
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

 

1. Με ποιο τρόπο ςυμβάλλουν οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων ςτθν 

προϊκθςθ των ςκοπϊν τθσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία; 

2. Να αναφζρετε πϊσ ζνασ διευκυντισ κα διαχειριςτεί αποτελεςματικότερα 

(διευκολφνοντασ ζτςι τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου του) τθν διζνεξθ 

ςυναδζλφων/υφιςταμζνων του, που δθμιουργοφν διαρκϊσ προβλιματα με 

τισ προςωπικζσ αντιπαρακζςεισ τουσ και δθμιουργοφν ομαδοποιιςεισ των 

ςυναδζλφων; 

3. Ζχει ο διευκυντισ αρμοδιότθτεσ που αφοροφν τθ διαχείριςθ τθσ ςχολικισ 

περιουςίασ και με ποιουσ φορείσ ςυνεργάηεται για τθν αξιοποίθςι τθσ; 

4. Ποιεσ προτεραιότθτεσ οφείλει ο διευκυντισ να κζτει με τθν ζναρξθ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ; 

5. Ο διευκυντισ ζχει μόνο διοικθτικι και διαχειριςτικι ευκφνθ ςτο ςχολείο ι 

μπορεί να ςυμβάλλει και παιδαγωγικά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του; 

6. Ποιεσ είναι οι αναγκαίεσ ενζργειεσ του διευκυντι πριν από μία ςυνεδρίαςθ 

του Συλλόγου Διδαςκόντων του ςχολείου του; 

7. Με ποιουσ από τουσ προϊςταμζνουσ του οφείλει να ςυνεργάηεται και για 

ποια κζματα; Να αναφζρετε ςχετικά παραδείγματα. 

8. Με τουσ γονείσ των μακθτϊν ποιο πρζπει να είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ το 

πλαίςιο ςυνεργαςίασ του διευκυντι;  

9. Όταν κάποιοσ ςυνάδελφοσ/υφιςτάμενοσ κακυςτερεί ςυςτθματικά κατά τθν 

προςζλευςθ ςτο ςχολείο, με ποια επιχειριματα μπορεί ο διευκυντισ να τον 

πείςει να μθν το επαναλάβει; 

10. Όταν κάποιοσ ςυνάδελφοσ/υφιςτάμενοσ δεν μπορεί να επιβλθκεί και να 

ςυνεργαςτεί με τουσ μακθτζσ του και δζχεται ο διευκυντισ τα προφορικά 

παράπονα από το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων για να αντικαταςτακεί, 

πωσ κα το αντιμετωπίςει ο διευκυντισ; 

11.  Να αναφζρετε τθν διαδικαςία οργάνωςθσ μιασ μονοιμερθσ ςχολικισ 

επιμορφωτικισ εκδρομισ από τθν πλευρά των ενεργειϊν του Διευκυντι. 

12. Να αναφζρετε πωσ κα αντιμετωπίςετε μια υποτροπιάηουςα και 

επαναλαμβανόμενθ παραβατικότθτα από ζνα μακθτι με βεβαρυμζνο 

οικογενειακό περιβάλλον; 



13. Υπάρχουν κατά τθ γνϊμθ ςασ αρμοδιότθτεσ που κα μποροφςαν να 

προςτεκοφν ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ του διευκυντι και ποιεσ είναι αυτζσ; 

14.  Μπορεί ο διευκυντισ να αρνθκεί τθν επίςκεψθ ςτο Σχολείο του ενόσ 

Προϊςταμζνου του και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ νομιμοποιείται να το κάνει; 

15. Για ποιεσ ενζργειεσ του ο διευκυντισ δεν ενθμερϊνει το Σφλλογο 

Διδαςκόντων και το αντίκετο, για ποιεσ υποχρεοφται; 

16. Θα μποροφςατε να αναφζρετε τα χαρακτθριςτικά ενόσ αποτελεςματικοφ 

διευκυντι; 

17. Θα μποροφςατε να προςδιορίςετε τα χαρακτθριςτικά ενόσ 

αναποτελεςματικοφ διευκυντι; 

18. Εάν ζνασ γονιόσ καταγγείλει γραπτϊσ ζναν ςυνάδελφο/υφιςτάμενο άμεςα 

ςε ζναν διευκυντι, ποιεσ ενζργειεσ οφείλει να κάνει ο διευκυντισ για τθν εν 

λόγω καταγγελία; 

 


