειέηε ζην ζπίηη ή ζην θξνληηζηήξην, 
πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο. 
     Απηή είλαη ε ιππεξή πξαγκαηηθφηεηα σο ην απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ δηακνξθψλνπλ ην ζθεληθφ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Απηέο νη ζπλζήθεο 
εμάιινπ είλαη πξσηίζησο  ππεχζπλεο θαη γηα ην φηη νη δάζθαινη ησλ 
καζεκαηηθψλ, κνινλφηη κπνχληαη ζηηο ζχγρξνλεο ελεξγεηηθέο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ζηα πνξίζκαηα ηεο παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο ζηα δηάθνξα 
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, εληνχηνηο, φπσο έρεη δηαπηζησζεί, μαλαγπξίδνπλ ζηηο 
παιηέο- παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο φηαλ επηζηξέθνπλ ζηα ζρνιεία 

ηνπο. 
Ζ νλνκαζία "κεησπηθή" πξνήιζε απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ νη 
νπνίνη θάζνληαλ ζηα ζξαλία κε ην κέησπν ζηξακκέλν πξνο ηνλ πίλαθα θαη ηελ 

έδξα. 
    Δκπεηξηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ζηε κεησπηθή δηδαζθαιία ηζρχεη ν θαλφλαο 
ησλ δχν ηξίησλ(2/3). Πχκθσλα κε ηνλ θαλφλα απηφλ, ν δάζθαινο θαη νη 

καζεηέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ηα 2/3 ηεο δηδαθηηθήο ψξαο θη απ' απηά, ηα 
2/3 ηνπ ρξφλνπ κηιά κφλν ν δάζθαινο. Αλ ππνινγίζνπκε ινηπφλ ηε δηδαθηηθή 
ψξα 45΄ ζε κηα ηάμε 30 καζεηψλ, πξνθχπηεη κε απιή 

αξηζκεηηθή(45x2/3=30΄, 30x1/3=10΄, 10:30=20΄΄) φηη ζε θάζε καζεηή 
αλαινγεί πξνζσπηθφο ρξφλνο 20΄΄ !!! Δπεηδή φκσο ζπκβαίλεη κεξηθνί θαινί 

καζεηέο λα κνλνπσινχλ ην ρξφλν, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ έρνπλ ηελ 
επθαηξία λα κηιήζνπλ θαζφινπ!!!  
θιήζε ΝΙΚΔ ζε απνρή :  

Πε αλαδήηεζε ζρεηηθή ζην δηαδίθηπν, βιέπνπκε :  
==(2010)Ρν ΓΠ ηεο ΝΙΚΔ θαιεί ηνπο βαζκνινγεηέο θαη φζνπο άιινπο 
εθπαηδεπηηθνχο εξγάδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα βαζκνινγηθά θέληξα 

λα απέρνπλ ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο απφ ηα θαζήθνληά ηνπο απφ ηελ Ρξίηε 8 
Ηνπλίνπ θαη κέρξη λα ππνγξαθεί ε Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (ΘΑ), πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε πιεξσκή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ Ξαλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ κε ρξεκαηηθά εληάικαηα 
πξνπιεξσκήο (ΣΔΞ) 
===(2010)Ρν Γ.Π. ηεο ΝΙΚΔ θαιεί φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο (επηκνξθσηέο 

θαη επηκνξθνχκελνπο) ζε απνρή απφ ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε κέρξη λα 
θαηαβιεζνχλ ηα δεδνπιεπκέλα ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο απφ ηα 
πξνεγνχκελα ρξφληα, λα θαιπθζνχλ άκεζα ηα έμνδα δηακνλήο θαη 

νδνηπνξηθψλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ επηκνξθψλνληαη ηε θεηηλή ρξνληά θαζψο  
θαη λα πξνβιεθζεί ππεξσξηαθή ακνηβή γη’απαζρφιεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ 

εθηφο ηνπ σξαξίνπ  εξγαζίαο ηνπο.          Απαηηνχκε επίζεο ηελ άκεζε 



θαηαβνιή φισλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ  (απιήξσηεο ππεξσξίεο, νδνηπνξηθά, 
ζπληνληζηέο Ξ.Γ.Π. , σξνκίζζηνη πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο θιπ) 
===(2010) ρη ζηελ απηναμηνιφγεζε απφ ΝΙΚΔ  
===(2011) Απνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ 

ησλ ππνςεθίσλ, ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ θαη ηηο 
μέλεο γιψζζεο, θήξπμε ην Γ.Π. ηεο Νκνζπνλδίαο Θαζεγεηψλ Κέζεο 
Δθπαίδεπζεο (ΝΙΚΔ). (2011) 

 
Πρφιηα (ζχληνκα) 

Κεησπηθή είλαη ε πην «αξραία» κνξθή δηδαζθαιίαο ελψ ε κέζνδνο project φ,ηη 
πην ζχγρξνλν θαη ζπλππάξρνπλ ζην Πρνιείν. Ήιζε θαζηεξψζεθε επίζεκα ε 
εξεπλεηηθή εξγαζία, ρσξίο λα πεξάζνπκε θαιά-θαιά απφ ηα ππφινηπα, φπσο 

αλαθαιππηηθή κάζεζε, ζπλεξγαηηθή, θνλζηξνπθηηβηζκφ (= ν  καζεηήο 
θαηαζθεπάδεη ηελ γλψζε πνπ καζαίλεη θαη θαηαθηά κφλνο ηνπ, αιιά ζπλήζσο   
θαη κε θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ) 

Ππλππάξρνπλ φια απηά, δηφηη δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε, δελ 
ππάξρεη ζπλέρεηα , δελ πξνζθέξεηαη ζπλέρεηα, είλαη απνζπαζκαηηθή. Ζ 
επηκφξθσζε έρεη πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα θαη φρη ππνρξεσηηθφ. Άξα πψο ζα 

θαζηεξσζνχλ νη λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο; Ρφζν απιή είλαη ε αηηία. Ρα θίλεηξα 
γηα επηκφξθσζε (κφξηα) παξέρνληαη ΚΝΛΝ γηα θαηάιεςε ζέζεσλ ζηειερψλ 
εθπαίδεπζεο. Άξα θάπνηνη πνπ δελ ελδηαθέξνληαη  γηα πεξεζηαθή εμέιημε 

κεηά απφ θάπνηα (πνιιά) ρξφληα δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε (άιιν ζέκα απηφ) 
ΓΔΛ ΘΑ ΡΗΠ ΔΦΑΟΚΝΠΝΛ ΞΝΡΔ! 
Ξαιηφηεξα, ππήξρε θαη ην ρξεκαηηθφ θίλεηξν, θαζψο ε επηκφξθσζε ακείβεην . 

Ξαξ΄φια απηά, νχηε ηφηε ππήξρε καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ επηκφξθσζε. 
Έλα άιιν ζέκα είλαη ε εγγελήο απηναλαηξνχκελε γεινηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 
λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο κε κεησπηθή , δαζθαινθεληξηθή, κνλνινγηθή 

δηδαζθαιία. Πεκεηνινγηθά ππάξρεη πιήξεο απαμίσζε ελ ησ γελλάζζαη ηνπ 
δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ! 

Ρειεπηαίν ζέκα είλαη ε κε πηζηνπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο. Γελ είλαη δπλαηφλ 
κε απιή «βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο» λα  ιέκε έλαλ επηκνξθσκέλν, φηαλ 
ήηαλ δπλαηφλ λα ήηαλ παξψλ-απψλ, ην ζψκα εθεί θαη ην πλεχκα αιινχ θαη 

βεβαίσο δελ αλαθέξνκαη ζην «ζψκαηη θαη πλεχκαηη αιιαρνχ» αιιά κε 
παξνπζία ζηα παξνπζηνιφγηα. 
Ζ πιένλ ππνδεηγκαηηθή κνξθή επηκφξθσζεο είλαη απηή ηνπ Β΄επηπέδνπ ε  

νπνία παξ΄φηη 96 ψξεο, απιψλεηαη ζρεδφλ ζε φιν ην Γηδαθηηθφ έηνο, νη 
επηκνξθνχκελνη εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε (παξνπζίαζε 
κέζα ζηελ ηάμε, θαηάζεζε πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή) θαη ηέινο 

πηζηνπνίεζε (αξθεηά ζνβαξή εμέηαζε, ζηελ νπνία έλαο παζεηηθφο αθξναηήο 
ηεο επηκφξθσζεο, δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη επ΄ νπδελί) 
 

 Ζ κε εθαξκνγή ησλ λφκσλ είλαη ρξνλίδνλ θαη ελδεκηθφ θαηλφκελν. Απφ ηνλ 
πξνπεξαζκέλν αηψλα ν Δκκαλνπήι Ονΐδεο έρεη πεη φηη ρξεηάδεηαη έλαο λφκνο 
πνπ λα πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ ...ππνινίπσλ λφκσλ (Δίο λφκνο 

απαηηείηαη εηο απηήλ ηε ρψξαλ, ν νπνίνο λα επηηάζζεη ηελ εθαξκνγήλ φισλ 
ησλ ππνινίπσλ λφκσλ.) 

Ν θαχινο θχθινο ηεο κε εθαξκνγήο ησλ λφκσλ εμεγείηαη άξα θαη εθεί 



εληάζζεηαη θαη ν Ππλδηθαιηζκφο πνπ είλαη κηα έθθξαζε ηεο θνηλσλίαο φπσο νη 
άιιεο.  Θαη 'ελα επίθαηξν παξάδεηγκα: Ν λφκνο 3848 ραξαθηεξίδεηαη σο 

«εηδηθφο» λφκνο. Θάζε εηδηθφο λφκνο ρξεηάδεηαη ειάρηζηεο εξκελεπηηθέο 
εγθπθιίνπο. Ρν άξζξν 13 έρεη ήδε εθαξκνζζεί κε αληηδηακεηξηθέο εξκελείεο 
σο πξνο ηελ κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ (γηα ππνςεθίνπο ΓΓΔ 

θαη Γ.Πρνιείσλ ηψξα) ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο (θαινθαίξη 2010- θαινθαίξη 
2011) ελψ έρνπλ βγεη ηνπιάρηζηνλ 4 (ίζσο 5) αιιεινζπγθξνπφκελεο εγθχθιηνη 
γηα ην ίδην άξζξν θαη γηα έλαλ λφκν πνπ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί. Γηαηί άξαγε λα 

θηαίεη κφλν ε ΝΙΚΔ; 
 

Θέκα 63ν 

Πε ζπλεδξίαζε πνπ ζπγθαιέζαηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ζαο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο (αληηκεηψπηζε 

θξνπζκάησλ ελδνζρνιηθήο βίαο), θαη κεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε, κε βάζε 
ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε πνπ κπφξεζαλ λα εμαζθαιίζνπλ φινη 
νη κεηέρνληεο, πξνζδηνξίζηεθε ην πξφβιεκα, αλαπηχρζεθαλ ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο, επειέγε ε πξνζθνξφηεξε ιχζε θαη ειήθζε κηα νκφθσλε 
απφθαζε. Δίλαη φκσο γλσζηφ φηη ε εθαξκνγή θαη ν βαζκφο πινπνίεζεο κηαο 
απφθαζεο είλαη ην θξίζηκν θξηηήξην πνπ ηε ραξαθηεξίδεη σο θαιή απφθαζε ή 

σο κηα θαιή πξφζεζε. Γηφηη πάληα ππάξρνπλ παξάγνληεο (π.ρ. δαπάλεο, 
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θ.ά.) πνπ επεξεάδνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ 
επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο.   

Απάληεζε: 
 Πηελ Διιάδα ππάξρεη ζνβαξή παξάδνζε θαη ελδεκνχζα θνπιηνχξα, νη φπνηεο 
επρεηηθέο δηαθεξχμεηο (ςεθίζκαηα) λα ιέγνληαη θαη «απνθάζεηο» . Δπίζεο 

ελίνηε ε δηαπίζησζε ηεο αηηίαο ελφο πξνβιήκαηνο λα ιέγεηαη «πξφηαζε 
επίιπζεο» (Γηα παξάδεηγκα ε πξφηαζε «Λα απνζπλδεζεί ην Ιχθεην απφ ηηο 
εμεηάζεηο γηα ΑΔΗ-ΡΔΗ» απφ έλαλ πνπ δελ έρεη εκπεηξία εθιακβάλεηαη ΥΠ 

ΞΟΝΡΑΠΖ . Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη απνιχησο ηίπνηα, αθνχ ε 
θαθνδαηκνλία ηνπ Ιπθείνπ νθείιεηαη ζε απηή ηελ ζηελή ζχλδεζε, είλαη 

πξνθαλέο φηη ζε απηή ηελ δηαπίζησζε ζπκθσλεί φινο ν θφζκνο, ΝΚΥΠ, 
νπδείο αξζξψλεη ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πνπ ζα ιέεη ην ΞΥΠ θαη ην ΞΝΡΔ 
θαη ην ΓΗΑΡΗ. Ζ άξζξσζε ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο πάληα έρεη ΠΛ ΘΑΗ ΞΙΖΛ 

ΝΚΝ κε επηδίσμε απφ ηνλ δηαηππψλνληα ηελ πξφηαζε ηελ ππεξνρή ησλ 
ΠΛ. Ζ γεληθή πξφηαζε επλνεί ηελ επηδησθφκελε ζνινχξα ηνπ ....κή θφζηνπο! 
Θαλείο δελ εθηίζεηαη, δηφηη ζέιεη λα είλαη ζην αππξφβιεην. Γηαηππψλεη έλα 

γεληθφ πιαίζην, ελίνηε νχηε γεληθφ αιιά αξθείηαη ζην «φρη απηφ» θαη «φρη 
εθείλν» ελψ αλακέλεη ελαγσλίσο ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΞΝ ΑΙΙΝΛ, γηα 
λα αλαθαιχςεη απηνκάησο  ΝΙΑ ΡΑ ΞΙΖΛ ΡΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ! 

Ρν παξαπάλσ είλαη έλα Διιεληθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ. 
Θαη ν Πχιινγνο, εζηζκέλνο ζηελ γεληθφηεξε ζνινχξα αιιά θαη δηφηη είλαη 
ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα δηαηππψλεη αληηθαηηθφηεηεο ζηηο απνθάζεηο ηνπ, 

δελ ζα κπνξνχζε λα μεθχγεη απφ ηνλ θαλφλα. Ζ πεξηγξαθή καο ιέεη, φηη 
ΜΔΦΓΔ ΑΟΘΔΡΑ απφ ηα αλακελφκελα. Ρν «νκφθσλα» δελ είλαη πιενλέθηεκα 
κηαο απφθαζεο, δηφηη ζπλήζσο πινπνηνχληαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

«θαηά πιεηνςεθία» Ππλήζσο ην νκφθσλν απαηηεί ζπγθεξαζκφ θαη δελ 
ππνδεινί πάζνο γηα πινπνίεζε. Αλ είλαη κάιηζηα θαη επρή (ςήθηζκα πνπ 



ιακβάλεη φπνηνο δελ έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα) δελ πινπνηείηαη 
ζπλήζσο!  

Ζ πεξηγξαθή ιέεη κηα ιέμε θιεηδί γηαηί δελ πινπνηήζεθε ε πέξαλ ησλ 
Διιεληθψλ εζηκηθψλ απφθαζε: «ΓΑΞΑΛΔΠ» Νη δαπάλεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
Γήκν, ΑΛ ΔΣΔΗ ΞΗΠΡΥΠΔΗΠ θαη απφ Πρνιηθή Δπηηξνπή, ΑΛ ΔΣΔΗ Ν ΓΖΚΝΠ . 

Ξηζαλψο, νχηε ν Γηεπζπληήο πνπ ζπλήζσο είλαη Ξξφεδξνο ηεο Πρνιηθήο 
Δπηηξνπήο ήμεξε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, (Πηνλ Θαιιηθξάηε φια 
αιιάδνπλ) άξα ήηαλ αξκνδηφηεηα ΚΔΓΑΙΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΓΖΚΝ γηα ηα 

Πρνιεία πνπ ζα ήζειε πηζηψζεηο πνπ δελ παξείρε ε ηέσο Λνκαξρία. Δπίζεο 
πνιχ πηζαλφλ έλα αίηεκα ηνπ ηχπνπ «λα πξνζιεθζνχλ θχιαθεο ή επηζηάηεο» 

λα πξνζέθξνπζε ζε απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ. Δπίζεο κηα ιχζε ηνπ ηχπνπ 
«επνπηεία ηνπ ρψξνπ κε θάκεξεο» λα πξνζέθξνπζε ζε λνκηθφ εκπφδην 
(απαγνξεχεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, αλ θαη απηφ 

κάιινλ ζα ην ήμεξαλ)  
Νη ιφγνη πεξηβάιινληνο είλαη κηα αζαθήο δηαηχπσζε πνπ κπνξεί λα πεξηθιείεη 
πνιιά. Ππλήζσο ν Πχιινγνο, δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ηνπ (γείηνλεο, ηη γίλεηαη ηα απνγεχκαηα θαη ηα βξάδηα, ηδηνθηεζηαθφ 
θαζεζηψο)  
Λα ζρνιηάζσ φηη ε πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ κειέηεο πεξίπησζεο είλαη 

γεληθψο αξθεηά κε ζαθήο. 
 
Θέκα 64ν 

Έρεηε κφιηο αλαιάβεη ηελ Γ/λζε ελφο ζρνιείνπ θαη αληηιακβάλεζηε κεηά απφ 
ιίγεο κέξεο φηη ππάξρνπλ έληνλεο ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο κεηαμχ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ. Ρν θιίκα είλαη ερζξηθφ, νη αληηπαξαζέζεηο ζπλερείο θαη 

απηφ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.  Ζ δηαπίζησζε 
έγηλε θαη είζηε απνθαζηζκέλνο/ε λα επηιχζεηε ην ζέκα απηφ θαηά ηξφπν 
απνηειεζκαηηθφ πξνο φθεινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

απνθαηάζηαζεο θαινχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο. 
Απάληεζε: 

Ν δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηηο αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.  Απηφ πξέπεη 
λα ην θάλεη κε ηνλ πην ελδεδεηγκέλν θαη δηαθξηηηθφ ηξφπν. Ξξέπεη λα θαιέζεη 
πεξηνδηθά έλαλ-έλαλ θαζεγεηή θαη λα ηνπο ξσηήζεη γηα ην πνίν είλαη ην φξακά 

ηνπ γηα ην ζρνιείν. Αλ δελ έρεη, λα πεη  ηη ιάζε βιέπεη κέζα ζην ζρνιείν πνπ 
πξέπεη λα δηνξζψζνπκε. Λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο ηη ηνπ ιέεη πνηφο. Θα  βξεη 
άθξε. Κεηά πξέπεη λα δηαζηαπξψζεη ηηο φπνηεο πιεξνθνξίεο , αλ είλαη φιεο 

αθξηβείο, ππεξβνιηθέο ή έρεη απνθξπβεί θάπνηα ζεκαληηθή «ιεπηνκέξεηα» Ζ 
εηδηθφηεηα ησλ αληηπαξαηηζεκέλσλ θάηη ιέεη εθ ησλ πξνηέξσλ. Αλ ππάξρεη 
δηέλεμε κεηαμχ καζεκαηηθνχ θαη Φπζηθνχ ή κεηαμχ θπζηθνχ θαη  Ρερλνιφγνπ  

(άζρεησλ εηδηθνηήησλ) ηφηε ην πξφβιεκα κπνξεί λα είλαη πην απιφ. Νη 
δηελέμεηο κεηαμχ θαηξηψλ γηα λνκή αγνξάο ελ δπλάκεη είλαη ζνβαξφ πάξα πνιχ 
ζέκα θαη ζέιεη πέιεθπ. Αλ νη δηελέμεηο είλαη γηα ηα ζνχπα κνχπεο, ν Γηεπζπληήο 

κπνξεί «λα ηνπο ηξίμεη ηα δφληηα» ιέγνληάο ηνπο ελ Ππιιφγσ θάηη ζαλ ηα 
παξαθάησ: 
Ξαξαηεξψ αληεγθιήζεηο εθαηέξσζελ ησλ θαζεγεηψλ γηα αηηίεο θαη αθνξκέο  

δηάθνξεο. Δδψ πξέπεη λα μέξεηε θαη ην μέξεηε, φηη ιεηηνπξγνχκε θαηά λφκσ. 
Γελ θάλεηο θαλείο φ,ηη ζέιεη. Ν Γηεπζπληήο έρεη έλα απζηεξφ θαζεθνληνιφγην, 



νκνίσο θαη ν θάζε θαζεγεηήο. Νη θνξείο εμνπζίαο (εμνπζία=ππεχζπλνο θαη 
ππφινγνο) ζην ζρνιείν είλαη ν Γηεπζπληήο γηα δηνηθεηηθά αιιά θαη γηα 

παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα, αιιά θαη γηα ζέκαηα Πρνιηθήο 
Δπηηξνπήο. Ν  Πχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ είλαη αξκφδηνο γηα Ξαηδαγσγηθά 
ζέκαηα. Ιεηηνπξγνχκε έηζη. Απηφ ην θαζνξίδνπλ θπξίσο νη λφκνη νη εγθχθιηνη, 

νη εληνιέο ηεο δηνίθεζεο θαη ν θαλνληζκφο ηνπ Πρνιείνπ (αλ έρεη)  
Δδψ κέζα , φ,ηη γίλεηαη, γίλεηαη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα θαη απζηεξά φξηα θαη 
ε φπνηα παξαηήξεζε έρεη λα θάλεη κε ην αλ είλαη ή φρη κέζα ζηα πιαίζηα. Νη 

θαζεγεηέο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ή κεηνλέθηεκα λα βιέπνληαη ΔΙΑΣΗΠΡΑ . 
ηαλ ππάξρεη δηέλεμε, ζεκαίλεη φηη κε παξαθάκπηεηε θαη κε αγλνείηε. Γηα 

φπνηα δηρνγλσκία ζα εξσηάηαη ν Γηεπζπληήο. Γελ είλαη δπλαηφλ ν έλαο έηζη, ν 
άιινο γηνπβέηζη θαη ν ηξίηνο θνθνξέηζη. Γελ αλαθέξνκαη πξνζσπηθά ζε 
θαλέλα.πνηνο λνκίδεη φηη θάηη γίλεηαη έηζη θαη ζα έπξεπε λα γίλεηαη αιιηψο, ζα 

έιζεη λα κνπ ην πεη, λα ην ζπδεηήζνπκε. Γελ γίλεηαη λα αλερζψ θαηλφκελα κε 
θσλέο , νχηε ζα ραιάζνπκε ην εξγαζηαθφ καο θιίκα νχηε ζα επηειηζηνχκε 
έλαληη ησλ παηδηψλ πνπ αθνχλ ηηο θσλέο έμσ απφ ην γξαθείν! Ρέινο απηφ ην 

θαηλφκελν, ηέινο κε ην καραίξη. Κφλν δηάινγνο, κφλν ζπδήηεζε θαη επί 
δηαθνξψλ πξνζθπγή ζηνλ δηεπζπληή. Ρα πξνεγνχκελα ηα ιέσ κε αγάπε θαη 
ελδηαθέξνλ γηα φινπο θαη απαηηψ λα ηεξεζνχλ, μέξσ φηη ζα ηεξεζνχλ ηειηθά 

θαη ζα πάλε φια θαιά θαη σξαία ζην ζρνιείν καο.  
Ρέινο, επραξηζηψ, πάκε ζπίηηα καο λα θάλε ηψξα.... 
Κφιηο πεηαρηνχλ θάπνηνη λα κηιήζνπλ ν Γηεπζπληήο ιέεη : «Πήκεξα θάλακε 

κφλν ελεκέξσζε, ηα άιια απφ αχξην κε δηάινγν» Αλ ζέιεηε, ζα θαλνλίζνπκε 
κηα κέξα ζχιινγν, κεηά καζήκαηα, λα κηιήζνπκε 1 ψξα , δχν ψξεο, ηξεηο, 
φζεο ρξεηαζηεί θαη λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα.  

(Δδψ ζα ππάξμεη «απηνξχζκηζε» θαη ζηγά λα κελ δεηήζνπλ ή πξνθαιέζνπλ 
(ην 1/3)  Πχιινγν. Ρν φπνην πξφβιεκα εξίδσλ, ζα ιπζεί, εθηφο αλ έρεη πνιχ 
ζνβαξέο βάζεηο  θαη πξνεθηάζεηο νπφηε απαηηεζεί θαη ν Πχιινγνο.  

 
Θέκα 65ν 

Ζ ειιεληθή νηθνγέλεηα επελδχεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο. Ζ αγσλία γηα ην κέιινλ 
ησλ παηδηψλ νδεγεί ηνπο γνλείο - θεδεκφλεο ζηελ  «αλάκεημή» ηνπο ζηα 

ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ.  
Ξξφζθαηα ν δηεπζπληήο ζρνιείνπ, ζαο δηακαξηπξήζεθε φηη κέιε ηνπ 
ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ αλακεηγλχνληαη ζε ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξνβαίλνπλ ζε αξλεηηθέο θξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 
δηδαζθαιίαο ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε 
κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Κπξνζηά ζην πξφβιεκα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί θαη εληείλεηαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνηίζεηαη λα 
δηεπζεηήζεη ην ζέκα ζηελ βάζε ηεο άπνςεο: «Νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ 
πνιχ θαιά ην έξγν ηνπο θαη νη γνλείο δελ επηηξέπεηαη ή δελ είλαη ζσζηφ, λα 

αλαθαηεχνληαη ζηα δηδαθηηθά ζέκαηα κε απνηέιεζκα λα απαζρνινχλ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο απφ ην έξγν ηνπο.» 
Απάληεζε: 

Δίλαη ινγηθή απηή ε αλάκεημε απφ κέξνπο ησλ γνλέσλ. Δδψ ν Γηεπζπληήο 
πξέπεη λα ηνπο θαηαζηήζεη γλσζηά ηα πνπ ηζρχνπλ: 



1) ηη δελ ππάξρεη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ , ππφ ηελ έλλνηα πνπ 
θαληάδνληαη, φπσο ζε φιν ηνλ Γεκφζην ηνκέα. 

2) θίζηαηαη έιεγρνο απφ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ νινθιήξσζε θαη 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο (Πρ. Πχκβνπινο θαη Γηεπζπληήο) έιεγρνο σο πξνο 
ηα πεηζαξρηθά ησλ καζεηψλ, έιεγρνο σο πξνο ηα δηνηθεηηθά (δελ αθνξά ην 

κάζεκα) έιεγρνο σο πξνο ηελ ηήξεζε σξαξίνπ.  
3) Αληηζέησο, δελ πθίζηαηαη έιεγρνο σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή αμία ησλ 
θαζεγεηψλ (νχηε ν δηεπζπληήο νχηε ν Πρνιηθφο Πχκβνπινο , θαλείο) Ν Πρ. 

Πχκβνπινο ειέγρεη σο πξνο ηελ χιε, σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο 
(Ππκβνπιέο δίλεη, δελ μέξεη πψο γίλεηαη ην κάζεκα, πξέπεη λα ηνλ δερζεί 

εζεινληηθά ν θαζεγεηήο ζην κάζεκά ηνπ θαη κε πξνεηδνπνίεζε κάιηζηα.) Δπί 
πεξηπηψζεσλ πάξα πνιχ αθξαίσλ κπνξεί λα παξέκβεη (Δπηκφξθσζε εηδηθή ζε 
βαξεηά αλεπάξθεηα λενδηφξηζηνπ.)  

4) Γεληθά σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο έιεγρνο ζεζκνζεηεκέλνο δελ  
ππάξρεη.  
5) Θα ππνδεηρζεί ζηνπο γνλείο, φηη δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ σο πξνο 

ην πψο δηεμάγεηαη ην κάζεκα.. Βεβαίσο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ βαξηά 
ακέιεηα θαη παξαλνκία, αιιά κέρξη εθεί.  
6) Ξαιηά ηα πξάγκαηα κε ηελ επεηεξίδα ήηαλ ρεηξφηεξα, ελψ ηψξα ε 

πιεηνλφηεηα έρεη πξνζιεθζεί κε ΑΠΔΞ, έρεη κπεη έλα θίιηξν πνιχ ζνβαξφ ζε 
ελδερνκέλσο  αλεπαξθείο δηδαθηηθά θαη επηζηεκνληθά.  
7) Ρν Γεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα πνπ έρνπκε, πξνβιέπεη, φηη αλ δελ καο αξέζεη 

θάηη πξέπεη λα πξνζπαζνχκε λα ην αιιάδνπκε ζηα πιαίζηα πνπ πξνβιέπνληαη. 
Λα ςεθίζνπλ φπνηνλ ζα πηνζεηίζεη ηηο ηδέεο γηα ηελ αμηνιφγεζε πνπ έρνπλ. 
κέρξη ηφηε ζα θαηαιάβνπλ φηη ν έιεγρνο πνπ θάλνπλ είλαη εθηφο δηθαηνδνζίαο 

ηνπο θαη λα κελ επηδίδνληαη ζε ραξαθηεξηζκνχο θαζεγεηψλ απφ δσ θαη απφ 
θεη, γηαηί κπνξνχκε λα έρνπκε θαη κελχζεηο θαη θαζαξίεο. Ξάξηε θαη έλα 
αληίγξαθν ηνπ Λ. 1566/86 φπσο θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ΞΓ 60/2006 λα 

κάζεηε ηη ηζρχεη ζηα ζρνιεία θαη κε πξνζνρή ε αλάγλσζε, δηφηη πνιιά απφ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηνλ Λ.1566 έρνπλ αλαζεσξεζεί. 

 
 
Θέκα 66ν 

Νη Γηεπζπληέο  ζρνιηθψλ κνλάδσλ  ζην πιαίζην ηεο επζχλεο ηνπο, πξέπεη λα 
ππνζηεξίδνπλ απφ δηνηθεηηθή άπνςε ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 
θαηλνηνκηψλ θαη, ζχκθσλα κε κηα άπνςε, πξέπεη λα πξνσζνχλ ηε δηάρπζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο εηζάγνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ηφζν ζηα δηνηθεηηθά, 
φζν θαη ζηα παηδαγσγηθά ζέκαηα. 
 

Απάληεζε:  
 
Ξνηέο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν; 

Ζ δεκηνπξγία ηάμεσλ ππνδνρήο γηα ηνπο παιηλνζηνχληεο καζεηέο, ε εηζαγσγή 
ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε θαζηέξσζε ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ε 
δεκηνπξγία ηκεκάησλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο 

επέιηθηεο δψλεο, νινήκεξν Πρνιείν . Αθφκε, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 



γνλείο. 
Ρη ζεκαίλεη ν φξνο «δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ;» 

πξφθεηηαη γηα Δπξσπατθφ λενινγηζκφ. Ππλίζηαηαη ζε κειέηε πξαθηηθψλ γεληθψο 
(πψο θάλνπκε κάζεκα, πψο αληηκεησπίδνπκε ηηο ζρέζεηο γνλέσλ -ζρνιείνπ , 
πψο γίλεηαη ε ππεξεζηαθή εμέιημε, πψο ε αμηνιφγεζε; πψο ε πιεξνθφξεζε; 

Ξψο έρνπλ εηζαρζεί νη ΡΞΔ θηι) ζηελ αιινδαπή ή θαη ζηελ εκεδαπή, ζηελ 
θξηηηθή ηνπο απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ελ ζπλερεία ζηελ πξφηαζε ηνπο 
γηα εθαξκνγή ζηα θαζ΄εκάο. Απηφ δελ γίλεηαη κφλν ζηελ Δθπαίδεπζε, αιιά 

νπνπδήπνηε. 
 

πάξρεη ε απιή αξρή: Αλ ηα πξάγκαηα ηεο εθπαίδεπζεο πξνρσξνχζαλ νκαιά 
θαη επνηθνδνκεηηθά, δελ ζα ππήξρε αλάγθε θαηλνηνκηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ 
ζηελ Δθπαίδεπζε. Δπεηδή φκσο θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε φπνηνο κέλεη 

ζηάζηκνο ζε έλαλ δηαξθψο εμειηζζφκελν θφζκν, θαη΄νπζίαλ ΝΞΗΠΘΝΓΟΝΚΔΗ, 
ε πξνο ηα εκπξφο θίλεζε, είλαη απηνλφεηε. Θαη κάιηζηα κε ηαρχηεηα 
ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε ηελ ηαρχηεηα εμέιημεο ηνπ πξνεγκέλνπ Θφζκνπ, άιισο 

πάιη ζα έρνπκε νπηζζνδξφκεζε.. Δπνκέλσο ε δηαξθήο εμέιημε, ε αλαδήηεζε 
θαιπηέξσλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ιπζεί κε άιιεο ιχζεηο ε 
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ησλ Ξαηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηκφξθσζεο θηι 

είλαη απηνλφεην φηη απνηεινχλ ΓΗΑΟΘΖ , ΠΛΔΣΖ, ΑΓΗΑΘΝΞΖ πξνζπάζεηα ηνπ 
ζρνιείνπ. 
 

 
Θέκα 67ν 
Πχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη, ψζηε λα θαηαθηήζνπλ ην κέγηζην επίπεδν γλψζεσλ 
θαη δεμηνηήησλ. Ξξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, δηφηη δελ ππνζηεξίδνληαη κε 

ζσζηφ ηξφπν. Ν πιεζπζκφο ησλ καζεηψλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο 
αλέξρεηαη ζην 6% ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηθεξείαο ζαο.  

 
Απάληεζε:  
 

Ρη είλαη Καζεζηαθέο Γπζθνιίεο: 

Oη Καζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ 
ηθαλφηεηα γηα ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ζηελ ηθαλφηεηα γηα 
καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, ζηηο ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο θαη ζηελ δηαηήξεζε 

ηεο πξνζνρήο. Κνινλφηη νη Καζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζε πνιχ 
λεαξή ειηθία, νη δηαηαξαρέο απηέο ζπλήζσο δελ αλαγλσξίδνληαη κέρξη ην παηδί 
λα θηάζεη ζηελ ζρνιηθή ειηθία.  

Θαηά ελδηαθέξνληα ηξφπν δελ ππάξρεη μεθάζαξνο θαη επξχηεξα απνδεθηφο 
νξηζκφο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δμ αηηίαο ηεο πνιχ-επηζηεκνληθήο θχζεο 
ηνπ πεδίνπ, ππάξρεη δηακάρε ζην ζέκα ηνπ νξηζκνχ. Ρειηθά ππάξρνπλ 

ζπγρξφλσο δψδεθα νξηζκνί, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία. Απηνί 
νη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ζπκθσλνχλ ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο:  
   



1. Ρν παηδί κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα έρεη δπζθνιίεο ζηελ αθαδεκατθή 
επηηπρία θαη δηαδηθαζία. Αζπκθσλία ππάξρεη αλάκεζα ζηε δπλαηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ γηα κάζεζε θαη ζην ηη πξαγκαηηθά καζαίλεη.  
2. Ρν παηδί κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδεη κηα αλνκνηνγελή αλάπηπμε 
ζηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο, ησλ αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ θαη/ ή ηεο 

αληίιεςεο.  
3. Ρα καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη ζε θαθέο πεξηβαιινληηθέο 
επηδξάζεηο  

4. Ρα καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη ζε λνεηηθή πζηέξεζε ή 
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή.  

5. Ρα καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη ζε θπζηθέο αλαπεξίεο ή ζε  
θαθή εθπαίδεπζε   
Νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο εληάζζνληαη ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ησλ Πρνιηθψλ δπζθνιηψλ   
   
Νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο επηδξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ είηε λα 

εξκελεχζεη απηφ πνπ βιέπεη θαη αθνχεη, ή λα ζπλδέζεη πιεξνθνξίεο απφ 
δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ εγθεθάινπ. Απηνί νη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα 
απνθαιπθζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο σο εηδηθέο δπζθνιίεο ζην γξαπηφ θαη 

πξνθνξηθφ ιφγν, ζηνλ,θηλεηηθφ ζπληνληζκφ ζηνλ απηνέιεγρν ή ζηελ πξνζνρή. 
Νη δπζθνιίεο απηνχ ηνπ είδνπο επεθηείλνληαη θαη ζηελ ζρνιηθή δνπιεηά θαη 
κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο, ηεο 

γξαθήο ή ζηελ ηθαλφηεηα γηα καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο.  
   
Ν φξνο «Καζεζηαθή Γπζθνιία» δελ είλαη δηάγλσζε κε ηελ ίδηα έλλνηα, φπσο 

ζα ιέγακε «αλεκνβινγηά» ή «παξακαγνχιεο». Νη δπν απηέο λφζνη 
ππνδειψλνπλ κηα κνλαδηθή γλσζηή αηηία κε πξνβιέςηκν αξηζκφ 
ζπκπησκάησλ. Αληίζεηα, ΚΓ είλαη έλαο επξχο φξνο, ν νπνίνο θαιχπηεη πνιιέο 

πηζαλέο αηηίεο, ζπκπηψκαηα, ζεξαπείεο θαη απνηειέζκαηα. Κεξηθνί άλζξσπνη 
κπνξεί λα έρνπλ έλα κνλαδηθφ, μερσξηζηφ καζεζηαθφ πξφβιεκα, ην νπνίν 

επεξεάδεη ιίγν ηε δσή ηνπο, ελψ άιινη παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο Καζεζηαθέο 
Γπζθνιίεο πνπ αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Απηφ ζπκβαίλεη κεξηθψο, επεηδή νη 
δπζθνιίεο απηέο κπνξνχλ λα παξνπζηαζζνχλ κε πάξα πνιιέο κνξθέο θαη έηζη 

είλαη δχζθνιν λα γίλεη ε δηάγλσζε ή λα εληνπηζζνχλ αθξηβψο νη αηηίεο.  
   
πεγή: kidsource 

 
 
Ρη πξέπεη λα θάλεη ν Γηεπζπληήο; 

Κηιάκε γηα Γηεπζπληή  Γπκλαζίνπ ή Ιπθείνπ, φπνπ ΞΝΡΗΘΔΡΑΗ, φηη φπνηα 
καζεζηαθή δπζθνιία ζα είρε δηαγλσζηεί ζην Γεκνηηθφ. Πηελ πξάμε, αθφκα θαη 
ζην Ιχθεην  έρνπκε πεξηπηψζεηο δπζιεμίαο. Βεβαίσο ππάξρεη θαη ε θήκε, φηη 

εθβηάδνληαη ραξηηά δπζιεμίαο γηα λα έρνπκε απαιιαγή απφ γξαπηέο εμεηάζεηο . 
Βεβαίσο νη πξνθνξηθέο είλαη δπζθνιφηεξεο, αιιά ζηελ πξάμε αλ ππάξρεη 
φλησο πξφβιεκα, είλαη πνιχ θαιχηεξα γηα ηνλ καζεηή. Ξηζαλφλ θαη νη 

εμεηαζηέο είλαη πην επηεηθείο, αλ θαη ππάξρνπλ εγθχθιηνη νη νπνίεο εθηζηνχλ 
ηελ πξνζνρή ησλ εμεηαζηψλ θαζεγεηψλ ζηα πξνθνξηθά λα αμηνινγνχλ 

θαλνληθά, φπσο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά. 

http://www.focusonchild.gr/content/view/154/9/
http://www.focusonchild.gr/content/view/99/9/
http://www.focusonchild.gr/content/view/25/9/
http://www.kidsource.com/kidsource/content/learningdis.html


πάξρεη θαη ν αληίπνδαο, φπνπ ην παηδί έρεη πξνθαλέο πξφβιεκα θαη ν γνλέαο 
γηα ιφγνπο «θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ» δελ ην πεγαίλεη ζην ΘΔΓΓ γηα 

δηάγλσζε. 
Θαλνληθά ΘΑ ΔΞΟΔΞΔ λα ππνβάιινληαη ζε ηεζη ΝΙΑ ΡΑ ΞΑΗΓΗΑ, αξθεηά 
λσξίο. Νχηε ρξνλνβφξα είλαη θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε πξνιακβάλεη πάξα 

πνιιά . Γελ μέξσ γηαηί δελ ην έρεη ζεζκνζεηήζεη ε Ξνιηηεία. 
Ξέξα απφ ηα πιήξε ηέζη πνπ θάλνπλ νη εηδηθνί ςπρνιφγνη, ππάξρνπλ θαη πνιχ 
απιά πξνδηαγλσζηηθά πνπ κπνξνχλ λα θηππήζνπλ θακπαλάθη.  Κε 5- 6  

εξσηήζεηο πνπ απαληψληαη ζε 2 ιεπηά, κπνξεί λα αληρλεπζεί κηα θαξακπηλάηε 
πεξίπησζε. Δθεί ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γνλείο, λα 

ηνπο ελεκεξψζεη (πξέπεη λα μέξεη θάπνηεο αξρέο) θαη λα ηνπο πείζεη λα πάλε 
λα θάλνπλ κηα ζσζηή δηάγλσζε ζην ΘΔΓΓ. 
Λα ηνπο πεη νπσζδήπνηε φηη ην παηδί ζα έρεη βειηίσζε, είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ, φηη δελ νκηινχκε γηα αλαπεξία αθνχ ηέηνηνπ είδνπο 
«αλαπεξίεο» είραλ θαη κέγηζηα κπαιά ηεο Ηζηνξίαο (ι.ρ. Ατλζηάτλ) 
Ξξέπεη λα πάλε νη γνλείο θαη λα ηνπο δηεπθξηληζζεί, φηη αλ ζέινπλ 

«ραξαθηεξίδνπλ» ην παηδί, αλ ζέινπλ ΝΣΗ. (Γηα λα ηνπο πείζεη. Κεηά πνπ ζα 
δνπλ ηα πιενλεθηήκαηα,  ζα θέξνπλ θαη ην ραξηί) 
Δλλνείηαη, φηη αμίδεη ν θφπνο λα αζρνιεζεί ν Γηεπζπληήο κε «θαξακπηλάηε» 

πεξίπησζε  (λα είλαη 90% ζίγνπξνο καθξνζθνπηθά, ζα έρεη ξσηήζεη θαη 
θαζεγεηέο ηεο ηάμεο ηνπ , ζα έρεη δεη θαη θάπνηα γξαπηά ηνπ καζεηή) 
Δπίζεο κπνξεί ζην κάζεκα ηνπ ΠΔΞ (ηψξα πηα κάιινλ θαηαξγείηαη) λα 

ελζαξξπλζεί ν θαζεγεηήο λα ηνπο βάιιεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηεζη Πρνιηθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ , ςπρνηερληθά , λνεκνζχλεο θηι Πην 
δηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιιά θαη κάιηζηα έγθπξα . Αλεπηζήκσο , κπνξεί λα γίλεη 

πξνδηάγλσζε γηα πνιιά πξνβιήκαηα θαη λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά. Ν ρεηξηζκφο 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη είλαη ζνβαξφ ζέκα θαη πξέπεη λα εμαθαλίδνληαη 
, νχηε λα θαηαγξάθνληαη απνηειέζκαηα φηαλ είλαη γξαπηά,  γηα πνιινχο 

ιφγνπο (λνκηθνχο παηδαγσγηθνχο)  . Αλ θάπνην είλαη γξαπηφ, ην απνηέιεζκα 
λα ην εμάγεη θάζε έλαο θαηά κφλαο θαη ζα πάξεη ην γξαπηφ ηνπ καδί ηνπ) Ρα 

άιια γξαπηά θαηαζηξέθνληαη, ηα δηθηπαθά -ςεθηαθά , επίζεο απφ ηελ θχζε 
ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη) 
 

Θέκα 68ν 
 

Γηεπζπληήο ζρνιείνπ απνθεχγεη ζπζηεκαηηθά θαη κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο ηελ 

εγγξαθή Ονκά/Νηθνλνκηθνχ Ιαζξνκεηαλάζηε ζην ζρνιείν ηνπ, κε ην 
πξφζρεκα φηη δελ εκβνιηάδνληαη θαη θηλδπλεχνπλ απφ αζζέλεηεο νη ππφινηπνη 
καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ.   

 
Απάληεζε: 
 

Άξζξν 40 ηνπ Λ. 2910/2001 , παξάγξαθνο 3 ιέεη: 
«.....γηα ηελ εγγξαθή αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία, απαηηνχληαη 
ηα ίδηα κε ηνπο εκεδαπνχο δηθαηνινγεηηθά...» 

Αθνινπζνχλ θαη΄εμαίξεζηλ θαηεγνξίεο αιινδαπψλ θαη κε ΔΙΙΔΗΞΖ 
δηθαηνινγεηηθά 



 
Δπνκέλσο, αθνχ δελ απαηηεί βηβιηάξην εκβνιίσλ απφ ηνπο εκεδαπνχο, ηελ ίδηα 

ζηάζε ζα ηεξήζεη θαη ζηνπο αιινδαπνχο. Αιιά επεηδή είλαη γλσζηφ φηη δελ 
έρνπκε πνιχ νξγαλσκέλν Θξάηνο, θαιά ζα θάλεη λα θάλεη κηα ππφδεημε λα 
θάλνπλ θαη φια ηα εκβφιηα , έζησ θαη επηηαθηηθά, αιιά κέρξη εθεί , δηφηη δελ 

ηνλ θαιχπηεη ν λφκνο θαη αλ θσιπζηεξγεί, δηαπξάηηεη παξάβαζε θαζήθνληνο. 
 
Θέκα 69ν 

Κεηά ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο σο Γηεπζπληήο ζρνιείνπ πνηεο ζα ήηαλ νη 
πξψηεο ζαο ελέξγεηεο (ππνζέζηε φηη αλαιακβάλεηε ην ζρνιείν ηεο πξψηεο 

πξνηίκεζήο ζαο);  
 
Απάληεζε: 

ηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ δηνίθεζε 
Δπηθνηλσλία κε θαζεγεηέο πνπ έρνπλ Α΄επίπεδν κέζσ Ζι.Ραρ. 
Δπηθνηλσλία κε καζεηέο  κέζσ gmail (ππάξρεη κεγάιε ζνβαξή ζθνπηκφηεηα) 

πνπ ζα βγάινπλ φινη ινγαξηαζκφ. 
Ιεηηνπξγία ηζηνινγίνπ Πρνιείνπ γηα θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. 
Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην Scribd.com γηα ππνζηήξημε αλάξηεζεο 

εγγξάθσλ ζην ηζηνιφγην, κέζσ θψδηθα ελζσκάησζεο.  
Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην rapidshare.com γηα ππνζηήξημε δηαλνκήο  
αξρείσλ θαη ινγηζκηθψλ  ζε καζεηέο 

(Γελ βάδσ άιια ζέκαηα, έδσζα κηα ηδέα ΥΟΗΚΖ ΞΙΔΝΛ ΘΑΗ ΑΞΝΙΡΥΠ 
ΔΦΗΘΡΖ, ηελ νπνία θαηά ηελ γλψκε κνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ΝΙΝΗ.) 
Φέηνο κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή κεραλνγξαθηθνχ, θάλεθαλ πνιιά πνπ δλε 

ιεηηνπξγνχλ θαιά. (Νη λενιαίνη ΓΔΛ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν φζν 
ζεσξείηαη φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ)  
 

Θέκα 70ν 
   

Δίζηε δηεπζπληήο ζε κία πεξηνρή φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 
ζπγθεληξσζεί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζηηθή αληίιεςε 
γηα ηελ ππαθνή ησλ παηδηψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ παηέξα σο αξρεγνχ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Νη θαζεγεηέο κηαο ηάμεο ζαο ελεκεξψλνπλ φηη καζεηήο ηνπ 
ζρνιείνπ πξνζέξρεηαη ζην ζρνιείν κε εκθαλή ζεκάδηα θαθνπνίεζεο.  
Απάληεζε: (βιέπε θαη άιιν απνιχησο παξεκθεξέο ζέκα) 

 
Θαη΄αξρήλ, αιινδαπνί θαη εκεδαπνί νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηελ 
Διιεληθή λνκνζεζία.  

Ν Γηεπζπληήο: 
Κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηελ Θνηλσληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ, εθ΄φζνλ 
ππάξρεη. 

Κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε Π.Π.Λ. (Ππκβνπιεπηηθφ Πηαζκφ Λέσλ ηνπ Λνκνχ 
ηνπ) 
Λα ελεκεξψζεη ην Γξαθείν ή ηελ Γηεχζπλζε Γ.Δ. πνπ ππάγεηαη.  

Πε θάζε πεξίπησζε φκσο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ζα απεπζπλζεί ζηνπο 
πξνεγνχκελνπο θνξείο 



Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Λ.3500/06 Άξζξν 23  
πνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

1. Δθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ν νπνίνο, 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
πιεξνθνξείηαη ή δηαπηζηψλεη φηη έρεη δηαπξαρζεί ζε βάξνο καζεηή      

έγθιεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ελεκεξψλεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηνλ 
δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
Ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνηλψλεη, ακέζσο, ηελ αμηφπνηλε 

πξάμε ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο, ή ζηελ πιεζηέζηεξε 

αζηπλνκηθή αξρή. 
Ρελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ηδησηηθψλ 
ζρνιείσλ, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη ησλ πάζεο θχζεσο Κνλάδσλ Ξξνζρνιηθήο 

Αγσγήο. 
2. Θαηά ηελ πξνδηθαζία θαη ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, ν δηεπζπληήο ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο αλαθνίλσζε ηελ αμηφπνηλε πξάμε ζηηο παξαπάλσ 

αξκφδηεο αξρέο, θαη ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ηελ πιεξνθνξήζεθε ή ηε 
δηαπίζησζε, θαινχληαη λα εμεηαζζνχλ σο κάξηπξεο, κφλν αλ ε πιεξνθνξία 
δελ απνδεηθλχεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθφ κέζν.  

 
 

  Θέκα 71ν 
Γπζηπρψο ζηηο κέξεο καο  νινέλα θαη απμάλνληαη ηα θαηλφκελα ηεο 
ελδνζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ καζεηψλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ησλ, ρσξίο 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν δηεπζπληήο λα ελεκεξψλεηαη γηα ην γεγνλφο. Γνλέαο 
θαηαγγέιιεη φηη ην παηδί ηνπ έπεζε ζχκα εθθνβηζκνχ απφ ζπκκαζεηέο ηνπ 
(ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ) εληφο ζρνιηθνχ ρψξνπ 
Απάληεζε:   
1. Ξξέπεη λα κάζεη ν Γηεπζπληήο πψο γίλνληαη ζηελ πξάμε νη εθεκεξίεο θαη 
γηαηί δελ ην αλέθεξε ν εθεκεξεχσλ. Βεβαίσο ε ζσκαηηθή βία ζπλήζσο γίλεηαη 
αληηιεπηή  , αιιά ε ιεθηηθή πνπ αζθείηαη  εθθνβηζηηθά εθ ηνπ ζχλεγγπο, δελ 
κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή εχθνια. 
2. Ξξέπεη λα κάζεη ν Γηεπζπληήο πνίνη καζεηέο εμεθφβεζαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
καζεηή. Λα θαιέζεη ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα ηνπο θάλεη ζπζηάζεηο. Δθεί ζα 
θαηαιάβεη θαη -ελδερνκέλσο- ηελ αηηία. Κπνξεί νη ληαήδεο λα είλαη ηέθλα 
δηαιπκέλσλ νηθνγελεηψλ, κπνξεί θαη ησλ «θαιπηέξσλ» Θα ην δηαπηζηψζεη. Θα 
έρεη αλνηθηή γξακκή, αλ έγηλε φπσο ην πεξηγξάθεη ε θαηαγγέινπζα θηι  
3. Θα θαιέζεη έλαλ -έλαλ γηα ζπλέληεπμε. «Έγηλε θάηη κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή 
ζνπ;» «Κε πνηνπο θάλεηο παξέα;» «Θάπνηνη θαζεγεηέο κνπ είπαλ φηη ε παξέα 
ζνπ αγξηεχεη θαη απεηιεί ζπκκαζεηέο ζαο. Ξαξαηήξεζαλ φηη απηφο πνπ 
αγξηέςαηε, θαηάπηε ην ακίιεην λεξφ θαη είπε φηη δελ έγηλε ηίπνηα. κσο θάηη  
έγηλε. Μέξεηο θάηη;(Θα δεη αλ ιέλε ςέκαηα ) 
4. Πηελ πξνζεπρή ζα πεη: 
«Ρειεπηαία, εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο κνπ αλαθέξνπλ πεξίεξγα πεξηζηαηηθά 
ζην πξναχιην. Ληαειίθηα, καγθηέο, πνπι-κνπξ, μέξεηο πνηνο είκαη  εγψ, 
θηγνχξα , ςηιναπεηιέο θαη δηάθνξα ηέηνηα καζθαξηιίθηα. Γελ πηζηεχσ λα 
μερλάλε θάπνηνη φηη εδψ είλαη  ζρνιείν θαη έρνπκε ηάμεηο. Πηα Διιεληθά δελ ηηο 
ιέκε κε ηελ άιιε Διιεληθή ιέμε «θιάζεηο», ίζσο ιφγσ άηπρεο ερεηηθήο 
ζπγγέλεηαο κε άιιε ιέμε, αθήζακε λα ηηο ιέλε έηζη νη Αγγιφθσλνη. Δκείο 
επηκέλνπκε ζην  «Ράμηο» ελλννχκε ηελ ΡΑΜΖ  θαη δελ ελλννχκε βέβαηα ηνλ 
θφξν!  
πνηνο θηππήζεη ή αζθήζεη ιεθηηθή βία θαη απεηιέο θαηά ζπκκαζεηή ηνπ,  ζα 
ηηκσξεζεί. Ρξεηο κέξεο ε πξψηε ηαξίθα, ρσξίο δηαβάζκηζε κνλνήκεξεο θαη 
δηήκεξεο. Θαλείο δελ έρεη δηθαίσκα λα ζαο αθνπκπήζεη, νχηε γνλέαο, νχηε 



θαζεγεηήο νχηε καζεηήο. πνηνο έρεη παξάπνλν κε θάπνηνλ ζα ην αλαθέξεη 
ζε κέλα ΑΚΔΠΥΠ! πνηνλ ηνλ απεηιήζνπλ ή ηνλ δείξνπλ θαη δελ έιζεη λα κνπ 
ην πεη ζα ηνλ ηηκσξήζσ θη απηφλ! Καγθηέο ζε απηφ ην ζρνιείν δελ πεξλάλε! 
Θαη εκείο εδψ ζαο ρατδεχνπκε, γηαηί κηιάκε γηα απνβνιέο απφ ηα καζήκαηα. Αλ 
θάπνην παηδί ην θηππήζεη θάπνηνο θαη ην ηξαπκαηίζεη, λα είλαη 
πξνεηνηκαζκέλνο λα αληηκεησπίζεη θαη ηνλ Δηζαγγειέα αλειίθσλ. Θα μεθχγεη 
απφ ηελ δηθή καο δηθαηνδνζία θαη κεηά ζα κπιέμεη κε ηελ δηθαηνζχλε. Λα έρεηε 
ππ΄φςηλ ζαο, φηη ππάξρνπλ αλακνξθσηήξηα αλειίθσλ φπσο θαη θπιαθέο 
αλειίθσλ. Κία θαη κφλε κέξα λα πάεη θάπνηνο εθεί λα ξσηήζεηε ηνπο «κάγθεο» 
πνπ έρνπλ πεξάζεη ηεο πχιεο ηεο ηη παζαίλεη απφ ηνλ κεγαιχηεξν 
θπιαθηζκέλν δεθανρηάξε. Οσηήζηε λα κάζεηε ηη κάγθεο πηάζηεθαλ θάπνηνη 
πνπ ην έπαημαλ θνπηζαβάθηα ηνπ πξνπεξαζκέλνπ αηψλα! 
(Δλλνείηαη φηη ηα παξαπάλσ έρνπλ εθθνβηζηηθφ-απνηξεπηηθφ  θαη ππεξβνιηθφ 
βεβαίσο ραξαθηήξα. Ρν φπνην λέν πεξηζηαηηθφ ζα εμεηαζηεί κε ηελ δένπζα 
πξνζνρή, δενληνινγία, λνκηκφηεηα θαη βάζνο απφ Πχιινγν κε 15-κειέο θηι )  
 
 
Θέκα 72ν 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία απφ ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζπιινγηθήο εζσηεξηθήο 
αμηνιφγεζεο (απηναμηνιφγεζεο) έρεη ππνδείμεη ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

απηήο ηεο κνξθήο αμηνιφγεζεο. Υο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο επηζπκείηε  
λα εηζάγεηε ηνλ ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο. Ζ αληίζηαζε πνπ πξνβάινπλ νη 
εθπαηδεπηηθνί είλαη εμαηξεηηθά έληνλε θαη πνιιέο θνξέο αθξαία.  Κφλν ηξεηο 

απφ ηνπο 12 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν έρνπλ ζεηηθή άπνςε 
γηα ηελ απηναμηνιφγεζε. 

Απάληεζε: 
Ν Γηεπζπληήο πξέπεη λα ηνπο επηζεκάλεη: 
1. ηη ε απηναμηνιφγεζε, πέξπζη ήηαλ πξναηξεηηθή , πηινηηθή θαη επηδνηνχκελε. 

Φέηνο ζα είλαη ππνρξεσηηθή θαζνιηθή θαη κε επηδνηνχκελε. 
2. ηη ε ΝΙΚΔ, λαη  δελ ηελ ζέιεη , αιιά εκείο είκαζηε Γεκφζηνη πάιιεινη, ε 

ζεζκνζέηεζε έρεη γίλεη κε λφκν ηνπ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ηνλ νπνίν ςήθηζε 

ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ πνπ εκείο αλαδείμακε , ελψ εκείο έρνπκε δψζεη φξθν λα 
ηεξνχκε  ην Πχληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηνπ Θξάηνπο. 

3. ηη δηαηεξνχκε δηθαίσκα απεξηφξηζηεο θξηηηθήο δηα ηνπ ηχπνπ έληππνπ θαη 

ειεθηξνληθνχ, κπνξνχκε λα γξάςνπκε γξάκκα ζηνλ βνπιεπηή καο πνπ 
ςεθίζακε λα αγσληζηεί γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπ, λα απεπζπλζνχκε ζην 
Ππλδηθάην καο λα ην πείζνπκε λα πηέζεη γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπ, λα 

καδέςνπκε ππνγξαθέο γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπ, λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε κε 
θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα γηα λα θαηαξγεζεί, αιιά 
δελ έρνπκε δηθαίσκα λα αξλεζνχκε ηελ εθαξκνγή λφκνπ ηνπ Διιεληθνχ 

Θξάηνπο, δηφηη δηαπξάηηνπκε παξάβαζε θαζήθνληνο. Αξθεηά απφ ηα 
επηρεηξήκαηα θαη ηηο επηθπιάμεηο ζαο ηηο ελζηεξλίδεηαη θαη ν Γηεπζπληήο ζαο 
(βιέπε θαη θξηηηθή δηα ηνπ ηχπνπ ιίγν ΞΟΗΛ ςεθηζηεί ν Λ.3848 Κάτν 2010 

ΔΓΥ) αιιά πεηζαξρεί ζηνπο λφκνπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο ζα 
θάλεηε θαη ζεηο δηφηη είζαζηε ππεχζπλνη θαη δεκνθξάηεο φπσο φινη καο. Αλ 

αζθνχζακε  ΝΙΝΗ εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή δηα παληφο κέζνπ θαη 
ζπκθσλνχζακε ζε θάπνηα ζεκεία, κάιινλ ζα εγίλνλην φιεο νη αλαγθαίεο 
ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο λφκνπο φηαλ ήηαλ  αθφκα λνκνζρέδηα. Γελ κπνξνχκε λα 

ηα δεηάκε φια απφ ηελ Νκνζπνλδία καο. 
4. Μέραζα λα πσ, φηη ε εζσηεξηθή απηναμηνιφγεζε είλαη απείξσο πξνηηκφηεξε 
απφ ηελ εμσηεξηθή (Πρ. Πχκβνπινη απ΄έμσ, Πψκα αμηνινγεηψλ πνπ πήγε λα 
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δεκηνπξγεζεί παιηά) θαη απφ ηελ κνλνπξφζσπε ηνπ Γηεπζπληή   ή άιινπ. 
 

Θέκα 73ν 
Κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο ηνπ α΄ ηξηκήλνπ δηαπηζηψλεηε φηη ν 

θαζεγεηήο ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ αμηνιφγεζε κε ππεξβνιηθή 

απζηεξφηεηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαηαζέηνληαο βαζκνινγία 3-4 κνλάδσλ 
ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ άιισλ καζεκάησλ. 
Ραπηφρξνλα, δε δείρλεη δηάζεζε λα πείζεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θεδεκφλεο 

ηνπο φηη ν ηξφπνο πνπ αμηνινγεί είλαη δίθαηνο. Αληίζεηα, ηνλίδεη φηη θαλείο δελ 
είλαη εηδηθφηεξνο απφ ηνλ ίδην λα εθηηκήζεη ηηο θαιιηηερληθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ. πσο είλαη θπζηθφ ε ζπκπεξηθνξά απηή εθλεπξίδεη ηνπο 
καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, νη νπνίνη έρνπλ αξρίζεη λα δηακαξηχξνληαη 
δεκηνπξγψληαο ζην ζρνιείν αλαζηάησζε. 

 
Απάληεζε: 
1.Κπνξεί λα ζθεθζεί ν Γηεπζπληήο, φηη κε «δεπηεξεχνλ» κάζεκα,  έλαο ηξφπνο 

επηβνιήο ηεο ηάμεο ζηελ αίζνπζα, είλαη ε απζηεξή βαζκνινγία . Απηφ κπνξεί 
λα ηζρχεη θαζ΄νινθιεξίαλ, κεξηθψο ή θαη θαζφινπ. Νθείιεη πάλησο λα ειέγμεη 
ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, αλ έρεη ηεξεζεί ε λνκνζεζία. Αλ ππάξρεη 

ηεζη, πξφρεηξν δηαγψληζκα ή ηεηξακήλνπ (αλάινγα κε ηελ βαζκίδα) 
2. Κπνξεί λα ηνπ ππνδείμεη ην πιελ 3-4 ζηνλ Κ.Ν. ηνπ ηκήκαηνο. Αιιά 

ηαπηνρξφλσο λα ηνπ πεη, φηη θαη νη άιινη πνπ βάδνπλ πεξηζζφηεξν, δελ είλαη 

θαη΄αλάγθελ νη ζσζηνί. πάξρεη θαη ε αλάγθε ηεο δηαζπνξάο ηεο 
βαζκνινγίαο, λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ αλψηαηε βαζκνινγία θαη λα έρεη 
θιηκάθσζε, φπσο θαη ζσζηή ζρεηηθφηεηα κηα ζρεηηθφηεηα, πνπ αλεμαξηήησο 

ηεο απφιπηεο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη πιήξσο θαη επαθξηβψο  Γει. 
αλεμαξηήησο ην πφζν παίξλεη ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο Α, ν νπνηνζδήπνηε 
άιινο καζεηήο μέξεη αλ πξέπεη λα πάξεη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Α, ίζα κε ηνλ Α 

ή ιηγφηεξν απφ ηνλ Α. Δπίζεο λα ηνπ επηζεκάλεη, φηη είλαη ππνρξέσζή ηνπ ε 
αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ζηνλ θεδεκφλα. Ζ αηηηνιφγεζε κπνξεί λα 

έρεη ηελ εμήο δνκή γηα λα είλαη πεηζηηθή: 
«Θπξία κνπ, θαη΄αξρήλ λα ζαο πψ, φηη έρσ βάιιεη θαη εηθνζάξηα. Ιίγα, αιιά έρσ 

βάιιεη. Γηα λα βάιισ ηελ βαζκνινγία απηή,  έιαβα ππ΄φςηλ κνπ, ηηο εξγαζίεο, 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα, ην ηαιέλην ηνπ, ηηο γλψζεηο ηνπ, ην ηεζη, ην 
δηαγψληζκα, θηι Ρα ζπλεθηίκεζα (φπσο ιέεη ν λφκνο) θαη ηνπ έβαια ηνλ 
βαζκφ Σ.   Κπνξεί λα ζαο θαίλεηαη απζηεξή ε βαζκνινγί,αιιά είλαη κε ηελ 

ίδηα κέζνδν γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Λα ζαο δείμσ ηα γξαπηά ηνπ, ηα ηεζη, ηηο 
εξγαζίεο ηνπ.» Αλ δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα ηέηνηα επηρεηξεκαηνινγία 
ζθάιιεη θαη δλε έρεη βαζκνινγήζεη ζσζηά. 

Δπίζεο, νθείιεη δενληνινγηθά λα έρεη ζπλάςεη ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην κε ηνπο 
καζεηέο ηνπ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο («βαζκνινγνχκε έηζη θη έηζη....») 

Δπίζεο ν Γηεπζπληήο νθείιεη λα ηνπ πεη, φηη γλσξίδεη ηελ θηινινγία γηα ηελ 

βαζκνιφγεζε ή κε ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ.  
 
(Ξαξαζέησ απφζπαζκα απφ πξφζθαην ξεπνξηάδ  ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ησλ  

ΛΔΥΛ 
  



Ρν 2003, απφ ηε ζέζε ηεο αλαπιεξψηξηαο πξφεδξνπ ηνπ Ρµήµαηνο Ξνηφηεηαο ηεο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ε θ. Θαξαηδηά θαη µηα νµάδα 

εθπαηδεπηηθψλ είραλ εηζεγεζεί ηελ θαζηέξσζε ηεο πεξηγξαθηθήο 
βαζµνιφγεζεο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηεο πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ωζηφζν ε 
εηζήγεζή ηνπο, ιέεη ε θ. Θαξαηδηά, δελ έγηλε πνηέ ππνπξγηθή απφθαζε, αιιά 

έµεηλε ζην επίπεδν ηεο ζπµβνπιεπηηθήο παξφηη θαηάθεξε λα επεξεάζεη ηε 
ζπγγξαθή ησλ µεηέπεηηα βηβιίσλ ηνπ δεµνηηθνχ.  
«ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνρξεψλεηαη λα βάιεη βαζµνχο, ζπλήζσο 

επηθεληξψλεηαη ζηα µαζήµαηα θνξµνχ φπσο ε Γιψζζα θαη ηα Καζεµαηηθά θαη 
ππνβηβάδεη ηνλ αζιεηηζµφ θαη µαζήµαηα φπσο ε Κνπζηθή θαη ηα Θαιιηηερληθά. 

Δηζη, ράλνληαη νη δεµηνπξγηθέο πιεπξέο ηεο µάζεζεο», ιέεη ε θ. Θαξαηδηά θαη 
πξνζζέηεη πσο νη µαζεηέο ηεο Ξξσηνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα 
αμηνινγνχληαη µε πεξηγξαθηθά ζρφιηα, αληί γηα αξηζµεηηθφ ή γξαµµαηηθφ 

βαζµφ, φπσο γίλεηαη ζην βξεηαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα. «Πηε Βξεηαλία, ν 
εθπαηδεπηηθφο δελ βαζµνινγεί ηνπο µαζεηέο ηνπ µε αξηζµφ αιιά µε ζρφιηα, 
βάζεη ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο». πσο επηζεµαίλεη, ζεσξείηαη αληηπαξαγσγηθφ λα 
πξνσζνχµε ηνλ αληαγσληζµφ αλάµεζα ζηα παηδηά. «Κπνξνχµε λα ζπδεηνχµε 
γηα βαζµνχο µφλν φηαλ ηίζεηαη δήηεµα εηζαγσγήο ησλ µαζεηψλ ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε». 
Ρν απφζπαζκα κε παρείο ραξαθηήξεο, δείρλεη κηα λννηξνπία πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζην Γεκνηηθφ θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ζην Γπκλάζην θαη 

Ιχθεην.  Λα ην ιάβεη θη απηφ ππ΄φςηλ ηνπ.  
Ρειηθά , πξέπεη λα πείζεη ν Γηεπζπληήο ηνλ θαζεγεηή, φηη είλαη ΘΑΘΖΘΝΛ ηνπ 
λα αηηηνινγήζεη ηελ βαζκνινγία ηνπ ζηνπο θεδεκφλεο , φπσο θαη λα έρεη ζέζεη 

θαη ην κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ Ππκβνιαίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βαζκνιφγεζε. 
Αο ην θάλεη θαη ηψξα, ΞΔΗΠΡΗΘΑ , σο ΞΝΣΟΔΥΠΖ ηνπ θαη φρη σο ΑΒΑΟΗΑ .. 
 

Θέκα 74ν 

Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα καο έρεη πξνζθέξεη πνιιά δεδνκέλα 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ην επηζηεκνληθφ κάλαηδκελη ζηα ζρνιεία είλαη κηα 
αλαγθαία αιιά θαη ζπνπδαία ππφζεζε. Ξνιινί πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ 
αξρψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ καλαηδκελη έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο αμίεο 

θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. 

Απάληεζε: 
Πε θάζε επηρείξεζε, φπσο θαη ζε κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ππάξρνπλ ιεηηνπξγίεο 

ηεο Γηνίθεζεο: 

Απηέο είλαη : 

 ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

 ηεο νξγάλσζεο 

 ηεο δηεχζπλζεο 



 ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
κνλάδα.  

Ξαξάιιεια, ππάξρνπλ θαη  ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ management κε εθαξκνγή 
ζηελ εθπαίδεπζε φπσο ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, ε θνηλσληθή επζχλε, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε δηνίθεζε αιιαγψλ, ε ζπγθξηηηθή δηνίθεζε, ε 
δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε δηαρείξηζε ρξφλνπ, ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  
Ξνία είλαη ε ζνβαξφηεξε δηαθνξά κεηαμχ κηα ο ζπκβαηηθήο Δπηρείξεζεο θαη 

κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε, παξεμήγεζε θαη 
επηθπιάμεηο; 
Ρν γεγνλφο, φηη φιεο νη ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ην ζαθέο δηαθξηηφ 

ηξίγσλν ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ, ΞΟΝΦΝΛ, ΞΔΙΑΡΔΠ. 
Πηελ εθπαίδεπζε, έρνπκε ηελ ηδηαηηεξφηεηα, φπνπ νη «πειάηεο» (καζεηέο) 

είλαη θαη «πξντφλ» (απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο) θαη 
«εξγαδφκελνη» (εθπνλνχλ εξγαζίεο, δηαβάδνπλ, κειεηνχλ, εμεηάδνληαη, έρνπλ 
σξάξην, ππαθνχνπλ ζε εζσηεξηθφ θαλνληζκφ, ειέγρνληαη πεηζαξρηθά, θαη 

ελίνηε «εξγάδνληαη ζε δεχηεξε δνπιεηά» ην απφγεπκα (θξνληηζηήξηα) δηφηη ε 
πξψηε δελ ηνπο εμαζθαιίδεη «ηα πξνο ην δεηλ» -ηα πξνο ην καλζάλεηλ) Δπίζεο, 
νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη- καζεηέο απνηεινχλ θαη ηνλ θαιχηεξν δηαθεκηζηή ηεο 

«επηρείξεζεο» εμ νχ θαη ζηα ηδησηηθά Δθπαηδεπηήξηα, δελ ιακβάλνπλ δίδαθηξα 
απφ ηνπο πνιχ θαινχο καζεηέο (ή ηνπο παξέρνληαη γελλαίεο εθπηψζεηο) αθνχ 
απηέο απνηεινχλ «δηαθεκηζηηθή δαπάλε» 

Νκηιψληαο ινηπφλ κε φξνπο αγνξάο (πξντφλ , δηαθήκηζε) γηα έλα «πξντφλ» 
πνπ έρνπκε κάζεη λα ην ζεσξνχκε θαη λα ην ραξαθηεξίδνπκε «ηεξφ», «κεγάιε 
θνηλσληθή αμία» , «Γεκφζην αγαζφ» ζεσξνχκε φηη επηειίδεηαη φηαλ 
αληηκεησπίδεηαη κε κηα ζεσξία πνπ γελλήζεθε γηα ηηο ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο.  
Ζ αιήζεηα φκσο είλαη , φηη ηα πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ κάλαηδκελη, 
πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα ππάξμεη 

βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ.  
 

 
Θέκα 75ν 

Ρν Λέν Πρνιείν είλαη πξνηεξαηφηεηα ηεο εγεζίαο ηνπ ΞΔΞΘ θαη πξνβάιιεη έλα 

ζχλνιν απφ θαηλνηνκίεο θαη απαηηεί κία λέα πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 
δηεπζπληή. 

Απάληεζε: 

 Ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ Ιπθείνπ, ην θέξλεη ζην επίθεληξν ηεο δηάρπζεο θαιψλ 
πξαθηηθψλ, ηεο ςεθηαθήο αλάπηπμεο, ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ κε ζχγρξνλεο 
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο. Ρν λέν Πρνιείν, απαηηεί : 

 Δπξπδσληθφηεηα παληνχ θαη εμνπιηζκφο ζε θάζε ηάμε 

 Ξχιε πιεξνθφξεζεο θάζε ιεπηφ γηα θάζε γνληφ, καζεηή θαη 
εθπαηδεπηηθφ. Γεκηνπξγία πχιεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα 
ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

κνλάδσλ, φπνπ ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο «Κηαο Πηάζεο» 



 εθηαθφ κάζεκα. Νια ηα ππάξρνληα ζρνιηθά βηβιία, 
ςεθηνπνηνχληαη. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ςεθηνπνηεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ην ζρνιείν θαη απφ ην ζπίηη ψζηε νη 
καζεηέο, λα κειεηνχλ, λα εθπνλνχλ θαη λα παξαδίδνπλ ηηο 
εξγαζίεο ηνπο ειεθηξνληθά. Αληίζηνηρα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί 

ςεθηαθά λα αλαζέηεη εξγαζίεο γηα ην κάζεκα, λα αμηνινγεί ηε 
γλψζε κε δηαγσλίζκαηα, λα παξαθνινπζεί θαη λα βαζκνινγεί ηηο 
εξγαζίεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα ηεξεί εκεξνιφγην ηνπ 

καζήκαηνο. 
 Ξηζηνπνηεηηθφ Ξαηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο γηα Δθπαηδεπηηθνχο 

ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3848 , άξζξν 11, παξάγξαθνο 9,  «Γηα ηελ επηινγή ζηηο ζέζεηο 
ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ απαηηείηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ θαζνδεγεηηθήο 

επάξθεηαο θαη γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ εθπαίδεπ ζεο, πξντζηακέλσλ 
γξαθείσλ, πξντζηακέλσλ ΘΔ. . .. θαη δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
απαηηείηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο επάξθεηαο. Ρα αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ παξαθνινχζεζε αληίζηνηρνπ εηδηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζην Δζληθφ Θέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. Γηα 
ηελ επηινγή ζε φιεο ηηο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν 

απαηηείηαη επίζεο ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο 
Ρερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Ρ.Ξ.Δ.) επηπέδνπ 1. »  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη, φηη δίλεηαη έκθαζε ζηηο ΡΞΔ θαη ζηνλ εμπγρξνληζκφ 

ηεο δηνίθεζεο, γη απηφ θαη πξψηε θνξά απαηηείηαη εηδηθή πηζηνπνίεζε ζηελ 
Γηνηθεηηθή επάξθεηα ησλ Γηεπζπληψλ , φπνπ παξάιιεια κε ηελ παηδαγσγηθή 
θαη θαζνδεγεηηθή Δθπαηδεπηηθψλ θαη Πρνιηθψλ Ππκβνχισλ αληηζηνίρσο , 

νινθιεξψλεηαη ε εηθφλα ηεο έκθαζεο πνπ δίλε η ε Ξνιηηεία ζηελ Γηνίθεζε ηεο 
Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ελψ κέρξη ζήκεξα ε πηζηνπνίεζε 1νπ επηπέδνπ ήηαλ 
επηθνπξηθφ πξνζφλ γηα θαηάιεςε ζέζεο ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, απηφ 

πιένλ γίλεηαη πξναπαηηνχκελν, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ν Γηεπζπληήο λα 
επηηειέζεη ηνλ απμεκέλν θαη αλαβαζκηζκέλν ηνπ ξφιν ζην Λέν Πρνιείν. 

 
Θέκα 76ν 

Πήκεξα εθθξάδεηαη ε επηζηεκνληθή ζέζε γηα ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. 
 
Απάληεζε:   

 
O ζεζκφο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαζψο ε  Δηδηθή Αγσγή θαηεπζχλεηαη ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηνλ θχξην θνξκφ ηεο εθπαίδεπζεο. 
Ζ ηάζε απηή καο νδεγεί ζην εξψηεκα εάλ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κπνξνχλ λα ηχρνπλ θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο ζηα εηδηθά ή ζηα θνηλά 
ζρνιεία. 
Κέρξη ζήκεξα ν δηαρσξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο θαη γεληθήο 

αγσγήο, έρεη σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, λα ζπληεξνχληαη νη 
εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο πνπ γέλλεζε ν δηαρσξηζκφο. Αθφκε θαη ηελ αλάδεημε 



αληηιήςεσλ, πνπ ζπρλά παξαθσιχνπλ ηελ εθαξκνγή κνληέισλ 
ζπλεθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ  λα νδεγήζνπλ ζηελ εδξαίσζε 

αιιειναπνδνρήο θαη ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, κηα θαη έλαο 
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία ηεο 
ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία είλαη ε χπαξμε ζεηηθήο ζηάζεο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα παηδηά κε 
εηδηθέο αλάγθεο θαη ηε ζπλεθπαίδεπζε. 
Θχξην επηρείξεκα είλαη ην δηθαίσκα ζηε δηαθνξά θαη ηελ ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ ζηε κάζεζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή 
αξρή ηεο έληαμεο (inclusion), αλεμαξηήησο δπλαηνηήησλ θαη επηπέδνπ 

αλάπηπμεο,  ησλ παηδηψλ κε ή θαη ρσξίο αλαπεξία. Ζ παξερφκελε εθπαίδεπζε 
νθείιεη λα  είλαη πνηνηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο, αλεμάξηεηα εάλ εκθαλίδνπλ 
“πξφβιεκα” (καζεζηαθή δπζθνιία ή πςειέο ηθαλφηεηεο κάζεζεο),  ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ "θαλνληθφ καζεηή". 
 
Ξεξηζζφηεξα ΔΓΥ  

 
Θέκα 77ν 

Πε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεηε δηεπζπληήο Πρνιηθήο Κνλάδαο επηδηψθεηε ηελ 

αλάπηπμε θαη εθπφλεζε πξνγξακκάησλ Θαηλνηφκσλ Γξάζεσλ  ήηνη: 
Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο , Αγσγήο γείαο θαη Ξνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ , 
ζην πιαίζην ησλ δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Αλαιπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ  

(Γ.Δ.Ξ.Ξ.Π. ΘΑΗ Α.Ξ.Π) θαη ηνπ σξνινγίνπ Ξξνγξάκκαηνο. 

Απάληεζε: 
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Ξιαίζην Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ (Γ.Δ.Ξ.Ξ.Π.) 
Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ (ΑΞΠ) 

 
 

Ζ Αγσγή γείαο ζηα ζρνιεία είλαη κία θαηεμνρήλ δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 
ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ 
ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Πθνπφο ηεο Αγσγήο γείαο είλαη ε πξνάζπηζε, ε βειηίσζε θαη ε πξναγσγή ηεο 
ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο επεμίαο ησλ καζεηψλ, 
αθελφο κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηεο θξηηηθήο 

ηνπο ζθέςεο, αθεηέξνπ κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ 
πεξηβάιινληφο ηνπο. 
Γεληθνί ζηφρνη ηεο Αγσγήο γείαο είλαη ε πξνάζπηζε θαη ε πξναγσγή ηεο 

ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο επεμίαο. Ζ πξφιεςε ηνπ 
απνθιεηζκνχ ησλ λεαξψλ αηφκσλ απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε δηακφξθσζε αηφκσλ κε θξηηηθή ζηάζε. Ζ 

κείσζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηεο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 
Πθνπφο ηεο Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Πχκθσλα κε ην Λ.1892/90 θαη ηηο αληίζηνηρεο Δγθπθιίνπο, ε Ξεξηβαιινληηθή 
Δθπαίδεπζε απνηειεί ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 
Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πθνπφο ηεο Ξεξηβαιινληηθήο 

http://www.specialeducation.gr/files/AygerH_sofia.doc


Δθπαίδεπζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ 
κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηφ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε εηδηθά 
πξνγξάκκαηα, ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο 
ηνπο. Υο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία / δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζηε δηαζαθήληζε 

ελλνηψλ, ηελ αλαγλψξηζε αμηψλ, ηελ αλάπηπμε / θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθψλ 
δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γχξσ απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε αηνκηθφ θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζε νκαδηθφ/ θνηλσληθφ επίπεδν. 

Ζ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη 
κε ηελ νιηζηηθή δηάζηαζή ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εθθάλζεηο: 
Φπζηθφ, Ρερλεηφ/δνκεκέλν, Θνηλσληθo-Νηθνλνκηθφ θαη Ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ θάζε ζέκα/πξφβιεκα κειεηάηαη δηεπηζηεκνληθά θαη 
δηαζεκαηηθά 
 

 
Ζ εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε (ΓΔΞΞΠ: ΦΔΘ 
1366/18-10-2001θαη ΓΞΠ: ΦΔΘ 1373-1376/18-10-2001) είρε σο ζηφρν ηελ 

αιιαγή 
ηεο θηινζνθίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 
δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελε θαη πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα ησλ θαηξψλ. 
Ζ εληαία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζε πνιιαπιά επίπεδα, 

ηνπο 
ζπζρεηηζκνχο ησλ ελλνηψλ ή ησλ ζεκάησλ, έλαλ επέιηθην πξνγξακκαηηζκφ 
ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο θαη ηελ αλαδήηεζε γλψζεσλ πέξα 
απφ 

ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην.Oη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηα ζέκαηα 
ζε 
βάζνο κέζσ ηεο αλάγλσζεο πνηθίισλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ θαη ηεο 

ελεξγεηηθήο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Ξιαηζίνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ 

(ΓΔΞΞΠ) θαη ησλ επηκέξνπο Αλαιπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ απνηέιεζε 
ηελ 
επίζεκε πξφηαζε ηνπ ΞΔΞΘ, ην 2003, κέζα απφ ηα θαηλνχξηα βηβιία, γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηε βαζκίδα ηνπ γπκλαζίνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
Πην 
Ιχθεην, ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο δελ θαζηεξψλεηαη ζην 

Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα, αιιά πινπνηείηαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα 
Ξεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο, Ξνιηηηζηηθά, Αγσγήο γείαο, Πηαδηνδξνκίαο, θιπ. θαη θαηλνηφκεο 

δξάζεηο, πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ 
δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγνχλ εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, αλαπηχζζνπλ 

βαζηθέο 



δεμηφηεηεο θαη εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζην 
παξειζφλ δελ 

ελέπηπηαλ ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 
Ξαξαδείγκαηα πνιηηηζηηθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη κέζσ επηζθέςεσλ 
http://www.e-yliko.gr/htmls/aisth_agogh/episk.aspx 

 
Ρν λνκηθφ πιαίζην-δηαδηθαζία  ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ΔΓΥ (Λα ην δείηε 
νπσζδήπνηε) 

 
Θέκα 78ν 

Ρν κήλα Νθηψβξην, αθφηνπ ην ζρνιείν είρε θάκεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ 
ηνπ, αλέιαβε ζε έλα Γπκλάζην ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ηεο 
Α’ ηάμεο κηα αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, ε νπνία ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ην 

κάζεκα θαη δεηάεη απφ ηνλ δηεπζπληή λα επηζθεθζεί κε ηνπο καζεηέο ηεο 
ηζηνξηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο. Ππγθεθξηκέλα δήηεζε θαηά ην 1ν ηξίκελν λα 
επηζθεθηεί κε ηελ ηάμε ηεο: 

α) έλα κηλσηθφ λεθξνηαθείν ηεο πεξηνρήο, πνπ ιφγσ απφζηαζεο απαηηείηαη 
λαχισζε ιεσθνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. 

β) ην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο πφιεο φπνπ νη καζεηέο ζα πήγαηλαλ κε ηα πφδηα 

θαη ζα ρξεηαδφηαλ λα δηαηεζνχλ ηέζζεξεηο δηδαθηηθέο ψξεο.  
 Ήηαλ πνιχ πηζαλφλ λα απαηηεζεί γηα ηελ επίζθεςε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απφ ην 

δηδαθηηθφ σξάξην. Αθφκα, γλσξίδεη ν Γηεπζπληήο φηη αξθεηνί καζεηέο ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίζθεςε κε ην 
ιεσθνξείν. 

 

Απάληεζε: 
Θα ζπληζηνχζα λα πάεη φιν ην Πρνιείν ζην Κνπζείν ζηα πιαίζηα Πρνιηθνχ 
πεξηπάηνπ θαη λα ζπλδπαζηεί κε μελάγεζε φισλ ησλ ηάμεσλ απφ ηελ 

θαζεγήηξηα. (εληάζζεηαη ζηηο 5/έηνο πνπ δηθαηνχληαη νη καζεηέο)  
Ρν Κηλσηθφ λεθξνηαθείν, ζα ην ελέηαζζα ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη αλ 

δελ είραλ ιεθηά νξηζκέλα παηδηά, ζα ηα έβαδε ε Πρνιηθή επηηξνπή θάπνηα 
ειάρηζηα ρξήκαηα γηα λα πάλε θαη φζα δελ έθεξλαλ. (Γελ ζα 
ηζηγθνπλεπφκαζηε ζε απηά) 

Ρειηθά γηα λα είκαζηε ζσζηνί, ΓΔΛ κπνξεί λα βάιιεη επίζεκα ιεθηά ε Πρνιηθή 
Δπηηξνπή γηα εθδξνκή. (Δγψ ην έγξαςα πξνζεθηηθά, είπα γηα «ειάρηζηα 
ρξήκαηα» αιιά κελ πάξνπκε ζηνλ ιαηκφ καο θάπνηνλ ζπλάδειθν. Ρα 15-20 

επξψ ηα βάδνπκε απφ ηελ ηζέπε καο θαη ηειείσζε ε ππφζεζε. ) Δπί θαξκίξε 
Γηεπζπληή (!) ζηξνγγπινπνηεί ην πνζφ εηζθνξάο θαη πάλε θαη ηα θησρά 
παηδάθηα. (Αληί γηα 3,70 επξψ πνπ θάλεη ην πειίθν ηνπ φζν δήηεζε ην 

πξαθηνξείν δηα ηνπ 50 , ηνπο ιέεη λα θέξνπλ φινη 4 επξψ ) Δπίζεο ηα δεηάκε 
απφ ηνλ Πχιινγν γνλέσλ φπσο καο είπε αλψλπκνο ζπλάδειθνο (δελ ην 
ζθέθζεθα δηφηη δελ έρσ ζχιινγν!) Ρνλ  επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ηελ 

παξέκβαζή ηνπ. Φαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί ν δεκφζηνο έιεγρνο, λα κελ θάλνπκε 
ιάζνο γηα θαλέλαλ ζπλάδειθν.... 
 

Ρί είληα φκσο ν Πρνιηθφο πεξίπαηνο θαη ηη ε δηδαθηηθή επίζθεςε;;; 
Βιέπε παξαθάησ: 

http://www.e-yliko.gr/htmls/aisth_agogh/episk.aspx
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Α. Πρνιηθνί πεξίπαηνη (άξζξν 1 ηεο 13324/Γ2/7-2-2006/ΞΔΞΘ-ΦΔΘ 206 Β΄) 
1. Υο ζρνιηθφο πεξίπαηνο νξίδεηαη ε νξγαλσκέλε απφ ην ζρνιείν νκαδηθή 

κεηάβαζε κα-ζεηψλ ζε ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηε 
ζρνιηθή κνλάδα. Γίλεηαη ζπλήζσο πεδή, εληφο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη έρεη 
ζηφρν θνηλσληθνπνηεηηθφ, ςπ-ραγσγηθφ, παηδαγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ. 

Πρνιηθνχο πεξηπάηνπο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχλ νη καζεηέο φισλ ησλ 
ηάμεσλ. 
2. Νη πεξίπαηνη πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιείσλ, δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο πέληε (5) ζπλνιηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη δελ πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο (1) 

κέζα ζηνλ ίδην κήλα. 
3. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηπάηνπ ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ην Πχιινγν 
ησλ Γηδαζθφλησλ Θαζεγεηψλ ζε ζπλεδξία ηνπ. Θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο 

ηνπνζεζίαο πξν-νξηζκνχ απνηειεί ε πνιηηηζηηθή ή πεξηβαιινληηθή αμία ηεο θαη 
ε ςπραγσγηθή δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη. Κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο απφ ην Πχιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ Θαζεγεηψλ ελεκεξψλεηαη ην 

νηθείν Γξαθείν ή ε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 
4. Νη δηδάζθνληεο θαζεγεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλνδεχζνπλ ηνπο 
καζεηέο ζηνλ πεξίπαην, εθηφο εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ππιιφγνπ ε ζπκκεηνρή 

θάπνηνπ θαζεγεηή θαζίζηαηαη αδχλαηε. 
5. Πε καζεηή πνπ απνπζηάδεη απφ ην ζρνιηθφ πεξίπαην θαηαρσξίδνληαη 
απνπζίεο ηζάξηζκεο κε ηηο δηδαθηηθέο ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην σξνιφγην 

πξφγξακκα ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ν πεξίπαηνο. Πηελ 
πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεξηπάηνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
κεηαθνξηθφ κέζν, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαηαηίζεηαη ππεχζπλε 

δήισζε απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ. Αλ ν θεδεκφλαο δε ζπκθσλεί, δελ 
θαηαρσξίδνληαη απνπζίεο. 
 

Β. Γηδαθηηθέο Δπηζθέςεηο (Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Θ..Α. – ΦΔΘ 954 Β΄) 
1. Κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Θ..Α. 

«ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πνιιαπιέο πεγέο 
πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ησλ θπζηθψλ ζπλφξσλ ηνπ 
ζρνιείνπ. Πην πιαίζην απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο καζεκάησλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εμσζρνιηθνχο ρψξνπο, κε ηε δηνξγάλσζε 
ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ». 
2. Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο κπνξεί λα γίλνληαη ζε ρψξνπο επηζηεκνληθήο, 

ηζηνξηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο, ζε κνλάδεο παξαγσγήο, 
αμηνζέαηα θ.η.ι. 
3. Νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εληάζζνληαη πξνγξακκαηηζκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, κε κέξηκλα ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζρνιείνπ. Ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο ππνβάιιεηαη ζην Πρνιηθφ Πχκβνπιν, ν 
νπνίνο κπνξεί λα δηαηππψλεη ηηο δηθέο ηνπ ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο 

γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ. 
4. Νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο έρνπλ δηάξθεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δηδαθηηθψλ 
σξψλ θαη κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ νινθιήξσζή 
ηνπο. 

5. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ 
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απνπζία καζεηή απφ δηδαθηηθή επίζθεςε ινγίδεηαη σο απνπζία γηα ηζάξηζκεο 
δηδαθηηθέο ψξεο. 

6. Ζ δηδαθηηθή επίζθεςε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 
Πηελ πεξίπησζε απηή απαηηνχληαη δειψζεηο ησλ γνλέσλ – θεδεκφλσλ ησλ 
καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηδαθηηθή επίζθεςε. Αλ ν θεδεκφλαο δε 

ζπκθσλεί, ν καζεηήο δε κεηέρεη θαη δελ ηνπ θαηαρσξνχληαη νη απνπζίεο. 
7. Νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ελλέα (9) 
αλά ζρνιηθή ηάμε γηα φιν ην δηδαθηηθφ έηνο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηδαθηηθήο επίζθεςεο απαηηνχληαη : 
1) Απφθαζε ηνπ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζηελ νπνία νξίδνληαη απαξαίηεηα : 

α) Ν αξρεγφο ηεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο πνπ πξέπεη λα είλαη ν δηδάζθσλ 
θαζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα δηεμαρζεί ζε απηή. 
β) Νη ζπλνδνί θαζεγεηέο πνπ πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ζε αλαινγία έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο αλά ηξηάληα (30) 
καζεηέο. 
γ) Ζ εκεξνκελία θαη νη ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο. 

δ) Ν ηφπνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηδαθηηθή επίζθεςε. 
ε) Ρν κέζν κεηαθνξάο. 
2) πνβνιή ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ελππφγξαθσλ ζεκεησκάησλ απφ 

ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, ζηα νπνία λα θαίλεηαη φηη εγθξίλνπλ ηε 
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε δηδαθηηθή επίζθεςε, φηαλ απηή γίλεηαη κε ηε 
ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ. Νη ελήιηθνη καζεηέο θαηαζέηνπλ ζεκείσκα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηδαθηηθή επίζθεςε ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο ίδηνπο. 
3) Έγθξηζε απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε ή Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, φηαλ ε δηδαθηηθή επίζθεςε παξαηαζεί πέξαλ ηνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 
4) Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Γ. Δ. Αλαη. 
Αηηηθήο, φηαλ ε δηδαθηηθή επίζθεςε παξαηαζεί πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ. 
Βιέπε ηελ πιήξε εηθφλα ησλ «εθδξνκψλ» ΔΓΥ 

 
 
Θέκα 79ν 

Ζ επέιηθηε δψλε απνηειεί γηα άιινπο κία θαηλνηνκία θαη γηα άιινπο έλα πξφβιεκα 
παηδαγσγηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Απάληεζε: 

Ζ Δ.Z. απνηειεί θαηλνηνκία ηνπ ΞΔΞΘ κέζσ ηνπ ΞΗ. Ρν Ξεηξακαηηθφ Ξξφγξακκα 
ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο εθαξκφζηεθε σο πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ζε Πρνιεία 
Δθαξκνγήο Ξεηξακαηηθψλ Ξξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο (ΠΔΞΞΔ) θαηά ζρνιηθφ 

έηνο 2001-02  
Ξξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΕ απνηεινχλ: - Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ε 

εληαηνπνίεζε ηεο γλψζεο. - Ζ ραιάξσζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ 

ησλ δηδαζθφκελσλ  
καζεκάησλ κε αλάδεημε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο γλψζεο. - Ζ ζχλδεζε ηεο 
ζρνιηθήο γλψζεο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ πνπ  

ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα γηα κάζεζε θαη δίλεη θίλεηξα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  
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- Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 
καζεηψλ. - Ζ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ δνκψλ δξάζεο ηφζν αλάκεζα ζε καζεηέο 

φζν θαη  
αλάκεζα ζε καζεηέο-εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
ηνπ ζρνιείνπ.  

- Ζ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί ε απηνξξπζκηδφκελε 
κάζεζε θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε.  
- Ζ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έληαμε ζηε καζεηηθή νκάδα φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ, θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηηο κέξεο καο.  
Ζ ΔΕ νπζηαζηηθά απνηειεί έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα εληαγκέλν ζηελ πξσηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πνπ εηζάγεη θαηλνηφκεο  δξάζεηο ζηα ζρνιεία ηεο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο νξγαλψλνληαη κε βάζε ηε δηαζεκαηηθή 
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κε ηε κέζνδν project θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία (Αιαρηψηεο, 2002b, Frey, 1999).  
Απνζπαζκαηηθέο απνηηκήζεηο ηεο Δ.Ε ζε έξεπλεο:(Απφ εηδηθή δηπισκαηηθή εξγαζία 

ΔΓΥ) 

Πηνλ ηνκέα ηεο δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δελ 
παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, κε εμαίξεζε ηα αξρηθά ζηάδηα 
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ζηηο ψξεο πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ηελ ΔΕ 

γίλνληαλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη αθφκε γηλφηαλ ζπκπιεξσκαηηθή 
δηδαζθαιία άιισλ καζεκάησλ.  

Αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηή ε αχμεζε απνδφζεθε απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο ζηελ απμεκέλε θαηαλάισζε πιηθψλ (ραξηί θσηνηππηθνχ, 
ραξηφληα θιπ) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ 
εηθαζηηθψλ θαη άιισλ εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΕ. Ρν 

απμεκέλν θφζηνο θαιχθζεθε ζε  φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ ηα έζνδα πνπ 
έρνπλ ηα ζρνιεία απφ ηα θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο. Πε ιίγεο πεξηπηψζεηο ππήξμε πιηθή βνήζεηα απφ ηνπο ΝΡΑ, θπξίσο κε 

ηε κνξθή παξνρήο πιηθψλ, φπσο ραξηί θσηνηππηθνχ.  
Ζ  ΓΝΔ απφ ππέξκαρνο ηεο ΔΕ επί ΞΑΠΝΘ, αληέδξαζε κε ηε γελίθεπζή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηε ΛΓ ελψ θαη ζε επίπεδν ζρνιείσλ ππήξμαλ αληηδξάζεηο 
αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ.(Ξξσηνβάζκηα) Ξαξαπιήζηα, αξλεηηθή ζηάζε νξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππήξμε θαη φηαλ έγηλε ππνρξεσηηθή ε ΔΕ. 
Κηα άιιε ζεψξεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Δ.Ε., έρεη λα θάλεη κε ηελ 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη ην πνηά εηδηθφηεηα έρεη ην πάλσ ρέξη ζηηο δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο γλψζεο ελ αληηζέζεη κε ηελ δηεπηζηεκνληθή πνπ πξνζεγγίδεη 
ηελ γλψζε κε ηζνηηκία ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Απηφο ν 
αληαγσληζκφο ησλ εηδηθνηήησλ κέζα ζην ζρνιείν, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα 

απαμίσζεο ηνπ ζεζκνχ  
 
Θέκα 80ν 

Πην Ιχθεην ζαο έξρεηαη αλαπιεξσηήο/ηξηα εθπαηδεπηηθφο θαη πξηλ αλαιάβεη 
ππεξεζία έρεηε θαηαξηίζεη ην Υξνιφγην Ξξφγξακκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
ηνπ αλαζέηεηε λα δηδάμεη κεγάιν αξηζκφ  καζεκάησλ, π.ρ. Αξραία Α΄ ιπθείνπ, 

Ινγνηερλία θαη Γιψζζα Β΄ Ιπθείνπ θαη Ινγνηερλία θαη Αξραία Γ΄ Ιπθείνπ 
Θεσξεηηθήο Θαηεχζπλζεο.  
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Ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζέκα γηα ηελ κεγάιε δηαζπνξά ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 
πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη θπξίσο ελίζηαηαη γηα ηα  Αξραία Διιεληθά 
Θεσξεηηθήο Θαηεχζπλζεο σο εηδηθφο ζηε Ινγνηερλία. 

Απάληεζε: 
 

Δπεηδή είλαη αλαπιεξψηξηα, επεηδή έρεη βγάιεη ηκήκα λενειιεληθήο 
ινγνηερλίαο, επεηδή ην δεηά επίκνλα, επεηδή ππάξρεη δηαζπνξά καζεκάησλ ζε 
φιν ην ιχθεην, επεηδή έρεη θαη Αξραία θαηεχζπλζεο ζηελ Γ΄ πνπ εκπιέθεηαη κε 

ηηο Ξαλειιήληεο, πξέπεη ΠΗΓΝΟΑ λα ηεο αιιάμνπκε ηα Αξραία Θεσξεηηθήο ηεο 
Γ΄, λα ηα δψζνπκε ζε έκπεηξε θηιφινγν θαη απηή, λα πάξεη ινγνηερλία Α΄ή 
γιψζζα Α΄Ρν πξφγξακκα είλαη ζε ινγηζκηθφ θαη δηνξζψλεηαη.  Θάλνπκε 

αληηκεηάζεζε καζεκάησλ θαη βάδνπκε ην πξφγξακκα λα δνπιέςεη. Ρν 
πξφγξακκα είλαη γηα λα ηξνπνπνηείηαη. Γελ πθίζηαηαη ζέκα κε απηφ.  

Αλ δελ θάλνπκε απηή ηελ αιιαγή, πνιχ πηζαλφλ λα έρνπκε πνιχ ζνβαξά 
πξνβιήκαηα θαη λα είκαζηε θαη πξνεηδνπνηεκέλνη, νπφηε είκαζηε 
αδηθαηνιφγεηνη εζηθά, αθνχ πξέπεη λα πξνιακβάλνπκε ηα πξάγκαηα λα 

δξνχκε σο Ξξνκεζείο θαη φρη σο Δπηκεζείο, πξνιεπηηθά θαη φρη θαηαζηαιηηθά ή 
ππξνζβεζηηθά. 
 

Θέκα 81ν  

Δίζηε δηεπζπληήο ζε έλα Γπκλάζην ή έλα Ιχθεην. Νη δηδάζθνληεο ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο επαλεηιεκκέλσο ζαο έρνπλ θαηαζέζεη παξάπνλα 

ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε ηελ ψξα ηνπ 
καζήκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη είλαη δχζθνιε ε δηαρείξηζε ηνπ καζεηηθνχ 
δπλακηθνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Ζ έιιεηςε πεηζαξρίαο κέζα ζηελ 

ηάμε έρεη επίπησζε θαη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 
Απάληεζε: 
Γηα λα δηακαξηχξνληαη ΝΙΝΗ νη θαζεγεηέο, ην πξφβιεκα ΦΗΠΡΑΡΑΗ θαη είλαη 

πξαγκαηηθφ. 
Ππλεξγάδεηαη κε ηνπο θαζεγεηέο θαη καζαίλεη πνίνη είλαη νη ηαξαμίεο, νλνκαζηηθά , 

θαζψο θαη ην είδνο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

Θαιεί ην πεληακειέο ηεο ηάμεο  θαη ζπλεξγάδεηαη. «Ρί ζπκβαίλεη κε εζάο θαη κνπ 
θάλνπλ παξάπνλα φινη νη θαζεγεηέο» «Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα 

ππεξβάινπλ νη θαζεγεηέο. Άιιν λα κνπ θάλεη παξάπνλα έλαο κε κνπ άπηνπ 
θαη άιιν φινη. Ρη ζπκβαίλεη λα κνπ πείηε λα δνχκε πψο ζα ην ιχζνπκε πξηλ 
αξρίζνπκε ηηο ηηκσξίεο....» 

Θάλεη παξέκβαζε εηδηθή κέζα ζηελ ηάμε. Ρνπο αλαθέξεη φηη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 
νρινχλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο δηφηη δελ θάλνπλ δεκηά κφλν ζηνλ 
εαπηφ ηνπο (πνπ θαη απηφ ην δηθαίσκα δελ έρνπλ θαζφηη αλήιηθνη θαη δελ 

γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο)   
πελζπκίδεη ηνπο «θαλφλεο εκπινθήο» κε ηελ Υ.Α. («ηαλ ν θαζεγεηήο ζα ιέεη 

«πέξαζε έμσ», ζα πεξλάκε έμσ, άλεπ αληηινγίαο, έζησ θη αλ ν θαζεγεηήο καο 

έρεη αδηθήζεη , δηφηη εκείο είκαζηε παληειψο αζψνη θη «νκηινχζε ν πηζηλφο κα»ο 
(νχησ) Αλ καο έρεη αδηθήζεη ζα ην ιέεη ζηνλ Γηεπζπληή πνπ ζα έξρεηαη πάληα, 
θηαίεη δελ θηαίεη. Αλ θχγεη απφ ηελ ηάμε, ρσξίο λα έιζεη ζην γξαθείν ηνπ 

Γηεπζπληή, έρνπκε 1 κέξα απνβνιή. Θαλείο δελ ζα δηακαξηπξεζεί αλ θάεη ηελ 
απνβνιή. Αθφκα θαη λα έρεη απφιπην δίθην, αλ δελ έιζεη ζην γξαθείν, ε 



απνβνιή ζα επηβιεζεί νπσζδήπνηε, κφλν γηαηί έθπγε απφ ηελ ηάμε θαη δελ 
ήιζε. Δδψ δελ θηηάρλσ ηνπο θαλφλεο εγψ. Ρν λα έξρεηαη έλαο καζεηήο απφ 

Υ.Α ζηνλ Γηεπζπληή, έρεη ζεζπηζηεί γηα ιφγνπο αζθαιείαο, δηφηη φηαλ έλαο 
καζεηήο είλαη έμσ έρνπκε επζχλε γηα φ,ηη πάζεη θαη δελ έρνπκε ηελ επνπηεία 
ηνπ. Πην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ζα έξρεηαη θαη ζα απαζρνιείηαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή. Ν δηεπζπληήο ζα ηνπ βάδεη κηα δνπιεηά λα θάλεη. Απηφ ζα ηεξεζεί 
απ΄ν φινπο.  

Θα πάξεη ηειέθσλν ζηνπο γνλείο ησλ ηαξαμηψλ θαη ζα ηνπο κεηαθέξεη ηα 

παξάπνλα ησλ θαζεγεηψλ. Ίζσο θαιχηεξα ζα ήηαλ λα ηνπο θαιέζεη θαη ζην 
γξαθείν λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο θαζεγεηέο. (Θαιχηεξα λα έιζνπλ ζρνιείν) 

Θα ηεξήζεη ηα φζα έρεη πεη, αξρίδνληαο απφ κνλνήκεξεο. (Θα θξαηήζεη θαη κηα 
ηζνξξνπία κε ηνλ Πχιινγν, θαη ζα δεηήζεη άηππε «εμνπζηνδφηεζε» 
(πξνθνξηθή) λα ηηκσξεί απηφο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα κελ θέξλεη ην 

ζέκα ζηνλ Πχιινγν) Ξάλησο γηα ιφγνπο εζηθήο αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο, αλ 
ρξεηαζηεί λα ηηκσξεζεί ν ίδηνο καζεηήο γηα παξεκθεξέο παξάπησκα, θαιφ 
είλαη λα κελ ηνλ ηηκσξήζεη ν δηεπζπληήο θαη λα έιζεη ην ζέκα ζηνλ Πχιινγν.   

 
 Θέκα 82ν 

   

Ν πνδηεπζπληήο ζαο δελ ηεξεί ην σξάξην εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα δελ 
ελδηαθέξεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Απάληεζε: 
Απφ ηνλ λέν Λ.3848 σο ππνδηεπζπληέο επηιέγνληαη: 
Άξζξν 11 Ξξνυπνζέζεηο επηινγήο   

5. Υο ππνδηεπζπληέο .... ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθ 
παίδεπζεο, ....... επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή ηνπιάρηζηνλ 
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν επηινγήο κε νξγαληθή 

ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα,........ 
Άξζξν 15........θξηηήξηα επηινγήο......ππνδηεπζπληψλ.......... 

Θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη ηδίσο ε 
πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη, θπξίσο, ε 
ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα επηιχεη 

πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.), λα 
δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: α) 
ηελ επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη θπξίσο ην 
επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ χπαξμε ζπνπδψλ ή 

επηκνξθψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 
πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη Ρ.Ξ.Δ. θαη β) ηελ ππεξεζηαθή 
θαηάζηαζε θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ αιιά θαη ηελ πξνυπεξεζία ζε άζθεζε 
δηνηθεηηθνχ έξγνπ ή ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ κέληνξα. 

Άξζξν 18 

7. Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ..., ν νηθείνο 
δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά 

πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα ππνδηεπζπληή, .... λα 



ππνβάινπλ ζηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά 
...ζρεηηθή αίηεζε εληφο δεθαεκέξνπ.... 

Άξζξν 23 Θξίζε θαη επηινγή ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ..... 
1. Ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη Π.Δ.Θ., ζε 
ζπλεδξίαζή ηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, απφ ηελ νπνία 
απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε πξφηαζε επηινγήο 
ππνδηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ..., κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15. 

... 2. Ζ πξφηαζε καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ 
δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο .... ζην αξκφδην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (Ξ..Π.Γ.Δ.) ην νπνίν, κεηά απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο 
ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο 
πξφηαζεο, πξνηείλεη ζηνλ νηθείν δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ζηειερψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
 
Ζ πεξίπησζε θξίλεηαη σο ζπάληα, δηφηη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα επηινγήο, ν Γηεπζπληήο δελ είλαη ηπράξπαζηνο 
Αλ παξ΄φια ηαχηα «πέζακε ζηελ πεξίπησζε», ηφηε:    

Ν Γηεπζπληήο νθείιεη λα θάλεη κηα εηιηθξηλή θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηνλ 

ππνδηεπζπληή ηνπ. Δίλαη αξθεηά νδπλεξφ, αιιά φ,ηη άιιν θαη λα γίλεη δελ ζα 
είλαη θαιχηεξν θαη θπξίσο απνηειεζκαηηθφηεξν. Ξξέπεη λα ηνπ πεη κε 
μεθάζαξεο δηαηππψζεηο, φηη έρεη παξάπνλα πνπ θπξίσο εζηηάδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.  Ξξέπεη λα γίλεη απηφ θαη δελ ην έθαλεο θαη άθεζεο λα 
ην θάλεη άιινο ή εγψ εθηφο θαζεθφλησλ ή δηθαηνδνζίαο. Ξνηφο έρεη ηελ 
επζχλε θαη πνηφο θξίλεηαη; Γηα ην σξάξην κπνξνχκε λα είκαζηε ειαθξψο 

ειαζηηθνί, αιιά φιεο νη δνπιεηέο πξέπεη λα γίλνληαη θαη ζσζηά θαη έγθαηξα, 
αιιηψο είκαζηε εθηεζεηκέλνη. Αλ ι.ρ. απνπζηάδεη ν δηεπζπληήο γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν, εζχ απαγνξεχεηαη λα απνπζηάδεηο γηα ιφγνπο πνπ 

γλσξίδεηο πνιχ θαιά. (Δμππαθνχεηαη, φηη αλ ν Γηεπζπληήο δελ ηεξεί κε 
ζξεζθεπηηθή επιάβεηα ην σξάξην απφ κέξνπο ηνπ, θαιχηεξα λα κελ ηνπ πεη 

απνιχησο ηίπνηα, γηα πξνθαλείο ιφγνπο) 
Λα ηνπ πεη, φηη εκείο πνπ είκαζηε ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 
δψζνπκε ην παξάδεηγκα, λα πξνθπιάμνπκε ηελ ζέζε καο, ην θχξνο καο, ηηο 

εξγαζηαθέο καο ζρέζεηο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ ζρνιείνπ. 
Αλαγθαζηηθά ιεηηνπξγνχκε σο πξφηππν θαη εκάο ζα κηκεζνχλ θαη ζηα θαιά θαη 
ζηα ζηξαβά νη ζπλάδειθνη.  

Γελ γηλφκαζηε Γηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο γηα λα έρνπκε ηελ κείσζε 
σξαξίνπ θαη νη ζπλάδειθνη πνπ πξνηείλνπλ ζηνλ ζχιινγν ηνλ ππνδηεπζπληή, 
δελ ην θάλνπλ γη απηφ. 

Λα ηνπ πεη, φηη δελ κπνξεί λα αλαζέηεη δηθή ηνπ δνπιεηά ζε άιινπο. Λα ηνπ 
πεη, φηη δελ ηνλ πεηξάδεη λα θάλεη ηελ δνπιεηά ηνπ αλ ιείπεη, αιιά απηφ δελ 
κπνξεί λα γίλεη ν θαλφλαο, νχηε θαη λα γίλεη άηππε παξαρψξεζε 

αξκνδηνηήησλ ζε θαζεγεηέο γηαηί φινη μέξνπλ θαζήθνληα θαη πξνπαληφο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. 
Θα ηνλ αθήζεη λα ζπκκνξθσζεί, απηφο αλ ζπκκνξθσζεί έρεη θαιψο, αλ ΓΔΛ 

ζπκκνξθσζεί, ζα δψζεη «δηθαίσκα» πάξα πνιχ ζχληνκα. Θα ηνλ μαλαθαιέζεη 
(«είπακε θάπνηα πξάγκαηα»)κπνξεί λα ηνπ θάλεη θαη ηξίηε πξνθνξηθή 



παξαηήξεζε, αιιά κεηά ζα ηνπ δεηήζεη έγγξαθε εμήγεζε.  
«Ξξνο θ. .....(νλνκαηεπψλπκν, ηφπνο εκεξνκελία, αξηζκ. πξση.) Πε ζπλέρεηα 

πξνθνξηθψλ παξαηεξήζεσλ, ζρεηηθά κε επαλεηιεκκέλεο αξγνπνξίεο ζαο θαηά 
ηελ πξσηλή πξνζέιεπζε, παξαθαιψ πνιχ, φπσο εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ 
ζήκεξα, κνπ εμεγήζεηε εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο ζαο θαηά ηελ 

Ρξίηε 23/5/2001, φπνπ πξνζήιζαηε ζηελ πεξεζία καο ζηηο 10.23 π.κ. αληί 
ηεο 8.00 π.κ. πνπ είλαη ε θαζνξηζκέλε ψξα πξνζέιεπζεο κε αλνρή 10 
ιεπηψλ.» Ρν πεξεζηαθφ Πεκείσκα ζα πξσηνθνιιεζεί θαη ζα ηνπ παξαδνζεί 

αληίγξαθν, αθνχ ππνγξάςεη φπηζζελ ηνπ πξσηνηχπνπ, «ζήκεξα 23/5/2011, 
παξέιαβα έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ έκπξνζζελ εγγξάθνπ.» 

πνηα δηθαηνινγία θαη λα ηνπ πξνηάμεη,  ν Γηεπζπληήο ζα ηελ αλερζεί, πιελ 
ζηελ ακέζσο επφκελε απνπζία (αλ ν άλζξσπνο «ην έρεη» ζα ην θάλεη  
ζίγνπξα.) θξίλεη ν Γηεπζπληήο φηη δελ επζηαζεί ν ιφγνο, ζηέιλεη ζηελ 

κηζζνδνζία πξάμε πεξηθνπήο κηζζνχ (***) (Δδψ έρεη εθαξκνγή ην πξνο 
Θεζζαινληθείο Β΄επηζηνιήο Ξαχινπ,  «ν κε εξγαδφκελνο κεδέ εζζηέησ») γηα 
ηελ δεχηεξε απνπζία. Γηφηη θαη ε βελδίλε κπνξεί λα καο ηειείσζε θαη ιάζηηρν 

λα καο έπηαζε θαη ε κπαηαξία λα εμέπλεπζε, αιιά απηά δελ  κπνξνχλ  λα 
ζπκβαίλνπλ ζπλέρεηα. Ρελ πξάμε πεξηθνπήο ηελ ζηέιλεη κε θνηλνπνίεζε θαη 
ησλ απαληήζεσλ ζηα πεξεζηαθά εξσηήκαηα γηα ηα «α.α.» θαη ζηνλ 

Ξξντζηάκελν Γξαθείνπ ή Γ. Γηεπζχλζεσο)  
Ζ εκπεηξία κνπ ιέεη, φηη δελ πξέπεη λα θάλεη βηαζηηθέο θηλήζεηο ν Γηεπζπληήο, 
λα κελ ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη πάλσ απφ δχν επθαηξίεο, 

ΝΞΥΠΓΖΞΝΡΔ. Ν ηχπνο πνπ ην έρεη ε θνχηξα ηνπ λα θαηεβάδεη ςείξεο, ζα ην 
θάλεη ζπλερψο θαη ΓΔΛ ζα δηνξζσζεί, νπφηε ε ηηκσξία πνπ ζα επέιζεη πξηλ 
ηελ πεηζαξρηθή ηνπ παξαπνκπή, δελ ζα παξαζχξεη θαη ηνλ Γηεπζπληή, δηφηη ν 

ζξαζχο ζα ηνπ αληηηείλεη:  « Έιεηπα ζπλερψο θαη ΓΔΛ κνπ θάλαηε πεξηθνπή 
κηζζνχ; Έρεηε θαη ζεηο θχξηε δηαπξάμεη παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ζα ζαο 
θαηαγγείισ!» (Έρσ ππ΄ φςηλ κνπ κηα ηέηνηα πεξίπησζε!) 

(***) Ξξάμε πεξηθνπήο κηζζνχ θάλεη ν εθθαζαξηζηήο πνπ έσο πέξπζη ήηαλ ν 
Γηεπζπληήο. Απφ 1/1/2011 ε κηζζνδνζία έρεη πεξηέιζεη ζηα Γξαθεία Γ.Δ. θαη 

Γηεπζχλζεηο, ελψ εθθαζαξηζηήο είλαη ν Ξξντζηάκελνο θαη ν Γηεπζπληήο 
αληηζηνίρσο. Ζ «πξάμε πεξηθνπήο» είλαη κηα δηνηθεηηθή πξάμε ηνπ εθθαζαξηζηή 
πνπ γξάθεηαη ζε πξαθηηθφ θαη πεξηθφπηεη αλαιφγσο απνδνρέο αλάινγα κε 

εκέξεο ή ψξεο  αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο, απεξγίαο, ζηάζεο εξγαζίαο θηι. Ζ 
πξάμε πεξηθνπήο  πάεη σο ζπλνδεπηηθφ ζηηο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο γηα λα 
δηελεξγεζεί ε πεξηθνπή. Ρψξα, δελ είλαη εθθαζαξηζηέο νη Γηεπζπληέο, αιιά 

είλαη νη πξντζηάκελνη ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ ζηείινπλ κηα εηδνπνίεζε πεξηθνπήο 
ζηνλ εθθαζαξηζηή, αθνχ θαη ν εθθαζαξηζηήο είλαη πεηζαξρηθφο Ξξντζηάκελνο, 
κπνξεί λα δεηήζεη θαη δηελέξγεηα ΔΓΔ. Ρν φηη φκσο θάπνηνο απείρε 

αδηθαηνινγήησο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζπληζηά  αηηία πεξηθνπήο κηζζνχ, 
αλεμαξηήησο ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ πνπ δχλαηαη λα γίλεη (δχλαηαη θαη φρη, 
δηφηη ππάξρεη θαη ην θιαηάξηζκα ησλ ειαζηηθψλ) Δίπακε, φηη ν θαη΄επάγγεικα 

απνπζηάδσλ, δελ ζα πεξηνξηζζεί ζε κία θνξά, αιιά ζα ην θάλεη πνιιέο. Ξξέπεη 
θάζε θνξά λα γίλεηαη έιεγρνο. Ξξηλ πάλησο γίλεη ε πεξηθνπή κηζζνχ, ππάξρεη 
ε Πνινκψληεηα ιχζε ηεο ρξέσζεο ηεο εκέξαο σο θαλνληθήο αδείαο. Ν 

εθπαηδεπηηθφο δηθαηνχηαη 10 κέξεο ηνλ ρξφλν. Γελ κπνξεί λα ηνπ επηβάιιεη ν 
Γηεπζπληήο λα ηελ δεηήζεη, αιιά κπνξεί λα ηνπ ην «ππνδείμεη» λα κελ ράζεη 

ην κηζφ κεξνθάκαην. Αλ δπζηξνπήζεη, ηφηε ν Γηεπζπληήο αλαθέξεη ηελ 



πεξηθνπή, ελψ ελεκεξψλεη πξνθνξηθψο θαη ηνλ Ξξντζηάκελν γηα ηνλ 
«δπζηξνπνχληα».   

 
Θέκα 83ν 
 

 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη θαηαγξάςεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ 
δηεπζπληή ζρνιείνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Απάληεζε: 
 

 
Ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη θαζνξηζηηθφο , εθ΄φζνλ «είλαη πξάγκαηη 
δηεπζπληήο». Έλαο κέξνο πνπ αθνξά ηελ θαίξηα άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ Δπηζηεκνληθή Ξαηδαγσγηθή Ζζηθή θαη 
Γηνηθεηηθή ηνπ επάξθεηα θαη ην ππφινηπν κέξνο έρεη λα θάλεη κε ηελ 
δηθαηνδνζία ηνπ. 

Πην λέν Πρνιείν, ζε λνκνζρέδην πνπ ζα ςεθηζηεί θαη ην νπνίν αλακέλεηαη λα  
ηζρχζεη απφ ηνλ πξνζερή Πεπηέκβξην ζχκθσλα κε ηα ξεπνξηάδ πνπ έρνπλ 
δεκνζηεπζεί ζηνλ Ρχπν,  ζα έρεη ηα εμήο: 

   
Ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή Πρνιηθήο Κνλάδαο  

 

- Ξαηδαγσγηθά & Γηνηθεηηθά ππεχζπλνο 
- Άκεζνο Ξξντζηάκελνο πξνζσπηθνχ 
- πεχζπλνο ρνξήγεζεο αδεηψλ 

- πεχζπλνο Ξξνγξακκαηηζκνχ & αμηνιφγεζεο 
- πεχζπλνο γηα δηαθάλεηα & θνηλσληθή ινγνδνζία 
- Δπηιέγεη ηνλ ππνδ/ληή κεηαμχ ησλ πξνηαζέλησλ απφ ηνλ Ππι.Γηδαζθφλησλ  

ππνςεθίσλ 
Ρα παξαπάλσ είλαη νη επί πιένλ δηθαηνδνζίεο ησλ δηεπζπληψλ πνπ αθαηξνχληαη είηε 

απφ ηνλ Πχιινγν δηδαζθφλησλ είηε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Γξαθείνπ. (Απφ 
ξεπνξηάδ ηνπ Ρχπνπ) 

Αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ: 

Ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαζίζηαηαη ν εγέηεο, ν εκςπρσηήο θαη ν δηεπθνιπληήο 
ησλ αιιαγψλ ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα. Έρεη επζχλε γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ 
επηπέδνπ επίδνζεο θαη θαιήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ζε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζε 
δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

 

Απαιιάζζεηαη απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα ζηηο κεγαιχηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη 
είλαη ππεχζπλνο γηα: 

 

-     ηελ νκαιή, αξκνληθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ην 
ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, 
ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ, θαζψο 

θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, 
 



-     ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηελ 
εθπφλεζε θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο βειηίσζήο ηεο θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε Ξαηδαγσγηθήο Θαζνδήγεζεο, γηα ηελ θαηάξηηζε 
πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, 

 

-     ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ άζθεζε 
απνηειεζκαηηθήο δηεχζπλζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, φπσο νη άδεηεο απνπζίαο, 

 
-     ηελ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ αηνκηθψλ ππεξεζηαθψλ θαθέισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ αμηφπηζηε έγθπξε θαη έγθαηξε ειεθηξνληθή απνηχπσζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 
θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο απηναμηνιφγεζεο, 

 
-     ηελ πξνψζεζε θαη ηελ επνπηεία εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη 

πξνγξακκάησλ αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο (Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία, ηάμεηο 

ππνδνρήο θ.ι.π.) 
 
-     ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
 
-     ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία θαη ηε ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο Γηα βίνπ Κάζεζεο. 
Ρα παξαπάλσ κέξνο ηεο πινπνίεζεο  ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ ΞΓΒΚΘ 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε (ΛΔΝ ΠΣΝΙΔΗΝ)   

 
Πε θάζε πεξίπησζε, ν Γηεπζπληήο δίλεη ηνλ ηφλν, είλαη ν θαζνδεγεηήο, απηφο πνπ 

μεδηαιχλεη απνξίεο θαη ακθηζβεηήζεηο, είλαη ν εκςπρσηήο, ν κέληνξαο (κε ηελ 

επξχηεξε έλλνηα ) θαζψο θαη φπσο ηνλ ζέιεη ν λφκνο, ν δηνηθεηηθφο 
παηδαγσγηθφο θαη επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο. Απηφ φκσο ζεκαίλεη , φηη πξέπεη 

λα έρεη απμεκέλα Ξαηδαγσγηθά θαη Γηνηθεηηθά πξνζφληα. 
 

 

Θέκα 84ν 

Δίλαη γλσζηφ φηη έλα απφ ηα πην ιεπηά ζεκεία ζηηο ζρέζεηο ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν ηξφπνο πνπ αζθείηαη ν έιεγρνο ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, εηδηθφηεξα αλ πξφθεηηαη γηα «εληνιή» ή «δηαηαγή», 
πνπ σο πξντζηάκελνο θάζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ κέζα ζην ζρνιείν είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα εθδψζεη. 

Απάληεζε: 
 Θαη΄αξρήλ, θαλέλαο δηεπζπληήο δελ κπνξεί λα εκπλεχζεη ηνλ ζεβαζκφ, αλ δελ 

πιεξνί νξηζκέλεο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (Αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη 

ίζσο ηθαλέο) 

 Λα γλσξίδεη Διιεληθά. Γελ κπνξεί λα πεηάεη Διιεληθνχξεο θαη λα 

γειάλε φρη κφλν νη Φηιφινγνη , αιιά θαη νη καζεηέο («ε εγθχθιην» 
«Ζ Ξχιν» «Ζ Ξεινπφλλεζν» «Ζ ιεσθφξν» «ε νδφ» γηα λα 



πεξηνξηζηψ ζε έλα κφλν είδνο ιάζνπο, ι΄'αζνπο ζηελ 
νλνκαζηηθή!) 

 Λα έξρεηαη πξψηνο θαη λα θεχγεη ηειεπηαίνο. 
 Λα κελ είλαη εκπαζήο, είξσλαο θαη εθδηθεηηθφο. 
 Λα παξαδέρεηαη ηα ιάζε ηνπ. 

 Λα πξνζέξρεηαη πξψηνο θαη λα θεχγεη ηειεπηαίνο. 
 Λα είλαη ζπλεπήο. 
 Λα εξγάδεηαη θαη λα κελ παξηζηάλεη ηνλ επηζηάηε (δηαδεδνκέλε 

αληίιεςε θαη κε ζεσξεηηθά ηεθκεξησκέλε άπνςε, πιελ 
αληζηφξεηε ζηα θαζ΄εκάο Διιεληθά θξαηνχληα) 

 Λα είλαη γλψζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Δπίπεδν 1) αιιηψο ζα 
ππέρεη δνπιείαο ζηνλ Ξιεξνθνξηθφ, κε αληάιιαγκα ζα ηνλ 
ινπθάξεη, αιιά  κε επίπησζε ην ράζηκν ηνπ ζεβαζκνχ ζε 

αλζξψπηλν επίπεδν απφ ηνπο άιινπο θαζεγεηέο.  

Αλ πιεξνί ν Γηεπζπληήο ηα παξαπάλσ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, κπνξεί λα πεη 

«Ξαηδηά (φρη «θχξηνη Ππλάδειθνη») ζα θάλνπκε απηφ κέρξη ηφηε, δηφηη έηζη 
πξέπεη, έρνκε αληνιή θαη έηζη πξέπεη λα γίλεη. 

Ή 

Λα ιέεη: 
«παξαθαιψ ζεξκά λα θάλνπκε ηηο εθεκεξίεο, δηφηη επί απεπθηαίνπ, ζα πάκε φινη 

θπιαθή κε κεγαιχηεξε πνηλή ζηνλ εθεκεξεχνληα πνπ δελ ήηαλ ζηελ ζέζε 

ηνπ θαη ζηνλ Γηεπζπληή πνπ δελ ηνλ ήιεγμε»  
«Παο παξαθαιψ λα ππνγξάςεηε φινη φηη ιάβεηε γλψζε ηνπ εγγξάθνπ» 
«Απηφ είλαη κηα δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη κέρξη ηφηε ππνρξεσηηθά, παξαθαιψ λα 

ηελ θάλνπκε» 
Δλλνείηαη, φηη φπνηνο αξλεζεί, είλαη ερζξφο ηνπ θαινχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη 

επηρεηξεί λα θάλνπλ ηελ δηθή ηνπ ηελ δνπιεηά άιινη. Θα αληηκεησπηζηεί θαη 

απφ ηνλ Γηεπζπληή επίζεκα θαη αλεπίζεκα απφ ηνλ Πχιινγν ζηα πιαίζηα ηεο 
«απηνξχζκηζεο» (Ν παιηφο ζα ηνλ πηάζεη θαη ζα ηνπ πεη «Γηψξγν, εκείο εδψ 

έρνπκε κηα παξάδνζε. Θάλνπκε φιεο καο ηηο δνπιεηέο έγθπξα θαη έγθαηξα. 
Αθνχ είπε απηφ, ζα ην θάλνπκε, αιιηψο δελ ζέιεη θαη πνιχ λα καο θξαηάεη 
φινπο αλεμαηξέησο  κέρξη ηεο 2 θάζε κέξα θαη λα ηξέρνπκε φινη γηα 

ζέλα.....Ρν θαηάιαβεο;» Ν ππνςήθηνο ινπθαδφξνο ζα ην θαηαιάβεη. Γηα λα ην 
θαηαιάβεη φκσο, δελ κπνξεί λα βιέπεη ηνλ δηεπζπληήο κνλίκσο απνπζηάδνληα 
ή απνζηαζηνπνηεκέλν απφ ηα ηξέρνληα. 

Πε θάζε πεξίπησζε αλ ν δηεπζπληήο θζάζεη ζην ζεκείν λα πεη «εληέιιεζζε» έρεη 
ράζεη ην παηγλίδη πξν πνιινχ. 
 

Θέκα 85ν 

Γνλέαο θαηαγγέιιεη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ φηη ε θηιφινγνο  θάλεη δηαθξίζεηο 
εηο βάξνο ηνπ πηνχ ηνπ. Βαζκνινγεί κε απζηεξά θξηηήξηα ηηο εξγαζίεο, ζε 

θάζε πεξίπησζε «θαηεγνξεί» ηνλ καζεηή φηη θηαίεη γηα ηπρφλ θαζαξίεο εληφο 
θαη εθηφο ηάμεο. Έρεη ζπλαληήζεη ηελ θαζεγήηξηα αιιά αηπρψο νχηε θαη 
άθνπζε ηηο αηηηάζεηο ηνπ. Θεσξεί φηη ε δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπ παηδηνχ ηνπ, 

νθείιεηαη ζηελ αιινδαπή θαηαγσγή ηνπ. 



 Απάληεζε: 
Ν δηεπζπληήο: 

   Γελ ζα παξαδερζεί ζε πξψηε θάζε φηη είλαη πνηέ δπλαηφλ λα 
ζπκβαίλεη δηάθξηζε ιφγσ θαηαγσγήο, αιιά ζα ηνλ δηαβεβαηψζεη 

φηη ζα ην ειέγμεη νπσζδήπνηε θαη ζα ηνλ μαλαθαιέζεη λα ην 
ζπδεηήζνπλ κε ηελ θαζεγήηξηα θαη νη ηξεηο ζε θνηλή ζπλεδξία. 

 Θα ξσηήζεη φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηεο ηάμεο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή.  
 Θα ζπδεηήζεη ζε βάζνο ην ζέκα κε ηελ θαζεγήηξηα θαη απφ ηελ 

ζπδήηεζε ζα θαλεί αλ επζηαζεί θαη θαηά πφζνλ ε αηηίαζε ηνπ 

γνλέα.  Θα ηεο πεη,ηη θάλεη, πφζεο θνξέο ηνλ έρεη ηηκσξήζεη, αλ ην 
έρεη γξάςεη ζην βηβιίν πνηλψλ, αλ ηηκσξεί θαη άιινπο θηι.   

Δπίζεο,  φηη πξέπεη λα θιεζεί ν γνλέαο γηα λα αξζνχλ νη 
παξεμεγήζεηο θαη λα ηειεηψζνπκε κε ην ζέκα. Λα  εμεγεζεί ζηνλ 
γνλέα ην θαζεζηψο ηηκσξηψλ θηι. 

 Θα θιεζεί ν γνλέαο θαη ζα δνζνχλ ακνηβαίεο εμεγήζεηο. 

  

Θέκα 86ν 
Πην ζρνιείν πνπ νξίδεζηε δηεπζπληήο/-ληξηα δηαπηζηψλεηε φηη ππάξρεη 

αλαμηνπνίεηνο ςεθηαθφο εμνπιηζκφο, φπσο Ζ/, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη 

βηληενπξνβνιείο ζηα θνπηηά θαη πάξα πνιινί ςεθηαθνί δίζθνη  εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

 

Απάληεζε:  
Θα θήξπζζα ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε. Αιιά κε βάζεηο θαη πξνυπνζέζεηο: 
1. Νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ζα έκπαηλα ζηηο ηάμεηο , αθνχ πξψηα έθαλα νξηζκέλα 

ζεκηλάξηα 4-5 σξψλ. Θα παξφηξπλα λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη φζνη δελ έρνπλ 
κπξσδηά απφ Ζ/ σο πξνο ηελ δηάζηαζε γξαθήο κε ην ρέξη. Θεσξψ, φηη νη 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη ην απφιπην φπιν κχεζεο ζηνπο Ζ/ έηζη ψζηε λα 
παξαθηλεζνχλ θαη νη έρνληεο αξλεηηθή ζηάζε. 

2. Θα έβαδα ηνπο βηληενπξνβνιείο ζηελ νξνθή ησλ αηζνπζψλ φπνπ κε αζχξκαην 

δίθηπν, θαη κέζσ ιάπηνπ θαζεγεηή λα κπνξεί λα γίλεη κάζεκα. Δπεηδή απηφ 
ππεξθαιχπηεηαη απφ ηνλ δηαδξαζηηθφ, ζα ην έθαλα ζε φζεο αίζνπζεο δελ 
είραλ.  

3. ια ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ αθνχ εμαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ απφ 
εηζβνιή θαη δηάξξεμε .  

4. Θα πξνηξαπνχλ φινη λα πάλε ζε επηκφξθσζε ζην Α θαη Β΄επίπεδν.  

5. Ξαξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  πνπ ππάξρεη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί. Θα 
εμεγεζεί φηη ην επηδεηθηηθφ πιηθφ (βίληεν θηι ) δελ έρεη ζρέζε κε ηα 
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ εηζάγνπλ λέν ηξφπν δηδαζθαιίαο (επαλαζηαηηθφ) 

θαη φηη ν ζηφρνο είλαη φινη λα επηκνξθσζνχλ ζην Β΄επίπεδν. 
6. Γηαδίθηπν ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκεία, φπσο θαη ζε 

ρψξν πξνζηηφ ζηνπο καζεηέο πιελ ηνπ εξγαζηεξίνπ Ζ/. (Κε κέξηκλα γηα ηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη δεκηψλ)  
 


