
1. Πνηέο είλαη νη πξώηεο ζαο εθηηκήζεηο γηα ην Γπκλάζην Κ. Μειηάο ηνπ 

νπνίνπ ηε Δ/λζε έρεηε αλαιάβεη; 

 Τν Γπκλάζην ηεο Κ. Μειηάο είλαη έλα ζύγρξνλν ζρνιείν. Φεκίδεηαη γηα ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ, ηηο θαηλνηόκεο δξάζεηο ηνπ. Τν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό είλαη 

πνιύ έκπεηξν, εξγαηηθό θαη ην δηαθξίλεη ην αίζζεκα ηεο ζπκκεηνρηθόηεηαο θαη  ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Γηαζέηεη  ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα θπζηθήο, ππνινγηζηώλ, 

θαιιηηερληθώλ, ηερλνινγίαο, γπκλαζηήξην πιήξσο εμνπιηζκέλν. Δπίζεο ιεηηνπξγεί 

ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κηα βηβιηνζήθε πνιύ ελεκεξσκέλε βηβιηνγξαθηθά θαη 

εμνπιηζκέλε ηερλνινγηθά. Δπί πιένλ νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ  

θαιή ζπκπεξηθνξά θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ 

αλαθεξζώ θαη ζην βνεζεηηθό πξνζσπηθό πνπ ελδηαθέξεηαη θαη εξγάδεηαη  ζην 

ζρνιείν ζαλ λα είλαη ην ζπίηη ηνπο. 

Δίλαη έλα ζρνιείν γλώξηκν ζε κέλα από παιηά. Όηαλ ήκνπλ αλαπιεξώηξηα εξγάζηεθα 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθό ζπγθξόηεκα,  ζην Γεκνηηθό ην νπνίν ηόηε ζπζηεγαδόηαλ 

κε ην Γπκλάζην.  

Δίκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλε πνπ αλέιαβα ηε Γ/λζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Σηόρνο 

κνπ είλαη ε πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ Γπκλαζίνπ Κ. Μειηάο ώζηε λα είλαη έλα ζρνιείν 

αλνηθηό ζηελ θνηλσλία. 

2. Πνηέο πξνηεξαηόηεηεο ζα δώζεηε γηα λα επηηεπρζεί ε εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ; 

   Μία από ηηο βαζηθέο κνπ πξνηεξαηόηεηεο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο. Απηόο αθνξά 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα όπσο   πινπνίεζε αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πινπνίεζε 

θαηλνηόκσλ δξάζεσλ, ζέκαηα εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ όπσο ελδνζρνιηθή 

επηκόξθσζε, αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ, δηνηθεηηθά ζέκαηα όπσο αλαβάζκηζε      

αξρεηνζέηεζεο, κεραλνξγάλσζεο, ζέκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο αιιά θαη ζέκαηα 

επηθνηλωλίαο κε  ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ δειαδή ηνπο γνλείο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο εθδειώζεηο. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή πξνηεξαηόηεηα ε επηθνηλωλία κε όινπο ηνπο «κεηόρνπο» ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζεγεηέο, καζεηέο, γνλείο . Δίλαη από ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο 

δεκηνπξγίαο «ζεηηθνύ θιίκαηνο» πνπ ζπκβάιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. Η επηθνηλσλία είλαη σο έλα δίθηπν πνπ ζπλδέεη όια ηα κέιε θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό. ‘Όξακα  κνπ έλα αλνηθηό ζρνιείν 

ζηε θνηλσλία πνπ ζα είλαη  κία θπςέιε γλώζεο. 

Δπίζεο ζεκαληηθή θξίλσ όηη είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ, θαη κέζα από απηή ε 

επαλαηξνθνδόηεζε πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ.   

3. Τη  δηεπθνιύλζεηο ζα παξέρεηε ζην εθπαηδεπηηθό-παηδαγωγηθό έξγν ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ; 



Ο ξόινο ηνπ δηεπζπληή –ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθόο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη βνήζεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.                                    

Ο/Η δηεπζπληήο-ηξηα νθείιεη λα εληζρύεη ηηο θαζεκεξηλέο πξνζπάζεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ: είηε κε ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθά εηζεγήζεηο 

δηαθνξεηηθνύ θάζε θνξά δηδαθηηθνύ-παηδαγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ είηε κε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηόρν ηελ αξηηόηεξε ελεκέξσζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα απηνβειηίσζε θαη 

όρη ε απνζάξξπλζή ηνπ κε πνιιέο παξαηεξήζεηο, ε ππνγξάκκηζε θαη ε ελίζρπζε ησλ 

ζεηηθώλ ζεκείσλ ηεο γεληθόηεξεο εθπαηδεπηηθήο "ζπκπεξηθνξάο" ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

θαη ε κεηαζηξνθή ησλ αξλεηηθώλ ζηάζεσλ απηνύ απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ 

Γ/ληή-ηξηα. Δλέξγεηεο όπσο : 

 ζπλαληήζεηο κε ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ζηηο νπνίεο λα ζπδεηνύληαη θαη 

λα αλαπηύζζνληαη ζέκαηα βειηίσζεο θαη πξναγσγήο ηεο ηερληθήο θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο. 

 νξγάλσζε ππνδεηγκαηηθώλ δηδαζθαιηώλ, πνπ λα ηηο παξαθνινπζνύλ 

νξηζκέλνη θάζε θνξά εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκό ησλ δηδαθηηθώλ ηνπο εκπεηξηώλ. 

 ελζάξξπλζε θαη παξόηξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζην 

κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό ηα δηαηηζέκελα από ην ζρνιείν κέζα 

δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθόηεξε 

δηδαζθαιία. 

 θάζε δηεπθόιπλζε γηα ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε, όπσο εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο θ.ά., θαζώο επίζεο θαη γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα 

θαη ελέξγεηα, πνπ απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ θαη 

αλεβάδεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ. 

 νξγάλσζε  ζεκηλαξίσλ, νκάδσλ εξγαζίαο, δηαιέμεσλ θηι., ζε εηδηθά 

ζέκαηα θαη  

 δηεπθόιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα θαη 

καζήκαηα, ώζηε λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο θαη αθαδεκατθά πξνζόληα. Η 

ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε είλαη  κία από ηηο πξνηεξαηόηεηεο  κνπ. 

 

Ο/Η δηεπζπληήο –ηξηα νθείιεη λα πξνζπαζεί ζπλερώο λα αλαθαιύςεη ηνπο ηξόπνπο 

εθείλνπο κέζα από ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ζα βειηηώζνπλ ηηο 

δηδαθηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο. 

4. Τί πξνζδνθάηε από ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ην Σύιινγν Γνλέωλ θαη 

Κεδεκόλωλ; 

 Η ζπκκεηνρή ηνπ γνληνύ  κε νπνηαδήπνηε κνξθή είλαη απαξαίηεηε. Ο ξόινο ηνπ 

Σπιιόγνπ Γνλέσλ είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. Δμάιινπ νη γνλείο εζεινληηθά πξνζθέξνπλ εξγαζία ζην ζρνιείν .Έρνπλ 

εκπηζηεπζεί  ζην ζρνιείν ό,ηη πνιπηηκόηεξν έρνπλ ζηε δσή ηνπο, ηα παηδηά ηνπο. Η 



ζπλεξγαζία απηή εθηόο ηνπ όηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ επίηεπμε πεξηζζόηεξσλ  νπζηαζηηθώλ απνηειεζκάησλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο αγωγήο ησλ καζεηώλ. Τα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ιύλνληαη θαιύηεξα αλ ζπλεξγάδεηαη ην ζρνιείν κε ηελ νηθνγέλεηα. Να 

αλαθέξσ έλα παξάδεηγκα: Σην ζρνιείν από ηόηε πνπ αλέιαβα έρεη δεκηνπξγεζεί κία 

νκάδα γνλέσλ πνπ παξαθνινπζεί έλα πξόγξακκα πνπ πινπνηείηαη από ηελ ςπρνιόγν 

θ. Αλαζηαζηάδνπ Διέλε κε ζέκα ηελ εθεβεία ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (ΙΓΔΚΔ). Δίλαη έλα ζεκηλάξην 25 σξώλ, έλα βησκαηηθό ζεκηλάξην πνπ 

όπσο δηαπίζησζαλ νη κεηέξεο ησλ καζεηώλ καο  κέζα από ηελ αληαιιαγή απόςεσλ 

έκαζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα  ηεο εθεβείαο πην απνηειεζκαηηθά. 

 Πηζηεύσ ζηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν  γηαηί σθεινύληαη όινη 

νη «κέηνρνη» καζεηέο, γνλείο, ζρνιείν κε απώηεξν ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ. 

5. Πνηα  ε ζπλεξγαζία ζαο κε ην 15κειέο καζεηηθό ζπκβνύιην θαη πνηνπο 

ζηόρνπο εμππεξεηεί απηή; 

Η ζπλεξγαζία κε ην 15κειέο είλαη πνιύ θαιή. Από ηελ πξώηε ζηηγκή  ηνπο εμήγεζα 

όηη είλαη νη εθπξόζσπνη ησλ ππόινηπσλ καζεηώλ  θαη πεξηκέλσ από απηνύο 

ππεπζπλόηεηα, εηιηθξίλεηα, εξγαηηθόηεηα. Σπλαληηόκαζηε ηαθηηθά .Δηδηθά ζηελ αξρή 

ηεο ρξνληάο   νη ζπλαληήζεηο καο ήηαλ ζπλερείο κε ζηόρν λα γλσξηζηνύκε ,λα 

νξηνζεηήζνπκε ην ξόιν ηνπο , λα αθνύζσ πξνηάζεηο ηνπο ,λα ηηο ζπδεηήζνπκε, λα 

απνθαζίζνπκε θαη λα  πξνγξακκαηίζνπκε θνηλέο δξάζεηο .Υπάξρνπλ πνιιά 

πεξηζώξηα βειηίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο καο, παξόια απηά είκαη επραξηζηεκέλε από 

ηελ κέρξη ηώξα ζπλεξγαζία.  Η ζπλεξγαζία είλαη νπζηαζηηθή θαη όρη ηππηθή, ζα 

ήζεια λα ην ηνλίζσ απηό. Απνηεινύλ  νπζηαζηηθό θξίθν ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ δεδνκέλνπ όηη απνηεινύλ ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ καζεηώλ .  

6. Πνηά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνύληαη θέηνο ζην ζρνιείν καο; 

Τε θεηηλή ρξνληά  ην Γπκλάζην Κ. Μειηάο πινπνηεί πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο, 

Αγσγήο Υγείαο, Αγσγήο Σηαδηνδξνκίαο , Πνιηηηζηηθά. 

Σηα πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο πινπνηείηαη έλα πξόγξακκα από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θ. Βεληώηε Ν.ΠΔ04 θαη θ. Παρηνύ Κ.ΠΔ02 κε ηίηιν «…ζπκάξη, 

βάιζακν, βαζηιηθό ζησλ Μνπζώλ γπξεύσ ην βνπλό». 

Ωο πξνο ηελ Αγσγή Υγείαο ε Γ/ληξηα Παπαδνπνύινπ Γ.ΠΔ05 καδί κε ηελ θ. 

Σνπιηαλίδνπ Α ΠΔ05 θαη καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα «Γηθαηώκαηα 

ηνπ Παηδηνύ. Μαζαίλσ γηα   ηε Σύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. Άξζξν  23 

«Παηδηά κε αλαπεξίεο» Δλεκεξώλσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ». Να ζεκεηώζσ όηη πξώηε 

θνξά πινπνηείηαη πξόγξακκα Αγσγήο Υγείαο θαζώο θαη πξόγξακκα Αγσγήο 

Σηαδηνδξνκίαο ζην ζρνιείν. 

Τν πξόγξακκα Αγσγήο Σηαδηνδξνκίαο πινπνηείηαη από ηνλ θ. Φσηίνπ Ν.ΠΔ17κε 

ζέκα «Μειέηε παξαγσγηθήο κνλάδαο» 



Ωο πξνο ηα πνιηηηζηηθά, πινπνηείηαη πξόγξακκα κε ζέκα «Έθδνζε ζρνιηθήο 

εθεκεξίδαο». Οη «Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο» ςπρή ηεο νπνίαο είλαη ε θ. Καλάιε 

Δ.ΠΔ02, ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία καζεηώλ ηεο Α, Β, Γ ηάμεο. Η εθεκεξίδα γηα 

δεύηεξε ρξνληά νξγαλώλεη Αγώλεο Οξζνγξαθίαο  πνπ απεπζύλεηαη ζηα Γπκλάζηα ηεο 

Πηεξίαο. Δπίζεο  ζηα πιαίζηα Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ζα ππνβάισ αίηεζε γηα 

έγθξηζε πξόηαζεο Comenius, έλα επξσπατθό πξόγξακκα κε ζπκκεηνρή πνιιώλ θαη 

δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ κε ζέκα «Να είζαη ή λα κελ είζαη Δπξσπαίνο πνιίηεο». Έλα 

πξόγξακκα πνπ αλ ζα εγθξηζεί ζα πινπνηεζεί ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά.. 

7. Όπωο γλωξίδεηε, εθδίδεηαη εδώ θαη 10 ρξόληα ε εθεκεξίδα καο 

«Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο» κε ηελ θαζνδήγεζε θαη επηκέιεηα ηεο 

θηινιόγνπ καο θ. Επαγγειίαο Καλάιε θαη έρεη ηηκεζεί κε 5 παλειιήληεο 

δηαθξίζεηο. Πώο ζθέθηεζηε λα ζηεξίμεηε ην έξγν καο ωο ζπληαθηηθή 

νκάδα ηωλ «Μαζεηηθώλ Αλαδεηήζεωλ»; 

Η εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ «Μαζεηηθέο Αλαδεηήζεηο» είλαη γλσζηή ζηνλ θόζκν ηεο 

Πηεξίαο κε ηελ πνιπεηή έθδνζε ηεο. Όπσο πξναλέθεξα είκαη ππέξ ησλ  θαηλνηνκηώλ 

θαη  ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ. Σηεξίδσ εζηθά θαη πιηθά ηελ πξνζπάζεηα απηή ηεο 

εθεκεξίδαο  ηόζν ζε πξνζσπηθό όζν θαη ζε επίπεδν  γλσξηκηώλ. Ήδε ,ηώξα πνπ 

κηιάκε ,έρνπκε ζπλαληεζεί κε ηελ Σύκβνπιν ησλ θηινιόγσλ ηελ θ. Κνπληνπξά θαη 

ζπδεηήζακε γηα ηνπο Αγώλεο Γιώζζαο, ηελ νξγάλσζε ηνπο , ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο. Δπίζεο ππήξμε κηα δεύηεξε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Καδληαξίδε Γ/ληή  ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηελ Σύκβνπιν θ. Κνπληνπξά γηα λα ελεκεξώζνπκε ην 

Γ/ληή γηα ηνπο Αγώλεο θαη γηα λα εγθξίλεη απηή καο ηε δξάζε.  

Σην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα ηνλίζσ όηη κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ-

ηξηώλ ζηα πξνγξάκκαηα θάζε ηύπνπ, επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνύ ηνπο 

επηπέδνπ, αλαθαιύπηνπλ άγλσζηεο πηπρέο ηνπ εαπηνύ ηνπο ,απηελεξγνύλ, 

αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη θξηηηθή ζθέςε θάηη πνπ είλαη έληνλα δεηνύκελν ζηηο 

κέξεο καο. 

Τειεηώλνληαο ζα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κία ζύληνκε αλαθνξά ζηνλ θ. Γήκνπ 

Ισάλλε ,επηζηάηε ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο πξόζθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα πάλσ από 

18 ρξόληα. Δίλαη από ηνπο ιίγνπο επηζηάηεο πνπ γλώξηζα πνπ ζεσξνύζε ην ζρνιείν 

ζπίηη ηνπ, έδηλε ηνλ εαπηό ηνπ ππεξβάιινληαο πνιιέο θνξέο. Έλα αλαπόζπαζην 

θνκκάηη απηνύ ηνπ ζρνιείνπ. Τν ιίγν δηάζηεκα πνπ ζπλεξγαζηήθακε εθηίκεζα ην 

ήζνο ηνπ, ηελ εξγαηηθόηεηα ηνπ. Τν ρακνγειαζηό πξόζσπν ηνπ θπξίνπ Γηάλλε ζα καο 

ιείςεη σζηόζν ηνπ επρόκαζηε λα είλαη γεξόο γηα λα απνιαύζεη ηε ζύληαμε ηνπ. 


