Πάτρα 11/07/11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ &
Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Επιλογή ηων νέων Διεσθσνηών ζτολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/ζης ηης Περιθέρειας Δση. Ελλάδος
Η θνξπθαία δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ Γηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο μεθηλά θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο
Γπηηθήο Διιάδνο ηε Γεπηέξα 11 Ινπιίνπ 2011. Σπγθεθξηκέλα, ην πξόγξακκα
ησλ ζπλεληεύμεσλ γηα ηηο Γηεπζύλζεηο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ
λνκώλ Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ηιείαο είλαη ην αθόινπζν:
ΕΝΑΡΞΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ
Π/ΘΜΙΑ Δθπ/ζε Ν.
13-7-11
Αηησιναθαξλαλίαο
Π/ΘΜΙΑ Δθπ/ζε Ν. Αραΐαο
13-7-11
Π/ΘΜΙΑ Δθπ/ζε Ν. Ηιείαο
12-7-11
Γ/ΘΜΙΑ Δθπ/ζε Ν.
11-7-11
Αηησιναθαξλαλίαο
Γ/ΘΜΙΑ Δθπ/ζε Ν. Αραΐαο
14-7-11
Γ/ΘΜΙΑ Δθπ/ζε Ν. Ηιείαο
14-7-11
Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηε ζύγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα θαινύληαη λα
δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ηεινύληαη κε ξαγδαίν ξπζκό.
Τν ζρνιείν είλαη έλαο θνηλσληθόο ζεζκόο θαη σο ηέηνηνο νθείιεη λα
απαξηίδεηαη από κέιε, πνπ είλαη ηθαλά λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζύγρξνλεο
αιιαγέο θαη πξνθιήζεηο. Τα κέιε ηνπ πνπ θαινύληαη λα είλαη επέιηθηα θαη λα
δξάζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθά, δελ είλαη άιια από ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη

ην ζύιινγν ησλ δηδαζθόλησλ, πνπ ν ξόινο ηνπο είλαη ζεκαίλνλ κα πάλσ από
όια παηδαγσγηθόο θαη κνξθσηηθόο.
Σηελ ζύγρξνλε επνρή θαη κπξνο ζηα δεδνκέλα ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, ν
δηεπζπληήο είλαη ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε θαίξηα ζέζε θαη θξαηά ην θιεηδί ηεο
επηηπρίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλερώλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ
ηόζν ζηνλ εθπαηδεπηηθό όζν θαη ζηνλ επξύηεξν θνηλσληθνπνιηηηθό ρώξν. Ο
δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ νπνίνπ ν ξόινο είλαη πνιύπιεπξνο, απαηηείηαη
όρη κόλν λα είλαη θάηνρνο γλώζεσλ ζρεηηθώλ κε ηε δηνίθεζε αιιά πξέπεη λα
δηαθξίλεηαη ζπλάκα από εγεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο, ώζηε λα
αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά θαη κε επέιηθην ηξόπν ζηηο ζπλερείο
απαηηήζεηο πνπ νινέλα παξνπζηάδνληαη.
Η ζέζε ηνπ δηεπζπληή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζώο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε θαζήθνληα θαη
αξκνδηόηεηεο, πνπ αλαθέξνληαη ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό
πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Η ζέζε ηνπ δηεπζπληή είλαη πνιπδηάζηαηε θαη
ζύλζεηε γηαηί απαηηεί ηελ αλάιεςε πνιιαπιώλ θαζεθόλησλ, θάπνηα από ηα
νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη θάπνηα
άιια κε ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βάζεη ησλ ζεζκηθώλ
πξνδηαγξαθώλ ηνπ ξόινπ ηνπ, πξνθύπηνπλ δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο
θαζεθόλησλ: ε πξώηε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ε δεύηεξε, πνπ ζπλδέεηαη κε ην ρεηξηζκό ηνπ αλζξώπηλνπ
παξάγνληα θαη πην εηδηθά, κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ςπρνινγηθνύ
θιίκαηνο.
O δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ην άηνκν πνπ θαζνδεγεί ηε ζρνιηθή
θνηλόηεηα λα ζέηεη πςεινύο ζηόρνπο θαη λα εμαζθαιίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα
ηελ επίηεπμή ηνπο ζην πιαίζην ελόο ζρνιείνπ αλνηθηνύ ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο,
είλαη απηόο πνπ βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο
παηδαγσγηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα. Σπλάκα, θξνληίδεη ώζηε ην
ζρνιείν λα απνηειεί ζηνηρεηώδεο κνλάδα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε
ζέκαηα δηνηθεηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά. Δπηπιένλ, ειέγρεη ηελ
πνξεία ησλ εξγαζηώλ, αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζπκβάιιεη ζηε

δηαηήξεζε ηνπ πλεύκαηνο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ηζνηηκίαο ζην ζύιινγν
δηδαζθόλησλ.
Ο Γηεπζπληήο, είλαη απηόο, δειαδή, πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ
επηηπρή πινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ, αιιά θαη ζηε
δεκηνπξγία κηαο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο πνπ πξνάγεη ηε ζπλεξγαηηθόηεηα θαη
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ώζηε όινη νη εκπιεθόκελνη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία- καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο- κέζα από ζρέζεηο
ηζνξξνπίαο, λα κπνξνύλ κε επνηθνδνκεηηθό ηξόπν λα επηηύρνπλ ηα κέγηζηα.
Μπξνο ζην ζεκαληηθό ξόιν πνπ έρεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν θ.
Παλαγησηόπνπινο δήισζε όηη: «ε επηινγή ησλ λέσλ δηεπζπληώλ ζα
νινθιεξσζεί εληόο ησλ αλαγθαίσλ πξνζεζκηώλ θαη ηεξώληαο ηελ θείκελε
λνκνζεζία έηζη ώζηε νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα έρνπλ ηα ζηειέρε ηνπο κε ηελ
έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο».
Καηά ηηο εκέξεο ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεύμεσλ ησλ ππνςήθησλ
Γηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ν
Πεξηθεξεηαθόο Γ/ληήο Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γπηηθήο Διιάδαο θ.
Παλαγησηόπνπινο Γηώξγνο ζα επηζθεθζεί ηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη
ησλ ηξηώλ Ννκώλ.

