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Η κατανομή των τάξεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στο Δημοτικό 
Σχολείο.

Θωμάς Μπάκας
   Λέκτορας Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εισαγωγή

Κάθε χρόνο, με την έναρξη του σχολικού έτους, στην πρώτη συνεδρίαση του 
διδακτικού προσωπικού του σχολείου, συζητούνται τα θέματα σχεδιασμού και 
προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων γίνεται και συζήτηση για την κατανομή των 
τάξεων και τμημάτων στους δασκάλους, αν αυτή δεν έχει γίνει κατά τη συνεδρί-
αση του Ιουνίου του προηγουμένου σχολικού έτους {Π.Δ. 201, άρθρο 13, παραγρ. 
12, εδάφιο α, περίπτ. (2)}.

Η κατανομή των τάξεων είναι από τα θέματα εκείνα τα οποία δημιουργούν 
διαφωνίες των εκπαιδευτικών και πολλές φορές κατά τις συνεδριάσεις παρατη-
ρούνται προστριβές και αντιπαραθέσεις μεταξύ τους. 

Αυτή η κατάσταση δημιουργείται διότι κάποιοι επιμένουν να διδάξουν την 
τάξη την οποία προτιμούν, συνήθως εκείνη την οποία δίδασκαν κατά την προη-
γούμενη σχολική χρονιά, με αποτέλεσμα οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις να 
παρουσιάζουν ένα άσχημο κλίμα το οποίο επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις τους.

Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζεται στην παρουσίαση και το σχολιασμό των 
απόψεων που επικρατούν για την κατανομή, με τα αντίστοιχα επιχειρήματα, στο 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στα κριτήρια κατανομής και στη διαδικασία με την 
οποία αυτή ολοκληρώνεται.

Έννοια και σημασία της κατανομής.

Οι δάσκαλοι που διδάσκουν στις σχολικές μονάδες θεωρείται ότι έχουν καταρ-
τιστεί με τις σπουδές και την πρακτική στις σχολές εκπαίδευσης να είναι ικανοί 
για να αναλάβουν οποιαδήποτε τάξη, για ένα χρονικό διάστημα, σε κάθε σχολι-
κή μονάδα.

Η κατανομή των τάξεων στο διδακτικό προσωπικό έχει την έννοια πως όλες οι 
τάξεις ανήκουν σε όλους και η κατανομή τους πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις, τα προσόντα, τις κλίσεις, τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε δασκά-
λου, τις δυσκολίες ή τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο αλλά 
και το γενικότερο συμφέρον των μαθητών και του σχολείου. 

Όταν όλοι οι δάσκαλοι αναλαμβάνουν όλες τις τάξεις μπορεί να λειτουργεί η σχο-
λική μονάδα αποδοτικά αφού θα λύνονται τα όποια προβλήματα προκύπτουν.
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Απόψεις για την κατανομή των τάξεων. 

Επειδή η διαδικασία αυτή γίνεται κάθε χρόνο έχει επικρατήσει στα σχολεία 
μια πρακτική, ένα εθιμικό δίκαιο θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ή μια παρά-
δοση και έχουν διατυπωθεί πολλές και διαφορετικές παιδαγωγικές απόψεις για 
την κατανομή των τάξεων στους εκπαιδευτικούς οι οποίες υποστηρίζονται με τα 
αντίστοιχα επιχειρήματα: 

Οι απόψεις αυτές θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις εξής: 
Ο ίδιος δάσκαλος να διδάσκει εξ (6) χρόνια τα ίδια παιδιά, δηλαδή να τα παίρ-

νει από την Α΄ και να τα συνοδεύει μέχρι την Στ΄ τάξη.
Ο ίδιος δάσκαλος να διδάσκει για δύο (2) χρόνια τα ίδια παιδιά και μετά να 

αναλαμβάνει άλλα παιδιά, άλλη τάξη.
Η αλλαγή των δασκάλων σε κάθε τάξη να γίνεται κάθε διδακτικό έτος, αφού 

σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε αλλαγή διδακτικού προσωπικού στα σχολεία.
Ο κάθε δάσκαλος να διδάσκει συγκεκριμένη τάξη και να εξειδικευτεί γι’ αυτήν, 

να γίνει δηλαδή δάσκαλος τάξης.
Η κατανομή των τάξεων να γίνεται με κλήρωση, όταν σημειώνονται εμπλο-

κές, γιατί θεωρείται ότι είναι μια δίκαιη διέξοδος.
Να γίνεται η κατανομή των τάξεων από το σύλλογο διδασκόντων και να λαμ-

βάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια. 
Να υπάρχουν δάσκαλοι ειδικοτήτων και να ανατίθεται σ’ αυτούς η διδασκαλία 

ειδικών μαθημάτων σε όλες τις τάξεις, π.χ. Μαθηματικά, Γλώσσα κλπ.
Να αξιοποιούνται οι κλίσεις, οι δεξιότητες και οι ειδικεύσεις των δασκάλων 

κατά την κατανομή των τάξεων.

Η πρακτική που εφαρμόζεται στα σχολεία 

Από τις απόψεις, για την κατανομή των τάξεων που καταγράφηκαν πιο πάνω, 
αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εφαρμογής είναι: η αλλαγή τάξης 
κάθε δύο (2) χρόνια και η ανάληψη των μικρών τάξεων από δασκάλες, συνήθως τις 
ίδιες.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατανομής και ανάθεσης τάξης αυτή γίνεται με 
πολλούς τρόπους, όπως: ύστερα από συζήτηση και ψηφοφορία στο σύλλογο διδα-
σκόντων, με συμφωνία μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών και στη συνέχεια επι-
κύρωση στα πρακτικά του συλλόγου με ή χωρίς συνεδρίαση ή με κλήρωση, όταν 
υπάρχουν διαφωνίες.

Η πρακτική για την ανάληψη της ίδιας τάξης από το δάσκαλο για πολλά χρό-
νια δεν έχει γενική εφαρμογή αλλά, όπου έχει εφαρμοστεί, ενισχύεται από την 
άποψη που υπάρχει σε κάποιους εκπαιδευτικούς ότι οι δάσκαλοι «ακολουθούν τις 
τάξεις τους», δηλαδή την τάξη που ανέλαβαν κάποια σχολική χρονιά την συνεχί-
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σουν μέχρι να αποφοιτήσουν τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο.
Μερική εφαρμογή έχει επίσης και η αντίθετη άποψη την οποία έχουν κάποιοι 

άλλοι εκπαιδευτικοί και τη στηρίζουν σε διάφορα επιχειρήματα όπως ότι σε πολ-
λές χώρες που έχουν ανεπτυγμένη Παιδαγωγική Επιστήμη (π.χ. Γερμανία, Γαλ-
λία, Ελβετία κ.α) ή σε κάποια μεγάλα ιδιωτικά σχολεία στη χώρα μας, όπου το 
εκπαιδευτικό προσωπικό δεν μετακινείται κάθε χρόνο με μεταθέσεις, αποσπά-
σεις κλπ, ένας δάσκαλος διδάσκει πάντοτε, την ίδια τάξη και αλλάζουν μόνο οι 
μαθητές, δηλαδή αυτός είναι δάσκαλος συγκεκριμένης τάξης.

Οι δύο προηγούμενες απόψεις είναι στα δύο άκρα. Υπάρχει και τρίτη άποψη η 
οποία βρίσκεται ανάμεσα στις δύο προηγούμενες και υποστηρίζει ότι δεν πρέπει 
να τηρείται πάντα ούτε η μία, ούτε η άλλη αρχή. Η συγκεκριμένη τάξη δεν ανήκει 
σε κανένα. Οι μεγαλύτερες τάξεις δεν ανήκουν αποκλειστικά στους δασκάλους, 
αλλά ούτε και οι μικρότερες προορίζονται αποκλειστικά για τις δασκάλες.

Προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό παλιότερα οι Επιθεωρητές 
έδιναν, αλλά και σήμερα οι Σχολικοί Σύμβουλοι δίνουν, τις απαραίτητες κατευ-
θύνσεις και συστάσεις. Ο στόχος και των δύο θεσμών είναι ένας, η λύση του προ-
βλήματος της κατανομής των τάξεων μεταξύ των διδασκόντων του σχολείου με 
ηρεμία και χωρίς τη δημιουργία δυσάρεστου κλίματος συνεργασίας στη σχολική 
μονάδα. Εκείνο που διαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύεται η λύση, 
κάτι που εξαρτάται από την αντίληψη για τη διοίκηση και καθοδήγηση του προ-
σωπικού. 

Η συγκεκριμένη αντίληψη για τον τρόπο διοίκησης και καθοδήγησης, έχει τις 
πηγές της στην Κλασσική σχολή της Διοίκησης (Κωτσίκης, 2003: 39-40, Ζαβλανός, 
1991: 17-22) που δίνει βαρύτητα στο παραγόμενο έργο, στα αποτελέσματα που 
παράγει ο οργανισμός ή η υπηρεσία και παραβλέπει τον ανθρώπινο παράγοντα, 
για τον οποίο ενδιαφέρεται η αντίθετη σχολή διοίκησης και καθοδήγησης, η σχο-
λή των ανθρωπίνων σχέσεων. 

Μια χαρακτηριστική αντίληψη της κλασικής σχολής διοίκησης και καθοδήγη-
σης, που επικράτησε για πολλά χρόνια στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, δίνει η 
παρατιθέμενη άποψη ενός επιθεωρητή για τη λύση του θέματος της κατανομής 
των τάξεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αντίληψη αυτή δεν υπάρχει στους 
δασκάλους ή Σχολικούς Συμβούλους που υπηρετούν σήμερα στη εκπαίδευση. 
«Κατά τας σχετικάς συζητήσεις εν αρχή του σχολικού έτους, ας πρυτανεύη η λογι-
κή, η ευπρέπεια και η αλληλοκατανόησις και ας δεσπόζει της σκέψεως και των δια-
θέσεων πάντων και πασών εν τω σχολείω μια αρχή: Το  σ υ μ φ έ ρ ο ν  της υπηρεσίας 
και η αι σχολικαί ανάγκαι  προηγούνται  του συμφέροντος και των ατομικών 
αναγκών των διδασκάλων» (Τακάς, 1968 : 414).

Το συμφέρον της υπηρεσίας είναι μια από τις βασικές αρχές της δημόσιας δι-
οίκησης (Κόρσος, 1984: 80-83, Σπηλιωτόπουλος, 1986: 85-88) η οποία στην περί-
πτωση του σχολείου είναι συνδυασμένη με τις ανάγκες και τους στόχους του και 
πρέπει απαραίτητα να λαμβάνεται υπόψη από όλους τους διδάσκοντες και τα 
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στελέχη της διοίκησης.
Η αρχή για «το συμφέρον του σχολείου», έχει καθιερωθεί στο εκπαιδευτικό μας 

δίκαιο, από τις αρχές του 20ου αιώνα και ισχύει ακόμη ως σήμερα. Σύμφωνα με 
το Β.Δ. της 16-3-1915, παραγρ. 8, το οποίο έχει τον τίτλο «Έργα των διευθυντών 
των σχολείων», η κατανομή των τάξεων στους δασκάλους ανήκει στα «έργα» του 
διευθυντή. Αυτός μόνος του, χωρίς τη σύμπραξη άλλου διοικητικού οργάνου της 
σχολικής μονάδας έχει την αρμοδιότητα αυτή και γι’ αυτό τις σχετικές αποφά-
σεις τις παίρνει ο ίδιος. Με βάση τη διάταξη αυτή οι διευθυντές των σχολείων 
κατανέμουν στο διδακτικό προσωπικό «…τας τάξεις αναλόγως της ειδικότητος 
εκάστου και του συμφέροντος του σχολείου,…», (Βαβαρέτος, 1960: 134).

Το αρχικό αυτό νομοθετικό κείμενο του εκπαιδευτικού μας δικαίου εκείνο που 
καθορίζει ρητά για το διευθυντή είναι να λαμβάνει υπόψη για την κατανομή των 
τάξεων το συμφέρον του σχολείου.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Στο εκπαιδευτικό μας δίκαιο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ρητή διάταξη νόμου ή 
Προεδρικού Διατάγματος στην οποία να προβλέπεται με λεπτομέρειες η ρύθμι-
ση του θέματος της κατανομής των τάξεων στους διδάσκοντες.

Για να καλύψει αυτό το κενό το ΥΠΕΠΘ και να ρυθμίσει το θέμα ενιαία σε 
όλη την επικράτεια στέλνει κάθε χρόνο στα σχολεία εγκυκλίους με οδηγίες και 
κατευθύνσεις.

Μια εικόνα για το περιεχόμενο των σχετικών κατευθύνσεων του ΥΠΕΠΘ δεί-
χνει σχετική εγκύκλιος του σχολ. έτους 2006-2007, (Φ.3/823/88155/Γ1/5-9-2006), η 
οποία ορίζει τα εξής: «Στο τέλος του προηγούμενου διδακτικού έτους ή στην αρχή 
της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται η κατανομή των τάξεων και των τμημάτων 
στους διδάσκοντες με εισήγηση του Δ/ντή της Σχολικής μονάδας ύστερα από διεξο-
δική συζήτηση του Συλλόγου διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τάξη ή 
τμήμα για δύο (2) και όχι παραπάνω συνεχόμενα χρόνια. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάληψη τάξης ή τμήματος για τρία 
(3) συνεχόμενα χρόνια ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων και 
του οικείου Σχολικού Συμβούλου». 

Από την παραπάνω εγκύκλιο φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει κατα-
σταλάξει στην παιδαγωγική άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αναλαμ-
βάνουν την τάξη για περισσότερο από δύο (2) χρόνια και δίνει την κατεύθυνση 
να έχει αυτή η άποψη γενική εφαρμογή στα σχολεία, χωρίς να παρουσιάζει συ-
γκεκριμένα κριτήρια κατανομής.

Η διαδικασία κατανομής.

Επειδή στο νομοθετικό πλαίσιο για την κατανομή των τάξεων στους διδάσκο-
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ντες οι διατάξεις είναι πολύ γενικές και δεν προβλέπονται λεπτομέρειες, έχει 
επικρατήσει στα σχολεία μια σχετική παράδοση με πολλές και διαφορετικές 
απόψεις για τη διαδικασία και την λήψη των αποφάσεων.

Μια άποψη υποστηρίζει ότι ο διευθυντής του σχολείου, σε άτυπη συνεδρίαση 
του προσωπικού στην οποία δεν κρατούνται πρακτικά, συζητεί την κατανομή 
των τάξεων και τμημάτων. Μέσα από το διάλογο που αναπτύσσεται θέλει να 
διαπιστώσει τις γνώμες και τις προθέσεις του διδακτικού προσωπικού του σχο-
λείου του, τις δυνατότητες και ικανότητες καθενός και έχοντας ως μοναδικό κρι-
τήριο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο τέλος παίρνει την 
απόφαση μόνος του.

Στη συνέχεια με σχετική απόφασή του στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή, κα-
ταγράφει την απόφαση που έλαβε και τις λύσεις τις οποίες κρίνει ορθότερες και 
πιο συμφέρουσες για το θέμα αυτό, (Δίπλας, 1979: 69). Η αντίληψη αυτή δίνει 
βαρύτητα στις αποφασιστικές αρμοδιότητες του διευθυντή και τον αναγορεύει 
ως το κυρίαρχο όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων που αποφασίζει μόνο 
του.

Η άλλη άποψη είναι αντίθετη και δέχεται ότι δεν αποφασίζει το μονοπρόσω-
πο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας, ο διευθυντής, αλλά το συλλογικό 
όργανο διοίκησης, ο σύλλογος διδασκόντων. Η διαδικασία προβλέπει εισήγηση 
του διευθυντή, συζήτηση μεταξύ των μελών, καταγραφή των απόψεών τους σε 
πρακτικά και στο τέλος λήψη απόφασης, (Βαλσαμόπουλος, 1977: 488).

Ενώ στα αρχικά νομοθετικά κείμενα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, (Β.Δ. της 16-3-1915, παραγρ. 8) η κατανομή των τάξεων 
ανήκει στα «έργα» του διευθυντή, με την πάροδο του χρόνου στην πράξη, επι-
κράτησε η τάση να ακούει ο διευθυντής στο ζήτημα αυτό και τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών του σχολείου, στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων ώστε 
να λαμβάνεται από όλους η απόφαση και να αποφεύγονται δυσαρέσκειες και 
παράπονα που στη συνέχεια θα έχουν δυσμενείς επιδράσεις στο συνολικό έργο 
του σχολείου (Τακάς, 1968: 396).

Συνηθίζεται, μετά τη συνεδρίαση, να υποβάλλουν οι διευθυντές των σχολείων 
στο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο, αντίγραφα των πρακτικών, μέσα 
στα οποία είναι καταγραμμένες οι απόψεις κάθε δασκάλου και η απόφαση την 
οποία υιοθετεί τελικά ο σύλλογος. 

Για τις αποφάσεις, πάνω στα θέματα αυτά, πολλές φορές όταν υπάρχουν δια-
φωνίες μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και μπροστά στο ενδεχόμενο να 
διαταραχθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών μπορεί να ζητηθεί 
η παρέμβαση του Σχολικού Συμβούλου και η συμμετοχή του στη διαδικασία συ-
ζήτησης στο σύλλογο διδασκόντων, αφού έχει αυτή τη δυνατότητα από το νόμο, 
(Άρθρο 37, παραγρ. 19 της Υπουργ. Απόφασης Φ. 353.1/324/105657/Δ1, Φ.Ε.Κ. 1340, 
τ. Β΄, 16/10/2002).

Επίσης μπορούν να καλούνται ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο Προϊστάμενος να 
εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και παρατηρήσεις, πάνω στις αποφάσεις του 
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συλλόγου διδασκόντων χωρίς να προβλέπεται ρητά κάτι σχετικό από την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, αλλά γενικά τους δίνεται η δυνατότητα αυτή να επιλύουν διά-
φορα προβλήματα με τις σχετικές εγκυκλίους. Σε όλες σχεδόν τις εγκυκλίους του 
ΥΠΕΠΘ, στο τέλος, υπάρχει μια παράγραφος η οποία αναφέρει το τι θα γίνεται 
όταν δεν υπάρχει ρητή και σαφής αναφορά σε ένα θέμα. «Κάθε πρόβλημα που 
προκύπτει, του οποίου ο τρόπος αντιμετώπισης δεν προβλέπεται από την παρούσα 
εγκύκλιο ή από άλλες διατάξεις, θα επιλύεται με τη συνεργασία του Σχολικού 
Συμβούλου ή του αρμοδίου Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου (ανάλογα με 
το θέμα)…», (Φ.3/823 /88155/ Γ1/5-9-2006, Εγκ. ΥΠΕΠΘ).

Από «έργο» του Διευθυντή γίνεται αρμοδιότητα του συλλόγου διδα-
σκόντων.

Η κατανομή των τάξεων στους διδάσκοντες ενώ παλιότερα, όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, ήταν αρμοδιότητα των διευθυντών με την πάροδο του χρόνου πέρασε 
σιγά-σιγά στο συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας, στο σύλλογο 
διδασκόντων.

Αυτό φαίνεται σε μια μεταγενέστερη του 1915 εγκύκλιο, μια εγκύκλιο του 
1972, όπου αποφασίζει μεν ο διευθυντής, αλλά λαμβάνει υπόψη του τις γνώμες, 
προτάσεις και αιτήματα των εκπαιδευτικών του σχολείου που διευθύνει. Με την 
απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 390/2-6-72, τ. Β΄, οι διευθυντές των σχο-
λείων «προβαίνουν εις την κατανομήν των τάξεων αναλόγως προς τας δεξιότητας 
των δ/λων», «προεδρεύουν των συνεδριών, ορίζοντες πρακτικογράφον και ζητούν 
σημείωμα των απόψεων εκάστου», (Θεοδωρόπουλος, 1973: 55).

Επίσης η ίδια αντίληψη της συνεργασίας μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών 
φαίνεται και στην επόμενη νομοθετική ρύθμιση που γίνεται με την Υπουργ. 
Απόφαση Φ. 250.2/1/52091/6-5-78 (Φ.Ε.Κ. 472, τ. Β). Συγκεκριμένα για το ζήτημα 
αυτό προβλέπεται στην παραγρ. 9 ότι «Σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπι-
κό αποφασίζουν για το διαχωρισμό των τάξεων σε τμήματα…τη μεταξύ του προ-
σωπικού κατανομή των τάξεων, με γνώμονα πάντα την αποδοτική λειτουργία του 
Σχολείου».

Παρόμοια ρύθμιση για τη συνεργασία διευθυντή και εκπαιδευτικών υπάρχει 
και στο εκπαιδευτικό δίκαιο της Κύπρου όπως φαίνεται από τους «Περί Λειτουρ-
γίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Κανονισμούς του 2008», 
(Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Κ.Δ.Π. 225/228, άρθρο 19). «Σε συνεργασία 
με το διδακτικό προσωπικό κατανέμει τα μαθήματα και τις τάξεις με τρόπο που 
να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μαθητών και του σχολείου γενικά και να 
ικανοποιούνται οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα κατά το δυνατό».

Στη σημερινή περίοδο, από το 2002 και μετά, με την ισχύουσα Υπ. Απόφαση Φ. 
353.1/324/105.657/Δ1, (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ. Β΄), άρθρο 39, παραγρ. 4 και 5, με-
ταφέρεται η αρμοδιότητα αυτή για τη λήψη απόφασης, σχετικά με την κατανομή 
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των τάξεων στους διδάσκοντες, από την εξουσία του Διευθυντή στο συλλογικό 
όργανο διοίκησης και επικρατεί η εξής κατάσταση: «Ο Σύλλογος Διδασκόντων 
αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάθεση στο 
διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήμα-
τα». Ο καταμερισμός των εργασιών στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων γίνεται 
«ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες 
όλων των μελών του και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ομαλή 
λειτουργία της σχολικής μονάδας».

Αυτό που προκύπτει από την παραπάνω ρύθμιση είναι ότι η λήψη απόφασης 
για το σημαντικό αυτό θέμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας δεν αφήνεται 
στην αποκλειστική ευθύνη του διευθυντή, αλλά μεταφέρεται στο συλλογικό όρ-
γανο διοίκησης, το οποίο πρέπει να αποφασίσει, αφού λάβει υπόψη του την εισή-
γηση του διευθυντή, τη συζήτηση που θα γίνει και συγκεκριμένα κριτήρια.

Τα πορίσματα ερευνών.

Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό πριν 20 περίπου χρό-
νια στη χώρα μας (Κοτσιπετσίδης, 1986: 398-410), για τον τρόπο κατανομής των 
τάξεων στους δασκάλους του Δημοτικού σχολείου τα συμπεράσματα που προέ-
κυψαν ήταν:

1ον . Οι δάσκαλοι (άντρες και γυναίκες) προτιμούν να γίνεται αλλαγή στις τά-
ξεις που αναλαμβάνουν κάθε 1-2 χρόνια.

2ον. Οι γονείς των μαθητών και των δύο φύλλων αντίθετα επιθυμούν τα παιδιά 
τους να έχουν τον ίδιο δάσκαλο σε όλες τις τάξεις.

3ον. Οι μαθητές έχουν την ίδια προτίμηση με τους γονείς τους. Θέλουν να έχουν 
τον ίδιο δάσκαλο όλα τα χρόνια.

4ον. Μικρό είναι το ποσοστό το οποίο συγκέντρωσαν οι προτιμήσεις δασκάλων, 
μαθητών και γονέων για το αν έπρεπε να υπάρχει δάσκαλος τάξης και να αλλά-
ζουν οι μαθητές κάθε χρόνο.

Οι προτιμήσεις των δασκάλων. Σε ότι αφορά την προτίμηση των εκπαιδευ-
τικών για αλλαγή κάθε ένα-δύο χρόνια, αυτή δικαιολογείται διότι οι δάσκαλοι 
που ζουν την πραγματικότητα στην τάξη, αλλά και ως ειδικότεροι στην αγωγή 
των παιδιών από τους γονείς, βρίσκουν πως στα εξ (6) χρόνια με τα ίδια παιδιά 
δημιουργείται το αίσθημα της ανίας και της αμοιβαίας κούρασης.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο έχουν αυτή την προτίμηση οι δάσκαλοι είναι 
γιατί εκφράζει δικαιοσύνη και δημοκρατία. 

Το αίσθημα της δικαιοσύνης και δημοκρατίας υπάρχει όταν ο ένας δάσκαλος 
δεν έχει για εξ (6) χρόνια την καλή ή κακή τάξη, αυτή που έχει καλούς και απο-
δοτικούς μαθητές ή αντίστροφα και οι άλλοι δάσκαλοι να έχουν τάξεις που δεν 
είναι του ίδιου επιπέδου απόδοσης. Το ίδιο υποστηρίζουν ότι ισχύει και για τους 
μαθητές, να μην έχουν έναν καλό ή κακό δάσκαλο για εξ (6) χρόνια, ο οποίος 
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μπορεί να ωφελήσει ή να βλάψει τους ίδιους μαθητές, αλλά να υπάρχει εναλλα-
γή, να γνωρίσουν περισσότερους δασκάλους, οπότε η ωφέλεια να κατανεμηθεί 
σε πολλούς μαθητές, η δε οποιαδήποτε ζημιά να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, 
αφού θα αποκατασταθεί με την ανάληψη της τάξης από άλλον δάσκαλο, (Κοτσι-
πετσίδης, 1986: 405).

Σημαντικός επίσης λόγος για τον οποίο προτιμούν τις συχνές αλλαγές μαθη-
τών, κάθε ένα-δύο χρόνια, είναι και το ότι το έργο του δασκάλου απαιτεί συνέ-
χεια μια συνειδησιακή εγρήγορση, αφού ασχολείται με την παροχή γνώσεων και 
την αγωγή τους και η διαδικασία αυτή φέρνει αισθήματα ανίας, κούρασης και 
ψυχικής φθοράς. Έχουν την άποψη ότι με τη συχνή αλλαγή μαθητών ανακου-
φίζονται σε ένα βαθμό τα νεύρα και καταπολεμούνται οι δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία τους, (Κοτσιπετσίδης, 1986: 407-409).

Σε ότι αφορά τους μαθητές, οι δάσκαλοι έχουν την άποψη ότι, με τις συχνές 
αλλαγές αυτοί θα ωφεληθούν διδακτικά και παιδαγωγικά, διότι θα γνωρίσουν 
περισσότερες και διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και διαφορετικούς 
τύπους δασκάλων που έχουν άλλες συμπεριφορές.

Σχετικά με τις προτιμήσεις των γονέων. Οι γονείς επιλέγουν την παραμονή 
του ίδιου δασκάλου σε όλες τις τάξεις, από την πρώτη μέρα που φοιτά μέχρι την 
αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο, διότι πιστεύουν ότι έτσι οι δάσκαλοι 
θα γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητες των παιδιών τους και θα μπορέσουν να 
τους δώσουν την ανάλογη βοήθεια. 

Ένας άλλος λόγος για τους γονείς είναι η αντίληψη που έχουν, ότι με τη φοί-
τηση των παιδιών τους στην Α΄ τάξη δημιουργείται ισχυρός συναισθηματικός δε-
σμός μεταξύ των δύο και γι’ αυτό αισθάνονται ανασφάλεια με τον αποχωρισμό 
τους, αφού δε γνωρίζουν τι δάσκαλο θα έχουν στις άλλες τάξεις.

Από τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας διαπιστώνεται ότι το σχολείο πρέπει 
να φροντίζει ώστε τα παιδιά να μην έχουν πάντα τον ίδιο δάσκαλο, ή να μην 
έχουν δάσκαλο του ενός φύλου, για να υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμόζο-
νται με τις αλλαγές του διδακτικού προσωπικού και να γνωρίσουν περισσότε-
ρους δασκάλους και διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας.

Κριτήρια κατανομής και ανάθεσης των τάξεων

Τα βασικά κριτήρια τα οποία σε γενική μορφή προβλέπονται στα νομοθετικά 
κείμενα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή των τάξεων και τμη-
μάτων είναι: η αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των δασκάλων, οι δεξιότητες 
που έχουν, οι απόψεις-προτιμήσεις του καθενός, η αποτελεσματικότητα, η αποδο-
τική και ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, η εναλλαγή των τάξεων κάθε 
δύο χρόνια. 

Πέρα από αυτά τα κριτήρια που προβλέπονται στη νομοθεσία λαμβάνονται 
κατά την κατανομή και άλλα τα οποία έχουν επικρατήσει στην εκπαιδευτική κοι-
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νότητα και ισχύουν ως εθιμικό δίκαιο στην εκπαίδευση. Τέτοια κριτήρια είναι: η 
αρχαιότητα του εκπαιδευτικού, η ειδίκευση σε κάποιο τομέα, η εμπειρία, το φύλλο, 
η ανάληψη της ίδιας τάξης πέραν της διετίας, το ότι ο εκπαιδευτικός έχει παιδί την 
τάξη που θέλει να πάρει, το ότι είναι νεοδιόριστος ή τοποθετήθηκε για πρώτη φορά 
στη σχολική μονάδα κ.α.

Εκτός από τη νομοθεσία και η θεωρία στην επιστημονική διοίκηση της εκπαί-
δευσης υποστηρίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάποια κριτήρια και να 
υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία κατανομής 
των τάξεων. «Η κατανομή των τάξεων πρέπει να γίνεται με ορισμένα κριτήρια και 
να πρυτανεύει από όλους τους διδάσκοντες πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης, προκει-
μένου να αποφεύγονται οι τριβές από τις αρχές του διδακτικού έτους με αρνητικές 
επιπτώσεις στο έργο του σχολείου», (Σαΐτης, 2005: 206).

Σχετικά με το κριτήριο της ανάθεσης στον ίδιο δάσκαλο για πολλά χρόνια της 
ίδιας τάξης η άποψη που έχει εκφραστεί είναι αντίθετη και έχει ως εξής: «Στα 
σχολεία μας γι’ αυτό δεν πρέπει να παραμένει ένας δάσκαλος στην ίδια τάξη πέρα 
από δύο χρόνια. Πρέπει να αλλάζει τάξη γιατί το παιδί κατά τη διάρκειας της μα-
θητικής του ζωής στο σχολείο χρειάζεται να έρχεται σε επαφή με τρεις ως τέσσε-
ρις διαφορετικούς δασκάλους, για να αποκτά πολυχρωμία στις αντιλήψεις του και 
στα αισθήματα απέναντι στα πράγματα, τον κόσμο και τους συνανθρώπους του», 
(Αλεξανδρής, 1986: 380). 

Ένα άλλο κριτήριο κατανομής, παρά το ότι δεν τεκμηριώνεται παιδαγωγικά, 
στην πράξη λαμβάνεται υπόψη για λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης. Είναι το 
κριτήριο που προβάλλεται από ορισμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι «διεκδικούν 
την τάξη, στην οποία πρόκειται να φοιτήσει το παιδί τους, για να συνεχίζουν «δι-
καιωματικά» να ασκούν την κηδεμονία του και στο σχολείο», (Τριλιανός κ.α, 2007: 
1000).

Συνήθως επικαλούνται διάφορους λόγους όπως ότι «έχουν έλλειψη εμπιστοσύ-
νης στις ικανότητες, τις μεθόδους και την εργατικότητα των συναδέλφων τους και 
πιστεύουν ότι οι ίδιοι είναι καταλληλότεροι και αποτελεσματικότεροι», (Ράντος, 
2004: 148).

Εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα είναι στην ανάθεση της πρώτης τάξης δι-
ότι τηρούνται κάποια κριτήρια που έχουν διατηρηθεί ως στερεότυπα. Δεν επιθυ-
μούν οι εκπαιδευτικοί με προθυμία να την αναλάβουν και έτσι κάθε χρόνο στα 
σχολεία, στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων γίνεται διαμάχη για την 
τάξη αυτή. Πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει την ατμόσφαιρα που επικρατεί μια 
δασκάλα. «Κανένας δε θέλει την πρώτη τάξη. Στο τέλος υποχρεώνονται οι δασκά-
λες να την πάρουν. Έχω γνωρίσει συναδέλφισσες, που επί δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, 
είκοσι πέντε, τριάντα χρόνια δε δίδαξαν σε καμιά άλλη τάξη», (Ροδοπούλου, 1983: 
20).

Για την κατάσταση που δημιουργείται διατυπώνοντας την άποψή του ένας παι-
δαγωγός υποστήριξε ότι «στα δημοτικά σχολεία συνεχίζεται ως ένα βαθμό μια 
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κακή παράδοση που θέλει να ανατίθεται η διδασκαλία των μικρών τάξεων σε δα-
σκάλες και των μεγάλων τάξεων σε δασκάλους. 

Η εκπαιδευτική αυτή παράδοση θέλει το δάσκαλο να είναι μεταδότης γνώσεων, 
φωτοδότης σοφίας. Επειδή όμως δεν μπορούσε να επιδείξει τη σοφία του στους 
μικρούς μαθητές των κατώτερων τάξεων που μόλις αρχίζουν να σκέφτονται λο-
γικά και να αντιλαμβάνονται «απλά» νοήματα άφηνε στη γυναίκα-δασκάλα τους 
μικρούς, για να καταπιαστεί με τους μεγάλους μαθητές που ήταν κατά τη γνώμη 
του σε θέση να απολαύσουν τη διδασκαλία του. 

Ακόμη βασικός λόγος για τη συνέχιση της παράδοσης αυτής είναι και η πίστη ότι 
η γυναίκα είναι δήθεν προορισμένη να είναι η μάννα, η τροφός του μικρού κυρίως 
παιδιού, και ότι είναι πιο κοντά στη μικρή αυτή ηλικία», (Βιγγόπουλος, 1982: 303).

Το δεύτερο λόγο της μητρότητας όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω κείμενο 
προσπαθεί να αντικρούσει με τα επιχειρήματά της η δασκάλα που αναφέρθηκε 
πιο πάνω απευθυνόμενη στους άντρες συναδέλφους της για την άρνηση ανά-
ληψης της Α΄ τάξης γράφοντας «Τα ταμπού, που μας βολεύουν είναι καιρός να 
τα αφήσουμε. Το ξέρω πως είναι σκληρή υπόθεση η εκπαίδευση της Πρώτης και 
εξυπηρετεί η γνώμη πώς προσιδιάζει τη φύση της γυναίκας στη μητρότητά της», 
(Ροδοπούλου, 1983: 20).

Επειδή όμως πάντα θα υπάρχουν προβλήματα στην ανάληψη της Α΄ τάξης 
θα πρέπει μεταξύ των εκπαιδευτικών να γίνουν αποδεκτές ορισμένες αρχές οι 
οποίες θα εφαρμόζονται στα σχολεία. 

Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι όλοι μπορούν να διδάξουν σε όλες τις τάξεις και 
ότι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν δι-
δακτική εμπειρία από την Α΄ μέχρι την Στ΄ τάξη. Δεν υπάρχουν «κατώτερες» 
τάξεις, τις οποίες με διάφορα επιχειρήματα αναθέτουν οι δάσκαλοι σε δασκάλες, 
ή ανώτερες τάξεις τις οποίες αναλαμβάνουν μόνο άντρες, όπως δεν υπάρχουν 
«τάξη μου» και «τάξη σου», «παιδιά μου» και «παιδιά σου» που δε θέλουν να απο-
χωριστούν αφού είναι μαζί τους από την προηγούμενη χρονιά. Το πνεύμα και 
η αντίληψη της «ιδιοκτησίας» της τάξης και των παιδιών πρέπει μέσα από την 
πρακτική εφαρμογή να ξεριζωθεί και να εκλείψει, διότι δε στηρίζεται σε παιδα-
γωγικά κριτήρια.

Με βάση αντικειμενικά κριτήρια μπορεί κάθε χρόνο να αναλαμβάνει τη διδα-
σκαλία στην Α΄ τάξη το άτομο εκείνο που έχει εμπειρία ή που έχει προτίμηση να 
διδάξει σ’ αυτή. Επίσης εφαρμόζοντας την αρχή της εκ περιτροπής ανάληψης της 
Α΄ τάξης, όλοι θα γνωρίζουν ότι θα διδάξουν και στην Α΄ τάξη. Εξάλλου από τις 
σχολές κατάρτισης οι πτυχιούχοι βγαίνουν για να είναι δάσκαλοι όλων των τά-
ξεων και αυτό γίνεται πράξη κατά την τοποθέτησή τους σε ολιγοθέσια σχολεία.

Η διαδικασία της συζήτησης στο σύλλογο διδασκόντων.

Όπως αναφέρθηκε, σε αρκετά σημεία της εργασίας αυτής, ένα από τα σοβαρά 
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ζητήματα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς κατά την έναρξη του σχολικού 
έτους είναι το ζήτημα της κατανομής των τάξεων ή τμημάτων στους διδάσκο-
ντες, στο οποίο δίνεται λύση τυπικά και ουσιαστικά στη συνεδρίαση του συλλό-
γου διδασκόντων (Σαϊτης, 1992: 46-47).

Πριν όμως γίνει η συνεδρίαση, προετοιμάζεται το κλίμα με τις απαραίτητες 
συνεννοήσεις και συζητήσεις από την πλευρά του διευθυντή του σχολείου που 
ως πρόεδρος του συλλόγου πρέπει να γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις διαθέσεις 
του καθενός. Επίσης οι δάσκαλοι από την πλευρά τους οφείλουν να κάνουν την 
απαιτούμενη προετοιμασία για το θέμα που θα συζητηθεί, μελετώντας τις δικές 
τους ανάγκες και επιθυμίες «με γνώμονα τη λογική και τη δικαιοσύνη», (Σαϊτης, 
1994: 132).

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο η διαδικασία προβλέπεται να αρχίσει με εισή-
γηση του Διευθυντή πάνω στο θέμα.

Ο Διευθυντής ως πρόεδρος του συλλόγου διδασκόντων για να διαφωτίσει όσο 
το δυνατόν περισσότερο τα μέλη, ώστε να λάβουν τη σωστή απόφαση θα πρέπει 
στην εισήγησή του να παρουσιάσει το θέμα αμερόληπτα, αντικειμενικά και με 
ένα πνεύμα δικαιοσύνης, αναφέροντας αρκετά στοιχεία όπως: 

Την πρακτική που έχει επικρατήσει στο σχολείο ή την εκπαιδευτική κοινότητα 
για την κατανομή των τάξεων ή τμημάτων στους διδάσκοντες τα προηγούμενα 
χρόνια.

Τα κριτήρια τα οποία στις περιπτώσεις αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία 
καθώς και όλα όσα επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς και λαμβάνονται υπό-
ψη για την κατανομή.

Τις τάξεις που έχει διδάξει ο κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας του αλλά και κατά την προηγούμενη περίοδο που ήταν στο ίδιο 
σχολείο καθώς και την εμπειρία που έχει αποκτήσει.

Τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου ή τις ιδιαιτερότητες του διδακτικού προ-
σωπικού (π.χ. δάσκαλοι με προβλήματα, με ιδιαίτερες κλίσεις, που ενδέχεται να 
απουσιάσουν με άδεια για κάποιο διάστημα κ.α.) 

Αφού προηγηθεί η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση με την εισήγηση του 
διευθυντή στη συνέχεια η διαδικασία θα πρέπει να προβλέπει τη συζήτηση του 
θέματος από όλους τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων. Με τη συ-
ζήτηση ο καθένας θα εκφράσει με σαφήνεια και αιτιολογημένα την άποψή του 
και θα καταγραφούν οι απόψεις του στα πρακτικά ή θα καταγραφεί μόνο η από-
φαση που λήφθηκε και οι απόψεις όσων διαφωνούν, (Σαϊτης, 1992: 46-47).

Τα αποτελέσματα της συζήτησης στο σύλλογο διδασκόντων.

Από τη συζήτηση μεταξύ των μελών του συλλόγου ενδέχεται όλες οι προτά-
σεις που κατατέθηκαν να συγκλίνουν και ο κάθε δάσκαλος να αναλάβει στο 
τέλος την τάξη που επιθυμεί και να υπάρξει ομοφωνία. 
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Αν επιτευχθεί ομοφωνία στο σχολείο θα υπάρχει ήρεμη ατμόσφαιρα και όλοι 
θα επιδιώξουν να προσφέρουν στην τάξη που προτίμησαν με καλύτερη διάθεση, 
γιατί ήταν κάτι που επέλεξαν και επιδίωξαν να κατακτήσουν.

Ενδέχεται όμως από τη συζήτηση να μην προκύψει ομοφωνία διότι οι προτά-
σεις-προτιμήσεις που κατατέθηκαν για την ανάληψη των τάξεων είναι διαφο-
ρετικές, αντικρουόμενες και δεν αφήνουν περιθώρια για λήψη συμβιβαστικών 
αποφάσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές που παρατηρούνται συγκρούσεις και διαφωνίες ο διευ-
θυντής χρειάζεται να παίξει το μεσολαβητικό του ρόλο, να συμβιβάσει τις αντι-
κρουόμενες προτάσεις και να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη του συλλόγου να 
βρουν μια ενδιάμεση λύση, η οποία θα δίνει διέξοδο στο πρόβλημα, (Σαϊτης, 1992: 
46-47).

Η συναίνεση και ο συμβιβασμός επιτυγχάνεται, όταν κάθε μέλος του συλλό-
γου είναι διατεθειμένο να δεχθεί και να υποστηρίξει μια λύση η οποία ναι μεν 
δεν είναι η πρώτη επιλογή του, εν τούτοις θεωρεί ότι είναι μια βιώσιμη προσέγ-
γιση που εξυπηρετεί σε ικανοποιητικό βαθμό το συμφέρον των διδασκόντων και 
των διδασκομένων.

Η αποδοχή μιας λύσης με συμφωνία, πρέπει να προτιμάται από την απόφαση 
με ψηφοφορία στην οποία ενδέχεται να προκύψει απόφαση πλειοψηφίας με μει-
οψηφούσες απόψεις, (Σαϊτης, 1994: 133-134).

Η λήψη απόφασης με ψηφοφορία.

Αν και η συμβιβαστική λύση δεν αποδώσει ο διευθυντής πρέπει να επιδιώξει τη 
λήψη απόφασης με τη δημοκρατική διαδικασία της ψηφοφορίας, αφού ληφθούν 
υπόψη από το σύλλογο διδασκόντων τα κριτήρια κατανομής των τάξεων.

Η λήψη απόφασης με τη διαδικασία της ψηφοφορίας σε ιδεατό-θεωρητικό 
επίπεδο είναι δημοκρατική διότι δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του συλλόγου δι-
δασκόντων να αυτοδιοικηθούν και να ρυθμίσουν μόνα τους θέματα που τους 
αφορούν.

Στην πράξη όμως δεν αποδεικνύεται τόσο αποτελεσματική διότι με την ανά-
θεση μιας τάξης σε ένα δάσκαλο που δεν επιθυμεί, η απόδοσή του δε θα είναι 
στο μέγιστο βαθμό, θα είναι κατώτερη από τις δυνατότητές του και ίσως δε θα 
εξυπηρετηθεί το συμφέρον του σχολείου.

Από αυτό συνεπάγεται ότι μια απόφαση του συλλόγου διδασκόντων δεν αρκεί 
να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής διαδικασίας, να έγινε δηλαδή με κριτήρια 
δικαιοσύνης και διαφάνειας, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να είναι και αποτελεσμα-
τική, δηλαδή να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του σχολείου, να 
εξυπηρετεί το «συμφέρον» του.

Τις ίδιες επιπτώσεις με αυτές της ψηφοφορίας έχει και η αυταρχική λύση της 
επιβολής μιας τάξης σε έναν εκπαιδευτικό, από το διευθυντή του σχολείου ή από 
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το σύλλογο διδασκόντων, όταν παρασκηνιακά, σιωπηρά και χωρίς κριτήρια έχει 
γίνει η κατανομή των τάξεων και συγκαλείται η συνεδρίαση του συλλόγου διδα-
σκόντων για τυπικούς λόγους να επικυρώσει την προειλημμένη απόφαση.

Συμπέρασμα

Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω γίνεται φανερό ότι η πιο σωστή παιδαγωγική 
και διοικητική λύση είναι η εναλλαγή των εκπαιδευτικών κάθε διετία στις τάξεις 
που αναλαμβάνουν. Γι’ αυτό η ανάθεση των ίδιων μαθητών στον ίδιο δάσκαλο 
πάνω από δύο χρόνια δεν πρέπει να γίνεται για πολλούς παιδαγωγικούς λόγους 
όπως αναφέρθηκε μέχρι τώρα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κύρια για 
τις ανάγκες του ωρολογίου προγράμματος μπορεί να υπάρξει μια εξαίρεση και 
ύστερα από γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.

Η λύση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει την αποφυγή ή το μετρια-
σμό τυχόν αρνητικών συνεπειών από την πλευρά των διδασκόντων στους μαθη-
τές. Αλλά και για τους διδάσκοντες αποτελεί θετική λύση διότι με τη διδασκαλία 
σε διαφορετικές τάξεις τους δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνουν σε διαφορετι-
κά γνωστικά αντικείμενα και να αποτρέψουν την ανία και τη ρουτίνα που προ-
έρχονται από την επανάληψη των μαθημάτων στους ίδιους μαθητές για πολλά 
χρόνια.

Τελειώνοντας πρέπει να επισημανθεί ότι το ζήτημα της κατανομής των τά-
ξεων δεν είναι ένα καθαρά παιδαγωγικό ή διοικητικό θέμα, αλλά ένα θέμα με 
πολλές διαστάσεις. Μέσα από την ανάλυσή του έγινε φανερή η δυσκολία η οποία 
υπάρχει στη λήψη αποφάσεων στη σχολική μονάδα αφού η οποιαδήποτε από-
φαση δεν μπορεί να καλύψει με πληρότητα το τρίπτυχο: δημοκρατία, δικαιοσύνη 
και αποτελεσματικότητα.

Για το λόγο αυτό, τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να αντιμετω-
πίζουν τα θέματα του σχολείου σφαιρικά και κατά τη λήψη των αποφάσεων να 
λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τις γενικές αρχές διοίκησης: αρχή της νομιμότητας, 
αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αρχή της δικαιοσύνης, αρχή της 
δημοκρατικής διοίκησης και αρχή της συνεργασίας, ως κατευθυντήριους οδηγούς 
στο παιδαγωγικό και διοικητικό έργο τους.
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