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Θέκα 1νλ
Πεξηγξαθή
„Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε
πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ
ησλ ζρνιείσλ απνζηέιιεη
ζην γξαθείν εθπαίδεπζεο
1. Ελπίηουμε άλλο το «γράφω ςτο πόδι» και άλλο «γράφω με τα πόδια», όπωσ
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη
οριςμζνοι κονδυλοφόροι των ΜΜΕ
δεδνκέλα ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, ηα νπνία δελ είλαη
απνιχησο αθξηβή (πρ
αξηζκφο καζεηψλ, ηκεκάησλ, βαζκφο θάιπςεο ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θιπ). Σν
θαηλφκελν έρεη ιάβεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο κε απνηέιεζκα ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ λα
ιακβάλεη απνθάζεηο βαζηδφκελε ζε αλαθξηβή ζηνηρεία. Ζ έιιεηςε αμηνπηζηίαο ζηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαζπάζηζε ησλ δηαζέζηκσλ γηα ηελ παηδεία πφξσλ
(νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ).
Αλ γίλεηαη, είλαη θαηαθξηηέν, δηφηη αλ ν Γηεπζπληήο εκθαλίδεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο γηα λα
δεκηνπξγήζεη ι.ρ. πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, απηφ, λαη κελ έρεη έλαλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα πνπ
ππνδεινί φηη έρεη πξφζεζε λα παξέρεηαη ζην ζρνιείν ηνπ θαιχηεξν έξγν γηα ηνπο καζεηέο θαη
λα ειαθξχλεη ηνπο θαζεγεηέο, αιιά ζηελ νπζία είλαη ζαλ λα δηνξίδεη απφ ην παξάζπξν 1,5
θαζεγεηή /επί πιένλ ηκήκα (!) (Έλα ηκήκα θάλεη 35 ψξεο πεξίπνπ , κεζνζηαζκηθά είλαη 1,5
θαζεγεηήο πιήξνπο σξαξίνπ) πνπ ζα κηζζνδνηείηαη απφ ην πζηέξεκα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ ή
κε δαλεηθά. Πξφθεηηαη γηα θαζαξή παξαλνκία κε νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Γελ έρεη ν
Γηεπζπληήο ηέηνηα δηθαηνδνζία, δελ είλαη ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ, νχηε Κπβέξλεζε! Ζ ελέξγεηά
ηνπ κπνξεί λα έρεη κε ηαπεηλά θίλεηξα, ηα νπνία δελ αίξνπλ ην αμηφπνηλνλ ηνπ πξάγκαηνο
θαζψο απηφ απνηειεί θαη πεηζαξρηθφ (παξάβαζε θαζήθνληνο ηνπιάρηζηνλ) θαη πνηληθφ (δεκία
ηνπ Γεκνζίνπ)
Θέκα 2νλ
Πεξηγξαθή
αο θαηαγγέιιεηαη απφ γνλείο καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν ζαο φηη θαηά ηελ ψξα ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο δελ γίλεηαη κάζεκα θαη ν εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο επηηξέπεη ζηνπο
καζεηέο «λα θάλνπλ όηη ζέινπλ, λα πάξνπλ κπάια, λα ζπδεηνύλ, λα ηξώλε ή λα θάλνπλ
βόιηεο».
Δλδεηθηηθή -κε ππνδεηγκαηηθή- απάληεζε!
Πξέπεη ν Γηεπζπληήο λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη αλ ην θαηαγγειιόκελν πεξηζηαηηθό
ζπκβαίλεη θαηά θόξνλ , θαη΄επαλάιεςηλ θαη θαη΄εμαθνινύζεζηλ ή πξόθεηηαη γηα ηπραίν
πεξηζηαηηθό.
Πάλησο γηα λα ππάξρεη θαηαγγειία, κάιινλ δελ αθνξά κεκνλσκέλε ελέξγεηα θαη ζα έπξεπε λα
γλσξίδεη ν Γηεπζπληήο ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο , αθνύ απηό δελ γίλεηαη εληόο
αηζνπζώλ (εληόο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη πέξαλ ηνπ βηβιίνπ ύιεο θαη ελ απνπζία θαηαγγειηώλ
κε ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό θαζεζηώο) Βεβαίσο ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΩ, ππάξρεη θαη ην ζηξεβιό
κνληέιν ησλ γνλέσλ πνπ ζπκνύληαη ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο όηαλ πξν 30-40 εηώλ ήηαλ απηνί καζεηέο, κε ηηο θόξκεο, ηηο λάηινλ ηζάληεο πνπ ηηο
θνπβαινύζαλ νη καζεηέο θαη άιιαδαλ ζην πξναύιην επί παληί θαηξώ θαη πάζα ώξα, ην
ηξνράδελ γηα δέζηακα, ηελ «νπεδηθή γπκλαζηηθή» θηι Θα πξέπεη λα πεη ζηνπο γνλείο όηη
ηέηνην κνληέιν πιένλ δελ πθίζηαηαη, όηη θαη ην παηγλίδη θαη ε κπάια είλαη κέξνο ηνπ καζήκαηνο.
Σν λα ζπδεηνύλε κεηαμύ ηνπο δελ είλαη θάηη πνπ απαγνξεύεηαη αιιά πξνάγεη ηελ
θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Να ηνπο πεη, όηη κπνξεί θάπνηνη καζεηέο, λα έρνπλ απαιιαγεί από ην

κάζεκα, νπόηε ηελ ώξα ηεο Γπκλαζηηθήο, λαη, είλαη δπλαηόλ θαη λα ζπδεηάλε θαη λα ηξώλε είδε
από ην θπιηθείν.
Αθνύ θαηαζηήζεη γλσζηά ηα παξαπάλσ ζηνπο γνλείο θαη ζηγνπξεπηεί όηη ηα έρνπλ εκπεδώζεη,
αλ δελ δερζνύλ ηηο εμεγήζεηο ηνπ, ζα ηνπο ππνζρεζεί όηη ζα εμεηάζεη ην ζέκα πεξαηηέξσ . Αλ
δελ γλσξίδεη, (πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ηνπιάρηζηνλ) λα
ζπκβνπιεπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο καθξνζθνπηθά, λα δεη ην βηβιίν ύιεο,
λα ζπδεηήζεη κε ηνλ θαζεγεηή ηεο Φ.Α. δηαθξηηηθά ζηελ αξρή γηα ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο. πλήζσο ηα ζρνιεία, δελ δηαζέηνπλ απνδπηήξηα, γπκλαζηήξηα θαη επαξθείο
αζιεηηθνύο ρώξνπο. Γελ δηαζέηνπλ ι.ρ. έλα απιό ζθάκκα γηα άικαηα ζε κήθνο ελώ ην Α.Π .
κπνξεί λα ην πξνβιέπεη. Έλαο ζηόρνο είλαη θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ νη θηλεηηθέο
δεμηόηεηεο, νη αζινπαηδηέο, νη ρνξνί (αλάινγα θαη κε ηελ ηάμε) ην ιύθεην ι.ρ. νη καζεηέο
επηιέγνπλ άζιεκα θαη δηδάζθεηαη ε ηερληθή ηνπ ζε νκάδεο πνπ δεκηνπξγεζνύλ. Απηά πξέπεη λα
ηα επηζεκάλεη θαη ζηνπο γνλείο ιόγσ ηνπ παιαηνύ κνληέινπ πνπ ίζσο έρνπλ γηα ην κάζεκα
(πάξα πνιύ πηζαλό, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ηα θαηαγγειιόκελα πξέπεη είλαη εληειώο
αβάζηκα).
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα παξαηεξήζεη δηαθξηηηθά, θαη λα ζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηνλ
θαζεγεηή Φπζηθή Αγσγήο , ρσξίο λα θαλεί όηη ηνλ ειέγρεη. Λρ. κπνξεί λα ηνπ πεη πόζνη
θάλνπλ θνπάλα από ην κάζεκα, πόζνη έρνπλ απαιιαγή αλ αξλείηαη θάπνηνο λα θάλεη
αζινπαηδηέο κε ηνπ άιινπο, πνία ηάμε είλαη ε θαιύηεξε, πνηεο ειιείςεηο έρνπκε από άπνςε
ππνδνκώλ, πώο ζα κπνξνύζε λα γίλεηαη θαιύηεξα ην κάζεκα, ηη αηηήκαηα ζα κπνξνύζακε λα
θάλνπκε ζηνλ Γήκν σο ρνιηθή Δπηηξνπή ή -πιένλ- σο ρνιείν πξνο ηελ λέα Γεκνηηθή Δληαία
ρνιηθή Δπηηξνπή θηι Από ηα παξαπάλσ, ζίγνπξα ζα κνξθώζεη γλώκε αλ δηεμάγεηαη ην
κάζεκα όπσο απαηηεί ην Α.Π.. Να ζπδεηήζεη γηα ηνπο θνπαλαηδήδεο ζρεηηθά κε ηελ
βαζκνινγηθή αληηκεηώπηζε («άκα απνθεύγνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαη
πξνθαζίδνληαη ζπλέρεηα ιόγνπο πγείαο θαη εθ΄όζνλ εζύ είζαη ζίγνπξνο όηη θνξντδεύνπλ, κελ
ηνπο βάιιεη πςειή βαζκνινγία» Όζνη δελ ζπκκεηέρνπλ απζαίξεηα, λα κνπ ην αλαθέξεηο
ακέζσο θαη πξνζσπηθά γηα ηνπο ειέγρσ επί ηόπνπ, λα ηνπο βάδσ λα πνηίδνπλ ηα ινπινύδηα
θαη λα παίξλνπλ θαη απνπζία θαη λα δσ θαη ηνπο θεδεκόλεο ηνπο.
Σν πξσί κεηά ηελ πξσηλή πξνζεπρή κπνξεί λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ ζε
γεληθνύο θαλόλεο γηα ην κάζεκα: Καλείο δελ κεηέρεη αδηθαηνιόγεηα, όζνη δελ κεηέρνπλ
ιακβάλνπλ απνπζία θαη ζα ειέγρεηαη ν ιόγνο πνπ επηθαινύληαη (Δίλαη θαη ην ιεπηό ζέκα κε
ελδερόκελε δπζκελόξξνηα ζηα θνξίηζηα) όηη δελ απνκαθξπλόκαζηε ηνπ ρώξνπ, ηνπ
πξναπιίνπ, δελ ελνρινύκε ηελ δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ θηι
Θέκα 3νλ
Πεξηγξαθή:
Ζ έξεπλα ζηα ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο έρεη αλαδείμεη φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο
πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν φξακα. ην λέν ζαο ζρνιείν, δηαβάζαηε θάηη πνπ άθεζε ν
πξνεγνχκελνο δηεπζπληήο: «πάληα είρα έλα φξακα γηα ην πψο ζέισ λα είλαη ην ζρνιείν κνπ,
φηαλ εγψ δελ ζα είκαη εδψ. Σν βαζηθφ γηα κέλα είλαη λα ληψζνπλ φινη δεκηνπξγηθνί θαη λα
αλαλεψλνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε δηθέο ηνπο θαηλνηνκηθέο ηδέεο. Μάιηζηα, ην θπξηφηεξν
είλαη φινη, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, λα ληψζνπλ αζθάιεηα λα δνθηκάδνπλ θαη λα αηζζάλνληαη
φηη θαλείο δελ ζα ηνπο επηπιήμεη γηα ηα ιάζε, αιιά ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο καζεζηαθέο
επθαηξίεο».
Δλδεηθηηθή απάληεζε:
Αλ ν απειζψλ δηεπζπληήο κε ην «φξακά» ηνπ (=ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο) κε ηνπο
φξνπο «αλαλεψλνπλ» θαη «θαηλνηνκηθέο-ξεμηθέιεπζεο ηδέεο» ελλνεί εηζαγσγή λέσλ
παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ επί ηνπ ΗΓΗΟΤ Α.Π. ή ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ (ΣΠΔ) έρεη θαιψο.
Αλ ελλνεί θάηη άιιν, έρεη άδηθν. Χο πξνο ηα ιάζε πνπ «δελ ζα ηνπο επηπιήμεη θαλείο» έρνπκε
λα πνχκε, φηη ηα ιάζε ζηελ δηδαζθαιία είλαη ελίνηε ΔΤΛΟΓΗΑ θαη θαινδερνχκελα, δηφηη
αηηηνινγείηαη ην ιάζνο θαη ηζρπξνπνηείηαη ην ζσζηφ. ε πεηζαξρηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα
αθνινπζνχληαη νη αξρέο πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα ξεηά:


«Σν δηο εμακαξηείλ νπθ αλδξφο ζνθνχ»



«Μεηά πξψηεο θαη δεπηέξαο λνπζεζίαο παξαηηνχ» πνπ ιέεη Απφζηνινο Παχινο, αιιά
εκείο σο παηδαγσγνί επηκέλνπκε θαη ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε



«Ζ επηείθεηα είλαη αδειθή ηεο δηθαηνζχλεο»

Δπίζεο πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο φηη ε «επίπιεμε» είλαη ε
ειαθξφηεξε πνηλή πεηζαξρηθή πνπ ππάξρεη. ηη δελ απνθεθαιίδνπκε θάπνηνλ αλ θάλεη ιάζνο
ή παξάπησκα, φηη φκσο αλ ην θάλεη θαη΄επαλάιεςηλ θαηά ζπξξνήλ θαη΄εμαθνινχζεζηλ θαη
θαη΄επάγγεικα πξέπεη λα απζηεξνπνηήζνπκε ηηο πνηλέο πάληα ΚΛΗΜΑΚΧΣΑ-ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΑ
θαη πάληα κε θεηδψ θαη πεηζψ ηνπ ζθάιινληα, φηη φλησο έζθαιε.
Θέκα 4νλ
Πεξηγξαθή:
Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα αλαθέξεη φηη ε αλάγθε γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ νινέλα ζα κεγαιψλεη. Oη επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηψξα
δηπιαζηάδνληαη θάζε 3 ρξφληα πεξίπνπ θαη ν θαζέλαο καο είλαη πηζαλφ λα αιιάμεη
ζηαδηνδξνκία ή επάγγεικα πεξίπνπ 5 έσο 7 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο
ηνπ. πλεπψο, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία κε έλα κεγάιν εχξνο ηθαλνηήησλ ηνπηθήο δηνίθεζεο
(φπσο είλαη ε αλάπηπμε θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, νη δηνηθεηηθέο
ιεηηνπξγίεο, ε αλάπηπμε θαη ν έιεγρνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θηι.) ζα θαηαζηνχλ
απαξαίηεηεο.
Ζ Αλαγθαηφηεηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο.
Σν αξραίν ξεηφ «γεξάζθσ αεί δηδαζθφκελνο» είλαη παζίγλσζην. Όζν δνχκε ,
καζαίλνπκε θαη βειηηψλνπκε ηελ πείξα καο. Ληγφηεξν γλσζηφ είλαη φκσο, φηη ε
ελδεκνχζα θηινινγία γηα ηελ «δηα βίνπ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε»
ειάρηζηε ζρέζε έρεη κε ην αξραίν ξεηφ, ην νπνίν ζεκαηνδνηνχζε ην απηνλφεην , ελψ ε
λέα αλαγθαηφηεηα πνπ δηαθεκίδεηαη κέζα απφ ηα δηάθνξα Κνηλνηηθά παθέηα ζεκαίλεη
πνηνηηθά δηάθνξν πξάγκα. Οη ιέμεηο –θιεηδηά «εθπαίδεπζε» «θαηάξηηζε»
«επηκφξθσζε» λνεκαηνδνηνχλ κάιινλ δεμηφηεηεο γηα πξαθηηθή εθαξκνγή θαη φρη απηφ
πνπ λνεκαηνδνηεί ε ιέμε «παηδεία» δειαδή ηηο ζθαηξηθέο γλψζεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη
ηελ θχζε. Σα πξάγκαηα άιιαμαλ δξακαηηθά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ζρέζε κε ηα
επαγγέικαηα παγθνζκίσο. Νέα επαγγέικαηα πξνζεηέζεζαλ δίπια ζε παιαηά θαη
παιαηά θαηαξγήζεθαλ. Απηά πνπ θάλεθαλ λα κέλνπλ ζηαζεξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
εμειίρζεθαλ γηα λα κελ θαηαξγεζνχλ.
Σν παξάδεηγκα ηνπ θνπξέα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ: Κάπνηνο σο καζεηεπφκελνο
θνπξέαο («θάιθαο» φπσο ηνλ έιεγαλ) κάζαηλε ηεζζάξσλ εηδψλ θνπξέκαηα απφ 15
εηψλ θαη κε ηα ηέζζεξα απηά θνπξέκαηα δει. «Γξακκή» , «θαηζφκαιιν»,
«Ακεξηθαληθφ» θαη «γνπιί»(ην ζηξαηησηηθφ «ελ ρξσ») έθζαλε 75 εηψλ θαη θνχξεπε
αθφκα κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο. Σν ίδην επάγγεικα ηψξα απαηηεί δίπισκα θνκκσηηθήο
απφ ΣΔΔ ή θαη κεηαδεπηεξνβάζκην ΗΔΚ θαη εηήζηα επηκφξθσζε ζηηο λέεο θνκκψζεηο
πνπ επηβάιιεη ε κφδα, ζηα λέα πιηθά ελψ απαηηεί θαη δηαξθή αλαλέσζε ηνπ ρψξνπ.
Όπνηνο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο αιιαγέο ζηνλ ζπξκφ, απιψο κέλεη άλεξγνο.
ηηο επηζηήκεο, ηα πξάγκαηα είλαη αθφκε πην ηξαγηθά πξάγκα πνπ θαιψο έρνπλ
θαηαιάβεη νη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ δέρνληαη ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο θαη αλάγθεο απφ
πξψην ρέξη. Ζ πιεξνθνξηθή κπήθε παληνχ θαη άιιαμε ηελ κνξθή παξαδνζηαθψλ
επαγγεικάησλ φπσο ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ ή ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ κε
πιήξε εθκεράληζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. ήκεξα δελ ππάξρεη επάγγεικα πνπ λα κελ ην
έρεη αγγίμεη ε πιεξνθνξηθή θαη νη «λέεο Σερλνινγίεο» απφ ηνλ βαζκφ «πνιχ» έσο
«πάξα πνιχ» Ζ ίδηα ε επηβνιή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα επηζηεκνληθά πεδία έθαλε ηηο
επηζηήκεο λα επηηαρχλνπλ ηνλ ξπζκφ παξαγσγήο λέσλ γλψζεσλ , κε απνηέιεζκα λα
απαμηψλεηαη ε ίδηα ε γλψζε πνπ απνθνκίδεη ηέζζεξα ή έμη ρξφληα ζην Παλεπηζηήκην
θάπνηνο θαη λα θζάλεη επίπεδα κεδεληζκνχ. Αληίβαξν ζηελ απαμίσζε είλαη ε
επηκφξθσζε πνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ηαθηηθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ γίλεη έξεπλεο νη νπνίεο κε ηελ βνήζεηα καζεκαηηθψλ
ππνδεηγκάησλ έρνπλ βγάιεη ζνβαξφηαηα ζπκπεξάζκαηα: ηα επαγγέικαηα έρεη βξεζεί,
φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ελφο εξγαδνκέλνπ, ην επάγγεικά ηνπ
ζα αλαπξνζαξκνζηεί 5 ή 6 θνξέο θαη ηζφπνζεο θνξέο ν ίδηνο , ζα πεξάζεη απφ
δχζθνιεο επαγγεικαηηθέο θάζεηο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ εξγαζία ηνπ.
ηηο επηζηήκεο έρεη βξεζεί, φηη ν ξπζκφο απαμίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ
γλψζεσλ είλαη 7% εηεζίσο. Γειαδή, θάζε ρξφλν, 7% ησλ γλψζεσλ πάλε ζηνλ

ζθνππηδνηελεθέ ηεο Ηζηνξίαο. . Ο εηήζηνο ξπζκφο φκσο πξφζιεςεο πηπρηνχρσλ, είλαη
κηθξφηεξνο απφ 7% . Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη, φηη αλ δελ ππάξμεη επηκφξθσζε ησλ
πηπρηνχρσλ, ζα πεγαίλνπκε πξνο ηα πίζσ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ. Έηζη,
έρεη ηεθκεξησζεί πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ε αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο.
Έλα άιιν κέηξν πνπ έρνπλ βξεη νη εξεπλεηέο έρεη λα θάλεη κε ηνλ «ρξφλν
εκηδσήο» ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. Ση πάεη λα πεη απηφ; Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο
είλαη Πιεξνθνξηθφο θαη έρεη κάζεη 100 ρξήζηκα πξάγκαηα γηα ηελ δνπιεηά κνπ,
δεδνκέλνπ φηη ν «ρξφλνο εκηδσήο» ησλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο είλαη ην πνιχ 2
ρξφληα, ηφηε ζε 2 έηε αθ΄ φηνπ βγεη απφ ην Παλεπηζηήκην ζα μέξεη ηα κηζά , δει. 50
ρξήζηκα πξάγκαηα . ε άιια 2 έηε ζα μέξεη 25 , ζε άιια 2 ζα μέξεη 12,5 θ.ν.θ. θαη ζα
ηείλνπλ ζε κεδεληζκφ νη ρξήζηκεο γλψζεηο ηνπ.
Αλ ζέιεη λα ζρεκαηίζεη θάπνηνο κηα πην παξαζηαηηθή εηθφλα γηα λα θαηαιάβεη ηα
πξνεγνχκελα, αο θαληαζηεί ηνλ επηζηήκνλα ζαλ έλα ζψκα πνπ πξέπεη λα πεξάζεη
απφ θσηηά γηα λα δεζηαζεί (=εθπαίδεπζε γηα λα εθπαηδεπζεί) Μπαίλεη ινηπφλ ζην κάηη
ηεο θνπδίλαο, δεζηαίλεηαη, «ιηψλεη» ζην δηάβαζκα, αιιά απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα βγεη
απ΄ ην κάηη (=απνθνηηήζεη) ζα αξρίζεη λα θξπψλεη (ε απαμίσζε ησλ γλψζεσλ πνπ
ιέγακε) άξα γηα λα δηαηεξεζεί δεζηφο ζηελ ζσζηή ειάρηζηε «ζεξκνθξαζία» πνπ
απαηηεί ε αγνξά εξγαζίαο , ζα πξέπεη λα μαλακπαίλεη ζην κάηη (=λα επηκνξθψλεηαη)
Μαζεκαηηθψο , ην θξχσκα ελφο ζψκαηνο, κε ην ίδην ππφδεηγκα παξίζηαηαη θαη άξα ε
αλαινγηθφηεηα ηεο εηθφλαο είλαη αθξηβήο.
Βεβαίσο νη Πιεξνθνξηθνί επηκνξθψλνληαη θαζεκεξηλά θαη αληεπεμέξρνληαη. ε
άιινπο θιάδνπο ηνπ επηζηεηνχ, ν ρξφλνο εκηδσήο είλαη κεγαιχηεξνο . Γηα παξάδεηγκα
ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ρξφλνο είλαη 7-8 έηε . ε βαζηθέο επηζηήκεο, (Μαζεκαηηθά ,
Φπζηθή , Υεκεία, Οηθνλνκία) αθφκα κεγαιχηεξνο , γη απηφ νη πξνβιεκαηηδφκελνη κε ην
επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ πξνηηκνχλ λα ζπνπδάζνπλ κηα βαζηθή επηζηήκε θαη έπεηηα
λα θάλνπλ θάπνην κεηαπηπρηαθφ εμεηδίθεπζεο.
Γελ πξέπεη λα μερλάκε, φηη ν ξπζκφο παξαγσγήο λέσλ γλψζεσλ είλαη εθζεηηθφο
θαη ζπγθεθξηκέλα θάζε 7 έηε, νη γλψζεηο καο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο δηπιαζηάδνληαη . Αλ
θάπνηνο επηιχζεη ηελ ζρεηηθή αθνινπζηαθή εμίζσζε, ζα βξεη ηνλ εθζεηηθφ λφκν. Δίλαη
ινγηθφ ινηπφλ, εκπξφο ζηελ εθζεηηθή εμέιημε ηεο γλψζεο, λα ππάξρεη θαη αληίζηνηρε
εθζεηηθή απαμίσζή ηεο, δεδνκέλνπ θαη ηνπ πεπεξαζκέλνπ ηνπ αλζξσπίλνπ λνφο.
Δκπξφο ζε απηφ ην θαηλφκελν, ε επηκφξθσζε θαληάδεη κνλφδξνκνο , αιιά θαη ε
εθπαίδεπζε φρη κε πξψην ζηφρν ηηο γλψζεηο, αιιά κε ζηφρν ην «λα κάζνπκε πψο λα
καζαίλνπκε». Απηέο είλαη άκπλεο ελάληηα ζηελ απαμίσζε ησλ γλψζεσλ,
Μηα άιιε άκπλα είλαη ε θαηάξηηζε κε ηαπηφρξνλε παξνρή βαζηθψλ γλψζεσλ –
εξγαιείσλ . Λφγνπ ράξηλ, ζηα ΗΔΚ, ζε φζεο εηδηθφηεηεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
Πιεξνθνξηθή , δηδάζθνληαη θαη αξρέο Ζ/Τ (ρξήζε επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ, ππεξεζίεο
δηαδηθηχνπ ) αιιά θαη Αγγιηθή νξνινγία ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη θαη απξηαλνί
απφθνηηνη, πέξαλ ησλ γλψζεψλ ηνπο, λα κπνξνχλ λα επηκνξθψλνληαη θαη ηδίσο λα
απηνκνξθψλνληαη . Δξγαιείν γη απηφλ ηνλ ζθνπφ, είλαη ην δηαδίθηπν (Όιεο νη γλψζεηο
ππάξρνπλ θαη παξέρνληαη κέζσ απηνχ, αξθεί λα μέξεηο ην πνχ θαη ην πψο) θαη ε
Αγγιηθή γιψζζα (ην 98% ησλ πιεξνθνξηψλ δηαδηθηχνπ είλαη ζηελ Αγγιηθή)
Κακηά θνξά παξαπνληέηαη θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο ιέγνληαο «ζε ηη κνπ ρξεζηκεχνπλ
απηά , αθνχ εγψ ζέισ λα γίλσ κφλν πδξαπιηθφο» Φπζηθά δελ είλαη δχζθνιν λα πεηζζεί
θάπνηνο λένο , αθνχ «ηελ βιέπεη» ηε λέα ηερλνινγία θαη ηελ θαηαθηά κε πνιιαπιάζην
ξπζκφ απφ ηνλ ελήιηθν (Αθξηβέζηεξα, ν 25άξεο καζαίλεη κε δηπιάζηα ηαρχηεηα απφ
έλαλ 50άξε , ελψ έλαο 12ρξνλνο κε ηνπιάρηζηνλ ηεηξαπιάζηα. ) Σν ζέκα είλαη λα
πεηζζεί ν ελήιηθνο θαη δε ν ελήιηθνο πελεληάξεο δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ πηζηεχεη,
φηη φ,ηη θη αλ γίλεη ζα ζπληαμηνδνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο λα ππνζηεί ηελ πεξηπέηεηα ηεο
γλσξηκίαο ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο . Απηφ, ζην άκεζν κέιινλ πξνβιέπσ λα είλαη
ζεκείν ηξηβήο κε ζνβαξέο θνηλσληθέο αλαζηαηψζεηο. Ζ εζεινληηθή επηκφξθσζε
ζηαδηαθά πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθή . Αλ δελ ην θαηνξζψζεη απηφ ε Πνιηηεία, ηφηε
φινη σο θνηλσλία ζα ππνζηνχκε ηα επίρεηξα , αθνχ ηα αςεπδή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
δείρλνπλ ηειεπηαία ζέζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ Δπξψπε ησλ 15 . Αλ ζέινπκε λα
πάκε κπξνζηά θαη λα επηηχρνπκε ηελ αλάπηπμε, ζα πξέπεη φινη λα δνχκε ζεηηθά ηηο
λέεο ηερλνινγίεο . Πξηλ θάπνηεο δεθαεηίεο έβαδαλ ζέκαηα εθζέζεσλ γηα ηηο λέεο
ηερλνινγίεο , ηνπο «κεγάινπο αδειθνχο» θαη ηνλ «εθηάιηε» πνπ έξρεηαη θαη
«αιινηξηψλεη» ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν. Απηή ε θαιιηέξγεηα ηεο θνβίαο ζην λέν, καο

έθεξε σο θνηλσλία πίζσ θαη απηφ δελ καο πξέπεη σο Έιιελεο, αθνχ απνδεδεηγκέλα
έρνκε παξαπάλσ δπλαηφηεηεο απφ πάξα πνιινχο άιινπο ιανχο. Πξέπεη φινη λα
αιιάμνπκε ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα ηηο δνχκε φπσο ήηαλ πάληα.
Γειαδή , ζαλ έλα καραίξη, πνπ κπνξεί λα ζθνηψζεη αιιά θαη λα θφςεη ςσκί. Ζ ζεηηθή
αμηνπνίεζε είλαη ζηα ρέξηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην εάλ θαη πφζν ζα θαηαρξαζηεί ηελ
ειεπζεξία ηνπ. Δπνκέλσο φινη ζα πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ ηελ λέα ηερλνινγία .
Λέγνληαο «φινη», ελλνψ «φινη νη κεγάινη ζε ειηθία» αθφκα- αθφκα θαη νη εμεληάξεδεο
, φπνπ ην ησξηλφ πξνζδφθηκν ηεο δσήο ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηελ απξηαλή
επνρή, φπνπ ζρεδφλ φινη ζα εθκεραληζζνχκε ελψ νη κεραλέο ζα εμαλζξσπηζζνχλ ,
θιείλνληαο ηελ ςαιίδα ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηνλ άλζξσπν απφ ηελ κεραλή .
ην κεζνδηάζηεκα, θάπνηνη ζα πεξηζσξηνπνηεζνχλ θνηλσληθά , ελψ ζα ραζνχλ θαη
ζέζεηο εξγαζίαο απ΄ φζνπο δελ απνδεηρζνχλ εππξνζάξκνζηνη κε ηελ έλλνηα πνπ
αλαπηχμακε πην πάλσ.
Θέκα 5νλ
Πεξηγξαθή:
ε ζρνιείν ηεο Ξάλζεο εθπαηδεπηηθφο έθαλε παξαηήξεζε ζηε καζήηξηα Κ. Μ. γηαηί θαη‟
επαλάιεςε δελ έθεξλε ζην ζρνιείν ην βηβιίν ησλ καζεκαηηθψλ. Μεηά ην ζπκβάλ, θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε καζήηξηα δήηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα. Σφηε
επηζθέθζεθε ην γξαθείν ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, πνπ ζηεγάδεηαη ζ‟ έλα κηθξφ
ρψξν ζην ηζφγεην ηνπ ζρνιείνπ θαη εμέθξαζε ην παξάπνλφ ηεο γηα ην ζπκβάλ ζηελ
αληηπξφεδξν ηνπ πιιφγνπ πνπ βξηζθφηαλ ηελ ψξα εθείλε ζην γξαθείν ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ.
Ζ ελ ιφγσ θπξία αλέθεξε ην γεγνλφο κε γξαπηή αλαθνξά ηεο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
Δλδεηθηηθή απάληεζε:
Καη΄αξρήλ ν δηεπζπληήο έρεη θάλεη ηεξάζηην ιάζνο λα παξαρσξήζεη αίζνπζα γηα λα ζηεγάζεη
έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη δηθή ηνπ δηνίθεζε θαη απηνλνκία φπσο ν χιινγνο. Έρνπλ
δειαδή θιεηδηά θαη κπαίλνπλ ζην δηδαθηήξην φπνηε ζέινπλ; Καη ε αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ; Δλίνηε
θαη ζπρλάθηο, νη ζχιινγνη Γνλέσλ είλαη ππέξ ησλ θαηαιήςεσλ ηηο νπνίεο ζεσξνχλ
ελδεδεηγκέλν θαη «δεκνθξαηηθφ» κέζν «πάιεο» Ο Γηεπζπληήο σο ιεηηνπξγφο ηεο Πνιηηείαο,
δελ κπνξεί λα έρεη 5ε θάιαγγα ζην ζρνιείν ηνπ . Δμ άιινπ πνηνο πιεξψλεη θσο λεξφ
ηειέθσλν ζέξκαλζε; Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή ή ζπλεηζθέξεη ν χιινγνο αλάινγα; Αθφκα θη αλ
ζπλεηζθέξεη, ν Γηεπζπληήο επηθαινχκελνο ιφγνπο ΑΦΑΛΔΗΑ, δελ έπξεπε λα ζπλαηλέζεη
ζηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ην Γ ηνπ πιιφγνπ γνλέσλ. πλήζσο νη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
πνπ πξνζδνθά ςήθνπο ππνδεηθλχεη αλνρή ζε ηέηνηα «αηηήκαηα», αιιά ν ελ ιφγσ δηεπζπληήο
δελ έπξεπε λα δερζεί παξαρψξεζε ρψξνπ ηνπ δηδαθηεξίνπ. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη ζα
έπξεπε λα παξαρσξήζεη θαη ζηελ ηνπηθή ΔΛΜΔ θαη ζηελ ηνπηθή ΔΜΔ θαη ζηελ ηνπηθή έλσζε
πιεξνθνξηθψλ θαη ζηελ ηνπηθή έλσζε Φηινιφγσλ θηι Κη απηνί παξάγνληεο ηεο ρνιηθήο
θνηλφηεηα είλαη!
Ο Γηεπζπληήο ππνρξενχηαη θαη νθείιεη λα ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ηνλ ζχιινγν κε παξαρψξεζε
αίζνπζαο γηα λα γίλεη ε Γ.. γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη
κάιηζηα ελ θαηξψ απφδνζεο βαζκνινγηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξνπζία ηνπο. Σν 5κειέο ή 7-κειέο Γ ηνπ πιιφγνπ Γελ ρξεηάδεηαη ΑΗΘΟΤΑ ή έζησ θακαξάθη, θαη ην Γ
κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη ζην ζπίηη ηνπ Πξνέδξνπ ή ζε Εαραξνπιαζηείν ή ζε μελνδνρείν κε
ππεξεζίεο γηα θαθέ θαη αλαςπθηηθά φπνπ λα έρεη θαη ζρεηηθή εζπρία.
Καηά δεχηεξνλ πνίνο είπε ζηελ θπξία Αληηπξφεδξν φηη έρεη δηθαηνδνζία λα αληηπξνζσπεχεη
ηνλ ζχιινγν έζησ θαη ελ απνπζία ηνπ Πξνέδξνπ , φηαλ δελ ππάξρεη ζέζε ηνπ Γ επί ηνπ
ζπκβάληνο; Άξα θαθψο πξνέβε ζε θαηαγγειία θαη κάιηζηα γξαπηή, ηελ ζηηγκή πνπ ζα
κπνξνχζε πξνθνξηθά λα ην ζέζεη ππ΄φςηλ ηνπ Γηεπζπληή.
Δπίζεο ν Γηεπζπληήο νθείιεη λα ηεο επηζεκάλεη, φηη γηα ζέκαηα ειέγρνπ, πεηζαξρίαο θηι
αξκφδηνο είλαη κφλν ν ίδηνο, δελ ππάξρεη δηαξρία νχηε ηξφηθα ζην ζρνιείν. Δπίζεο ζηελ
καζήηξηα λα επηζεκάλεη φηη γη απηφ ππάξρεη θαη είλαη παξψλ ζην ζρνιείν ψζηε λα
απεπζχλνληαη ζε απηφλ.
Σα παξαπάλσ έρνπλ κηα ζπκπεξηθνξά -θιεηδί:
Πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κε ηελ θαιχηεξε πεηζψ θαη
επηρεηξεκαηνινγία. Οπσζδήπνηε, λα κελ ελεξγήζεη ακέζσο θαη λα ην δεη ην ζέκα «ηελ άιιε
κέξα» , φπνπ ζα εμεγήζεη ζηελ καζήηξηα, ζηελ θπξία Αληηπξφεδξν ην ζσζηφ θαη βεβαίσο ζα
ζπδεηήζεη θαη κε ηνλ θαζεγεηή γηα ην ζπκβάλ. Παξάιιεια ζα δεηήζεη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο λα άξεη ηελ παξαρψξεζε ηεο αίζνπζαο ζην Γ θαη λα ηνπ εμεγήζεη ηνπο
ιφγνπο ΑΦΑΛΔΗΑ φπνπ είλαη ν ΜΟΝΑΓΗΚΟ ππεχζπλνο θαη φια ηα πξναλαθεξζέληα. Γελ

κπνξεί ν δηεπζπληήο θαηά ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ λα έρεη ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ , ΜΖ
ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ. Γηα ιφγνπο πξνιεπηηθνχο ζνβαξφηεξνπ ζπκβάληνο ζην
κέιινλ νθείιεη λα απνκαθξχλεη ηελ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ζηέγαζε ηνπ Γ (δελ κπνξεί λα
παξαρσξήζεη ηελ ρξήζε ηεο αίζνπζαο ν Γήκνο εη κε κφλν αλεπηζήκσο θαη πξνθνξηθψο)
έζησ θαη αλ δπζηξνπήζνπλ νη αηξεηνί ηνπ Γήκνπ θαη βεβαίσο λα δεηήζεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ
Γ.Γ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νπνίνλ ζα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Γ απφ ην ρνιείν
(«νπδέλ κνληκφηεξνλ ηνπ πξνζσξηλνχ») ν νπνίνο κε θάπνην ηειεθψλεκα ή έγγξαθν κπνξεί
λα ζπλεγνξήζεη ππέξ ηνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη παξαρψξεζε ζηέγαζεο ζε ζπιιφγνπο ζηα
δηδαθηήξηα, έζησ θαη αλ ν ζχιινγνο είλαη Γνλέσλ , έζησ θαη αλ ππάξρεη ρψξνο.
Θέκα 6νλ
Πεξηγξαθή:
ε ζρνιείν ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, απφ πηψζε ζνβάδσλ απφ ηελ νξνθή ηεο αίζνπζαο
δηδαζθαιίαο ηξαπκαηίζηεθε ειαθξά κηα καζήηξηα, ε νπνία κεηαθέξζεθε κε αζζελνθφξν ηνπ
ΔΚΑΒ ζην ηνπηθφ Ννζνθνκείν γηα λα ηεο παξαζρεζνχλ νη πξψηεο βνήζεηεο. Σν γεγνλφο έγηλε
γλσζηφ ζηα ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηα νπνία έζπεπζαλ λα ην θαιχςνπλ θαη γη‟
απηφ δήηεζαλ άδεηα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα κπνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηελ
ψξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, γηα λα ελεκεξψζνπλ ηελ θνηλή γλψκε ηεο πεξηνρήο.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΠΑΝΣΖΖ:
Σα ΜΜΔ θαη δε ηα ηειενπηηθά απαγνξεχεηαη λα ιάβνπλ θη θπξίσο λα πξνβάιινπλ εηθφλεο
αλειίθσλ καζεηψλ. Απηφ είλαη ξεηφ θαη ζαθέο. Καλνληθά δελ ζα έπξεπε λα ην πξνβάιινπλ σο
αίηεκα, δηφηη σο δεκνζηνγξάθνη ην γλσξίδνπλ. Απφ ηελ άιιε, ν δηεπζπληήο νθείιεη λα ηνπο
ελεκεξψζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ελ
πιήξε απνπζία ησλ καζεηψλ θαη λα ελεκεξψζεη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη θάλεη. (Δηδνπνίεζε
ηερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, επίδεημε ησλ εγγξάθσλ πνπ έρεη θάλεη γηα ην ελδερφκελν
πηψζεο ή γηα ηηο πξνεγνχκελεο πηψζεηο πνπ δελ αληηκεησπίζηεθαλ ) Αλ ην θαηλφκελν ήηαλ
θεξαπλφο ελ αηζξία (αλ θαη ζηα ζρνιεία κε ηηο θαθνηερλίεο πνπ θάλνπλ είλαη ζχλεζεο
θαηλφκελν) έρεη «θαιψο» Αλ φκσο είρε γίλεη θάηη ζην παξειζφλ θαη δελ έρεη απνδεηθηηθά φηη
έρεη ελεκεξψζεη Ννκαξρία (πνπ ιεηηνπξγνχζε θαη ήηαλ αξκφδηα) Γήκν θαη ΓΓΔ ππέρεη επζχλε
εχινγε. Οθείιεη επίζεο λα ππνδείμεη ηελ θαζαίξεζε ησλ ζνβάδσλ ηνπ ηαβαληνχ θαη αλ
ππάξρνπλ ρξήκαηα λα κπεη ςεπδνξνθή, άιισο λα κείλεη ην ηαβάλη ρσξίο ζνβά. (Απηή είλαη ε
πην θζελή θαη αζθαιήο ιχζε)
Θέκα 7νλ
Πεξηγξαθή:
Όζηεξα απφ ππεξρείιηζε ηνπ πνηακνχ Έβξνπ δεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ απνθάζηζε λα δηαθνπνχλ ηα καζήκαηα γηα
ηξεηο κέξεο.
Απάληεζε:
Ο Γηεπζπληήο δελ έρεη θακία αξκνδηφηεηα λα θιείζεη ην ζρνιείν. Σελ αξκνδηφηεηα απηή ηελ
είραλ νη Ννκάξρεο θαη ε νπνία έρεη κεηαβηβαζηεί ζηνλ Γήκαξρν ησλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ. Ο
Γηεπζπληήο απζαηξέηεζε θαη ρξήδεη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, αθφκα θαη αλ νη ιφγνη (πιεκκχξα
πνηακνχ ) ήηαλ ζσζηνί θαη βάζηκνη θαη έρξεδαλ ακέζνπ αληηκεησπίζεσο. Σα ηειέθσλα θαη ηα
ηειενκνηφηππα θαη ηα κέει ππάξρνπλ γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ Πξντζηακέλσλ αξρψλ θαη
έρνπλ θη απηά ηνλ ΑΜΔΟ ραξαθηήξα.
Θέκα 8νλ
Πεξηγξαθή
Οη 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.
Δλδεηθηηθή απάληεζε:
Μάιινλ έθαλε ιάζνο πνπ ε Πνιηηεία πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο σο
Γηεπζπληή θάπνηνπ πνπ δελ δηαζέηεη ηελ πηζηνπνίεζε Α΄επηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ. Ο 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 Παλεπηζηήκην. Πέξαλ απηνχ, θάζε θνξά πνπ δηεμήγεην έλα λέν πξφγξακκα
είηε επηκφξθσζεο ζην Α΄επίπεδν είζηε πηζηνπνίεζεο, ην Τπνπξγείν εμέθξαδε αγσληψδε
πξνζπάζεηα γηα ζπκκεηνρή φισλ. Έλαο -ινηπφλ- δηεπζπληήο δελ θζάλεη λα έρεη ζεηηθή ζηάζε
ζηηο ΣΠΔ. 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 θνηαδηζηηθέο
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 ΣΠΔ .
πλαθφινπζα, κάιινλ είλαη απίζαλν λα εκπλεχζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ θαη γηα ηηο
θαηλνηφκεο δξάζεηο θηι Δπίζεο, ΤΝΑΚΟΛΟΤΘΑ, 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 ΣΠΔ («ηελ κάλλα ζνπ ην είπεο;») άκα δελ κπνξεί λα
ζηείιεη έλα κέει ζα έρεη Γξακκαηέα γη απηή ηελ δνπιεηά; Κη αλ ην ρνιείν δελ έρεη Γξακκαηέα
ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Πιεξνθνξηθφ ηνπ ρνιείνπ γη απηφ (απαξάδεθην!) Καη δελ ζα κπνξεί λα
ρεηξίδεηαη ηνλ ΔΠΑΦΟ ή ην ΝΔΣΧΡ ή ηελ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ή ην ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή ην
ΜΔΝΣΧΡ ; ή ηνπο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟΠΟΤ, (ΟΔΠΔΚ, ΠΗ, ΤΠΓΒΜΘ, servey, opengov,
ειεθηξνληθή δήισζε ΗΚΑ γηα ηελ ΑΠΓ γηα ρνιείν θαη ρνιηθή Δπηηξνπή; θαη γηα ηηκνιφγηα
άλσ ησλ 300€ θάζε ρξφλν κέζσ taxisnet;) Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα θαηέρεη θσδηθνχο
αζθαιείαο θηι Θα ηα εκπηζηεπζεί απηά ζε άιινπο; Καη ηί δνπιείεο ζα αλαιάβεη έλαληη απηψλ;
Πξέπεη 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.
Θέκα 9νλ
Πεξηγξαθή
Έλαο Γήκνο δεηά απφ ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ λα ηνπ ρνξεγήζεη απιά δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε
θαηνηθίαο, αξηζκφ ηειεθψλνπ, ηζαγέλεηα), πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξνζθέξεη δσξεάλ
αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ ηδησηηθή εηαηξεία.
Δλδεηθηηθή Απάληεζε
Σειέθσλα δηεπζχλζεηο θηι δελ παξαρσξνχληαη ζε ηδηψηεο επ΄νπδελί ελψ ζε Γεκφζηνπο θνξείο
κφλν αλ ππάξρεη αηηηνινγεκέλε αξκνδηφηεηα.
Ο Γήκνο θαιά θάλεη θαη ελδηαθέξεηαη θαη΄αξρήλ, αιιά γηα θάζε έλαλ καζεηή ζα ζπλαηλέζεη ν
θεδεκφλαο ηνπ. Δπίζεο ν θάζε θνξέαο πνπ δηαηεξεί πξνζσπηθά δεδνκέλα ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ έρεη
εηδηθή άδεηα θαη βεβαίσο επνπηεία απφ ηελ αξκφδηα αξρή πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Ο Γηεπζπληήο κπνξεί λα ζηείιεη έλα θχιιν ραξηί ζε θάζε γνλέα κέζσ ηνπ καζεηή
φπνπ ζα έρεη θαη κηα εμνπζηνδφηεζε φπσο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ηδηψηε.
Πάλησο ηα ηειέθσλα δελ είλαη αλάγθε λα ηα έρεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αθνχ ππάξρεη
νκαδηθή αζθάιηζε σο πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Ο δηεπζπληήο ζε θάζε πεξίπησζε
πξέπεη λα ελεκεξσζεί ζε βάζνο θαη έρεη ηξφπνπο (πνχ αιινχ γίλεηαη; Τπάξρεη ε εηαηξεία απηή
θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην; ηί επί πιένλ δεζκεχζεηο έρεη ν λφκνο γηα ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία; Σί ιέεη ν γλσζηφο αζθαιηζηήο ηνπ ηεο αληηπάινπ εηαηξείαο; Πνία ε
εκπεηξία ησλ θαζεγεηψλ ηνπ πιιφγνπ;)
(ελεξγεί κε θεηδψ θαη πξνζεθηηθά θαη ρσξίο λα είλαη αξλεηηθφο )
Θέκα 10νλ
Πεξηγξαθή
Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαιείκκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο θαζπζηέξεζε γηα κεξηθά ιεπηά λα εηζέιζεη
ζηελ ηάμε πνπ είρε κάζεκα, θαζψο ζπλνκηινχζε κε έλα γνλέα γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ
ηνπ. ηνλ ειάρηζην απηφ ρξφλν, θάπνην παηδί ηξαπκαηίζηεθε ειαθξά κέζα ζηελ αίζνπζα. Ο
εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη ππεχζπλνο γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ είλαη ν εθεκεξεχσλ, θαζψο ν ίδηνο –
φπσο ππνζηήξημε- εθείλε ηελ ψξα ζπλνκηινχζε κε γνλέα θαη σο εθ ηνχηνπ δε ζα κπνξνχζε λα
βξίζθεηαη ζηελ ηάμε ηνπ. Ο Γηεπζπληήο θαιείηαη λα δψζεη ιχζε ζην δηαπιεθηηζκφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Πξέπεη λα θαηαιάβεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη φινη ην εμήο:








Ο Δθεκεξεχσλ είλαη ΚΑΘΖΓΖΣΖ θαη έρεη ΚΗ ΑΤΣΟ ΜΑΘΖΜΑ.
Ο εθεκεξεχσλ έρεη ππνρξέσζε λα πάεη ζην κάζεκά ηνπ ζε εχινγν ρξφλν κεηά ην
θνπδνχλη εηζφδνπ (ακέζσο!)
Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θάζε θαζεγεηήο, αλεμαξηήησο ηνπ φηη έρεη έιζεη γνλέαο.
Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα αγξηεχνπκε ηνπο γνλείο πάκε πξνο ηελ αίζνπζα ψζηε λα
θαηαιάβεη θαη ν γνλέαο φηη έρνπκε δνπιεηά πνπ δελ επηηξέπεη θαζπζηέξεζε. Μπνξεί λα
ηνπ πεη λα πεξηκέλεη ζην θελφ λα βξεη θαη ηνπο άιινπο θαζεγεηέο θαη λα ηνπ πεη, φηη
έρεη ΔΗΓΟΠΟΗΖΘΔΗ λα έξρεηαη ι.ρ. ΔΚΑΣΖ ΠΔΜΠΣΖ φπνπ ππάξρνπλ θελφ θαη εηδηθή
πξφβιεςε απφ ην ρνιείν.
Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε δελ θηαίεη ν εθεκεξεχσλ θαη επίζεο λα ηνπο επηζεκαλζεί
λα κελ δηαπιεθηίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα θακία αηηία.

Θέκα 11νλ
Πεξηγξαθή
Γηεπζπληήο ζρνιείνπ έρεη παξαηεξήζεη φηη εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεί ην
θσηνηππηθφ κεράλεκα γηα ηελ θάιπςε πξνζσπηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Σνπ έρεη επηζεκάλεη
επαλεηιεκκέλσο λα απνθεχγεη ηέηνηνπ είδνπο ρξήζεηο, αιιά απηφο ζπλερίδεη. Πψο πξέπεη λα
ελεξγήζεη ν Γηεπζπληήο;
Ο Γηεπζπληήο ζα ηνπ επηζεκάλεη φηη










Τπάξρεη ζνβαξφ θαη ηεξάζηην θφζηνο κε ηηο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο ζρνιηθέο
Δπηηξνπέο 40% θαη ζα εμαλαγθαζηνχκε ζην ηέινο λα δεηήζνπκε ιεθηά απφ ηνπο
καζεηέο , πξάγκα Αληηζπληαγκαηηθφ, αιιά νη αλάγθεο θαη νη ζπγθπξίεο κπνξεί λα είλαη
ηφζν κεγάιεο πνπ λα πεξάζνπλ θαη ην χληαγκα.
Γελ ηίζεηαη ζέκα γηα κηα θσηνηππία ηαπηφηεηαο ή έλα θαμ ή κηα θσηνηππία
εθθαζαξηζηηθνχ. Σίζεηαη φκσο ζέκα γηα ζεκεηψζεηο πνπ δελ έρνπλ παξαιήπηεο ηνπο
καζεηέο. Απαγνξεχεηαη ξεηψο θαη θαηεγνξεκαηηθψο.
πλήζσο θάηη ηέηνηνη ηχπνη «θξαγθνθνληά» (αιιά θαη ζξαζείο) κπνξνχλ λα πνπλ «έια
κσξέ ζα θέξλσ ην ραξηί!» Δθεί ν Γηεπζπληήο ζ ηνπ πεη, φηη εθηφο απφ ραξηί, ππάξρεη
θαη ην ηφλεξ θαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζε , φπσο θαη ν θχιηλδξνο. Απηά φια είλαη
αλαιψζηκα ην κελ ηφλεξ αξθεί γηα ι.ρ. γηα 7.000 ζειίδεο θαη θνζηίδεη 50€ , ν θχιηλδξνο
γηα 100.000 ζειίδεο θαη θνζηίδεη 400€ ε ζπληήξεζε γίλεηαη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν γηα
30.000 ζειίδεο θαη πιεξψλνπκε 300€ θαη ην ραξηί είλαη ην πην θζελφ 5€ ε
πεληαθνζάδα. Άξα αλ ζέινπκε λα ηνλ δηεπθνιχλνπκε, ζα ηνπ πνχκε (επεηδή δελ
κπνξεί λα πξνζθέξεη ιεθηά εη κε κφλν σο δσξεά ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή) λα
πξνζθέξεη είδνο . Σξία παθέηα ραξηί γηα θάζε έλα παθέην θσηνηππία πνπ ζα βγάδεη.
Θα θέξεη 12 πάθνπο ραξηί ζσζηήο κάξθαο πνπ ζα ππνδείμεη ν δηεπζπληήο, νη 9 ζα
θξαηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη νη 3 γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ «αλάγθεο»
Αλ νη θσηνηππίεο πνπ βγάδεη (πνιχ πηζαλφλ) είλαη γηα ηα «απνγεπκαηηλά ηνπ
θξνληηζηήξηα» (δελ κπνξνχκε λα έρνπκε δηθαληθέο απνδείμεηο αιιά κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε κε απνρξψζεο ελδείμεηο) ζα ηνπ απαγνξεπζεί ΡΖΣΧ ΚΑΗ ΥΧΡΗ
ΠΔΡΗΣΡΟΦΔ κε απεηιή αλαθνξάο ζηνλ ΓΓΔ, αθνχ πξηλ θιεζεί λα παξάζρεη
έγγξαθεο εμεγήζεηο («γηαηί παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο παξαηεξήζεηο , εμαθνινπζείηε λα
βγάδεηε θσηνηππίεο θαηά θφξνλ γηα κε ρξήζε νχηε πξνζσπηθή-ππεξεζηαθή ζαο νχηε
ησλ καζεηψλ.») ζα ηνπ γίλεη παξαηήξεζε ΟΥΗ πξνζσπηθή, αιιά ζε φινπο ηνπο
θαζεγεηέο («βγάδνπκε θσηνηππίεο γηα ηνπο καζεηέο, ή δηθέο καο Τπεξεζηαθέο,
απαγνξεχεηαη άιιε ρξήζε )
Τπάξρνπλ βεβαίσο θαη θσδηθνί γηα ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη φπνηνο δελ έρεη
ζπξνιέμην (παο-γνπσξλη) , δελ κπνξεί λα βγάιεη! Αιιά απηφ είλαη έζραην κέηξν αιιά
δπλεηηθφ ιφγσ ηνπ φηη ε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ζα ζπλερηζηεί...

Θέκα 12νλ
Πεξηγξαθή
Με ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, νξηζκέλνη γνλείο καζεηψλ ηεο πξψηεο ηάμεο αιιά θαη
κεγαιπηέξσλ ηάμεσλ –ην ζρνιείν πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε δχν ζρνιείσλ- ζαο
επηζθέπηνληαη θαη ζαο δεηνχλ λα αιιάμεη ην παηδί ηνπο ηκήκα, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη ζην
ίδην ηκήκα κε ζπκκαζεηέο ηνπ απφ ην λεπηαγσγείν ή απφ ην ίδην ζρνιείν. Δπηκέλνπλ

πξνβάιινληάο ζαο δηάθνξα επηρεηξήκαηα ηνπ ηχπνπ: … αηζζάλεηαη άζρεκα ςπρνινγηθά ην
παηδί… δε ζέιεη λα έξζεη ζην ζρνιείν… θιπ.
Απάληεζε:
Κπξία κνπ, ζην ζρνιείν δελ θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε, δηφηη ειεγρφκαζηε. Κάλνπκε φ,ηη καο
επηβάιιεη ν λφκνο. Ο λφκνο ιέεη φηη ηα ηκήκαηα ρσξίδνληαη αιθαβεηηθά. Απηφ ζα θάλνπκε γηαηί
απηφ πξέπεη. Οηηδήπνηε άιιν, ζα καο δεκηνπξγήζεη άιια πξνβιήκαηα. Γελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε δηαθξίζεηο. Σν παηδί ζα απνθηήζεη θαη θαηλνχξγηεο θηιίεο, αθνχ ε ηάμε είλαη ηάμε θαη
ην ηκήκα κέξνο ηεο ηάμεο. ηα δηαιείκκαηα ζα βιέπεη ηνπο θίινπο θαη ηεο θηιελάδεο ηνπ. ην
κάζεκα κέζα ζηελ ηάμε γίλεηαη κάζεκα. Γελ είλαη αλάγθε θαη λα κηιάλε! Έρεη φιν ηνλ ρξφλν
έμσ απφ ην ζρνιείν θαη κέζα ζην ζρνιείν ζηα δηαιείκκαηα λα ηνπο ζπλαλαζηξέθεηαη θαη λα
ζπλαγειάδεηαη κε φπνηνλ ζέιεη.
Δπίζεο αλ είλαη αιεζέο φηη αηζζάλεηαη άζρεκα ην παηδί επεηδή δελ έρεη ηνπο πεξπζηλνχο
θίινπο ηνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ππεξεπαίζζεην θαη έρεη πξφβιεκα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα
επηιεθζείηε! Δμ άιινπ ε ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖΚΑΣΑΝΟΜΖ, δείρλεη, φηη ζα έρεη ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ηνπο
κηζνχο πεξζηλνχο θίινπο ζην ίδην ηκήκα! θνπφο ηνπ ρνιείνπ είλαη θαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη
φρη ηα ζηεγαλά! Θα απνθηήζεη θαηλνχξγηνο θίινπο θαη ζα αηζζάλεηαη κηα ραξά!
Καιφ είλαη θαη λα θαιέζεη θαη ην παηδί θαη λα ηνπ κηιήζεη θηιηθά θαη ραξνχκελα ζε χθνο ηνπ
ηχπνπ:
«ηί έκαζα βξε Κψζηα; Θέο λα πάο κε ηηο παξέεο ζνπ; Καη πνηφο ζνπ είπε φηη ζα ηηο ράζεηο; Μ
ηνπο κηζνχο ζα είζαη καδί! ην δηάιεηκκα δελ ζα ηνπο βιέπεηο; ηηο εθδξνκέο ζηνπο
πεξηπάηνπο φινη καδί δελ ζα είζαζηε; Έμσ ηα απνγεχκαηα δελ ηνπο βιέπεηο; Γελ ράλεη
θαλέλαλ! Γελ κπνξνχκε λα ηθαλνπνηήζνπκε ην αίηεκά ζνπ, δηφηη κπνξεί λα θαίλεηαη φηη είκαη
Γηεπζπληήο θαη θάλσ ηάρα φ,ηη ζέισ, αιιά είκαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδσ ηνλ λφκν θαη ν
λφκνο ιέεη λα κελ θάλνπκε δηαθξίζεηο θαη λα θαηαλείκνπκε ηα ηκήκαηα απζηεξά κε αιθαβεηηθή
ζεηξά γηα πνιινχο άιινπο ιφγνπο πνπ δελ θαληάδεζαη . Θα πάο θαλνληθά ζην ηκήκα ζνπ θαη
ζα ηα πάκε θαιά!
(Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα απφ ηνπο γνλείο)
Θέκα 13νλ
Μεηά απφ δηαπιεθηηζκφ κε εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηεπζχλεηε ηίζεηαη ην ζέκα ησλ
σξψλ εξγαζίαο ηνπ θαη θπξίσο ην ζέκα ηεο παξακνλήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν εθηφο
ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ σξαξίνπ. Ο Γηεπζπληήο ππελζπκίδεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα
βξίζθεηαη 8σξν ζηε δνπιεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ππαιιειηθφ θψδηθα, θαζψο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη. Ο εθπαηδεπηηθφο αληηηάζζεη φηη ην ζπλδηθαιηζηηθφ ηνπ
φξγαλν ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηελ απζαηξεζία ηνπ θαη ζα απνρσξεί απφ ην ζρνιείν κεηά ην
δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. Απεηιεί δε λα ηνλ θαηαγγείιεη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ηεο πεξηθεξείαο.
ΑΠΆΝΣΖΖ:
Καη νη δχν έρνπλ ιάζνο!
Ο Γηεπζπληήο πνπ δελ γλσξίδεη φηη ε εκεξήζηα παξακνλή είλαη 8π.κ.-2 κ.κ.θαη ν άιινο πνπ
δελ έρεη θαηαιάβεη φηη είλαη Γεκφζηνο ππάιιεινο θαη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ ην θαζνξίδεη
ηζρχσλ λφκνο εδψ θαη δεθαεηίεο θαη φρη ε ηνπηθή ΔΛΜΔ .
Ο θαζεγεηήο πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ηνπ θαζεθνληνινγίνπ , φπσο θαη ν Γηεπζπληήο . Αλ
παηήζνπλ ζηελ γνπγι «θαζεθνληνιφγην θαζεγεηψλ » ην βξήθε κε ηελ πξψηε επηινγή.
Σν επηθξαηνχλ ζχλεζεο είλαη ην εμήο:
Ο θαζεγεηήο ππνρξενχηαη λα θάλεη ην δηδαθηηθφ ηνπ σξάξην θαη ηα εμσδηδαθηηθά θαζήθνληα
πνπ ηνπ έρεη αλαζέζεη ν χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ θαη φ,ηη άιιν εμηξά εθηάθησο (ελδερνκέλσο)
ηνπ αλαζέζεη ν Γηεπζπληήο. Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπ δεηά άδεηα απνρψξεζεο θαη φηαλ
ηελ ιάβεη, απνρσξεί.
Ζ παξακνλή ηνπ θαζεγεηή ζην ζρνιείν δελ κπνξεί λα γίλεη πέξαλ ησλ 6 σξψλ /εκέξα θαη φρη
πέξαλ ησλ 30 /εβδνκάδα. Μέζα ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλεδξίεο ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ πνπ γίλνληαη εθηφο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο.
Πέξαλ απηνχ , κπνξεί λα ηνπ επηζεκαλζεί, φηη ζην ζρνιείν καο, έρνπκε δηακνξθψζεη κηα
παξάδνζε πνπ ιέεη φηη ΚΑΝΟΤΜΔ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΤΝΖΘΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ
Παξαδείγκαηα:
1) Πάκε ηελ αιιεινγξαθία ζηελ Γηεχζπλζε θαη ζην Γξαθείν ζε έθηαθηε αλάγθε , αιιά απηφ
γίλεηαη ζρεδφλ θάζε εβδνκάδα.
2) Αγνξάδνπκε αλαιψζηκα θαη ηα κεηαθέξνπκε κε ην ακάμη καο εμππεξεηψληαο ην ζρνιείν.
3) Φέξλνπκε θαθέδεο γιπθά θνπινχξηα θαη αλαςπθηηθά ηαθηηθά θαη έρνπκε θαιφ εξγαζηαθφ

θιίκα.
4) Οπδείο ινπθάξεη, ν Γηεπζπληήο δίλεη ην θαιφ παξάδεηγκα, δελ ηελ θνπαλάεη έξρεηαη πξψηνο
, θεχγεη ηειεπηαίνο. Δλίνηε απαζρνιείηαη ζε αξγίεο πάκπνιιεο ψξεο. Δζέλα δελ ζα ζνπ
δεηήζεη θαλέλαο λα έιζεηο αξγία λα απαζρνιεζείο, αιιά κπνξεί ν δηεπζπληήο λα ζνπ αλαζέζεη
έθηαθηεο εξγαζίεο . Αθνχ ην ζρνιείν δελ έρεη Γξακκαηέα, Δπηζηάηε θχιαθα ή κφληκε
θαζαξίζηξηα, είλαη ππνρξεσκέλνο ν Γηεπζπληήο λα ζεθψλεη ηα ηειέθσλα πάληα θηι;
Άζε πνπ ην πξφγξακκα κπνξεί λα αλνηρηεί θαη λα έρεη πνιιά θελά θαη λα κελ πεηο θηρ. ηαλ
ιείπεη θάπνηνο θαζεγεηήο εθηάθησο θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ην πξφγξακκα απφ ηελ
πξνεγνχκελε κέξα, πξέπεη λα απαζρνινχληαη νη καζεηέο κελ γίλεη θάπνην αηχρεκα ζην
πξναχιην. Ο λφκνο πξνβιέπεη απαζρφιεζε (φρη κάζεκα) ηεο ηάμεο απφ άιινλ θαζεγεηή.
Απηφ ακθηζβεηείηαη ζπλδηθαιηζηηθά, αιιά θαη νη λφκνη είλαη (πξέπεη λα είλαη) ππεξάλσ. Πξέπεη
λα ππάξρεη θνηλφ εθπαηδεπηηθφ δίσξν θελφ ησλ θνηλψλ εηδηθνηήησλ γηα λα ζπδεηάλε κεηαμχ
ηνπο ηα πξνβιήκαηα ηνπ καζήκαηνο γεληθά θηι , πξέπεη λα ππάξρεη έλα άιιν θελφ δίσξν ψζηε
λα κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ν ρνιηθφο χκβνπινο ηνπο θαζεγεηέο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θηι
Θέκα 13ν
Ο δηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ελφο ζρνιείνπ πνπ πξνήιζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε
δχν άιισλ ζρνιείσλ, θαηφπηλ έληνλσλ δηαθσληψλ γηα ην ρσξηζκφ/θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ
ελφςεη ηνπ λένπ ζρνιηθνχ έηνπο απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ κε
βάζε ην ζρνιείν πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ ψζηε λα κελ δηαηαξαρηνχλ νη θηιίεο ησλ παηδηψλ.
Ζ απφθαζε απηή δεκηνχξγεζε ζνβαξέο ελζηάζεηο θαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ γνληψλ θαη ηνπ
ζρνιείνπ.
Απάληεζε ελδεηθηηθή:
Αληί λα πξνάγνπλ ηνλ θνηλνηηζκφ, ζπληεξνχλ ηελ δηάθξηζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ. Ο δηεπζπληήο
θαη ν ζχιινγνο, παξεβίαζαλ ηνλ λφκν κε παηδαγσγηθφ πξφζρεκα (ή θαη αηηία) Πάλησο ν θάζε
λφκνο έρεη κηα ππνθξππηφκελε ζνθία θαη φπνηνο απνθαζίδεη λα ηνλ παξαβηάζεη ζπλεηδεηά,
δελ ζα πξέπεη λα δηακαξηχξεηαη αλ εηζπξάμεη ηα επίρεηξα ηεο πξάμεο ηνπ! Ο Γηεπζπληήο θαη ν
ζχιινγνο πήγαλ λα δηαηεξήζνπλ ΓΤΟ ΥΟΛΔΗΑ Δ ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ. Απηφ ζα έρεη ηνπ θφζκνπ
ηηο παξελέξγεηεο πνπ ζα πιεξψζνπλ ΟΛΟΗ! (Γηεπζπληήο χιινγνο καζεηέο)
(Βιέπε θαη παξαπάλσ απάληεζε ζε εληειψο παξεκθεξή πεξίπησζε)
Θέκα 14ν
Ο λένο λφκνο πξνβιέπεη ηελ παξαρψξεζε ηεο επζχλεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ
ζρνιείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ ζην δήκν γηα ηελ δεκηνπξγηθή
απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ.
Απάληεζε:
Πάληα ε θηηξηαθή ππνδνκή αλήθε ζηνλ Γήκν. Ζ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ θαζνξίδεηαη
πιένλ απφ ηελ Ννκαξρία αιιά απφ ηνλ δηεπξπκέλν Γήκν. Οη αζινπαηδηέο, είλαη ΔΠΔΝΓΤΔΗ
ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ πνπ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ απφ λενιαία θαη πνιίηεο. Φπζηθά ηελ
επζχλε αζθάιεηαο θαη ζπληήξεζεο έρεη ν Γήκνο. Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα κελ δπζηξνπεί, δηφηη
έηζη πξέπεη λα γίλεηαη. Οη εγθαηαζηάζεηο λα κελ «θνηκνχληαη» δηφηη είλαη θαη αληηνηθνλνκηθφ θαη
ζπαηάιε θαη αλφεην.
Θέκα 15ν
ην Λχθεην ζην νπνίν είζηε Γηεπζπληήο παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ
σξηαίσλ απνβνιψλ, ηδηαίηεξα ζηε Β' ηάμε, κε ηάζεηο εμάπισζεο πεξηζζφηεξν ζηελ Α' θαη
ιηγφηεξν ζηε Γ' ηάμε. Ζ θαηάζηαζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηδεηλψλεηαη Οη σξηαίεο
απνβνιέο γίλνληαη ζπλήζεο πξαθηηθή ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δηδάζθνληεο θαη απνηεινχλ
θαζεκεξηλφ θαηλφκελν, ρσξίο λα είλαη σο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απνηειεζκαηηθφ κέηξν.
Δπηπιένλ, ζίγεηαη ην θχξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νπφηε ζπγθαιείηαη έθηαθηε παηδαγσγηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ. Να αλαθέξεηε ηα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία ζα
εζηηαζηεί ε εηζήγεζή ζαο πξνο ην χιινγν.
Τπελζχκηζε -ππφκλεζε γηα ηήξεζε ΑΤΣΖΡΖ ηνπ ηί ιέεη ν λφκνο θαη ΓΗΑΣΗ ΣΑ ιέεη:
1) Ζ Χ.Α. δίλεηαη γηα ιφγν πνπ θξίλεη ν Καζεγεηήο , απηφ ζεκαίλεη αλαγξαθή επηζεκεησκαηηθή
ζην απνπζηνιφγην (Χ.Α.-ππνγξαθή) θαη ππνρξέσζε ηνπ καζεηή λα πάεη ζηνλ Γηεπζπληή λα
ηνπ αλαζέζεη εξγαζία απαζρφιεζεο («Θα πνηίζεηε ηηο γιάζηξεο» «ζα θάηζεηε εθεί θαη ζα
δηαβάδεηε θαη δελ ζα βγείηε απφ ην θηήξην»)

2) Ο θαζεγεηήο νθείιεη λα ειέγμεη αλ ν καζεηήο πξνζήιζε ζηνλ δηεπζπληή ή φρη. Αλ δελ ην
έθαλε, ππάξρεη ζέκα πεξαηηέξσ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ.
3) Κάζε σξηαία απνκάθξπλζε γξάθεηαη ζην ζρεηηθφ βηβιίν πνηλψλ, ήηνη: Ολνκαηεπψλπκν
θαζεγεηή , ηάμε, ψξα , κάζεκα, εκεξνκελία, αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ, αλαθνξά ηνπ ηί είπε
ν καζεηήο , ππνγξαθή. Αλ δελ γίλεη απηή ε πξάμε, ηφηε ε απνπζία ζεσξείηαη σο κεδέπνηε
γελφκελε.
4) Ο λνκνζέηεο έρεη πξνβιέςεη ηελ απαζρφιεζε απφ ηνλ δηεπζπληή, γηα λα κελ ππάξμεη
αηχρεκα ζε ψξα καζήκαηνο ΔΚΣΟ ΣΑΞΔΧ.
5) Ζ αλαγξαθή ζην βηβιίν πνηλψλ είλαη γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο θεδεκφλσλ αιιά θαη ησλ
άιισλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ Γηεπζπληή.
6) Σν «Βγεο έμσ ρσξίο απνπζία γηα λα θάλσ επράξηζην κάζεκα Γηψξγν ηαξαμία» ζπληζηά
πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηνπ θαζεγεηή.
7) πνηνο θαζεγεηήο βγάδεη γηα ςήινπ πήδεκα καζεηέο έμσ θαίλεηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα. Αλ
είλαη ΔΚΣΑΚΣΧ ΜΔΓΑΛΖ, θαίλεηαη φηη έρεη πξφβιεκα επηβνιήο θαη παξνπζίαο ζηελ ηάμε. Ο
Γηεπζπληήο κπνξεί λα ηηκσξήζεη φπνηνλ θάλεη ζπλερή θαξαγθηνδηιίθηα, αιιά απηφ ζα γίλεη
ΚΛΗΜΑΚΧΣΑ , ΟΥΗ ΑΠΟΣΟΜΑ. Θα εμαληιεζεί ε παξαηήξεζε, ζα μαλαγίλεη, κεηά ζα ππάξμεη
Χ.Α. κεηά ζα θιεζεί ζην Γξαθείν ν ηαξαμίαο λα ηνπ γίλεη επί πιένλ επίπιεμε, απηφ ην ζθεληθφ
ζα γίλεη άιιεο ηξεηο θνξέο, ηελ ηέηαξηε ζα πέζεη εκεξήζηα απνκάθξπλζε απφ ηα καζήκαηα,
κεηά ζα θιεζεί ν γνλέαο, κεηά κε ην παξακηθξφ ζα θαιείηαη ν γνλέαο θαη ζα πέθηεη θαη ε
ζρεηηθή απνβνιή. Αιιά ν ζθνπφο δελ είλαη ε απνβνιή! Πξηλ θζάζνπκε ζηνλ θαχιν θχθιν ησλ
ηηκσξηψλ ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ην θαηλφκελν.
Ο Γηεπζπληήο ζα ζαο θαιχπηεη θαη δελ ζα παξηζηάλεη ηνλ καζεηνπαηέξα θαη ηνλ θαιφ, αιιά
θαη εζείο δελ ζα ηνπο βγάδεηε γηα ςήινπ πήδεκα θαη φπνηνο καζεηήο δπζηξνπεί θαη δελ
βγαίλεη απφ ηελ ηάμε ζα έξρεζηε εζείο ζην γξαθείν επί ηφπνπ λα κνπ ην ιέηε, λα δηαθφπηεηε ην
κάζεκα θαη λα δνχκε αλ ζα γίλεη δεχηεξε θνξά ηέηνην πεξηζηαηηθφ
Πάλησο γηα λα γίλεηαη εθηεηακέλα απηφ ην θαηλφκελν , πξέπεη ην ζρνιείν λα έρεη πνιινχο
λένπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ «εθπαίδεπζε» θαη ζπλεδξίεο κε ηνλ δηεπζπληή θαη ζπδεηήζεηο
φρη ππνρξεσηηθά ελ ζπιιφγσ......
Δλ ησ κεηαμχ ηνπο θαλφλεο εκπινθήο κε ηελ Χ.Α. ηνπο αλαθέξεη ν Γηεπζπληήο κεηά ηελ
πξνζεπρή θαη ζηελ αλάγθε βγάδεη θαη αλαθνίλσζε ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηχπνπ:
«πνηνο θιεζεί απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ λα βγεη απφ ηελ ηάμε κε Χ.Α. νθείιεη λα ην θάλεη ρσξίο
δπζηξνπία, ΔΣΧ ΚΗ ΑΝ ΘΔΧΡΔΗ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΓΗΚΗΟ, ΔΗΝΑΗ ΘΤΜΑ ΠΑΡΔΞΖΓΖΖ (θαη κπνξεί
πξάγκαηη θαη λα είλαη!)
Θα έξρεηαη ρσξίο θαζαξίεο θα δπζηξνπίεο ζηνλ δηεπζπληή θαη ζα αλαθέξεη ηελ άπνςή ηνπ. Αλ
ζεσξεί φηη «κίιαγε ν πίζσ θαη ν θαζεγεηήο θφιαζε εκέλα» απηφ ζα ηνπ βξνχκε ΜΔΣΑ καδί κε
ηνλ θαζεγεηή.
ε θάζε πεξίπησζε φηαλ εμέξρεηαη ηεο αηζνχζεο ζα έξρεηαη ΚΑΣ΄ΔΤΘΔΗΑΝ ζην γξαθείν ηνπ
Γηεπζπληή θαη ζα δεηά ΑΠΑΥΟΛΖΖ!
φπνηνο δελ ηεξήζεη ηα παξαπάλσ ζα ειεγρζεί πεηζαξρηθά γηαηί δελ ηα ηήξεζε θαη ζα
επηβαξχλεη ηελ ζέζε ηνπ! Γελ εμνληψλνπκε ηνπ καζεηέο, αθφκα θαη ιάζνο λα θάλνπκε ζα ηελ
βξνχκε ηελ άθξε, αλ ήηαλ παξεμήγεζε, νχηε απνπζία ζα πάξεη θάπνηνο (ζα ην ειέγμνπκε)
αιιά φπσο θαηαιαβαίλεηε, φηαλ έλαο απαζρνιεί φινπο ηνπο θαζεγεηέο κε Χ.Α ζπλερψο θαη
αδηαιείπησο, δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί νχηε εκπάζεηα απφ θαζεγεηή νχηε φηη «ηνλ έβαιαλ
ζην κάηη» νχηε ηίπνηα!
Παξαθαιψ λα ζπκκνξθσλφκαζηε γηα λα κελ εξρφκαζηε ζηελ δπζάξεζηε ζέζε λα
επηβάιινπκε πνηλέο
-ΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
(Ολνκαηεπψλπκν ππνγξαθή, ζθξαγίδα)
Θέκα 16ν
Ο θ. Βαζηιείνπ Υ., ππεξεηεί σο δηεπζπληήο ζε Γπκλάζην ηνπ λνκνχ Καζηνξηάο. ην ίδην
ζρνιείν ππεξεηεί θαη ε λενδηνξηζκέλε εθπαηδεπηηθφο θ. Θάλνπ, ε νπνία, δηακέλεη ζηελ πφιε
ηεο Καζηνξηάο.

Λφγσ ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνρήο ε θ Θάλνπ θζάλεη πνιιέο θνξέο ζην
ζρνιείν κε θαζπζηέξεζε 15'. Έηζη, κε βάζε ην ηζρχνλ σξνιφγην πξφγξακκα, νη καζεηέο ηεο Γ'
ηάμεο ράλνπλ ηηο κέξεο ηεο θαζπζηέξεζεο 15' δηδαζθαιίαο. Σν γεγνλφο απηφ αλάγθαζε ην
χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ λα δηακαξηπξεζεί γξαπηψο ζην δηεπζπληή θ Βαζηιείνπ, ν
νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αλέθεξε ηελ ππφζεζε ζηνλ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Καζηνξηάο. Ο ηειεπηαίνο αλαγθάζηεθε λα αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ηεο θ. Θάλνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΠΑΝΣΖΖ:
Αλ ην πξφβιεκα ζπλίζηαην ζην φηη ππάξρεη ζπγθνηλσληαθφ πξφβιεκα , φηη δελ ππάξρεη
λσξίηεξν δξνκνιφγην , φηη ε θαζεγήηξηα δελ έρεη ακάμη θαη φηη δελ κεηαθηλείηαη άιινο ζην ίδην
δξνκνιφγην πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ εμππεξεηήζεη, ηφηε (ΔΦ΄ΟΟΝ ΔΗΥΔ ΔΛΔΓΞΔΗ ΣΑ
ΠΑΝΣΑ) λα θνηηάμεη λα αιιάμεη ην πξφγξακκα. Να έξρεηαη απφ δεχηεξε ψξα θαη γηα λα κελ
παξαπνλεζεί θαλείο αθφκα θαη λα ην ηξαβήμεη κε θελά θηι Αλ ην δερφηαλ ε θαζεγήηξηα,
ζεκαίλεη φηη δελ είρε ελαιιαθηηθή θαη θαιψο δέρζεθε ηελ ξχζκηζε. Θα κπνξνχζε λα πάξεη θαη
άιινο ην κάζεκά ηεο. Με ηελ πξψηε δεχηεξε ηξίηε απνπζία ησλ 15 ιεπηψλ έπξεπε λα
επέκβεη ν Γηεπζπληήο ΓΡΑΣΗΚΑ. Βεβαίσο ν λφκνο ιέεη φηη ν θαζεγεηήο αλεμαξηήησο πνπ
κέλεη, λα πξνζέξρεηαη έγθαηξα ζηελ εξγαζία ηνπ έζησ θαη κε ηαμί ή θαη λα κέλεη ζην κέξνο πνπ
είλαη ην ζρνιείν. Γελ έπξεπε επ΄ νπδελί λα θζάζεη ζε ζεκείν λα δηακαξηπξεζεί ν χιινγνο
γνλέσλ ζηνλ θ. Βαζηιείνπ. ηαλ φκσο ην ζέκα έθζαζε ζε απηφλ, ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΣΟ ΛΤΔΗ ΔΠΗ
ΣΟΠΟΤ, ΔΣΧ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΥΑΣΖ ΣΗΓΜΖ!
1) Να αιιάμεη ην πξφγξακκα
2) Να αιιάμεη ηελ αλάζεζε.
3) Να παξαθαιέζεη άιινλ λα ηελ κεηαθέξεη εθηφο ΚΣΔΛ.
4) Να ηεο πξνηείλεη λα κείλεη εθεί θαη λα ηεο ππνδείμεη θαη κέξνο θζελφ.
Σν φηη έθζαζε ζην ζεκείν λα ηελ αλαθέξεη έζησ θαη δηαβηβάδνληαο ηελ αλαθνξά ησλ γνλέσλ
δείρλεη δηνηθεηηθή αλεπάξθεηα , αδηαθνξία θαη λνεηηθή έιιεηςε ΔΣΧ ΚΗ ΑΝ ΔΗΝΑΗ
ΤΝΝΟΜΟ.....
Θεσξψ, φηη ν ΓΓΔ πξέπεη λα ηνπ δεηήζεη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ Γηεπζπληή γηαηί δελ ην
αλέθεξε ν ίδηνο ή δελ ην επίιπζε ν ίδηνο ΔΓΚΑΗΡΑ. Δηθάδσ, φηη νη γνλείο έθαλαλ δηακαξηπξία
κεηά ηελ δέθαηε επαλάιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ν δηεπζπληήο ζα έπξεπε λα επέκβεη κεηά ηελ
ηέηαξηε επαλάιεςε θαη λα ην ιχζεη ζε ζπδήηεζε κε ηελ θαζεγήηξηα....
Θέκα 17ν
Φηιφινγνο ηνπ ρνιείνπ κε 8 ρξφληα ππεξεζία έρεη εθδειψζεη επίκνλν ελδηαθέξνλ λα ηνπ
δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα
εθαξκφζεη ηηο παηδαγσγηθέο ηερληθέο πνπ απαηηνχλ αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ
εξγαζηεξίνπ. Ο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ19 – ππεχζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ δελ πξνζθέξεηαη λα
πξνεηνηκάζεη ην εξγαζηήξην εγθαζηζηψληαο ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη γεληθά είλαη
απξφζπκνο ζην λα ζπλεξγαζηεί κε θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ ζηελ πξννπηηθή ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο ηεο πιεξνθνξηθήο. Οη
ιφγνη πνπ πξνβάιιεη (ν θαζεγεηήο θι. ΠΔ19) ζρεηίδνληαη κε ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ή κε ελδερφκελεο «δεκηέο» πνπ πξνθαινχληαη ζην εξγαζηήξην.
Δζείο φκσο δηαθξίλεηε θπγνπνλία, ε νπνία κάιηζηα ζπληζηά θαη παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ σο ππεπζχλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ.
ΑΠΑΝΣΖΖ:
Πξέπεη λα γίλεη θαζαξφ, φηη ν ΠΔ-02 γηα λα έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί αθσιχησο ην
εξγαζηήξην, πξέπεη λα έρεη πηζηνπνίεζε ζην Β΄επίπεδν θαη φρη ζην Α΄Βεβαίσο έλαο πνπ
δείρλεη ελδηαθέξνλ δελ ζα απνγνεηεπζεί επ΄νπδελί, φκσο δελ έρεη εθπαηδεπηεί λα θάλεη
κάζεκα κε ΝΔΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΠΔ. Τπάξρεη εγθχθιηνο πνπ ιέεη ΑΦΧ, φηη νη
επηκνξθνχκελνη ζηηο ΣΠΔ ζην Β΄επίπεδν, ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΟΝΣΑΗ!
πφζν κάιινλ φηαλ έρνπλ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ Β΄επηπέδνπ. Αλ ν θηιφινγνο ζέιεη λα δείμεη θάπνην
βίληεν, δελ είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ άιιν εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Άξα θαη νη
αηηηάζεηο ηνπ Πιεξνθνξηθνχ είλαη έσιεο. Σα ινγηζκηθά γηα ηνπο ΠΔ-02 πξέπεη λα
εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα ηνπ δνζεί ξεηή πξνθνξηθή (ζε πξψηε θάζε ) εληνιή θαη αλ δελ
ζπκκνξθσζεί ζε κηα εβδνκάδα ζα ηνπ δνζεί γξαπηή. (Πξέπεη φκσο λα έρεη εκπεδψζεη φηη
«δελ παίδνπκε» ) Δλλνείηαη φηη ζα ελεκεξσζεί γηα ηηο εγθπθιίνπο θαη δελ ζα κπνξεί λα πεη ηα
δηθά ηνπ, δηφηη κε ηηο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη κπνξεί λα έρεη θαη θάπνην κέξνπο
«δίθηνπ»
ζε ζρέζε κε ηηο δεκηέο . Οη δεκηέο είλαη γηα λα δηνξζψλνληαη. Λ.ρ. ζα θαηαξγήζνπκε ηα πνληίθηα
κε ηα ζθαηξίδηα πνπ ηα παίξλνπλ γηα λα παίδνπλ βφινπο νη καζεηέο θαη ζα βάινπκε νπηηθά .

Με 100€ επξψ παίξλνπκε 10 ηέηνηα θαη ηα ππφινηπα ηα έρνπκε σο αληαιιαθηηθά. Οθείιεη λα
μέξεη πνπ θάζεηαη θάπνηνο θαη πφηε έγηλε ε δεκηά. Δπ΄ απηνχ κπνξεί λα θάλεη παξαηεξήζεηο
θαη ν δηεπζπληήο, πάλησο δελ γίλνληαη δεκηέο, φινη νη καζεηέο πιελ αθξαίσλ θαη ζπαλίσλ
πεξηπηψζεσλ θάλνπλ δεκηέο ζηα κεραλήκαηα. (Αο πνχκε ππάξρεη θαλνληζκφο εξγαζηεξίνπ,
δελ κπαίλνπλ κε ρπκνχο ζην εξγαζηήξην , νχηε ζηηο ηάμεηο)
πλνπηηθψο:
Ο Γηεπζπληήο νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή φισλ κε ηηο ΣΠΔ
Να ελζαξξχλεη ηελ ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα δηδαζθαιία κε ηηο ΣΠΔ, φπσο θαη ηελ
επηκφξθσζε ζην Β΄επίπεδν.
Να θαηαζηήζεη ζαθέο ζηνλ Πιεξνθνξηθφ γηα ην πνίν είλαη ην κνληέιν πνπ ηζρχεη ΣΧΡΑ ζηελ
Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ (δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κέζσ ΣΠΔ, δηδαζθαιία ηεο
Πιεξνθνξηθήο σο απηνλφκνπ αληηθεηκέλνπ θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε κέζσ ΣΠΔ)
Θέκα 18ν
Μαζεηήο κε άξηζηε ζρνιηθή επίδνζε αξγνπνξεί ζπζηεκαηηθά ζηελ πξσηλή πξνζέιεπζε
παξαβηάδνληαο ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ρνιείνπ θαη παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο
παξαηεξήζεηο δε ζπκκνξθψλεηαη. Απφ ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο γνλείο δηαπηζηψλεηε φηη νη
γνλείο δελ πηνζεηνχλ ηε ζρνιηθή ινγηθή ηεο έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ζεσξψληαο ππνρξέσζε
ηνπ ζρνιείνπ λα δέρεηαη ηνλ αξγνπνξεκέλν καζεηή ζην κάζεκα, εθφζνλ κάιηζηα είλαη ζε
γλψζε ησλ θεδεκφλσλ ε αξγνπνξία.
Απάληεζε:
Θα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη γνλείο, φηη κε 51 αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο, ν καζεηήο ράλεη ηελ
ηάμε ηνπ. Οη σξηαίεο απνπζίεο νη πξσηλέο, δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ νχηε απφ γνλέα,
νχηε απφ θεδεκφλα , νχηε απφ δηεπζπληή, νχηε απφ χιινγν, νχηε απφ Γηαηξφ, νχηε απφ
ΚΑΝΔΝΑ!. Δπίζεο δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ σξηαίεο απνπζίεο πνπ νθείινληαη ζε Χ.Α.
ή ζε «θνπάλα» ηνπ καζεηή ή θαη ζε θάπνην έθηαθην ιφγν γηα ηνλ νπνίνλ απνκαθξχλζεθε ηνπ
ζρνιείνπ ν καζεηήο.
ΤΝΔΠΧ: Πξέπεη λα δνζεί ζηνπο γνλείο λα θαηαιάβνπλ φηη ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΠΡΧΣΟ
ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΟ ΠΟΛΤ, Ο ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΔΥΔΗ ΜΔΗΝΔΗ ΑΠΟ ΑΠΟΤΗΔ ΚΑΗ ΓΔΝ ΘΑ
ΜΠΟΡΔΗ ΚΑΝΔΗ ΝΑ ΣΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΔΗ!
Ο Γηεπζπληήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη θαη γξαπηψο ηνπο γνλείο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή φπνπ
ζα ηνπο πξνεηδνπνηεί απζηεξά.
παξέκβαζε ζα θάλεη θαη ζηνλ καζεηή πνπ ΔΠΔΗΓΉ ΔΗΝΑΗ ΑΡΗΣΟ, ΔΥΔΗ ΣΖΝ ΤΠΟΓΟΜΖ
ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΔΗ, ζα ηνπ κηιήζεη κε εηιηθξίλεηα θαη ζα ηνπ πεη φηη ΜΑΛΛΟΝ θαηά 99% κέλεη κε
ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη. Θα ηνπ πεη φηη νη κέξεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 180 θαη φηαλ ιείπεη κέξα
παξά κέξα ζα θάλεη 90 αδηθαηνιφγεηεο πνπ πεξλάλε ηηο 50 ΑΡΑ;;;;
Σα ίδηα ζα γξάςεη θαη ζηνπο γνλείο.
Αλ δελ δηνξζσζεί ΑΜΔΧ, κπνξεί λα ζηείιεη θαη ελεκέξσζε ηνπ Δηζαγγειέα γηα ην θαηά
πφζν έρεη ππάξμεη «παξακέιεζε επηηξνπείαο αλειίθνπ» ή «έθζεζε αλειίθνπ ζε θίλδπλν»
αθνχ κε ην λα κελ πξνζέξρεηαη έγθαηξα θάζε κέξα θαη λα γπξλάεη εθηφο ζρνιείνπ ηελ πξψηε
ψξα ή αλ πξέπεη λα παξέκβεη πξψηα Κνηλσληθή ιεηηνπξγφο, δηφηη αλ νη γνλείο δελ
αληηιακβάλνληαη ηνλ πξνθαλή απηφ θίλδπλν, πξέπεη λα ειεγρζνχλ, έζησ θαη κε ηα έζραηα
κέζα , αθνχ κε ηα ζπκβαηηθά δελ ιακβάλνπλ ην ζσζηφ κήλπκα. Μπνξεί λα γίλεη
«θαθφο» ν Γηεπζπληήο κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηνλ Δηζαγγειέα, αιιά κε ην λα κείλεη έλαο
άξηζηνο καζεηήο πνπ κπνξεί λα δηαπξέςεη κεηά , απηφ ζα είλαη θάηη πνπ δελ ζα ηνλ
αθήζεη λα θνηκεζεί ηνλ χπλν ηνπ δηθαίνπ....
Θέκα 19ν
Ο θεδεκφλαο ελφο καζεηή ζαο ππνβάιιεη αίηεκα λα ηνπ ρνξεγήζεηε αληίγξαθα ησλ
πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ ρνιείνπ θαηά ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε λα απνβιεζεί ην παηδί ηνπ επί ηξηήκεξν απφ ην ρνιείν. Θεσξεί φηη ηνπ
επηβιήζεθε άδηθε ηηκσξία θαη επηζπκεί λα ελεκεξσζεί επηζήκσο θαη εγγξάθσο, ψζηε λα
θαζνξίζεη ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο γηα λα πξνζηαηεχζεη ην παηδί ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά
ηνπ (ην κηθξφηεξν παηδί ηνπ είλαη επίζεο καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ).
ΑΠΑΝΣΖΖ

Φπζηθά θαη έρεη δηθαίσκα ιήςεο θσηναληηγξάθνπ πνπ αθνξά ην παηδί ηνπ. Αιιά πξέπεη λα
ηνπ εμεγεζεί ζαθψο ην εμήο:
(Αθνχ θεξδίζεη ν Γηεπζπληήο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ γνλέα) Θα ηνπ πε:
Καλέλα δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ πεηζαξρηθή απφθαζε ηνπ πιιφγνπ γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ επηθαινχληαη νη θαζεγεηέο, έζησ θαη αλ ππάξρεη αδηθία. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα
αθπξψζεη ηελ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ γηα ιφγνπο ΣΤΠΗΚΟ, δειαδή κε ζσζηήο ζπλζέζεσο,
κε ζσζηήο απαξηίαο, κε ζσζηήο-λνκίκνπ ζπγθιίζεσο. Απηά φια φκσο έρνπλ ηεξεζεί. Άξα
νχηε πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, νχηε ζπλήγνξνο ηνπ πνιίηε, νχηε ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ καζεηή θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Θα ξσηήζεηο
δηθεγφξν αλ δελ κε πηζηεχεηο . Σν θσηναληίγξαθν ην παίξλεηο, αιιά θαιφ ζα είλαη λα κελ ην
δείμεηο ζηνλ καζεηή, αιιά εζχ θάλεηο φ,ηη ζέιεηο. Αθνχ φκσο είλαη ζίγνπξν φηη δελ αίξνληαη νη
ζπλέπεηεο, (απνπζίεο απφ ηελ απνβνιή , ηπρφλ επηπηψζεηο ζηελ δηαγσγή) δελ βγάδνπκε
άθξε, πηζαλφλ λα εμαγξησζνχλ νη θαζεγεηέο αλ πάο ζε αγσγέο θηι Δδψ νη πνηλέο δελ είλαη γηα
εμφλησζε ησλ καζεηψλ, επηβάιινληαη κε πεηζψ, κε θεηδψ, θιηκαθσηά, εμαληινχκε φια ηα
ππφινηπα, αλ αδηθήζεθε ζα δείμεη. Καλείο δελ έρεη πξνεγνχκελα κε ην παηδί, δελ ππάξρεη
εκπάζεηα απφ ηνλ ζχιινγν, δελ ππάξρεη «καληάηηθν», εθδηθεηηθφηεηα, ηίπνηα απφ φια απηά ηα
ηαπεηλά, ηα μερλάο. Σα πξάγκαηα ζα πάλε θαιά πνπ δελ έθαλε ιάζνο ν χιινγνο, αιιά αλ
δερζνχκε αθφκα θαη φηη έθαλε, δελ ην έθαλε εκπαζψο νχηε κε ελ γλψζεη ηνπ. Καιχηεξα ηα
πξάγκαηα λα ζηακαηήζνπλ εδψ, ην παηδί ζα έξρεηαη θαλνληθά, νπδείο έρεη ηίπνηα κε ην παηδί,
θαλείο θαζεγεηήο, απηφ ζα ην επνπηεχζσ εγψ ν ίδηνο. Θα ζε έρσ ελήκεξν γηα ηα πάληα, αιιά
ην ζέκα ζε παξαθαιψ λα ην ζηακαηήζεηο εδψ γηαηί δελ βγάδεη πνπζελά θη νχηε έρεη λφεκα θαη
ίζσο δπζθνιέςεη ηα πξάγκαηα. Κάλεηο φ,ηη ζέιεηο, αιιά εγψ εηιηθξηλά, κε ηελ πείξα κνπ θαη κε
αγάπε, ζε ζπκβνπιεχσ απηά. Πάξε θαη ην πξνζσπηθφ κνπ ηειέθσλν γηα νηηδήπνηε, φ,ηη ψξα
ζέιεηο....
ΘΔΜΑ 20ν
ηελ Α΄ ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ, ζην νπνίν είζηε δηεπζπληήο, απνζηέιιεηαη ην απνιπηήξην θαη
εγγξάθεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν καζεηήο, ηνπ νπνίνπ ν παηέξαο πξνζέξρεηαη πξηλ ην
ηέινο Ηνπλίνπ θαη θαηαζέηεη αμηνιφγεζε απφ ην ΚΔΓΓΤ πσο είλαη καζεηήο κε «Γηάρπηεο
Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο» ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη δεηά γηα ην γην ηνπ «παξάιιειε
ζηήξημε».
ΑΠΑΝΣΖΖ:
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΣΖΡΗΞΖ
ΗΟΤΝΗΟ 2009
Ν. 3699/2008 Άξζξν 6
1. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα θνηηνχλ:
………
β) ε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, κε παξάιιειε ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε, απφ
εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ εηδηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Ζ παξάιιειε ζηήξημε παξέρεηαη ζε καζεηέο πνπ κπνξνχλ κε
θαηάιιειε αηνκηθή ππνζηήξημε λα παξαθνινπζήζνπλ ην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ηεο ηάμεο, ζε καζεηέο κε ζνβαξφηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπο δελ
ππάξρεη άιιν πιαίζην ΔΑΔ (εηδηθφ ζρνιείν, ηκήκα έληαμεο) ή φηαλ ε παξάιιειε ζηήξημε
θαζίζηαηαη απαξαίηεηε - βάζεη ηεο γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔΓΓΤ - εμαηηίαο ησλ εηδηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε ζηήξημε απφ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ
κπνξεί λα γίλεηαη ζε κφληκε θαη πξνγξακκαηηζκέλε βάζε. Σελ παξάιιειε ζηήξημε εηζεγείηαη
απνθιεηζηηθά ην νηθείν ΚΔΓΓΤ ην νπνίν κε γξαπηή γλσκάηεπζή ηνπ θαζνξίδεη ηηο ψξεο
παξάιιειεο ζηήξημεο θαηά πεξίπησζε. Οη αηηήζεηο γηα παξάιιειε ζηήξημε ππνβάιινληαη ζηε
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη κέζσ ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο δηαβηβάδνληαη ζηε
Γηεχζπλζε ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα έγθξηζε θαη
πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο. Ο ρξφλνο ππνβνιήο αηηήζεσλ παξάιιειεο ζηήξημεο νξίδεηαη
απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ζην ζρνιείν κέρξη ηελ 20ή Οθησβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο.
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ,
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα έγθξηζε παξάιιειεο ζηήξημεο
καζεηή, κέρξη ηελ απνζηνιή δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ από ην ΤΠΔΠΘ, είλαη ηα εμήο:

Ο γνλέαο:
Κάλεη αίηεζε πξνο ην ΚΔΓΓΤ γηα αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαη ρνξήγεζε γλσκάηεπζεο, ε
νπνία ζα πξνηείλεη ηελ παξάιιειε ζηήξημε γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο.
Γηα ηνπο γνλείο καζεηώλ κε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή – απηηζκό πνπ δηαζέηνπλ
αληίζηνηρε πεξζηλή γλσκάηεπζε από ην ΚΓΑΤ, ζεσξείηαη όηη ε ηειεπηαία είλαη ζε ηζρύ θαη δελ
απαηηείηαη ε έθδνζε λέαο. (άξζξν 7, παξ. 4γ: Οη παξάιιειεο ζηεξίμεηο ησλ απηηζηηθώλ καζεηώλ
δηαθόπηνληαη κόλν θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ θαη ηεο γλώκεο ησλ γνλέσλ.)
2.
Πξνζθνκίδεη ηε γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔΓΓΤ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ πξφθεηηαη λα θνηηήζεη ην
παηδί ηνπ θαη θάλεη αίηεζε πξνο ηε Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ ΤΠΔΠΘ κέζσ ηνπ Γ/ληε ηνπ
ζρνιείνπ.
1.

Ο Γ/ληεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:
Γηαβηβάδεη κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο ηα παξαθάησ έγγξαθα
α: ηελ αίηεζε ηνπ γνλέα,
β: ηελ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔΓΓΤ,
γ: βεβαίσζε θνίηεζεο ζπνπδψλ ηνπ καζεηή ζηελ ζρνιηθή κνλάδα.
Κνηλνπνηεί ηα αλσηέξσ ζηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο &amp; Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ
ρνιηθφ χκβνπιν γεληθήο αγσγήο (γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε).
Σν Γξαθείν Δθπ/ζεο:
Γηαβηβάδεη ηα έγγξαθα ζηελ νηθεία Γ/λζε Δθπ/ζεο.
Ζ θαηλνχξγηα εγθχθιηνο 2011
Θέκα 21ν
Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ελφο ρνιείνπ ππνβάιιεη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ
γξαπηή δηακαξηπξία γηα ηελ εθθεληξηθή θαη πιήξε αθξνηήησλ ακθίεζε κηαο εθπαηδεπηηθνχ θαη
δεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ.
Σν ζέκα ηεο ελδεδεηγκέλεο ακθίεζεο ζην ζρνιείν είλαη πακπάιαην θαη ζπλαηζζεκαηηθά
θνξηηζκέλν. Έρνπλ ππάξμεη αληεγθιήζεηο , γλψκεο, επίθιεζε εζηθψλ θαλφλσλ θηι
Μέλνπκε ζηελ ιέμε εζηθή κε ηελ ρακέλε ηεο πξψηε εηπκνινγηθά ζεκαζία ηνπ έζνπο δει. ηεο
ζπλήζεηαο θαη κάιηζηα ηεο ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΖ ΤΝΖΘΔΗΑ. Αλ θάηη απνηειεί πάγθνηλε
γεληθεπκέλε ζπλήζεηα είλαη απνδεθηφ. Αλ είλαη ζηνλ αληίπνδα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, ζπλήζσο δελ
είλαη. Έηζη εμεγείηαη πνπ θάπνηνη εζηθνινγνχληεο πξψηα εμφξθηδαλ ηηο «θφξκεο» (έηζη έιεγαλ
ζηελ Διιάδα ηα κπινπ-ηδηλ ην 1970) έξηρλαλ θαη ηηο ζρεηηθέο απνβνιέο ηφηε θαη κεηά ζηα
παηδηά ηνπο ελέρνλην μεβακκέλα , ηερλεηψο μεζθηζκέλα θαη ηερλεηψο βξνκηζκέλα ηδηλ ηα
νπνία ελίνηε θνξνχζαλ νη ίδηνη. Γει. ην ηξηθνιφξ καιιί ζπλεπάγεηαη πεηζαξρηθφ έιεγρν φηαλ
απνηειεί κνλαδηθφηεηα ή κηθξή κεηνςεθία θαη εζηθψο αδηάθνξε πξάμε φηαλ απνηειεί ην καιιί
ηεο πιεηνλφηεηαο. Χζηφζν , ππάξρνπλ θφθθηλεο γξακκέο , φπνπ ρσξίο λα γλσξίδνπκε θαη λα
πεξηγξάθνπκε ξνχρα θαη εκθαλίζεηο λα ηα ζπκπεξηιακβάλνπκε φια ζε κηα γεληθή δηαρξνληθή
δηαηχπσζε. Σελ επηρεηξψ:
«Δξρφκαζηε ζην ζρνιείν, θαζεγεηέο θαη καζεηέο, κε ηέηνην ηξφπν ελδεδπκέλνη θάζε θνξά έηζη
ψζηε λα πεξλάκε απαξαηήξεηνη!»
Γηαηί πξέπεη λα πεξλάκε απαξαηήξεηνη; Γελ είλαη θαθφ απηφ; Απάληεζε: ρη! Σν ζρνιείν δελ
είλαη ηνπ θαίλεζζαη, αιιά ηνπ είλαη! Γη απηφ έρνπκε θαη εμεηάζεηο δηαγσλίζκαηα, επηδφζεηο
εξγαζίεο, πξνζπάζεηεο, θφπν, κφρζν, θπλήγη ηεο γλψζεο , ηεο ζηέξεαο γλψζεο. Θα πξέπεη λα
πξνθαινχκε ηελ πξνζνρή γηα ηηο επηδφζεηο καο, γη απηφ πνπ θάλνπκε ζην ζρνιείν, γη απηφ
πνπ εξρφκαζηε. Δίλαη θαθφ ν Γηεπζπληήο ζαο λα έιζεη κε ζαγηνλάξεο θαη βεξκνχδα; Δίλαη
εζηθψο θαθφ ή παξάλνκν; Γελ είλαη , αιιά ζα πξνθαιεί ην γέιην , ην ζρφιην ελψ ΔΓΧ ε
δνπιεηά ηνπ είλαη άιιε! Αλ έιζνπκε φινη κε ςαξάδηθν κπνξεί λα κελ καο πξνθαιεί εληχπσζε,
αιιά ε δνπιεηά καο είλαη ΑΛΛΖ! Γελ βάδνπκε ινηπφλ εζηθνχο θαλφλεο νχηε απξφζσπνπο
θαλνληζκνχο νχηε πεξηγξαθηθνχο ηνπ ηχπνπ «απαγνξεχεηαη ε θνχζηα λα είλαη πάλσ απφ ην
γφλα!» Λέκε: Δξρφκαζηε έηζη ψζηε λα πεξλάκε απαξαηήξεηνη θαη λα πεξλάκε απαξαηήξεηνη
σο πξνο ηελ εκθάληζε θαη λα θάλνπκε αηζζεηή ηελ παξνπζία καο σο καζεηέο θαη θαζεγεηέο.
Απηφο είλαη ν γεληθφο θαλφλαο.....
Σν παξαπάλσ θήξπγκα γίλεηαη κεηά ηελ πξσηλή πξνζεπρή .
Δλ ζπλερεία θαιείηαη ε θαζεγήηξηα ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή γηα ζπλέληεπμε (ελλνείηαη φηη ην
ζέκα φλησο πθίζηαηαη θαη φηη ζπκκεξίδεηαη ηελ θαηαγγειία ν Γηεπζπληήο)

Δθεί ζέιεη ιεπηφηεηα θαη ηέρλε.
Δθεί ν Γηεπζπληήο ζα ηεο πεη «φηη ληχλεηαη πάληα ζηελ κφδα» αιιά εδψ έρνπκε θάπνηνπο
πεξίεξγνπο πνπ πηάλνληαη απφ ηα επηθαηλφκελα θαη καο θξίλνπλ απφ ηελ εκθάληζε. Γελ ζην
ιέσ φπσο ν Βέγγνο ζηελ αηάθα «νιίγνλ πην ξαζνεηδέο δεζπνηλίο» αιιά ι.ρ. δηαθαλή ιεπθά
κε ζθνχξα εζψξνπρα δεκηνπξγνχλ αίζζεζε ζηνπο έθεβνπο καζεηέο καο, θη αλ κάιηζηα θαη ε
γπλαίθα είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλίζηκε, ππεηζέξρεηαη δήιηα, κνρζεξία θαη καο θάλνπλ θαη
θαηαγγειίεο. Δζχ φπσο ζέιεηο ληχλεζαη, αιιά θάλεηο κηα πξνζπάζεηα γηα πην ζπληεξεηηθφ
ληχζηκν , αθνχ εδψ δελ θαηαιαβαίλνπλ απφ κφδα. Δμ άιινπ άθνπζεο ηη είπα γηα φινπο ζήκεξα
κεηά ηελ πξνζεπρή. Δγψ πξνζσπηθά ζε παξαθαιψ γηα κία ειαθξά πξνζπάζεηα ζπληεξεηηθήο
εκθάληζεο γηα λα κελ πιέμνπκε κε ηηο παηεξηθέο ηνπ ζπιιφγνπ... γνλέσλ γηαηί δελ ηηο κπνξψ .
Θα ην θάλεηο γηα κέλα πξνζσπηθά , φπσο ζην δεηψ θαη επραξηζηψ γηα ηελ θαηαλφεζε.
(Αο ειπίζνπκε φηη ζα...πηάζεη!)
Θέκα 22ν
Ο ζχιινγνο γνλέσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία δηεπζχλεηε δηακαξηχξεηαη εληφλσο γηα
ηελ επηζεηηθή θαη επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ελφο καζεηή, ν νπνίνο εκθαλίδεη θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θεξχζζεη απνρή ησλ καζεηψλ απφ ηα καζήκαηα θαη δεηά ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν.
Απάληεζε:
Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν χιινγνο έρεη θαηαιεθζεί απφ νπαδνχο ηεο θαηάιεςεο
γηα λα ιπζνχλ ηα Δθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα θαη πξφθεηηαη γηα ζνβαξφ θαη ιεπηφ πξφβιεκα,
αθνχ φινη πξέπεη λα θαζίζνπλ ζηα ζξαλία θαη λα επαλεθπαηδεπζνχλ απφ ζσζηνχο
δαζθάινπο, πνπ λα μέξνπλ πψο παίδεηαη ην παηρλίδη ηεο πνιηηηθήο
Ο Γηεπζπληήο θαιείηαη λα ρεηξηζηεί ηελ εγεζία ηνπ πιιφγνπ , ην Γ θαη λα ηνπο πεη κε θάπνηνλ
ελδεδεηγκέλν ηξφπν , εγψ ιέσ «απζηεξφ» ηα παξαθάησ:
1. Γηα πνην ιφγν αγλννχλ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν δηδαζθφλησλ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα
ηηο παηδαγσγηθέο απνθάζεηο. Δίλαη δπλαηφλ λα θαιείηε αλήιηθα παηδηά λα θάλνπλ απνρή; ην
μέξεηε φηη εθ ηνπ λφκνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα βάινπκε απνπζίεο αδηθαηνιφγεηεο ζηα
παηδηά; Αλ θάπνην παηδί κείλεη απφ απνπζίεο ελψ έλα άιιν δελ κείλεη δηφηη βγάδεη πάλσ απφ
15 ελψ θη απηφ ζα απέρεη ησλ καζεκάησλ φπσο ν ζπκκαζεηήο ηνπ , ηφηε πνίνο ζα είλαη ν
εζηθφο ππεχζπλνο; Δζείο πνπ παξαθηλείηε αλήιηθα λα θάλνπλ πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ
έρνπλ πιήξε επίγλσζε ησλ πξάμεψλ ηνπο; Δζείο ελεκεξψζαηε γηα ην πξφβιεκα Καζεγεηή
είηε Γηεπζπληή, Τπνδηεπζπληή, Φχιαθα , 15- κειέο ; Έξρεζηε έλα σξαίν πξσηλφ σο θεξαπλφο
ελ αηζξία θαη θαιείηαη ηα παηδηά ζαο λα κελ θάλνπλ κάζεκα; Σνπο θάλεηε θαιφ; Ήιζαηε εδψ λα
ηα ζπδεηήζνπκε; Σν μέξεηε φηη ππάξρεη πέξαλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ην «ρνιηθφ
πκβνχιην» , έλα φξγαλν πνπ απνηειείηαη απφ χιινγν δηδαζθφλησλ , ηξεηο εθπξνζψπνπο
15-κεινχο, εθπξφζσπν πιιφγνπ Γνλέσλ , Γεκνηηθφ χκβνπιν σο εθπξφζσπν ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο θαη πξνεδξεχεη ν Γηεπζπληήο; Δθεί ζα ηα πνχκε φια. πγθαιείηαη αχξην εθηάθησο
εδψ ζην ζρνιείν κεηά ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ. Γηα ην ζέκα ηεο απνρήο θαη λα μεθαζαξίζνπκε
πψο ζα ιπζεί. Γεκνθξαηηθά , δηφηη φια πξνβιέπνληαη θαη ε Γεκνθξαηία δελ έρεη αδηέμνδα
φπσο αξέζθνληαη λα ιέλε θαη νη πνιηηηθνί. Γελ θάλνπκε εθβηαζκνχο, αιιά ζπδεηάκε,
ζπλδηαιεγφκεζα , ζπζθεπηφκεζα θαη θαηαζέηνπκε επηρεηξήκαηα , πάληα ζηα πιαίζηα ησλ
λφκσλ εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχκε.
ηαλ ζπγθιεζεί ην ΥΟΛΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ, ν Γηεπζπληήο ζα θάλεη εηζήγεζε γηα ην πξφβιεκα
πνπ δεκηνπξγήζεθε παξνπζηάδνληαο ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη ρνιηθέο κνλάδεο, ηη
αξκνδηφηεηεο έρεη ν Γηεπζπληήο, ν ζχιινγνο θαζεγεηψλ θαη ην ρνιηθφ πκβνχιην. Κεληξηθή
επηδίσμε είλαη λα ηεξεζεί ε λνκηκφηεηα θαη ιχζεηο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ λφκσλ. ην ρνιηθφ
πκβνχιην, ζα θαιεζηεί θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο πνπ είλαη Παηδαγσγηθφο Τπεχζπλνο γηα ην
ρνιείν, ελψ είλαη απηνλφεην φηη ζα έρεη ελεκεξσζεί Γξαθείν αξκφδην θαη ΓΓΔ απφ ηελ πξψηε
ζηηγκή.
Θέκα 23νλ
Μφιηο έρεηε αλαιάβεη ηελ Γ/λζε ελφο ζρνιείνπ θαη έρεη πξνθχςεη θάπνην ζέκα, γηα ην νπνίν ζα
πξέπεη λα εξγαζηείηε ην απφγεπκα. Εεηάηε απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα κείλεη
καδί ζαο γηα λα ζαο βνεζήζεη ζηελ δηεθπεξαίσζε απηή θαη εθείλνο αληηδξά. Μάιηζηα θάπνηα
ζηηγκή ζαο ιέεη: «Σφζνλ θαηξφ ιεηηνπξγνχζακε κέζα ζην σξάξηφ καο, γηαηί λα αιιάμεη απηφ
ηψξα; Αθνχ δελ πιεξψλνκαη παξαπάλσ γηαηί λα δνπιέςσ πεξηζζφηεξν;»
Ζ παξαπάλσ θαηάζηαζε έρεη δηάθνξεο παξακέηξνπο θαη αξρέο:

1. ηη «ν Γηεπζπληήο ηα μέξεη φια» αιιά ζηελ πξάμε δελ είλαη δπλαηφλ λα ηα μέξεη φια.
2. ηη φιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη εληφο ηνπ σξαξίνπ 8-2 ην νπνίν ζηελ πξάμε δελ ηεξείηαη απφ
«έζηκν» (ην έζηκν δελ ππεξηζρχεη ηνπ λφκνπ)
3. ηα θαιά νξγαλσκέλα ζρνιεία, φια κπνξνχλ λα δηεπζεηεζνχλ νκαιά, εληφο ηνπ σξαξίνπ .
4. Ζ έθηαθηε δνπιεηά πξνέθπςε (ΠΗΘΑΝΟΝ) δηφηη δελ ηεξήζεθε ην 8-2 απζηεξά. Αλ εηεξείην,
ίζσο λα κελ είρε δεκηνπξγεζεί.
5. Ο Γηεπζπληήο αλ ζέιεη λα ηνλ ζέβνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ζα πξέπεη λα
έξρεηαη πξψηνο θαη λα θεχγεη ηειεπηαίνο. Καη φρη ζην 8-2 θαη φρη κφλν ζηηο εξγάζηκεο. Απηφ
είλαη γλσζηφ ζε φινπο ηνπο δηεπζπληέο , θαιφ είλαη λα ην δηεπθξηλίζεη ζηνλ θαζεγεηή.
6. Σν έθηαθην πνπ ηνπ δεηά λα θάλεη, είλαη ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΔΚΣΑΚΣΟ θαη δελ νθείιεηαη ζε
ΠΡΑΞΔΗ Ή ΠΑΡΑΛΖΦΔΗ άιισλ θαζεγεηψλ ή ηνπ Γηεπζπληή, δηφηη θαιά ζα θάλεη λα ηνπ
αξλεζεί ηελ απαζρφιεζε.
6. Αλ ν Γηεπζπληήο έρεη πάξεη δηαδχγην κε ηηο ΣΠΔ θαη δεηά ι.ρ. απφ ηνλ Πιεξνθνξηθφ «λα
δψζεη θσδηθνχο ζήκεξα ζηα παηδηά , ηειεπηαία κέξα πνπ ηξία δελ ήιζαλ θαη ηα εηδνπνηήζακε
θαη είπαλ πσο ζα έιζνπλ ζηηο 2.30 γηαηί δνπιεχνπλ» πξέπεη λα θαζίζεη γηα ηα παηδηά, αιιά δελ
ζα έρεη θαλέλα ζεβαζκφ ζηνλ Γηεπζπληή πνπ είλαη άζρεηνο κε ηηο ΣΠΔ θαη ζέιεη λα δηεπζχλεη
ρνιηθή Μνλάδα.
Αλ δελ θαζίζεη ν θαζεγεηήο ηνπ λα ηνλ βνεζήζεη ζε 1-2 πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε
έλα ρξφλν (ΟΥΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ) Ο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ζθεθζεί φηη:
α) Γελ έρεη νχηε έλαλ θαζεγεηή λα ηνλ ζηεξίμεη ζε κηα δχζθνιε.
β) Ο ίδηνο θηαίεη πνπ δελ έθηηαμε ην θαηάιιειν εξγαζηαθφ θιίκα ψζηε θάπνηνο λα κπνξεί λα
θάλεη κηα ζπζία- παξαρψξεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη φινη νη θαζεγεηέο
αθηιφηηκνη.
Βεβαίσο ν Γηεπζπληήο έρεη δηάθνξα «αθαηακάρεηα» επηρεηξήκαηα ειεγρφκελεο φκσο
λνκηκφηεηαο:
Α) «Έια θαη ζα ζνπ δψζσ απαιιαγή ηελ ηάδε κέξα.» (παξάλνκν)
Β) «Έια θαη κεζαχξην ζηηο αμηνινγήζεηο ζα ζνπ βάιισ θαιφ βαζκφ!» (αληηδενληνινγηθφ)
Γ) «Γηεπθφιπλέ κε θαη κέλα κηα θνξά ην ρξφλν πνπ ζην δήηεζα, ψζηε λα κπνξέζσ λα ζε
δηεπθνιχλσ θαη γσ φπνηε ην ρξεηαζηείο» (ρκ....απηφ θάπσο ζηέθεη)
Γ) «εγψ δελ ζε βάδσ θάζε ρξφλν ζηελ Λπθεηαθή Δπηηξνπή;» (αληηδενληνινγηθή ππελζχκηζε
«επεξγεζίαο»)
Δ) «Έια θαη θέηνο ζα ζε βάιισ (ή ζα ζε βγάισ απφ) ζηελ/ηελ Λπθεηαθή Δπηηξνπή!» (Θεηηθή
ή αξλεηηθή ελίζρπζε ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ, ειεγρφκελε απφ άπνςε δενληνινγίαο.
(Ννκίδσ θαιχθζεθε αξθεηά ην ζέκα)
Θέκα 24νλ
Έλαο θίινο ζαο εξγάδεηαη ζε θάπνην ζρνιείν άιιεο πεξηθέξεηαο απφ ηε δηθή ζαο. πδεηψληαο
καδί ζαο εθθξάδεη παξάπνλα γηα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή ζαο ιέεη: «Ο Γηεπζπληήο
κνπ δελ κε επαηλεί φηη θαη αλ θάλσ. Πξφζθαηα ηειείσζα θάηη πνπ ήηαλ δχζθνιν θαη ην είρε
δεηήζεη επαλεηιεκκέλα απφ άιινπο ρσξίο λα αληαπνθξηζνχλ θαη εθείλνο αληέδξαζε ιέγνληαο:
«Μάιηζηα, ηέιεησζε θη απηή ε εθθξεκφηεηα». Έπεηηα γχξηζε ηελ πιάηε θαη έθπγε. Πξνζπαζψ
ζπλέρεηα λα θάλσ θαιά ηε δνπιεηά κνπ, φκσο εηιηθξηλά δελ έρσ θακηά δηάζεζε πηα λα αθνχζσ
ηνλ Γηεπζπληή κνπ. Πξφζεμε κελ θάλεηο ηα ίδηα.
Απάληεζε: Ζ ελίζρπζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή είλαη έλα παηδαγσγηθφ εξγαιείν απνηειεζκαηηθφ
αθφκε ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ («Μπηρευβηνξηζκνχ») , παξ΄φηη
ζεσξείηαη μεπεξαζκέλνο απφ λεψηεξεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο . Χζηφζν, ηελ ελίζρπζε ηελ
έρνπλ αλάγθε κηθξνί θαη κεγάινη. Αο κελ μερλάκε φηη νη κεγάινη αλδξψζεθαλ κέζα ζε έλα
ζρνιείν φπνπ επηθξαηνχζε ν πκπεξηθνξηζκφο, φπσο θαη ηψξα άιισζηε κε ηελ κνξθή ι.ρ.
βαζκνινγίαο, απνλνκήο επαίλσλ, παξάδνζεο ζεκαίαο ζηνλ αξηζηνχρν, δηαγσγή, πεηζαξρηθέο
πνηλέο θηι. Καη νη Γεκφζηνη Τπάιιεινη έρνπλ έλα μεραζκέλν ζχζηεκα ελίζρπζεο αξλεηηθήο (
πεηζαξρηθφο θψδηθαο Γ.Τ.) ν νπνίνο πεξηέρεη θαη ζεηηθή ελίζρπζε Βιέπε ΔΓΧ
Παιηά ππήξραλ πεξηζζφηεξα είδε δηαθξίζεσλ απφ ηα λπλ ππάξρνληα. (ι.ρ. εχθεκνο κλεία,
επαξέζθεηα, έπαηλνο, κεηάιιηνλ δηαθεθξηκέλσλ πξάμεσλ κεηά δηπιψκαηνο.) Απηά ειέγνλην
«εζηθέο ακνηβέο»
ηηο Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο ππάξρεη ην κπφλνπο. ην Γεκφζην νπσζδήπνηε ππάξρνπλ ηα
πξναλαθεξζέληα επίζεκα, αιιά ππάξρεη θαη ν έπαηλνο πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθφο ή
Γεκφζηνο , κεηά ηελ πξνζεπρή ή ελ πιιφγσ είηε κε επθαηξηαθή , παξεπίκπηνπζα δηαδηθαζία
είηε ζθνπνχκελε επί ηνχησ. Ο Γηεπζπληήο κηαο ρνιηθήο κνλάδαο δελ πξέπεη λα μερλά ηελ
επηβξάβεπζε .

Θέκα 25ν
Καηφπηλ απφθαζεο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ν εθπαηδεπηηθφο Παπαδφπνπινο Υαξίιανο
νξίζηεθε ηελ 25ε Μαξηίνπ λα ζπλνδεχζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο ηνπ ζηηο ηνπηθέο
εθδειψζεηο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθδειψζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο. Ο
εθπαηδεπηηθφο αξλήζεθε λα παξαζηεί πξνθαζηδφκελνο φηη ε εκέξα απηή είλαη αξγία. Ο
Γηεπζπληήο, γηα λα κε δεκηνπξγεζεί επξχηεξν πξφβιεκα θαη θηάζεη ην ζπκβάλ κέρξη ηα
«απηηά» ηεο Γηεχζπλζεο, φπσο είπε, ζπλφδεπζε ν ίδηνο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.
Απάληεζε:
Ο δηεπζπληήο θαιά έθαλε θαη ΄ αξρήλ γηα λα ππάξρεη ζπλνδφο ησλ καζεηψλ.
θεηιε παξάιιεια λα πεη ζηνλ «πνλεξνχιε» θαζεγεηή, φηη λαη κελ είλαη αξγία, αιιά ηα
ζρνιεία κεηέρνπλ ησλ εθδειψζεσλ θαη πεγαίλεη έλαο θαζεγεηήο εθ πεξηηξνπήο θαη ηψξα είλαη
ε ζεηξά ηνπ. Γελ είλαη γηα θάζε ρξφλν, αιιά γηα κηα θνξά ζηα 10 ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα
αζήκαληε ππεξεζία 2 σξψλ, αθνχ κεηά αθνινπζεί θαη αλαςπθηηθφ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή
Γηεχζπλζε.
Αλ δελ πεηζζεί νθείιεη λα ηνπ ππελζπκίζεη ην θαηαιπηηθφ επηρείξεκα 8-2 Γει. λα ηνπ πεη, φηη
θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεη ην δηδαθηηθφ ηνπ σξάξην νθείιεη λα έξρεηαη ζην γξαθείν κήπσο
ππάξρεη θάπνηα έθηαθηε δνπιεηά λα ηνπ αλαζέζεη. Δθεί πξέπεη λα ηνπ πεη: «πσο μέξεηε θ.
Παπαδφπνπιε, δελ έρνπκε Γξακκαηέα ζην ρνιείν καο , νχηε Δπηζηάηε, νχηε Φχιαθα, νχηε
κφληκε θαζαξίζηξηα. Ο δηεπζπληήο θάλεη ηνλ εηζπξάθηνξα ηνπ ΜΣΠΤ θαη θάζε ηφζν πάεη γηα
αγνξά ελζήκσλ, πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ, ΟΣΔ, λεξφ, ηηκνιφγηα πξνκεζεπηψλ, ζηνλ
Γήκν ζηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα παίξλνπλ ζην ζρνιείν θαη λα
κελ ην ζεθψλεη θάπνηνο ην ηειέθσλν. Καηαιάβαηε;
επίζεο λα ζαο πσ, φηη ε Τπεξεζία απηή είλαη εθ πεξηηξνπήο. Αλ δελ πάηε εζείο ζα πάεη
θάπνηνο άιινο ζπλάδειθφο ζαο θαη απηφο δελ έρεη ιηγφηεξα δηθαηψκαηα απφ εζάο νχηε
ππνρξεψζεηο. Γελ έρσ δηθαίσκα λα ραιάζσ ην εξγαζηαθφ θιίκα. Δπίζεο πάλε ηα παηδηά καο.
Καη πάλε αξθεηά. Θα πάλε κφλα ηνπο αλήιηθα παηδηά σο....ζρνιείν; Δίλαη ινγηθφ; Χο
θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί, έρνπκε ηδηαηηεξφηεηεο. Ναη κελ είλαη αξγία, αιιά αλ δελ
πάκε ζα καο κνπληδψλεη ε θνηλσλία. Θεο λα δπζθεκηδφκαζηε; Ζ Κνηλσλία γλσξίδεη φηη επί 180
ρξφληα ζπλερψο θαη αδηαιείπησο ηα ζρνιεία πάλε ζε εζληθέο ενξηέο. Θα πείζνπκε ηελ
θνηλσλία φηη ζέινπκε ππεξσξία θαη ακνηβή εξγαζίαο ζε αξγία;
Θα πάο;
(Αλ αξλεζεί κεηά απφ απηά, ζεκαίλεη φηη δελ επηθνηλσλεί γεληθψο θαη ζα βγάιεη ζηελ πνξεία
θαη άιια πξνβιήκαηα)
Μεηά ν δηεπζπληήο ηνπ δειψλεη:
Θα πάσ εγψ θαη απφ Γεπηέξα φ,ηη είπακε έηζη;
Σελ Γεπηέξα φηαλ καδεπηνχλ φινη νη θαζεγεηέο ζην γξαθείν ηελ πξψηε ψξα, ζα ηνπ
αλαθνηλψζεη πξνθνξηθά εηο επήθννλ φισλ: «θ. Παπαδφπνπιε, φηαλ ηειεηψζεηε ηα καζήκαηά
ζαο ζέισ ζην γξαθείν κνπ!»
Αλ ν θ. Παπαδφπνπινο θχγεη ρσξίο λα έιζεη ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή. (πνιχ πηζαλφλ)
αθνινπζεί ηειεθψλεκα. «Διάηε πάιη πίζσ! Ξεράζαηε πνπ ζαο θψλαμα; Έρσ λα ζαο αλαζέζσ
εξγαζία!»
Αλ δελ έιζεη, ηελ άιιε κέξα πξψηε ψξα ζην γξαθείν θηι
Αλ έιζεη, ζα ηνπ αλαηεζεί ε εξγαζία λα πξνζέρεη ην ηειέθσλν θαη λα ην ζεθψλεη θαη κήπσο
έιζεη θάπνηνο γνλέαο δηφηη ν Γηεπζπληήο ζα πάεη ζηνλ Γήκν γηα δνπιεηέο. Πάξε θαη ην θηλεηφ
κνπ λα ην δψζεηο ζε φπνηνλ κε δεηήζεη!
φπνηε ηειεηψλεη ν θ. Παπαδφπνπινο ν Γηεπζπληήο ζα εθπιεξψλεη ηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο ηνπ
ρνιείνπ.
Αλ ν θ. Παπαδφπνπινο πεη επηρείξεκα ηνπ ηχπνπ «γηαηί εκέλα θη φρη άιινλ» ν Γηεπζπληήο
ζα ηνπ πεη «Γηαηί νη άιινη ηελ 25ε θαη 28ε θαη φρη εζχ;»
Μέρξη λα παξαδερζεί ην ιάζνο ηνπ!
Αλ ην ηξαβήμεη θη άιιν, έρεη ηνλ ηξφπν ηνπ ν Γηεπζπληήο λα ηνλ ζπκκνξθψζεη ιακβάλνληαο
θιηκαθσηά κέηξα.
Δλλνείηαη θαη κηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα:
ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ θαηά επηέκβξην, έρεη γίλεη πξφβιεςε κέρξη πνηνο εθθσλεί
θέηνο ηνλ παλεγπξηθφ ιφγν, άξα ΚΑΗ γηα ην πνηνο εθπξνζσπεί ην ζρνιείν ηελ 25ε.
Πξφθεηηαη γηα έγγξαθν πνπ έρεη ζπλππνγξάςεη θαη φπνηα αληίξξεζή ηνπ ζα έπξεπε λα
ηελ εθθξάζεη εθεί. πλεπψο κπνξεί λα πάεη θαη γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, αιιά απηφ
ζα απνθεπρζεί θαη ζα πάεη κεηά ηελ ηξίηε ηέηαξηε θιηκάθσζε, κέρξη λα δεηήζεη κηα
απιή ζπγγλψκε.
Πξέπεη λα γίλεη κηα γεληθή παξαηήξεζε:

ε φ,ηη ηνλ αθνξά, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα , επαλαιακβάλσ ζε
φ,ηη ηνλ αθνξά ή κπνξεί λα ην δηεθπεξαηψζεη κφλνο ηνπ. ε φ,ηη αθνξά φκσο ηελ
ηζφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ θαζεγεηψλ, φηαλ απηή δέρεηαη ρηππήκαηα απφ ηέηνηεο
αληηζπλαδειθηθέο ελέξγεηεο, πξέπεη λα ππάξρεη κεγάιε απζηεξφηεηα, δηφηη κπνξεί λα
ηηλαρζεί ην θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα ζηνλ αέξα. Ο δπλακηηηζκφο ηνπ θαινχ εξγαζηαθνχ
θιίκαηνο ζα δξάζεη δηαιπηηθά ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο
θακία αλνρή ζε απηφ ην θαηλφκελν ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν πνπ έρνπκε ινχθα εηο
βάξνο άιινπ...
Θέκα 26ν
Δθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζην Γηεπζπληή φηη δχν αδέιθηα πνπ θνηηνχλ ζηελ ηάμε ηεο έξρνληαη
ζην ζρνιείν κε κψισπεο ζην ζψκα ηνπο θαη φηη πηζαλφλ είλαη ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
Ο Γηεπζπληήο γλσξίδεη ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ απφ παξειζφληα έηε, αιιά ζπζηήλεη ζηε
δαζθάια φηη είλαη θαιχηεξα λα παξαβιέςνπλ γηα αθφκα κηα θνξά ην γεγνλφο, θαζψο ν
παηέξαο είλαη ηδηαίηεξα βίαηνο θαη ζα ππάξμεη αλαζηάησζε ζε φιν ην ζρνιείν.
Απφιπηε απάληεζε βάζεη λφκνπ
ην Νφκν 3500/06 (Φ.Δ.Κ. 232, η. Α΄/24-10-2006) κε ζέκα «Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ έλαληη θαηλνκέλσλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
ην Νφκν γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
αληηιακβάλνληαη θαηλφκελα βίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θάπνηνπ καζεηή.
πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 23 ηνπ Ν.3500/06 αλαθέξεηαη:
1. Δθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο 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.
Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνηλψλεη, ακέζσο, ηελ αμηφπνηλε πξάμε ζηνλ
αξκφδην εηζαγγειέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ
Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ή ζηελ πιεζηέζηεξε αζηπλνκηθή αξρή.
Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, θαζψο
θαη νη ππεχζπλνη ησλ πάζεο θχζεσο Μνλάδσλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο.
2. Καηά 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 27ν
Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ελφο ζρνιείνπ απνηειείηαη εμνινθιήξνπ απφ θαπλίδνληεο
εθπαηδεπηηθνχο. ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηηο 17-12-2010, απνθάζηζε νκφθσλα λα
δηακνξθψζεη κία παξνπιηζκέλε αίζνπζα σο ρψξν γηα ηνπο/ηηο θαπλίδνληεο εθπαηδεπηηθνχο. Ο
Γηεπζπληήο, κάιηζηα, δεζκεχζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο.
Απάληεζε (απνιχησο ζεηηθή)
χκθσλα κε ηνλ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΚΑΣΖΡΓΖΘΔΝΣΑ ΝΟΜΟ, ν χιινγνο είλαη ζσζηφο. (Γει.
ΓΔΝ είλαη!) Ο παιηφο κή ηζρχσλ ηψξα λφκνο νκηινχζε γηα «αίζνπζα ηζρπξά εμαεξηδφκελε»
πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαπληζηήξην.
Με ηνλ ηειεπηαίν ΗΥΤΟΝΣΑ ΝΟΜΟ, ην θάπληζκα απαγνξεχεηαη παληειψο εληφο ηνπ
ρνιείνπ.
Να ππελζπκίζνπκε, φηη έρνπλ αιιάμεη λφκνη γηα ην θάπληζκα πνιινί πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζχγρπζε
 Παιηά επηηξέπεην.
 Αξρέο 2009 επηηξέπεην ζην Γεκφζην ζε «ηζρπξά αεξηδφκελνπο ρψξνπο»
 Μέζα 2009 Με ηνλ Νφκν Αβξακφπνπινπ επεηξέπεην ζε εηδηθνχο ρψξνπο ,
εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη λα ππάξρνπλ θαη πάλσ απφ 50 ππάιιεινη. Ο
λφκνο είρε πξφβιεςε αλαζεψξεζήο ηνπ ηελ 1-1-2010 αλ δεη ν λνκνζέηεο
ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ ή κε (Διιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο)
 Σν ΝΤΝ ΗΥΤΟΝ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ , ζπλνςίδεηαη ζηελ πην πξφζθαηε
εγθχθιην(2011):

ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ
Αξ.Πξση.13896/Ζ/03-02-2011ΤΠΓΒΜΘ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚ. &amp; ΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ
Πιεξνθνξίεο: Γ. ΑΛΔΞΑΚΖ
Σει.:210 344-2356
ΘΔΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ
ΥΔΣ: α) Ν. 3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ΔΤ θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο».
β) Δγθχθιηνο κε αξηζκ. πξση. 103147/19.8.2010 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3868/2010
γ) Δγθχθιηνο κε αξηζκ πξση 7136 /19.1.2010 «εθαξκνγή ηεο λνκνζεζία ο γηα ηελ απαγφξεπζε
ηνπ
θαπλίζκαηνο».
αο ππελζπκίδνπκε φηη κε ην Ν. 3868/2010 (θεθ Ε) απαγνξεχζεθε απφ 1.9.2010 πιήξσο ην
θάπληζκα ζε φινπο ηνπο θιεηζηνχο δεκφζηνπο, αιιά θαη ζηνπο ηδησηηθνχο εξγαζηαθνχο ρψξνπο
κε ηξνπνπνίεζε ησλ Νφκσλ 3730/2008 θαη 3370/2005.
Ζ παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο απφ ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, ηνπο
δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ηνπο ππαιιήινπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη
ππεξεζίεο ηνπο, ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
πνπ πξνβιέπεη ν αλσηέξσ λφκνο, αιιά απνηειεί θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ
ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πεηζαξρηθή επζχλε ηνπο (άξζξν
17 παξ 11 ηνπ λφκνπ).
Οη πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ΚΤ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο
θαη Θξεζθεπκάησλ παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ελππφγξαθα ηνπο ππαιιήινπο πνπ
ππεξεηνχλ ζηε κνλάδα ηνπο
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Β. ΚΟΤΛΑΗΓΖ
Πξφβιεκα φκσο εθπαηδεπηηθφ ππάξρεη γηα ηνλ Γηεπζπληή.
Αλ ππάξρνπλ πνιινί θαπληζηέο θαη έρνπλ κάζεη λα παξαβηάδνπλ ηνλ λφκν (ζχλεζεο ελ
Διιάδη) ππάξρεη πξφβιεκα , αθνχ φηαλ έλαο καζεκέλνο λα θαπλίδεη , μαθληθά
ππνρξεσζεί λα κελ θαπλίδεη, γλσξίδνπκε φηη ζα έρεη ΜΟΝΗΜΟ ΔΚΝΔΤΡΗΜΟ, πξάγκα
πνπ ζα ην πιεξψζεη ην ζρνιείν.
Γη απηφ ην ζρνιείν, πξέπεη λα δηακνξθψζεη ζηεγαζκέλν πιελ αλνηθηφ ρψξν , φπνπ ζα κπνξεί
θάπνηνο λα θαπλίδεη ρσξίο λα βξέρεηαη αιιά φρη θαη λα ζεξκαίλεηαη.
Μνλαδηθή λφκηκε ιχζε -ηειηθά- είλαη ην πξνζειηαθφ ππήλεκν ζηέγαζηξν ζην ζρνιείν
θαη έλα παιηφ ην ρεηκψλα.
ζέκα 28ν
Ο Γηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ κε έγγξαθφ ηνπ, βεβαηψλεη ςεπδψο φηη ν Παπαδφπνπινο
Αζαλάζηνο ηνπ Κνζκά απεθνίηεζε απφ ην ζρνιείν ηνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1972-1973.
Μάιηζηα, ζηελ ελέξγεηα απηή πξνέβε θαηφπηλ έληνλσλ παξαθιήζεσλ ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ θαη παξέκβαζεο ελφο πνιχ γλσζηνχ πνιηηηθνχ παξάγνληα.
Ο θ. δηεπζπληήο έρεη δηαπξάμεη ην πνηληθφ αδίθεκα ηεο ζχληαμεο «ςεπδνχο
βεβαηψζεσο» θαη ν πνιηηηθφο ΓΔΝ ζα πάεη ζην δηθαζηήξην λα ηνλ απαιιάμεη απφ ην

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΛΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΓΟΡΖΣΖΡΗΟΤ πνπ ζα ιέεη «....επί ζθνπψ παξαλφκνπ
νθέινπο» Σν αδίθεκα είλαη ΠΟΗΝΗΚΟ, θαη δηάθνξν ησλ πεηζαξρηθψλ πνπ έρεη
δηαπξάμεη. Αλ κειεηήζνπκε ηνλ πεηζαξρηθφ θψδηθα ζα βξνχκε ηελ «παξάβαζε
θαζήθνληνο» γηα ην νπνίν ζα ηνπ γίλεη ΞΔΥΧΡΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΧΞΖ, αλεμάξηεηε ηεο
ΠΟΗΝΗΚΖ , απφ ηνλ πεηζαξρηθφ ηνπ Πξντζηάκελν (ΓΓΔ θαη ΠΤΓΔ)
Σί ιέεη φκσο ν Πνηληθφο θψδηθαο γηα ην αδίθεκα ηεο «ςεπδνχο βεβαηψζεσο;»
- Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 1 ΠΚ, ππάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ αλάγεηαη ε
έθδνζε ή ε ζχληαμε δεκνζίσλ εγγξάθσλ, αλ ζε ηέηνηα έγγξαθα βεβαηψλεη κε πξφζεζε
ςεπδψο πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο (παξ. 1). Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ζπλεπψο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παξ. 1
απαηηνχληαη: α) ν δξάζηεο λα είλαη ππάιιεινο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 13 εδ. α' θαη 263
Α' ΠΚ, αξκφδηνο γηα ηε ζχληαμε ή ηελ έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ, β) ην έγγξαθν λα εκπίπηεη ζηελ
έλλνηα ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζην άξζξν 438 ΚΠνιΓ "δεκνζίνπ εγγξάθνπ", γ) νη έλλνκεο
ζπλέπεηεο πνπ παξάγνληαη απφ απηφ λα αλαθέξνληαη ζηε γέλεζε, αιινίσζε ή απψιεηα
δηθαηψκαηνο ή έλλνκεο ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο, θαη δ) δφινο ηνπ δξάζηε, πνπ ζπλίζηαηαη
ζηε γλψζε θαη ζηε ζέιεζή ηνπ λα βεβαηψζεη ςεπδή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.
Θέκα 29ν
Γηεπζπληήο ζρνιείνπ αξλείηαη λα παξαιάβεη έλζηαζε εθπαηδεπηηθνχ γηα απφθαζε ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηελ νπνία θξίλεη σο παξάλνκε.
Απάληεζε:
Ο θ. εθπαηδεπηηθφο φηαλ δηαπηζηψλεη παξαλνκία ζηελ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ, νθείιεη
λα ηελ επηζεκαίλεη, λα απαηηεί λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά απηή ηνπ ε επηζήκαλζε , λα
θαηαςεθίζεη ηελ απφθαζε θαη λα ππνγξάςεη ακειεηί ηα πξαθηηθά , φπσο θαη φινη νη
ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλεδξηάζεσο.
Καηφπηλ , έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηεο απνθάζεσο ην νπνίν
αθσιχησο ζα ην επηθπξψζεη ν Γηεπζπληήο ηνπ θαη ζα κεηαβηβάζεη ηεξαξρηθψο ηελ
έλζηαζε -θαηαγγειία ηνπ . Αλ δελ ην θάλεη απηφ ν Γηεπζπληήο ππέρεη πεηζαξρηθήο
επζχλεο.
Αλ ηελ είρε ππεξςεθίζεη ηελ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ή ηελ είρε θαηαςεθίζεη ρσξίο λα
επηζεκάλεη ην παξάλνκνλ, ππέρεη επζχλεο θαη απηφο θαη είλαη ζαλ λα θαηαγγέιιεη θαη
ηνλ εαπηφ ηνπ! (γίλεηαη θη απηφ)αθνχ ε κφληκε επσδφο είλαη φηη νη απνθάζεηο ηνπ
πιιφγνπ είλαη θαηά λφκσ, ελψ θαηά ην άιιν ξεηφ «άγλνηα λφκνπ δελ ζπγρσξείηαη»
Θέκα 30ν
Χο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, αλαζέηεηε ζηνλ ππνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζαο –θαη
ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ- ηε ζχληαμε εγγξάθνπ πξνο ηε Γηεχζπλζε. Δθείλνο,
κε ζπκθσλψληαο κε ην πεξηερφκελφ ηνπ, αξλείηαη λα ην ζπληάμεη.
Απάληεζε:
Ο λφκνο πξνβιέπεη πφηε ππάξρεη ην δηθαίσκα άξλεζεο εληνιήο θαη ζε ηη πεξηνξηζκνχο
ππφθεηηαη
Nα δνχκε ηη ιέεη ν θψδηθαο Γ.Τ.:
3. Σν ππαιιειηθφ θαζήθνλ, .... ζε θακία πεξίπησζε δελ επηβάιιεη ζηνλ ππάιιειν
πξάμε ή παξάιεηςε πνπ λα αληίθεηηαη πξνδήισο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη
ησλ λφκσλ.
Άξζξν 107
Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα
1. Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα απνηεινχλ ηδίσο: ε) ε άξλεζε ή παξέιθπζε εθηέιεζεο
ππεξεζίαο, ζη) ε ακέιεηα, θαζψο θαη ε αηειήο ή κε έγθαηξε εθπιήξσζε ηνπ
θαζήθνληνο,
Ο ππνδηεπζπληήο θαιείηαη λα ζπληάμεη έγγξαθν . Ζ πξάμε ζχληαμεο ηνπ εγγξάθνπ δελ
είλαη παξάλνκε, αθνχ ζα ην ππνγξάςεη ν Γηεπζπληήο. Οθείιεη λα ην ζπληάμεη ρσξίο λα
δπζηξνπεί. Γελ είλαη δηθαζηήο. Αλ νη ζπλέπεηεο ηνπ εγγξάθνπ ηνλ ζίγνπλ πξνζσπηθά ή
ζηα εξγαζηαθά ηνπ ζέκαηα, νθείιεη λα θάλεη έλζηαζε ηεξαξρηθψο.

Ο θψδηθαο παιηφηεξα πξνέβιεπε, φηη κφλν γηα επζέσο πξφδειεο αληηζπληαγκαηηθέο
εληνιέο έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί εληνιή ν Τπάιιεινο. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο εληνιέο,
νθείιεη λα ην θαηαζέζεη γξαπηψο (ζην πξσηφθνιιν )θαη άξα φιε ηελ επζχλε ηελ
επσκίδεηαη ν Πξντζηάκελφο ηνπ θαη κεηά λα ηηο εθηειέζεη ακειεηί.
γηα λα δνχκε ηη ιέεη ν Γ.Τ Κψδηθαο ζε απηφ :
Άξζξν 25
Ννκηκφηεηα ππεξεζηαθψλ ελεξγεηψλ
2. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. ηαλ φκσο εθηειεί
δηαηαγή, ηελ νπνία ζεσξεί παξάλνκε, νθείιεη, πξηλ ηελ εθηέιεζε, λα αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ
αληίζεηε γλψκε ηνπ θαη λα εθηειέζεη ηε δηαηαγή ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. Ζ δηαηαγή δελ
πξνζθηάηαη λνκηκφηεηα εθ ηνπ φηη ν ππάιιεινο νθείιεη λα ππαθνχζεη ζε απηήλ.
3. Αλ ε δηαηαγή είλαη πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθή ή παξάλνκε, ν ππάιιεινο νθείιεη λα κελ
ηελ εθηειέζεη θαη λα ην αλαθέξεη ρσξίο αλαβνιή. ηαλ ζε δηαηαγή, ε νπνία πξνδήισο
αληίθεηηαη ζε δηαηάμεηο λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, δηαηππψλνληαη επείγνληεο θαη
εμαηξεηηθνί ιφγνη γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο ή φηαλ, χζηεξα απφ άξλεζε ππαθνήο ζε πξψηε
δηαηαγή πνπ πξνδήισο αληίθεηηαη ζε ηέηνηεο δηαηάμεηο, αθνινπζήζεη δεχηεξε δηαηαγή πνπ
εθζέηεη επείγνληεο θαη εμαηξεηηθνχο ιφγνπο γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο, ν ππάιιεινο νθείιεη λα
εθηειέζεη ηε δηαηαγή θαη λα αλαθέξεη ζπγρξφλσο ζηελ πξντζηακέλε αξρή εθείλνπ πνπ ηνλ
δηέηαμε. Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, εθφζνλ εθείλνο πνπ δηέηαμε είλαη ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ην αλψηαην κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη
ζηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ. Δάλ εθείλνο πνπ δηέηαμε είλαη ν Τπνπξγφο, ε αλαθνξά
ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ.
4. Αλ ν ππάιιεινο έρεη αληίζεηε γλψκε γηα εληειιφκελε ελέξγεηα, γηα ηελ νπνία είλαη αλαγθαία
ε πξνζππνγξαθή ή ε ζεψξεζε ηνπ, νθείιεη λα ηε δηαηππψζεη εγγξάθσο γηα λα απαιιαγεί
απφ ηελ επζχλε. Δάλ παξαιείπεη ηελ πξνζππνγξαθή ή ζεψξεζε, ζεσξείηαη φηη
πξνζππέγξαςε ή ζεψξεζε.
5. Οη πξντζηάκελνη φισλ ησλ βαζκίδσλ νθείινπλ λα πξνζππνγξάθνπλ ηα έγγξαθα πνπ
αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο θαη εθδίδνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο. Αλ
δηαθσλνχλ, νθείινπλ λα δηαηππψζνπλ εγγξάθσο ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπο. Αλ παξαιείςνπλ
λα πξνζππνγξάςνπλ ην έγγξαθν, ζεσξείηαη φηη ην πξνζππέγξαςαλ.
6. Ο ππάιιεινο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ζχληαμε, κε θάζε κέζν, εγγξάθνπ γηα
ζέκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, εθφζνλ δηαηαρζεί γη` απηφ απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο
πξντζηακέλνπο ηνπ. Αλ δηαθσλεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ, εθαξκφδεηαη ε παξ. 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Θέκα 31ν
ε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ, νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πξνβάιιεη ην
αίηεκα νη εθεκεξίεο λα γίλνληαη «ζπαζηά», δειαδή ηξεηο ψξεο ηε κηα κέξα, ηέζζεξηο
ηελ άιιε, αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ σξάξην ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα
δηεπθνιχλνληαη νη δηδάζθνληεο ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Απάληεζε:
Παξαζέησ έλα έγγξαθν ηεο ΟΛΜΔ πνπ ζπλνςίδεη ην ζέκα κε ηελ «ζπαζηή» εθεκεξία:
Σν Γ.. ηεο ΟΛΜΔ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ησλ εθεκεξηψλ ζηα ζρνιεία επηκέλεη ζην φηη
πξνέρεη ε νπζία, πνπ είλαη ε θαηάιιειε δηαρείξηζή ηνπ απφ θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ψζηε λα
ππάξρεη πάληνηε εθεκεξεχσλ θαζεγεηήο ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Ζ ηππνιαηξηθή
επίθιεζε ζρεηηθψλ αλαρξνληζηηθψλ δηαηάμεσλ (π.ρ. Π.Γ. 16 ηνπ 1930) γηα εληαίεο εκεξήζηεο
εθεκεξίεο απφ ηνλ ίδην δηδάζθνληα είλαη πιένλ πξαθηηθά αλεθάξκνζηεο. Απηή ε
επηκνλή, απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, απνηειεί επίδεημε απηαξρηζκνχ κε ζηφρν ηελ
θαηάξγεζε θάζε δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε
παξαβηάδνληαη θαη νη ίδηεο νη θείκελεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη εθεκεξίεο δελ ηεινχλ
ππφ ηελ έγθξηζε ησλ Γξαθείσλ. Αληίζεηα, είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ.
αο ζηέιλνπκε γηα ελεκέξσζή ζαο πξφζθαην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΠΘ πνπ
δηεπθξηλίδεη φηη:

«κε επζχλε ηνπ ππνδηεπζπληή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο νξίδνληαη νη
εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ (άξζξν 33, παξ. 2 ε΄, θαη 36, παξ. 18 ηεο
ππνπξγηθήο απφθαζεο αξ. Φ.353.1./324/105657/Λ1,ΦΔΚ 1340Β΄/ 16-10-2002).
ρεηηθά κε ηηο εθεκεξίεο ησλ θαζεγεηψλ δηεπθξηλίδνπκε ηα αθφινπζα:
Ζ εθεκεξία είλαη δπλαηφλ λα αλαιακβάλεηαη απφ πεξηζζνηέξνπο θαζεγεηέο ηελ ίδηα
ήκεξα εθ πεξηηξνπήο, αξθεί λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε επηηήξεζε θαη
πξνζηαζία ησλ καζεηψλ.
Γηεπθφιπλζε ζην ζέκα ησλ εθεκεξίσλ γίλεηαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ή κέιε νηθνγελείαο κε αλαπεξία».
Θέκα 32ν
Ο θ. Πέηξνπ λενδηνξηζκέλνο εθπαηδεπηηθφο ζε ΔΠΑΛ ηεο Κνξίλζνπ κεηνςήθεζε ζηε
ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζρεηηθά κε ηελ εκέξα εθεκεξίαο ηνπ. πγθεθξηκέλα,
έθξηλε φηη ε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ γηα ηηο εθεκεξίεο ήηαλ άδηθε θαη
κεξνιεπηηθή γηα ην άηνκν ηνπ (κία εθεκεξία πεξηζζφηεξε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ).
Αληηδξψληαο ζηελ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ, ηελ εκέξα ηεο εθεκεξίαο ηνπ δελ ηεξνχζε πηζηά
νδεγίεο πνπ θαζνξίζηεθαλ θαη απνθαζίζηεθαλ απφ ην χιινγν δηδαζθφλησλ ζηηο αξρέο ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο, (ζηα δηαιείκκαηα ζπλήζηδε λα παξακέλεη ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αληί λα βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ πξναπιίνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ). ηα κέζα
Οθησβξίνπ θαη ζε εκέξα πνπ εθεκέξεπε ν παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφο καζεηήο ηεο Β' ηάμεο
ζπλεπιάθε κε κεγαιχηεξνπο ζπκκαζεηέο κε απνηέιεζκα ηνλ ειαθξχ ηξαπκαηηζκφ ηνπ.
Οη γνλείο ηνπ καζεηή ζεψξεζαλ ππαίηην ηνλ εθεκεξεχνληα εθπαηδεπηηθφ, θαζψο απφ
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ έγηλε αληηιεπηφ φηη ην αηχρεκα ζα είρε απνθεπρζεί αλ ν
θ. Πέηξνπ έθαλε θαιά ηελ εθεκεξία ηνπ. Γη απηφ αλέθεξαλ γξαπηά ην γεγνλφο απηφ ζηνλ
Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο.
απάληεζε:
Ο θ. Πέηξνπ, φθεηιε λα ππαθνχζεη ζηελ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ.
Αλ ν θ. Πέηξνπ είρε ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο, έπξεπε λα ην έρεη θαηαγξάςεη ζηελ απφθαζε ,
αιιά θαη λα κελ ην έρεη θαηαγξάςεη έπξεπε λα πξνζθχγεη ηεξαξρηθψο αξκνδίσο θαη κέρξη λα
απνθαλζεί ε πξντζηακέλε αξρή ηειεζηδίθσο, λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ αγνγγχζησο.
Ο θ. Πέηξνπ, έπξεπε λα θαηαιάβεη, φηη αλ δελ επαξθνχλ νη θαζεγεηέο γηα λα κπαίλνπλ σο
εθεκεξεχνληεο θαηά εκέξα , θάπνηνο ζα πάεη δχν θαη απηφο θαηά ηα παγθνζκίσο (θπξίσο ελ ησ
ζηξαηεχκαηη) θξαηνχληα είλαη ν...λένο !
Ο Γηεπζπληήο ηνπ θ. Πέηξνπ, έπξεπε λα έρεη αζθήζεη έιεγρν ζηνλ θ. Πέηξνπ θαη αλ δελ ην
έρεη θάλεη ππέρεη θη απηφο αλάινγε επζχλε.
Ο θ. Πέηξνπ ζίγνπξα ζα πάεη σο θαηεγνξνχκελνο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο , νκνίσο θαη ν
Γηεπζπληήο ηνπ πνπ γλψξηδε ηελ θαηάζηαζε θαη δελ αζθνχζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο πνπ
ιέγεηαη «έιεγρνο» (πξνιεπηηθφο)
Θέκα 33ν
Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο απνδφζεηο ησλ καζεηψλ
ζπδεηά ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλείκεη ηνπο καζεηέο ηνπ αλάινγα κε ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο
ηνπ κεηά απφ δηαγλσζηηθά ηεζη.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηδίνπ ζπιιφγνπ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ
καζεηψλ, παξνπζηάδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη δεηά λα «ζβεζηνχλ»
απφ καζεηή δηαιπκέλεο νηθνγέλεηαο ηξηάληα απνπζίεο γηα λα κε «ράζεη» ηε ρξνληά.
απάληεζε:
Ζ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο γίλεηαη αιθαβεηηθά θαη κφλνλ, πιελ εμαηξέζεσλ πνπ
ξεηψο θαζνξίδεη ε λνκνζεζία θαη απηέο είλαη ηα επίπεδα μέλεο Γιψζζαο , φπνπ νη καζεηέο
δχλαληαη λα θαηαλέκνληαη θαηά γλσζηηθφ επίπεδν. Αλεμαξηήησο ησλ Παηδαγσγηθψλ ή κε
επηρεηξεκάησλ πνπ κπνξεί λα παξαζέζεη θάπνηνο γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ επηπέδσλ , ζην
ζρνιείν θάλνπκε απηφ πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο θαη εδψ ηα πξάγκαηα είλαη ζαθή , κε
επηδερφκελα παξεξκελεηψλ.

Γηα ην δεχηεξν ζέκα, ην κφλν πνπ κπνξεί λα δεη ν χιινγνο είλαη αλ έρνπλ θαηαρσξηζηεί
ζσζηά φιεο νη απνπζίεο , αλ θάπνηεο Χ.Α. έρνπλ γξαθεί ζην βηβιίν πνηλψλ (αλ δελ έρνπλ
θαηαρσξηζηεί ζην ΒΗΒΛΗΟ ΠΟΗΝΧΝ, ζεσξνχληαη σο κε γελφκελεο) ή αλ ππάξρεη θάπνηα
απαζρφιεζε απφ Γηεπζπληή πνπ εμειήθζε σο απνπζία (Γει. πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο
έιεγρνο)
Δπίζεο πξέπεη λα εμεηαζηεί έλα πνιχ ιεπηφ ζέκα:
Λφγσ ελδερνκέλεο πιήξνπο αλεπάξθεηαο ησλ γνλέσλ, ην παηδί λα κέλεη. (ι.ρ. κε πξνζέιεπζε
εληφο πξνζεζκηψλ ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν) Καη λα κείλεη ΜΔ ΛΗΓΟΣΔΡΔ απφ ηηο
ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΔΔ ΑΠΟΤΗΔ .
Αλ ην παηδί έρεη κείλεη κε πεξηζζφηεξεο απφ φζεο είλαη δπλαηφλ λα δηθαηνινγεζνχλ (ι.ρ. 164
φηαλ ππάξρεη θαη Μ.Ο. ην 15 ζηελ βαζκνινγία ησλ Σεηξακήλσλ) δελ πξέπεη λα ππάξμεη
θακία πεξαηηέξσ ζπδήηεζε.
Θα έπξεπε ν χιινγνο λα έρεη δξάζεη σο Πξνκεζεχο θαη φρη σο Δπηκεζεχο. Σν ίδην ηζρχεη θαη
γηα ηνπο Δπηκεζείο απηφθιεηνπο ηεο Δπηηξνπήο . Αλ νη γνλείο δελ ήηαλ άμηνη ηεο επηηξνπείαο
αλειίθνπ, ζα έπξεπε λα εθπέζνπλ απφ ηελ γνληθή κέξηκλα θαη λα πάεη ην παηδί ζε ζπγγελή ή
ίδξπκα. Αλ ην παηδί έρεη κείλεη κε ι.ρ. 65 απνπζίεο φιεο αδηθαηνιφγεηεο (κέλεη κε ηφζεο) ηφηε,
ζα έπξεπε λα είρε επέκβεη ν Γηεπζπληήο κε ηνλ χιινγν ΠΟΛΤ ΝΧΡΗ . Να έρεη θαιέζεη ν
Γηεπζπληήο ηνλ θεδεκφλα ζην ζρνιείν θαη κεηά αλ δελ έιζεη (ε θιήζε ζα ιέεη «άκεζνο
θίλδπλνο απψιεηαο ηεο ηάμεο ηνπ γηνχο ζαο/θφξεο ζαο») ή δελ ηνλ βξίζθεη ζην ηειέθσλν θαη
αθνχ θαη κε ην ίδην ην παηδί δελ βξεη άθξε, λα απεπζπλζεί ζηνλ Δηζαγγειέα, φηη νη γνλείο δελ
έξρνληαη λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο απνπζίεο ηνπ γηνπ ηνπο θαη άξα πξέπεη λα εθπέζνπλ ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ή λα ειεγρζνχλ απφ ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο . Σα πξάγκαηα φκσο δελ είλαη
ηφζν απιά, αθνχ είλαη ζεσξεηηθά δηθαίσκα ηνπ γνλέα λα κελ πάεη λα δηθαηνινγήζεη ηηο
απνπζίεο ηνπ θαλαθάξε ηνπ. Δλίνηε ην θάλεη σο «ηηκσξία» , αιιά φηαλ επέιζεη ην κνηξαίνλ ηεο
απψιεηαο ηάμεο λα βάδεη ηξίηνπο γηα πξεζβεπηέο γηα λα δηαζσζεί φ,ηη κπνξεί λα δηαζσζεί.
Σν θιεηδί ζηα παξαπάλσ είλαη ε ΠΡΟΝΟΗΑ. Πξηλ θζάζνπκε ζε απηά, λα πηάζνπκε έλαλ
παππνχ πνπ ζα θέξεη ραξηί -εμνπζηνδφηεζε φηη ηνπ παξαρσξείηαη ε θεδεκνλία. Αλ δελ ηνπ ην
παξαρσξνχλ λα πάεη λα θάλεη επείγνπζα αλαθνξά ζηνλ Δηζαγγειέα γηα λα ζσζεί ην παηδί
απφ ηελ ακέιεηα ησλ γνλέσλ ηνπ. Ο Γηεπζπληήο δελ πξέπεη λα αθήζεη λα θζάζεη ε έζραηε
ζηηγκή γηα λα ελεξγήζεη.
Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα ππνδείμεη ελδερφκελεο ιχζεηο ηνπ ηχπνπ «Φέξηε κνπ έλα ραξηί απφ
Γηαηξφ πνπ λα ιέεη φηη γηα ηξεηο κήλεο νη γνλείο ήηαλ θαηάθνηηνη ιφγσ ηξνραίνπ θαη δελ
κπνξνχζαλ λα έιζνπλ ζην ζρνιείν ή ήηαλ ζηελ αιινδαπή ή ηαμίδεπαλ κε πνληνπφξν πινίν ή
ήηαλ θπιαθή ή ήηαλ έγθιεηζηνη νπνπδήπνηε αιινχ ή αηρκάισηνη ή λαπαγνί ή άιιαμαλ θαηνηθία
ρσξίο λα αθήζνπλ δηεχζπλζε παξάδνζεο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ρνιείνπ. (ν ηειεπηαίνο
ιφγνο δελ είλαη ηζρπξφο, δηφηη ν λφκνο ιέεη φηη ν θεδεκφλαο έρεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο
θνίηεζεο ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν) γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο απνπζίεο, ψζηε ν χιινγνο κε
εηδηθή πξάμε ηνπ , ιφγσ αλππαίηηνπ θσιχκαηνο λα κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ εθπξφζεζκε
δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ , ρσξίο λα πάλε θπιαθή , φπσο πήγαλ ζε έλαλ άιιν χιινγν
κεηά απφ κηα ζιηβεξή δηακάρε πνπ ππήξρε ζε ζρνιείν (γλσζηά πξάγκαηα) θαη ηελ πιήξσζαλ
καζεηέο θαη θαζεγεηέο .
Να ζεκεησζεί , φηη ε «θφθθηλε γξακκή» ησλ 164 απνπζηψλ (Αλάινγα θαη κε ην είδνο ηεο
ρνιηθήο κνλάδαο) ηζρχεη απνιχησο.
Θέκα 34ν
Μφιηο αλαιάβαηε ηελ δηεχζπλζε ελφο κηθξνχ ζρνιείνπ θαη δηαπηζηψλεηε φηη καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ ζαο, ζπλεζίδνπλ λα πξνζέξρνληαη θαη λα απνρσξνχλ νδεγψληαο κνηνπνδήιαηα.
Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ,
ζπλήζσο ρσξίο άδεηα, γηα κηα κηθξή βφιηα επίδεημεο, πνιιέο θνξέο ρσξίο θξάλνο.
Απάληεζε: (δξαζηηθή -ιπζηηειήο- δνθηκαζκέλε ιχζε)
Όπνηνο έξρεηαη ζην ζρνιείν κε ηελ κεραλή ηνπ ζα παξαδίδεη ηα θιεηδηά ηεο κεραλήο
ζηνλ δηεπζπληή θαη ελ ζπλερεία κε ην ζρφιαζκα ζα ηα μαλαπαίξλεη.
φπνηνο θάλεη ειηγκνχο επίδεημεο, ζνχδεο θηι ζην πξναχιην, έρεη 3 κέξεο απνβνιή. Δίλαη
κεγάιε ε πνηλή δηα κηαο, αιιά θαη ην ελδερφκελν αηχρεκα απεπθηαίν. Έγγξαθε
ιεπηνκεξήο πξνεηδνπνίεζε γηα ηα παξαθάησ:
1. Οη αζθάιεηα εληφο ηδησηηθνχ ρψξνπ ή εληφο Γεκνζίνπ ρψξνπ πνπ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΟΓΟ,
ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ. Δλδερφκελν αηχρεκα απφ ζνχδεο, επηδείμεηο δεμηνηερλίαο , ηαρχηεηεο θηι
δελ θαιχπηεηαη, αληηζέησο ινγίδεηαη ζπλππεπζπλφηεηα θαη ζην ρνιείν (ιέγε κε

Γηεπζπληή) Δθηφο απφ ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή επζχλε , ππάξρεη ΓΤΒΑΣΑΥΣΖ
ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ (Όιν ην «εθ΄άπαμ» θαη ρσξίο πεξηθνπέο!) Δπ΄ νπδελί
δελ πξέπεη λα αλέρεηαη ν Γηεπζπληήο ζνχδεο θηι Απηά ζα ηα γξάςεη θαη ζα ηα
αλαξηήζεη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη θάζε πξσί ζα γίλεηαη ε παξάδνζε θαη ζην
πέξαο ησλ καζεκάησλ ε παξαιαβή. Όπνηνο δελ ζπκθσλεί κε ηηο πνηλέο, δελ ζα έξρεηαη
κε κεραλάθη.(«Πεηζαξρηθφ πκβφιαην» αληίζηνηρν κε ην δηδαθηηθφ) Δμ άιινπ ε
Πνιηηεία, παξέρεη κέξηκλα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. Γελ αδηθείηαη θάπνηνο κε ην
λα κελ κπνξεί λα θάλεη ζνχδεο γηα επίδεημε , νχηε εμνληψλεηαη φηαλ επηπέζεη επί ηεο
θεθαιήο ηνπ ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζηαζκηζκέλε -γλσζηή ηηκσξία.
Όπνηνο δελ έξρεηαη κε θξάλνο ζα ππάξμεη κία πξνεηδνπνίεζε θαη κεηά 1 κέξα
απνβνιή. Απηέο νη πνηλέο, πάληα εθ ησλ πξνηέξσλ , κε γξαπηή αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ θαη βεβαίσο γη φπνηνπο ηηο δέρνληαη. Όπνηνη δελ ηηο δέρνληαη , ζα
έξρνληαη κε ηα πφδηα ή ην ιεσθνξείν φπσο φινο ν θφζκνο. Οη θαζαξνί φξνη ηνπ
παηγληδηνχ θαζνξίδνπλ θαη ην δίθαην ηνπ παηγληδηνχ.
Να ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ ΓΔΝ είλαη ΚΑΘΟΛΟΤ ζθιεξά. θιεξφ ζα είλαη αλ γίλεη
θάηη απεπθηαίν.
Θέκα 35ν
Σα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πιεζαίλνπλ νη θαηαγγειίεο καζεηψλ –θπξίσο ζηα Λχθεηα- φηη
θαζεγεηέο πξνζπεξλνχλ θάπνηα ζέκαηα ιέγνληαο ζηνπο καζεηέο φηη απηά ηα μέξεηε απφ ηα
θξνληηζηήξηα, αο πάκε παξαθάησ.
απάληεζε:
Αθφκα θαη γηα ηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ γλσξίδνπκε θαιψο ΟΣΗ ΟΛΟΗ ΔΝΔΞΑΗΡΔΣΧ
ΠΑΝΔ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ, ην κάζεκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαλνληθά θαη (πξνζέμηε ην απηφ)
αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάμεσο γηα ην νπνίν κπνξεί, κέξνο ηνπ, λα έρεη ζπλδηακνξθψζεη
θαη ην θξνληηζηήξην. (ΑΛΛΟ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ!)
Ο θαζεγεηήο νθείιεη λα ηα ιέεη ΟΛΑ, λα κελ παξαιείπεη ΣΗΠΟΣΑ θαη βεβαίσο λα κελ
ππεξηνλίδεη θάηη πνπ ην ΤΛΟΛΟ ΣΖ ΣΑΞΖ ΚΑΣΑΝΟΔΗ.
Οηηδήπνηε άιιν, είλαη θαη παξάλνκν θαη παξάηππν θαη αληηδενληνινγηθφ θαη
αληηζπλαδειθηθφ θαη άεζεο θαη θνπηνπφλεξν θαη ερζξηθφ γηα ην Γεκφζην ρνιείν.
(ζπγγλψκε γηα ηηο ζθιεξέο ιέμεηο) Γλσξίδσ φηη θάπνηνη ην ιέλε θαη ην...θάλνπλ! Δίλαη
απαξάδεθηνη, δελ είλαη ζσζηνί δάζθαινη.
Να δψζσ θαη επηρεηξήκαηα:
Οη καζεηέο πνπ ιέλε «ηα μέξνπκε απηά» ΓΔΝ ΣΑ ΞΔΡΟΤΝ! Αλ ν θαζεγεηήο μέξεη ηελ δνπιεηά
ηνπ, κπνξεί λα πηάζεη έλα επεξκέλν καζεηή ηεο Α΄Λπθείνπ πνπ λνκίδεη φηη ηνπ ηα έκαζε ην
θξνληηζηήξην θαη ι.ρ. λα ηνλ ξσηήζεη:
-παλνζσηεξαθόπνπιε όηαλ γξάθνπκε ζηελ άιγεβξα «+α» ελλννύκε ζεηηθό ή αξλεηηθό
αξηζκό;
Ο π/ινο πνπ «ηα μέξεη φια απφ ην θξνληηζηήξην» θαη είλαη θαη επηπφιαηνο, ζα ζπεχζεη λα πεη
«Φπζηθά ζεηηθόο!»
Σφηε ν θαζεγεηήο ςχρξαηκα ηνπ ζα ηνπ πεη:
- Πόζεο θνξέο παλνζσηεξαθόπνπιε έρεηο γξάςεη ζηελ καζεηηθή ζνπ δσή +α=-2 ;
Ο π/ινο ζα παξαδερζεί σλ εηιηθξηλήο ην «εθαηνληάδεο θνξέο» Καη ν θαζεγεηήο ζα ηνπ πεη:
-Δίδεο όηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε αθόκα θαη ζε απηά πνπ λνκίδνπκε όηη ηα μέξνπκε θαιά; (Γελ
είλαη αλάγθε λα αλαθεξζεί ζηα Δπηζηεκνινγηθά εκπόδηα ησλ Μαζεκαηηθώλ, αιιά κπνξεί λα
πξνζγεηώζεη ιίγν ηνλ επεξκέλν επηπόιαην μεξόια ηεο ηάμεο)
Θέκα 36ν
Δίζηε δηεπζπληήο ζε Γπκλάζην θαη δεηνχλ ηε γλψκε ζαο γνλείο αλ πξέπεη ηα παηδηά ηνπο λα
θνηηήζνπλ ζε Γεληθφ ή ζε Σερληθφ Λχθεην.
Απάληεζε:
Σν Γεληθφ Λχθεην είλαη ζπκθέξνλ λα ην βγάιεη θάπνηνο , φηαλ ζηνρεχεη ζε Παλεπηζηεκηαθέο
ρνιέο. Αλ ην παηδί δελ ηα θαηαθέξεη λα πεξάζεη ζε θάπνην ΑΔΗ , κπνξεί λα πάεη ζε ΣΔΗ. Αλ
φκσο δελ πεξάζεη ζε θάπνην ΣΔΗ, κάιινλ έρεη θάλεη ιάζνο επηινγή Λπθείνπ, αιιά απηφ δελ
κπνξνχκε λα ην μέξνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ, κπνξνχκε φκσο λα ππνςηαδφκαζηε θάηη.
Να ζαο πσ κηα πνιχ ζνβαξή παξάκεηξν πνπ ηελ γλσξίδεη ιίγνο θφζκνο, αο ηζρχεη εδψ θαη 15
ρξφληα!

Σν Γεληθφ Λχθεην, ζηνλ απφθνηηφ ηνπ δελ παξέρεη ΚΑΝΔΝΑ επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα! Κη φρη
κφλν απηφ, ηα πξάγκαηα είλαη αθφκα πην άζρεκα! Δγψ σο Γηεπζπληήο Γεληθνχ Λπθείνπ, δελ
ζπκάκαη πφηε παξείρα γηα ηειεπηαία θνξά απνδεηθηηθφ ζπνπδψλ ζε απνθνίηνπο καο!
Αληηζέησο, ζε θαζεκεξηλή βάζε παξέρνκε ζηνπο απνθνίηνπο καο αθξηβή θσηναληίγξαθα
απνιπηεξίνπ ηνπ ....ΓΤΜΝΑΗΟΤ! ηαλ ιέκε «Γπκλαζίνπ» ιέκε ην ηξηηάμην Γπκλάζην! Δλψ ηα
παηδηά καο έρνπλ βγάιεη ΛΤΚΔΗΟ, ζηελ δνπιεηά ηνπο (Γεκφζην θαηά θαλφλα) ηνπο έρνπλ σο
«Τπνρξεσηηθήο Δθπαηδεχζεσο» (Τ.Δ.) πνπ είλαη ην Γπκλάζην ελψ ηα παηδηά καο, νη απφθνηηνί
καο είλαη «ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Γ.Δ.) Οπζηαζηηθά, 3 ρξφληα ζην Λχθεην ην
Γεληθφ, δελ αλαγλσξίδνληαη κηζζνινγηθά θαη πξναγσγηθά! Αληηζέησο, νη απφθνηηνπ ησλ
Σερληθψλ Λπθείσλ, κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ 1 επί πιένλ ρξφλν ζηα ΗΔΚ θαη λα ιάβνπλ πηπρίν
επηπέδνπ 3+ ελψ γηα ην ίδην πηπρίν, έλαο απφθνηηνο ηνπ Γεληθνχ ζέιεη 2 ρξφληα!
Αιιά ην ζέκα είλαη φηη νη απφθνηηνη ησλ Σερληθψλ ρνιείσλ δηνξίδνληα ζηνπο δηαγσληζκνχο
ηνπ ΑΔΠ σο Γ.Δ. ελψ νη δηθνί καο απιψο ΓΔΝ ΓΗΟΡΗΕΟΝΣΑΗ, δηφηη απιψο ΓΔΝ
ΠΡΟΚΖΡΤΟΝΣΑΗ ΘΔΔΗ ΓΗ ΑΤΣΟΤ!
ηα Σερληθά δίλνπλ μερσξηζηέο Παλειιήληεο εμεηάζεηο φπνπ ηα πξάγκαηα είλαη πην
πιενλεθηηθά γη απηνχο . Δμ άιινπ ην Απνιπηήξην ηνπ Σερληθνχ είλαη ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην
ηνπ Γεληθνχ (Αλψηεξν ζηελ πξάμε, αλ ην δεηο κφλν σο απνιπηήξην!)
Βεβαίσο δελ πάλε θαη ηα θαιχηεξα παηδηά ζηα ΔΠΑΛ, αιιά φπσο ζπλήζσο ηα παξαιέλε θαη ηα
παξαθνπζθψλνπλ ηα πξάγκαηα. κάιηζηα αλ πάξνπκε ηνηο κεηξεηνίο θάπνηεο πξφζθαηεο
εμαγγειίεο, κάιινλ πάκε γηα αλαβάζκηζε ησλ Σερληθψλ ρνιείσλ, αθνχ ε αλαινγία ηερληθψλ
/Γεληθψλ ζηελ Διιάδα είλαη ζπληξηπηηθά εηο βάξνο ησλ Σερληθψλ θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ
αλεπηπγκέλε Δπξψπε.
Τπάξρεη πξφζβαζε θαη ζε ΑΔΗ κέζσ ΔΠΑΛ, κελ ην μερλάκε. Αλ ην παηδί έρεη
ζηνρνπξνζήισζε, ζα ηα θαηαθέξεη θαιχηεξα ζην ΔΠΑΛ, αιιά πξέπεη θαη λα ηνπ αξέζεη
θάπνηα ηέρλε. Κάλνπλ θαη καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο.
Βεβαίσο δελ κπνξείο λα δψζεηο βάζε κφλν ζηελ γλψκε κνπ, λα ην ςάμεηο θη άιιν , πάληα ζε
ζρέζε ηη αξέζεη ζην παηδί θαη κεηά ηη κπνξεί.
ΘΔΜΑ 37ν
Οκάδα εθπαηδεπηηθψλ ζαο αλαθέξεη φηη πέληε καζεηέο ηεο Β ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ, ζην νπνίν
είζηε δηεπζπληήο, έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηα γισζζηθά καζήκαηα.
Πξνηείλνπλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ηκήκα έληαμεο.
Απάληεζε
Παξακέλεη...κπζηήξην πψο δηεπίζησζαλ ηελ αλάγθε Σκήκαηνο έληαμεο πνπ δελ ππήξρε
αλάγθε πέξπζη ζηελ Α΄ηάμε θαη ππάξρεη θέηνο!
Σα παηδηά ρξεηάδνληαη θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα ΔΝΗΥΤΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη φρη ίδξπζε
Σκήκαηνο έληαμεο!
Να ην δνχκε φκσο ηη είλαη απηφ:
Σκήκα Έληαμεο
Σν Σκήκα Έληαμεο απεπζχλεηαη ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Παηδηά πνπ, γηα
λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά, εμαηηίαο θάπνηαο θπζηθήο, αηζζεηεξηαθήο,
λνεηηθήο, θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο αλάγθεο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, ρξεηάδνληαη
κεξηθή ή πιήξε δηαθνξνπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή ηξνπνπνίεζε
ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο.
ην Σ.Δ. θνηηνχλ παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, δπζιεμία, δπζαξηζκεζία,
δπζαλαγλσζία, κέηξηεο θαη ειαθξηέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή
αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα, δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα ή δηάρπηε
αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο,
αθνήο θαη άιια αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα. Παηδηά κε πξνβιήκαηα ιφγνπ, νκηιίαο θαη
επηθνηλσλίαο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.
Παηδηά κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο, παηδηά κε πςειέο ή ηδηαίηεξεο
ηθαλφηεηεο.
Ζ θνίηεζε ζην Σ.Δ. είλαη κεξηθή θαη γίλεηαη παξάιιεια κε ηα καζήκαηα ηεο γεληθήο ηάμεο.
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε καζεηή θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Σ.Δ, έλαο καζεηήο κπνξεί λα

παξαθνινπζεί πνιιέο ή ιίγεο ψξεο, γηα κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. ην Σ.Δ. νη
καζεηέο παξαθνινπζνχλ εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κεηά απφ αμηνιφγεζε.
Ζ θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ζην Σ.Δ. θαη ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ Σ.Δ. πεξηιακβάλνπλ
νηηδήπνηε αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ
παηδηνχ, ην ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ηνπ, ηελ ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ, ην Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. θαη ηνπο γνλείο.
Οη ζηφρνη είλαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε καζεηή, θνηλφο φκσο ζηφρνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο
είλαη ε ελζσκάησζε ησλ καζεηώλ ζηε γεληθή ηάμε.
Γηα ηε θνίηεζε ζε ηκήκα έληαμεο απαηηείηαη δηάγλσζε απφ Κ.Δ.Γ.Γ.Τ θαη γξαπηή
ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ.
Σί ιέεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην;
Έληαμε- θνίηεζε θαη απνθνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπ/θέο αλάγθεο ζηηο ζπλήζεηο
ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο ή ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο ή Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
1. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο
πξνηείλεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ. ζε πεξηπηψζεηο πνπ:
α) νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξέο
δπζθνιίεο θαη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ηεο ζπλεζηζκέλεο
ζρνιηθήο ηάμεο, εάλ βνεζεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ζε πεξηνδηθή θαη
πξνγξακκαηηζκέλε βάζε
β) νη καζεηέο θαηνηθνχλ ζε πεξηνρή πνπ δελ ππάξρεη άιιν πιαίζην εηδηθήο αγσγήο
(εηδηθφ ζρνιείν, ηκήκα έληαμεο θηι). ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα δηαηίζεηαη, ζε
κφληκε βάζε, έλαο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο
2. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε ζπλήζε ζρνιηθή ηάμε ηεο
Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπλνδεχεηαη κε:
α) πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
(ΔΔΠ) ηνπ καζεηή πνπ ζρεδηάδεηαη, αμηνινγείηαη θαη ηξνπνπνηείηαη απφ ην ΚΓΑΤ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
ηάμεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη κε ηνπο αξκφδηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο εηδηθήο θαη γεληθήο
αγσγήο
β) παξνρή βνήζεηαο απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, πνπ νξίδεηαη απφ ην ΚΓΑΤ ζε
ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν εηδηθήο αγσγήο, ζε πεξηνδηθή ή κφληκε βάζε, θαηά
πεξίπησζε. Ζ δηάξθεηα, ν ηξφπνο θαη ηα κέζα ζηήξημεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ή
απφ άιιν κέινο ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ , πξνηείλνληαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ., ην
νπνίν θαη επνπηεχεη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ζπκβνχινπο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο.
3. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ εληάζζεηαη ζε κία ζπλήζε
ζρνιηθή ηάμε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο ησλ ηξηψλ καζεηψλ. ηηο ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο
πνπ έρνπλ εληαρζεί καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα κεηψλεηαη αλάινγα ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο ίσλ καζεηψλ. Σε ζπγθεθξηκέλε κείσζε εηζεγείηαη ην νηθείν Κ.Γ.Α.Τ. ζηελ
νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο
4. Ο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο, ν νπνίνο ζηεξίδεη καζεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζε
ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο ή ηκήκαηα έληαμεο, εθηφο απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα ζηνπο
καζεηέο, παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
ζπλήζνπο ζρνιηθήο ηάμεο, ζηεξίδεη θαη ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ γηα λα επηηχρεη ηε
ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θξνληίδεη έηζη, ψζηε λα πινπνηείηαη
απνηειεζκαηηθά ην ΔΔΠ.
5. Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ:
α) ζηηο ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνάγνληαη ζηελ επφκελε
ηάμε φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηέο ηεο ζπλήζνπο ζρνιηθήο ηάμεο θαη κφλν ζε ηδηαίηεξεο
πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. θαη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ,
κπνξεί ν καζεηήο λα παξακείλεη ζηελ ίδηα ηάμε.
β) ζηηο ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο ή ηερληθήο εθπαίδεπζεο
πξνάγνληαη ζηελ επφκελε ηάμε φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηέο ηεο ζπλήζνπο ζρνιηθήο ηάμεο

θαη κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ, εθφζνλ ην δεηήζνπλ θη φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη, κε ηε δηαδηθαζία
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Β. Έληαμε - θνίηεζε ζε Σκήκαηα Έληαμεο κέζα ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο ή
Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
1. Ζ θνίηεζε ζε Σκήκαηα Έληαμεο ηεο Πξσηνβάζκηαο ή ηεο Γεπηεξνβάζκηαο γεληθήο ή
ηερληθήο εθπαίδεπζεο, πξνηείλεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ θαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ησλ γνλέσλ ή
θεδεκφλσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ: α) νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
θαη πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ηνπ θαλνληθνχ ζρνιείνπ ρξεηάδνληαη
ζπζηεκαηηθή ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο γηα νξηζκέλεο ψξεο ηελ εκέξα ή ηελ
εβδνκάδα ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν
β) νη καζεηέο κε ζνβαξέο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο πεξίπησζεο β) παξ.1, θεθ. Α'
απηήο ηεο απφθαζεο, φηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο.
2. ηα Σκήκαηα Έληαμεο πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζην
πιαίζην ηνπ ΔΔΠ ηνπ καζεηή. Παξέρεηαη εμαηνκηθεπκέλε ή νκαδηθή δηδαζθαιία, αλάινγα κε ηηο
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη βάζεη
ζπγθεθξηκέλνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Σα καζήκαηα απηά ζθνπφ έρνπλ ηε ζηήξημε ησλ
καζεηψλ, ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη ζχλδεζε κε ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο ηνπο. Οη ψξεο
πνπ έλαο καζεηήο βξίζθεηαη ζην Σκήκα Έληαμεο δελ κπνξεί λα μεπεξλνχλ ηηο 10
εβδνκαδηαίσο, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηα Κ.Γ.Α.Τ
3. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε Σκήκαηα Έληαμεο
ζπλεπάγεηαη:
α) ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη ηνπ ΔΔΠ ηνπ καζεηή
β) ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ζην Σκήκα Έληαμεο, απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο πνπ
ππεξεηεί ζην ηκήκα απηφ
γ) ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζηελ ηάμε ηνπ καζεηή θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη κε ηε
βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο
αγσγήο πξνζθέξεη ηε βνήζεηα ηνπ ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε κέζα ζηελ ηάμε ηνπ καζεηή,
παξέρνληαο φκσο ην έξγν ηνπ ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα κε ηε ινηπή νκάδα ηεο ηάμεο (πρ.
βνεζάεη θαη άιινπο καζεηέο, βξίζθεηαη δηαθξηηηθά ζην ρψξν ηεο ηάμεο, ζπκκεηέρεη ζε θνηλέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, θξνληίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζηα δηαιείκκαηα ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ).
4. Σελ επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ καζεηή πνπ θνηηά ζηα Σκήκαηα Έληαμεο έρνπλ απφ
θνηλνχ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ζπλήζνπο ζρνιηθήο
ηάμεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή! Οη δχν εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή, γηα ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο θαη
ηξνπνπνηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ. Σν δε
Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΔΠ) ηνπ καζεηή ζρεδηάδεηαη, αμηνινγείηαη θαη
ηξνπνπνηείηαη απφ ην ΚΓΑΤ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, ηφλ
εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη κε ηνπο αξκφδηνπο
ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο
5. Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ:
α) ζε Σκήκαηα Έληαμεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνάγνληαη ζηελ επφκελε ηάμε,
φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηέο ηεο ζπλήζνπο ζρνιηθήο ηάμεο θαη κφλν ζε ηδηαίηεξεο
πεξηπηψζεηο., κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. θαη ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ,
κπνξεί ν καζεηήο λα παξακείλεη ζηελ ίδηα ηάμε. Απνθνηηνχλ δε απφ ηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ην αξγφηεξν κέρξη ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
β) ζε Σκήκαηα Έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο ή ηερληθήο εθπαίδεπζεο πξνάγνληαη ζηελ
επφκελε ηάμε, φπσο θαη νη ππφινηπνη καζεηέο ηεο ζπλήζνπο ζρνιηθήο ηάμεο θαη κπνξνχλ λα
εμεηαζηνχλ, εθφζνλ ην δεηήζνπλ θη φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη, κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απνθνηηνχλ δε απφ
ηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην αξγφηεξν, κέρξη ηελ ειηθία ησλ 19 εηψλ θαη
απφ ην Λχθεην κέρξη ην 22° έηνο.
Γ. Έληαμε, θνίηεζε θαη απνθνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε
απηνηειή ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο
1. Ζ έληαμε θαη ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο απηνηειείο
ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
πξνηείλεηαη απφ ην νηθείν Κ.Γ.Α.Τ κεηά απφ ηε δηάγλσζε-αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ησλ γνλέσλ ή ησλ ερφλησλ ηε γνληθή
κέξηκλα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ:

α) νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο θαη ρξεηάδνληαη
ζπζηεκαηηθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθφ
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε ζρνιηθή κνλάδα εηδηθήο αγσγήο πνπ δηαζέηεη θαη ηελ θαηάιιειε
πιηθνηερληθή ππνδνκή
β) νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαίλεηαη λα σθεινχληαη ηδηαίηεξα απφ απηφ ην
εθπαηδεπηηθφ πιαίζην
2. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα απηά γίλεηαη σο παξαθάησ:
α) ν καζεηήο παξαθνινπζεί εηδηθά πξνζαξκνζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απφ
εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σν πξφγξακκα απηφ
πινπνηείηαη κε βάζε ην ΔΔΠ πνπ έρεη πξνηαζεί γηα ην καζεηή απφ ην Κ.Γ.Α.Τ.
β) ν καζεηήο παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη. εθφζνλ ζεσξεζεί αλαγθαίν,
επηδηψθεηαη ε έληαμε ηνπ ζε δνκέο ηεο ζπλήζνπο εθπαίδεπζεο ή ε θαηάηαμε ηνπ ζε άιιε
βαζκίδα εηδηθήο αγσγήο. Ζ έληαμε ηνπ καζεηή ή ε θαηάηαμε ζε άιιε ΜΔΑ γίλεηαη κεηά απφ
αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή πνπ δηελεξγείηαη απφ ην νηθείν Κ.Γ.Α.Τ θαη κεηά απφ αίηεκα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ γνλέσλ ή ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ εηδηθήο αγσγήο .
3. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ΣΔΔ εηδηθήο αγσγήο Α' θαη Β'
βαζκίδαο, ζηα Δληαία Λχθεηα εηδηθήο αγσγήο θαη ζηα ΔΔΔΔΚ, αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ησλ θνηηνχλησλ, κπνξεί λα παξαηαζεί κε εηζήγεζε ηνπ Κ.Γ.Α.Τ θαη κεηά ην 22°
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ΣΔΔ εηδηθήο αγσγήο Β' Βαζκίδαο πνπ πεξηιακβάλνπλ
ηνπο Α' θαη Β' θχθινπο ζπνπδψλ ε θνίηεζε κπνξεί λα παξαηαζεί ζε θάζε θχθιν ζπνπδψλ
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ΚΓΑΤ.
4. Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο θαη ε απνθνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ
θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζρεδηάδεηαη έηζη, ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΔΠ) ηνπ ζηελ επφκελε θαηάιιειε βαζκίδα εηδηθήο ή γεληθήο
εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην, Λχθεην, ΔΔΔΔΚ, ΣΔΔ) θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή
νινθιεξσκέλσλ θαη θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ απηψλ.
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
(Γεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 1319/Σ.Β.-10.10.2002)
========
ΘΔΜΑ: Γηαδηθαζίεο πξφηαζεο θαη θνίηεζεο καζεηή/καζήηξηαο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζην Σκήκα Έληαμεο
Ζ αλαγλψξηζε θαη αξρηθή αμηνιφγεζε καζεηή/καζήηξηαο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
(ε.ε.α.) κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημή ηνπ απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ζην Σκήκα Έληαμεο
(Σ.Δ.) είλαη κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ίδην ην παηδί, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά
θαη γηα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Δίλαη αλάγθε, θαηά ζπλέπεηα, λα ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα
θαη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ φιεο νη εγγπήζεηο εθείλεο, νη νπνίεο
ζα καο επηηξέςνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαηδεπηηθή ηνπ ππνζηήξημε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο.
Γηα ιφγνπο ηφζν ηππηθνχο φζν θαη νπζηαζηηθνχο πξνηείλεηαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη
δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξα επη-κέξνπο βήκαηα απφ ην ζηάδην ηεο αξρηθήο
αλαγλψξηζεο ηνπ παηδηνχ -απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο- έσο ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηνηηθήο εθπαηδεπηηθήο θαη θάζε άιιεο ππνζηήξημήο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Δλδεηθηηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πξνηείλεηαη λα είλαη ηα εμήο:
Βήκα 1
Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο:
(α) Αλαγλσξίδεη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο κε ε.ε.α. ζηελ ηάμε.
(β) πληάζζεη θαηάινγν κε ηα νλφκαηά ηνπο θαη πξνηείλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπο απφ ην Σ.Δ.
(γ) Τπνβάιιεη ηνλ θαηάινγν ζην/ζηε δηεπζπληή/-ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Βήκα 2
Ο/ε δηεπζπληήο/-ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:
(α) πλεξγάδεηαη κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξνθεηκέλνπ νη
παξαπνκπέο λα είλαη ζχκθσλεο κε ην λ. 2817/2000 θαη ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ
δεκνζηεχηεθε ζηα Φ.Δ.Κ. 1319/2002 &449/2007. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κέξηκλα γηα
λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ παξαλνήζεηο σο πξνο ην είδνο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ε.ε.α., ηηο νπνίεο
είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δερζνχλ
ππεξεζίεο εθ-παηδεπηηθήο ππνζηήξημεο απφ ην Σ.Δ.

(β) πληάζζεη θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ.
(γ) πλεξγάδεηαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ηνπ Σ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ν ηειηθφο θαηάινγνο ησλ πξνηεηλφκελσλ καζεηψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή
ιακβάλνληαη ππφςε: ε ζνβαξφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ε ειηθία θαη ε ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχλ νη πξνηεηλφκελνη καζεηέο θαη
ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ν
εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ. (απαηηείηαη ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε εηζήγεζή ηνπ).δ) Δλεκεξψλεηαη γηα
ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλίρλεπζεο θαη παξαπνκπήο καζεηψλ κε
ε.ε.α.ζηηο αξκφδηεο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο1.
Βήκα 3
Ο/ε δάζθαινο/-α ηνπ Σ.Δ.:
(α) Αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο πνπ ηνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί απφ ην δηεπζπληή, ιακβάλνληαο
ππφςε:
 ηε ζνβαξφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί απφ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο,
 ηελ αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα,
 ηελ ειηθία θαη ηελ ηάμε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη πξνηεηλφκελνη γηα θνίηεζε
ζην Σ.Δ. καζεηέο,
 ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ είλαη εθηθηφ λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά
ην Σ.Δ.
(β) Καιεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή θαη ηνπο
ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαη ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα.
Εεηά απφ ηνπο γνλείο ππεχζπλε δήισζε (Γεο Τπφδεηγκα) φηη ζπκθσλνχλ κε ηηο δηαδηθαζίεο
απηέο.
Γηα ηε θνίηεζε καζεηή/καζήηξηαο κε ε.ε.α. ζην Σ.Δ. δελ είλαη απαξαίηεηε ε δηάγλσζε απφ
Κ.Γ.Α.Τ. ή άιιε δηαγλσζηηθή ππεξεζία, αιιά είλαη αξθεηή ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα. Ζ
απνπζία, σζηφζν, δηάγλσζεο απφ αξκφδηα δηαγλσζηηθή ππεξεζία, δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο
εμαζθάιηζεο επηζηεκνληθήο ππνζηεξηθηηθήο παξέκβαζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ Σ.Δ. θαη
γηα ην ιφγν απηφ κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε εμαζθάιηζή
ηεο. ε θάζε πεξίπησζε γλψκνλα έρνπκε ην ζπκθέξνλ ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο κε ε.ε.α.
(εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ ρσξίο αλαίηην ζηηγκαηηζκφ). ε πεξηπηψζεηο
ακθηβνιηψλ δεηνχληαη ν-νδεγίεο/δηεπθξηλήζεηο ή θαη ζρεηηθή εηζήγεζε απφ ην ζρνιηθφ
ζχκβνπιν εηδηθήο αγσγήο.
Πξνθεηκέλνπ ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο εηδηθήο αγσγήο λα γλσκαηεχζεη ψζηε λα θνηηήζεη
καζεηήο/-ηξηα κε ε.ε.α. ζε Σ.Δ., αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ε νπνία απαηηείηαη θαη γηα ηελ
παξαπνκπή ηνπ καζεηή ζηηο αξκφδηεο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο (ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα,
αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο παηδαγσγηθήο ζπλεδξίαο, κε αλαθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηηο
ελδείμεηο πνπ έρεη θαηαγξάςεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή, βξαρπρξφλην πξφγξακκα
παξέκβαζεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο).
Μνλνπξφζσπεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, φπσο ν ζρνιηθφο
ζχκβνπινο εηδηθήο αγσγήο, δελ είλαη ιεηηνπξγηθφ, νχηε θαη εθηθηφ λα ππνθαζηζηνχλ ηνπο
ζεζκνχο παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ζχιινγν πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ2.
ε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο εηδηθήο αγσγήο ζπλεξγάδεηαη θαη
θαζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαηαγξαθήο ησλ ελδείμεσλ θαη
πξνηείλεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνλ ηχπν θαη ην είδνο βξαρπρξφληνπ πξνγξάκκαηνο
παξέκβαζεο.
(γ) Αμηνινγεί εθπαηδεπηηθά ηνπο καζεηέο, ψζηε λα δηαθξηβσζνχλ νη ηζρπξέο πιεπξέο ηνπ
καζεζηαθνχ ηνπο πξνθίι, θαηά θχξην ιφγν θαη δεπηεξεπφλησο νη αδπλακίεο ηνπο.
(δ) Πξνηείλεη ηνλ ηειηθφ θαηάινγν ησλ καζεηψλ πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ απφ ην Σ.Δ.
ιακβάλνληαο ππφςε: ηε ζνβαξφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηελ αλάγθε γηα
εμεηδηθεπκέλν εθ-παηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηελ ειηθία θαη ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχλ νη
πξνηεηλφκελνη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη
ζηελ ηάμε θαη ζην Σ.Δ. (ππνβάιιεη ζην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε εηζήγεζή ηνπ
κέζσ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καδί κε ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα θαη ηα άιια

δεηνχκελα ζηνηρεία).
(ε) Δλεκεξψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, γηα ηελ απαηηνχκελε απφ ην λφκν 2817/2000 „Έθζεζε Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Αλαγθψλ‟, ηελ νπνία θαη πξέπεη λα δηαζέηεη ην παηδί. Δλεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα ηηο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ε έθζεζε απηή (Κέληξα
Γηάγλσζε Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο – Κ.Γ.Α.Τ. ή νη „ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο‟ ηνπ λ.
1566/85) θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη απηφ. Καιφ ζα είλαη νη γνλείο λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, γηα ηελ ελδερφκελε αξγνπνξία
έθδνζεο ησλ εθζέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο έθζεζεο απηήο.
(ζη) Δλεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (λ. 2817/2000 &amp; Τ.Α. ζην
Φ.Δ.Κ. 1319/2002).
Βήκα 4
Ο δάζθαινο ππνδέρεηαη ην παηδί ζην Σ.Δ. θαη δεκηνπξγεί εηδηθφ πξνζσπηθφ θάθειν. Ο
θάθεινο απηφο είλαη απφξξεηνο θαη θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ αζθαιηζκέλν εξκάξην ή θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή πνπ πξνζηαηεχεηαη κε εηδηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ ηνλ γλσξίδεη κφλν ν
δάζθαινο ηνπ Σ.Δ. θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. ην θάθειν πεξηιακβάλνληαη:
(α) πλνπηηθφ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή
(β) Γλσκάηεπζε γηα ην είδνο θαη ην βαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο ηνπ
παηδηνχ.
(γ) Δηζήγεζε ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. ή ηεο ηαηξνπαηδαγσγηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ εγγξαθή – θαηάηαμε ή
κεηαγξαθή ζηελ θαηάιιειε ζρνιηθή κνλάδα.
(δ) Αμηνινγεηηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηε καζεζηαθή εμέιημε ηνπ καζεηή.
(ε) ιεο νη δνθηκαζίεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην καζεηή απφ ην/ηε δάζθαιν/-ια ηεο ηάμεο ηνπ.
(ζη) Πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη παξαπνκπήο ηνπ καζεηή απφ ην
δάζθαιν ηεο ηάμεο ηνπ θαη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζή ηνπο.
(δ) Σελ αιιεινγξαθία ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ερφλησλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ αηφκνπ κε ε.ε.α. κε
ην Κ.Γ.Α.Τ. ή ηελ ηαηξνπαηδαγσγηθή επηηξνπή (αλ είλαη δηαζέζηκε απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο
έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα).
(ε) Δηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνχ Αηνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο
Δθπαίδεπζεο.
(ζ) Σηο πεξηνδηθέο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
παξέκβαζεο απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. (αλ ππάξρνπλ).
(ε) Σηο πεξηνδηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
παξέκβαζεο απφ ην δάζθαιν ηνπ Σ.Δ. θαη ηνπο εηδηθνχο ηνπ Κ.Γ.Α.Τ. (αλ ππάξρνπλ).
(η) Ο,ηηδήπνηε άιιν αθνξά ην καζεηή.
Οη νδεγίεο καο απηέο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έρνπλ αλάγθε πξνζαξκνγήο θαη
ηξνπνπνίεζεο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο. Πξνηείλεηαη φπσο νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Σ.Δ. ηηο κειεηήζνπλ θαη αθνχ δεηήζνπλ θαη
ηε γλψκε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ηα Σ.Δ., αιιά θαη φζσλ
ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ ην καζεηηθφ πιεζπζκφ ππνζηεξίδνπλ, ζηε ζπλέρεηα λα
καο ππνβάιινπλ γξαπηψο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα ή δεηήκαηα
πνπ δελ έρνπλ αλαθεξζεί θαη, θαηά ηε γλψκε ηνπο, δελ αληηκεησπίδνληαη επαξθψο ζηα πιαίζηα
ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο.
Ζ αλίρλεπζε/αλαγλψξηζε θαη παξαπνκπή ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. επηβάιιεηαη λα παξακείλεη
κηα ιεηηνπξγία φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν δηαρσξηζηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ ε δηεπθξίληζε ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ επηρεηξνχκε κε ηελ εγθχθιην απηή ζεσξνχκε φηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα
ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Οη
ζχγρξνλεο ζεκαληηθά επηβαξεκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δξακαηηθή
αχμεζε ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α. πνπ θνηηνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν, αλαδεηθλχνπλ ηνλ
ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ Σ.Δ. Σα Σ.Δ. δηαπηζηψλνπκε φηη ζα πξέπεη λα απμεζνχλ αξηζκεηηθά,
ψζηε λα ιεηηνπξγεί έλα, ηνπιάρηζηνλ, ζε θάζε ζπγθξφηεκα ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ. Παξάιιεια, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο, είλαη απαξαίηεην
λα επηρνξεγεζνχλ κε πξφζζεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ψζηε λα εμνπιηζηνχλ κε
εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ/παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη θαηλνηνκίεο.
Σέινο, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε φπσο ε ζρνιηθή θνηλφηεηα αλαγλσξίζεη θαη απηή ην ξφιν ησλ
ιεηηνπξγψλ ησλ Σ.Δ. θαη λα κελ επηιέγεη αληηπαξαγσγηθέο αλαζέζεηο θαζεθφλησλ, φηαλ

κάιηζηα δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
(Φ.Δ.Κ. 449/2007), νη νπνίεο ηηο δηεξκελεχνπλ.
Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ. είλαη απαξαίηεην λα ζπλεξγάδεηαη: κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα
ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε ε.ε.α. θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο ηάμεηο φπνπ
θνηηνχλ, κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο άιινπο ζεζκνχο. Πξνθεηκέλνπ ε ζπλεξγαζία ησλ
εκπιεθνκέλσλ απηψλ πξνζψπσλ θαη ζεζκψλ λα είλαη απνδνηηθή, είλαη απαξαίηεην λα
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπ. ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πεξηιακβάλεηαη θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε, εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, ζρεδίαζε
ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή κε ε.ε.α., θαζψο θαη ηε δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή
αμηνιφγεζή ηνπ, ηε δηαζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ηνπο άιινπο ζεζκνχο θαη ηελ
ηνπηθή θνηλσλία, ηε ζπκβνπιεπηηθή ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ηελ ηήξεζε ησλ
αξρείσλ ηνπ Σ.Δ. θαη θάζε ηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α. Κάζε άιιε
εξκελεία θαη ζηάζε παξεκβάιιεη εκπφδηα θαη δελ πξνάγεη ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ
Σ.Δ. ζην παηδί κε ε.ε.α. θαη, ηειηθά, νχηε εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Ο ζρνιηθφο ζχκβνπινο Δ.Α.
Αξηζηείδεο Υαξνχπηαο PhD
Γηδάθησξ Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Σν λεψηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εηδηθή αγσγή

ΔΓΧ: Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηόκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Ν. 3699/2008, Σεχρνο Α΄, Αξ. Φχιινπ 199, ηεο 02.10.2008
Θέκα 38ν
Γνλέαο πξνζθεχγεη ζην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή θαη ζην
ΤΠΔΠΘ ελαληίνλ ηεο απφθαζεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ Καζεγεηψλ ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ,
γηαηί επέβαιε πνηλή ελαληίνλ ηνπ παηδηνχ ηνπ, καζεηή απηνχ ηνπ ζρνιείνπ.
Απάληεζε:
Διέγρεη ν Γηεπζπληήο ηα παξαθάησ, άιισο κπνξεί λα αθπξσζεί ε απφθαζε (Υσξίο φκσο θαη
λα αθπξσζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα ππνζηεί ν καζεηήο ζηελ δηαγσγή ή ζην
απνηέιεζκα θνίηεζεο.)
Γλσξίδνληαο φηη πνιιέο ζρνιηθέο Πξάμεηο επηβνιήο πνηλήο έρνπλ αθπξσζεί δηθαζηηθά,
πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ λνκφηππε δηαδηθαζία:
1. Καινχληαη νη γνλείο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο θεδεκφλαο ηνπ καζεηή εγγξάθσο πέληε
εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ.(Απηφ είλαη ελάληηα ζηνλ
ραξαθηήξα ηεο παηδαγσγηθήο επίπησζεο, αθνχ θξπψλεη ην πξάγκα, αιιά άκεζε ηηκσξία
δίλεη ν ίδηνο ν Γηεπζπληήο)
2. Πξνζθαιείηαη εγθαίξσο ν αξκφδηνο ρνιηθφο χκβνπινο παηδαγσγηθήο επζχλεο.
3. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζπκκεηέρνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ (Τ.Α.23.613/6/Γ24094/23-9-1986, ΦΔΚ 619 Β΄25-91986), θαη νη εθπξφζσπνη ηεο Μαζεηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ παξαπεκπφκελνπ καζεηή κε
δηθαίσκα ιφγνπ :
α. Ο πξφεδξνο ηνπ 5κεινχο ζπκβνπιίνπ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο
β. Σν ηξηκειέο πξνεδξείν ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ρνιείνπ

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ κπνξεί λα θιεζνχλ αηηηνινγεκέλα θαη
άιινη καζεηέο, γηα λα θαηαζέζνπλ ηε καξηπξία ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιφγνπ :
α. Ο Γηεπζπληήο, σο πξνεδξεχσλ, εηζεγείηαη ην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο.
β. Απνινγείηαη ν παξαπεκπφκελνο καζεηήο.
γ. Οη θαζεγεηέο ζέηνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζην καζεηή.
δ. Οη εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ ππνβάιινπλ ζην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αμηφπνηλε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο.
ε. Ο Γηεπζπληήο εξσηά ηνλ παξαπεκπφκελν καζεηή «εάλ έρεη λα πξνζζέζεη θάηη άιιν
αθόκε».
ζη. Οη εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ κνλνγξάθνπλ ην πξφρεηξν Πξαθηηθφ θαη απνρσξνχλ απφ ηε
ζπλεδξίαζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλεδξίαζεο ν χιινγνο ησλ
Γηδαζθφλησλ ζπλδηαζθέπηεηαη θαη εθηηκά ηελ αμηφπνηλε πξάμε ηνπ καζεηή. Οη
θαζεγεηέο εηζεγνχληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαπηψκαηνο ηνπ καζεηή
θαη δηεμάγεηαη θαλεξή ςεθνθνξία επί ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. Ζ πξφηαζε πνπ
ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία (50%+1) είλαη ε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ
Γηδαζθφλησλ. Ο αξκφδηνο πξαθηηθνγξάθνο ζπληάζζεη αλαιπηηθά ην Πξαθηηθφ, ζην νπνίν
εκθαίλνληαη πιήξσο φιεο νη ζπδεηεζείζεο απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ.
Σν ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο γηα νπνηαδήπνηε πνηλή πξέπεη λα είλαη εηδηθό, αηηηνινγεκέλν,
ζαθέο θαη επαξθέο θαη λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνδεηρηεί ζηε
ζπλεδξίαζε. Αλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη παξάπησκα είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο,
ηφηε πξέπεη ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο λα είλαη εηδηθφ γηα ηνλ θαζέλα θαη φρη γεληθφ γηα
φινπο καδί.
Θέκα 39ν
Γνλέαο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ πξνο ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, δεηά ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο
φηη ε θφξε ηνπ θνηηά ζε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θσιπζηεξγεί,
πξνθαζηδφκελνο θφξην εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα έρεη πεξάζεη ζρεδφλ 1 κήλαο θαη ε
βεβαίσζε λα κελ έρεη εθδνζεί
Απάληεζε:
Οη βεβαηψζεηο ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο επηθξάηεηαο εθδίδνληαη
ΑΤΣΟΣΗΓΜΔΊ θαη κάιηζηα ρσξίο θαλ έγγξαθνπ ηχπνπ αίηεζε, αιιά κε απιή πξνθνξηθή.
Σηο βεβαηψζεηο ηηο εθδίδεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΠΑΦΟ ή ΝΔΣΧΡ. (Σα ίδηα είλαη)
Ο Γηεπζπληήο ή φπνηνο ρεηξίδεηαη ηνλ ΔΠΑΦΟ, πάεη εθηππψζεηο --> καζεηέο ---> Σάμε-->Σκήκα--> Δπηινγή νλφκαηνο --->εθηχπσζε , θξαγίδεη, ππνγξάθεη , ζχλνιν ρξφλνπ 3
ιεπηά.
Αλ επηρεηξήζνπκε λα βξνχκε θάπνηα δηθαηνινγία γηα ηνλ Γηεπζπληή , απηή είλαη ι.ρ. λα είλαη
άζρεηνο κε ηνπο Ζ/Τ (απαξάδεθην) θαη λα πεξηκέλεη ηνλ πιεξνθνξηθν ή ηνλ ρεηξηζηή ηνπ
Νέζησξα λα ηνπ βγάιεη ηελ βεβαίσζε . Αιιά απηφ είλαη γηα 1-2 κέξεο; 3 κέξεο γηαηί πάεη ζε
άιιν ρνιείν; Σν μέραζε θαη ληξέπεηαη λα ην πεη ζηνλ γνλέα; Σν θάλεη επίηεδεο; Ση λα πνχκε ;
1 κήλαο; Νηξνπή!
Καη βεβαίσο έρεη ππεξβεί ηνλ ρξφλν απάληεζεο ζε πνιίηε θαη έρεη θάλεη θαη παξάβαζε
θαζήθνληνο (Άξζξν 107 , παξάγξαθνο 1 εδάθην ηβ) ε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο
πνιίηεο, ε αδηθαηνιφγεηε κε εμππεξέηεζή ηνπο θαη ε κε έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ
ππνζέζεψλ ηνπο)
Γηα λα δνχκε ηη ιέεη ν λφκνο γηα ηηο πξνζεζκίεο:

Τπνρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Πνιίηε.
Γεληθή ππνρξέσζε απάληεζεο - Πξνζεζκίεο
ηαλ θάλεηε κηα αίηεζε ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είηε γηα λα δεηήζεηε κηα πιεξνθνξία
ή έλα πηζηνπνηεηηθφ είηε γηα λα δεηήζεηε ηε δηεθπεξαίσζε κηαο ππφζεζή ζαο π.ρ. άδεηα,
ζχληαμε, επίδνκα θ.ι.π. πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη:
ιεο νη ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρνπλ ππνρξέσζε:
Να απαληνχλ νπσζδήπνηε ζε φιεο ηηο αηηήζεηο ζαο. ηαλ δελ είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε

ηνπ αηηήκαηφο ζαο, πξέπεη λα ζαο αλαθέξνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (δηαηάμεηο λφκνπο
θ.ι.π.), νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ ηελ απφξξηςή ηνπ. Κακία αίηεζε ζαο δελ επηηξέπεηαη λα ηίζεηαη
ζην αξρείν ρσξίο λα ελεκεξσζείηε.
Να απαληνχλ νξηζηηθά ζηηο αηηήζεηο ζαο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ζαο κέζα ζε
60 εκέξεο. Αλ είλαη ζπλαξκφδηεο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ε πξνζεζκία ησλ 60 εκεξψλ
παξαηείλεηαη γηα 15 αθφκα εκέξεο είλαη δειαδή 75 εκέξεο.
Να ζαο δίλνπλ απιέο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ακέζσο θαη ην πνιχ ζε
10 εκέξεο.
Θέκα 40ν
Δίζηε δηεπζπληήο κηαο ρνιηθήο κνλάδαο, αλ επηιεγείηε, θαη δηαπηζηψλεηαη πξνο ην ηέινο ηεο
ρνιηθήο ρξνληάο φηη έρνπλ ραζεί καζήκαηα ιφγσ θαηαιήςεσλ αιιά θαη απφ ηηο πνιιέο
απεξγίεο, πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή
ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο κε νινθιήξσζεο ηεο δηδαθηέαο
χιεο. Σν ζρνιηθφ ζπκβνχιην θαηά πιεηνςεθία, κεηά απφ εηζήγεζε δηθή ζαο, απνθάζηζε λα
δεηήζεη παξάηαζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Δλεκεξψλεηε ηνλ ππεχζπλν ζρνιηθφ ζχκβνπιν
θαζψο θαη ην δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά θαη ζαο πξνηείλνπλ
λα ιχζεηε ην πξφβιεκα κε άιινπο ηξφπνπο. Φεχγεηε αγαλαθηηζκέλνο δείρλνληαο ην απφ ηα
γξαθεία ηνπο.
Απάληεζε:
Ζ αλαπιήξσζε ηεο χιεο ιφγσ θαηαιήςεσλ, δελ είλαη ζέκα θαηά ην δνθνχλ εηζήγεζεο ηνπ
Γηεπζπληή ελψπηνλ ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ , αιιά εγθπθιίνπ ιεπηνκεξεηαθήο πνπ (πεξίπνπ)
ιέεη:
Πξψηα ζα μεθηλήζεηε κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ζρνιηθψλ πεξηπάησλ. Μεηά κε ηηο εθδξνκέο, κεηά
κε ζέζπηζε 8εο ψξαο, κεηά (αλ δελ θζάλνπλ ηα πξνεγνχκελα) κε άββαηα θηι Ζ
αλαπιήξσζε δελ γίλεηαη κε παξάηαζε ηνπ ρνιηθνχ έηνπο. Απηφ γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ ΠΓΒΜΘ θαη κφλν γηα φια ηα ρνιεία, Παλειιαδηθψο, δηφηη νη παξαηάζεηο
εκπιέθνπλ πξνζσπηθφ , ηεξάζηηα πξνβιήκαηα κε Παλειιήληεο Δμεηάζεηο θηι Ο Γηεπζπληήο
είλαη -επηεηθψο - εμαηξεηηθά άπεηξνο αιιά θαη επεξκέλνο αθνχ δελ ζέιεη λα κάζεη θάπνηεο
ζηαζεξέο θαη έθπγε θαη ....ζπκσκέλνο!!
Ο Γηεπζπληήο απηφο είλαη ζηνλ θφζκν ηνπ θαη θάπνηνο ζα πξέπεη λα ηνπ πεη, φηη επεηδή πήξε
κηα απφθαζε έλα φξγαλν έζησ θαη νκφθσλα (Σν παξεπιάλεζε ν Γηεπζπληήο κε ηελ εηζήγεζή
ηνπ!) δελ ζεκαίλεη φηη ζα απνθηήζεη Γηθαηνδνζία Τπνπξγνχ Παηδείαο, νχηε φηη ζα
ππνθαηαζηήζεη ΠΑΓΗΔ ΔΓΚΤΚΛΗΟΤ!
Θέκα 41ν
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow ν άλζξσπνο απφ ηε
θχζε ηνπ πξψηα αλαδεηεί ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ (ηξνθή,
έλδπζε θηι.), θαη φηαλ απηέο ηθαλνπνηεζνχλ αλαδεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
αζθάιεηαο (αλεξγία, θαηνηθία θηι.), ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ (απνδνρή, θηιία θηι.),
ησλ αλαγθψλ εθηίκεζεο (θχξνο, επηηπρία θηι.), κε ζηφρν λα θηάζεη ζηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αλψηεξσλ αλαγθψλ απηνπξαγκάησζεο (ηδαληθά, νξάκαηα), πνπ ζεκαίλνπλ
πξνζσπηθή νινθιήξσζε. ε έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ζηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο
ε έιιεηςε πνπ παξαηεξείηαη γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο, κε βάζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
πξαγκαηηθήο θαη ηδαληθήο ηθαλνπνίεζεο, ζε θζίλνπζα ηάμε έληαζεο, εκθαλίδεηαη κε ηελ
παξαθάησ ζεηξά: 1) αλάγθεο γηα απηνλνκία, 2) αλάγθεο γηα απηνπξαγκάησζε, 3)
αλάγθεο γηα γφεηξν θαη ππφιεςε, 4) αλάγθεο γηα αζθάιεηα, 5) θνηλσληθέο αλάγθεο.
Να παξαηεξήζσ πξνεμαγγειηηθά φηη ε αλεξγία δελ είλαη αλάγθε, ε εξγαζία είλαη
(μέθπγε ζηνλ ζπληάθηε απφ παξαδξνκή, φινη θάλνπκε ιάζε, καθάξη λα είλαη φια
ηέηνηα!).
Απάληεζε:
Πξψηα, ειάρηζηα πξάγκαηα γηα ηνλ Μάζιννπ θαη ηελ ππξακίδα ηνπ:

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ινηπφλ νη αλζξψπηλεο αλάγθεο δηαρσξίδνληαη ζε 5 επίπεδα:
1. Φπζηνινγηθέο/Βαζηθέο Αλάγθεο
2. Αλάγθεο Αζθάιεηαο
3. Αλάγθεο Κνηλσληθήο Απνδνρήο
4. Αλάγθεο Απηνεθηίκεζεο
5. Αλάγθεο Απηνπξαγκάησζεο
ηελ πξψηε βαζκίδα είλαη νη Φπζηνινγηθέο/Βαζηθέο Αλάγθεο (θαγεηφ, λεξφ, αέξαο, ζεμ).
Αλεβαίλνληαο ζηελ Ππξακίδα είλαη νη Αλάγθεο Αζθαιείαο, ε αλάγθε δειαδή ηεο ζηέγεο, ηεο
πγείαο θαη ηεο πξνζηαζίαο γεληθφηεξα.
ηηο Αλάγθεο Κνηλσληθήο Απνδνρήο βξίζθνληαη νη θνηλσληθέο καο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο
αλζξψπνπο, ε αλάγθε καο λα έρνπκε θίινπο, λα εξσηεπηνχκε θαη λα είκαζηε θνηλσληθά
απνδεθηνί ελψ ζηηο Αλάγθεο Απηνεθηίκεζεο αλήθνπλ νη αλάγθεο καο εθείλεο φπνπ ν
άλζξσπνο απνδεηά ηελ πξνβνιή ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ, ησλ δηθψλ ηνπ αμηψλ θη αξρψλ θαη ηελ
απηνλνκία ηνπ.
Σέινο, ζηηο Αλάγθεο Απηνπξαγκάησζεο αλήθνπλ φιεο εθείλεο νη αλάγθεο νη νπνίεο θάλνπλ ην
άηνκν λα ληψζεη πιήξεο, πξαγκαησκέλνο θη επηπρηζκέλνο.
Γηα λα αλέβεη θάπνηνο κηα βαζκίδα ζηελ Ππξακίδα ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηήζεη ηηο Αλάγθεο
ηεο πξνεγνχκελεο βαζκίδαο.

Ζ απάληεζε -ζρφιην:
Παξαηεξνχκε, φηη ελψ ν Μάζιννπ έρεη θαηαηάμεη ηηο κέζεο αλζξψπηλεο αλάγθεο ζηελ
ππξακίδα ηνπ , ν Έιιελαο, απνθιίλεη ζε ραξαθηεξηζηηθέο αλάγθεο
Ζ έξεπλα, θαηέγξαςε κε ΦΘΗΝΟΤΑ ζεηξά ηελ ΓΗΑΦΟΡΑ : (ν βαζκφο πνπ ζα ήζεια λα
ηθαλνπνηήζσ) - (ν βαζκφο πνπ έρσ ηθαλνπνηήζεη)
Απηφ καο ιέεη, φηη πξψηε αλάγθε ηνπ Έιιελα είλαη ε αλάγθε γηα ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ θαη φρη ε
αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε!
Απηφ θέξλεη ζην κπαιφ ην ζθσπηηθά ιεγφκελν απφθζεγκα «ηνπ Έιιελνο ν ηξάρεινο δπγφλ
δελ ππνκέλεη!»
ην παξαπάλσ, ζε επίπεδν δηνίθεζεο καο ιέεη φηη ν Έιιελαο δελ έρεη θαιή ζρέζε κε ηελ
πεηζαξρία θαη κε ηελ νκαδηθφηεηα (γλσζηά πξάγκαηα!)
Δίλαη γεγνλφο, φηη είκαζηε ην θέληξν ηνπ θφζκνπ, παξηάθεδεο εγσθεληξηθνί θαη εγσηζηέο
(«μέξεηο πνηνο είκαη γσ ξε;»)
Διπίδσ λα κελ ηα ιέσ ππεξβνιηθά!
Γηα απηφ έρνπκε ην δηθφ καο ζπίηη, γη απηφ νη Διιεληθέο ζπιινγηθφηεηεο πάζρνπλ θηι
Έηζη, ε απηνπξαγκάησζε, απφ πξψηε πάεη δεχηεξε!
ε θζίλνπζα ζεηξά, δείρλεη, φηη νη θνηλσληθέο αλάγθεο είλαη ηειεπηαίεο, πξάγκα πνπ θαηά ηνλ
Μάζιννπ , νη Έιιελεο ζεσξνχλ φηη ηηο έρνπλ έρνπλ ηθαλνπνηήζεη ζηνλ πην κεγάιν βαζκφ,
αθνχ αηζζάλνληαη ηελ ιηγφηεξε αλάγθε λα ηελ ηθαλνπνηήζνπλ! Ο Έιιελαο, δελ λνηψζεη ηελ
αλάγθε θνηλσληθήο απνδνρήο κεγάιε, δηφηη λνηψζεη φηη κάιινλ ηελ έρεη ηθαλνπνηήζεη!
Σα παξαπάλσ, ηίζεληαη πξνθαλψο γηα λα αλαθαλνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ δηνίθεζε κε .....Έιιελεο δηνηθνχκελνπο! (ή δηνηθεηέο!)
Έλαο Γηεπζπληήο , πάληα ζα πξέπεη λα έρεη ππ΄φςηλ ηνπ ηνλ ραξαθηήξα ησλ νκφθπιψλ ηνπ,
γηα λα κπνξέζεη λα ηνπο δηνηθήζεη απνηειεζκαηηθά. Ο Έιιελ είλαη ζηνλ αληίπνδα ησλ
Γεξκαλψλ θαη Ηαπψλσλ. (ζπιινγηθφηεηα, πεηζαξρία νκαδηθή δνπιεηά) θαη ζέιεη ηελ
αηνκηθφηεηα, ηελ αηνκηθή δηάθξηζε ηνλ αηνκηθφ έπαηλν. ε απηφ είλαη ΟΛΟΗ! Μαζεηέο, γνλείο ,
θαζεγεηέο θαη ν Γηεπζπληήο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ έρνπκε ζηελ Δπξψπε ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο (ην «ζπίηη ΜΟΤ») θαη ε απηνθίλεζε είλαη ηδαληθφ κεγάιν γηα ηνλ
Έιιελα (ε ηδέα ηεο απηνθίλεζεο πνπ κνπ δίλεη απηνλνκία θίλεζεο θαη ειεπζεξίαο! Πάσ φπνπ
ζέισ, φπνηε ζέισ, ελ παληί θαηξψ θαη πάζα ψξα.)
Σν ράτδεκα ηεο αηνκηθφηεηαο, κπνξεί λα θάλεη ηνλ Έιιελα πην απνδνηηθφ ζηελ εξγαζία ηνπ!
«Δζχ πνπ είζαη θαιφο θαη ηθαλφο δελ κπνξείο λα θάλεηο απηφ;» Δίλαη απηφ πνπ ιέκε «ηνλ έξημε
ζην θηιφηηκν» (Φηιφηηκν=θαζαξά Διιεληθή έλλνηα, δπζεξκήλεπηε ζε άιιεο γιψζζεο)
Ο αηνκηζκφο ηνπ Έιιελα ινηπφλ, πξνβάιιεη σο ππέξηαην ηδαληθφ , εμ νχ θαη ην άιιν
ζθσπηηθφ -παξάθξαζε ηνπ Οκεξηθνχ «Δίο νησλφο άξηζηνο, ακχλεζζαη πεξί...πάξηεο!»
(Σα παξαπάλσ ειπίδσ λα πξνζέγγηζαλ ην ζέκα θαη λα πιεζίαζαλ ηνλ ππξήλα ηνπ!)
Θέκα 42ν
Παξφιν πνπ ε αιιαγή είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δσήο θαη ηεο χπαξμήο καο, νη
εθπαηδεπηηθνί, φπσο θη φινη νη άιινη εξγαδφκελνη, αληηδξνχλ ζηηο αιιαγέο γηα
δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Οη ιφγνη απηνί ζρεηίδνληαη κε ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θφβνπο
πνπ πξνθαιεί θάζε θαηλνηνκία θαη κε ην γεγνλφο φηη αλαπφθεπθηα πεξηθιείεη θαη ην
ζηνηρείν ηεο απνηπρίαο. Άιινη ιφγνη είλαη ν θφβνο πνπ πξνθαιεί ε απφθιηζε απφ ηνλ
θαζηεξσκέλν ηξφπν εξγαζίαο, ε αδηαθνξία, ε αξλεηηθή ζηάζε, ε έιιεηςε
ελδηαθεξφλησλ, ην πςειφ αίζζεκα θηλδχλνπ, ηα παιηά ελδηαθέξνληα, θαη νη
δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζθνπνζεζία ηνπ
ζρνιείνπ.
ρνιηαζκφο:
Σα παξαπάλσ είλαη κηα νιφθιεξε ηνπνζέηεζε γηα ην πψο αληηδξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί
ζηηο αιιαγέο.
Μηα γλσζηή γεληθή αιήζεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο , είλαη φηη είλαη σο θιάδνο θαη σο
άλζξσπνη ζπληεξεηηθνί. (Σα ιεμηθά νξίδνπλ ηνλ ζπληεξεηηθό σο ηνλ έρνληα παξαδνζηαθέο
απζηεξέο αξρέο θαη ηδέεο, όπσο θαη ηνλ άλζξσπν πνπ δελ αγαπά ηνπο
λεσηεξηζκνύο,θαηλνηνκίεο θαζώο θαη απηόλ πνπ ελεξγεί κε κεγάιε πξνζνρή θαη δελ ζέιεη λα
εθηίζεηαη ζε θηλδύλνπο)
Ωο γλσζηόλ, ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο , απνηειείηαη από ηελ ΑΓΩΓΗ θαη ηελ
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΗ . Γηα ηελ επηζηεκνληθή γλώζε έρνπκε θαζαξνύο νξηζκνύο, όκσο γη

απηό πνπ ιέκε ΑΓΩΓΗ , πξέπεη λα ελλνήζνπκε θαη όια ηα ζηνηρεία ηεο επηθξαηνύζαο
θνπιηνύξαο ηα νπνία ε νξγαλσκέλε θνηλσλία ζέιεη λα ελζηεξληζζνύλ ηα παηδηά κέζσ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ. (Θξεζθεία, ζηάζε δσήο, λννηξνπία, θνηλσληθνπνίεζε, κνπζηθή , ρνξόο,
ζηάζεηο πνπ δηαθαίλνληαη από ηνπο καζεηηθνύο θαλνληζκνύο, ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ θηι )
Απηό ην ζηνηρείν ηεο ΑΓΩΓΗ (άγσ=νδεγώ, θαζνδεγώ, ίζσο θαη λα ρεηξαγσγώ,) εκπεξηέρεη
ηνλ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ησλ ζηεξενηύπσλ ή ηνπιάρηζηνλ απηώλ πνπ
ζέιεη λα πξνβάιιεη ε θνηλσλία. Απηά δελ κπνξεί λα είλαη επαλαζηαηηθά , θαηλνηόκα,
ξεμηθέιεπζα, αιιά ελέξγεηεο κε κειεηεκέλα δηζηαθηηθά βήκαηα. Οκηινύκε θπζηθά γηα ην εζηθό
κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη όρη ην ηερλνινγηθό όπνπ εθεί ππάξρεη απαίηεζε εθζπγρξνληζκνύ.
ην ζέκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ, ε απαίηεζε όπσο ην λέν λα αληηθαηαζηήζεη ην παιαηό
κέζα ζην νπνίν έρνπλ αλαηξαθεί θαη αλδξσζεί νη εθπαηδεπηηθνί,αληηκεησπίδεη ηνλ θόβν ζην
λέν, ηελ ζπλαθόινπζε θαρππνςία, δεπηεξνγελώο ηελ δηαβνιή, ηελ δπζθήκηζε, ηελ απόξξηςε.
Ορπξό πίζσ από απηά θαη ζύκκαρν κπνξνύλ λα βξνπλ ζε έλαλ θαθήο παξαδόζεσο
ζπλδηθαιηζκό πνπ έρεη κάζεη λα ιέεη δηαξθώο «όρη» θαη επί όισλ, ρσξίο λα αξζξώλεη κηα δηθή
ηνπ επηζηεκνληθή πξόηαζε. Λ.ρ. Η ΟΛΜΔ δηαζέηεη ην ΚΔΜΔΣΔ (Κέληξν Μειεηώλ Σεθκεξίσζεο)
ην νπνίν δελ έρεη δηακνξθώζεη ι.ρ. έλα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ζύζηεκα ππνινγηζκνύ
αληηθεηκεληθώλ κνξίσλ γηα ηα ηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο. Όινη γλσξίδνπκε ηελ δηάρπηε θξηηηθή
γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πξνζόλησλ. Απηό κπνξεί θάπνηνη λα ην αλαθαιύπηνπλ ηώξα, αιιά
«ζέξλεηαη» πνιιέο δεθαεηίεο θαη δελ είλαη από εθείλα ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ κεγάιε πνιηηηθή ή
ηδενινγηθή θόξηηζε θαη ακθηζβήηεζε, αιιά ελ ηνύηνηο νπδείο ην αθνπκπάεη!
Η έιιεηςε ελδηαθεξόλησλ από κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (όζνη -ειάρηζηνη - έρνπλ θζάζεη ζε
απηό ην ζεκείν) έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ θαηλόκελν πνπ είλαη νμύ θαη πνιύ
νμύηεξν ζηνλ ππόινηπν Γεκόζην ηνκέα (ηεξάζηηα δηαθνξά-αλαινγία κηζζώλ ζηνλ ζηελό
Γεκόζην ηνκέα γηα ππαιιήινπο ηδίσλ πξνζόλησλ, πνπ θζάλεη θαη ην 1:3 ή θαη 1:4) Απηό έρεη
κεγάιε επίπησζε ζηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη είλαη επξύηεξν ζνβαξό ρξόλην
πνιηηηθό πξόβιεκα.
Τπάξρεη επίζεο θαη κηα έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηνπο θαλόλεο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ παηγληδηνύ. Σν
κνληέιν πξνβιέπεη όηη ςεθίδνπκε θάπνηνπο αληηπξνζώπνπο καο νη νπνίνη λνκνζεηνύλ γηα 4
ρξόληα δίλνπλ ςήθν εκπηζηνζύλεο ζε κηα Κπβέξλεζε θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο
επαλαθξίλνληαη. Σν πξνεγνύκελν είλαη έλα απινπνηεκέλν ζύληνκν αιιά θαη πνιύ ηδεαηό
κνληέιν-πξνζνκνίσκα ηεο πνιηηηθήο ελ Διιάδη.
ηελ πξάμε αξθεηνί δελ ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο , θάλνπλ ηεο απηνλνκίεο ηνπο
ηύπνπ Γηθαηόπνιε, έρνπλ ην δηθό ηνπο θαπεηαλάην, βαπηίδνπλ ην πξνζσπηθό ηνπο ζπκθέξνλ
σο γεληθό, ελεξγνύλ νηθεί θαη σο έηπρελ θαη ζεσξνύλ όηη ελεξγνύλ πξνηύπσο θαη
ππνδεηγκαηηθώο, ζπκπεξηθέξνληαη ζηα όξηα ηνπ θαζηζκνύ θαη ζεσξνύλ όηη εθπξνζσπνύλ ό,ηη
ην δεκνθξαηηθό, γεληθόηεξα ν Θεόο λα καο θπιάεη!
Η κόλε αζθαιήο νδόο είλαη ε πξνζσπηθή βειηίσζε κέζα από ηελ νπνία κπνξεί λα ππάξμεη θαη
ε όπνηα βειηίσζε όζσλ είλαη ζηνλ πεξίγπξό καο ζηνλ όπνην βαζκό ηνπο επεξεάδνπκε.
Θέκα 43ν
ηελ ζεηηθή θαηεχζπλζε ηεο ηξίηεο Λπθείνπ δηδάζθνληαη Βηνινγία, θαη φινη ζρεδφλ νη καζεηέο
ζπκκεηείραλ ζηνλ παλειιήλην δηαγσληζκφ βηνινγίαο πνπ έγηλε ηε Κπξηαθή. Σελ Γεπηέξα ην
πξσί ν θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ ηεο θαηεχζπλζεο ηνπο πιεξνθνξεί φηη έρεη
πξνγξακκαηίζεη λα γξάςνπλ επαλαιεπηηθφ δίσξν δηαγψληζκα ζε έλα θεθάιαην κηα θαη ην
έρνπλ ηειεηψζεη, ηελ Παξαζθεπή. Οη καζεηέο ηνλ πιεξνθνξνχλ δηακαξηπξφκελνη φηη ηελ ίδηα
κέξα γξάθνπλ αξραία, πξνγξακκαηηζκέλν εδψ θαη δχν εβδνκάδεο απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπο,
θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη ζηα δχν καζήκαηα. Ο θαζεγεηήο ησλ
καζεκαηηθψλ αξλείηαη λα αιιάμεη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσλίζκαηνο ή λα ζπδεηήζεη κε ηνλ
ζπλάδειθν ηνπ, πξνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο λα δψζνπλ βαξχηεηα ζην κάζεκα ηνπ γηαηί ηα
καζεκαηηθά εμεηάδνληαη παλειιαδηθά ελψ ηα αξραία φρη θαη δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία.
ρφιηα:
Δδψ ππάξρνπλ θάπνηα παξάινγα: «επαλαιεπηηθφ ΓΗΧΡΟ δηαγψληζκα ζε έλα θεθάιαην» Απηφ
είλαη απνηέιεζκα ηεο θξνληηζηεξηνπνίεζεο ηνπ ρνιείνπ. Σί πάεη λα πεη ΓΗΧΡΟ δηαγψληζκα;
Γηαηί δελ ην θάλεη...ηξίσξν λα πξνζνκνηάδεη κε ηηο Παλειιήληεο;
πληνκνγξαθηθά: Απαγνξεχεηαη. ηα ρνιεία έρνπκε νιηγφιεπηα ηεζη θαη πξφρεηξα
ΜΟΝΟΧΡΑ δηαγσλίζκαηα, αθξηβέζηεξα ΜΗΑ ΣΟ ΠΟΛΤ! ην Α΄ηεηξάκελν. Απηφο πνπ πάεη λα
θάλεη «ηνλ θαιφ» ζηνπο καζεηέο, αλ ζέιεη λα ηνπο παξάζρεη ηελ εκπεηξία ηεο πξνζνκνίσζεο
ησλ Παλειιελίσλ, αο ηνπο καδέςεη έλα πξσί Κπξηαθήο ή αββάηνπ, λα δεηήζεη θαη ηα θιεηδηά
θαη λα ηνπο ηα δηνξζψζεη θαη λα θάλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ.

Σα δηαγσλίζκαηα (ηα πξφρεηξα κνλφσξα) πξνγξακκαηίδνληαη ελψπηνλ φινπ ηνπ πιιφγνπ
θαζεγεηψλ θαη αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ΒΗΒΛΗΟ -ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΑΣΧΝ
Σί ιέεη φκσο ν λφκνο επ απηνχ γηα ην ΛΤΚΔΗΟ; (Π.Γ. 60/2006)
Οη γξαπηέο εμεηάζεηο είλαη νη νιηγφιεπηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο δηάξθεηαο 5 έσο 15 ιεπηψλ, νη
νπνίεο απνηεινχλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο εκέξαο θαη
ζπκπιεξψλνπλ ηελ αμηνιφγεζε κέζσ πξνθνξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γίλνληαη ρσξίο
πξνεηδνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνξθή ζχληνκσλ, πνηθίισλ θαη θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ,
νη νπνίεο δηαηππψλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα κε βάζε ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα πνπ
πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηνπ Π.Η. Ο αξηζκφο ησλ
νιηγφιεπησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο. Καηά ηε δηάξθεηα
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κία (1) κφλν σξηαία γξαπηή δνθηκαζία, ζην Α΄
Σεηξάκελν, ε νπνία θαιχπηεη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ελφηεηα θαη γίλεηαη χζηεξα απφ
βξαρείαο δηάξθεηαο πξνεηδνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Γελ πξέπεη λα δηεμάγνληαη
πεξηζζφηεξεο απφ κηα (1) σξηαία γξαπηή δνθηκαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξεζίνπ
δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη νπσζδήπνηε φρη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ εβδνκαδηαίνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην ίδην ηκήκα.
2. Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθφ πξφβιεκα ε σξηαία γξαπηή δνθηκαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζην Β΄ Σεηξάκελν.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ν Μαζεκαηηθφο έρεη δηαπξάμεη παξάβαζε θαζήθνληνο ηξηπιή
(θαη γηα ην δίσξν θαη γηα ην απξνεηδνπνίεηνλ θαη γηα ηα επί πιένλ πνπ ιέεη ζηνπο καζεηέο)
Μπνξεί βεβαίσο λα έρεη «θαιέο πξνζέζεηο» θαη θαζφινπ δφιν, αιιά νη λφκνη είλαη γηα λα
εθαξκφδνληαη.
Θέκα 44ν
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζε έλα Γπκλάζην ή έλα Λχθεην ππάξρνπλ αληηδηθίεο
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο εηδηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ. Ζ αληηδηθία απηή έρεη γίλεη «θαζεζηψο» ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζρνιηθή κνλάδα κε απνηέιεζκα λα είλαη εηο βάξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο αιιά
θαη ηεο «θήκεο» ηεο.
ρφιηα:
Τπάξρεη ε ιχζε ηεο εθ πεξηηξνπήο αλάιεςεο ησλ καζεκάησλ. Φέηνο εζχ ηελ πξψηε, ν
άιινο ηελ δεπηέξα θαη ν άιινο ηελ ηξίηε. (θαη θπθιηθή ελαιιαγή)
Τπάξρεη ε ιχζε ηεο νξηδφληηαο θπθιηθήο ελαιιαγήο (ν έλαο έλα ηκήκα ηεο πξψηεο , έλα
ηεο δεπηέξαο θαη έλα ηεο Σξίηεο) Αο παίδνπλ κπνπληέο γηα ελδεηθλπφκελα ζέκαηα θάζε
Ηνχλην. Να κάζνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη έζησ κε ην δφξη. Οη παξνηθνχληεο ηελ
Ηεξνπζαιήκ, γλσξίδνπλ ηη κπνξεί λα ππνθξχπηεηαη πίζσ απφ απηέο ηηο δηελέμεηο
«πξνζθνξάο»
Ζ πξνθξηλφκελε ιχζε:
(Α1, Β1, Γ1)
(Α2,Β2, Γ2)
(Α3,Β3, Γ3)
Σηο νκάδεο-ηξηάδεο ηηο ρσξίδεη ν Γηεπζπληήο θαη δηαιέγνπλ κε ζεηξά αξραηφηεηνο.
Τπάξρνπλ θάπνηνη ζε κεγάια ρνιεία πνπ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ σξάξην κφλν κε
έλα κάζεκα! Απηφο πνπ επηδεηεί ηέηνηα ιχζε πξέπεη λα ζεσξείηαη...«χπνπηνο»(!) αθνχ
ε εμαπιή αλαπαξαγσγή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ηδίνπ κπνξεί λα εμνληψζεη θαη ηνλ πην
ζηπγλφ επαγγεικαηία θαη ζην επάγγεικά καο ΓΔΝ είκαζηε «επαγγεικαηίεο» αιιά
ιεηηνπξγνί .
Θέκα 45ν
Πεξηγξαθή
Ο Γηεπζπληήο ζρνιείνπ κεηά απφ έληνλν δηαπιεθηηζκφ πνπ είρε κε γνλείο ζην γξαθείν
ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο είπε: «Πεξάζηε έμσ απφ ην γξαθείν κνπ. Δίζηε αλεπηζχκεηνη».
ρφιηα:

Ο Γηεπζπληήο έραζε ηελ ςπρξαηκία ηνπ θαη απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη, αιιά δελ είλαη
απηφ δπλαηφλ πάληα. Δίλαη γεγνλφο, φηη ζηνλ ζπκφ καο δείρλνπκε απζεληηθφηεξν
θνκκάηη ηνπ εαπηνχ καο. Απηφ ην «πεξάζηε έμσ είζηε ....persona non grata(!)» δείρλεη
ηελ ππνθξππηφκελε λννηξνπία θαη βαζχηεξε ηδενινγία ηνπ Γηεπζπληή!
ην Γεκφζην, ν ππάιιεινο είλαη Τπεξέηεο ηνπ πνιίηε , φρη δνχινο (κε ηελ δεχηεξε
ζεκαζία) Όηαλ ππάξμεη εθηξνπή (ι.ρ. αλ ηνλ βξίζνπλ αλαηηίσο θαη απξνθιήησο νη
πνιίηεο) νθείιεη λα ηνπο πεη «παξαθαιψ ε ζπδήηεζή καο έιαβε ηέινο, παξαθαιψ
πεξάζηε έμσ»
Βεβαίσο κπνξεί λα αθνχζεη πνιιά ηνπ ηχπνπ «Γελ πάκε πνπζελά, εδψ ζα θάηζνπκε λα ηα
αθνχζεηο ....» θηι
Δθεί κπνξεί λα ηνπο αληηηείλεη «κε αδηθείηε, δελ κε θαηαιαβαίλεηε, κε παξεμεγείηε, κε
πξνζβάιιεηε» (ελεξγεηηθή θσλή) Γελ ζπλελλννχκεζα πξέπεη απηή ε ζπδήηεζε λα
ηειεηψζεη....
Δπραξηζηψ γηα ηηο χβξεηο, ηειεηψζακε..
Γελ ράλεη ηίπνηα λα δείμεη αλσηεξφηεηα ν Γηεπζπληήο, έηζη θη αιιηψο νη άιινη
εμεπηειίδνληαη πνπ ηνλ βξίδνπλ ....Αλ κάιηζηα γλσξίδεη φηη έρεη δίθην , ε ςπρξαηκία ε
ησηθή είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. Δδψ κπνξεί λα αληηηαρζεί ην επέμαπηνλ ηνπ ραξαθηήξα,
αιιά φηαλ πηζηεχεηο θάπνηα πξάγκαηα, αθφκα θη αλ ν ραξαθηήξαο ζνπ είλαη ηνπ ηχπνπ
«δελ δέρνκαη κχγα ζην ζπαζί κνπ» κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο αθφκα θαη ηελ πην άηπρε
ζηηγκή ηεο θαξηέξα ζνπ. Αλ ν Γηεπζπληήο ππνπέζεη ζην ίδην επίπεδν, έραζε
πνιιαπιάζηα απφ ηνπο πβξηζηέο. Αλ ην πηζηεχεη απηφ, φζν επέμαπηνο θαη λα είλαη δελ
ζα επηειίζεη ηελ δηέλεμε απφ κέξνπο ηνπ.
Θέκα 46ν
Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη ζαο θαηαηίζεληαη νη αθφινπζεο έγγξαθεο αηηήζεηο:
Α) Αίηεζε γνλέα γηα ρνξήγεζε αληηγξάθνπ ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο
Β) Αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζρνιείνπ γηα ρνξήγεζε αληηγξάθνπ ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξίαζεο
ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
Γ) Αίηεζε γνλέα γηα ρνξήγεζε ηεο βαζκνινγίαο άιινπ καζεηή
Απαληήζεηο:
Σν ζέκα δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν θαη δελ ππάξρεη ηέιεηα απάληεζε!
Γηα ην Α)
 Αλ αθνξά ηελ ίδηα ηνλ αλήιηθν γηφ ηεο ή ηελ αλήιηθε θφξε ηεο ην
ιακβάλεη ακέζσο
 Αλ αθνξά άιινλ καζεηή ή άιινπο καζεηέο θαη κάιηζηα ζέκαηα θνίηεζεο
δηαγσγήο βαζκνινγίαο, πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ δελ ιακβάλεη ηίπνηα, αιιά
ηεο απαληνχκε ακειεηί φηη δελ ηεο παξέρνπκε ηα ζηνηρεία
Αλ δεηά θάηη άιιν, έρνπκε γθξίδα πεξηνρή ηνπ λφκνπ.
Κάπνηνη ιέλε, φηη ν λφκνο δίλεη ην δηθαίσκα φισλ ζηελ πξφζβαζε ζην Γεκφζην έγγξαθν.
Χζηφζν, νη πεξηνξηζκνί θαη αιιεινζπγθξνπφκελεο αξρέο δηθαίνπ θάλνπλ ηα πξάγκαηα
δχζθνια. ε θάζε πεξίπησζε απαληάκε ζηνλ πνιίηε, ΔΣΧ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ
Β)Πξάμε αλάιεςεο Τπεξεζίαο ηελ ιακβάλεη θαη ρσξίο αίηεζε , φπσο θαη πξάμεηο φπνπ
ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα .
Πξάμεηο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ καζεηψλ βαζκνινγίαο θνίηεζεο θαη δηαγσγήο δελ ιακβάλεη
επ΄νπδελί. Χο κέινο ηνπ πιιφγνπ έρεη πξφζβαζε ζην βηβιίν πξαθηηθψλ νπνηεδήπνηε. Σν λα
θάλεη αίηεζε ην ζέιεη γηα θάπνην ιφγν πνπ πξέπεη λα ηνλ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ γηα λα
αμηνινγεζεί.
Καη εδψ ππάξρεη ην γθξίδν .
Γ) Αζπδεηεηί απνξξίπηεηαη . Απαληάκε, φηη «δελ κπνξνχκε λα ζαο παξάζρνπκε αληίγξαθν
βαζκνινγίαο ηξίηνπ καζεηή, δηφηη εκπίπηεη ζηνλ λφκν πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δε
επαηζζήησλ»
Απηή είλαη ε πην θαζαξή πεξίπησζε
Αλ επηκέλεη πνιχ θάπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε Γ) πνπ είλαη δηαπγήο
κπνξεί λα δηαβηβαζηεί ην αίηεκά ηνπ ζηελ ππεξθείκελε αξρή κε αίηεκα γλψκεο πεξί ηνπ
λνκίκνπ ηεο παξνρήο ή φρη ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ αηηνχληα. Πξέπεη λα ηνλ ελεκεξψζνπκε
εγγξάθσο γηα ηελ δηαβίβαζε ζηελ ππεξθείκελε αξρή.

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνθαιέζεη εηζαγγειηθή παξαγγειία, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα νπ
παξάζρνπκε ηα ζηνηρεία.
Ο λφκνο, έρεη πξνβιέςεη έηζη ψζηε φπνηνο ζέιεη θσηναληίγξαθα λα επηβαξχλεηαη θαη ηα έμνδα
θσηνηππίαο. Απηφ δελ είλαη κηθξφςπρν θαη πξνθπιάζζεη ηελ Γηνίθεζε απφ ηξεινχο δηθνκαλείο
ή αξεζθφκελνπο λα απαζρνινχλ ηελ Τπεξεζία ή φζνπο θαηαρξψληαη ηνπ λφκνπ.
Γηα λα δεη ν αλαγλψζηεο φηη ην φιν ζέκα ΓΔΝ είλαη απιφ, αο δεη ηνλ παξφληα ΤΝΓΔΜΟ
Θέκα 47ν
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. ε ζχζθεςε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαηάιαβε φηη
ππεχζπλνη δελ είλαη καζεηέο αιιά «εμσζρνιηθνί». Οη 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!)
Πξνθαλψο ην ρνιείν δελ δηαζέηεη Φχιαθεο. Ο ζεζκφο ησλ θπιάθσλ έρεη θάπνην ζε θάζε
πεξίπησζε ειάρηζην λφεκα φηαλ νκηινχκε γηα ηεξάζηηα ζπγθξνηήκαηα αιιά γηα κηθξά,
κεζαία θαη κηθξνκεζαία δελ έρεη λφεκα. Οηθνλνκηθά , έλα ζρνιείν δπλακηθφηεηαο 100 καζεηψλ
ρξεκαηνδνηείην κε 20 ρηιηάδεο Δπξψ ΔΣΖΗΧ (Μ.Ο.) παιηά θαη 12 ρηιηάδεο Δπξψ ζηελ
ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ο ΔΝΑ θχιαθαο θνζηίδεη ζην Κξάηνο 20 ρηιηάδεο εηεζίσο θαη
γηα λα θπιαρζεί έλα ζπγθξφηεηα ζε 24-σξε βάζε ζέιεη 4 θχιαθεο (3Υ8=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.
Ο ζπλαγεξκφο είλαη ζηα 1.000 Δπξψ, θφζηνο ΛΟΓΗΚΟ γηα ρνιηθή 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 ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΗΚΟ.
Ζ ιχζε πιέγκαηνο γηα δηδαθηήξηα 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 δηδαθηήξην είλαη πην απνηειεζκαηηθή. ηφηε
φκσο κπνξεί λα ζε θαηεγνξήζνπλ φηη πθίζηαηαη ζέκα αηζζεηηθήο θαη ην ρνιείν 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. Χζηφζν, νξηζκέλνη ζε πνλεξνχο
θαηξνχο (ι.ρ. πεξίνδνο θξίζεσλ) κπνξεί λα επηκέλνπλ λα θάλνπλ θαηαγγειίεο (αλψλπκεο
θπζηθά!) ζε εθεκεξίδεο (αλακελφκελα φια) (Βιέπε εδψ ΖΜΔΡΗΝ Γεκνζίεπκα 29-6-2011
εθεκεξίδαο ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
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Χο λέα δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ιακβάλεηαη ηελ εμήο επηζηνιή απφ γνλείο ηνπ ζρνιείνπ ζαο:

Αγαπεηή Γηεπζχληξηα,
Χο γνλείο καζεηή ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζέινπκε λα ζέζνπκε ππφςε ζαο θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ
έρνπκε εληνπίζεη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηά ν γηνο καο. Οη 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 Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ή ηνλ ΓΓΔ ή θαη λα ην γξάςνπλ ζε θάπνηα εθεκεξίδα, δηφηη
ηφηε ζα είρακε παξελέξγεηεο θαη ίζσο ην πξφβιεκα εγίλεην δπζεπίιπην.
Καη΄αξρήλ ε δηεπζχληξηα πξέπεη λα ηνπο πάξεη ηειέθσλν θαη λα δηαζηαπξψζεη φηη φλησο ήηαλ
απηνί νη απνζηνιείο («θαιεκέξα ζαο! Σελ 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!)
Καηά πάζα βεβαηφηεηα φκσο ηελ επηζηνιή ηελ έρνπλ ζπληάμεη νη απνζηνιείο θαη εθεί ε
δηεπζχληξηα πξέπεη λα δεηήζεη ΔΤΛΟΓΟ ΥΡΟΝΟ, αο πνχκε 10 κέξεο λα επηιεθζεί ηνπ
ζέκαηνο.
Βεβαίσο ζα επηιεθζεί ΑΜΔΧ (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 ΓΔΝΗΚΧ 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)
Πξέπεη 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! Σψξα
νκηινχκε φρη κφλν γηα ζσκαηηθή βία, αιιά θαη γηα ιεθηηθή! Καλείο ραξαθηεξηζκφο βαξχο!
Έρνπκε πνιιά παηδαγσγηθά φπια λα επηβάινπκε ηελ ηάμε, δελ είλαη αλάγθε λα θαηαθεχγνπκε ζε
ιεθηηθή βία.
Να 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. Καλείο δελ ζα ζε
ππεξαζπηζηεί, αο είζαη άξηζηνο ζηελ δνπιεηά ζνπ. Μηα 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 ΓΔΝ ζα ηνπ πεηο φηη έθαλε
βιαθεία θαη θπξίσο φηη είλαη βιάθαο! Θα ηνπ πεηο φηη έθαλε ζθάικα! Πεο ηνλ ...«ζθαικαηία»
φπνπ ν λενινγηθή ιέμε δελ έρεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηεο χβξεσο! Σα βιάθαο θαη
ειίζηνο, θνκκέλα ζε παξαθαιψ! Καη 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! Κνκκέλνη 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 θαη σο Πφληηνο Πηιάηνο (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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Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κία απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο
Γηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία Τπεξεζία, 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 Τπεξεζίαο.
Δλδεηθηηθή πξνζέγγηζε:
Έρσ αθνχζεη δηεγήζεηο φπνπ ν Γηεπζπληήο επηθνηλσλνχζε κε έλαλ θαζεγεηή κέζσ πξσηνθφιινπ
θαη αιιειναλαθνξψλ ηνπ ηχπνπ «ζαο θαζηζηψ γλσζηφ φηη .....» Καη 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.
Οκνίσο θαη νη επηζεκεηψζεηο ζηα έγγξαθα «πξνο ελέξγεηαλ» ή ηα ελδνυπεξεζηαθά
ζεκεηψκαηα. Καιχηεξεο νη πξνθνξηθέο νδεγίεο. Πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθή ζρέζε θαη επαθή.
Ο 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 πιιφγνπ 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 ρνιείνπ.
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Δθπαηδεπηηθφο, ελφςεη ηνπ αββαηνθχξηαθνπ, έρεη κεηαβεί ζην λεζί φπνπ είλαη ε κφληκε
θαηνηθία ηνπ. Σε Γεπηέξα, ηειεθσλεί ζην Γηεπζπληή θαη ηνπ αλαθέξεη φηη ιφγσ
δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δε ζα κπνξέζεη λα βξίζθεηαη ζην ζρνιείν. Ο Γηεπζπληήο
αλαθέξεη σο δηθαηνινγεκέλε ηελ απνπζία ζηελ Πξντζηάκελε αξρή θαη δεηά
εθπαηδεπηηθφ γηα λα θαιχςεη ην θελφ, γλσξίδνληαο φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο
δαζθάισλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε.
Δλδεηθηηθή απάληεζε:
Ο εθπαηδεπηηθφο φθεηιε λα είλαη ζηελ Τπεξεζία ηνπ επί παληί θαηξψ . Ζ απαγφξεπζε απφπινπ,
ΓΔΝ ΣΟΝ ΚΑΛΤΠΣΔΗ.
Ζ δηθαηνινγία θαη΄αξρήλ ππάξρεη , αιιά κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο , φρη φκσο θαη φηη είλαη
απηνκάησο δηθαηνινγεηέα !
Ο ππάιιεινο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη εγθαίξσο ζηελ Τπεξεζία ηνπ θαη λα παξακέλεη ζηνλ ηφπν
ηεο έδξαο. Αλ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ έδξα, πξέπεη λα έρεη κεηαθίλεζε Τπεξεζηαθή. Σφηε
είλαη πιήξσο δηθαηνινγεκέλνο. Δλ πάζη πεξηπηψζεη, ε ελδεδεηγκέλε αληηκεηψπηζε (θαηά ηελ
γλψκε ηνπ γξάθνληνο) είλαη ε εμήο:
 Ο Γηεπζπληήο ΓΔΝ δεηά εθεδξηθφ δάζθαιν, αιιά απαζρνιεί απηφο ηνπο
καζεηέο. (ηελ 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 Πξντζηακέλε Αξρή κάιινλ δελ πξέπεη λα ηνπ ζηείιεη θαλέλαλ γηαηί
δελ θαιχπηεηαη Τπεξεζηαθά (Γελ μέξσ αλ ζηελ Πξσηνβάζκηα ππάξρεη
ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηφηεηα «δάζθαινπ Τπεξεζίαο»)
 Ζ απνπζία ηνπ θαζεγεηή ιφγσ απαγφξεπζεο απφπινπ, πξέπεη λα ηνπ
ρξεσζεί σο θαλνληθή άδεηα. θιεξφ, αιιά έηζη πξέπεη λα γίλεη γηα
πνιινχο ιφγνπο πνπ ν θάζε έλαο αληηιακβάλεηαη.
ΖΓΖ ΤΝΔΥΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Δ ΝΔΧΣΔΡΖ ΑΝΑΡΣΖΖ
Αλαξηήζεθε απφ Γ.Π. ζηηο 3:14 κκ
Αληηδξάζεηο:
65 ζρφιηα:
stan είπε...

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ζηα ζέκαηα
κειέηεο πεξίπησζεο.
26 Ηνπλίνπ 2011 12:15 κ.κ.
stan είπε...
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο
εξσηήζεηο ηεο "κειέηεο πεξίπησζεο" γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεπζπληέο.
26 Ηνπλίνπ 2011 12:17 κ.κ.
βαγγέιεο είπε...
πλάδειθε, ζνπ δίλσ ζπγραξεηήξηα γηα ηελ σξαία πξνζπάζεηά ζνπ θαη γηα ηνλ ρξφλν
πνπ αθηεξψλεηο ζ' απηή. Οη απαληήζεηο ζνπ δείρλνπλ εκπεηξία, γλψζε θαη πλεχκα
αλνηρηφ. Δίλαη βγαικέλεο κέζα απφ ηε ζρνιηθή δσή, φπσο θαη νη πεξηπηψζεηο ηηο
νπνίεο νη ππνςήθηνη δηεπζπληέο θαινχληαη λα ρεηξηζηνχλ ζεσξεηηθά ζε κηα ζπλέληεπμε.
Αιιηψο, ζα έιεγα φηη δίλεηο απιά καζήκαηα δηνίθεζεο, ρξήζηκα φρη κφλν ζηνπο
ππνςήθηνπο αιιά θαη ζε άιινπο πνπ ελδηαθέξνληαη (ή ζα έπξεπε λα κάζνπλ λα
ελδηαθέξνληαη) γηα ηελ εθπαίδεπζε σο εθ ηεο ζέζεο ηνπο ζ' απηή: δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ, γνλείο.
Φηιηθά, Βαγγέιεο
26 Ηνπλίνπ 2011 4:06 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηψ γηα ηε βνήζεηα.
Καιή ζπλέρεηα ζηελ επγεληθή ζαο πξνζπάζεηα.
cn
26 Ηνπλίνπ 2011 7:32 κ.κ.
GiorgosK είπε...
πλάδειθε
ζε επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζθνξά ζνπ. Γίλεηο εξεζίζκαηα γηα λα ζθεθηεί θάπνηνο
πάλσ ζηα ζέκαηα θαη λα εθθξάζεη θαη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο.
νπ είκαη πξαγκαηηθά επγλψκσλ.
26 Ηνπλίνπ 2011 11:20 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Πνιχ θαιά θαη ηδηαίηεξα έμππλα ηα ζρφιηά ζαο. Αλακέλσ ζχληνκα ηε ζπλέρεηα.
Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο!
26 Ηνπλίνπ 2011 11:52 κ.κ.
Γηάλλεο είπε...
Πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ νη παξνπζηάζεηο ησλ ζεκάησλ.Απφδεηθλχεηαη φηη ηα ζέκαηα ζα
έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο. πγραξεηήξηα!
27 Ηνπλίνπ 2011 12:38 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηψ γηα ηε βνήζεηα.
Σειηθά ππάξρνπλ άλζξσπνη ζε απηφλ ηνλ θφζκν. Καιή ζπλέρεηα.
27 Ηνπλίνπ 2011 1:19 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Πνιιά επραξηζηψ γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη ην ρξφλν πνπ αθηεξψζαηε!
27 Ηνπλίνπ 2011 3:06 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
θ. Ησάλλε Πιαηάξε, ζπγραξεηήξηα γηα ηα δείγκαηα ησλ απαληήζεσλ ηα νπνία βγαίλνπλ
απφ ηελ πξάμε ηηο δηαηάμεηο θαη ηελ εκπεηξία ζαο, θαιή ζπλέρεηα θαη θαιή επηηπρία ζηηο
αμηνινγήζεηο θαη γηα ζαο. Η.Γ.
27 Ηνπλίνπ 2011 5:46 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηα.
Καιή ζπλέρεηα.
28 Ηνπλίνπ 2011 1:12 π.κ.
mdimako είπε...
Μηα πξαγκαηηθά πνιχηηκε βνήζεηα, ηδηαίηεξα γηα φζνπο ζα ιάβνπλ κέξνο γηα πξψηε
θνξά ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία.
Παξαθαιψ, ζπλερίζηε φζν πην εληαηηθά κπνξείηε, γηαηί νη ζπλεληεχμεηο μεθηλνχλ άκεζα
θαη ππάξρνπλ πνιιέο απνξίεο.
Με εθηίκεζε
Μ.Γ.
28 Ηνπλίνπ 2011 10:59 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπινγεκέλε πξνζπάζεηα! Μαζαίλνπκε έλα ζσξφ ρξήζηκα πξάγκαηα, ηφζν ζαλ
εθπαηδεπηηθνί φζν θαη ζαλ γνλείο καζεηψλ...
28 Ηνπλίνπ 2011 12:05 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα καο βνεζάηε πην πνιχ εζείο παξά ε βηβιηνγξαθία πνπ έδσζε ην
ππνπξγείν. πλερίζηε!!!
Δπραξηζηνχκε πνιχ.
28 Ηνπλίνπ 2011 3:08 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...

αο επραξηζηνχκε κέζα απφ ηελ θαξδηά καο! Ζ βνήζεηά ζαο είλαη πνιχηηκε, εηδηθά γηα
εκάο ηα "πξσηάθηα".
ΜΑΡΗΑ
28 Ηνπλίνπ 2011 8:03 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θέκα 44
Δ φρη θαη χπνπηνο ζπλάδειθε φπνηνο ζέιεη θαηαλνκή θαηά εηδηθφηεηα!
Καη λνκίδσ πσο πρ γηα ηνπο ΠΔ4 ππάξρεη εγθχθιηνο πνπ αλαθέξεη φηη ε θαηαλνκή
πξέπεη λα γίλεηαη θαηά εηδηθφηεηα.
Γει έλαο θπζηνγλψζηεο λα πξνεγεζεί θαη λα πάξεη παξ. ηηο ρεκείεο ελψ ππάξρεη
ρεκηθφο;
ην θάησ θάησ πεο ηνλ ηδηφξξπζκν αιιά χπνπην!!!
28 Ηνπλίνπ 2011 10:44 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
ε ιέμε χπνπηνο είρε ηξεηο ηειείεο κπξνζηά θαη έλα ζαπκαζηηθφ εληφο παξελζέζεσο
ακέζσο κεηά γηα λα δείμεη ην κε θπξηνιεθηηθφλ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ!
Σψξα ηελ έβαια θαη εληφο εηζαγσγηθψλ θαη ειπίδσ λα ππνλνείηαη φηη ην γξάθσ κε
ππνθξππηφκελν ...ζαπκαζκφ!
Γηα ηελ ζεηξά αλάζεζεο έρεηε δίθην, αιιά ε κειέηε πεξίπησζεο ιέεη γηα «ηδίαο
εηδηθφηεηαο» γη απηφ ην εζηίαζα εθεί. Οπσζδήπνηε φκσο έρεηε δίθην θαη πξέπεη λα
ιακβάλεηαη θάζε θνξά ΚΤΡΗΧ ε πξψηε αλάζεζε (ππάξρεη ιεπηνκεξήο εηδηθή
πνιπζέιηδε εγθχθιηνο επ΄απηνχ)
28 Ηνπλίνπ 2011 11:02 κ.κ.
Petropoulos είπε...
Δίκαη απηφο πνπ άθεζα ην ζρφιην γηα ην ζέκα 44.
Γελ πάσ γηα δηεπζπληήο νχηε ζην κέιινλ. Απιά κ αξέζεη ε κειέηε πεξηπηψζεσλ. Σνλ
ζεσξψ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κάζεζεο.
νπ μαλαγξάθσ γηαηί παξέιεηςα λα ζε ζπγραξψ γηα ηελ δνπιεηά ζνπ.
Δίλαη εμαηξεηηθή.
28 Ηνπλίνπ 2011 11:06 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
πκπιεξσκαηηθά λα πσ, φηη ΠΛΔΟΝ, δελ ππάξρεη ην παιηφ ΠΔ-04 αιιά ηα ΠΔ-04.01
θηι Αλεμαξηήησο ηεο ππνδηαίξεζεο ππάξρνπλ μερσξηζηέο κεηαζέζεηο , δηνξηζκνί θαη
μερσξηζηά ζέκαηα ΑΔΠ . Απηφ έρεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ΠΔ-04 ,
εγψ λνκίδσ πην πνιιέο αξλεηηθέο, αιιά δελ είλαη ηνπ παξφληνο.
28 Ηνπλίνπ 2011 11:08 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηα.

28 Ηνπλίνπ 2011 11:27 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Πξνζθέξσ κηα απάληεζε ζην ζέκα: Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κία απφ ηηο
απνηειεζκαηηθφηεξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ
ζε κία Τπεξεζία, 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
ην ηειέθσλν κε παίξλεηο θη' απνθεχγεηο λα βξεζνχκε,
λα κε δεηο κέζα ζηα κάηηα θαη λα θάηζεηο λα ηα πνχκε,
πξφζσπν κε πξφζσπν, λα 'ξζεηο λα κνπ κηιήζεηο,
πξφζσπν κε πξφζσπν, ζηα κάηηα λα κε δεηο,
γηα ηα ιάζε πνπ έθαλα ην ιφγν λα δεηήζεηο,
γηα ηα ιάζε πνπ έθαλεο λα δσ ηη ζα κνπ πεηο. ( Παζράιεο Σεξδήο
28 Ηνπλίνπ 2011 11:33 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα!
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηα!!
ΕΚ
29 Ηνπλίνπ 2011 12:22 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Γηα ηνλ αλψλπκν κε ηνλ Παζράιε Σεξδή: Πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνζθέξνληαη θαη γηα
επηζεσξεζηαθή πξνζέγγηζε, αιιά έρνπκε...εμεηαζηηθή ΗΟΤΛΗΟΤ θαη πξέπεη λα ηα
πξνζεγγίζνπκε πην ξεαιηζηηθά!....
:-)
29 Ηνπλίνπ 2011 12:30 π.κ.
Νίθνο είπε...
πγραξεηήξηα γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο
ηεο "κειέηεο πεξίπησζεο" γηα ηνπο ππνςήθηνπο Γηεπζπληέο!
Αλαδεκνζηεχσ ηηο απαληήζεηο ζνπ ζην http://blogs.sch.gr/nrammos/
Διπίδσ λα κε ζε ελνριεί δηαθνξεηηθά επηθνηλσλνχκε θαη θαηεβάδσ ην αξρείν.
Με εθηίκεζε Νίθνο Ράκκνο
29 Ηνπλίνπ 2011 4:33 π.κ.
ΓΗΑΝΝΖ ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΑΗΡΔΣΟ ΠΤΠΔ Β΄ΑΘΖΝΑ είπε...
πγραξεηήξηα γηα ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά ζαο!
Σα έβαια ζην http://logothetis63.blogspot.com/2011/06/blog-post_1159.html
Γηάλλεο Λνγνζέηεο
29 Ηνπλίνπ 2011 11:56 κ.κ.
Μαηζαίνο είπε...
πγραξεηήξηα γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ. Έρσ κία
έλζηαζε ζην ζέκα 44. ε πνία εγθχθιην αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη ν αξραηφηεξνο λα

δηαιέμεη απφ ηηο νκάδεο - ηξηάδεο?
ε αλαδήηεζε λνκνινγίαο βξήθα απηά:
Γ1/160/16.3.84 ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Με αθνξκή παξάπνλα πνπ δηαηππψλνληαη ζην Τπ. Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ, παξαθαινχκε λα έρεηε ππφςε
ηα εμήο:
α) Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
απνθαζίδνπλ ηελ θαηαλνκήλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ηάμεηο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη κε γλψκνλα πάληνηε ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
β) Οη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο, έρνπλ
γηα ηελ πνιηηεία ηηο ίδηεο επθαηξίεο θαη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο λα δηδάμνπλ ζε
νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη
δηδάζθνπλ ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ή
ηνπ Λπθείνπ κέζεο Γεληθήο ή κέζεο Σερληθήο - επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Κάζε άιιε αληίιεςε, πνπ ζπλαξηά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην θχιν ηνπ,
είλαη αλαρξνληζηηθή θαη απφιπηα αβάζηκε.
γ)Ο ζχιινγνο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα απνθαζίδεη
ηελ θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο εγθπθιίνπ απηήο θαη λα
θαηαρσξίδεη ηελ απφθαζε ηνπ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ.
Απφ ηα παξαπάλσ δελ πξνθχπηεη φηη ν αξραηφηεξνο πξνεγείηαη ηεο επηινγήο.
30 Ηνπλίνπ 2011 5:26 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
Γηα ηνλ θ Μαηζαίν:
Γελ ππάξρεη εγθχθιηνο γη απηφ, απιψο πξνηείλεηαη κηα ιχζε ε νπνία απφ θάπνπ
πξέπεη λα μεθηλήζεη. ππνηίζεηαη φηη ε θαηαλνκέο είλαη ΗΟΓΤΝΑΜΔ (ή ζρεδφλ
ηζνδχλακεο) Απιψο ν παιηφο ζα δηαιέμεη πξψηνο απφ -ην επαλαιακβάλσ- ζρεδφλ
ηζνδχλακεο (θαηά ην δπλαηφλ) ιχζεηο.
Να κελ πάκε ζε θιήξσζε , φρη φηη δελ είλαη κηα παξεκθεξήο ιχζε, αιιά δελ θηππάεη
θαη πνιχ θαιά. Αιιά αλ ην απνδερζνχλ φινη αζκέλσο, αο γίλεη θη έηζη...
Δλλνείηαη, πσο φ,ηη δελ αληίθεηηαη ζε λφκνπο θαη εγθπθιίνπο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
σο ιχζε ζε έλα πξφβιεκα.
30 Ηνπλίνπ 2011 5:41 κ.κ.
Γηψξγνο Καηζανχλνο είπε...
πλάδειθε, ζεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ φιε πξνζπάζεηά ζνπ. Σν θπξηφηεξν φισλ
φκσο είλαη, φηη ελψ πξνζπαζνχζε ν θαζέλαο καο λα βξεη απφ κφλνο ηνπ ηελ απάληεζε
ζε θάζε κία απφ ηηο 148(;0 πεξηπηψζεηο, καο έλσζεο φινπο, αληαιιάμακε απφςεηο...
Δγψ πξνζσπηθά ζε επραξηζηψ θαη γηα ην φηη ζα κπνξέζσ λα ρηππήζσ, ρσξίο θαη
κεγάιν άγρνο, θαλά δπν νπδάθηα ζην Γξίκπνβν, θάησ απφ ηνλ πιάηαλν..(Ήξζε ην
θαινθαίξη, ην μεράζαηε;)
1 Ηνπιίνπ 2011 12:49 π.κ.
Γηψξγνο Καηζανχλνο είπε...
Καη θάηη γηα ηελ πεξίπησζε 44: (είλαη δηαθνξεηηθά ζηελ Πξσηνβάζκηα, φπνπ έρνπκε
πξφβιεκα κε ηελ αλάζεζε ηάμεο, θπξίσο ηεο Α΄). Ο Γ/ληήο ζα πξέπεη λα έρεη απφ πξηλ
θάλεη κηα δηεξεχλεζε πξνζέζεσλ ησλ εθπ/θψλ. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιι. Γηδ. ζα
έθαλε ηε γεληθή ηνπνζέηεζε:"φινη είλαη ηθαλνί γηα φιεο ηηο ηάμεηο θιπ.",κε θάπνηα
δηπισκαηία ζα έθεξλε ην ζέκα αλ νη πεξζηλνί δάζθαινη ζα θξαηνχζαλ ηα ηκήκαηά
ηνπο...αλ δελ ππήξρε δηαθσλία... "πνηνη είλαη γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο;"... αλ
δηαηζζαλφηαλ φηη ε ζπλεδξίαζε νδεγνχληαλ ζε ηέικα... κε εχζρεκν ηξφπν ζα αλέβαιε

ηε δηαδηθαζία γηα ηελ επνκέλε... "ζην κεηαμχ ζπλ/θνη ζθεθηείηε φ,ηη έρνπκε ζπδεηήζεη..."
Καηά πάζα πηζαλφηεηα, ηελ επφκελε εκέξα ην πξφβιεκα ζα είρε ιπζεί, αλ βέβαηα ζην
ζρνιείν επηθξαηνχζε πλεχκα ζπλ/θήο αιιειεγγχεο. ρεηηθά κε ηελ θιήξσζε δελ είλαη
θαη φ,ηη θαιχηεξν, αθνχ θάπνηνο ζα αηζζαλφηαλ "ξηγκέλνο". Σν θαιχηεξν είλαη ν δ/ληήο
λα κπνξέζεη λα ζπκβηβάζεη ηα αιιεινζπγθξνπφκελα πξνζσπηθά κηθξνζπκθέξνληα
(δίλνληαο πξψηνο ην παξάδεηγκα) γηα ην θαιφ ηνπ ζρνιείνπ, πείζνληαο φινπο φηη κέζα
ζην "θαιφ ηνπ ζρνιείνπ" θαζξεπηίδεηαη θαη ην δηθφ ηνπο αηνκηθφ "θαιφ".
1 Ηνπιίνπ 2011 1:21 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Έλα κεγάιν ΜΠΡΑΒΟ!!!!!!
1 Ηνπιίνπ 2011 9:15 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Οη απαληήζεηο ζηα ζέκαηα κε βνήζεζαλ λα θαηαιάβσ ην "πλεχκα" ηνπ ππνςεθίνπ
Γηεπζπληή. αο Δπραξηζηψ
1 Ηνπιίνπ 2011 9:53 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ ΑΓΑΠΖΣΔ ΓΗΑΝΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΛΖ ΚΑΛΖ ΓΟΤΛΔΗΑ ΠΟΤ
ΔΚΑΝΔ ΓΗΝΟΝΣΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ.
ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 1 ΓΡΑΦΔΗΟΤ Γ.Δ. ΜΔΖΝΗΑ (ΚΤΠΑΡΗΗΑ)
1 Ηνπιίνπ 2011 12:46 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηα θαιά ζνπ ιφγηα.
1 Ηνπιίνπ 2011 3:19 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηψ πνιχ! Απνηεινχλ ζεκαληηθή βνήζεηα νη απαληήζεηο πνπ καο πξνζθέξεηο
ζπλάδειθε, ηδηαίηεξα ζε καο πνπ γηα πξψηε θνξά ππνβάιινπκε ππνςεθηφηεηα γηα
δηεπζπληέο.
1 Ηνπιίνπ 2011 4:09 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Πξαγκαηηθά ζαο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλαηε. Απνηειεί γηα καο
ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ην πψο πξέπεη λα θηλεζνχκε ζηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο.
Αιήζεηα ζηηο απαληήζεηο ζαο ιάβαηε ππφςηλ θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ην
ππνπξγείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ; αλ ζέιεηε κνπ απαληάηε.
1 Ηνπιίνπ 2011 7:15 κ.κ.
Γ.Π. είπε...

Δπαλαιακβάλσ, φηη νη απαληήζεηο είλαη εκπεηξηθέο θαη πξντφλ ηεο φπνηαο ππνδνκήο
ηνπ γξάθνληνο. Οχηε ππνδεηγκαηηθέο είλαη, νχηε ζε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία
βαζίδνληαη πιελ παξαπνκπψλ ζε λφκνπο φπνπ απηφ είλαη εκθαλέο.
Θέισ λα πηζηεχσ φηη θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο απφ απηφ πνπ ζα απαηηεζεί απφ ην
Τπνπξγείν, αιιά απφ απαληήζεηο επίζεκεο θηι νπδέλ γλσξίδσ...
1 Ηνπιίνπ 2011 8:35 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θαπκάζηα δνπιεηά!
Δμαηξεηηθέο νη ελδεηθηηθέο απαληήζεηο. Δθθξάδσ ηνλ ζαπκαζκφ κνπ θαη επραξηζηψ
ζεξκά! Γηψξγνο
2 Ηνπιίνπ 2011 2:21 π.κ.
koulkost είπε...
Eyxaristo ki ego me ti seira moy.An mas ta eixes valei kai me ti seira poy ta
katevasame tha hsoun teleios.Vevaia kapoianoy xarizane...Perimeno ta ypoloipa san
to loyloydi ti melisa.Ayrio mipos!To kalokairi gia mas xekinaei meta tis kriseis...
2 Ηνπιίνπ 2011 10:55 π.κ.
kostiokos είπε...
πγραξεηήξηα ζπλάδειθε έθαλεο εμαηξεηηθή δνπιεηά
2 Ηνπιίνπ 2011 5:36 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Οη κειέηεο πεξίπησζεο είλαη απφ ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζηε
ζπλέληεπμε;
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραηε.
2 Ηνπιίνπ 2011 6:25 κ.κ.
Θαλάζεο Παιιαληδάο είπε...
Υαίξνκαη πνπ αλέιαβεο απηφ ην έξγν ζπλάδειθε θαη γηα έλαλ άιιν ιφγν: είζαη θαη
ζπλδηθαιηζηήο. Απνδεηθλχεηο πσο ππάξρνπλ θαη ζπλδηθαιηζηέο κνξθσκέλνη, εληφο
ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ελεξγεηηθφηεηα θαη δηάζεζε πξνζθνξάο. Θαλάζεο
Παιιαληδάο , Γξακκαηέαο Γ΄ΔΛΜΔ Αλ. Αηηηθήο
2 Ηνπιίνπ 2011 8:56 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πλάδειθε, ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εμαίξεηε πξνζέγγηζε ζηηο παξνπζηάζεηο ησλ
ζεκάησλ. Ζ βνήζεηα πνπ παξέρεηε κνπ είλαη πνιχηηκε, απνηειεί παξάδεηγκα θαιήο
ζπλαδειθηθφηεηαο θαη είλαη πξνο κίκεζε. Καιή επηηπρία ζε φινπο.
Νηατιηάλε Ησάλλα.
3 Ηνπιίνπ 2011 12:50 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...

αο ζπγραίξσ γηα ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά ζαο θαη ειπίδσ λα απνηειέζεη βήκα γφληκεο
ειεθηξνληθήο ζπδήηεζεο απφ φινπο ηνπο εθπ/θνπο.
ζην ζέκα 24 ζα πξφζζεηα "ε κηα επνρή πνπ νη πιηθέο απνιαβέο απφ ην έξγν πνπ
πξνζθέξεη ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζπλερψο κεηψλνληαη, ε εζηθή αληακνηβή είλαη
θάηη πνπ ηνπ δίλεη ψζεζε λα ζπλερίζεη ην δχζθνιν έξγν ηνπ."
Αξζηλφε
4 Ηνπιίνπ 2011 12:57 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπίζεο, ην Θέκα 44 ζα πξνζέζεηα (αλ θαη δελ έρσ εκπεηξία δηνίθεζεο Μ γεληθήο
αγσγήο) φηη "ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νκάδα εθπαηδεπηηθψλ κηαο εηδηθφηεηαο, ν
Γ/ληεο κπνξεί λα δεηήζεη γξαπηψο ηηο επηζπκίεο ησλ εθπ/θσλ (ηη κάζεκα ζέινπλ λα
δηδάμνπλ), κε γλψκνλα ηηο πξνζέζεηο απηέο, θαη επηπιένλ ζηνηρεία φπσο νη εθπ/θνη λα
αλαιάβνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο, ζρεηηθά ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ
θάλεη ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, έηε δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο
θ.α κπνξεί λα θάλεη ηελ αλάζεζε καζεκάησλ πην εχθνιε θαη δίθαηα. Γηαηί έηζη, ν Γ/ληεο
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα εηζαθνπζηεί ε γλψκε ησλ εθπ/θσλ θαη λα ιεθζεί
ππφςηλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ θαζελφο, έηζη ψζηε νη αλαζέζεηο καζεκάησλ
λα γίλνπλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. "
Αξζηλφε
4 Ηνπιίνπ 2011 2:55 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
ζπλάδειθνη ππνςήθηνη Γηεπζπληέο ζέισ λα κεηαθέξσ ηα ζρφιηά κνπ ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ζπλέληεπμεο πνπ πέξαζα θη εγψ πξίλ ιίγν..θαηαξρή ε
δηαδηθαζία κνπ θάλεθε αξθεηά πξσηφγλσξε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ππήξρε
ζεβαζκφο, νξγάλσζε θαη ζνπ δεκηνπξγνχζε πλεχκα εκπηζηνζχλεο, ε αμηνπηζηία ηεο
δηαδηθαζίαο ήηαλ θαη απηή ζε πςειφ βαζκφ, ην κείνλ ήηαλ ν πνιχ κηθξφο ρξφλνο (5'
πεξίπνπ)πξνεηνηκαζίαο ζε δηπιαλφ ρψξν - δελ πξνιαβαίλεηο θαλ λα δηαβάζεηο ην
ζέκα- θαη νη πνιχ ιίγεο εξσηήζεηο πνπ ζνπ απεπζχλνπλ (1-2 η0 πνιχ)γηα ην
αληηθείκελν. Οη εξσηήζεηο είλαη απζηεξά δνκεκέλεο θαη κνηάδνπλ πνιχ, ζην γεληθφ
πεξηερφκελφ ηνπο, ζην άλ ζπκθσλείο ή φρη (έκκεζα)κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Σν
εξψηεκα είλαη; Γηαηί δελ δηνξίδνπλ απφ ηελ αξρή ηνπο δηεπζπληέο κέζα απφ ηελ ιίζηα
ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ηνπο αθήλνπλ λα πξνζπαζνχλ, λα αγσληνχλ θαη λα
νλεηξνπνινχλ: θαιή επηηπρία ζ' φινπο
5 Ηνπιίνπ 2011 11:12 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θέκα 50
Ν1340 Άξζξν 36 παξ 25
"Αληηθαζηζηνχλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ιείπεη θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή
θαιχπηνπλ ην θελφ ή απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
Γηεπζπληή.
5 Ηνπιίνπ 2011 9:46 κ.κ.
Γ.Π. είπε...

Απηή ε δηάηαμε πξνθαιεί ηξηβέο ζπλδηθαιηζηηθήο πθήο. Οκηινχκε γηα λφκν πνπ πξέπεη
λα εθαξκφδεηαη, αιιά ζπλήζσο δελ εθαξκφδεηαη. Οη καζεηέο, πξέπεη λα
απαζρνινχληαη ΔΝΣΟ ΣΖ ΑΗΘΟΤΖ γηα ιφγνπο ΚΤΡΗΧ ΑΦΑΛΔΗΑ, φηαλ ιείπεη
ν εθπαηδεπηηθφο εθηάθησο θαη δελ έρνπκε πξνιάβεη λα ηξνπνπνηήζνπκε ην
πξφγξακκα.
Αλ ελεξγνπνηεζεί απηή ε δηάηαμε ΣΖΝ ΟΛΟΣΖΣΑ ΣΖ, ηφηε νπδέπνηε ηκήκα ζε φιε
ηελ Διιάδα ζα θάλεη πνηέ θελφ . (ινη αλεμαηξέησο πξνζέξρνληαη απφ ηηο 8 είηε έρνπλ
είηε δελ έρνπλ κάζεκα. Σφηε πνηέ δελ ζα γίλεη θελφ.)
Αιιά νη ιφγνη αζθάιεηαο (απνιχησο ππαξθηνί ) είλαη έλα ζνβαξφ επηρείξεκα.
5 Ηνπιίνπ 2011 10:12 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
κεηαθέξσ έλα απφζπαζκα απφ θείκελν ηεο ΓΟΔ ηνπ 2002
«Ο Ν. 1566/85 μερσξίδεη ζαθψο ην δηδαθηηθφ σξάξην απφ ηηο άιιεο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη ζην ζρνιείν. Δπνκέλσο νπνηαδήπνηε δηδαθηηθή ψξα αλαηεζεί ζε
εθπαηδεπηηθφ πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ, απηή ζα πξέπεη λα ακεηθζεί
ππεξσξηαθά.»
Μεηά απφ ην παξαπάλσ θαη απφ άιια ηεο ΟΛΜΔ αιιά θαη δεθάδεο ηνπηθψλ ΔΛΜΔ,
θάπνπ ζπκθψλεζαλ φηη «απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο» άξα δελ ηνπο θάλνπλ κάζεκα,
άξα δελ δηθαηνχληαη ππεξσξηαθήο ακνηβήο.
Να πξνζζέζσ, φηη ην πξφβιεκα αθφκε δελ έρεη μεθαζαξηζηεί, ππάξρνπλ ηξηβέο θαη φηη
ην πξφβιεκα, ηδίσο ζηελ Π.Δ. πνιχ πην επαίζζεην, αλ θαη έλα πξφβιεκα πνηφηεηαο
δελ έρεη λφεκα λα δηαβαζκίδεηαη πνζνηηθά. (Δλλνψ ηελ αζθάιεηα)
5 Ηνπιίνπ 2011 10:37 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα θχξηε Πιαηαξε!
Πνιχ θαιή δνπιεηά!
Μπξάβν ζνπ γηαηί αγαπάο ηε δνπιεηά ζνπ.
ZG
6 Ηνπιίνπ 2011 2:15 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Ννκίδσ φηη ζηελ εγθχθιην "Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ " πξφπεξζη,
ππήξρε κηα παξάγξαθνο πνπ φξηδε φηη "θαηά ηελ αλάζεζε καζεκάησλ, ζπκπιεξψλνπλ
ην σξάξηφ ηνπο κε ηε ζεηξά ν Γηεπζπληήο, νη Τπνδηεπζπληέο, νη αξραηφηεξνη.... " ψζηε
ζην ηέινο λα κείλεη κε αζπκπιήξσην σξάξην θαη επνκέλσο λα ηνπ αλαηεζεί
ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε άιιν ρνιείν, ν λεφηεξνο εθπαηδεπηηθφο.
Γηάλλεο Α.
6 Ηνπιίνπ 2011 7:57 κ.κ.
Υξήζηνο Κνξθφβεινο είπε...
Αθνχ ζπγραξψ ηνλ θ. Πιαηάξν γηα ηελ ηφζν ρξήζηκε θαη επηηπρή πξνζπάζεηά ηνπ, ζα
ήζεια λα πιεξνθνξήζσ ην αλαγλσζηηθφ ηνπ θνηλφ θαη ηνλ ίδην φηη ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ Δηδηθά Αγσγή θαη ηα Σκήκαηα Έληαμεο έρεη αιιάμεη. Ο
ηζρχνλ λένο λφκνο είλαη ν 3699 ΦΔΚ 199/2008. Οη απαληήζεηο πνπ ν θ. Πιάηαξνο
πξνηείλεη ζην 37ν Θέκα βαζίδνληαη ζην παξειζφλ λνκηθφ πιαίζην θαη, ζπλεπψο,
πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα.

7 Ηνπιίνπ 2011 1:16 π.κ.
Γ.Π. είπε...
ΘΔΜΑ 38ν ΓΗΟΡΘΧΖ:
Δπεηδή δελ κπνξψ λα κπσ ζηελ ζειίδα θαη λα θάλσ ηελ δηφξζσζε (ζέξλεηαη ε
ζειίδα δίλεη ζθάικα ζπλερψο) Έρνπκε ηελ εμήο παξαηήξεζε:
Ζ παξνπζία ρνιηθνχ πκβνχινπ πνπ είλαη Παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο γηα ην
ρνιείν φπσο θαη ησλ γνλέσλ, εληφο ηνπ πιιφγνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα πνηλή
αιιαγήο ρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη πνιχ ζνβαξή πνηλή θαη πξέπεη λα
είλαη λνκηθά ζσξαθηζκέλε απνιχησο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηφο ηεο .
Δπί εηζεγήζεσο γηα κηθξφηεξεο πνηλέο δελ είλαη αλαγθαίν λα παξίζηαηαη ν
Παηδαγσγηθά ππεχζπλνο νχηε θαη νη γνλείο.
Παξαζέησ ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΓΚΤΚΛΗΟ επί ηνπ ζέκαηνο πνπ ηα δηεπθξηλίδεη φια:
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΟΗΝΖ ΑΛΛΑΓΖ ΥΟΛΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Αξ.Πξση.141522/Γ2/09-11-2010/ΤΠΓΒΜΘ
ΑΓΑ:4ΗΖΑ9-2Ν
ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΣΜΖΜΑ Γ΄ ΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ
Σει:210-3443272, 210-3442242
Fax: 210-344 33 90
ΘΔΜΑ: «Γηαδηθαζία επηβνιήο πνηλήο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο»
Με αθνξκή δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο πνηλήο
αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ κε αξ. πξ. 28/11-05-10
εγγξάθνπ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζαο ππελζπκίδνπκε ηα εμήο:
Οη ζρνιηθέο θπξψζεηο απνηεινχλ κέζν δηαπαηδαγψγεζεο ησλ καζεηψλ ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Πξέπεη φκσο λα επηβάιινληαη θιηκαθσηά θαη ν χιινγνο
Γηδαζθφλησλ λα εμεηάδεη ηελ πξνζθνξφηεηα ηεο επηβαιιφκελεο θχξσζεο ππφ ην
πξίζκα ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ καζεηή.
ην άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 104/1979 (23 Α') πεξηγξάθνληαη ηα είδε ησλ θπξψζεσλ πνπ
είλαη νη αθφινπζεο:
α) παξαηήξεζε
β) επίπιεμε
γ) σξηαία απνκάθξπλζε απφ ην δηδαζθφκελν κάζεκα
δ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κέρξη 3 εκεξψλ
ε) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κέρξη 5 εκεξψλ θαη ηέινο
ζη) αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξ. 25 ηνπ Π.Γ. 104/1979, φηαλ ε δηαγσγή ηνπ καζεηή
παξεθθιίλεη απφ ηελ πξνζήθνπζα ζε βαζκφ ψζηε ε παξέθθιηζε απηή λα δεκηνπξγεί
παηδαγσγηθφ πξφβιεκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο επαλνξζσηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ
ζην νπνίν θνηηά, ν καζεηήο απηφο ππνρξενχηαη ζε αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο,
ζην πιαίζην λέσλ ζρνιηθψλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα παξαζρεζεί ε επρέξεηα βειηίσζεο ηεο
δηαγσγήο ηνπ.
ζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο επηζεκαίλνπκε ηα εμήο:
1. Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ε ππνρξέσζε ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ αλήιηθνπ θαη
ηνπ θεδεκφλα, αθνχ έρεη πξνεγεζεί έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπο πξν πελζεκέξνπ φπνπ
ζα αλαθέξεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα, ηελ ψξα ηεο αθξφαζεο θαη ζα πξνζδηνξίδεη ην
αληηθείκελν ηνπ κέηξνπ ή ηεο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ην άξ. 6 ηνπ Ν. 2690/1999 (45 A').
2. Ζ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε θαη ππφθεηηαη
ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε δηνηθεηηθή πξάμε. Δπνκέλσο, νη
χιινγνη Γηδαζθφλησλ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί. πγθεθξηκέλα, γηα ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ην γξακκαηέα πνπ
επηθπξψλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ θαη ζην νπνίν ζα πξέπεη λα
κλεκνλεχνληαη, ηδίσο, ηα νλφκαηα θαη ε ηδηφηεηα ησλ παξηζηάκελσλ κειψλ θαζψο θαη ν
ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ αιιά ζην πξαθηηθφ ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη νη
γλψκεο θαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ πνπ κεηνςήθεζαλ (άξ.15, Ν. 2690/1999) Γελ
επηηξέπεηαη ε ιεπθή ςήθνο, ε δήισζε «παξψλ» ή ε αδηθαηνιφγεηε απνρή.
7 Ηνπιίνπ 2011 1:36 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
3. Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή θαη
αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηεο
ηειεπηαίαο θαηά ζεηξά θχξσζεο.
4. Θα πξέπεη λα ηεξείηαη εηδηθή θαη επαξθήο αηηηνιφγεζε σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα
ηεο πνηλήο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη πιήξεο ε ζρεηηθή αηηηνινγία, πξέπεη λα παξαηίζεηαη
ζηελ πεηζαξρηθή απφθαζε ηφζν ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζεκειηψλνπλ ην
παξάπησκα φζν θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θξίζεθε φηη πξέπεη λα επηβιεζεί ε
βαξχηεξε πνηλή ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ ίδηα
απφθαζε ηηκσξνχληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο καζεηή κε ηελ ίδηα πνηλή, ε αηηηνινγία ζα
πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη γηα ηνλ θάζε καζεηή ρσξηζηά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθηηκάηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο ζα
σθειεζεί απφ ηελ αιιαγή απηή.5. Ζ επηβνιή ηεο θχξσζεο ηεο αιιαγήο ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο δε ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη ε
παηδαγσγηθή αμία ηεο επηβαιιφκελεο θχξσζεο θαη λα απνθεχγεηαη ε δηαπφκπεπζε ηνπ
καζεηή.
6. Ο Πξντζηάκελνο ή ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο επηιέγεη ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ
νπνία ζα γίλεη ε κεηεγγξαθή κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε
αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη κφλν εθηειεζηηθή (παξ. 4, άξ. 16, Π.Γ. 104/1979).
7 Ηνπιίνπ 2011 1:37 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
7. Θα πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε αλ ιεηηνπξγεί άιιε αληίζηνηρε ζρνιηθή
κνλάδα ζηελ πεξηνρή
8. Γελ είλαη λφκηκν λα επηβάιιεη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηε ζρνιηθή θχξσζε ηεο
αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζε καζεηή ηνπ νπνίνπ ηε δηαγσγή έρεη ήδε
ραξαθηεξίζεη σο "θνζκία" θαη δελ είλαη επίζεο λφκηκν ν απηφο χιινγνο λα επηβάιιεη

ηελ ίδηα θχξσζε γηα παξεθθιίζεηο ηνπ καζεηή απφ ηελ αμηνπκέλε απφ ην λφκν
ζπκπεξηθνξά θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο.
7 Ηνπιίνπ 2011 1:37 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
Καη λα κελ παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ηνλ θαιφ ζπλάδειθν Πάλν ηνλ
Πεηξφπνπιν πνπ κνπ έθαλε απηή ηελ εχζηνρε παξαηήξεζε!
(Γελ είλαη λα θάλνπκε ιάζε ηέηνηεο ψξεο!)
7 Ηνπιίνπ 2011 1:50 κ.κ.
smaragda kollia είπε...
Καιεκέξα ζε φινπο
Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Θέξκνπ Αηησιναθαξλαλίαο απνθάζηζε,
κε ςήθνπο 5 ππέξ θαη 3 θαηά, δηδαθηηθή επίζθεςε ζε θνληηλή ηζηνξηθή πεξηνρή.
Παξφια απηά, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αλαθνίλσζε καηαίσζε ηεο επίζθεςεο
επηθαινχκελνο ηηο άζρεκεο, θαηά ηε γλψκε ηνπ, θαηξηθέο ζπλζήθεο. Μεηά ηελ
αλαθνίλσζε ηνπ δηεπζπληή, πνπ σο γλσζηφλ είρε κεηνςεθήζεη ζηε ζπλεδξίαζε, νη
εθπαηδεπηηθνί - ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λενδηνξηδφκελνη θαη λενδηνξηζκέλνη«ππάθνπζαλ» ζηελ εληνιή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ πινπνηεζεί
ε δηδαθηηθή επίζθεςε, παξά ηελ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ.
 Γ2/4893/11-12-1989 ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Δγθχθιηνο Γ2/4893/11-12-1989 ΤΠ.Δ.Π.Θ.
Απαληνχκε ζην .... θαη ζαο πιεξνθνξνχκε φηη εθφζνλ ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ
απνθαζίζεη θαηά πιεηνςεθία ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεξηπάηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνη
φινη νη θαζεγεηέο λα ζπλνδεχζνπλ ηνπο καζεηέο.
Δμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ
δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ θαζεγεηή ζηνλ πεξίπαην θαζίζηαηαη
απφ ηα πξάγκαηα αδχλαηε.
ΑΨΣΖ : Απηαξρηθή ζρνιηθή εγεζία. Ο δηεπζπληήο θξίλεηαη γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπ
αλεπάξθεηα αθνχ ζχκθσλα κε ην λφκν (άξζξν 28 ηεο 105657/2002 Τ.Α.) νθείιεη λα
πινπνηεί ηηο λφκηκεο απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ. Απφ λνκηθήο πιεπξάο
ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε αιιά ζα ζπληεινχζε αξλεηηθά ζηε
ζπλεξγαζία δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ. Θα κπνξνχζαλ επνκέλσο λα ζπγθεξαζηνχλ
νη απφςεηο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε κία άιιε εκεξνκελία.
10 Ηνπιίνπ 2011 10:29 π.κ.
ΓΗΧΣΑ είπε...
ΤΝΑΓΔΛΦΔ ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΟΤ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΟΛΟΤ
ΔΜΑ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΑΣΗΚΑ. ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ!
10 Ηνπιίνπ 2011 4:12 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
ήκεξα πήγα ζηε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλέληεπμε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ.
Σν ζέκα κνπ ήηαλ ην εμήο:
ηε ζχγρξνλε δηνίθεζε ν πνιίηεο είλαη ζην επίθεληξν φισλ ησλ δξάζεψλ ηεο.
Δηδηθφηεξα ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο πνιίηεο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηφζν γηα ηε δηαβίσζε, ηελ

εξγαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζαλ ρξήζηεο ησλ
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, σο θνξνινγνχκελνη θαη σο ζπκκέηνρνη ζηε δεκνθξαηία. Σν
γεγνλφο φηη φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο
απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρξήζηε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο, νη
πξνηεξαηφηεηεο θαη νη πξνηηκήζεηο θάζε κεκνλσκέλεο θαηεγνξίαο ρξεζηψλ. ια απηά
αθνξνχλ θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νπνία εζείο ππεξεηείηε σο Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα
ζρνιείνπ.
Απάληεζα ζε φηη αθνξά ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη είπα φηη ηελ εθαξκνγή ηνπο
ζα πξέπεη λα ηελ αθνινπζεί έλα ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη επαλαηξνθνδφηεζεο έηζη
ψζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη φια απηά νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο απνβιέπνπλ ζηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε θαη αλ ηειηθά ηνλ ελδηαθέξεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ηέηνηα
κνξθή επηθνηλσλίαο θαη ζπλδηαιιαγήο κε ην ζρνιείν.
Γελ μέξσ αλ έπξεπε λα πξνζζέζσ θάηη γηα ηελ αζθάιεηα αιιά θαη ηελ
πξνζβαζηκφηεηα. Γη' απηφ έρσ ακθηβνιίεο. πνηνο ζέιεη κνπ απαληά γηα λα δηαιχζεη
ηηο ακθηβνιίεο κνπ.
πλνιηθά απάληεζα ζην ζέκα κειέηεο θαη έλα εξψηεκα πάιη γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ.
Δδψ δελ είρε απαληεζεί λνκίδσ...
Pascal
11 Ηνπιίνπ 2011 3:02 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πλάδειθε επραξηζηψ πνιχ!
πγραξεηήξηα!
Ήζνπλ ν έλαο ζηνπο 3000 λπλ δηεπζπληέο θαη ηνπο 6000; πξψελ πνπ είρε απηή ηελ
πξσηνβνπιία.
Μνπ έπεζε ν θ. ηαχξνπ θαη ν θαπγάο κε ηνπο εμσζρνιηθνχο.
Ρσηήζεθα ηη ζα γηλφηαλ αλ δελ ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ ν εθεκεξεχσλ θαη ηη ζε πεξίπησζε
απεξγίαο.
Καιή επηηπρία ζε φινπο
Γηάλλεο Α.
12 Ηνπιίνπ 2011 2:04 κ.κ.
lkotzamanidi είπε...
Μαθάξη λα είρε θαη ε Πξσηνβάζκηα έλαλ ΠΛΑΣΑΡΟ!!!
Δπραξηζηψ πνιχ! πγραξεηήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ην κεξάθη λα κνηξαζηείηε ηηο
γλψζεηο πνπ απνθνκίζαηε ηφζα ρξφληα καδί καο.
Καιή επηηπρία ζε φινπο!
12 Ηνπιίνπ 2011 6:52 κ.κ.
Eleni είπε...
θ.Πιαηάξε, ε κειέηε κνπ δελ ζα ήηαλ πνηέ ηφζν νμπδεξθήο θαη έγθπξε! Δχρνκαη φζα
κνηξαζηήθαηε καδί καο λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζε ζαο ζαλ ραξέο θαη επηηπρίεο.
Δπραξηζηψ γηα ηε γελλαηνδσξία ζαο.
13 Ηνπιίνπ 2011 2:08 κ.κ.
maria zabara είπε...

αο επραξηζηνχκε γηα ηελ βνήζεηα ζαο...είλαη πνιχηηκε.
Μπνξείηε λα καο πείηε αλ ζα απαληήζεηε θαη ζηηο ππφινηπεο γηα λα ηηο έρνπκε φιεο;
πλάδειθνη αλ κε δηαβάζεηε ππάξρεη θάπνηνο πνπ βξήθε φιεο ηηο απαληήζεηο;
15 Ηνπιίνπ 2011 1:14 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
αο επραξηζηνχκε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ζαο.
Μπνξείηε λα κνπ πείηε αλ ζα απαληεζνχλ θαη νη ππφινηπεο ζε ηέηαξηε αλάξηεζε γηα
λα ηηο έρνπκε φιεο;
15 Ηνπιίνπ 2011 1:47 κ.κ.
irene είπε...
Δπραξηζηψ πνιχ γηα φιε ηελ εξγαζία πνπ κε ηφζν κεξάθη θάλαηε γηα καο! Καιή
επηηπρία γηα θάζε ηη θαιφ πνπ θάλεηε!
Παξάιιεια ζέησ θαη πξφβιεκα θαη κε ραξά ζα ιάβσ θάζε ζρφιην: Τπνςήθηνο Γ/ληήο
Καζεγεηήο γεληθήο παηδείαο -θπζηθφο ΠΔ04 κε 34+ κφξηα έρεη 2+ρξφληα δηδαθηηθφ έξγν
ζε γπκλάζην θαη 10+ ζε ΔΠΑΛ.
(Ζ ίδηα θπζηθή δηδάζθεηαη ζην ΔΠΑΛ θαη ζην Γεληθφ Λχθεην. Γηνξίζηεθε έρνληαο ήδε
δηδαθηνξηθά θηι… ) Πξνθνξηθά ηνπ είρε δηεπθξηληζηεί απφ ππνπξγείν θαη ππζδε φηη σο
γεληθήο παηδείαο θαζεγεηήο έρεη ην δηθαίσκα θαη γηα ηνπο 2 ηχπνπο ζρνιείσλ.
ηνπο πίλαθεο ππνςεθίσλ δ/λησλ θαηαρσξήζεθε σο έρνληαο δπλαηφηεηα λα
ππνβάιιεη πξνηίκεζε θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ζρνιείσλ-κέρξη ηψξα είλαη αλεξηεκέλνο ν
ζρεηηθφο πίλαθαο. ήκεξα πνπ θαηέζεζε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπνζέηεζεο ηνπ είπαλ
φηη έρεη δηθαίσκα κφλν ζε ΔΠΑΛ. Πξφζζεζε ζηε ιίζηα θάπνηα επαι θαη παξάιιεια
θαηέζεζε έλζηαζε. Ση κπνξεί λα γίλεη; Τπάξρεη θάπνηα δπλαηφηεηα; επραξηζηψ πνιχ
29 Ηνπιίνπ 2011 11:24 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
ην παξαθάησ απφζπαζκα ηνπ λφκνπ πνπ ζαο παξαζέησ, θαίλεηαη φηη ρξεηάδεηαη
ΣΡΗΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΔΗΑ ΒΑΘΜΗΓΑ.
Ν.3848 , άξζξν 11, παξάγξαθνο 4
4. Χο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο
βαζκίδαο κε βαζκφ Α΄ θαη νθηαεηή, ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ
πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά
θαζήθνληα επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ηξία ζε αληίζηνηρνπο
κε ηελ πξνο θάιπςε ζέζε ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο. Δηδηθφηεξα:
α).......
β) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη .Δ.Κ. κπνξεί λα είλαη:
αα) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ γπκλαζίσλ, γεληθψλ ιπθείσλ, ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ..
εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ 01 έσο θαη ΠΔ 20.
30 Ηνπιίνπ 2011 12:03 π.κ.
Θέκα 51ν
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. Μάιηζηα κία ππάιιεινο ιέεη

ραξαθηεξηζηηθά: «Μα θχξηε/θπξία Γ/ληά/Γ/ληξηα πάληα έηζη ην θάλακε, γηαηί πξέπεη λα αιιάμεη
απηφ ηψξα;»
Απάληεζε:
Πνιχ ζπλεζηζκέλν θαη εχινγν ην «πξφβιεκα» Δδψ πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο:




Αλ ε πξαθηηθή 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 φπσο 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 « Καιά 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!.... »

Θέκα 52ν
χκθσλα 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.
Πνηα είλαη ε αιήζεηα;
Σν ζέκα δελ αθνξά θάπνην ζπνπδαίν θηινζνθηθφ εξψηεκα, αιιά πξαθηηθέο θαη ελέξγεηεο
εηψλ. Μπνξνχκε λα πιεζηάζνπκε ηελ φπνηα αιήζεηα ζε έλα ηέηνην ζέκα.
Ζ Δ.Γ θαη ε ΠΓ πξνζθέξνληαη απφ ην Γεκφζην ρνιείν ΓΧΡΔΑΝ. Γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ
γνλέσλ, ην «δσξεάλ» δελ είλαη πάληα θαη θαιφ. Πνιιέο θνξέο έκπεηξνη θαη θηιφηηκνη
θαζεγεηέο παξαπνλνχληαη , φηη ΣΧΡΑ 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 έραηξαλ 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 ΠΓ πιεξσλφηαλ 29€




έθζαζε λα πιεξψλεηαη 6 € θαζαξά
Οη ζπληνληζηέο ηνπ 2008 δελ έρνπλ πιεξσζεί δεδνπιεπκέλα θαη θάλνπλ αηνκηθέο ή
νκαδηθέο πξνζθπγέο λα πιεξσζνχλ ΓΗΑ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΑ!.

Σα παξαπάλσ αθνχγνληαη ιίγν ζπληερληαθά, αιιά ππάξρνπλ ΟΒΑΡΔ επζχλεο ηεο
Πνιηηείαο:
Γηα παξάδεηγκα, ε ΠΓ , ΠΟΣΔ ΓΔΝ ΑΡΥΗΕΔ εγθαίξσο, κε απνηέιεζκα, ηα παηδηά λα έρνπλ
θιείζεη ηα θξνληηζηήξηά ηνπο θαη λα κελ πξνζέξρνληαη ζηελ ΠΓ .
Δίλαη γεγνλφο, φηη ε Πνιηηεία αλήθεη θαη ζηνπο θξνληηζηέο, ππφ ηελ έλλνηα, φηη ζε θξνληηζηήξηα,
απαζρνινχληαη ΑΛΛΟΗ ΣΟΟΗ , πέξαλ ησλ δηνξηζκέλσλ. Ζ Πνιηηεία, δελ κπφξεζε πάληα λα
αξζεί ζην χςνο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Κνηλσλίαο. Σα 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 . (Παιηά, πξνζειάκβαλαλ φπνηνλ
ήζειαλ, ρσξίο θάπνηα αληηθεηκεληθή πξφηαμε κε ζεηξά πξνζφλησλ θηι ) Τπήξραλ θαη απηνί
πνπ δελ έθαλαλ κάζεκα θαη θνξφηδεπαλ. Διάρηζηνη, αιιά ππήξραλ. Τπήξμε πξφβιεςε
αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κάιινλ δξαζηηθή, αιιά δελ πξφιαβε λα πξνρσξήζεη
δεδνκέλνπ φηη ν ζεζκφο ηεο ΠΓ έρεη πεξηνξηζζεί ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην
απεηξνειάρηζην. Τπάξρεη θαη ε δπζπηζηία ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο, νπφηε ηα πξάγκαηα
θαίλνληαη δπζνίσλα. Να κελ μεράζνπκε λα αλαθέξνπκε, φηη παξ φιε ηελ έλδεηα , ππάξρνπλ
θσηηζκέλνη ζπλάδειθνη ΔΜΠΔΗΡΟΗ ΚΑΗ ΚΑΛΟΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΔ, ΑΚΡΧ ΦΗΛΟΣΗΜΟΗ, πνπ
θάλνπλ δσξεάλ θξνληηζηήξηα θαη βνεζνχλ ηα παηδηά . Τπάξρνπλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο θαη
είλαη θαη ρακειψλ ηφλσλ.
Αιιά ΚΑΗ εθεί, ππάξρεη δηάρπηε ΓΤΠΗΣΗΑ.
Αιιά ηα πξνβιήκαηα είλαη γηα λα ιχλνληαη, νη δπζπηζηίεο γηα λα παξαθάκπηνληαη , νη
ακθηζβεηήζεηο γηα λα αίξνληαη. Υξεηάδεηαη ΧΣΖΓΟΤΛΔΗΑΔΠΗΜΟΝΖΤΠΟΜΟΝΖ
(Γηαζέησ απφ απηφ ην «είδνο» θαζεγεηψλ ζην ζρνιείν κνπ θαη αηζζάλνκαη πνιχ ηπρεξφο)
Θέκα 53ν
Ο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπγθαιεί ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαηά ηα νξηδφκελα
ρσξίο λα έρεη ελεκεξψζεη ηα κέιε επί ησλ εηζεγήζεσλ.
Απάληεζε
ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΘΖΚΟΝΣΟΛΟΓΗΟ:
9. Γηα ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ηα κέιε ιακβάλνπλ γλώζε δύν εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εκέξα
ζύγθιεζεο ηνπ ζπιιόγνπ ζε ζπλεδξίαζε. Η γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε αλάξηεζε ηεο
πξόζθιεζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ.
10. Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη
θαη κε πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ.
11. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, κπνξεί λα γξαθηεί ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε λέν ζέκα από ην Γηεπζπληή, ην νπνίν πξέπεη λα αηηηνινγεζεί πιήξσο σο
επείγνλ. Μπνξεί επίζεο λα εηζαρζεί λέν ζέκα σο επείγνλ ύζηεξα από απόθαζε ηεο
πιεηνςεθίαο ηνπ πιιόγνπ.
Απφ ηα παξαπάλσ ηζρχνληα ζην θαζεθνληνιφγην , θαίλεηαη, φηη ν Γηεπζπληήο δελ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη θαη επί ησλ εηζεγήζεσλ. Οπσζδήπνηε φκσο, ηα ζέκαηα
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε θαη ΑΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΠΟΗΑ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ,
ΔΓΓΡΑΦΟ ή ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ επί ηνπ νπνίνπ ζα θιεζεί ν χιινγνο λα απνθαλζεί ΚΑΛΟ ΔΗΝΑΗ
λα ππάξρεη ζε έλα θάθειν γηα λα είλαη ελεκεξσκέλνη φινη θαη λα κελ ελεκεξψλνληαη ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή. Ο λφκνο δελ ην απαηηεί, αιιά ην απαηηεί ε θαιή πξαθηηθή. Γηα
παξάδεηγκα ην λα ππάξρεη εηζήγεζε, ην απαηηεί ν λφκνο ζε ζπλεδξηάζεηο Γεκνηηθψλ
πκβνπιίσλ. Αθφκα θαη εθεί δελ ηεξείηαη πάληα . Πάλησο ηίζεηαη ζέκα ιεηηνπξγηθφηεηαο. Αλ δελ
έρεη πξνιάβεη λα ελεκεξψζεη ηνλ θάθειν κε ΚΑΠΟΗΟ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΟ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΑΗΟ
ΣΟΗΥΔΗΟ ηεο εηζήγεζεο έρνπκε παξαβίαζε δενληνινγίαο . Γει. γηα λα κνξθψζεη γλψκε έλα
κέινο ηνπ πιιφγνπ ζα έπξεπε λα έρεη πξνεηνηκαζηεί. Απηφ, γηα ηα ζέκαηα ηα ΣΡΔΥΟΝΣΑ

ΚΑΗ ΜΖ ΠΡΧΣΟΓΝΧΡΑ ΚΑΗ ΜΖ ΠΡΧΣΟΦΑΝΖ, δελ πθίζηαηαη . Ο 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 θάθειν.
Αιιά έλα ζέκα ι.ρ. αλάιεςεο Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ή θαηλνηνκίαο γηα ην νπνίν
θαιείηαη ν χιινγνο λα απνθαζίζεη θαη ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ πνιπζέιηδε εγθχθιην,
απαηηεί (γηα ιφγνπο θαιήο πξαθηηθήο ψζηε λα κνξθψζνπλ ζσζηή γλψκε ηα κέιε ηνπ
πιιφγνπ, αθνχ ίζσο θαη ν εηζεγεηήο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζε δηεπθξηληζηηθή
εξψηεζε αλ ην ζέκα έρεη πνιχπινθεο πηπρέο) λα θπθινθνξεί ελ πιιφγσ ε εγθχθιηνο.
Θέκα 54ν
Ο Γηεπζπληήο ζρνιείνπ δέρηεθε ηελ επίζθεςε κίαο νκάδαο γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ
ζηάζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Οη 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. Ο δηεπζπληήο δειψλεη άγλνηα ηνπ
θαηλνκέλνπ, θαη ππφζρεηαη λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. Οη γνλείο ηνπ δεηνχλ
ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ αιιά ν δηεπζπληήο εθλεπξίδεηαη θαη ε επίζθεςε
νινθιεξψλεηαη κε παξάπνλα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.
Απάληεζε:
Ο Γηεπζπληήο ζχκθσλα κε ην θαζεθνληνιφγην:
Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη
δηνηθεηηθφο αιιά θαη επηζηεκνληθφο παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζην ρψξν απηφ.
χκθσλα κε ην πξνεγνχκελν έρεη γλψκε θαη δηθαηνδνζία γηα ην ζέκα. Σν 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.
Ο εθάζηνηε Γηεπζπληήο ζεσξεί φηη ζπληζηά νκνινγία απνηπρίαο ε πξνζθπγή ζε αλψηεξα
θιηκάθηα ηεο Δθπαίδεπζεο (ρνιηθφο χκβνπινο ) πνπ έρνπλ θαηλνκεληθά πεξηζζφηεξε εηδηθή
αξκνδηφηεηα. Ο ρνιηθφο φκσο χκβνπινο, κπνξεί λα είλαη κέινο ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο,
αιιά είλαη ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 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 . ε
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 πξώηα ζα πξέπεη λα ειέγμεη
αλ έρνπλ δίθην ζηελ θαηαγγειία ηνπο νη γνλείο (θαηά πόζνλ επζηαζεί) θαη θαηά πόζνλ
είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ν θαζεγεηήο θαη αλ ηειηθά ζπλεκνξθώζε. (Αθόκα
θη αλ πξέπεη λα γίλνπλ θαη θάπνηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ελδηακέζσο)
ια απηά πξηλ θιεζεί ν χκβνπινο... (Ο νπνίνο δελ είλαη ζίγνπξν φηη έρεη επαξθή δηθαηνδνζία
λα ην ιχζεη , εθ΄φζνλ ππνζέηνπκε πάληα φηη πθίζηαηαη ζέκα)
Θέκα 8νλ (ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΜΔ ΠΡΑΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ)
Οη 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. ήκεξα 30 Ηνπλίνπ, ηελ ζπκπιεξψλσ γηα λα είλαη πην πιήξεο, κε πξάζηλα
γξάκκαηα)
Δλδεηθηηθή απάληεζε:
Μάιινλ έθαλε ιάζνο πνπ ε Πνιηηεία πνπ ζεζκνζέηεζε ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο σο
Γηεπζπληή θάπνηνπ πνπ δελ δηαζέηεη ηελ πηζηνπνίεζε Α΄επηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ. Ο 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 Παλεπηζηήκην. Πέξαλ απηνχ, θάζε θνξά πνπ δηεμήγεην έλα λέν πξφγξακκα
είηε επηκφξθσζεο ζην Α΄επίπεδν είζηε πηζηνπνίεζεο, ην Τπνπξγείν εμέθξαδε αγσληψδε

πξνζπάζεηα γηα ζπκκεηνρή φισλ. Έλαο -ινηπφλ- δηεπζπληήο δελ θζάλεη λα έρεη ζεηηθή ζηάζε
ζηηο ΣΠΔ. 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 θνηαδηζηηθέο
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 ΣΠΔ .
πλαθφινπζα, κάιινλ είλαη απίζαλν λα εκπλεχζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ θαη γηα ηηο
θαηλνηφκεο δξάζεηο θηι Δπίζεο, ΤΝΑΚΟΛΟΤΘΑ, 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 ΣΠΔ («ηελ κάλλα ζνπ ην είπεο;») άκα δελ κπνξεί λα
ζηείιεη έλα κέει ζα έρεη Γξακκαηέα γη απηή ηελ δνπιεηά; Κη αλ ην ρνιείν δελ έρεη Γξακκαηέα
ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Πιεξνθνξηθφ ηνπ ρνιείνπ γη απηφ (απαξάδεθην!) Καη δελ ζα κπνξεί λα
ρεηξίδεηαη ηνλ ΔΠΑΦΟ ή ην ΝΔΣΧΡ ή ηελ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ή ην ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή ην
ΜΔΝΣΧΡ ; ή ηνπο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟΠΟΤ, (ΟΔΠΔΚ, ΠΗ, ΤΠΓΒΜΘ, servey, opengov,
ειεθηξνληθή δήισζε ΗΚΑ γηα ηελ ΑΠΓ γηα ρνιείν θαη ρνιηθή Δπηηξνπή; θαη γηα ηηκνιφγηα
άλσ ησλ 300€ θάζε ρξφλν κέζσ taxisnet;) Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα θαηέρεη θσδηθνχο
αζθαιείαο θηι Θα ηα εκπηζηεπζεί απηά ζε άιινπο; Καη ηί δνπιείεο ζα αλαιάβεη έλαληη απηψλ;
Πξέπεη 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.
Ο 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.
Ο 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)
Ο 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. Όζπνπ κηα κέξα έλαο θαζεγεηήο έρσλ
ππεξ-εηθνζαεηή πξνυπεξεζία πήγε λα πξνθαιέζεη ζπδήηεζε ζηνλ χιινγν, δηφηη
αλεθάιπςε, φηη «ν Γηεπζπληήο έρεη έλα βηβιίν, φπνπ θαηαγξάθεη πνηφο απεξγεί θαη
πνηνο φρη θαη πνηνο ιείπεη θαη πνηνο φρη» θαη φηη ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ....ΚΑΣΑΓΓΔΛΘΔΗ!
Θπκάκαη φηη ηνλ είρα βάιιεη ιίγν «πφζηα» κε κηα θξάζε «θαιά ξε Γηψξγν, είθνζη
ρξφληα θαζεγεηήο θαη δελ μέξεηο φηη ν Γηεπζπληήο ηεξεί εκεξνιφγην ρνιείνπ θαη
θαηαγξάθεη πνηνο απεξγεί θαη πνηνο φρη γηα λα γίλνπλ πεξηθνπέο κηζζνχ κεηά απφ 6
κήλεο ζην δψξν Πάζρα ή ζην Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ ή ζην επίδνκα αδείαο ή γηα λα
θαηαγξάςεη έλα αμηνκλεκφλεπην πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζην ρνιείν; ΑΤΣΟ ΛΔΓΔΣΑΗ
ΒΗΒΛΗΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΤ , ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΣΖΡΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ!
Αιιά ηψξα βεβαίσο γλσξίδσ, φηη αλ δελ έρεη θάλεη δηεπζπληήο, γηαηί λα γλσξίδεη απηή
ηελ «ιεπηνκέξεηα;»
Καιφ 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!
Θέκα 55ν
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. Bβξίζθνπλ 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 Τπνπξγείνπ ή παίξλνπλ
πξσηνβνπιίεο ρσξίο ηε ξεηή έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.

Απάληεζε:
Ζ βαζηά ζθέςε θαη ν ζηνραζκφο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνθνχ. Ο 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.
Πην απιά:
θέπηνκαη πάλσ ζε απηφ πνπ κφιηο έκαζα. Σί 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;
ηελ παηδαγσγηθή, εξσηήκαηα παξφκνηα κε ηα πξνεγνχκελα είλαη επθηαίν λα
δηαηππψλεη ν καζεηήο αλ ζέινπκε λα θαηαθηήζεη ηελ κάζεζε. πλήζσο δελ κέλεη
ρξφλνο, θηππά ην θνπδνχλη. Όπνην φκσο έρεη κάζεη ηηο ηερληθέο ηεο κάζεζεο
πξνζπαζεί ζπλεηδεηά λα θάλεη ηελ αθνκνίσζε .
Ο δηεπζπληήο γλσξίδεη θαιά φηη «ε κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
γλψζεσλ θαη κάιηζηα ζηελ κφληκε ηξνπνπνίεζε» Γη απηφ θάλεη αλαζηνραζκφ θαη
κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Πξνζπαζεί ζπλεηδεηά λα εληάμεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζε
γεληθφηεξα γλσζηηθά ζρήκαηα θαη δελ ην αθήλεη ζηελ ηχρε.
Να ζπκεζνχκε ιίγν ηνλ Πηαδέ:
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.
Σν 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. Μαζαίλεη ζπλέρεηα λέεο κεζφδνπο πηζαλφλ
απνηειεζκαηηθφηεξεο (γη απηφ πξνσζνχληαη σο λέεο) γηα λα θάλεη δηαξθψο θαιχηεξα ηελ
δνπιεηά ηνπ ε νπνία δελ κπνξεί λα ηεικαηψλεη.
Καηαιαβαίλεη, 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. Καλείο 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 θνηλσληνινγία ,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 ζηνραζηήΓηεπζπληή) Ο κέηξηνο, δελ είλαη ζίγνπξνο γη απηά πνπ ζθέθηεηαη, άξα ΟΥΤΡΧΝΔΣΑΗ 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 σθξάηε, ην «ελ νίδα
φηη νπδέλ νίδα») Σν ζέκα είλαη φηη θάπνηα θνξά ΚΑΛΟΤΜΑΣΔ ΝΑ ΚΑΣΑΘΔΟΤΜΔ ΑΠΟΦΖ.
Καη γηα λα ηελ θαηαζέζνπκε ζα πξέπεη λα ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ 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 Πξντζηακέλεο Αξρήο, ζα πξέπεη
λα γλσξίδεηο ζε βάζνο ΣΝ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (φηη δελ είζαη παξάλνκνο) θαη
ηελ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΓΤΡΟΤ ΟΤ (βαζεηά γλψζε ηνπ αλζξσπίλνπ πεξηβάιινληφο
ζνπ) Μφλν έηζη επηηπγράλεηο ρσξίο λα ξηζθάξεηο, άζρεηα αλ ν ηξίηνο παξαηεξεηήο βιέπεη
ξίζθν .....
Μελ μερλάκε, φηη «ν ηνικψλ ληθά» Σφικε φκσο δελ είλαη ε απνθνηηά, αιιά ε ιεινγηζκέλε
έγθαηξε θίλεζε.

Θέκα 56ν
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....
ΚΑΗ:
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.
Ο παξαπάλσ δηεπζπληήο πξνθαλψο δελ είρε εκπεηξία, πξνθαλψο δελ έρεη ζνβαξφ
ππφβξαζξν γλψζεσλ ζηελ δηνίθεζε , φπσο επίζεο θαη δελ αληέρεη ηηο πηέζεηο. Λέεη
πνιιά θαη θάλεη ιίγα κάιινλ είλαη αλεπαξθήο. Ζ λέα ηνπ «ηαθηηθή» ζα δεκηνπξγήζεη
πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ρνιηθή ηνπ κνλάδα. Ηδίσο κε ην λα δίδεη κεγάιε βάζε
ζηελ γλψκε ησλ γνλέσλ. Οη 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. Μάιηζηα, 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: «Καιά θάλεη θαη
είλαη δηαδεδνκέλε ηαθηηθή-πξαθηηθή ε θαηάιεςε δεκνζίσλ θηηξίσλ, αιιά είλαη θαη παξάλνκε»
Καη 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. Τπάξρνπλ 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;
Σα θξνληηζηήξηα έρνπλ πάληα επαξθείο ππνδνκέο;
γηαηί ην δσξεάλ λα θηχλεηαη θαη λα ζενπνηείηαη ην επί πιεξσκή; Θα ππνζηεξίμνπκε ηελ
Γεκφζηα εθπαίδεπζε; Ηδίσο ΣΧΡΑ, έρνπκε πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.
Φπζηθά ηα παξαπάλσ κε ηελ θξαηνχζα θνπιηνχξα ζεσξνχληαη «αηξεηηθά» ελψ είλαη
ΑΠΛΧ ΣΑ ΝΟΜΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΑ....
Υξεηάδεηαη ινηπφλ:
Γηάβαζκα, κειέηε λνκνζεζίαο, λα εξσηά έλαλ πην παιηό δηεπζπληή, λα εξσηά ηνπο παιηνύο
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, λα κελ αλνίγεη ηαπηνρξόλσο πνιιά κέησπα, λα ηα ιύλεη

κεζνδηθά θαη κε γλώζε.
Θέκα 57ν
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. ηε ζπλέρεηα, πξνζπάζεζε λα
αιιάμεη ηνπο θαλνληζκνχο ζηα ζέκαηα πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ. ε ζπλεδξία πξνζσπηθνχ
κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί αληέδξαζαλ αξλεηηθά θαη δελ απνδέρνληαλ θακηά αιιαγή. χκθσλα 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:
Σν 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) Σν φηη απνηεινχλ θιίθα, ππννκάδα θηι
θαζφινπ παξάμελν, αθνχ θη απηφ ζεσξείηαη ηζρπξφ ελδερφκελν. Σέηνηεο άηππεο νκάδεο
δεκηνπξγνχληαη κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ή θαη κε ηελ «εμεηδίθεπζε» ζε
κηα δνπιεηά.
Ο παξαπάλσ δηεπζπληήο έθαλε πνιχ ζσζηέο πξψηεο θηλήζεηο, αιιά ζα επηηχρεη κφλν κε ηελ
απνδνρή ηνπ πιιφγνπ. ππάξρεη θαη ε ινγηθή ηεο «ζαιακνπνίεζεο» (ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε
ζηελ Διιάδα) φπνπ ηα ζεκεία πεξλνχλ ηκεκαηηθά. ε 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!
Παξαζέησ έλα «κηθξφ» ζέκα: Σν ζέκα ηνπ κπιάλθν. Απηφ είλαη :
α) θαξθηλνγφλν (φρη κφλν ε δηαιπηηθή ηνπ νπζία)
β) Άρξεζην ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ΠΑΝΣΔΛΧ
γ) ρξήζηκν κφλν ζε γξαθεία γηα κηα δηφξζσζε πξσηνηχπνπ θσηνηππίαο . (ΜΟΝΟ ΑΤΣΖ
ΔΗΝΑΗ ΝΟΜΗΜΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΛΤΖ -ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ)
δ) Γίλεηαη ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πνπζελά.
ε) Καηαζηξέθνληαη ζξαλία θαη θαξέθιεο , ελψ ε θαζαξίζηξηα αλαπλέεη θαξθηλνγφλα δηαιπηηθά
γηα λα θαζαξίζεη ηηο αλάγιπθεο απαζαλαηίζεηο ηνπ Γηψξγνο +Μαξία =ιάβ.
Σν εκπφδην λα ιπζεί ην παξαπάλσ ζέκα είλαη ε ΓΟΞΑΗΑ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ ιεπθνχ
δηνξζσηηθνχ, απφ κέξνπο ησλ θαζεγεηψλ.
Αο πνχκε δελ γλσξίδνπλ φινη, φηη ηα γξαπηά, ΟΥΗ ΜΟΝΟ ΣΧΝ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΧΝ, αιιά θαη ησλ
ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηα πξφρεηξα, δελ επηδέρνληαη ιεπθνχ δηνξζσηηθνχ, επεηδή ηα
γξαπηά, σο έγγξαθα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο δελ κπνξνχλ λα δηνξζψλνληαη κε απηφ ηνλ
ηξφπν πνπ είλαη πιαζηνγξαθία. Τπφθεηληαη 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! Πνηνο ζα ην ειέγμεη αλ είλαη απνδεθηφ ην κπιάλθν;
(Γηα απηφ απαγνξεχεηαη ζηηο Παλειιήληεο ΡΖΣΑ) Οη 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 Τπεξεζία 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.
πλήζσο γίλεηαη απνδεθηφ (αλ είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη δελ έρεη ζρέζε κε νηθνλνκηθά) αιιά
φπσο θαηαιαβαίλεη θάπνηνο, δελ είλαη ζσζηή πιήξσο ε δηφξζσζε.
Σν 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
 Παξέρνπλ 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 ρνιείνπ, 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 . Με ηελ επεξρφκελε απηναμηνιφγεζε
ζα επηηειεζηεί θαη απηή ε ιεηηνπξγία κεξηθψο (Ο 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. (Μηα αξηζκεηηθή απνηίκεζε δελ ιέεη πνιιά πξάγκαηα) Απηφ πνπ γίλεηαη
ζηνλ ζχιινγν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθέο ζχκθσλα κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο
αληηιήςεηο. (πνξηθφιην θηι)
Παξέρνπλ επθαηξίεο γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο
Απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη εδψ κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Θέκα 59ν
Οη 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. Οη 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 Λέζρεο, (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)
ρφιηα:
Α. (1,1) Ο αδηάθνξνο είλαη εμ νξηζκνχ αλεπαξθήο γηα λα δηνηθήζεη έλα ζχγρξνλν ζρνιείν θαη
κάιηζηα ηψξα.
Β.(1,9) Ο 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) Καιφο δηεπζπληήο γηα δηεθπεξαηψζεηο, δελ ζίγεη θαθψο θείκελα, δελ πηέδεη νχηε ηνλ ίδην
πνιχ νχηε θαλέλαλ πνιχ. Δίλαη ζε νξηαθφ επίπεδν απφ πιεπξάο ηθαλφηεηνοαπνηειεζκαηηθφηεηνο. (Θεσξεηηθά, φηαλ ππάξρνπλ πξνθιήζεηο θαηξψλ θηι ΓΔΝ 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!) Ο
Γηεπζπληήο ηεο κέζεο νδνχ είλαη ν ηππηθφο , φπνπ θάλεη αξθεηή δνπιεηά. Λέγεηαη κέζεο νδνχ,
αιιά είλαη κάιινλ πάλσ απφ ηνλ Μ.Ο. (ζηελ πξάμε φπσο είπακε)
Γ.(9,1) Ο 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!.Κακηά 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) Ο Γηεπζπληήο ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη ην ηδεαηφ πξφηππν, ιίγνη κπνξνχλ λα
ην ππνδπζνχλ, ζέιεη πξνζφληα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά. Ξεδνπκίδεη 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.
Σί πξνβιέπεη ε ζεσξία ηεο Γηνίθεζεο θαη ην δηάγξακκα ησλ Μπιέτθ -Μνπηφλ γηα ηα
ζηπι εγεζίαο, παξαθάησ:
Οη δχν δηαζηάζεηο ηεο δηνηθεηηθήο ζράξαο παξνπζηάδνληαη πην θάησ πίλαθα
Θεσξεηηθά ηα ζηπι εγεζίαο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε 81 (9Υ9) δηαθξηηέο θαηεγνξίεο, νη
Μπιέτθ -Μνπηφλ αλαθέξνληαη ζε 5 δηαθεθξηκέλα απφ απηά, ζηα νπνία θαίλνληαη νη
ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Λφγνπ 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. ) Μεδέλ δελ ππάξρεη γηαηί είλαη ιίγν αδχλαην λα έρεη
θάπνηνο κεδεληθφ ελδηαθέξνλ .Σν 1 ζεσξείηαη ην ειάρηζην δπλαηφ θαη ην 9 ην κέγηζην δπλαηφ.

Καηά ηνπο Blake - Mouton, ηα ζηπι εγεζίαο ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά είλαη 5.
παξάγνληα. Πηζηεχεη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο πεξλά κέζα απφ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο.
αλζξψπηλνπο παξάγνληεο ηεο παξαγσγήο φπσο είλαη ε λέεο ηερληθέο ηεο παξαγσγή, νη λέεο
δηαδηθαζίεο, θηι.
λαη θαζφινπ απνηειεζκαηηθφ. Ο εγέηεο εδψ δελ δείρλεη
ελδηαθέξνλ νχηε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά νχηε θαη γηα ηελ παξαγσγή.
εγέηε εδψ επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο
- Mouton είλαη ην 9,9. Ο 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

Οη 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. χκθσλα 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. Ο δηεπζπληήο ηεο «κέζεο νδνχ»
επηιχεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ επηδηψθνληαο θαη ηα δχν κέξε λα είλαη
επηπρηζκέλα.
Απάληεζε:
Ο Γηεπζπληήο ηεο κέζεο νδνχ, είλαη ν έρσλ ην ζηπι (5,5) ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ ΜπιέτθΜνπηφλ, φπσο ζην ζέκα 59.
Θέκα 61ν
ην ζρνιείν πνπ νξίδεζηε δηεπζπληήο/-ληξηα πξφθεηηαη λα εγγξαθεί καζεηήο κε εκθαλή
πξνβιήκαηα λνεηηθά θαη θηλεηηθά. Όζηεξα απφ ζρεηηθή επηθνηλσλία ζαο κε ην ΚΔΓΓΤ πνπ
αμηνιφγεζε ην καζεηή πιεξνθνξεζήθαηε φηη ε κεηέξα αξλείηαη λα παξαιάβεη ηε ζρεηηθή
έθζεζε αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία πξνηείλεηαη λα εγγξαθεί ην παηδί ζην ΔΔΔΔΚ, επεηδή είλαη ε
κνλαδηθή εθπαηδεπηηθή δνκή εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ ειηθία ηνπ καζεηή πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ
πεξηνρή. Οη 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 ΔΔΔΚ.
Απάληεζε:
Πξψηα νη νξηζκνί:
ηί είλαη ΚΔΓΓΤ;
ηηο έδξεο φισλ ησλ λνκψλ έρνπλ ηδξπζεί κε ηνλ λφκν2817/2000 ηα Kέληξα
Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ ) 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. Σα ΚΔΓΓΤ είλαη ηα ηέσο ΚΓΑΤ (Κέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο)
Σί είλαη ην ΔΔΔΔΚ;
ρνιηθή Μνλάδα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 68 ζε
φιε ηελ Διιάδα. Σα ΔΔΔΔΚ είλαη αδηαβάζκεηα ζρνιεία, ε δε θνίηεζε ζε απηά δηαξθεί απφ 5-8
έηε
Ση είλαη ΜΔΑ;
Σν αξθηηθφιεμν -αθξσλχκην «ρνιηθέο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο»
Σί είλαη ηκήκα έληαμεο;
Σν Σκήκα 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.
Πψο ηδξχεηαη Σκήκα Έληαμεο; (Σ.Δ.) ζε έλα ΚΑΝΟΝΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ;
1. Βεβαηψλεηαη φηη ε ζρνιηθή κνλάδα δηαζέηεη ειεχζεξε αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ ζα
κπνξνχζε λα θηινμελήζεη ην Σ.Δ. απνθιεηζηηθά.
2. πγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δηεξεπλά πνηνη
απφ απηνχο έρνπλ γλσκάηεπζε απφ ΚΔΓΓΤ (πξψελ ΚΓΑΤ) ή πηζηνπνηεκέλε
Ηαηξνπαηδαγσγηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (βι. http://2grpepeiraia.att.sch.gr/sym9peir/xrisimes_sindeseis.html). Δπηπιένλ, «γηα ηελ ίδξπζε Σ.Δ.
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηξεηο καζεηέο» (Ν.3699/2008,
άξζξν 6, παξ. 2αα). Δμππαθνχεηαη δε, φηη ν απμεκέλνο αξηζκφο καζεηψλ κε γλσκάηεπζε
εληζρχεη ην αίηεκα δεκηνπξγίαο Σ.Δ.
3. Πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο [δελ μέξσ αλ απηφ είλαη απαξαίηεην ηψξα]
απνζηέιιεηαη απφ ην ΤΠΓΒΜΘ εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηελ «Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ίδξπζε,
πξναγσγή ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο &amp;amp;amp; Δθπαίδεπζεο». Δλεκεξψλεη
ηνλ νηθείν χιινγν Γνλέσλ δεηψληαο κέζα απφ Πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ηνπο λα
ζπλεγνξήζνπλ ζηελ ίδξπζε Σ.Δ.
4. Καιεί ζε ζπλεδξίαζε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ κε ζέκα ζπδήηεζεο: «Ίδξπζε Σκήκαηνο
Έληαμεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα». Ζ πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή κε απιή
πιεηνςεθία.
5. Δηζεγείηαη πξνο ην ΚΔΓΓΤ ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Σ.Δ. θνηλνπνηψληαο ην αίηεκα ζην ρνιηθφ
χκβνπιν θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο νηθείαο πεξηνρήο, θαζψο θαη ζην ρνιηθφ χκβνπιν ΔΑΔ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε πξνο ην ΚΔΓΓΤ αλαθέξεη επαθξηβψο:
ηε ζπλέρεηα, ην ΚΔΓΓΤ θαη ν χκβνπινο ΔΑΔ ζπλερίδνπλ ηε δηαδηθαζία πξνο ηηο νηθείεο
Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Παηδείαο, ηε Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε
Δθπ/ζεο θαη ην ΤΠΓΒΜΘ. Σν ρξνλνδηάγξακκα κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο νινθιεξψλεηαη
Τπνπξγηθή Απφθαζε ίδξπζεο ηνπ Σ.Δ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ:
Οη γνλείο έρνπλ έλα παηδί κε δηαγλσζκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη κάιηζηα ζνβαξέο
(λνεηηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα)
Οη 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
ίγνπξα 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. Φπρνινγηθά ζα
επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζή ηνπ.
Σκήκα έληαμεο ΓΔΝ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί,(ζέιεη 3 καζεηέο) άξα ην παηδί ΓΔΝ ζα έρεη
ππνζηήξημε.
ην ΔΔΔΔΚ ην παηδί ζα αληηκεησπηζηεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο εηδηθήο Αγσγήο, ζα
έρεη Φπρνιφγν , Δξγνζεξαπεπηή , Κνηλσληθή ιεηηνπξγφ θ.ά. Δθεί ζα κάζεη κηα ηέρλε ζηα
5-8 έηε πνπ δηαξθεί ε θνίηεζε, ελψ ζην Λχθεην 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 Μαζεκαηηθφο
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) Πνηνο ζα ηνλ
επηηεξεί ζηηο εθδξνκέο, ηνπο πεξηπάηνπο, ζηελ γπκλαζηηθή; (έρεη θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη
απαιιάζζεηαη) Πνηφο έρεη ηελ επζχλε ελφο ηέηνηνπ παηδηνχ; (Ο Γηεπζπληήο ηελ πην κεγάιε θαη
ν χιινγνο ηελ ππφινηπε!)
Σειηθά:
Πξέπεη 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 ΔΔΔΚ.
Τπάξρεη θαη ε ιχζε ηεο Δηζαγγειηθήο παξαγγειίαο (επίθιεζε ιφγσλ αζθάιεηαο) αιιά απηή

είλαη ΔΥΑΣΖ «ιχζε» (ζα ππάξμεη πξνεηδνπνίεζε) , φηαλ φια ηα άιια έρνπλ δνθηκαζζεί
επαλεηιεκκέλα (ζπδεηήζεηο , ζπλεδξίεο, θιήζε γνλέσλ απφ χιινγν παξνπζία ρνιηθνχ
πκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο, Κνηλσληθή ιεηηνπξγφο) ....
Θέκα 62ν
χκθσλα 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:
Οξηζκνί ελλνηψλ
Ζ Δπέιηθηε Εψλε είλαη έλα πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα δηαζεκαηηθψλ δεκηνπξγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζηεξίδεη ηελ απηελεξγφ, αλαθαιππηηθή θαη δηαδξαζηηθή κάζεζε.
ΓΠΠ-Γηαζεκαηηθφηεηα-projects Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
(ΓΔΠΠ) ζηνρεχεη ηφζν ζηελ θαιχηεξε θαη ηζφξξνπε θαηαλνκή ηεο δηδαθηέαο χιεο αλά ηάμε,
φζν θαη ζηελ εθηθηή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.
Μέζα ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηνπ ΓΔΠΠ 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
Νεπηαγσγείνπ). 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.
Πεξί κεησπηθήο δηδαζθαιίαο (Απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ πνιχ θαινχ καζεκαηηθνχ, Μπάκπε
Σνπκάζε) Σν 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.
Ο 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. ηελ 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. Σα ζηνηρεκέλα θαη δπγεκέλα
ζξαλία κε ηνπο θαζεισκέλνπο ζ' απηά καζεηέο έδηλαλ ηελ εληχπσζε ζηξαηησηηθψλ δηκνηξηψλ.
Αίζζεκα πνπ γηλφηαλ εληνλφηεξν απφ ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. ηε δηδαζθαιία ν
δάζθαινο ήηαλ ην επίθεληξν φισλ ησλ ελεξγεηψλ. Ο 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. Λφγσ ηεο καδηθήο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο πνπ ζεζπίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ν δάζθαινο πξέπεη λα
δηδάζθεη πάιη κηα νκάδα καζεηψλ (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). χκθσλα 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 ΟΛΜΔ ζε απνρή :
ε αλαδήηεζε ζρεηηθή ζην δηαδίθηπν, βιέπνπκε :
==(2010)Σν Γ ηεο ΟΛΜΔ 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 Σξίηε 8 Ηνπλίνπ θαη κέρξη λα ππνγξαθεί ε Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ), πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε πιεξσκή φισλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ κε
ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ)
===(2010)Σν Γ.. ηεο ΟΛΜΔ 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 Π.Γ.. , σξνκίζζηνη
πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θιπ)
===(2010) ρη ζηελ απηναμηνιφγεζε απφ ΟΛΜΔ
===(2011) Απνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ησλ ππνςεθίσλ,
ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ θαη ηηο μέλεο γιψζζεο, θήξπμε ην Γ.. ηεο
Οκνζπνλδίαο Καζεγεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ). (2011)
ρφιηα (ζχληνκα)
Μεησπηθή είλαη ε πην «αξραία» κνξθή δηδαζθαιίαο ελψ ε κέζνδνο project φ,ηη πην ζχγρξνλν
θαη ζπλππάξρνπλ ζην ρνιείν. 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)
πλππάξρνπλ 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; Σφζν
απιή είλαη ε αηηία. Σα θίλεηξα γηα επηκφξθσζε (κφξηα) παξέρνληαη ΜΟΝΟ γηα θαηάιεςε
ζέζεσλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Άξα θάπνηνη πνπ δελ ελδηαθέξνληαη γηα Τπεξεζηαθή εμέιημε
κεηά απφ θάπνηα (πνιιά) ρξφληα δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε (άιιν ζέκα απηφ) ΓΔΝ ΘΑ ΣΗ
ΔΦΑΡΜΟΟΤΝ ΠΟΣΔ!
Παιηφηεξα, ππήξρε θαη ην ρξεκαηηθφ θίλεηξν, θαζψο ε επηκφξθσζε ακείβεην . Παξ΄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. εκεηνινγηθά ππάξρεη
πιήξεο απαμίσζε ελ ησ γελλάζζαη ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ!
Σειεπηαίν 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 Ρνΐδεο 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.)
Ο θαχινο θχθινο ηεο κε εθαξκνγήο ησλ λφκσλ εμεγείηαη άξα θαη εθεί εληάζζεηαη θαη ν
πλδηθαιηζκφο πνπ είλαη κηα έθθξαζε ηεο θνηλσλίαο φπσο νη άιιεο. Καη 'ελα επίθαηξν
παξάδεηγκα: Ο λφκνο 3848 ραξαθηεξίδεηαη σο «εηδηθφο» λφκνο. Κάζε εηδηθφο λφκνο ρξεηάδεηαη
ειάρηζηεο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. Σν άξζξν 13 έρεη ήδε εθαξκνζζεί κε αληηδηακεηξηθέο
εξκελείεο σο πξνο ηελ κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ (γηα ππνςεθίνπο ΓΓΔ θαη
Γ.ρνιείσλ 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 ΟΛΜΔ;
Θέκα 63ν
ε 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:
ηελ 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 «Να
απνζπλδεζεί ην Λχθεην απφ ηηο εμεηάζεηο γηα ΑΔΗ-ΣΔΗ» απφ έλαλ πνπ δελ έρεη εκπεηξία
εθιακβάλεηαη Χ ΠΡΟΣΑΖ . ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη απνιχησο ηίπνηα, αθνχ ε
θαθνδαηκνλία ηνπ Λπθείνπ νθείιεηαη ζε απηή ηελ ζηελή ζχλδεζε, είλαη πξνθαλέο φηη ζε απηή
ηελ δηαπίζησζε ζπκθσλεί φινο ν θφζκνο, ΟΜΧ, νπδείο αξζξψλεη ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ
ΠΡΟΣΑΖ πνπ ζα ιέεη ην ΠΧ θαη ην ΠΟΣΔ θαη ην ΓΗΑΣΗ. Ζ άξζξσζε ζπγθεθξηκέλεο
πξφηαζεο πάληα έρεη ΤΝ ΚΑΗ ΠΛΖΝ ΟΜΟΤ κε επηδίσμε απφ ηνλ δηαηππψλνληα ηελ
πξφηαζε ηελ ππεξνρή ησλ ΤΝ. Ζ γεληθή πξφηαζε επλνεί ηελ επηδησθφκελε ζνινχξα ηνπ
....κή θφζηνπο! Καλείο 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 ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ, γηα λα αλαθαιχςεη απηνκάησο ΟΛΑ
ΣΑ ΠΛΖΝ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ!
Σν παξαπάλσ είλαη έλα Διιεληθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ.
Καη ν χιινγνο, 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 ΞΔΦΤΓΔ ΑΡΚΔΣΑ απφ ηα αλακελφκελα. Σν
«νκφθσλα» δελ είλαη πιενλέθηεκα κηαο απφθαζεο, δηφηη ζπλήζσο πινπνηνχληαη νη απνθάζεηο
πνπ ιακβάλνληαη «θαηά πιεηνςεθία» πλήζσο 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: «ΓΑΠΑΝΔ» Οη δαπάλεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν, ΑΝ ΔΥΔΗ ΠΗΣΧΔΗ θαη
απφ ρνιηθή Δπηηξνπή, ΑΝ ΔΥΔΗ Ο ΓΖΜΟ . Πηζαλψο, νχηε ν Γηεπζπληήο πνπ ζπλήζσο είλαη
Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ήμεξε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, (ηνλ Καιιηθξάηε φια
αιιάδνπλ) άξα ήηαλ αξκνδηφηεηα ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ γηα ηα ρνιεία πνπ ζα
ήζειε πηζηψζεηο πνπ δελ παξείρε ε ηέσο Ννκαξρία. 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)

Οη ιφγνη πεξηβάιινληνο είλαη κηα αζαθήο δηαηχπσζε πνπ κπνξεί λα πεξηθιείεη πνιιά.
πλήζσο ν χιινγνο, δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ (γείηνλεο, ηη γίλεηαη
ηα απνγεχκαηα θαη ηα βξάδηα, ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο)
Να 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. Σν 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:
Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηηο αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Απηφ πξέπεη λα ην θάλεη κε
ηνλ πην ελδεδεηγκέλν θαη δηαθξηηηθφ ηξφπν. Πξέπεη 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. Να θξαηήζεη ζεκεηψζεηο ηη ηνπ ιέεη
πνηφο. Θα βξεη άθξε. Μεηά 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 Σερλνιφγνπ (άζρεησλ εηδηθνηήησλ) ηφηε ην πξφβιεκα κπνξεί
λα είλαη πην απιφ. Οη 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 πιιφγσ θάηη ζαλ ηα παξαθάησ:
Παξαηεξψ 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. Ο
Γηεπζπληήο έρεη έλα απζηεξφ θαζεθνληνιφγην, νκνίσο θαη ν θάζε θαζεγεηήο. Οη θνξείο
εμνπζίαο (εμνπζία=ππεχζπλνο θαη ππφινγνο) ζην ζρνιείν είλαη ν Γηεπζπληήο γηα δηνηθεηηθά
αιιά θαη γηα παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα, αιιά θαη γηα ζέκαηα ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Ο χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ είλαη αξκφδηνο γηα Παηδαγσγηθά ζέκαηα. Λεηηνπξγνχκε έηζη. Απηφ
ην θαζνξίδνπλ θπξίσο νη λφκνη νη εγθχθιηνη, νη εληνιέο ηεο δηνίθεζεο θαη ν θαλνληζκφο ηνπ
ρνιείνπ (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. Οη θαζεγεηέο έρνπλ ην
πιενλέθηεκα ή κεηνλέθηεκα λα βιέπνληαη ΔΛΑΥΗΣΑ . 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! Σέινο απηφ ην θαηλφκελν, ηέινο κε ην καραίξη. Μφλν δηάινγνο, κφλν ζπδήηεζε θαη
επί δηαθνξψλ πξνζθπγή ζηνλ δηεπζπληή. Σα 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.
Σέινο, επραξηζηψ, πάκε ζπίηηα καο λα θάλε ηψξα....
Μφιηο πεηαρηνχλ θάπνηνη λα κηιήζνπλ ν Γηεπζπληήο ιέεη : «ήκεξα 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 «απηνξξχζκηζε» θαη ζηγά λα κελ δεηήζνπλ ή πξνθαιέζνπλ (ην 1/3)
χιινγν. Σν φπνην πξφβιεκα εξίδσλ, ζα ιπζεί, εθηφο αλ έρεη πνιχ ζνβαξέο βάζεηο θαη
πξνεθηάζεηο νπφηε απαηηεζεί θαη ν χιινγνο.
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.

Πξφζθαηα 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. Μπξνζηά ζην πξφβιεκα πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί θαη εληείλεηαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνηίζεηαη λα δηεπζεηήζεη ην
ζέκα ζηελ βάζε ηεο άπνςεο: «Οη 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) Τθίζηαηαη έιεγρνο απφ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ νινθιήξσζε θαη
πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο (ρ. χκβνπινο 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 ρνιηθφο χκβνπινο , θαλείο) Ο ρ. χκβνπινο ειέγρεη σο πξνο ηελ χιε,
σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο (πκβνπιέο 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) Παιηά ηα πξάγκαηα κε ηελ επεηεξίδα ήηαλ ρεηξφηεξα, ελψ ηψξα ε πιεηνλφηεηα έρεη
πξνζιεθζεί κε ΑΔΠ, έρεη κπεη έλα θίιηξν πνιχ ζνβαξφ ζε ελδερνκέλσο αλεπαξθείο
δηδαθηηθά θαη επηζηεκνληθά.
7) Σν Γεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα πνπ έρνπκε, πξνβιέπεη, φηη αλ δελ καο αξέζεη θάηη πξέπεη λα
πξνζπαζνχκε λα ην αιιάδνπκε ζηα πιαίζηα πνπ πξνβιέπνληαη. Να ςεθίζνπλ φπνηνλ ζα
πηνζεηήζεη 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. Πάξηε
θαη έλα αληίγξαθν ηνπ Ν. 1566/86 φπσο θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ΠΓ 60/2006 λα κάζεηε ηη ηζρχεη
ζηα ζρνιεία θαη κε πξνζνρή ε αλάγλσζε, δηφηη πνιιά απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ Ν.1566
έρνπλ αλαζεσξεζεί.
Θέκα 66ν
Οη 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:
Πνηέο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν;
Ζ δεκηνπξγία ηάμεσλ ππνδνρήο γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο καζεηέο, ε εηζαγσγή ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε θαζηέξσζε ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ε δεκηνπξγία
ηκεκάησλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο επέιηθηεο δψλεο, νινήκεξν
ρνιείν . Αθφκε, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο.
Ση ζεκαίλεη ν φξνο «δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ;»
πξφθεηηαη γηα Δπξσπατθφ λενινγηζκφ. πλίζηαηαη ζε κειέηε πξαθηηθψλ γεληθψο (πψο θάλνπκε
κάζεκα, πψο αληηκεησπίδνπκε ηηο ζρέζεηο γνλέσλ -ζρνιείνπ , πψο γίλεηαη ε ππεξεζηαθή
εμέιημε, πψο ε αμηνιφγεζε; πψο ε πιεξνθφξεζε; Πψο έρνπλ εηζαρζεί νη ΣΠΔ 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.
Τπάξρεη 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 ΟΠΗΘΟΓΡΟΜΔΗ, ε πξνο ηα εκπξφο θίλεζε, είλαη απηνλφεηε. Καη κάιηζηα
κε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε ηελ ηαρχηεηα εμέιημεο ηνπ πξνεγκέλνπ Κφζκνπ, 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 Παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηκφξθσζεο θηι είλαη απηνλφεην φηη απνηεινχλ
ΓΗΑΡΚΖ , ΤΝΔΥΖ, ΑΓΗΑΚΟΠΖ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ.
Θέκα 67ν
χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα
ππνζηεξίδνληαη, ψζηε λα θαηαθηήζνπλ ην κέγηζην επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εγθαηαιείπνπλ ην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, δηφηη δελ ππνζηεξίδνληαη κε ζσζηφ ηξφπν. Ο πιεζπζκφο ησλ καζεηψλ
ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο αλέξρεηαη ζην 6% ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηθεξείαο ζαο.
Απάληεζε:
Ση είλαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο:
Oη Μαζεζηαθέο 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. Μνινλφηη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
παξνπζηάδνληαη ζε πνιχ λεαξή ειηθία, νη δηαηαξαρέο απηέο ζπλήζσο δελ αλαγλσξίδνληαη
κέρξη ην παηδί λα θηάζεη ζηελ ζρνιηθή ειηθία.
Καηά 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. Σειηθά ππάξρνπλ ζπγρξφλσο δψδεθα νξηζκνί, νη νπνίνη
εκθαλίδνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία. Απηνί νη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ζπκθσλνχλ ζε νξηζκέλνπο
παξάγνληεο:
1. Σν 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. Σν παηδί κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδεη κηα αλνκνηνγελή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα
ηεο γιψζζαο, ησλ αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ θαη/ ή ηεο αληίιεςεο.
3. Σα καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη ζε θαθέο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο
4. Σα καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη ζε λνεηηθή πζηέξεζε ή ζπλαηζζεκαηηθή
δηαηαξαρή.
5. Σα καζεζηαθά πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη ζε θπζηθέο αλαπεξίεο ή ζε θαθή
εθπαίδεπζε
Οη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν
ρψξν ησλ ρνιηθψλ δπζθνιηψλ
Οη 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.
Οη 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.
Ο φξνο «Μαζεζηαθή Γπζθνιία» δελ είλαη δηάγλσζε κε ηελ ίδηα έλλνηα, φπσο ζα ιέγακε
«αλεκνβινγηά» ή «παξακαγνχιεο». Οη δπν απηέο λφζνη ππνδειψλνπλ κηα κνλαδηθή γλσζηή

αηηία κε πξνβιέςηκν αξηζκφ ζπκπησκάησλ. Αληίζεηα, ΜΓ είλαη έλαο επξχο φξνο, ν νπνίνο
θαιχπηεη πνιιέο πηζαλέο αηηίεο, ζπκπηψκαηα, ζεξαπείεο θαη απνηειέζκαηα. Μεξηθνί
άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ έλα κνλαδηθφ, μερσξηζηφ καζεζηαθφ πξφβιεκα, ην νπνίν
επεξεάδεη ιίγν ηε δσή ηνπο, ελψ άιινη παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ
αιιειεπηθαιχπηνληαη. 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
Ση πξέπεη λα θάλεη ν Γηεπζπληήο;
Μηιάκε γηα Γηεπζπληή Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ, φπνπ ΤΠΟΣΗΘΔΣΑΗ, φηη φπνηα καζεζηαθή
δπζθνιία ζα είρε δηαγλσζηεί ζην Γεκνηηθφ. ηελ πξάμε, αθφκα θαη ζην Λχθεην 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. Πηζαλφλ 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.
Τπάξρεη θαη ν αληίπνδαο, φπνπ ην παηδί έρεη πξνθαλέο πξφβιεκα θαη ν γνλέαο γηα ιφγνπο
«θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ» δελ ην πεγαίλεη ζην ΚΔΓΓΤ γηα δηάγλσζε.
Καλνληθά ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ λα ππνβάιινληαη ζε ηεζη ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ, αξθεηά λσξίο. Οχηε
ρξνλνβφξα είλαη θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε πξνιακβάλεη πάξα πνιιά . Γελ μέξσ γηαηί δελ ην
έρεη ζεζκνζεηήζεη ε Πνιηηεία.
Πέξα απφ ηα πιήξε ηέζη πνπ θάλνπλ νη εηδηθνί ςπρνιφγνη, ππάξρνπλ θαη πνιχ απιά
πξνδηαγλσζηηθά πνπ κπνξνχλ λα θηππήζνπλ θακπαλάθη. Με 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 ΚΔΓΓΤ.
Να 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)
Πξέπεη λα πάλε νη γνλείο θαη λα ηνπο δηεπθξηληζζεί, φηη αλ ζέινπλ «ραξαθηεξίδνπλ» ην παηδί,
αλ ζέινπλ ΟΥΗ. (Γηα λα ηνπο πείζεη. Μεηά 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 ΔΠ (ηψξα πηα κάιινλ θαηαξγείηαη) λα ελζαξξπλζεί ν
θαζεγεηήο λα ηνπο βάιιεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηεζη ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ , ςπρνηερληθά , λνεκνζχλεο θηι ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιιά θαη
κάιηζηα έγθπξα . Αλεπηζήκσο , κπνξεί λα γίλεη πξνδηάγλσζε γηα πνιιά πξνβιήκαηα θαη λα
βνεζεζνχλ ηα παηδηά. Ο 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) Σα 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 Ρνκά/Οηθνλνκηθνχ Λαζξνκεηαλάζηε ζην ζρνιείν ηνπ, κε ην πξφζρεκα φηη δελ
εκβνιηάδνληαη θαη θηλδπλεχνπλ απφ αζζέλεηεο νη ππφινηπνη καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ
ηνπ.
Απάληεζε:
Άξζξν 40 ηνπ Ν. 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 ΔΛΛΔΗΠΖ 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
Κξάηνο, 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
Μεηά ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο σο Γηεπζπληήο ζρνιείνπ πνηεο ζα ήηαλ νη πξψηεο ζαο ελέξγεηεο
(ππνζέζηε φηη αλαιακβάλεηε ην ζρνιείν ηεο πξψηεο πξνηίκεζήο ζαο);
Απάληεζε:
Τηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ δηνίθεζε
Δπηθνηλσλία κε θαζεγεηέο πνπ έρνπλ Α΄επίπεδν κέζσ Ζι.Σαρ.
Δπηθνηλσλία κε καζεηέο κέζσ gmail (ππάξρεη κεγάιε ζνβαξή ζθνπηκφηεηα) πνπ ζα βγάινπλ
φινη ινγαξηαζκφ.
Λεηηνπξγία ηζηνινγίνπ ρνιείνπ 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 ΧΡΗΜΖ ΠΛΔΟΝ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΣΧ ΔΦΗΚΣΖ, ηελ
νπνία θαηά ηελ γλψκε κνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ΟΛΟΗ.)
Φέηνο κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή κεραλνγξαθηθνχ, θάλεθαλ πνιιά πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ
θαιά. (Οη λενιαίνη ΓΔΝ 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. Οη θαζεγεηέο κηαο ηάμεο ζαο ελεκεξψλνπλ φηη καζεηήο
ηνπ ζρνιείνπ πξνζέξρεηαη ζην ζρνιείν κε εκθαλή ζεκάδηα θαθνπνίεζεο.
Απάληεζε: (βιέπε θαη άιιν απνιχησο παξεκθεξέο ζέκα)
Καη΄αξρήλ, αιινδαπνί θαη εκεδαπνί νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία.
Ο Γηεπζπληήο:
Μπνξεί λα απεπζπλζεί ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, εθ΄φζνλ ππάξρεη.
Μπνξεί λα απεπζπλζεί ζε ..Ν. (πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ Νέσλ ηνπ Ννκνχ ηνπ)
Να ελεκεξψζεη ην Γξαθείν ή ηελ Γηεχζπλζε Γ.Δ. πνπ ππάγεηαη.
ε θάζε πεξίπησζε φκσο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ζα απεπζπλζεί ζηνπο πξνεγνχκελνπο
θνξείο
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Ν.3500/06 Άξζξν 23
Τπνρξεψζεηο 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.
Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνηλψλεη, ακέζσο, ηελ αμηφπνηλε πξάμε ζηνλ αξκφδην
εηζαγγειέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο, ή ζηελ πιεζηέζηεξε αζηπλνκηθή αξρή.
Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, θαζψο
θαη νη ππεχζπλνη ησλ πάζεο θχζεσο Μνλάδσλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο.
2. Καηά 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. Πξέπεη 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. Πξέπεη λα κάζεη ν Γηεπζπληήο πνίνη καζεηέο εμεθφβεζαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή. Να
θαιέζεη ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα ηνπο θάλεη ζπζηάζεηο. Δθεί ζα θαηαιάβεη θαη -ελδερνκέλσοηελ αηηία. Μπνξεί νη ληαήδεο λα είλαη ηέθλα δηαιπκέλσλ νηθνγελεηψλ, κπνξεί θαη ησλ
«θαιπηέξσλ» Θα ην δηαπηζηψζεη. Θα έρεη αλνηθηή γξακκή, αλ έγηλε φπσο ην πεξηγξάθεη ε
θαηαγγέιινπζα θηι
3. Θα θαιέζεη έλαλ -έλαλ γηα ζπλέληεπμε. «Έγηλε θάηη κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ζνπ;» «Με
πνηνπο θάλεηο παξέα;» «Κάπνηνη θαζεγεηέο κνπ είπαλ φηη ε παξέα ζνπ αγξηεχεη θαη απεηιεί
ζπκκαζεηέο ζαο. Παξαηήξεζαλ φηη απηφο πνπ αγξηέςαηε, θαηάπηε ην ακίιεην λεξφ θαη είπε φηη
δελ έγηλε ηίπνηα. κσο θάηη έγηλε. Ξέξεηο θάηη;(Θα δεη αλ ιέλε ςέκαηα )
4. ηελ πξνζεπρή ζα πεη:
«Σειεπηαία, εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο κνπ αλαθέξνπλ πεξίεξγα πεξηζηαηηθά ζην πξναχιην.
Νηαειίθηα, 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.
ηα 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
«Σάμηο» ελλννχκε ηελ ΣΑΞΖ θαη δελ ελλννχκε βέβαηα ηνλ θφξν!
Όπνηνο θηππήζεη ή αζθήζεη ιεθηηθή βία θαη απεηιέο θαηά ζπκκαζεηή ηνπ, ζα
ηηκσξεζεί. Σξεηο κέξεο ε πξψηε ηαξίθα, ρσξίο δηαβάζκηζε κνλνήκεξεο θαη δηήκεξεο. Καλείο
δελ έρεη δηθαίσκα λα ζαο αθνπκπήζεη, νχηε γνλέαο, νχηε θαζεγεηήο νχηε καζεηήο. πνηνο
έρεη παξάπνλν κε θάπνηνλ ζα ην αλαθέξεη ζε κέλα ΑΜΔΧ! πνηνλ ηνλ απεηιήζνπλ ή ηνλ
δείξνπλ θαη δελ έιζεη λα κνπ ην πεη ζα ηνλ ηηκσξήζσ θη απηφλ! Μαγθηέο ζε απηφ ην ζρνιείν δελ
πεξλάλε! Καη 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. Να έρεηε ππ΄φςηλ ζαο, φηη ππάξρνπλ αλακνξθσηήξηα αλειίθσλ
φπσο θαη θπιαθέο αλειίθσλ. Μία θαη κφλε κέξα λα πάεη θάπνηνο εθεί λα ξσηήζεηε ηνπο
«κάγθεο» πνπ έρνπλ πεξάζεη ηεο πχιεο ηεο ηη παζαίλεη απφ ηνλ κεγαιχηεξν θπιαθηζκέλν
δεθανρηάξε. Ρσηήζηε λα κάζεηε ηη κάγθεο πηάζηεθαλ θάπνηνη πνπ ην έπαημαλ θνπηζαβάθηα ηνπ
πξνπεξαζκέλνπ αηψλα!
(Δλλνείηαη όηη ηα παξαπάλσ έρνπλ εθθνβηζηηθό-απνηξεπηηθό θαη ππεξβνιηθό βεβαίσο
ραξαθηήξα. Σν όπνην λέν πεξηζηαηηθό ζα εμεηαζηεί κε ηελ δένπζα πξνζνρή,
δενληνινγία, λνκηκόηεηα θαη βάζνο από ύιινγν 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. Χο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο επηζπκείηε λα εηζάγεηε ηνλ ζεζκφ ηεο
απηναμηνιφγεζεο. Ζ αληίζηαζε πνπ πξνβάινπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εμαηξεηηθά έληνλε θαη
πνιιέο θνξέο αθξαία. Μφλν ηξεηο απφ ηνπο 12 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν
έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ απηναμηνιφγεζε.
Απάληεζε:
Ο 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 ΟΛΜΔ, λαη δελ ηελ ζέιεη , αιιά εκείο είκαζηε Γεκφζηνη Τπάιιεινη, 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 χληαγκα θαη ηνπο
λφκνπο ηνπ Κξάηνπο.
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 πλδηθάην 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 Κξάηνπο, 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 ΠΡΗΝ ςεθηζηεί ν Ν.3848 Μάτν
2010 ΔΓΧ) αιιά πεηζαξρεί ζηνπο λφκνπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο ζα θάλεηε θαη

ζεηο δηφηη είζαζηε ππεχζπλνη θαη δεκνθξάηεο φπσο φινη καο. Αλ αζθνχζακε ΟΛΟΗ
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 Οκνζπνλδία καο.
4. Ξέραζα λα πσ, φηη ε εζσηεξηθή απηναμηνιφγεζε είλαη απείξσο πξνηηκφηεξε απφ ηελ
εμσηεξηθή (ρ. χκβνπινη απ΄έμσ, ψκα αμηνινγεηψλ πνπ πήγε λα δεκηνπξγεζεί παιηά) θαη
απφ ηελ κνλνπξφζσπε ηνπ Γηεπζπληή ή άιινπ.
Θέκα 73ν
Με 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. Σαπηφρξνλα, 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.Μπνξεί 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. Οθείιεη 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. Μπνξεί λα ηνπ ππνδείμεη ην πιελ 3-4 ζηνλ Μ.Ο. ηνπ ηκήκαηνο. Αιιά ηαπηνρξφλσο λα ηνπ πεη, φηη
θαη νη άιινη πνπ βάδνπλ πεξηζζφηεξν, δελ είλαη θαη΄αλάγθελ νη ζσζηνί. Τπάξρεη 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:
«Κπξία κνπ, θαη΄αξρήλ λα ζαο πψ, φηη έρσ βάιιεη θαη εηθνζάξηα. Λίγα, 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 Σα ζπλεθηίκεζα (φπσο
ιέεη ν λφκνο) θαη ηνπ έβαια ηνλ βαζκφ Υ. Μπνξεί λα ζαο θαίλεηαη απζηεξή ε
βαζκνινγία,αιιά είλαη κε ηελ ίδηα κέζνδν γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Να ζαο δείμσ ηα γξαπηά
ηνπ, ηα ηεζη, ηηο εξγαζίεο ηνπ.» Αλ δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα ηέηνηα επηρεηξεκαηνινγία
ζθάιιεη θαη δελ 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.
(Παξαζέησ απόζπαζκα από πξόζθαην ξεπνξηάδ ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ησλ ΝΔΩΝ
Σν 2003, απφ ηε ζέζε ηεο αλαπιεξψηξηαο πξφεδξνπ ηνπ Σµήµαηνο Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ε θ. Καξαηδηά θαη µηα νµάδα εθπαηδεπηηθψλ είραλ εηζεγεζεί ηελ
θαζηέξσζε ηεο πεξηγξαθηθήο βαζκνιφγεζεο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηεο Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο. Ωζηφζν ε εηζήγεζή ηνπο, ιέεη ε θ. Καξαηδηά, δελ έγηλε πνηέ ππνπξγηθή
απφθαζε, αιιά έµεηλε ζην επίπεδν ηεο ζπµβνπιεπηηθήο παξφηη θαηάθεξε λα επεξεάζεη ηε
ζπγγξαθή ησλ κεηέπεηηα βηβιίσλ ηνπ δεµνηηθνχ.
«Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνρξεψλεηαη λα βάιεη βαζµνχο, ζπλήζσο επηθεληξψλεηαη ζηα
µαζήµαηα θνξµνχ φπσο ε Γιψζζα θαη ηα Μαζεµαηηθά θαη ππνβηβάδεη ηνλ αζιεηηζµφ θαη
µαζήµαηα φπσο ε Μνπζηθή θαη ηα Καιιηηερληθά. Έηζη, ράλνληαη νη δεµηνπξγηθέο πιεπξέο
ηεο µάζεζεο», ιέεη ε θ. Καξαηδηά θαη πξνζζέηεη πσο νη µαζεηέο ηεο Πξσηνβάζµηαο
Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη µε πεξηγξαθηθά ζρφιηα, αληί γηα αξηζµεηηθφ ή
γξαµµαηηθφ βαζµφ, φπσο γίλεηαη ζην βξεηαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα. «ηε 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.
«Μπνξνχµε λα ζπδεηνχµε γηα βαζµνχο µφλν φηαλ ηίζεηαη δήηεµα εηζαγσγήο ησλ µαζεηψλ
ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε».
Σν απφζπαζκα κε παρείο ραξαθηήξεο, δείρλεη κηα λννηξνπία πνπ δηακνξθψλεηαη ζην
Γεκνηηθφ θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ζην Γπκλάζην θαη Λχθεην. Να ην ιάβεη θη απηφ ππ΄φςηλ
ηνπ.
Σειηθά , πξέπεη λα πείζεη ν Γηεπζπληήο ηνλ θαζεγεηή, φηη είλαη ΚΑΘΖΚΟΝ ηνπ λα αηηηνινγήζεη
ηελ βαζκνινγία ηνπ ζηνπο θεδεκφλεο , φπσο θαη λα έρεη ζέζεη θαη ην κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ
πκβνιαίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βαζκνιφγεζε. Αο ην θάλεη θαη ηψξα, ΠΔΗΣΗΚΑ , σο
ΤΠΟΥΡΔΧΖ ηνπ θαη φρη σο ΑΒΑΡΗΑ ..
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. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ καλαηδκελη έξρεηαη
ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο αμίεο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ.
Απάληεζε:
ε θάζε επηρείξεζε, φπσο θαη ζε κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ππάξρνπλ ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο:
Απηέο είλαη :


ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ



ηεο νξγάλσζεο



ηεο δηεύζπλζεο



ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα.

Παξάιιεια, 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
Πνία είλαη ε ζνβαξφηεξε δηαθνξά κεηαμχ κηα ο ζπκβαηηθήο Δπηρείξεζεο θαη κηαο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε, παξεμήγεζε θαη επηθπιάμεηο;
Σν γεγνλφο, φηη φιεο νη ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ην ζαθέο δηαθξηηφ ηξίγσλν
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ, ΠΡΟΨΟΝ, ΠΔΛΑΣΔ.
ηελ 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»
Οκηιώληαο ινηπόλ κε όξνπο αγνξάο (πξντόλ , δηαθήκηζε) γηα έλα «πξντόλ» πνπ έρνπκε
κάζεη λα ην ζεσξνύκε θαη λα ην ραξαθηεξίδνπκε «ηεξό», «κεγάιε θνηλσληθή αμία» ,
«Γεκόζην αγαζό» ζεσξνύκε όηη επηειίδεηαη όηαλ 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
Σν Νέν ρνιείν είλαη πξνηεξαηφηεηα ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη πξνβάιιεη έλα ζχλνιν απφ
θαηλνηνκίεο θαη απαηηεί κία λέα πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή.
Απάληεζε:

Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Λπθείνπ, ην θέξλεη ζην επίθεληξν ηεο δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ, ηεο
ςεθηαθήο αλάπηπμεο, ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη
αμηνιφγεζεο. Σν λέν ρνιείν, απαηηεί :


Δπξπδσληθφηεηα παληνχ θαη εμνπιηζκφο ζε θάζε ηάμε



Πχιε 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
«Μηαο ηάζεο»
ςεθηαθφ κάζεκα. ια 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.
Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο γηα Δθπαηδεπηηθνχο





ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3848 , άξζξν 11, παξάγξαθνο 9, «Γηα ηελ επηινγή ζηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ
ζπκβνχισλ απαηηείηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο θαη γηα ηελ επηινγή
δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλσλ γξαθείσλ, πξντζηακέλσλ ΚΔ. . .Τ. θαη δηεπζπληψλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ απαηηείηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο επάξθεηαο. Σα αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ παξαθνινχζεζε αληίζηνηρνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζην Δζληθφ Κέληξν 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 Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.)
επηπέδνπ 1. »
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη, φηη δίλεηαη έκθαζε ζηηο ΣΠΔ 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 ρνιηθψλ
πκβνχισλ αληηζηνίρσο , νινθιεξψλεηαη ε εηθφλα ηεο έκθαζεο πνπ δίλε η ε Πνιηηεία 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 Νέν ρνιείν.
Θέκα 76ν
ήκεξα 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.
Μέρξη 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.
Κχξην 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".
Πεξηζζφηεξα ΔΓΧ
Θέκα 77ν
ε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεηε δηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο επηδηψθεηε ηελ αλάπηπμε θαη
εθπφλεζε πξνγξακκάησλ Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ ήηνη: Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ,
Αγσγήο Τγείαο θαη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ , ζην πιαίζην ησλ δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ
Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (Γ.Δ.Π.Π.. ΚΑΗ Α.Π.) θαη ηνπ σξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο.
Απάληεζε:
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..)
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ)
Ζ Αγσγή Τγείαο ζηα ζρνιεία είλαη κία θαηεμνρήλ δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία
ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
θνπφο ηεο Αγσγήο Τγείαο 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 Τγείαο 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.
θνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
χκθσλα κε ην Ν.1892/90 θαη ηηο αληίζηνηρεο Δγθπθιίνπο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
απνηειεί ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. θνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 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. Χο
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 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη κε ηελ νιηζηηθή
δηάζηαζή ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εθθάλζεηο: Φπζηθφ, Σερλεηφ/δνκεκέλν,
Κνηλσληθo-Οηθνλνκηθφ θαη Ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ θάζε ζέκα/πξφβιεκα
κειεηάηαη δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά
Ζ εηζαγσγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε (ΓΔΠΠ: ΦΔΚ
1366/18-10-2001θαη ΓΠ: ΦΔΚ 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 Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

(ΓΔΠΠ) θαη ησλ επηκέξνπο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ απνηέιεζε ηελ
επίζεκε πξφηαζε ηνπ ΤΠΔΠΘ, ην 2003, κέζα απφ ηα θαηλνχξηα βηβιία, γηα ηελ
πξσηνβάζκηα θαη ηε βαζκίδα ηνπ γπκλαζίνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ην
Λχθεην, ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο δελ θαζηεξψλεηαη ζην
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, αιιά πινπνηείηαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζηηθά, Αγσγήο Τγείαο, ηαδηνδξνκίαο, 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.
Παξαδείγκαηα πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη κέζσ επηζθέςεσλ
http://www.e-yliko.gr/htmls/aisth_agogh/episk.aspx
Σν λνκηθφ πιαίζην-δηαδηθαζία ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ΔΓΧ (Να ην δείηε νπσζδήπνηε)
Θέκα 78ν
Σν κήλα Οθηψβξην, 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. πγθεθξηκέλα 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 ρνιείν ζην Μνπζείν ζηα πιαίζηα ρνιηθνχ πεξηπάηνπ θαη λα
ζπλδπαζηεί κε μελάγεζε φισλ ησλ ηάμεσλ απφ ηελ θαζεγήηξηα. (εληάζζεηαη ζηηο 5/έηνο πνπ
δηθαηνχληαη νη καζεηέο)
Σν Μηλσηθφ λεθξνηαθείν, ζα ην ελέηαζζα ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη αλ δελ είραλ ιεθηά
νξηζκέλα παηδηά, ζα ηα έβαδε ε ρνιηθή επηηξνπή θάπνηα ειάρηζηα ρξήκαηα γηα λα πάλε θαη
φζα δελ έθεξλαλ. (Γελ ζα ηζηγθνπλεπφκαζηε ζε απηά)
Σειηθά γηα λα είκαζηε ζσζηνί, ΓΔΝ κπνξεί λα βάιιεη επίζεκα ιεθηά ε ρνιηθή Δπηηξνπή γηα
εθδξνκή. (Δγψ ην έγξαςα πξνζεθηηθά, είπα γηα «ειάρηζηα ρξήκαηα» αιιά κελ πάξνπκε ζηνλ
ιαηκφ καο θάπνηνλ ζπλάδειθν. Σα 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 χιινγν γνλέσλ φπσο
καο είπε αλψλπκνο ζπλάδειθνο (δελ ην ζθέθζεθα δηφηη δελ έρσ ζχιινγν!) Σνλ επραξηζηψ
ηδηαηηέξσο γηα ηελ παξέκβαζή ηνπ. Φαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί ν δεκφζηνο έιεγρνο, λα κελ
θάλνπκε ιάζνο γηα θαλέλαλ ζπλάδειθν....
Σί είλαη φκσο ν ρνιηθφο πεξίπαηνο θαη ηη ε δηδαθηηθή επίζθεςε;;;
Βιέπε παξαθάησ:
Α. ρνιηθνί πεξίπαηνη (άξζξν 1 ηεο 13324/Γ2/7-2-2006/ΤΠΔΠΘ-ΦΔΚ 206 Β΄)
1. Χο ζρνιηθφο πεξίπαηνο νξίδεηαη ε νξγαλσκέλε απφ ην ζρνιείν νκαδηθή κεηάβαζε καζεηψλ ζε ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. Γίλεηαη
ζπλήζσο πεδή, εληφο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη έρεη ζηφρν θνηλσληθνπνηεηηθφ, ςπραγσγηθφ,
παηδαγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ. ρνιηθνχο πεξηπάηνπο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχλ νη
καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ.
2. Οη 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 χιινγν ησλ
Γηδαζθφλησλ Καζεγεηψλ ζε ζπλεδξία ηνπ. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο πξν-

νξηζκνχ απνηειεί ε πνιηηηζηηθή ή πεξηβαιινληηθή αμία ηεο θαη ε ςπραγσγηθή δπλαηφηεηα πνπ
πξνζθέξεη. Μεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ
Καζεγεηψλ ελεκεξψλεηαη ην νηθείν Γξαθείν ή ε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
4. Οη δηδάζθνληεο θαζεγεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλνδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ
πεξίπαην, εθηφο εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ θαζεγεηή θαζίζηαηαη
αδχλαηε.
5. ε 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. ηελ 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 Κ.Τ.Α. – ΦΔΚ 954 Β΄)
1. Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Τ.Α. «ελζσκαηψλνληαη ζηελ
θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο εληφο
θαη εθηφο ησλ θπζηθψλ ζπλφξσλ ηνπ ζρνιείνπ. ην 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. Οη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εληάζζνληαη πξνγξακκαηηζκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε
κέξηκλα ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο
ηνπο ππνβάιιεηαη ζην ρνιηθφ χκβνπιν, ν νπνίνο κπνξεί λα δηαηππψλεη ηηο δηθέο ηνπ ηπρφλ
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ.
4. Οη 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 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. ηελ 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. Οη 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 πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζηελ νπνία νξίδνληαη απαξαίηεηα :
α) Ο αξρεγφο ηεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο πνπ πξέπεη λα είλαη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο ηνπ
καζήκαηνο πνπ ζα δηεμαρζεί ζε απηή.
β) Οη 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) Ο ηφπνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηδαθηηθή επίζθεςε.
ε) Σν κέζν κεηαθνξάο.
2) Τπνβνιή 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. Οη 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» ΔΓΧ
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 ΤΠΔΠΘ κέζσ ηνπ ΠΗ. Σν Πεηξακαηηθφ Πξφγξακκα ηεο Δπέιηθηεο
Εψλεο εθαξκφζηεθε σο πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ζε ρνιεία Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ
Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο (ΔΠΠΔ) θαηά ζρνιηθφ έηνο 2001-02
Πξνζδηνξηζηηθά 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.
- 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 ΔΓΧ)
ηνλ 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. Σν απμεκέλν θφζηνο θαιχθζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
απφ ηα έζνδα πνπ έρνπλ ηα ζρνιεία απφ ηα θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο ππήξμε πιηθή βνήζεηα απφ ηνπο ΟΣΑ, θπξίσο κε ηε κνξθή
παξνρήο πιηθψλ, φπσο ραξηί θσηνηππηθνχ.
Ζ ΓΟΔ απφ ππέξκαρνο ηεο ΔΕ επί ΠΑΟΚ, αληέδξαζε κε ηε γελίθεπζή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηε
ΝΓ ελψ θαη ζε επίπεδν ζρνιείσλ ππήξμαλ αληηδξάζεηο αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή θαη
ζπλδηθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.(Πξσηνβάζκηα)
Παξαπιήζηα, αξλεηηθή ζηάζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππήξμε θαη φηαλ έγηλε ππνρξεσηηθή ε
ΔΕ.
Μηα 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
ην Λχθεην ζαο έξρεηαη αλαπιεξσηήο/ηξηα εθπαηδεπηηθφο θαη πξηλ αλαιάβεη ππεξεζία έρεηε
θαηαξηίζεη ην Χξνιφγην Πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηνπ αλαζέηεηε λα δηδάμεη κεγάιν
αξηζκφ καζεκάησλ, π.ρ. Αξραία Α΄ ιπθείνπ, Λνγνηερλία θαη Γιψζζα Β΄ Λπθείνπ θαη
Λνγνηερλία θαη Αξραία Γ΄ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο.
Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζέκα γηα ηελ κεγάιε δηαζπνξά ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ έρνπλ
αλαηεζεί θαη θπξίσο ελίζηαηαη γηα ηα Αξραία Διιεληθά Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο σο εηδηθφο
ζηε Λνγνηερλία.
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 Παλειιήληεο, πξέπεη ΗΓΟΤΡΑ λα ηεο αιιάμνπκε
ηα Αξραία Θεσξεηηθήο ηεο Γ΄, λα ηα δψζνπκε ζε έκπεηξε θηιφινγν θαη απηή, λα πάξεη

ινγνηερλία Α΄ή γιψζζα Α΄Σν πξφγξακκα είλαη ζε ινγηζκηθφ θαη δηνξζψλεηαη. Κάλνπκε
αληηκεηάζεζε καζεκάησλ θαη βάδνπκε ην πξφγξακκα λα δνπιέςεη. Σν 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 Πξνκεζείο θαη φρη σο Δπηκεζείο, πξνιεπηηθά θαη
φρη θαηαζηαιηηθά ή ππξνζβεζηηθά.
Θέκα 81ν
Δίζηε δηεπζπληήο ζε έλα Γπκλάζην ή έλα Λχθεην. Οη 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 ΟΛΟΗ νη θαζεγεηέο, ην πξφβιεκα ΤΦΗΣΑΣΑΗ θαη είλαη πξαγκαηηθφ.
πλεξγάδεηαη κε ηνπο θαζεγεηέο θαη καζαίλεη πνίνη είλαη νη ηαξαμίεο, νλνκαζηηθά , θαζψο θαη ην
είδνο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.
Καιεί ην πεληακειέο ηεο ηάμεο θαη ζπλεξγάδεηαη. «Σί 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. Ση ζπκβαίλεη λα κνπ πείηε λα δνχκε πψο ζα ην
ιχζνπκε πξηλ αξρίζνπκε ηηο ηηκσξίεο....»
Κάλεη παξέκβαζε εηδηθή κέζα ζηελ ηάμε. Σνπο 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)
Τπελζπκίδεη ηνπο «θαλφλεο εκπινθήο» κε ηελ Χ.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 καο» (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. Καλείο 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. Σν λα έξρεηαη έλαο καζεηήο απφ Χ.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. ην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ζα έξρεηαη θαη ζα απαζρνιείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή.
Ο δηεπζπληήο ζα ηνπ βάδεη κηα δνπιεηά λα θάλεη. Απηφ ζα ηεξεζεί απ΄ 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. (Καιχηεξα λα έιζνπλ ζρνιείν)
Θα ηεξήζεη ηα φζα έρεη πεη, αξρίδνληαο απφ κνλνήκεξεο. (Θα θξαηήζεη θαη κηα ηζνξξνπία κε ηνλ
χιινγν, θαη ζα δεηήζεη άηππε «εμνπζηνδφηεζε» (πξνθνξηθή) λα ηηκσξεί απηφο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα κελ θέξλεη ην ζέκα ζηνλ χιινγν) Πάλησο 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
χιινγν.
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Ο Τπνδηεπζπληήο ζαο δελ ηεξεί ην σξάξην εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Απάληεζε:
Απφ ηνλ λέν Ν.3848 σο ππνδηεπζπληέο επηιέγνληαη:
Άξζξν 11 Πξνυπνζέζεηο επηινγήο
5. Χο 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..........
Κξηηήξηα 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 Σ.Π.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. Μεηά 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 Κξίζε θαη επηινγή ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ .....
1. Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη .Δ.Κ., 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 (Π.Τ..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:
Ο 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. Πξέπεη λα ηνπ πεη κε μεθάζαξεο δηαηππψζεηο, φηη έρεη παξάπνλα πνπ
θπξίσο εζηηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Πξέπεη λα γίλεη απηφ θαη δελ ην έθαλεο θαη
άθεζεο λα ην θάλεη άιινο ή εγψ εθηφο θαζεθφλησλ ή δηθαηνδνζίαο. Πνηφο 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)
Να 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.
Να ηνπ πεη, φηη δελ κπνξεί λα αλαζέηεη δηθή ηνπ δνπιεηά ζε άιινπο. Να 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 ΓΔΝ 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.
«Πξνο θ. .....(νλνκαηεπψλπκν, ηφπνο εκεξνκελία, αξηζκ. πξση.) ε 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 Σξίηε 23/5/2001, φπνπ πξνζήιζαηε ζηελ Τπεξεζία καο
ζηηο 10.23 π.κ. αληί ηεο 8.00 π.κ. πνπ είλαη ε θαζνξηζκέλε ψξα πξνζέιεπζεο κε αλνρή 10
ιεπηψλ.» Σν Τπεξεζηαθφ εκείσκα 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 Παχινπ, «ν κε εξγαδόκελνο 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. Σελ
πξάμε πεξηθνπήο ηελ ζηέιλεη κε θνηλνπνίεζε θαη ησλ απαληήζεσλ ζηα Τπεξεζηαθά
εξσηήκαηα γηα ηα «α.α.» θαη ζηνλ Πξντζηάκελν 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, ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ. Ο
ηχπνο πνπ ην έρεη ε θνχηξα ηνπ λα θαηεβάδεη ςείξεο, ζα ην θάλεη ζπλερψο θαη ΓΔΝ 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 ζπλερώο θαη ΓΔΝ
κνπ θάλαηε πεξηθνπή κηζζνύ; Έρεηε θαη ζεηο θύξηε δηαπξάμεη παξάβαζε θαζήθνληνο
θαη ζα ζαο θαηαγγείισ!» (Έρσ ππ΄ φςηλ κνπ κηα ηέηνηα πεξίπησζε!)
(***) Πξάμε 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 Πξντζηάκελνο 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. Σψξα, δελ είλαη εθθαζαξηζηέο νη Γηεπζπληέο, αιιά είλαη νη πξντζηάκελνη ησλ
εξγαδνκέλσλ. Αλ ζηείινπλ κηα εηδνπνίεζε πεξηθνπήο ζηνλ εθθαζαξηζηή, αθνχ θαη ν
εθθαζαξηζηήο είλαη πεηζαξρηθφο Πξντζηάκελνο, κπνξεί λα δεηήζεη θαη δηελέξγεηα ΔΓΔ. Σν 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. Πξέπεη θάζε θνξά λα γίλεηαη έιεγρνο. Πξηλ πάλησο
γίλεη ε πεξηθνπή κηζζνχ, ππάξρεη ε νινκψληεηα ιχζε ηεο ρξέσζεο ηεο εκέξαο σο θαλνληθήο
αδείαο. Ο 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 Πξντζηάκελν γηα ηνλ «δπζηξνπνχληα».
Θέκα 83ν

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη θαηαγξάςεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζρνιείνπ ζηελ
εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ.
Απάληεζε:
Ο 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 Παηδαγσγηθή Ζζηθή θαη Γηνηθεηηθή ηνπ επάξθεηα θαη ην ππφινηπν κέξνο έρεη λα
θάλεη κε ηελ δηθαηνδνζία ηνπ.
ην λέν ρνιείν, ζε λνκνζρέδην πνπ ζα ςεθηζηεί θαη ην νπνίν αλακέλεηαη λα ηζρχζεη απφ ηνλ
πξνζερή επηέκβξην ζχκθσλα κε ηα ξεπνξηάδ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηνλ Σχπν, ζα έρεη ηα
εμήο:
Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο
- Παηδαγσγηθά &amp; Γηνηθεηηθά ππεχζπλνο

- Άκεζνο Πξντζηάκελνο πξνζσπηθνχ
- Τπεχζπλνο ρνξήγεζεο αδεηψλ
- Τπεχζπλνο Πξνγξακκαηηζκνχ &amp; αμηνιφγεζεο
- Τπεχζπλνο γηα δηαθάλεηα &amp; θνηλσληθή ινγνδνζία
- Δπηιέγεη ηνλ ππνδ/ληή κεηαμχ ησλ πξνηαζέλησλ απφ ηνλ πι.Γηδαζθφλησλ ππνςεθίσλ
Σα παξαπάλσ είλαη νη επί πιένλ δηθαηνδνζίεο ησλ δηεπζπληψλ πνπ αθαηξνχληαη είηε απφ ηνλ
χιινγν δηδαζθφλησλ είηε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ. (Απφ ξεπνξηάδ ηνπ Σχπνπ)
Αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ:
Ο 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
Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, 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 Μάζεζεο.
Σα παξαπάλσ κέξνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ γηα ηελ
Δθπαίδεπζε (ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ)
-

ε 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 Παηδαγσγηθά 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:
Καη΄αξρήλ, θαλέλαο δηεπζπληήο δελ κπνξεί λα εκπλεχζεη ηνλ ζεβαζκφ, αλ δελ πιεξνί νξηζκέλεο
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (Αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη ίζσο ηθαλέο)












Να γλσξίδεη Διιεληθά. Γελ κπνξεί λα πεηάεη Διιεληθνχξεο θαη λα γειάλε φρη κφλν
νη Φηιφινγνη , αιιά θαη νη καζεηέο («ε εγθχθιην» «Ζ Πχιν» «Ζ Πεινπφλλεζν»
«Ζ ιεσθφξν» «ε νδφ» γηα λα πεξηνξηζηψ ζε έλα κφλν είδνο ιάζνπο, ιαζνπο
ζηελ νλνκαζηηθή!)
Να έξρεηαη πξψηνο θαη λα θεχγεη ηειεπηαίνο.
Να κελ είλαη εκπαζήο, είξσλαο θαη εθδηθεηηθφο.
Να παξαδέρεηαη ηα ιάζε ηνπ.
Να πξνζέξρεηαη πξψηνο θαη λα θεχγεη ηειεπηαίνο.
Να είλαη ζπλεπήο.
Να εξγάδεηαη θαη λα κελ παξηζηάλεη ηνλ επηζηάηε (δηαδεδνκέλε αληίιεςε θαη κε
ζεσξεηηθά ηεθκεξησκέλε άπνςε, πιελ αληζηφξεηε ζηα θαζ΄εκάο Διιεληθά
θξαηνχληα)
Να είλαη γλψζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Δπίπεδν 1) αιιηψο ζα ππέρεη δνπιείαο
ζηνλ Πιεξνθνξηθφ, 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 «Παηδηά (φρη «θχξηνη
πλάδειθνη») ζα θάλνπκε απηφ κέρξη ηφηε, δηφηη έηζη πξέπεη, έρνκε εληνιή θαη έηζη πξέπεη λα
γίλεη.
Ή
Να 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»
«αο 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 χιινγν ζηα πιαίζηα ηεο «απηνξξχζκηζεο» (Ο παιηφο ζα ηνλ πηάζεη θαη
ζα ηνπ πεη «Γηψξγν, εκείο εδψ έρνπκε κηα παξάδνζε. Κάλνπκε 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.....Σν θαηάιαβεο;» Ο
ππνςήθηνο ινπθαδφξνο ζα ην θαηαιάβεη. Γηα λα ην θαηαιάβεη φκσο, δελ κπνξεί λα βιέπεη ηνλ
δηεπζπληήο κνλίκσο απνπζηάδνληα ή απνζηαζηνπνηεκέλν απφ ηα ηξέρνληα.
ε 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:
Ο 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. Να εμεγεζεί ζηνλ γνλέα ην
θαζεζηψο ηηκσξηψλ θηι.
Θα θιεζεί ν γνλέαο θαη ζα δνζνχλ ακνηβαίεο εμεγήζεηο.

Θέκα 86ν
ην ζρνιείν πνπ νξίδεζηε δηεπζπληήο/-ληξηα δηαπηζηψλεηε φηη ππάξρεη αλαμηνπνίεηνο ςεθηαθφο
εμνπιηζκφο, φπσο Ζ/Τ, 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. Οη 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/Τ σο πξνο
ηελ δηάζηαζε γξαθήο κε ην ρέξη. Θεσξψ, φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο είλαη ην απφιπην φπιν
κχεζεο ζηνπο Ζ/Τ 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. Παξνπζίαζε 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/Τ. (Με κέξηκλα γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη δεκηψλ)
Θέκα 87ν
ην ζρνιείν πνπ είζηε δηεπζπληήο, χζηεξα απφ θαηαγγειίεο γνλέσλ αιιά θαη απφ δηθέο ζαο
παξαηεξήζεηο έρεηε δηαπηζηψζεη φηη ν θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ ζπκπεξηθέξεηαη εηξσληθά
θαη απαμησηηθά ζε καζεηέο, ηδηαίηεξα ζε παηδηά κεηαλαζηψλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηεί
ζπρλά εθθξάζεηο φπσο «απηά ηζρχνπλ ζηελ παηξίδα ζνπ, φρη εδψ», «Δδψ είλαη Διιάδα, δελ
είλαη Αιβαλία/Βνπιγαξία θιπ».
Απάληεζε:
Έρνπκε πέζεη ζε πξνβιεκαηηθή πεξίπησζε, αιιά κάιινλ αλαζηξέςηκε)
Θα ηνλ θαινχζα γηα ζπδήηεζε ζην γξαθείν, φπνπ αλάκεζα ζηα πνιιά ζα ηνπ έιεγα:
1. Με ην λα εηξσλεχεζαη ηα παηδηά , έρεηο ζηάζε αληη-δηδαθηηθή, αληηεθπαηδεπηηθή,
αληηεπαγγεικαηηθή. Σα παηδηά, δελ μέξνπλ καζεκαηηθά. λησο είλαη άζρεηα θαη ακχεηα ζηα
καζεκαηηθά. Καη ινηπφλ; Γη απηφ έξρνληαη ζρνιείν γηα λα κάζνπλ! Καη απεπζχλνληαη ζε ζέλα
λα ηα κάζεηο! Καη εζχ αληί λα ηα κάζεηο, επηρεηξείο ηνπο αλαθνηλψλεηο θαζεκεξηλά φηη δελ
έκαζαλ ηα καζεκαηηθά θαη «ηη ραδνί ή βιάθεο είλαη» ή «ηη ζαριακάξεο ιέλε!» νπ έρεη πεξάζεη
απφ ην κπαιφ φηη θηαηο εζχ; Αλ δελ αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά εζχ ζα θηαηο θαη κφλν εζχ. Θα
ηνπο εηξσλεχεζαη θαη ζα εξσηεπζνχλ ηα καζεκαηηθά; Γελ ην μέξεηο φηη θαλέλα παηδί δελ
μεπεξλά ηηο εηξσλείεο; Δγψ δελ ζνπ ιέσ λα κελ ηνπο θάλεηο παξαηεξήζεηο! ΝΑ ΣΟΤ
ΚΑΝΔΗ! Καη δξηκείεο! Αιιά ΑΛΛΟ Ζ ΔΗΡΧΝΔΗΑ! Σνπο αγξηεχεηο κε ηελ εηξσλεία θαη ηνπο
βάδεηο απέλαληη! ηνπο δείρλεηο φηη δελ ηνπο αγαπάο, επεηδή δελ αγαπάο ηε δνπιεηά ζνπ! Ζ
δνπιεηά ζνπ είλαη λα αλαζηξέςεηο θαηαζηάζεηο. Να βξεηο αδηάθνξνπο καζεηέο γηα ηα
καζεκαηηθά θαη λα ηνπο θάλεηο λα ηα αγαπήζνπλ! Δίλαη δπλαηφλ λα ηνπο ιεο εηξσλείεο ηνπ
ηχπνπ «πνπ πα ξε Καξακήηξν» θαη λα ηα θάλεηο λα ηα αγαπήζνπλ; Αθνχ εκείο πνπ είκαζηε
καζεκαηηθνί, ΓΔΝ ΞΔΡΟΤΜΔ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ! Δζχ απαηηείο λα ηα μέξνπλ ηα παηδηά; Γνπιεηά
καο είλαη λα ηα κάζνπκε ζε φζνπο δελ ηα μέξνπλ. Καη φζνη έξρνληαη εδψ , ΓΔΝ ΣΑ ΞΔΡΟΤΝ.
Καη επεηδή δελ ζα ηα κάζνπλ αλ ηνπο ηα πνχκε απιψο, πξέπεη λα ηνπο θάλνπκε λα ηα
αλαθαιχςνπλ , κε ηελ δηθή καο θαζνδήγεζε. Αλ ηνπο πεηο «πνπ πα ξε Καξακήηξν» ηνπο
έραζεο απφ καζεηέο....
2. Σν άιιν πνπ ιεο «απηά ζηελ Παηξίδα ζνπ» «εδψ είλαη Διιάδα» θηι ζνπ έρεη πεξάζεη απφ ην
κπαιφ φηη είλαη φ,ηη ρεηξφηεξν γηα έλαλ πνπ -ππφζεζε εξγαζίαο θάλνπκε-είλαη ΡΑΣΗΣΖ;
Δγψ δελ ζνπ ιέσ φηη είζαη ξαηζηζηήο. Καλείο Έιιελαο δελ είλαη! Δκείο πήγακε ζηα 4 ζεκεία
ηνπ νξίδνληα απφ πξν Υξηζηνχ! Δίλαη δπλαηφλ λα καο πεη θάπνηνο «μελφθνβνπο» φηαλ
πεγαίλακε ζηελ μεληηηά; Αιιά παίξλνπκε ηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε φηη έλαο είλαη
ξαηζηζηήο δάζθαινο! Απηνπξναηξέησο ην παηδί έξρεηαη ζην ζρνιείν θαη ηνπ ιέεη «Γάζθαιε
ξαηζηζηή, ήιζα λα κεηάζρσ ηεο Διιεληθή Παηδείαο!» Γειαδή θαηά Ηζνθξάηε ζε ειεχζεξε

κεηάθξαζε «Γάζθαιε ξαηζηζηή, ζέισ λα γίλσ Έιιελαο θαη λα κελ έρεηο θαη ζπ ξαηζηζηηθό
πξόβιεκα κε κέλα!» Δπαθίεηαη ινηπφλ εηο ρείξαο ξαηζηζηή δαζθάινπ έλαο αιινδαπφο πνπ
ζέιεη ΟΤΗΑ λα πνιηηνγξαθεζεί Έιιελαο. Αλ απηφο ν δάζθαινο είλαη ζπλεπήο κε ηελ
ξαηζηζηηθή ηνπ «ηδενινγία» πξέπεη λα ηνλ βάιιεη .....απέλαληη; Δίλαη ραδφ! Απηφ ην ιέσ γηα
ηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε ξαηζηζηή δαζθάινπ!
Λνηπφλ: Γελ ζα δεκηνπξγήζνπκε εδψ ξαηζηζηηθά επεηζφδηα απφ παξεμήγεζε θαη κε ην φηη πάλσ ζηα
λεχξα ζνπ ηνπο επηζεκαίλεηο ηελ θαηαγσγή ηνπο. Γελ ιέσ φηη ην θάλεηο επεηδή εκθνξείζαη απφ
ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο. Σν θάλεηο ζηα λεχξα ζνπ θαη φπσο παιηά ιέγακε «ηη βιαρηά» έρεηο
απηφο ή ηη «γπθηηά» έθαλε ν δείλα, ηψξα ιεο «απηά δελ γίλνληαη εδψ» ηελ Διιάδα πνπ
...«γίλνληαη φια» ην ιέο; (Να δηαζθεδάζνπκε ιίγν ην βάξνο ησλ παξαηεξήζεσλ) Απφ απηνχο
πεξηκέλεηο λα ζνπ δηαζθαιίζνπλ ηελ ζέζε εξγαζίαο αθνχ νη Διιελάξεο καο δελ θάλνπλ
παηδηά θαη καο έπλημε ην Γεκνγξαθηθφ. Σα δηθά ζνπ ηα παηδηά αχξην κπνξνχλ λα βξνπλ
δνπιεηά ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηα δηθά ηνπο ηα παηδηά πνπ ζα θάλνπλ , αθνχ νη δηθνί καο
επηκέλνπλ λα κέλνπλ ζην έλα, παξαγλσξίδνληαο ηελ παξνηκία «έλα =θαλέλα» Απηνχο πξέπεη
λα ηνπο πεξηιάβνπκε κε αγάπε θαη λα ηνπο θάλνπκε λα αγαπήζνπλ ηα Διιεληθά γξάκκαηα.
Πεο ηνπο γηα ηνλ Δπθιείδε θαη γηα ην απίζηεπην θαηαζθεχαζκα ηεο Γεσκεηξίαο πνπ έβαιε ζε
Δπηζηεκνληθή ηάμε, ζεηξά θαη ζπλέπεηα. Πεο ηνπ φηη ν Δπθιείδεο είλαη Έιιελαο. Απηφ δελ
παξεμεγείηαη. Σα άιια είλαη παξεμεγήζηκα, νπζηαζηηθά αλ ζπλερηζηνχλ, πάκε γηα δηάιπζε ηνπ
ζρνιείνπ, ζα καο έιζνπλ ηα θαλάιηα ή ζα καο πηάζνπλ ηίπνηα επαγγεικαηίεο επαίζζεηνη «κε
θπβεξλεηηθψλ» θαη δελ ζα μέξνπκε πνπ λα θξπθηνχκε! Απηφ ΓΔΝ ην ζέιεηο, θαλείο καο δελ ην
ζέιεη, γη απηφ ΚΑΝΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΜΔΑ ΣΖΝ ΣΑΞΖ θαλέλαο επηζεηηθφο
πξνζδηνξηζκφο-ραξαθηεξηζκφο καζεηή. Οχηε θαλ θαιφο ραξαθηεξηζκφο! Γελ ζα ιεο «ηη θαιφο
καζεηήο πνπ είζαη» αιιά «ηη θαιφ είλαη απηφ πνπ είπεο» Έηζη ζα θχγεηο απφ ηελ άκεζε
αλαθνξά ζην πξφζσπν θαη ζα επηθεληξσζείο ζηηο πξάμεηο ηνπ πνπ εηζπξάηηνληαη κε ιηγφηεξε
ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε!»
Να κελ κνπ θάλεη παξάπνλα άιινο ζε παξαθαιψ, δηφηη ζα αλαγθαζηνχκε λα πάκε αιινχ θαη ζα
κπιέμνπκε φινη. Δίκαη ζαθήο;
Θέκα 88ν
Ο Υ θαη ν Φ είλαη θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ ζε έλα Γεκνηηθφ ρνιείν κε 350 καζεηέο θαη έρνπλ
παξαηεξήζεη φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκά ηνπο έρεη κεησζεί αξθεηά ηνλ
ηειεπηαίν θαηξφ. Ο Υ, παξφιν πνπ είλαη άλζξσπνο κε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη κε αγάπε γηα ηε
δνπιεηά ηνπ, είλαη αξλεηηθφο λα πξνβεί ζηελ αγνξά δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ιφγσ ηνπ φηη θαηά ηε
γλψκε ηνπ ην θφζηνο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ππεξέβαηλε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία. Ο Φ
αληίζεηα πίζηεπε φηη έπξεπε λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά ψζηε λα απμεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα
κάζεζε θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Σειηθά ππεξίζρπζε ε άπνςε ηνπ Φ θαη θαηφπηλ
ηέζεθε ην εξψηεκα αλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο κπνξνχλ λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιινη
δάζθαινη. Απηφ πξνυπνζέηεη, βέβαηα, νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο
ηνπ Ζ/Τ.
Απάληεζε:
Σνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο , κπνξνχλ λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ φινη σο πξνο ηελ δηάζηαζε ηεο
απιήο γξαθήο κε ην ρέξη. Μέρξη εθεί έρεη δηψμεη ηελ θηκσιία θαη ηελ απεηιή ηεο αιιεξγίαο θαη
ηεο πλεπκνθνλίαζεο Απφ θεη θαη πέξα, αλ έρεη δηάζεζε , ζα αλαθαιχπηεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο
εθαξκνγέο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Θα απνζεθεχνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ νη καζεηέο ζε
«θιαζάθηα» Θα αιιάδεη πίλαθα ρσξίο λα ζβήλεη . αιιά θαη ζα ζβήλεη θαη ζα γξάθεη κε φ,ηη
ρξψκα ζέιεη θαη πάρνο θαηά ην δνθνχλ. . Μέξρηο εδψ ΜΔ ΔΛΑΥΗΣΟΣΑΣΔ ΓΝΧΔΗ, νχηε
θαλ Α΄επηπέδνπ. Δλλνείηαη φηη ζα ππάξμεη ζεκηλάξην 4-5 σξψλ επίδεημεο θαη εμνηθείσζεο. Γηα
λα ρξεζηκνπνηήζεη φκσο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο, ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί ζην Α΄επίπεδν
(νπσζδήπνηε) θαη ΚΤΡΗΧ (Γηα λα θάλεη ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ) ζην Β΄επίπεδν.
Γξάθσ θαη ζε πξνεγνχκελε απάληεζε, φηη «ν δηαδξαζηηθφο, είλαη ν θαιχηεξνο πξεζβεπηήο γηα
κχεζε ζηνπο Ζ/Τ.» ε πξσηφιεην επίπεδν, κπνξνχλ ζρεδφλ φινη (εμαηξνχληαη νη
ηερλνθνβηθνί!) λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ζηνηρεησδψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ΤΠΔΡΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΣΟΝ
ΚΛΑΗΚΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΖ ΚΗΜΧΛΗΑ.
ζέκα 89ν

Οη καζεηέο ηνπ ελφο ηκήκαηνο Λπθείνπ είλαη έληνλα δπζαξεζηεκέλνη κε ηνλ θαζεγεηή ησλ
Μαζεκαηηθψλ ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνο
ηνπο καζεηέο. Σν ηκήκα γλσζηνπνηεί ην πξφβιεκα ζην Γεθαπεληακειέο ηνπ ζρνιείνπ, ην
νπνίν πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο
φκσο αληαπφθξηζε. Οη καζεηέο αλαγθάδνληαη λα θαηαθχγνπλ ζε δπλακηθή δηακαξηπξία
δειψλνληαο ηελ αλππνρψξεηε ζηάζε ηνπο. Ο Γ/ληήο ηειηθά ελδίδεη ζην αίηεκα ησλ καζεηψλ,
απνκαθξχλεη ηνλ θαζεγεηή απφ ην ζρνιείν θαη ηνλ κεηαθέξεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο ζηε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο.
Απάληεζε:
Δδψ έρνπλ γίλεη πνιιά πεξίεξγα θαη παξάλνκα , παξ΄φηη ε θαηάζηαζε κνηάδεη θνηλή (θαη δελ
είλαη παξάμελε σο πξνο ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο)
Ο δηεπζπληήο έπξεπε λα επέκβεη απφ ηφηε πνπ ηνπ ην είπε ην δεθαπεληακειέο. Γηαθξηηηθά . Ο
δηεπζπληήο είπακε είλαη Παηδαγσγηθφο θαη Δπηζηεκνληθφο θαη θαζνδεγεηηθφο ππεχζπλνο θαη
έπξεπε λα είρε θάλεη ηελ πξψηε παξέκβαζε. Δπίζεο, δελ έρεη θακία δηθαηνδνζία
απνκάθξπλζεο ηνπ θαζεγεηή. Γηα λα θχγεη ν θαζεγεηήο απφ ην ζρνιείν, είηε «πείζζεθε» λα
θάλεη αίηεζε θαη ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην (ηνπ νπνίνπ Πξφεδξνο ex officio είλαη ν Γηεπζπληήο
Δθπαίδεπζεο) ηελ έθαλε δεθηή, είηε ππήξρε θάπνην πξφβιεκα ζνβαξφ θαη «θξπθφ» ην νπνίν
ιχλεηαη κε παξάπιεπξεο ηνπ λφκνπ δηαδηθαζίεο επεηδή ε αλαγθαηφηεηα λα ιπζεί είλαη αδήξηηε
είηε είρε θάλεη θάπνην ζνβαξφ πνηληθφ αδίθεκα ν θαζεγεηήο θαη εμεβηάζζε λα θχγεη εθνπζίσο
εθηφο ζπλήζσλ δηαδηθαζηψλ είηε θάηη άιιν πνπ ν γξάθσλ δελ κπνξεί λα θαληαζηεί.
Σν κφλν βέβαην είλαη, φηη ν δηεπζπληήο ΓΔΝ έρεη δηθαηνδνζία απνκάθξπλζεο απφ ην ρνιείν.
Οκνίσο θαη ν ΓΓΔ δελ έρεη εθηφο αλ θαηαινγηζηνχλ ζηνλ θαζεγεηή ζνβαξά παξαπηψκαηα,
γίλεη ΔΓΔ θηι . Ζ κεηαθνξά «ζηα γξαθεία» είλαη κηα εχζρεκε εμσζεζκηθή ιχζε (φλησο
απνηειεζκαηηθή αλ ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα) ζηελ νπνία φκσο δελ ηεξνχληαη νη λνκηθέο
δηαδηθαζίεο.
νβαξή παξαηήξεζε:





ην φιν ζέκα δελ ελεπιάθε ν ρνιηθφο χκβνπινο ηεο εηδηθφηεηαο
Γελ ελεπιάθε ν ρνιηθφο χκβνπινο Παηδαγσγηθήο επζχλεο ηνπ ρνιείνπ.
Γελ ελεπιάθε ν χιινγνο
Γελ ελεπιάθε ε ηνπηθή ΔΛΜΔ (δελ εκπιέθεηαη ζπλήζσο απηεπαγγέιησο, αιιά
θαηφπηλ αηηήκαηνο γηα πξνζηαζία ηνπ θαζεγεηή)

Απφ ηα παξαπάλσ, εηθάδσ, φηη ν θαζεγεηήο έθαλε πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη απεκαθξχλζε κέρξη
λα νινθιεξσζεί ε ΔΓΔ ή «λα θχγεη εθηφο ηάμεο θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε καζεηέο» ιφγσ ηνπ
φηη έθαλε θάηη πνπ αθνξά καζεηέο (ι.ρ. «αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά») Ο αλαγλψζηεο αο
θαληαζηεί φ,ηη ζέιεη. Σν ζίγνπξν είλαη φηη θαζεγεηήο δελ βγαίλεη έηζη απφ ηελ ηάμε, αθφκα θαη
αλ έθαλαλ θαηάιεςε νη καζεηέο. Αλ ήηαλ έηζη φπνηνλ δελ ήζειαλ ζα ηνλ εμνπδεηέξσλαλ!. ΑΡΑ
ΗΓΟΤΡΑ έρεη γίλεη θάηη πνιχ ζνβαξφηεξν πνπ έρεη απνθξπβεί θαη κάιηζηα ππεξεζηαθψο
κπνξεί λα έρνπλ πξάμεη θαη ζσζηά γηα λα δηαθπιαρζεί θάπνηνο αλήιηθνο.
Παξαζέησ κηα είδεζε απφ ξεπνξηάδ κέζνπ ελεκέξσζεο ηεο Ζπείξνπ γηα λα δεη ν
αλαγλψζηεο ηηο «ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο» φηαλ ππάξρεη «πεξίεξγν πξφβιεκα».
Έδησμαλ θαζεγεηή ιφγσ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο
Πξψηε θαηαρψξεζε: Παξαζθεπή, 23 Οθησβξίνπ 2009, 12:40
Σνλ έδησμαλ ιφγσ «αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο» πξνο ηηο καζήηξηεο ηνπ. Ο ιφγνο γηα έλαλ
θαζεγεηή πνπ δίδαζθε ζην ........ Λχθεην.........
Μεηά απφ ηηο αιιεπάιιειεο θαηαγγειίεο πξνο ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ηκήκα
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ν θαζεγεηήο παχζεθε. πσο θαηήγγεηιαλ γνλείο θαη καζήηξηεο,
ν θαζεγεηήο θαηέθεπγε ζε ζεμνπαιηθά ππνλννχκελα θαη ζεμηζηηθνχο αζηετζκνχο ζε βάξνο ησλ
καζεηξηψλ ηνπ. Ο θφκπνο έθηαζε ζην ρηέλη φηαλ επηδφζεθε θαη ζε ρεηξνλνκίεο ζε βάξνο κηαο
καζήηξηαο -ππνηίζεηαη γηα λα ηελ «πεηξάμεη». Σν πεξηζηαηηθφ απηφ (καδί κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ
καζεηξηψλ γηα πξνζβιεηηθά αζηεία ελ ψξα καζήκαηνο) πξνθάιεζε ηελ νξγή ησλ γνλέσλ πνπ
απαίηεζαλ απφ ηνπο αξκφδηνπο λα απνκαθξχλνπλ ηνλ θαζεγεηή απφ ην ζρνιείν. ε ζχζθεςε
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ ........ιπθείνπ ., κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηεπζπληή ηνπ

ζρνιείνπ, ............ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,........... θαη ηεο
ππεχζπλεο ....... ζηνλ λνκφ............, απνθαζίζηεθε ε απνκάθξπλζε ηνπ «αλάξκνζηνπ»
εθπαηδεπηηθνχ απφ ην ζρνιείν.
Πεγή: Ζπεηξσηηθφο Αγψλαο
Δξψηεκα: «Πφζν δχζθνιν είλαη λα δηψμνπλ θάπνηνη θαζεγεηή απφ ρνιείν;»
Γηαβάζηε ην παξαθάησ ξεπνξηάδ θαη βγάιηε ην δηθφ ζαο ζπκπέξαζκα:
ε αδηέμνδν έρνπλ νδεγεζεί νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη κίαο θαζεγήηξηαο ζην κνλαδηθφ
Γπκλάζην θαη Λχθεην ηεο ........ Απφ ηελ αξρή πεξίπνπ ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη
καζεηέο απέρνπλ απφ ηα καζήκαηά ηνπο, δεηψληαο ηελ απνκάθξπλζε θαζεγήηξηαο, ε
νπνία έρεη κελχζεη κέιε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε.
Οχηε θαλ ν λνκάξρεο ..........., ν νπνίνο επηζθέθζεθε πξηλ κεξηθέο κέξεο ην λεζί, δελ θαηάθεξε
λα εμνκαιχλεη ηηο ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ. Μίιεζε ζηνπο θαζεγεηέο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε
θαζεγήηξηα, παξνπζία θαη ηεο δεκάξρνπ ............... ε νπνία βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ησλ
καζεηψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνηρηήο ζπδήηεζεο πνπ αθνινχζεζε θαη ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ φινη
νη εκπιεθφκελνη, ε πξνζπάζεηα λα βξεζεί θάπνηα ιχζε ππήξμε άθαξπε.
πσο ηφληζε ν................. ην ζέκα ζα κεηαθεξζεί θαη ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, ελψ απφ
ζήκεξα ζα μεθηλήζνπλ νη πξνζπάζεηέο ηνπ λα έξζεη ζε επαθή κε ην λέν ππνπξγφ Παηδείαο,
Δπξ. ηπιηαλίδε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί κηα ιχζε, ν λνκάξρεο δεζκεχζεθε φηη ηελ
επφκελε Σεηάξηε ζα μαλαεπηζθεθζεί ηε ...................
Οη καζεηέο, πάλησο, έρνπλ ήδε ζηείιεη ζρεηηθφ έγγξαθν ζηνλ ππνπξγφ Παηδείαο, ζχκθσλα κε
ην νπνίν ππνζηεξίδνπλ φηη δελ πξφθεηηαη λα κπνπλ ζην ζρνιείν θαη λα μεθηλήζνπλ καζήκαηα,
αλ
πξψηα δελ απνκαθξπλζεί ε θαζεγήηξηα απφ ην πφζην ηεο.
Έλα άιιν πεξηζηαηηθφ απφ έλα καζεηηθφ θφξνπκ (πξέπεη λα είλαη αιεζηλφ) Καη εδψ
θαίλεηαη ε απίζηεπηε δπζθνιία απνκάθξπλζεο θαζεγεηή απφ ρνιείν.
Φέηνο ζην ζρνιείν καο ήξζε κηα θηιφινγνο θαη ζηελ αξρή πήξε θαηεπζχλζεηο Β θαη Γ θαη
αξραία θαη εθζέζεηο. Γελ ήηαλ ζηα θαιά ηεο θαη κφλν κάζεκα δελ έθαλε. Δκείο ζηελ αξρή δελ
ηελ είρακε. Παξαπνλέζεθαλ ηα παηδηά ηεο ζεσξεηηθήο ζην δηεπζπληή αιιά απηφο
πξνζπαζνχζε λα εξεκήζεη ηα πξάγκαηα κε θάηη "λα ηα ζπδεηήζνπκε, λα ηα βξνχκε κε
δηάινγν θιπ". Σφηε ζπκθσλήζαλε φια ηα παηδηά πνπ ηελ είραλε θαη δελ κπαίλαλε ζην κάζεκα
φηαλ ηελ είραλε. Ο δηεπζπληήο θάιεζε ηα πξνεδξία θαη κεηά ηνπο γνλείο. Κάλαλε ζχιινγν
θαζεγεηψλ θαη απφ φηη κάζακε ηζαθσζήθαλε. κσο ηελ βγάιαλε απφ φια ηα καζήκαηα θαη
ηεο δψζαλε κφλν ηζηνξίεο Α θαη Β. Έηζη ηε θάγακε θαη κείο ζηε κάπα. Σν άηνκν είλαη γηα
κπάηζεο. ηελ ηζηνξία γίλεηαη ην έια λα δεηο. Απηή είλαη ηειείσο άρξεζηε θαη απνξψ γηαηί δελ
ηελ δηψρλνπλε ηειείσο. Ο δηεπζπληήο καο είπε φηη ζα θξνληίζεη ηνπ ρξφλνπ λα θχγεη αιιά καο
παξαθέιεζε θέηνο λα θάλνπκε ππνκνλή ζην θάησ θάησ ηζηνξία είλαη καο είπε θαη φρη θάηη πνπ
ζα ρξεηάδεηαη γηα παλειιήληεο. Απηή γηα παξάδνζε καζήκαηνο θάλεη αλάγλσζε ην βηβιίν θαη
έβαιε δηαγψληζκα λα γξάςνπκε νιφθιεξν θεθάιαην. Δπηπρψο είλαη ηφζν ραδή πνπ
αληηγξάςακε φινη απφ ην βηβιίν. ιε ηελ ψξα γθξηληάδεη θαη καο ιέεη φηη φινη νη άιινη
θαζεγεηέο ζπλσκνηνχλ ελαληίνλ ηεο θαη φηη είλαη αδηθεκέλε θαη θαηαθπλεγεκέλε. Πνιιέο
θνξέο βάδεη ηα θιάκαηα θαη ιέεη αζπλαξηεζίεο. Δκείο είπακε άληε λα ηελ αλερηνχκε ζηελ
ηζηνξία θαη απηή ππνζρέζεθε κεγάινπο βαζκνχο. ηαλ έρνπκε καδί ηεο κπαηλνβγαίλνπκε απφ
ηελ ηάμε φπνηε ζέινπκε, δηαβάδνπκε άιια καζήκαηα, αθνχκε κνπζηθή θαη γξάθνπκε ζην
θηλεηφ. Απηή κφλν θαζεγήηξηα δελ είλαη θαη δελ μέξσ γηαηί δελ ππάξρεη ηξφπνο λα ηελ
απνιχζνπλε. Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη κφλνλ αλ εκείο νη καζεηέο ζπκθσλήζνπκε θαη
δελ κπαίλνπκε 2-3 θνξέο ζηελ ηάμε θαη βνεζήζνπλ θαη νη γνλείο κφλνλ ηφηε θάηη γίλεηαη.
Θέκαηα 90ν -91ν - 92ν

(90ν) Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν αθξηηηθήο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρήο, ηνπ νπνίνπ νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη δηαξθψο αλαθπθινχκελνη, κε ζπλέπεηα έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζπιιφγνπ ζαο ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο λα είλαη λενδηφξηζηνη.
Απάληεζε:
Τπάξρεη ην πξφβιεκα ησλ θηλήηξσλ.

ην πξφβιεκα έρεη σο εμήο:
1. Οη θαζεγεηέο ζέινπλ λα εξγαζηνχλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο.
2. Θεσξνχλ, φηη ε παξακνλή ζηελ επαξρία, ειάρηζηα ζα επηθέξεη ζηελ εμέιημή ηνπο.
3. Ζ αληίιεςε, φηη επξηζθφκελνη ζηα κεγάια Αζηηθά Κέληξα ζα είλαη θνληά ζηηο εμειίμεηο, παγψλεη
θάζε ηδέα γηα απνκάθξπλζε ζηελ επαξρία.
4. Ζ επαξρία είλαη κηα πεγή καδέκαηνο κνξίσλ γηα λα πάκε ζην Αζηηθφ θέληξν.
Οη εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ, ζεσξνχλ ηελ ζεηεία ηνπο ζηελ επαξρία σο «ελδηάκεζν πξννξηζκφ» θάηη
ζαλ ην «αγξνηηθφ» ησλ Ηαηξψλ, ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία.
Τπάξρεη κηα θηινινγία παξνρήο θηλήηξσλ γηα παξακνλή (πνιιά κφξηα, πιαζκαηηθφο ρξφλνο
Τπεξεζίαο, άξα θαιχηεξε ακνηβή) φκσο φια απηά είλαη αλαπνηειεζκαηηθά.
Τπφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (ε νπνία αθνπκπά ιηγφηεξν ηελ πεξηθέξεηα ) ίζσο γίλεη
ειθπζηηθφηεξε ε επαξρία.
Χο πξνο ηνλ Γηεπζπληή, πξέπεη λα γίλεη ν δηαξθήο Δπηκνξθσηήο κε «αλνηθηφ»
«πνιπθνκκαηηθφ» θαη δηαξθείαο ζεκηλάξην θαη κάιηζηα κε....ηζχθεηα εμέιημε , αθνχ πάλσ πνπ
καζαίλεη θάπνηνο ηελ δνπιεηά, θεχγεη! (Πάλσ πνπ «θζάλεη ζηελ πεγή» απέξρεηαη!)
Έρεη θαη πνιιά ζεηηθά, αθνχ νη λένη εθπαηδεπηηθνί είλαη νξεμάηνη θαη επεπίθνξνη ζην λέν ζην
θαηλνηφκν θαη δεθηηθνί ζε νδεγίεο. Αλ ν Γηεπζπληήο είλαη θαιφο ζα ηνπο ραξάμεη ηελ δσή
θαη αλ θαθφο κπνξεί λα ηνπο ζηξαβν-κάζεη (ην ήκηζπ είλαη ε αξρή ηνπ παληφο θαη κ΄φπνηνλ
δάζθαιν θαζίζεηο θηι)
Δπεηδή ζηα ρσξηά δελ ππάξρνπλ θξνληηζηήξηα θηι γεληθά επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο, κπνξεί λα
δηνξγαλψζεη ζσζηά ηελ ΠΓ ή ηελ Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία κε ζνβαξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο
. Ζ ηνπηθέο ΓΓΔ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ ΠΓ ζηελ επαξρία αθφκα θαη ηψξα ηελ επνρή ηεο
έλδεηαο.
Τπάξρνπλ ζπλήζσο ππνδνκέο επαξθείο, ηα παηδηά αλά ηκήκα είλαη ιηγφηεξα, νη «ρσξηθνί» (πνπ
ηνπο απνπήξα κε ηηο παξνηκίεο) δελ είλαη θαθνκαζεκέλνη Αζηνί (πηφ πνιιέο νη δηελέμεηο θαη νη
έξηδεο κε ηνπο θαζεγεηέο)
Τπάξρνπλ θάπνηεο απίζηεπηεο ηδηαηηεξφηεηεο γηα θάπνηνλ πνπ έρεη ηειεηψζεη ζρνιείν ζε πφιε. ι.ρ.
κπνξεί λα κελ θάλνπλ θαζφινπ Γπκλαζηηθή ή Αγγιηθά. Ο θφζκνο εθεί δελ θάλεη θαηαιήςεηο γηα
λα απαηηήζεη ζηειέρσζε. Αιιά θαη λα θάλεη κπνξεί λα κελ βξίζθνπλ θαζεγεηή ελδηαθεξφκελν
(Σψξα πιένλ έρεη ραζεί θη απηφ!)
Σφηε, ν λφκνο πξνβιέπεη αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ .....καζεκαηηθψλ θαη θάπσο
θιείλνπλ θάπνηα θελά ηεο εθπαίδεπζεο
Υξεηάδεηαη πνιηηηθή θηλήηξσλ , κε ζσζηή εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ππνθίλεζεο , φπνπ ρξεηάδεηαη
θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο (κφληκνπ έζνπο, αληίιεςεο, ζπιινγηθήο δηάζεζεο) ζηελ θνηλσλία γηα
κφληκε ζηειέρσζε ησλ αθξηηηθψλ ζρνιείσλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα θαηά ηνλ Νίθν Μνπδέιε
(Μνπδέιεο , 1978, ζ.ζ. 303-330) έγθεηληαη ζην φηη νη ζεζκνί πνπ δηεκφξθσζαλ ηελ Διιεληθή
Κνηλσλία, δελ δηακνξθψζεθαλ κε ελδνγελή ηξφπν, νχηε ήηαλ απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ ηεο
Διιεληθήο θνηλσλίαο, αιιά άθξηηεο αληηγξαθέο ζεζκψλ ηεο Αιινδαπήο πνπ δελ κπφξεζαλ λα
ξηδψζνπλ ζηα θαζ΄εκάο, αθνχ δελ κπφξεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε νξγαληθφ ηξφπν.
(91)Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν αθξηηηθήο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρήο, φπνπ ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο
είλαη κηθξφο θαη ζαο αζθεί πηέζεηο ηφζν γηα δεηήκαηα βαζκνινγίαο, φζν θαη γηα δεηήκαηα
απνπζηψλ, ζπκπεξηθνξψλ εθπαηδεπηηθψλ θηι.
Απάληεζε:





Δίλαη γλσζηή ε παξνηκία «θαθφ ρσξηφ ηα ιίγα ζπίηηα!»
Θα εμεγήζεη θαη ζα μαλαεμεγήζεη φηη φρη κφλν δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη
ππφδεημε ζηνλ θαζεγεηή γηα λα βάιιεη παξαπάλσ βαζκφ, φρη κφλν θηλδπλεχεη λα
βξεη ηνλ κπειά ηνπ, αιιά ζηελ πνξεία, ν θαζεγεηήο ζα πάςεη λα ηνλ ζέβεηαη αλ
ηνπ δεηάεη ξνπζθέηηα γηα βαζκνχο θηι Σν λα είλαη επηεηθείο ζα ην δεηά έηζη θη
αιιηψο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, απφ κφλνο ηνπ, αιιά «αλ κνπ δεηάηε λα θάλσ
δηαθξίζεηο ή λα δεηάσ δηαθξίζεηο, είλαη ζαλ λα κνπ δεηάηε λα ην θιείζσ ην
ρνιείν! Σν θιείλσ θαη κφλνο κνπ αλ ....ζέισ!»
Οκνίσο θαη κε ηηο απνπζίεο. Ηδίσο κε ηηο απνπζίεο πνπ φινη μέξνπλ ηηο απνπζίεο
φισλ, θακία δηάθξηζε. Ναη ζε δηεπθνιχλζεηο , αιιά θακία δηάθξηζε, δηφηη ην
παηγλίδη ράλεηαη αλεπηζηξεπηί αλ αξρίζνπλ νη πξψηεο παξαρσξήζεηο. Δδψ
αλαθέξσ θαη κηα άιιε παξνηκία «ην ρσξηάηε θάλε θίιν, θξάηα ΄λα θνκκάηη μχιν!»



( Ζ νξζή κεηάθξαζε είλαη ζπλαλαζηξέςνπ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, αιιά
θξάηα θαη ηηο απνζηάζεηο)
Σν ζέκα κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλήζσο αθνξά εμσδηθαθηηθά
ζέκαηα (ι.ρ. Οη λενδηφξηζηνη είλαη θαη λένη θαη ζεσξνχληαη ελ δπλάκεη γακπξνί,
νπφηε έρνπκε ην λνπ καο γηα ην ηη αθνχκε θαη καο ιέλε, ψζηε λα πξνθπιάμνπκε
πξάγκαηα θαη αλζξψπνπο)

(92) Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν αθξηηηθήο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρήο, ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί
είλαη δηαξθψο αλαθπθινχκελνη θαη πξνεξρφκελνη απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε
ζπλέπεηα έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζπιιφγνπ ζαο λα δεηά ζπρλά άδεηα
γηα λα βξεζεί θνληά ζηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα, θάηη πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγεί θαη θάπνηα
ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληψλ (π.ρ. 23 Γεθεκβξίνπ).
Απάληεζε:
Καλνληθά , θάζε εθπαηδεπηηθφο δηθαηνχηαη 10 κέξεο θαλνληθήο αδείαο αλά εκεξνινγηαθφ έηνο (φρη
δηδαθηηθφ ή ζρνιηθφ) Ζ άδεηα απηή είλαη 10 κέξεο ζε φζνπο έρνπλ «δηαθνπέο» (ελψ ζηνπο
ππνινίπνπο Γ.Τ. είλαη έλαο κήλαο) Παιηά, νη λενδηφξηζηνη δελ δηθαηνχλην αδείαο πξηλ πεξάζεη
εμάκελν. Μεηά έγηλε «κία κέξα γηα θάζε κήλα» αλ ζπκάκαη θαιψο, πάλησο θαη νη δηνξηζζέληεο
ηνλ επηέκβξην δηθαηνχληαη θάπνηεο 4 κέξεο. Τπάξρεη ην θψιπκα, φηη ε άδεηα απηή παξέρεηαη
γηα «ζνβαξνχο ιφγνπο» γηα ηνπο νπνίνπο ε δηνίθεζε πξέπεη λα δεηήζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Κάπνπ , απηνχ ηνπ είδνπο ε άδεηα θαηαζηξαηεγείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα «ζπιινγή ειαηψλ»
ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ηελ γλσξίδνπλ θαλ απηή ηελ άδεηα
(νχηε σο....δπλαηφηεηα) επεηδή απνπζηάδνπλ κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξα βίαο. Τπάξρνπλ φκσο
θαη ρεηξφηεξα (επηπρψο ειάρηζηα πεξηζηαηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο) φπνπ αξξσζηαίλνπλ θηι
Δγψ πξνηείλσ ηελ εμήο ΛΤΖ:
ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ, πάκε φιν ην ρνιείν ΔΚΚΛΖΗΑΜΟ ηηο δχν πξψηεο ψξεο, κε ζπλνδεία
ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ 2 ληφπησλ θαζεγεηψλ πνπ δελ κεηαθηλνχληαη απφ Έβξν Αζήλα ή απφ
Λήκλν ζην Βαξζνινκηφ. Οη άιινη παίξλνπλ θαλνληθή άδεηα ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ, άξα απφ ην
κεζεκέξη ηεο 22αο είλαη εχθαηξνη λα πάλε ζηελ επρή ηνπ Θενχ θαη λα κελ βγάινπλ
πξνβιεκαηηθφηεηα ζην ζρνιείν. Θα έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ηνπο θάλακε ΥΑΡΖ ηελ νπνία,
εζηθψο θαη αηχπσο ζα ηελ ρξσζηνχλ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ (Έρνπκε θηιφηηκν νη Έιιελεο, πηάλεη
απηφ!) Μεηά ηνλ εθθιεζηαζκφ, ην ρνιείν επηζηξέθεη θαη γίλεηαη πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Ο
αξιψ Υξπζνζήξαο» (Υξηζηνπγελληάηηθε) ή «ην Μνληέξλνη Καηξνί» (Αξηζηνχξγεκα) Μεηά
θιεξψλνπκε θαη 10 «ζηηθάθηα» -«θιαζάθηα» , έρνπκε θαη ηα ζρεηηθά κπαιφληα θαη
Αγηνβαζίιεδεο θαη πάκε ζπίηηα καο .
Έρνπκε δηαθπιάμεη ην ζρνιείν , ην εξγάζηκνλ ηεο εκέξαο , ην θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα θαη νη
ζπλάδειθνη είλαη απνιχησο θαιπκκέλνη πνπ ιείπνπλ.
Αλ δελ ην θάλνπκε απηφ ζα καο θάεη ε γθξίληα ε κεκςηκνηξία θαη ε θαθνκνηξηά.
(ηε κλήκε ηνπ ζείνπ κνπ ηνπ Σάθε πνπ έθπγε πξηλ ιίγν πιήξεο εκεξψλ...)
Θέκα 93ν
Έλαο εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη ην εμήο πξφβιεκα: ζηελ ηάμε ηνπ ππάξρεη έλαο καζεηήο, ν
νπνίνο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Πνιινί γνλείο καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ
ηάμε απηή έρνπλ εθθξάζεη θφβνπο γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Ο
εθπαηδεπηηθφο παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ δελ θαηαθέξλεη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα θαη νη
γνλείο απεπζχλνληαη ζην δηεπζπληή δεηψληαο ηελ απνπνκπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή
Απάληεζε:





Ο καζεηήο, δελ ηηκσξείηαη επεηδή ην δήηεζαλ νη γνλείο.
Ο Μαζεηήο δελ ηηκσξείηαη επ νπδελί κε απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιείν (θαη
κάιηζηα αιιαγή ρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ) αλ δελ ππάξμεη θιηκάθσζε
παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ, (παξαηήξεζε, επίπιεμε, Χ.Α. , 1 κέξα, 2 κέξεο, 3
κέξεο, πεληάξα θαη ΜΔΣΑ ζπδεηάκε ηελ αιιαγή )
Δίλαη πάξα πνιχ παξάμελν πνπ δελ έρεη επηιεθζεί πην πξηλ ν Γηεπζπληήο ή ν
χιινγνο . Δθηφο αλ νη γνλείο είλαη ππεξβνιηθνί, νπφηε πξέπεη λα ηνπο εμεγεζεί,



φηη δελ ηηκσξνχκε κε εηθαζίεο αιιά επί γεγνλφησλ. Απείιεζε ζπκκαζεηέο ηνπ;
Σνπο εμχβξηζε ; Υεηξνδίθεζε; Δίλαη κέινο ζπκκνξίαο αλειίθσλ; Έξρεηαη έλα
πξσηλφ ν χιινγνο Γνλέσλ θαη δεηά απνπνκπή καζεηή;
Κακία θίλεζε, αλ δελ γίλνπλ φια θπζηθά: Καη΄αξρήλ θαθψο πνπ επηρείξεζε λα ην
ιχζεη κφλνο ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο. Ο Γηεπζπληήο είλαη γηα ηνπο πεηζαξρηθνχο
ειέγρνπο πέξαλ ησλ ζπλήζσλ πεξηπηψζεσλ, αθνχ δξα θαη σο κπακπνχιαο
κηαο έρεη ηελ δηθαηνδνζία ησλ «κέρξη 3 κέξεο» Τπάξρεη φκσο : Ζ ΚΛΗΜΑΚΧΖ
ΣΧΝ ΠΟΗΝΧΝ. Παξαηήξεζε, επίπιεμε, ΧΑ κε ζπλέληεπμε ζηνλ δηεπζπληή, μαλά
ΧΑ κε ζπλέληεπμε ζηνλ δηεπζπληή, θιήζε γνλέα θαη ζπδήηεζε κε δηεπζπληή θαη
θαζεγεηέο ηάμεο. Βιέπνπκε αλ ππάξμεη θάπνηα βειηίσζε θαη κεηά μαλά 1 κέξα
απφ Γηεπζπληή , κεηά 2 απφ ηνλ χιινγν κε ζπκκεηνρή ΚΑΗ ησλ καζεηψλ (Ο
πξφεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο καδί κε ην ηξηκειέο πξνεδξείν
ηνπ 15κεινχο, παξεπξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ
ησλ θαζεγεηψλ, κε δηθαίσκα ιφγνπ. )

Σα παξαπάλσ ζα θιηκαθσζνχλ αλ δελ έρνπκε ζεκάδηα ζπκκφξθσζεο ηνπ καζεηή θαη θάζε θνξά
ζα ην δηεξεπλνχκε θαη ζα ην ζπδεηνχκε.
Θέκα 94ν
Δίζηε δηεπζπληήο θαη έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηνπ
ζρνιείνπ ζαο .
Απάληεζε:
Σν Γεκνγξαθηθφ δελ κπνξεί λα ην ιχζεη ν Γηεπζπληήο. Μπνξεί φκσο λα δεηήζεη πεηζηηθά απφ ηνλ
ΓΓΔ πνπ έρεη αξκνδηφηεηα θαη δηθαηνδνζία γηα ην «πνίνπ Γεκνηηθνχ ηα παηδηά εγγξάθνληαη
πνχ» φπσο θαη πνίσλ Γπκλαζίσλ ζε πνία ιχθεηα, λα θάλεη ηα εμήο πηζαλά (αλ πθίζηαληαη) :
1. Να ειέγμεη ην αλεμέιεθηνλ ησλ κεηεγγξαθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θελά ζε θάπνηα ζρνιεία θαη
ζηνηβάγκαηα καζεηψλ ζε άιια.
2. Να δηεξεπλήζεη πνηφο παίξλεη δηαηαγέο λα ζηνηβάδεη καζεηέο ζε απνζήθεο, φηαλ ζην δηπιαλφ
ζρνιείν ππάξρνπλ άλεηεο ππνδνκέο.
3. Να αλαδεηήζεη πνηφο βγάδεη θήκεο γηα θαιά ζρνιεία θαη γηα θαθά. Γελ είλαη ηζφηηκα ηα ζρνιεία
καο;
4. Να επαλαθαηαλείκεη ηνπο καζεηέο ζηα ζρνιεία θαη λα ηα επαλαρσξνζεηήζεη.
5. Να δηαζθαιίζεη ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο Πνιηηείαο κε ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ καζεηψλ
αλαιφγσο ησλ θηηξηαθψλ (θαη εκςχρσλ) ππνδνκψλ.
6. Να ρξεζηκνπνηήζεη θξηηήξηα κε παξαπιάλεζεο ησλ ζρνιείσλ ζηηο κεηεγγξαθέο (Δ1, ΓΔΖ, ΓΔΤΑi
, φπνπ i=A(1)Χ αξρηθά πφιεσλ , ΟΣΔ )
7. Να απεπζπλζεί ζηελ ηνπηθή ΔΛΜΔ λα πηέζεη ηνπο θαθνκαζεκέλνπο γνλείο πνπ ζέινπλ λα
εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο φπνπ απηνί ζέινπλ θαη φρη φπνπ ε ρσξνηαμία ηνπο έρεη
ηνπνζεηήζεη.
Ζ παξαπάλσ αξκνδηφηεηα είλαη ηνπ ΓΓΔ θαη είλαη πνιχ ζνβαξή θαη επαίζζεηε. Αλ ν ΓΓΔ δελ ην
ρεηξηζηεί ΓΗΚΑΗΑ, , κπνξεί λα θάλεη ζπιιφγνπο λα γίλνπλ καιιηά θνπβάξηα, ζπιιφγνπο γνλέσλ
λα αξζξνγξαθνχλ θαζεκεξηλά, βνπιεπηέο λα παξεκβαίλνπλ, Πεξηθεξεηαθνχο λα θάλνπλ
δειψζεηο, ηελ ηνπηθή ΔΛΜΔ λα πξνβαίλεη ζε θαηαγγειίεο θηι
Με ιίγα ιφγηα, ηελ αξκνδηφηεηα ηελ έρεη ν ΓΓΔ . Ο Γηεπζπληήο θάλεη εκπεξηζηαησκέλν ππφκλεκα
(θαη κε ην χιινγν πξνζππνγξάθνληα γηα λα έρεη απμεκέλν θχξνο θαη βαξχηεηα ε παξέκβαζε
)
Να βάιιεη πεηζηηθά θαη πξαγκαηηθά επηρεηξήκαηα θαη φρη δηθνιαβίζηηθα. Ο ΓΓΔ μέξεη αλάγλσζε
φπσο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ φπνπ πξνΐζηαηαη γηα λα δψζεη βέιηηζηε ιχζε.
Θέκα 95ν
Μαζεηήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο, δεκνζηεχεη ζην Facebook θσηνγξαθία εθπαηδεπηηθνχ πνπ ιήθζεθε ελ
ψξα καζήκαηνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγγέιιεη ην γεγνλφο ζηνλ δηεπζπληή ηνπ.
Απάληεζε:

99% ε θσηνγξαθία ειήθζε απφ ην θηλεηφ ηνπ καζεηή πνπ παξαλφκσο έθεξε καδί ηνπ. Άξα έρνκε
δηπιή παξάβαζε, θαζψο ε αλάξηεζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν
ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, είλαη αδίθεκα θαη κάιηζηα πνηληθφ. Σν ζρνιείν φκσο ην
ζεσξεί φπσο θαη είλαη θαη πεηζαξρηθφ. (Γεληθψο ην πνηληθφ είλαη θαη πεηζαξρηθφ, ελψ ην
αληίζηξνθν δελ ηζρχεη πάληα)
Αλ δελ ηνλ ζπγρσξήζεη ν θαζεγεηήο (ι.ρ. ν καζεηήο απνθαζειψλεη ηελ αλάξηεζε θαη δεηά
ζπγγλψκε εηιηθξηλή κεηακειείαο) ν δηεπζπληήο κπνξεί λα ηνλ ηηκσξήζεη θαη γηα ην θηλεηφ (2
κέξεο) ή (θαιχηεξα) λα κελ ηα παίξλεη φια πάλσ ηνπ, λα ην θέξλεη ζηνλ χιινγν θαη λα ην
ζπδεηάλε θαη κε ηνπο καζεηέο θαη λα γίλνληαη νη ζπζηάζεηο κεηά ηελ πξνζεπρή, γηα απνηξνπή
θαη άιισλ ππνςεθίσλ κηκεηψλ.
Δπίζεο ν Γηεπζπληήο νθείιεη νπσζδήπνηε λα απνηξέςεη ηνλ θαζεγεηή απφ ην λα θάλεη κήλπζε
ζηνλ καζεηή (έρεη ηππηθά ηέηνην δηθαίσκα ! ) γηα ΔΤΝΟΖΣΟΤ ΛΟΓΟΤ.
Δπίζεο λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο γηα ην θηλεηφ (Δλδέρεηαη λα πνχλε «εκείο ηνπ ην επηηξέπνπκε» θαη
λα ρξεηαζηεί λα γίλεη παηδαγσγηθή παξέκβαζε θαη ζε απηνχο)
Θέκα 96ν
Ο Τπνδηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο, θάλεη δεκφζηα θξηηηθή αλαθέξνληαο φηη παξακειείηε ηα
θαζήθνληά ζαο επεηδή δελ ηνλ ελεκεξψλεηε γηα φζεο εκέξεο δελ παξνπζηάδεζηε ζην ζρνιείν.
Απάληεζε:(Απηή ηελ εξψηεζε ηελ ζεσξψ σο ηελ πιένλ δχζθνιε πνπ ζπλάληεζα .
Τπνθεηκεληθφ κάιινλ)
ΚΧΓΗΚΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, Ν.3528/2007
Άξζξν 107, παξάγξαθνο 1. εδάθην ε)(έλα παξάπησκα απφ ηνλ θαηάινγν ησλ πεηζαξρηθψλ
παξαπησκάησλ)
«Ζ άζθεζε θξηηηθήο ησλ πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ γίλεηαη δεκνζίσο, γξαπηψο ή
πξνθνξηθψο, κε ζθφπηκε ρξήζε ελ γλψζεη εθδήισο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ή κε ραξαθηεξηζηηθά
απξεπείο εθθξάζεηο»
Βάζεη ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ θαη ηεο πεξηγξαθήο:




Ζ θξηηηθή ήηαλ δεκφζηα
Απεθάλζε φηη παξακειεί ηα θαζήθνληά ηνπ(επίθξηζε) .
Λέεη…..ΑΛΖΘΔΗΑ!

Σν ζέκα είλαη ηη είδνπο παξαιήςεηο έρεη θάλεη ν Γηεπζπληήο:



Λείπεη φιε κέξα θαη ΓΔΝ ελεκεξψλεη ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ πνπ εθ ηνπ λφκνπ
ηνλ αλαπιεξνί;
Θα πάεη ζρνιείν ν Τπνδηεπζπληήο θαη ζα ζθέπηεηαη «ζα έιζεη -δελ ζα έιζεη κήπσο θαζπζηέξεζε, πνηνο ππνγξάθεη ζήκεξα, πνηνο αληηκεησπίδεη ην
πξφβιεκα;

Δπνκέλσο, ν Γηεπζπληήο έρεη θάλεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο, αθνχ ε ελεκέξσζε ηνπ
αλαπιεξσηή ηνπ είλαη θαζήθνλ ηνπ. Ζ κε ελεκέξσζή ηνπ, δεκηνπξγεί ΟΒΑΡΔ
ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ Τπεξεζία ηνπ.
Πνηφο έρεη ηελ φπνηα ζπγθεθξηκέλε δηθαηνδνζία ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα; Τπνγξάθεη ηα έγγξαθα ή
πεξηκέλεη ηνλ δηεπζπληή ; Απαληά ζηα επείγνληα έγγξαθα ηεο δηεχζπλζεο ή πεξηκέλεη ηνλ
δηεπζπληή; Γελ θηλείηαη ηίπνηα επί ακθηβνιίαο!
Αλ ν Γηεπζπληήο δελ αληηιεθζεί ηελ «παηάηα» πνπ έθαλε θαη αλαθέξεη ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ, ζα
ηηκσξεζεί ν ....ίδηνο! («Θα πάεη γηα καιιί….»)
Ο Τπνδηεπζπληήο έπξεπε λα ηνπ είρε εμεγήζεη ηηο παξελέξγεηεο, κήπσο ηνλ πείζεη λα ηνλ
ελεκεξψλεη πφηε ιείπεη. Καη αλ δελ ζπλεκνξθψλεην, λα ηνλ αλαθέξεη ηειεθσληθψο ζηνλ ΓΓΔ
(εθεί ζα είρε ζηακαηήζεη κάιινλ ην ζέκα, πξηλ πάκε ζηηο έγγξαθεο αλαθνξέο (scripta manent )
Πάλησο δελ πξέπεη λα πάλε ζε ΔΓΔ θηι δηφηη απηά δελ πξνάγνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ ρνιείνπ.

Ο ΓΓΔ ζα είλαη ν θαηαιχηεο γηα άξζε ηεο παξεμήγεζεο εθαηέξσζελ θαη λα κελ
επαλαιεθζεί ζην κέιινλ....
Θέκα 97ν
ην ρνιείν ζαο παξνπζηάδεηαη κεηέξα καζεηή πνπ ππνζηεξίδεη πσο ν δάζθαινο ηνπ παηδηνχ ηεο
θαηαθέξεηαη κε άζρεκεο εθθξάζεηο ελαληίνλ ηεο (ν εθπαηδεπηηθφο έθαλε δεκφζηα επηηηκεηηθά
ζρφιηα γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ηεο). Ζ κεηέξα ηνπ παηδηνχ, επεηδή πιένλ έρεη
δηαξξαγεί ε ζρέζε ηνπ παηδηνχ ηεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ Γηεπζπληή.
Απάληεζε:
Δίλαη έλα ζχλεζεο πξφβιεκα:
Ο εθπαηδεπηηθφο πάλσ ζηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ βιέπνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε αηαμία ηνπ καζεηή, ιέεη
θάπνηα έθθξαζε ηνπ ηχπνπ «Έηζη ζε έρεη κάζεη ε κάλλα ζνπ;» ηελ ζπλέρεηα ν καζεηήο,
ζεσξεί ππνρξέσζή ηνπ λα ην πεη ζηελ κάλλα ηνπ ζπλήζσο δηνγθσκέλα γηα λα θαιπθζεί , ε
κεηέξα εμαγξηψλεηαη θαη ιέεη ην παξάπνλφ ηεο ζηνλ Γηεπζπληή, αληί λα ην πεη ζηνλ θαζεγεηή
«γηα λα κελ ηζαθσζεί»
Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή πιεζηάδεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
1. Ο εθπαηδεπηηθφο, δελ έπξεπε λα θαηαθεξζεί εληφο ηεο ηάμεσο γηα ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή (αλ ην
έρεη θάλεη δεκφζηα εθηφο ηάμεσο έρνπκε άιιε δηάζηαζε, αιιά κέλνπκε ζην ζχλεζεο) Δίλαη
απηφ πνπ ιέκε «απνθεχγνπκε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πξνζψπσλ, κπνξνχκε λα
ραξαθηεξίδνπκε πξάμεηο» ψζηε λα κελ ππάξρεη πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ
πξνθαιεί αληηδξάζεηο.
2. Ο Γηεπζπληήο νθείιεη λα θαιέζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα ηνπ ζπζηήζεη λα απνθεχγεη ηνπο
ραξαθηεξηζκνχο, δηφηη ράλεη ην φπνην δίθην έρεη, δηφηη δελ είλαη δενληνινγηθφ, δελ είλαη
επαγγεικαηηθφ θαη ελ ηέιεη είλαη θαη παξάλνκν , δηφηη δελ ζέιεη θαη πνιχ θάπνηνο πεξίεξγνο
γνλέαο λα θάλεη κήλπζε θαη λα δπζθεκηζηεί ην ζρνιείν. Δίλαη επρήο έξγν πνπ ε κεηέξα
πξνζήιζε ζε κέλα θαη δελ έθαλε θάηη άιιν, φπσο έγγξαθε αλαθνξά , φπνπ ζα ήηαλ ηα
πξάγκαηα ζνβαξά. Γη απηφ, λα ζεσξείο πνιχ ηπρεξφ ηνλ εαπηφ ζνπ, ζηακαηάο νπνηνλδήπνηε
ραξαθηεξηζκφ γηα ηνλ νηνδήπνηε. Αλ ζε ελνριεί ζην κάζεκά ζνπ θάπνηνο ηνπ θάλεηο κε
ιεθηηθή παξαηήξεζε (κε βιέκκα , γιψζζα ζψκαηνο, ρεηξνλνκία) ηνπ μαλαθάλεηο, ηνπ
μαλαθάλεηο θαη ηξίηε ιεθηηθή , αιιά κε ήξεκν ηξφπν,«Ση ζα γίλεη;» «Σί είπακε;» θαη κεηά ηελ
ηέηαξηε «πέξαζε έμσ απφ ηελ αίζνπζα ζε παξαθαιψ θαη πήγαηλε -φπσο έρνπκε πεη- ζην
γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή» Γξάθεηο Χ.Α. θαη ππνγξαθή θαη κεηά εγγξάθεηο ην πεξηζηαηηθφ ζην
βηβιίν πνηλψλ. Μφλν έηζη είκαζηε θαηνρπξσκέλνη λνκηθά.
Δπαλαιακβάλσ, θαλέλαο ραξαθηεξηζκφο πξνζψπσλ κέζα ζηελ ηάμε, δελ ζα επαλαιεθζεί, δελ ζα
πεηο ηίπνηα ζην παηδί, ζαλ λα κελ ζπλέβε ηίπνηα θαη ην ζέκα ζηακαηάεη εδψ. Θα πσ ζηελ
κεηέξα φηη ήηαλ ζθάικα ζνπ θαη ιππάζαη πνπ έγηλε απηφ ην πεξηζηαηηθφ θαη φηη ην είπεο πάλσ
ζηα λεχξα ζνπ θαη θπζηθά επ΄ νπδελί δελ ην ελλννχζεο.
ηελ ζπλέρεηα ν Γηεπζπληήο θαιεί ηελ κεηέξα θαη δίλεη εμεγήζεηο φηη δελ πθίζηαηαη ζέκα θαη βεβαίσο
δελ πξφθεηηαη λα επαλαιεθζεί ην ζέκα ζην κέιινλ.
Θέκα 98
πλάδειθνο παξαπνλείηαη πσο έραζε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο κηαο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα επεηδή δελ πιεξνθνξήζεθε ηελ χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξνθήξπμεο.
Απάληεζε:
1. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ Γηεπζπληή λα ελεκεξψλνληαη νη θαζεγεηέο.
2. Παιηά, ε ελεκέξσζε απηή ήηαλ απιή, θαζψο ε φιε ελεκέξσζε, εγίλεην απνθιεηζηηθά κέζσ
ηαρπδξνκείνπ. Ο δηεπζπληήο έβγαδε έλα αληίγξαθν απφ ην δηαβηβαζηηθφ θαη παξάπεκπε ζην
πιήξεο θείκελν ζηνλ νηθείν θάθειν. Με ηελ έιεπζε ηνπ Ζι.Σαρ. επήιζαλ ηα κεγάια
πιενλεθηήκαηα, αιιά ππήξμε θαη ππεξπιεζψξα απνζηνιψλ πνιιά ησλ νπνίσλ ελδηαθέξνπλ
ίζσο έλαλ θαζεγεηή ζ φιε ηελ Διιάδα. ε απηά ηα γεγνλφηα αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη ην
πξφβιεκα.
3. Τπάξρεη ην εκηλάξην πνπ δηνξγαλψλεη θνξέαο εθηφο Τπνπξγείνπ , επί πιεξσκή , πξναηξεηηθφ
θαη απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηέο Γαιιηθήο , ελψ ζην ζρνιείν ζνπ δελ ππάξρνπλ θαζεγεηέο
Γαιιηθήο θαη ην Υ ζεκηλάξην πνπ απεπζχλεηαη ζρεδφλ ζε φινπο (ι.ρ. Β΄επίπεδν)
δηνξγαλψλεηαη απφ θνξείο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ θαη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο θαζεγεηέο . Απηά είλαη
ηα δχν άθξα. ην πξψην ππάξρεη εχινγε δηθαηνινγία ζην δεχηεξν θακία.

4. Γηα λα κελ γίλνληαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά, νθείιεη λα αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηηο φπνηνο
ελεκεξψζεηο κε ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο. Ζ αλάξηεζε απνθαζήισζε γίλεηαη κεξίκλεη ηνπ
Γηεπζπληή ή επί ηνχησ θαζεγεηή θαη ηα απαθαζεισλφκελα έγγξαθα ηίζεληαη ζε εηδηθφ θάθειν
γηα ιφγνπο αξρεηαθνχο επαλ-επηθαηξνπνίεζεο θηι ).
5. ιεο νη αλαθνηλψζεηο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ, πξνσζνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε
Τπνινγηζηή ηνπ γξαθείνπ πνπ έρεη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν ζπλερψο. Ο Γηεπζπληήο ιακβάλεη
ηελ αιιεινγξαθία ζην γξαθείν ηνπ, ηελ εθηππψλεη θαηά ηα γλσζηά, αιιά παξάιιεια ηελ
πξνσζεί θαη ζε έλα άιιν ινγαξηαζκφ (kathigites_1_gel_gavdou@gmail) φπνπ φινη νθείινπλ
λα ελεκεξψλνληαη . O H/Y είλαη ζε δίθηπν κε εθηππσηή. Έλα ζεκηλάξην 2 σξψλ ηνπ ηχπνπ
«πψο δηαβάδσ ηα κέει ζηνλ Τπνινγηζηή» γίλεηαη γηα ηνπο θαζεγεηέο πνπ ΓΔΝ έρνπλ
πηζηνπνίεζε Α΄επηπέδνπ. Παξέρεηαη έλα Α4 ηνπ ηχπνπ:
«Αλνίγνπκε ηνλ Ζ/Τ .
πεξηκέλνπκε ιίγν.
έλα θιηθ (ην ξπζκίδνπκε γηα έλα, φρη δηπιφ) ζην εηθνλίδην κε ηελ θφθθηλε αιεπνχ
θιηθ ζην θφθθηλν εηθνλίδην ηεο κπάξαο κε ηνλ θφθθηλν θάθειν «Gmail» (Σν ξπζκίδνπκε λα κελ ζέιεη
θσδηθφ θαη λα ηνλ ζπκάηαη)
θιηθ ζηνπο ηίηινπο ησλ απεζηαικέλσλ.
Κνηηάκε γηα ζπλεκκέλα.
6. Σα παξαπάλσ, δελ αίξνπλ ηελ ππνρξέσζε (αθφκα) ηνπ Γηεπζπληή λα θάλεη παξαδνζηαθή
ελεκέξσζε, αιιά αθνπιίδεη θαη ηνλ θαζεγεηή απφ ελδερφκελν «χθνο» Σφηε ηνπο ιέκε: «Δδψ
έρνπλ κεει φινη νη καζεηέο καο θαη ηνπο ελεκεξψλνπκε ειεθηξνληθά, δελ ζα μέξνπλ λα
δηαβάζνπλ κεει νη θαζεγεηέο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο αμηνινγνχλ σο θνπκπνχξεο ή θαη σο
αλεπίδεθηνπο;;.........Γηα ζθέςνπ ην!»
7. Ζ δηνίθεζε θάπνηεο θνξέο θαζπζηεξεί ηελ ελεκέξσζε ή ηελ ζηέιλεη Παξαζθεπή κεζεκέξη ζηηο
14.00 κε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελδηαθέξνληνο ην κεζεκέξη ηεο Γεπηέξαο. Παιηά έρεη
παξαηεξεζεί απηφ ην θαηλφκελν, αιιά ηψξα είλαη πνιχ πην δχζθνιν. Παξ΄φια ηαχηα ζε
ζρέζε κε ην πξφγξακκα ηεο κείδνλνο επηκφξθσζεο είρακε ζνβαξά θαη δηθαηνινγεκέλα
παξάπνλα γηα ην πψο θχιηζε ε ελεκέξσζε.
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Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη γίλεζηε κάξηπξαο πεξηζηαηηθνχ πνπ αθνξά ζηελ πξφθιεζε
ζεκαληηθψλ θζνξψλ ζε ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ο(νη) δξάζηεο (εο) δελ απνθαιχπηνληαη απφ
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Απάληεζε:
Παηδηά ζαο ζπγραίξσ πνπ δελ είζηε θαηαδφηεο ησλ ζπκκαζεηψλ ζαο, επηπρψο ζην ζρνιείν καο δελ
έρνπκε ξνπθηάλνπο. κσο ε δεκηά έγηλε θαη ηνπο θαιχπηεηε νκαδηθά, άξα νκαδηθά πξέπεη λα
ηελ απνθαηαζηήζεηε. Αλ δελ ην θάλεηε, νη θαζεγεηέο κνπ έρνπλ δηακελχζεη φηη δελ ζα ζαο
πάλε εθδξνκή. Πξέπεη λα μέξεηε, φηη επηβάιιεηαη λα ζαο πεγαίλνπκε εθδξνκέο γηα
εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ιφγνπο. Αιιά νη θαζεγεηέο ζαο θνβνχληαη, κήπσο νη 2-3 ή
ν έλαο ζα θάλεη κηα δεκηά θαη φινη ζα ηνπο θαιχπηεηε. Γελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηκέλεηε λα
γπξίζνπλ ην θεθάιη ηνπο απφ ην λα ζαο επηηεξνχλ ζηελ εθδξνκή έζησ θαη γηα κηα ζηηγκή θαη
λα θάλεηε ηελ θνπηζνπθέια ζαο θαη λα μεθηηιηζηνχκε σο ζρνιείν, λα εηζπξάμνπκε θακηά
κήλπζε απφ Ξελνδφρν γηα δεκηέο θαη γεληθά λα έιζνπκε ληξνπηαζκέλνη. πσο θαηαιαβαίλεηε,
δελ είκαζηε αλαθξηηηθφ ηεο αζθάιεηαο, νχηε ζα αξρίζνπκε ηηο ξνπθηαληέο. Σελ δεκηά φκσο δελ
ζα ηελ απνθαηαζηήζεη ε ρνιηθή Δπηηξνπή, φρη κφλν γηαηί δελ έρνπκε ιεθηά, αιιά δηφηη ε
δεκηά ήηαλ πέξαλ ηεο «δεκίαο ζπλήζνπο ρξήζεσο»
Θα ηελ απνθαηαζηήζεηε ινηπφλ ηελ δεκηά κε ζπλεηζθνξά φισλ θαη εγψ ζαο ππφζρνκαη λα πείζσ
ηνπο θαζεγεηέο, φηη ηειηθά αλαιακβάλεηε ηηο επζχλεο ζαο θαη ηειηθά ζα ζαο ζπλνδέςνπλ ζηελ
εθδξνκή ζαο.
Καη πάιη εχγε πνπ δελ θαηαδίδεηε ηνπο ζθιεξνχο άληξεο πνπ ηελ θάλαλε ηελ δεκηά θαη θξχβνληαη
ζηελ κεγαινςπρία ζαο.
ιεο νη εμνπζίεο δνπιεχνπλ κε ξνπθηάλνπο, εκείο εδψ φρη! Γηα λα είκαη ζπλεπήο ζε απηφ πνπ ζαο
έρσ πεη πνηά είλαη ηα ηξία πξάγκαηα πνπ ΓΔΝ πξέπεη λα γίλεηε θαη απηφ είλαη έλα απφ ηα ηξία.
(Ζ παξαπάλσ αληηκεηψπηζε έρεη δνπιέςεη θαη έρεη πηάζεη)
Ζ αληηκεηψπηζε κε θιήζε Αζηπλνκίαο θηι δελ ελδείθλπηαη. Ζ απεηιή ηεο Αζηπλνκίαο ελδείθλπηαη,
φπσο θαη ε πνηληθή αλάιπζε ηνπ αδηθήκαηνο «Φζνξά μέλεο πεξηνπζίαο»

Δθεί πξέπεη λα ηνπο εμεγήζνπκε, γηαηί ελψ νη θζνξέο ησλ θαηαιήςεσλ είλαη πνηληθφ αδίθεκα εκείο
δελ θέξλνπκε ηηο αζθάιεηεο γηα αλαθξίζεηο θαη δαθηπιηθά απνηππψκαηα . (Γηφηη είζηε αλήιηθνη,
δηφηη θηαίλε πην πνιχ νη κεγάινη, δηφηη νπδείο θαληάδεηαη ηη είλαη θπιαθή αλειίθσλ, δηφηη
είκαζηε θαζεγεηέο ζαο παηδαγσγνί θαη ηελ άιιε κέξα ζέινπκε λα ζαο θνηηάκε ζηα κάηηα, δηφηη
ε επηείθεηα είλαη αδειθή ηεο Γηθαηνζχλεο, δηφηη πξέπεη λα δίλεηαη πάληα δεχηεξε επθαηξία, δηφηη
ζα ην θαηαιάβεηε ελ θαηξψ θηι)
Ζ αληηκεηψπηζε κε θιήζε γνλέσλ, πάιη δελ ελδείθλπηαη δηφηη ζα αθνχζνπκε «ην δηθφ κνπ ην παηδί
δελ θάλεη ηέηνηα» θαη «λα θφςεηε ην θεθάιη ζαο λα βξείηε ηνπο ελφρνπο, εκείο δελ ζα
πιεξψζνπκε ηα μέλα ζπαζκέλα»
Τπάξρεη πάλησο ε παξάκεηξνο, φπσο ε θζνξά λα είλαη «δηαθεθξηκέλε» Καιφ είλαη λα ηνπο πνχκε
θαη ηνλ πνηληθφ θψδηθα , δηφηη κε ηνπο ζπλερείο βαλδαιηζκνχο, κηθξνί -κεγάινη, έρνπλ ράζεη ηελ
αίζζεζε ηνπ κέηξνπ θαη ιέλε εθείλν ην Νενειιεληθφ «ηγά κσξέ!....»
Γηα πεξίπησζε φπνπ ε δεκηά είλαη αξθεηά κεγάιε θαη δελ κπνξνχλ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ λα ηελ
αλαιάβνπλ ηα παηδηά , πξέπεη λα θιεζνχλ νη γνλείο ηνπο θαη λα θιεηζηνχλ κέζα ζε κηα αίζνπζα
κέρξη λα βξνπλ άθξε. Δθεί ζα ιεηηνπξγήζεη ζίγνπξα ην κνληέιν «ηα κάζακε, ην δηθφ ζνπ παηδί
ήηαλ καδί κε ηνλ άιινλ»
Μεηά ηηο αιιειν-απνθαιχςεηο ζα θιεζνχλ νη θεδεκφλεο θαη ζα ηνπο δεηεζεί, δηαθξηηηθψο λα
αλαιάβνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Αλ αξλεζνχλ ζα ηνπο πείηε, φηη ηνπο δίλεηε δηνξία
10 εκεξψλ θαη κεηά ζα πάηε λα θαηαζέζεηε κήλπζε θαη΄αγλψζησλ θαη κεηά αο μεκπιέμεη
φπνηνο είλαη έλνρνο κε ηελ δηθαηνζχλε.
Γελ ζα παξαιείςεηε λα ηνπο πείηε απηφ πνπ ιέλε νη δηθεγφξνη: «Ο ρεηξφηεξνο εμσδηθαζηηθφο
ζπκβηβαζκφο, είλαη θαιχηεξνο απφ ηελ θαιχηεξε δηθαζηηθή απφθαζε!»
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΚΧΓΗΚΑ
Άξζξν 381
Φζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο
1. πνηνο κε πξφζεζε θαηαζηξέθεη ή βιάπηεη μέλν (νιηθά ή ελ κέξεη) πξάγκα ή κε άιινλ
ηξφπν θαζηζηά αλέθηθηε ηε ρξήζε ηνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.
2. Αλ ε θζνξά έρεη αληηθείκελν πξάγκα επηεινχο αμίαο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε απφ ηε
θζνξά είλαη ειαθξά, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.
Άξζξν 382
Γηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θζνξάο
1. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ ηηκσξείηαη ε θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο ηεο πξψηεο
παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 381, αλ έγηλε ρσξίο πξφθιεζε απφ ηνλ παζφληα.
2. Με ηελ πνηλή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη ν δξάζηεο, αλ ην αληηθείκελν
ηεο πξάμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 381: α) είλαη πξάγκα
πνπ ρξεζηκεχεη γηα θνηλφ φθεινο. β) είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο. γ) ε θζνξά έγηλε κε
θσηηά ή κε θάπνην απφ ηα κέζα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 270.
3. Αλ ζηελ πξάμε ηεο πξψηεο παξαγξ. ζπκκεηείραλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ή ζπληξέρεη θαη κία
απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
4. πνηνο πξνθαιεί θαηά ηνπο φξνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θζνξά ή βιάβε
αξραηνινγηθνχ ή θαιιηηερληθνχ ή ηζηνξηθνχ κλεκείνπ ή αληηθεηκέλνπ ηνπνζεηεκέλνπ ζε
δεκφζην ρψξν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη
βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
(πλερίδεηαη ζε λεψηεξε αλάξηεζε)
Αλαξηήζεθε απφ Γ.Π. ζηηο 6:17 κκ
Αληηδξάζεηο:
114 ζρφιηα:
Αλψλπκνο είπε...
αο επραξηζηνχκε πνιχ... κπξάβν ζαο! Πεξηκέλνπκε θη άιιεο απαληήζεηο.
1 Ηνπιίνπ 2011 12:09 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...

Πνιχ ελδηαθέξνληα φζα γξάθεηε.
Μαθάξη λα γηλφηαλ θάηη αληίζηνηρν θαη γηα ηελ πξσηνβάζκηα(φπνηα ζέκαηα είλαη
δηαθνξεηηθά).
Αλ γλσξίδεη θάπνηνο θάηη ζρεηηθφ αο ην γξάςεη.
Πάλησο φπσο θαη λα είλαη ζαο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ βνήζεηά ζαο.
1 Ηνπιίνπ 2011 2:50 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Υηιηα επραξηζηψ, αιιά ζα πξνιάβσ; Δίκαη πξψηε;
1 Ηνπιίνπ 2011 3:03 κ.κ.
nikdimoudis είπε...
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ βνήζεηα. Καιή δνπιεηά!
1 Ηνπιίνπ 2011 9:03 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Αγαπεηέ θε Γηάλλε
Πνιιά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξσηνβνπιία ζαο.
Πάλσ πνπ φινη καο είρακε ραζεί αλάκεζα ζηηο ζειίδεο βηβιίσλ (θαη φρη κφλν ηνπ Π.Η.)
πνπ αθνξνχλ ηελ δηνίθεζε-δηεχζπλζε ζρνιείσλ, ηελ εγεζία . ήξζαηε λα κνηξαζηείηε
ηελ εκπεηξία ζαο καδί καο δεκνζηεχνληαο ηηο δηθέο ζαο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο.
ε απηή ηελ επνρή πνπ πνιινί άιινη ζα ζθέθηνληαλ θαη αλ πξνιάβαηλαλ ζα ην
πινπνηνχζαλ, λα θεξδίζνπλ απφ ηελ έθδνζε βηβιίσλ-βνεζεκάησλ, εζείο ελεξγήζαηε
εζεινληηθά θαη ιεηηνπξγήζαηε σο θάξνο κέζα ζηελ ηξηθπκία ηεο αγσλίαο θαη ηνπ
άγρνπο καο.
Απιά θαη εηιηθξηλά ζαο επραξηζηψ.
Καιή επηηπρία ζηηο επηινγέο ηεο δσήο ζαο.
Γηψξγνο Παπιίδεο
1 Ηνπιίνπ 2011 10:57 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
θάηη γίλεηαη. απφςεηο είλαη, καθάξη λα είλαη ζσζηέο γηαηί ίζσο ην πκβνχιην έρεη άιιεο
απαληήζεηο. επραξηζηψ.
1 Ηνπιίνπ 2011 11:29 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εζεινληηθή ζαο πξνζπάζεηα ; Μήπσο έρεηε ππφςε ζαο
θάηη γηα απαληήζεηο Πξσηνβάζκηαο ;
2 Ηνπιίνπ 2011 2:19 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Γπζηπρψο δελ γλσξίδσ θάηη γηα ηελ Πξσηνβάζκηα. Καη γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα πνπ
ππεξεηνχκε έρνπκε θάπνην -αξθεηφ- άγρνο κελ θάλνπκε θάπνην ιάζνο , αιιά

πξνζβιέπσ ζηα πάξα πνιιά δεχγε καηηψλ πνπ βιέπνπλ ην ηζηνιφγην θαη πηζαλφ
ιάζνο ην επηζεκάλνπλ γηα λα κελ γίλεη δεκηά αθνχζηα ζε ππνςήθην. Δπηκέλσ ζηνλ
ραξαθηεξηζκφ «ελδεηθηηθέο θαη νπσζδήπνηε ππνθεηκεληθέο απαληήζεηο»
2 Ηνπιίνπ 2011 10:58 π.κ.
Θνδσξήο Πάζρνο είπε...
Καιεκέξα Γηάλλε.
Πάληα ζηηο επάιμεηο θαη πάληα πξφζπκνο λα βνεζήζεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο....
Θ. Πάζρνο
2 Ηνπιίνπ 2011 12:26 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ...αλακέλνπκε κε ραξά ηελ ζπλέρεηα ησλ αλαξηήζεσλ.
2 Ηνπιίνπ 2011 5:11 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ...αλακέλνπκε κε ραξά ηελ ζπλέρεηα ησλ αλαξηήζεσλ.
2 Ηνπιίνπ 2011 5:11 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Μπξάβν ζαο!!! αο επραξηζηνχκε πνιχ.
2 Ηνπιίνπ 2011 5:29 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εζεινληηθή ζαο βνήζεηα!!
Μήπσο ζα κπνξνχζαηε λα απαληήζεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, πσο ζα
αληηκεηψπηδε ν Γ/ληεο
1) θαηλφκελα ελδνζρνιηθήο βίαο (απφ ηδία αληίιεςε ή θαηαγγειιφκελα απφ γνλείο) θαη
2) παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά καζεηή (ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ) κεηά απφ
επψλπκε θαηαγγειία καζεηψλ.
αο επραξηζηψ πνιχ ...
Με εθηίκεζε Ρέληα Κ
2 Ηνπιίνπ 2011 6:06 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Οη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ έρεηε αλαξηήζεη είλαη απφ ηελ ηξάπεδα ησλ πεξηπηψζεσλ
πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζηελ ζπλέληεπμε;
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ δψζαηε.
2 Ηνπιίνπ 2011 6:10 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Οη πεξηπηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη επεμεξγαζκέλεο εκπεηξηθά , νη απαληήζεηο αο
κελ εθιακβάλνληαη σο πιήξεηο, παξ΄φηη ην πξνζπαζνχκε...
Δίκαη θαη κφλνο κνπ πνπ απαληψ, νπφηε δελ πξνιαβαίλσ. Απιψο απαληψ ζηηο κειέηεο
πεξίπησζεο, εθαξκφδνληαο ην Λαηηληθφ ξεηφ Qui scribit bis legit (πνηνο γξάθεη, δχν
θνξέο δηαβάδεη).
2 Ηνπιίνπ 2011 7:29 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηψ πνιχ γηαηί δηεπθνιχλεηο ηε κειέηε καο. Πξνζζεηηθά ζα ήζεια λα αλαθέξσ
ζην 54ν ζέκα γηα ηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη ππάξρνπλ εγθχθιηνη νη νπνίεο νξίδνπλ ην ρξφλν
απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ, ην είδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο.
επίζεο γηα ηελ ζεσξία ησλ blake θαη Muton : Σν Γηνηθεηηθφ πιέγκα ή Γηνηθεηηθή
«ζράξα»
Ζ ζεσξία απηή δίλεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εγέηε, αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ
δείρλεη θάζε εγέηεο γηα ηελ παξαγσγή ή γηα ηνλ εξγαδφκελν. Έηζη έθηηαμαλ κηα
«ζράξα», πνπ ζηνλ άμνλα Υ κεηξηέηαη ην ελδηαθέξνλ γηα παξαγσγή θαη ζηνλ άμνλα Φ
ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο, ζε κηα θιίκαθα απφ 1 έσο 9 βαζκνχο. Μέζα απφ
θαηάιιειν ηεζη (π.ρ. εξσηήζεηο) ν κάλαηδεξ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην δηθφ ηνπ ζηπι
εγεζίαο, πάλσ ζηε ζράξα απηή ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη, θαηά
ηελ θαζεκεξηλή άζθεζε εγεζίαο. ην ζρήκα ππάξρνπλ πέληε ζθνχξα ηεηξάγσλα πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηπι εγεζίαο. Σν ηεηξάγσλν θάησ αξηζηεξά ζηε
ζράξα - 1,1 ("Αδχλαηνο" κάλαηδεξ) πξνζδηνξίδεη έλα κάλαηδεξ κε ειάρηζην ελδηαθέξνλ
γηα παξαγσγή θη ειάρηζην γη' αλζξψπνπο. Σν ηεηξάγσλν θάησ δεμηά - 9,1 πνπ δείρλεη
εμαηξεηηθά πςειφ ελδηαθέξνλ γηα παξαγσγή (Μάλαηδεξ θαζήθνληνο) αθνξά εθείλνλ
ηνλ κάλαηδεξ πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ παξαγσγή θαη ειάρηζηα ή θαζφινπ κε ηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπ. Γειαδή δίλεη ζαθψο κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ζηφρνπο θαη
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή παξά ζηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ ή ζηε
δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ ή ζηε κείσζε πξνζηξηβψλ θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
ην αληίζεην άθξν (δηαγσλίσο) απ' απηφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην θαζήθνλ (γηα.
παξαγσγή) είλαη ην ηεηξάγσλν - 1,9 (Μάλαηδεξ Λέζρεο). Δδψ ν κάλαηδεξ δείρλεη
κέγηζην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο - πθηζηάκελνπο θη ειάρηζην γηα ηελ
παξαγσγή. Απηφο ν κάλαηδεξ δίλεη πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε¬επραξίζηεζε θαη ζρέζεηο ηεο νκάδαο έξγνπ. Αλ νη απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ
έξγνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο αλάγθεο ή πξνηηκήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφηε
απηέο νη απαηηήζεηο ειαρηζηνπνηνχληαη ή παξακεξίδνληαη.
ηε κέζε απ' απηά ηα δχν αθξαία ζηπι εγεζίαο επξίζθεηαη εθείλν, ζην ηεηξάγσλν ¬5,5
(Μάλαηδεξ ηνπ εθθξεκνχο). Έλαο κάλαηδεξ θάησ απ' απηφ ην ζηπι κνηξάδεη, εμ ίζνπ, ην
ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηνπο αλζξψπνπο. Καη ηνχην δηφηη λνκίδεη πσο
έηζη ζα επηηχρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζηθνχ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη
ηαπηφρξνλα έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Δθείλν ην ηεηξάγσλν, ζηε ζράξα, πνπ πξνηείλεηαη σο ην θαιχηεξν γηα άζθεζε εγεζίαο
είλαη ην -9,9 (πλεξγαηηθφο κάλαηδεξ). Σν ζηπι απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηάζεζε θαη
πξνζπάζεηα ηνπ κάλαηδεξ νινθιήξσζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ. Κάησ απ' απηφ ην ζηπι ν κάλαηδεξ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ,
γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αθνξά ηφζν απηνχο, φζν θαη ηελ παξαγσγή, κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
ην ζρήκα θαη ζηα πέληε βαζηθά-θπξίαξρα εγεηηθά ζηπι, αλαγξάθεηαη ε βαζηθή
ππφζεζε πνπ θάλεη ν κάλαηδεξ φηαλ πηνζεηεί έλα απφ απηά ηα ζηπι. εκεηψλεηαη φηη
ελψ θάζε κάλαηδεξ έρεη έλα βαζηθφ-θπξίαξρν ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά,
ππάξρνπλ, φκσο, πεξηπηψζεηο (έθηαθηεο) πνπ κεηαθηλείηαη ζε θάπνην άιιν
ηεηξαγσλάθη (πηνζεηεί δειαδή άιιν ζηπι) γηα λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο.
2 Ηνπιίνπ 2011 8:08 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...

Δπραξηζηψ πνιχ γηαηί δηεπθνιχλεηο ηε κειέηε καο. Πξνζζεηηθά ζα ήζεια λα αλαθέξσ
ζην 54ν ζέκα γηα ηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη ππάξρνπλ εγθχθιηνη νη νπνίεο νξίδνπλ ην ρξφλν
απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ, ην είδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο.
επίζεο γηα ηελ ζεσξία ησλ blake θαη Muton : Σν Γηνηθεηηθφ πιέγκα ή Γηνηθεηηθή
«ζράξα»
Ζ ζεσξία απηή δίλεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εγέηε, αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ
δείρλεη θάζε εγέηεο γηα ηελ παξαγσγή ή γηα ηνλ εξγαδφκελν. Έηζη έθηηαμαλ κηα
«ζράξα», πνπ ζηνλ άμνλα Υ κεηξηέηαη ην ελδηαθέξνλ γηα παξαγσγή θαη ζηνλ άμνλα Φ
ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο, ζε κηα θιίκαθα απφ 1 έσο 9 βαζκνχο. Μέζα απφ
θαηάιιειν ηεζη (π.ρ. εξσηήζεηο) ν κάλαηδεξ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην δηθφ ηνπ ζηπι
εγεζίαο, πάλσ ζηε ζράξα απηή ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη, θαηά
ηελ θαζεκεξηλή άζθεζε εγεζίαο. ην ζρήκα ππάξρνπλ πέληε ζθνχξα ηεηξάγσλα πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηπι εγεζίαο. Σν ηεηξάγσλν θάησ αξηζηεξά ζηε
ζράξα - 1,1 ("Αδχλαηνο" κάλαηδεξ) πξνζδηνξίδεη έλα κάλαηδεξ κε ειάρηζην ελδηαθέξνλ
γηα παξαγσγή θη ειάρηζην γη' αλζξψπνπο. Σν ηεηξάγσλν θάησ δεμηά - 9,1 πνπ δείρλεη
εμαηξεηηθά πςειφ ελδηαθέξνλ γηα παξαγσγή (Μάλαηδεξ θαζήθνληνο) αθνξά εθείλνλ
ηνλ κάλαηδεξ πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ παξαγσγή θαη ειάρηζηα ή θαζφινπ κε ηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπ. Γειαδή δίλεη ζαθψο κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ζηφρνπο θαη
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή παξά ζηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ ή ζηε
δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ ή ζηε κείσζε πξνζηξηβψλ θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
ην αληίζεην άθξν (δηαγσλίσο) απ' απηφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην θαζήθνλ (γηα.
παξαγσγή) είλαη ην ηεηξάγσλν - 1,9 (Μάλαηδεξ Λέζρεο). Δδψ ν κάλαηδεξ δείρλεη
κέγηζην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο - πθηζηάκελνπο θη ειάρηζην γηα ηελ
παξαγσγή. Απηφο ν κάλαηδεξ δίλεη πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε¬επραξίζηεζε θαη ζρέζεηο ηεο νκάδαο έξγνπ. Αλ νη απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ
έξγνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο αλάγθεο ή πξνηηκήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφηε
απηέο νη απαηηήζεηο ειαρηζηνπνηνχληαη ή παξακεξίδνληαη.
ηε κέζε απ' απηά ηα δχν αθξαία ζηπι εγεζίαο επξίζθεηαη εθείλν, ζην ηεηξάγσλν ¬5,5
(Μάλαηδεξ ηνπ εθθξεκνχο). Έλαο κάλαηδεξ θάησ απ' απηφ ην ζηπι κνηξάδεη, εμ ίζνπ, ην
ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηνπο αλζξψπνπο. Καη ηνχην δηφηη λνκίδεη πσο
έηζη ζα επηηχρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζηθνχ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη
ηαπηφρξνλα έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Δθείλν ην ηεηξάγσλν, ζηε ζράξα, πνπ πξνηείλεηαη σο ην θαιχηεξν γηα άζθεζε εγεζίαο
είλαη ην -9,9 (πλεξγαηηθφο κάλαηδεξ). Σν ζηπι απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηάζεζε θαη
πξνζπάζεηα ηνπ κάλαηδεξ νινθιήξσζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ. Κάησ απ' απηφ ην ζηπι ν κάλαηδεξ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ,
γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αθνξά ηφζν απηνχο, φζν θαη ηελ παξαγσγή, κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
ην ζρήκα θαη ζηα πέληε βαζηθά-θπξίαξρα εγεηηθά ζηπι, αλαγξάθεηαη ε βαζηθή
ππφζεζε πνπ θάλεη ν κάλαηδεξ φηαλ πηνζεηεί έλα απφ απηά ηα ζηπι. εκεηψλεηαη φηη
ελψ θάζε κάλαηδεξ έρεη έλα βαζηθφ-θπξίαξρν ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά,
ππάξρνπλ, φκσο, πεξηπηψζεηο (έθηαθηεο) πνπ κεηαθηλείηαη ζε θάπνην άιιν
ηεηξαγσλάθη (πηνζεηεί δειαδή άιιν ζηπι) γηα λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο.
2 Ηνπιίνπ 2011 8:09 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Πεξηκέλνπκε κε αγσλία ηελ ζπλέρεηα ησλ αλαξηήζεσλ ....επραξηζηνχκε πνιχ.
3 Ηνπιίνπ 2011 12:54 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα γη΄απηή ηελ πξσηνβνπιία. Απνηειεί θαη απηφ έλα βήκα δηαιφγνπ κεηαμχ
εθ/θψλ θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ην πέξαο ησλ δηαδηθαζηψλ
πξνζιήςεσλ γηα αληαιιαγή εκπεηξψλ θαη γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ δηθή καο
θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο.
Απφ ηελ Α/ζκηα

Άλλα Πεηξίδνπ
Γαζθάια
3 Ηνπιίνπ 2011 9:13 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
αο επραξηζηνχκε πνιχ!
3 Ηνπιίνπ 2011 9:24 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Έλα νθεηιφκελν επραξηζηψ θαη απφ κέλα θαζψο θαη ζπγραξεηήξηα γηα ηελ δνπιεηά ζνπ
ζπλάδειθε.
ηάζεο Φσκηάδεο
1ν ΓΔΛ Διαζζφλαο
3 Ηνπιίνπ 2011 9:56 κ.κ.
ΗΓΔΡΖ ΜΟΣΗΟΛΑ είπε...
Μπξάβν ζπλάδειθε. Άμηα επαίλνπ ε πξνζπάζεηά ζνπ. Καη πάιη κπξάβν.
3 Ηνπιίνπ 2011 10:34 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Τπάξρεη αλαξηεκέλν ζέκα 13νλ θαη 13ν. Δπίζεο απφ ην 76ν ζέκα
αλαξηήζαηε ην 78ν αληί ην 77ν. Γελ έρνπλ θακία ζεκαζία βέβαηα κπξνζηά ζηε
ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πνπ θάλεηε ε νπνία ζα βνεζήζεη πνιινχο απφ εκάο θαη
εχρνκαη θαη εζάο πξνζσπηθά.
Να ζέζσ άιιε κηα κειέηε πεξίπησζεο.
Ο λένο δηεπζπληήο ζα επηιεγεί ζχκθσλα κε ην λφκν 3848/2010 θαη κε ηηο δηάθνξεο
εξκελείεο ηνπ - παξεξκελείεο ηνπ. Μήπσο ζα έπξεπε λα εξσηεζνχλ κε
εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηψλ εξσηήζεσλ θαη νη ζπλάδειθνη ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ;
ρη γηα λα απνθαζίζνπλ απηνί, αιιά λα έρνπλ ηα ζπκβνχιηα επηινγήο θαιχηεξε εηθφλα
ησλ ππνςεθίσλ.
4 Ηνπιίνπ 2011 12:14 κ.κ.
Maria Giapitzaki είπε...
ΠΟΤΓΑΗΑ ΓΟΤΛΔΗΑ KAI ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΈΝΖ. ΣΑ ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΣΗ
ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ΜΟΤ. ΑΛΖΘΔΗΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΔ ΣΟΟ ΥΡΟΝΟ;
4 Ηνπιίνπ 2011 12:30 κ.κ.
Maria Giapitzaki είπε...
ΠΟΤΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΖ ΓΟΤΛΔΗΑ... ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ.
4 Ηνπιίνπ 2011 12:31 κ.κ.
Γ.Π. είπε...

Να θνηηάμσ λα ηα δηνξζψζσ...
Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ έρνπλ ην αμεπέξαζην πιενλέθηεκα ηεο απφιπηεο
αληηθεηκεληθήο απνηίκεζεο, αθφκα θαη κε δηφξζσζε απφ Ζ/Τ. Απηφ έγηλε κε ηνλ
πξνεγνχκελν λφκν ηεο Γηαλλάθνπ, αιιά αθνξνχζε ειάρηζην Σκήκα ηεο απνηίκεζεο.
Ο λφκνο 3848 μεθαζαξίδεη αθξηβψο ην πψο ζα γίλεη ε ζπλέληεπμε θαη νηηδήπνηε άιιν,
δελ ρσξά. Αλ θάπνην ΠΤΓΔ θάλεη θάηη θαιφ , ζσζηφ , εχινγν γηα λα κνξθψζεη
θαιχηεξε γλψκε, δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ λφκν, άξα ζα ππάξμνπλ πξνζθπγέο θαη
αθπξφηεηεο πηλάθσλ. Απηφ πνπ γξάθεηε, είλαη κηα θαιή ηδέα, αιιά γηα άιιν λφκν,
κειινληηθφ , βειηησηηθφ απηνχ πνπ ζα ςεθηζηεί ελ θαηξψ....
4 Ηνπιίνπ 2011 1:19 κ.κ.
nikdimoudis είπε...
πλάδειθνη βιέπσ φηη ζηηο 183 πεξίπνπ κειέηεο πεξίπησζεο θάπνηεο
επαλαιακβάλνληαη...ή θάλσ ιάζνο;
4 Ηνπιίνπ 2011 1:20 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θεξκά ζπγραξεηήξηα! αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πνιχηηκε, ρξήζηκε θαη νπζηαζηηθή
βνήζεηά ζαο! Δχρνκαη ν ζπλδπαζκφο ησλ γλψζεσλ κε ηελ αλζξσπηά ζαο λα
αλαγλσξηζζνχλ θαη λα εθηηκεζνχλ απφ φινπο γηαηί πξαγκαηηθά ην αμίδεηε!!!Καιή
επηηπρία!!!
4 Ηνπιίνπ 2011 1:46 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Απάληεζε ζηνλ 1.20 4/7: αξθεηέο είλαη 2 θνξέο απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο εγψ κέρξη
ηψξα ηηο έρσ βγάιεη 170...
Διπίδσ ν έκπεηξνο ζπλάδειθνο λα έρεη φξεμε θαη ρξφλν λα δηακνηξάζεη θαη άιιεο
απαληήζεηο. Δπραξηζηνχκε πνιχ
4 Ηνπιίνπ 2011 2:31 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Γηα ην ζέκα κε ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή θαη ηελ επίζθεςε πνπ ζέιεη λα πινπνηήζε
αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, απαγνξεχεηαη επίζεκα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρξήκαηα ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζε εθδξνκέο. Ο χιινγνο γνλέσλ ζα κπνξνχζε φκσο λα
βνεζήζεη. Να ζπγραξψ γηα ηελ πξνζπάζεηα
4 Ηνπιίνπ 2011 8:30 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
Έρεηε δίθην, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιεθηά ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, απηφ θη
αλ ην μέξσ θαιά. Αλαθέξνκαη ζε 15-20 επξψ ην πνιχ κφλν γηα ηα θησρά παηδηά θαη
κφλν γηα εκεξήζηα κεηαθίλεζε εληφο λνκνχ, φπνπ ε δαπάλε είλαη ηφζε. Δπεηδή
ππάξρεη πξφβιεκα κε ην παξαζηαηηθφ κηα θνξά πνπ κνπ είρε ηχρεη ηα είρα βάιιεη απφ
ηελ ηζέπε κνπ αγφγγπζηα γηαηί άμηδε...
Να ην δηνξζψζσ θη φιαο!
Δπραξηζηψ.
4 Ηνπιίνπ 2011 9:11 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα ζαο θαη ηε βνήζεηα πνπ καο δίλεηε. Παξαθαιψ, αλ
ζαο είλαη εχθνιν, δψζηε κηα απάληεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά ηελ θαηαγγειία γηα
ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ απφ καζεηή θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξνπκε σο
ζρνιείν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά αλψλπκε θαηαγγειία φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
ζπλνδεχνπλ καζεηέο ζε εθδξνκή παξνπζηάδνπλ παξαζηαηηθά κε ηα νπνία δηεθδηθνχλ
απνδεκηψζεηο γηα έμνδα, ηα νπνία έρνπλ ήδε θαιπθηεί απφ ηηο εηζθνξέο ησλ καζεηψλ.
Δπραξηζηψ πνιχ
Γηψξγνο
4 Ηνπιίνπ 2011 10:00 κ.κ.
edupager είπε...
' επραξηζηψ "εθ βάζνπο θαξδίαο" ζπλάδειθε.
Μπέλνο Μηραήι
5 Ηνπιίνπ 2011 12:12 π.κ.
edupager είπε...
' επραξηζηψ "εθ βάζνπο θαξδίαο" ζπλάδειθε.
5 Ηνπιίνπ 2011 12:16 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε κεηάδνζε ηεο πνιχρξνλεο εκπεηξίαο ζαο ζηε Γηνίθεζε.
Γηα θάπνηνλ πνπ δελ είρε απηή ηε δπλαηφηεηα είλαη πνιχηηκε θαη νπζηαζηηθή! Δχρνκαη
λα ζπλερίζεηε απηή ηε δχζθνιε πξνζπάζεηα πνπ μεθηλήζαηε...
5 Ηνπιίνπ 2011 12:38 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Τπάξρεη δπλαηφηεηα κέρξη αχξην λα απαληήζεηε ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο κειέηεο - πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ αλαξηήζαηε - γηαηί θηάλεη
ε ψξα ηεο ζπλέληεπμεο;
αο επραξηζηψ ζεξκά
5 Ηνπιίνπ 2011 12:49 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
αο επραξηζηψ ΠΟΛΤ γηα ηε βνήζεηα!
Καηεξίλα .
5 Ηνπιίνπ 2011 11:19 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΠΟΛΤ - ΑΝ ΘΔΛΔΣΔ- ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ ΚΑΣΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ
ΘΔΜΑ. ΓΗΝΟΤΜΔ ΖΜΔΡΑ - 05-07 ΣΗ 1.00!!
Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ
2. Πεξηγξαθή
Σα λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ δηνηθεηηθά απηφλνκα απφ ηα Γεκνηηθά ρνιεία ζηα νπνία

«θηινμελνχληαη». Ζ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πξνβιεκαηίδεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ
δηνηθεηηθή ελζσκάησζε ησλ λεπηαγσγείσλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη κε ζρεηηθή
εγθχθιην ζαο δεηά λα πξνηείλεηε ή φρη ηελ δηνηθεηηθή ελζσκάησζε ησλ λεπηαγσγείσλ
ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία.
5 Ηνπιίνπ 2011 11:49 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Γελ μέξσ απφ Νεπηαγσγεία, αιιά αλ ηειηθά ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ ζπλέληεπμε,
ηφηε ε απάληεζε πξέπεη λα πεξηζηξαθεί ζηηο απαληήζεηο ησλ εμήο εξσηεκάησλ:
1. Δίλαη ρξήζηκν λα ελζσκαησζνχλ ηα λεπηαγσγεία ζηα Γεκνηηθά; Θα έρνπκε ζπλ θαη
πιελ πνία ηα ζπλ (ιεηηνπξγηθφ θφζηνο επειημία ζηελ δηνίθεζε) πιελ ζα ππάξρνπλ; (Σα
λήπηα έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ επηβάιινπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
αλεμαξηεζία; (Δδψ δελ πάεη ην κπαιφ κνπ θάπνπ ) Ζ ιεηηνπξγηθή ηνπο αλεμαξηεζία
έρεη παξαηεξεζεί γηα Ηζηνξηθνχο ιφγνπο (Γελ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε ίδξπζή ηνπο, νχηε ε
θνίηεζε ζε απηά, κεηά έγηλε ππνρξεσηηθή) Σα γπκλάζηα ι.ρ. ήηαλ παιηά καδί κε ηα
ιχθεηα. ηελ πνξεία, έλαο ιφγνο δηνηθεηηθνχ δηαρσξηζκνχ ήηαλ ην ππνρξεσηηθφ ηεο
ελληάρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη ε αθνινπζνχζα απηφ θηινζνθία)
Πάλσ ζε απηά εηθάδσ ζα ζθεθζείηε....
5 Ηνπιίνπ 2011 1:44 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Έδσζα ζπλέληεπμε ζήκεξα 5-7-2011
Δθηφο απφ ην ζέκα πνπ ήηαλ ζην θάθειν πνπ πήξα ,νη ππφινηπεο εξσηήζεηο ηεο
επηηξνπήο άπηνληαλ έμη άιισλ ζεκάησλ έλα εθ ησλ νπνίσλ δελ ππήξρε νχηε σο
πεξηγξαθή ζηα δεκνζηεπκέλα απφ ην ππνπξγείν ζέκαηα.
5 Ηνπιίνπ 2011 3:46 κ.κ.
Β.Ν.Γ. είπε...
πγραξεηήξηα ζπλάδειθε.
Β.Ν.Γ. Μαζεκαηηθφο
5 Ηνπιίνπ 2011 5:14 κ.κ.
ΑΡΥΟΝΣΟΤΛΖ ΑΝΣΧΝΖ είπε...
Δμαηξεηηθή πξνζπάζεηα ζηε θηινζνθία ηνπ: "ην λα κνηξάδεζαη είλαη θαιφ γηα φινπο".
πγραξεηήξηα ζην ζπλάδειθν (ην πλεχκα ηεο Δπηκφξθσζεο Δπηκνξθσηψλ Β
Δπηπέδνπ είλαη παξφλ!).
Θα ππάξμεη ζπλέρεηα; :-)
5 Ηνπιίνπ 2011 5:57 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πλάδειθε λα ζαο ζηείινπκε βηηακίλεο ή φηη άιιν ρξεηάδεζηε γηα λα ζαο δπλακψζνπκε
θαη λα καο ζπκβνπιέςεηε κε ηηο απφςεηο ζαο θαη ζε άιια ζέκαηα... Γηαηί δελ βιέπσ λα
πξνιαβαίλνπκε. !
5 Ηνπιίνπ 2011 6:51 κ.κ.
nikdimoudis είπε...

πλάδειθνη, θάπνηνο πνπ λα πέξαζε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ππάξρεη; λα καο
δψζεη ηελ εκπεηξία ηνπ;
6 Ηνπιίνπ 2011 1:48 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Μπξάβν ζπλάδειθε. Άμηα Πνιχ θαιή ε πξνζπάζεηά ζνπ. Καη πάιη κπξάβν.
6 Ηνπιίνπ 2011 2:31 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Μπξάβν! Πεξηκέλνπκε θη άιιεο απαληήζεηο. πλάδειθνη πνπ πέξαζαλ απφ ζπλέληεπμε
ελεκεξψζηε καο...γεληθά!
6 Ηνπιίνπ 2011 4:09 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Ζ δηθή κνπ εκπεηξία απφ ηελ ζπλέληεπμε δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε.
Σν ζέκα ηνπ θαθέινπ ήηαλ "εχθνιν" θαη απάληεζα "ζσζηά" ζηηο δχν εξσηήζεηο πνπ ην
αθνξνχζαλ. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο κνπ ηέζεθαλ απαλσηά άιια 4-5 ζέκαηα κειέηεο
κε αξθεηέο εξσηήζεηο γηα ην θαζέλα θαη κάιηζηα ρσξίο λα κνπ δνζεί ην πεληάιεπην
πεξηζπιινγήο. Καη αλαξσηηέκαη ηη ξφιν παίδεη ν θάθεινο αθνχ ηειηθά ε επηηξνπή
κπνξεί λα ζε ξσηήζεη φηη θαη φζεο εξσηήζεηο ζέιεη????
Άιινπο πνπ ξψηεζα πνπ είραλ ζπλεληεπμηαζηεί πξηλ απφ εκέλα απάληεζαλ ζε 2-3
εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ θαθέινπ.
Ίζσο βέβαηα λα ηα έιεγα σξαία θαη ήζειαλ λα κε αθνχλ(αζηεηεχνκαη)ή πεξίκελαλ πφηε
ζα πσ ηελ "παηάηα" ηελ νπνία ηειηθά δελ απέθπγα.
Απηή ήηαλ ε εκπεηξία κνπ.
Διπίδσ εζείο λα είζηε πην ηπρεξνί.
6 Ηνπιίνπ 2011 6:00 κ.κ.
Απνζηφιεο είπε...
Δπραξηζηψ γηα ηηο απαληήζεηο.
Έδσζα ζήκεξα. Με θάιεζαλ ζηελ αίζνπζα πνπ ζπλεδξίαδαλ θαη ν πξφεδξνο, αθνχ
κνπ ζχζηεζε φια ηα κέιε (είκαη θαη πξσηάθη ζε ηέηνηα δηαδηθαζία), κνπ πξφηεηλε λα
επηιέμσ έλαλ απφ δεθάδεο (κε ζθξαγηζκέλνπο) θαθέινπο πνπ ππήξραλ ζε κηα θνχηα.
Άθεζα πξάγκαηα, θηλεηά θιπ εθεί θαη απνζχξζεθα 10‟ γηα κειέηε. Σν ζέκα εχθνιν
ήηαλ αηφθην απ‟ απηά πνπ αλαθνίλσζε ην ππνπξγείν κε ηελ πξνζζήθε απφ θάησ «ηη
ζα έθαλεο ζαλ Γηεπζπληήο;». Δπέζηξεςα θαη θάζηζα ζην ηξαπέδη καδί κε ηα κέιε θαη
κπξνζηά ζ‟ έλα κηθξφθσλν είπα φ,ηη είρα λα πσ. Ο πξφεδξνο κ‟ έθαλε κηα εξψηεζε
ζρεηηθή («αλ ην ίδην πξφβιεκα ην είραλ θη άιινη καζεηέο ηη ζα έθαλεο») θη απηφ ήηαλ
φιν. Δπραξηζηνχκε, Καιφ Καινθαίξη θαη άληε γεηα! Τπφζεζε 10ιεπηψλ. Άιινη ηξεηο
πξηλ απφ κέλα βγήθαλ θη απηνί επραξηζηεκέλνη θαη απνξξηκκέλνη πφζν εχθνιε ήηαλ ε
δηαδηθαζία.
Τ.Γ. Λεο ην Καιφ Καινθαίξη λα ήηαλ ζεκαδηαθφ;. Γειαδή δελ ζα ζνπ ραιάζνπκε ηηο
δηαθνπέο γηα λα αλαιάβεηο ζρνιείν;, Σέινο πάλησλ
Καιφ Καινθαίξη!!!
6 Ηνπιίνπ 2011 11:41 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο.
Με εθηίκεζε,
Κάιιηα Βαζηιηθή
7 Ηνπιίνπ 2011 11:30 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Πξνο Βαζηιηθή (αλ δελ θάλσ ιάζνο)
Ξαλαείδα πξνζεθηηθά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη φηη ε επηινγή γίλεηαη
κεηαμχ ησλ ερφλησλ Α΄βαζκφ, πνπ φκσο έρνπλ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ζέζε. Πξψηα απφ ρνιηθή
κνλάδα θαη ΜΔΣΑ απφ δηπιαλέο (ηεο πφιεο) Αλ δελ έρεη θαλείο νξγαληθή ζα θάλνπλ
φζνη ζέινπλ αίηεζε πνπ έρνπλ Α΄βαζκφ θαη ζα πάλε κε ζεηξά κνξίσλ. Μάιινλ έηζη ζα
γίλεη.....
7 Ηνπιίνπ 2011 11:45 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Γηα λα δηεπθξηλίζσ ηελ ιεπηνκέξεηα ηεο ιεπηνκέξεηαο:
Θα θάλνπλ φινη ρσξίο πξνηεξαηφηεηα ησλ ππεξεηνχλησλ αλ δελ ππάξρνπλ
νξγαληθέο.
Οπφηε.....
7 Ηνπιίνπ 2011 11:49 π.κ.
Β.Υ ΠΔ 06 είπε...
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΗΛΗΚΡΗΝΑ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΛΟΓΗΑ ΝΑ Α ΔΤΥΑΡΗΣΗΧ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΟΛΤΣΗΜΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ ΜΗΑ ΣΟΟ ΓΤΚΟΛΖ ΔΠΟΥΖ
ΑΠΟ ΟΛΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ.ΝΑ ΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΚΑΛΑ!
7 Ηνπιίνπ 2011 12:00 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δίκαη θαη εγψ ππνςήθηνο ζε ιίγεο εκέξεο. Θα ήζεια λα ξσηήζσ απηνχο πνπ ήδε
πέξαζαλ ηε ζπλέληεπμε αλ ηνπο άθεζαλ λα πάξνπλ καδί ηνπο ζην ρψξν
"πεξηζπιινγήο", ζεκεηψζεηο ή άιια έγγξαθα. Γηα ηα θηλεηά ήδε θάπνηνο ζπλάδειθνο
έγξαςε φηη ΄ηα αθήλνπκε ζηελ αίζνπζα ηνπ ΠΤΓΔ
Γηψξγνο
7 Ηνπιίνπ 2011 1:35 κ.κ.
Γεκήηξεο είπε...
Απφ Θεζζαινλίθε ζεξκά ζπγραξεηήξηα θαη επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνζθνξά ζνπ.
Γεκήηξεο
7 Ηνπιίνπ 2011 3:15 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πλάδειθε, ζεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ην έξγν ζνπ!!! Αλ θαη δελ έρσ ειπίδεο (είκαη κηθξή
αθφκα...)έκαζα πνιιά θαη δηεπθξίληζα αθφκα πεξηζζφηεξα δηαβάδνληαο ηηο ελδεηθηηθέο
ζνπ απαληήζεηο θαη κάιηζηα γέιαζα πνιιέο θνξέο κε ην ρηνχκνξ πνπ ζε δηαθαηέρεη!

Μπξάβν! Να είζαη πάληα θαιά! Αχξην ην πξσί ζπλεληεπμηάδνκαη...
Αγγειηθή
7 Ηνπιίνπ 2011 7:11 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηά ζνπ! Δίλαη κηα πνιχηηκε βνήζεηα!! Τπάξρνπλ θη
άιιεο απαληήζεηο πέξα απφ ηελ 93ε κειέηε??
ζ΄επραξηζηψ
ρξήζηνο απφ Καβάια
7 Ηνπιίνπ 2011 7:41 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
,ηη πξνιάβνπκε....
ηελ νπζία, απαληψληαο, ζπλάκα δηαβάδσ θαη γσ γηα ην άββαην πνπ είλαη ε ζεηξά
κνπ ζηελ ζπλέληεπμε.
Βιέπσ φηη πεξηκέλεη πνιχο θφζκνο απαληήζεηο, νπφηε ζα ζπλερίζσ ζίγνπξα θαη
κεηά...
Σηο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο....Θα δνχκε....Γηαθνπέο πάλησο....δελ πάκε!
7 Ηνπιίνπ 2011 8:11 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Ζ βνήζεηά ζαο είλαη πνιχηηκε. Έρσ κειεηήζεη πνιχ ηα ζέκαηα. Μπνξείηε λα κε
βνεζήζεηε ζε ηξεηο απνξίεο; Ση θάλνπκε αλ καζεηήο δεκνζηεχζεη θσηνγξαθία
δαζθάινπ ζην Facebook πνπ ηξαβήρηεθε ζηελ ηάμε ελ αγλνία ηνπ δαζθάινπ; ;Έλα
παηδί 14 ρξνλψλ γξάθεηαη ζην Γεκνηηθφ ζηελ Σ ηάμε ή πξέπεη λα ηνλ παξαπέκςνπκε
ζην Γπκλάζην; Ση κπνξεί λα ζεκαίλεη ε ειάηησζε αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ;
Δπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ.
7 Ηνπιίνπ 2011 9:05 κ.κ.
DORA είπε...
ΤΝΑΓΔΛΦΔ,ΠΟΛΤ ΚΑΣΑΣΟΠΗΣΗΚΔ ΟΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΟΤ ΚΑΗ ΜΔ ΥΗΟΤΜΟΡ!
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΑΗ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ. ΜΠΡΑΒΟ ΟΤ ΚΑΗ ΚΑΛΖ
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ.
ΠΑΡΑΘΔΣΧ ΔΝΑ BLOG ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΓΗΑ
ΟΠΟΗΟΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ.
http://logothetis63.blogspot.com/2011/06/blog-post_951.html
ΚΑΛΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Δ ΟΛΟΤ ΚΑΗ ΟΛΔ
7 Ηνπιίνπ 2011 9:23 κ.κ.
Δ.Γ. πε19 είπε...
Γηα λα βνεζήζνπκε γηα πνην γξήγνξα παξαθαιψ ειέγμηε αλ είλαη νξζφ .....Aλ θάπνηνη
άιινη έρνπλ άιιεο απαληήζεηο αο θάλνπκε δηακνηξαζκφ.
Θέκα
Δίζηε Γηεπζπληήο ζε έλα ζρνιείν θαη ζαο ηίζεηαη ην ζέκα λα δερζείηε
καζεηέο, κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή ζαο θαη πξέπεη

λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Απάληεζε
Σν ζέκα πνπ πξέπεη αξρηθά λα δηεπθξηληζζεί είλαη ην πφηε ηίζεηαη ην ζέκα.
Σν ινγηθφ είλαη, ην αίηεκα απηφ λα ηεζεί ζην πέξαο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη
λα αλαθέξεηαη ζηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά γηα λα κπνξέζεη ν δληεο λα
νξγαλψζεη ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα.
Αλαιπηηθά ε εγθχθιηνο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε (Καιφ είλαη λα κειεηεζεί)
Σν ζεσξψ σο έλα ζέκα πνπ ζα παίμεη πνιχ
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΑΞΔΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑΚΧΝ
ΣΜΖΜΑΣΧΝ
(Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999)
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Ν. 1894/90, ΦΔΚ 110 η. Α΄
2. Σν άξζξν 35 παξ. 3 ηνπ Ν. 2413/96, ΦΔΚ 124 η. Α΄
3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ ζα πξνθχςνπλ γηα ην
θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ επηπιένλ δαπάλεο απφ απηέο πνπ ήδε είραλ ππνινγηζηεί κε ηελ
αλαθεξφκελε ζην ζέκα απηφ
αξηζκ. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 (ΦΔΚ 930 η. Β΄) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο
απνθαζίδνπκε
Πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ λα γίλεη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή
θαη ζπκκεηνρηθή -ελεξγεηηθή, ψζηε νη καζεηέο απηνί λα εληαρζνχλ νκαιά θαη ηζφξξνπα
ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, δηακνξθψλεηαη έλα
επέιηθην ζρήκα ζεζκηθήο
θαη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ζην χιινγν δηδαζθφλησλ θάζε
ζρνιηθήο κνλάδαο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αθνχ ζηαζκίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ
απηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα επηιέμεη εθείλν ην ζρήκα πνπ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
νπζηαζηηθά θαη απνδνηηθά. Σν ζεζκηθφ ζρήκα έρεη ηε κνξθή:
Σάμε Τπνδνρήο Η
Σάμε Τπνδνρήο ΗΗ
Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα
Γηεπξπκέλν Χξάξην
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1. Φνίηεζε ζε Σάμε Τπνδνρήο (Σ.Τ.)
Σν πξφγξακκα ησλ ηάμεσλ Τπνδνρήο νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ
εληάζζνληαη κέζα ζην Χξνιφγην
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ:
ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο Η, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο
ειιεληθήο σο δεχηεξεο
μέλεο γιψζζαο γηα καζεηέο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε
θνίηεζε δηαξθεί έλα
δηδαθηηθφ έηνο.
ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο ΗΗ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο γισζζνινγηθήο
θαη καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ' απηέο θαη ην νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα
ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή γισζζηθή δηδαζθαιία, ε θνίηεζε
δηαξθεί κέρξη δχν
δηδαθηηθά έηε, κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θχθινπ Σ.Τ. Η.

2. Λεηηνπξγία Σ.Τ.
α) Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη Σ.Τ. Η ή ΗΗ είλαη 9 θαη ν
κεγαιχηεξνο 17. ε
πεξίπησζε πνπ ζε γεηηνληθά ζρνιεία ππάξρνπλ καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε λα
θνηηήζνπλ ζε Σ.Τ.,
κπνξνχλ λα κεηεγγξαθνχλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ, κε
απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, ζε έλα ζρνιείν ζην
νπνίν ηεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ίδξπζε Σ.Τ. Η:
Δηδηθφηεξα:
Φνίηεζε ζε Σάμε Τπνδνρήο (Σ.Τ.)
Σν πξφγξακκα ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ
εληάζζνληαη κέζα ζην σξνιφγην
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ:
ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο Η, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο
ειιεληθήο σο δεχηεξεο
γιψζζαο θαη καζεζηαθήο πξνεηνηκαζίαο. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη κε παξάιιειε
παξαθνινχζεζε κεξηθψλ
καζεκάησλ ζηελ θαλνληθή ηάμε φπσο: Φπζηθή Αγσγή, Δηθαζηηθή Αγσγή, Μνπζηθή
Αγσγή, Ξέλε Γιψζζα,
ρνιηθή Εσή ή θαη άιιν κάζεκα ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ην
ρνιηθφ χκβνπιν. Ζ θνίηεζε ζε Σ.Τ. Η δηαξθεί κέρξη έλα δηδαθηηθφ έηνο. Δίλαη δπλαηή
ηαρχηεξε επαλέληαμε
καζεηή ζηελ θαλνληθή ηάμε έπεηηα απφ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σ.Τ. Η θαη ηεο
θαλνληθήο ηάμεο, αλ
ζην ηέινο ηξηκήλνπ έρεη δερζεί φηη κπνξεί απξφζθνπηα λα παξαθνινπζήζεη φια ηα
καζήκαηα.
ηηο ηάμεηο ππνδνρήο ΗΗ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο γισζζηθήο θαη
καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ' απηέο θαη ην νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο
θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία. Ζ θνίηεζε δηαξθεί δχν
δηδαθηηθά έηε (ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηξία έηε) θαη επηδηψθεηαη λα είλαη ζπλερήο γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθή ε
ππνζηεξηθηηθή πξνζπάζεηα.
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε:
Δθαξκφδεηαη εβδνκαδηαίν σξνιφγην 18-22 δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
κε απφζπαζε
ησλ καζεηψλ απφ ηελ θαλνληθή ηάμε, εθηφο απφ ηα καζήκαηα Καιιηηερληθά,
Σερλνινγία, Φπζηθή
Αγσγή, Μαζεκαηηθά (πξναηξεηηθά ην ηειεπηαίν, κε απφθαζε ησλ δηδαζθφλησλ) φπνπ
εληάζζνληαη
θαλνληθά. Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Μαζήκαηα εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο (18-22 ψξεο)
14 ψξεο ειιεληθά
(4 ψξεο καζεκαηηθά)
4 ψξεο ζηνηρεία απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα
Μαζήκαηα θνηλήο παξαθνινχζεζεο (7-13 ψξεο)
Σάμεηο Α΄ Β΄ Γ΄
Μαζεκαηηθά 4 4 4
Ξέλε Γιψζζα 6 5 5
Πιεξνθνξηθή- Σερλνινγία 2 2 1
Φπζηθή Αγσγή 3 3 2
Αηζζεηηθή Αγσγή 1 2 2
Οηθηαθή Οηθνλνκία 1 2 ΔΠ - - 1
ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ν

ζχιινγνο
δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ απνθαζίδεη κε πνηα ηάμε/-εηο θαη κε πνην ηκήκα/-ηα κπνξεί
λα
ζπλδεζεί ε Σάμε Τπνδνρήο, ψζηε νη καζεηέο ηνπο λα ζπλδηδάζθνληαη ηα καζήκαηα
Φπζηθήο
Αγσγήο, Καιιηηερληθψλ, Σερλνινγίαο θαη Μαζεκαηηθψλ ή ηνπιάρηζηνλ έλα απφ απηά.
Οη Σ.Τ. πξέπεη
λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηάμε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αηηηνινγείηαη εγγξάθσο απφ ην
Γηεπζπληή
ηνπ ζρνιείνπ ε παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ.
Πξφγξακκα ζπνπδψλ Σ.Τ. ΗΗ
ην πξφγξακκα απηφ νη καζεηέο/ -ηξηεο παξαθνινπζνχλ ζηηο "θαλνληθέο" ηάμεηο ηνπ
ζρνιείνπ, ελψ
παξάιιεια έρνπλ γισζζηθή θαη καζεζηαθή ππνζηήξημε. Ζ ππνζηήξημε πξνβιέπεη:
α. Δζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ
καζεηψλ γηα ηελ
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αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο ελψ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο "θαλνληθήο" ηάμεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη ππεχζπλνο γαη ηε
δηδαζθαιία
ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο (ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία).
β. Δμσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο: πλέρηζε ηεο εληαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο
ειιεληθήο
σο δεχηεξεο γιψζζαο απφ ηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο.
γ. Σν κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο είλαη πξναηξεηηθφ
θαη εθφζνλ
ππάξμεη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ (7-15) δηδάζθεηαη γηα 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα εθηφο ηνπ
σξνιφγηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάμε έρεη πιήξεο σξνιφγην πξφγξακκα. Γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ ρνξεγείηαη ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο
ζρεηηθή
βεβαίσζε.
Πξνεηνηκαζίεο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ
Σκεκάησλ
1. Σάμε Τπνδνρήο Η
Με δηαπηζησηηθφ test αληρλεχεηαη ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή. ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
δηαπηζηψλεηαη φηη ν καζεηήο έρεη ειάρηζηε ή κεδεληθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
κε απνηέιεζκα ε
θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ λα είλαη αλεπαξθείο ζε φιεο
ηηο θνηλσληθέο θαη
εθπαηδεπηηθέο πεξηζηάζεηο.
Δπηδεηείηαη δήισζε ηνπ γνλέα φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ην παηδί ηνπ Σάμε
Τπνδνρήο Η. ε αληίζεηε
πεξίπησζε παξαπέκπεηαη ην ζέκα ζηελ νκάδα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη
Αλαηίζεηαη ε δηδαζθαιία ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηά πξνηίκεζε εμεηδηθεπκέλν ζηε
δηδαζθαιία ηεο
ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο.
Δμαζθαιίδεηαη έγθαηξα θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ
2. Σάμε Τπνδνρήο ΗΗ
Οη Σ.Τ. αθνξνχλ καζεηέο αιιφγισζζνπο νπνηαζδήπνηε ηάμεο ηεο Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο
Δθπ/ζεο.
Με δηαπηζησηηθφ test αληρλεχεηαη ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή. ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φηη
είλαη κέηξην, δειαδή παξνπζηάδεη κηα αζηαζή επάξθεηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε

απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί
αλεπαξθψο ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Δπηδεηείηαη δήισζε ηνπ γνλέα φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ Σάμε Τπνδνρήο ΗΗ.
ε πεξίπησζε
δηαθσλίαο ηνπ, ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηελ νκάδα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο.
ηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο Σ.Τ. κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαη δίγισζζνο εθπαηδεπηηθφο
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Ζ απφθαζε γηα ηελ έληαμε καζεηή ζε Σάμεηο Τπνδνρήο Η ή ΗΗ ιακβάλεηαη απφ ην
ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, αθνχ ζπλεθηηκήζνπλ ηα δηαγλσζηηθά
tests θαη ιάβνπλ ππφςε
ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ (ςπρνιφγνπ ή/θαη θνηλσληθνχ
ιεηηνπξγνχ) πνπ
παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή,
εθφζνλ ν ζεζκφο ηεο
ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγεί ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα.
3. Φνίηεζε ζε Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα (Φ.Σ.)
Σν πξφγξακκα ησλ Φ.Σ. παξαθνινπζείηαη απφ καζεηέο παιηλλνζηνχληεο ή
αιινδαπνχο πνπ είηε δε θνίηεζαλ
ζε Σ.Τ. Η ή/θαη ΗΗ θαη αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο είηε εληάρζεθαλ ζηα
ππνζηεξηθηηθά γη' απηνχο
κέηξα θαη παξαθνινχζεζαλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα αιιά εμαθνινπζνχλ λα
δπζθνιεχνληαη γισζζηθά θαηά ηελ
έληαμή ηνπο ζηελ "θαλνληθή" ηάμε. Ζ ιεηηνπξγία ησλ Φ.Σ. πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο
ζρνιηθνχ σξαξίνπ.
4. Λεηηνπξγία Φ.Σ.
Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα
είλαη ν 3 θαη ν
κεγαιχηεξνο 8. Μαζεηέο επξχηεξσλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην ίδην
ζρνιείν, κε ηε ζχκθσλε
γλψκε σλ γνλέσλ ηνπο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κεηά απφ έγθξηζε
ηνπ πξντζηακέλνπ
Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ
γηα ηελ ίδξπζε
Φξνληηζηεξηαθνχ Σκήκαηνο.
Δπίζεο κπνξνχλ λα ηδξχνληαη Φ.Σ. ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα θνηηνχλ ζε απηά
καζεηέο ησλ πιεζηέζηεξσλ
ζρνιείσλ, αθνχ εμαζθαιηζηεί έγθξηζε ησλ γνλέσλ ηνπο.
ην Φ.Σ. παξέρεηαη ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία κέρξη 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηη
νπνίεο νη 2 δηαηίζεληαη γηα
κειέηε.
5. Πξφγξακκα ζπνπδψλ Φξνληηζηεξηαθνχ Σκήκαηνο
Γηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θξίλεη φηη νη αιιφθσλνη
καζεηέο
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο γισζζηθέο ή καζεζηαθέο. Δπίζεο γίλεηαη κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα
ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο κέξαο 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζχλνιν 10).
Ζ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαηά κάζεκα, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Σ., θαζψο
θαη ε ρξήζε
δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζνξίδνληαη απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ην
ζχιινγν δηδαζθφλησλ.
6. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. θαη Φ.Σ.
Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ
πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο Η ή θαη Η θαη Φξνληηζηεξηαθψλ
Σκεκάησλ λα γίλεηαη ην

αξγφηεξν ηελ 1ε Οθησβξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο
ππνβάιινληαη απφ ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο α) ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σ.Τ., β) ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ καζεηέο πνπ
πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο Σ.Τ. Η ή ΗΗ αιιά ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ
δελ επηηξέπεη ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Σ.Τ. -έθζεζε ιφγσλ αδπλακίαο πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Σ.Τ. Μεηά ην
πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο
Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.
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7. Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
Α. ηηο ηάμεηο Τπνδνρήο δηδάζθνπλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε
ηνπ νηθείνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ή πνπ απνζπψληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, φπσο
θαη αλαπιεξσηέο ή
σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.
ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε δηδάζθνπλ κε πιήξεο σξάξην θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε κε πιήξεο
σξάξην ή γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ ηνπο σξαξίνπ.
Οη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ
Γ/λζεο Δθπ/ζεο θαη
δηδάζθνπλ κε σξάξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε πξφζιεςήο ηνπο.
ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο δηδάζθνπλ θαηά πξψην ιφγν δηαζέζηκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνπ
ζρνιείνπ, εθφζνλ ην
επηζπκνχλ θαη έρνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ην έξγν απηφ πξνζφληα.
Β. Ζ εμεηδίθεπζε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, ε άξηζηε
γλψζε ηεο ειιεληθήο
γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αιινδαπψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πνιχ θαιή γλψζε μέλεο
γιψζζαο θαη θαηά πξνηίκεζε
ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ, ε παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ε
πξνεγνχκελε δηδαθηηθή
εκπεηξία ζε Σάμεηο Τπνδνρήο ή Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα ινγίδνληαη σο πξνζφληα
επηινγήο γηα ηελ αλάζεζε
ηεο δηδαζθαιίαο.
Γ. ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα δηδάζθνπλ κφληκνη ή αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ηεο
ίδηαο ή, αλ απηφ δελ
είλαη δπλαηφ, άιιεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ
ή κε σξηαία αληηκηζζία.
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ παξαπάλσ
θαηεγνξηψλ,
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πξνζιακβάλνληαη αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί σο σξνκίζζηνη θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ
ηδηψηεο εθπαηδεπηηθνί
πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, σο σξνκίζζηνη.
Γ. Γηα θάιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο
ρψξαο πξνέιεπζεο κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη σο σξνκίζζηνη θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο:
1. Αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηελ ειιεληθή
εθπαίδεπζε θαη είλαη

απνδεδεηγκέλα γλψζηεο ηεο γιψζζαο (δηαζέηνπλ ζρεηηθφ ηίηιν) θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο
ρψξαο πξνέιεπζεο
ησλ καζεηψλ (ιφγσ δηακνλήο ηνπο ζ' απηή).
2. Διιείςεη απηψλ εθπαηδεπηηθνί, έιιελεο ή αιινδαπνί, πνπ γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ
ειιεληθή θαη είλαη
απνδεδεηγκέλα γλψζηεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ.
Δ. Ζ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ Γ, εδαθ. 1,2 πξαγκαηνπνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Σ. Γηα θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Γ θαη Γ
κπνξεί κε νηθνλνκηθή
ζηήξημε άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο λα
πξνζιεθζνχλ κε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ
εθπαηδεπηηθνί, ςπρνιφγνη
θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί γηα ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα,
εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα
πξνζφληα πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο (Γ θαη Γ).
Ε. Με επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ νξγαλψλνληαη
επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα, ηα νπνία νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ φζνη εξγάδνληαη κε νπνηαδήπνηε
ζρέζε εξγαζίαο ζε Σ.Τ. ή ζε Φ.Σ.
ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ νξγαλψλνληαη
ζπλαληήζεηο γηα ηνλ
απνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. θαη ησλ Φ.Σ. θαη ηε
δηαηχπσζε πξνηάζεσλ.
8. Δπνπηεία - Παηδαγσγηθή Καζνδήγεζε
Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ν νηθείνο πξντζηάκελνο έρνπλ ηε θξνληίδα θαη
ηελ επζχλε γηα ηε
δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ απηψλ ζηελ έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα αιιά θαη γηα ηελ
ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. θαη ησλ Φ.Σ. ε πεξίπησζε πνπ νη ζρνιηθέο
ζπλζήθεο ή ν αξηζκφο
ησλ καζεηψλ απηψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σ.Τ. ή Φ.Σ. πξέπεη λα
θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα
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ψζηε νη καζεηέο απηνί λα ππνζηεξηρζνχλ γλσζηθά θαη καζεζηαθά.
Σελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ
έθδνζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ
πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σ.Τ. θαη Φ.Σ. θαζψο θαη
ηελ παξαγσγή
θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ έρνπλ ην ΗΠΟΓΔ θαη ην Π.Η.
Ο ρνιηθφο χκβνπινο έρεη ηελ επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο
θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαζψο θαη ηεο ζχληαμεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ρξήζεο ηνπ
επνπηηθνχ πιηθνχ ζε
ζπλεξγαζία πάληνηε κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζην
ρνιηθφ χκβνπιν
θαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο ηηο νπνίεο
ζπληάζζνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ εθάξκνζαλ ηα πξνγξάκκαηα.
Οη ρνιηθνί χκβνπινη απνδειηηψλνπλ, θσδηθνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
πξνηάζεηο θαη ππνβάιινπλ
ζπλνπηηθή έθζεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΠΘ, ην ΗΠΟΓΔ θαη ην Παηδαγσγηθφ

Ηλζηηηνχην.
9. Γηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο
Με εγθχθιην ζα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ:
ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ
ηε θνίηεζε καζεηψλ ζε Σ.Τ ή Φ.Σ.
ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηελ πνξεία ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή θαη ην γλσζηηθφ
επίπεδφ ηνπ ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ην πέξαζκα απφ έλα ηχπν Σ.Τ. ζηνλ άιιν.
ηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ θαιή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη
ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ θαη ηελ έγθαηξε ιεηηνπξγία ηνπο.
Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, παχεη λα ηζρχεη νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε, ε
νπνία ξπζκίδεη ζέκαηα
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ.
Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΔΝΖ
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Ζ ζχλζεζε δηθή ζαο γηα απάληεζε ζρεηηθά κε facebook θ. Πιαηαξά
1.Ση ηζρχεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρεη
εηδηθή λνκνζεζία πνπ πξνζηαηεχεη ηα άηνκα απφ ηελ αλεμέιεγθηε ρξήζε ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο λνκνζεζίαο ζηελ
Διιάδα (λφκνη 2472/1997 θαη 3471/2006). Έλαο βαζηθφο θαλφλαο πνπ ζέηνπλ νη
παξαπάλσ λφκνη είλαη ν εμήο: γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ηα πξνζσπηθά καο
δεδνκέλα γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπγθαηάζεζή
καο. Απηφ απνηειεί θαη ηε ζπλήζε πεξίπησζε θαηά ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν θαη ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη πξέπεη λα έρνπκε δειψζεη άκεζα
ή έκκεζα φηη
ζπλαηλνχκε ζηελ επεμεξγαζία, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπκε ελεκεξσζεί αθξηβψο γηα
ην πνηνο είλαη απηφο πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα καο (ή αιιηψο ν
«ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο»), γηα πνηνλ ιφγν ζέιεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη, πνηα ζηνηρεία
καο ζέιεη λα απνθηήζεη θαη ζε πνηνπο ζα ηα δηαβηβάζεη. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη
εμαηξέζεηο Οη εμαηξέζεηο απηέο νξίδνληαη ξεηά ζηνπο λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
2.H δηδαζθαιία είλαη δεκφζηα πξάμε θαη ν δηδάζθσλ έρεη ειάρηζην πξνζδφθηκν
ηδησηηθφηεηαο. κσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη επηηξέπεηαη ε θξπθή ιήςε εηθφλσλ: ν
Ν.2472 γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα αλαθέξεη φηη ην ππνθείκελν πξέπεη λα
ελεκεξψλεηαη θαηά ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
3.εγθχθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ηνπ 2006 επηβάιιεη ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο
θηλεηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη πξνβιέπεη ζρεηηθέο πνηλέο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνβνιή.
4. Απνβνιή καζεηψλ ιφγσ θεξφκελεο πξνζβνιήο θαζεγήηξηαο ζην facebook
ε δηνίθεζε ελφο ζρνιείνπ θέξεηαη λα ηηκψξεζε κε πελζήκεξε απνβνιή ηνπο καζεηέο
γηα ηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη πσο αλάξηεζαλ ζην facebook θσηνγξαθία θαζεγήηξηάο
ηνπο, ζπλνδεπφκελε απφ εμπβξηζηηθά ζρφιηα.
Δίλαη απηνλφεην φηη ε λνκνζεζία γηα ηελ εμχβξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδίαο εηθφλαο
αθνξά θαη ηελ αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ζην facebook ρσξίο ηελ ηπρφλ άδεηα ή
ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ. Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ ζε απηήλ ηελ ππφζεζε είλαη φηη ε
θχξσζε θέξεηαη φηη επηβιήζεθε ζηνπο καζεηέο απφ ην ζρνιείν ηνπο, δειαδή απφ
δηνηθεηηθφ φξγαλν, ην νπνίν νθείιεη λα ειέγρεη ηνπο καζεηέο σο πνιίηεο κφλν ζην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, δειαδή κφλν γηα ηηο ζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε θσηνγξαθία θέξεηαη φηη αθνξά κηα θαζεγήηξηα ηνπ
ζρνιείνπ, αιιά ε ειεγθηέα πξάμε δελ αθνξά θάπνηα ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα, Μηα
ηέηνηα παξάβαζε ηάμεο ζα ήηαλ ι.ρ. εάλ ε θσηνγξαθία ειήθζε θαη αλαξηήζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ι.ρ. ζην δηάιεηκκα, ζην κάζεκα, ζε θάπνηα
εθδξνκή θιπ). Καη πάιη φκσο, ε δηαδηθαζία έξεπλαο ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ εγείξεη
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο: κε πνηεο εγγπήζεηο θαη, θπξίσο,
θάησ απφ πνηεο πεξηζηάζεηο αληιήζεθε ην πιηθφ απφ ηα πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη
θηλήζεθε εηο βάξνο ηνπο ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία; Δάλ ηα πξνθίι ήηαλ απφξξεηα,
ηεξήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο άξζεο ηνπ απνξξήηνπ; Δάλ δελ ήηαλ απφξξεηα, ηη δνπιεηά
έρεη νπνηνδήπνηε δεκφζην φξγαλν λα ςάρλεη ηηο αλαξηήζεηο ησλ πνιηηψλ (έζησ θαη
αλειίθσλ) πνπ ελ πνιινίο αλάγνληαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή;
ε θάζε ππφζεζε πνπ θάπνηνο θξίλεηαη απφ θάπνηα Γηνίθεζε γηα φζα γξάθεη ζην
facebook ή ζε άιιεο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, ζα πξέπεη λα μεθηλάκε απφ ηελ
εμήο αθεηεξία: ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο + ειεπζεξία ηεο ηδησηηθήο δσήο. Αθφκε θη φηαλ
έλα πξνθίι είλαη δεκφζην - θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ είλαη "θιεηζηφ"- θάζε
εξγαδφκελνο, καζεηήο, "δηνηθνχκελνο", νηηδήπνηε, έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπ
αλαγλσξίδεηαη έλαο "ρψξνο" ειεχζεξεο θξηηηθήο θαη δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ ζα πξέπεη
λα απνηειεί αληηθείκελν αμηνιφγεζήο ηνπ. Αθφκε δειαδή θαη λα μέξεη ε Γηνίθεζε ηη
θάλεηο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζνπ, ή ζε ψξα ππεξεζίαο, αιιά θαιππηφκελνο απφ
απφξξεην πνπ αίξεηαη κφλν κε δηθαζηηθέο εγγπήζεηο, δελ πξέπεη λα ην ιακβάλεη
ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε.
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Γηα ηε ζπλέληεπμε:
1. Γελ παίξλεη θαλείο καδί ηνπ θηλεηφ ηειέθσλν, ζεκεηψζεηο, ηζάληεο θιπ. Σα αθήλεη
ζηελ αίζνπζα ηνπ ΠΤΓΔ.
2. Να είζηε ραιαξνί θαη φρη αγρσκέλνη. Πνην πνιχ κεηξάεη ην αλ ε απάληεζή ζνπ είλαη
ζπγθξνηεκέλε θαη φρη αλ είλαη ε κία θαη κνλαδηθή ζσζηή (πνπ γηα ηα πεξηζζφηεξα
ζέκαηα δελ ππάξρεη). Απηνλφεην είλαη φηη ην πιαίζην ηεο απάληεζεο είλαη
ζπγθεθξηκέλν.
3. πλήζσο ε κειέηε πεξίπησζεο πεξηγξάθεη απιψο κηα θαηάζηαζε, ρσξίο εξψηεζε.
Απηφ γξάθεη ην ζέκα πνπ παίξλεηο. ηαλ επηζηξέςεηο, κεηά ην 5ιεπην-10ιεπην, αθνχ
ζνπ δηαβάζνπλ ην ζέκα ζνπ θάλνπλ κηα εξψηεζε πνπ δελ ππήξρε ζηελ εθθψλεζε.
π.ρ. "Πνηεο ζπλέπεηεο έρεη απηφ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;"
4. Μεηά ηελ απάληεζή ζνπ αθνινπζεί άιιε εξψηεζε απφ άιιν κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ,
ε νπνία είλαη ζπλήζσο παγίδα θαη ζέιεη εχζηξνθε απάληεζε. π.ρ. αλ πεηο φηη έλαο
άξηζηνο καζεηήο ζα ην θαηαλνήζεη, ζα ζε ξσηήζεη: "Γειαδή απηή ε παξέκβαζε κπνξεί
λα γίλεη κφλν ζηνπο θαινχο καζεηέο; Οη ππφινηπνη δελ κπνξνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ;".
Υξεηάδεηαη εηνηκφηεηα γηα άκεζε (θαη ζσζηή) απάληεζε.
5. Γψζηε ζεκαζία ζηε γεληθή ζαο εηθφλα. Να είζηε ραιαξνί, άλεηνη, λα απνπλέεηε
ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηηο απφςεηο ζαο.
6. Πξνζέμηε θαη ηελ εκθάληζή ζαο! Οχηε θνπζηνπκάθη θαη γξαβαηνχια νχηε ζαγηνλάξα.
7 Ηνπιίνπ 2011 11:04 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηνχκε πνιχ! Να΄ζαη θαιά! Δπραξηζηνχκε θαη ηε "dora" γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο
ζειίδαο ηνπ Γ. Λνγνζέηε/ ΠΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ. Γείηε θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξεη ν
ηδέξεο Μνηζηφιαο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ. Βαζίιεο

7 Ηνπιίνπ 2011 11:05 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πλάδειθε ζεξκά ζπγραξεηήξηα! Δίζηε παξάδεηγκα πξνο κίκεζη, φρη κφλν γηα απηφ
πνπ θάλεηε ηψξα, αιιά γηα φιε ζαο ηελ πξνζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, θάηη πνπ εχθνια
κπνξεί θαλείο λα ην δηαθξίλεη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ζαο!
αο επραξηζηνχκε!
8 Ηνπιίνπ 2011 12:00 κ.κ.
xara είπε...
πλάδειθε, ζνπ εχρνκαη " θαιή επηηπρία" ζηηο απξηαλέο ζνπ θξίζεηο. θαληάδνκαη φηη ζα
δηαπξέςεηο, αθνχ είζαη ζε βάζνο γλψζηεο ησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη φισλ φζσλ
πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ απηφ θαη φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ δξνκνινγνχληαη ζηελ
εθπαίδεπζε. Υαίξνκαη πνπ Μεζζήληνο πξνζθέξεη ζηνλ θιάδν ζε παλειιαδηθφ επίπεδν
δίλνληαο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο. Νηψζσ αλάηαζε γηα ηε βνήζεηά ζνπ γηαηί θαηάγνκαη
απφ ηελ Κππαξηζζία Μεζζελίαο. Καιή επηηπρία απφ θαξδηάο. ΥΑΡΑ ΚΑΡΑΣΑΡΑΚΖ,
ππνςήθηα δηεπζχληξηα.
8 Ηνπιίνπ 2011 12:43 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Αγαπεηέ ζπλάδεξθε, αηζζάλνκαη φηη έλα απιφ «επραξηζηψ» είλαη ιίγν γηα φ,ηη
πξνζθέξεηο εδψ.
Οη απαληήζεηο ζνπ απνπλένπλ πείξα, επξχηεηα πλεχκαηνο θαη πξν παληφο αγάπε γη'
απηφ πνπ θάλεηο. Δίλαη ρξήζηκεο φρη κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεπζπληέο, αιιά θαη
γηα φινπο εκάο, ηνπο ππφινηπνπο.
Πνιχ ζα ήζεια λα ήζνπλ δηεπζπληήο θαη ζην δηθφ κνπ ζρνιείν! :-)
8 Ηνπιίνπ 2011 2:14 κ.κ.
fk είπε...
Πνιχ ρξήζηκε δνπιεηά. Δπραξηζηνχκε πνιχ. Πεξηκέλνπκε ζρφιηα ζπλαδέιθσλ πνπ
ήδε πέξαζαλ ηε δηαδηθαζία.
8 Ηνπιίνπ 2011 2:31 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Ζ δεπηεξνβάζκηα έρεη 180 πεξίπνπ θαη ε πξσηνβάζκηα 130 . ρεδφλ φια ηεο
πξσηνβάζκηαο πεξηιακβάλνληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα .Καιχπηνληαη κε κηθξέο
ηξνπνπνηήζεηο π.ρ. δελ απνβάιινληαη καζεηέο ζην δεκνηηθφ. Κάπνηεο απαληήζεηο
είλαη αθξηβψο νη ίδηεο π.ρ. ε θαθνπνίεζε καζεηψλ.
8 Ηνπιίνπ 2011 5:45 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θεξκά ζπγραξεηήξηα.
Σν κεγαιχηεξν θαηφξζσκά ζαο είλαη λα παξακέλεηε αληδηνηειήο ζε ηνχηεο ηηο κέξεο.
αο επραξηζηψ πνιχ.
8 Ηνπιίνπ 2011 6:18 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Μεηά απφ 100ρηι επηζθέπηεο ζην blog,
ε αλαγθαηφηεηα ηνπ δελ έρεη αλάγθε ζρνιίσλ. Υίιηα επραξηζηνχκε ζπλάδειθε γηα ηελ
έκπξαθηε ζπλεξγαζία θαη ζπκπαξάζηαζε!
Καιφ θνπξάγην ζε φινπο!
8 Ηνπιίνπ 2011 8:47 κ.κ.
DORA είπε...
Μήπσο γλσξίδεηε ζε πνην βηβιίν θξαηνχληαη ηα πξαθηηθά ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ;
8 Ηνπιίνπ 2011 9:07 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
Ξερσξηζηφ "Βηβιίν ρνιηθνχ πκβνπιίνπ".
8 Ηνπιίνπ 2011 9:32 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Καιή επηηπρία γηα αχξην. Αλαγλψζηεο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ππνςήθηνο.
8 Ηνπιίνπ 2011 9:37 κ.κ.
nikdimoudis είπε...
Καιή επηηπρία ζπλάδειθε.
8 Ηνπιίνπ 2011 10:13 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Καιή επηηπρία ζπλάδειθε...αλ θαη ζα ηελ έρεηο γηαηί ζπλάδειθνη ζαλ εζάο αμίδνπλ λα
είλαη δηεπζπληέο. Διπίδσ λα κελ καο μεράζεηε ζηε ζπλέρεηα. Γηα καο ηνπο λένπο
ππνςεθίνπο ε βνήζεηα ζαο είλαη ζεκαληηθφηαηε.
8 Ηνπιίνπ 2011 10:34 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Ζ πηφ δχζθνιε εξψηεζε λνκίδσ είλαη απηή γηα ηε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ oπζηψλ ζε
ζρνιείν, γηαηί θαηαηίζεηαη επψλπκε θαηαγγειία καζεηψλ. Τπάξρεη θάπνηα άπνςε;
8 Ηνπιίνπ 2011 11:19 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πλάδειθε... ην "επραξηζηψ" είλαη ιίγν!!!... Καιή επηηπρία αχξην ζηε ζπλέληεπμή ζνπ!!!
Ρέληα Κ.
8 Ηνπιίνπ 2011 11:42 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...

Kαιή ζαο επηηπρία γηα ζήκεξα!
9 Ηνπιίνπ 2011 8:12 π.κ.
smaragda kollia είπε...
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε βνήζεηά ζαο!! Δίρα πληγεί κέζα ζηα βηβιία θαη ζηελ
αλαδήηεζε ησλ απαληήζεσλ. Πνηα ζα ήηαλ ε ηνπνζέηεζή ζαο ζηελ εξψηεζε:
"Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη ζαο θαηαηίζεηαη επψλπκε θαηαγγειία απφ καζεηέο φηη
καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ"
καξάγδα Κφιιηα
9 Ηνπιίνπ 2011 8:13 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Ρε παηδηά, ν ζπλάδειθνο θάλεη εμαίξεηε δνπιεηά θαη "θνηλσλεί" ηε γλψζε θαη ηελ
εκπεηξία ηνπ. Δίλαη ζσζηφ φκσο εκείο λα δίλνπκε "παξαγγειίεο" δεηψληαο απαληήζεηο
γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ρσξίο λα ζπκβάιινπκε θαζφινπ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
πεξηερνκέλνπ;
Καιή ζπλέρεηα ζε φινπο...
9 Ηνπιίνπ 2011 9:52 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΑΡΥΗΕΟΤΜΔ ΣΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ
ΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΑΠΟΗΔ ΝΔΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 100 Α ΣΗ ΑΝΑΡΣΖΔΗ
ΚΑΠΟΗΟ ΤΝΑΓΔΡΦΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ. ΔΤΥΑΡΗΣΧ
georgiosvarnav@yahoo.gr
9 Ηνπιίνπ 2011 11:35 π.κ.
Δ.Γ. ΠΔ19 είπε...
ΘΔΜΑ.
Ο Γηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ελφο ζρνιείνπ θαηφπηλ έληνλσλ δηαθσληψλ
γηα ην ρσξηζκφ/θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ (επηέκβξηνο) ελφςεη ηνπ λένπ ζρνιηθνχ έηνπο
απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζε θιήξσζε
Α)ε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο είλαη δεκνθξαηηθή αιιά δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη
απνηειεζκαηηθή. Πξέπεη λα είλαη θαη δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή.
β)παξφιν πνπ δελ ππάξρεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε ν ζχιινγνο ζα κπνξνχζε λα
εθαξκφζεη ηελ δηνηθεηηθή αξρή "ν θαηάιιεινο δάζθαινο ζηελ θαηάιιειε ηάμε" πξνο
φθεινο ησλ καζεηψλ. Οπφηε εδψ έρεη ιφγν ν δηεπζπληήο
γ)Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο
ηνπ ζπιιφγνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ θαζεγεηψλ ηελ ζπλνρή ηεο
νκάδαο θαη ηελ εγεζία.
Κάπνπ δηάβαζα φηη θαη ν ζχκβνπινο κπνξεί λα έρεη ιφγν ζηελ θαηαλνκή ησλ
ηκεκάησλ. Καιφ είλαη λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε εζσηεξηθά ην ζέκα.
Τπάξρεη ΚΑΗ ην ζέκα 44 πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί απφ ηνλ θχξην Πιαηαξά.
ΠΑΗΓΗΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΚΑΚΟ Ο ΓΗΑΜΟΗΡΑΜΟ Α ΚΑΝΟΤΜΔ ΜΗΑ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ...
9 Ηνπιίνπ 2011 1:29 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...

Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ζπλάδειθε. Πνιχ ρξήζηκα φια.
9 Ηνπιίνπ 2011 1:36 κ.κ.
smaragda kollia είπε...
Πνιχ ζσζηή παξαηήξεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ γηα ην κνίξαζκα ησλ εξσηήζεσλ. Απιά νη
λεψηεξνη ζπλάδειθνη έρνπκε ηνλ αλάινγν θφβν γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ.
Παξαζέησ θάπνηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην
βηβιίν "Δπηκφξθσζε θαη αμηνιφγεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο" Διέλε Καηζαξνχ θαη
Μαξίλα Γεδνχιε
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Δίλαη αλαγθαία. Ο εθπαηδεπηηθφο θξίλεηαη „άηππα θαζεκεξηλά απφ ηνλ
εαπηφ ηνπ, ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλαδέιθνπο. Πξνθαιεί έληαζε, „άγρνο,
πίεζε θφβν ηδίσο φηαλ ζπλδέεηαη κε ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη δηελεξγείηαη απφ
εμσηεξηθνχο θνξείο Ζ αμηνιφγεζε βαζηθφο κνριφο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ζεκαληηθή πεγή αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.3
ΜΟΝΣΔΛΑ (ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ , ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΑΠΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ,
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ)
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ : δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλαθφινπζα ε ζεξαπεία ησλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίδνληαη απφ ηα
ίδηα ηα ζρνιεία. ηφρνο ε απνηχπσζε θαη ε εξκελεία ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλέβαιαλ
ζηε δηακφξθσζε ηνπ φπνηνπ απνηειέζκαηνο ζηε ηάμε θαη ην ζρνιείν. Ο εθπαηδεπηηθφο
πνπ εξγάδεηαη ζε έλα πιαίζην επηθνηλσληαθφ θαη αλαζρνραζηηθφ, επηρεηξεί αμηνιφγεζε
ηνπ καζεηή, ηνπ εαπηνχ ηνπ, ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο, ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε
ζρνιηθή κνλάδα.
Απηναμηνιφγεζε κέζσ αηνκηθνχ θαθέινπ θαη ηνπ πιάλνπ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
πνπ δηακνξθψλεη ν εθπαηδεπηηθφο. Ο θάθεινο δηακνξθψλεηαη κέζσ κεζνδηθήο
ζπγθέληξσζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ απαξαίηεην πιηθφ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα
θαζνξίδεη θαη λα απνηηκά ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ
ζηφρσλ. Θέκαηα εξγαζηψλ πνπ αλέζεζε ζηνπο καζεηέο, δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζηε ηάμε, θχιια εξγαζίαο νκαδηθψλ εξγαζηψλ,
νπηηθναθνπζηηθφ θαη έληππν πιηθφ, δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ θαηαζθεχαζε, δείγκαηα απφ
δηνξζσκέλα γξαπηά. Ο θάθεινο απνηππψλεη ηελ πνξεία πνπ δηαλχεη ν εθπαηδεπηηθφο,
απφ πνχ μεθίλεζε ηη πέηπρε, πνηνπο ζηφρνπο ζέηεη γηα ην κέιινλ. Σαηξηάδεη ζε έλαλ
επαγγεικαηία ν αηνκηθφο θάθεινο. Γίλεη ηελ αλάινγε ζνβαξφηεηα φηη νη εθπαηδεπηηθνί
είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπο. Μπνξνχλ λα βειηησζνχλ
θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο κε βάζε πξνζσπηθνχο ζηνραζκνχο θαη
αμηνινγήζεηο.
Καη πάιη επραξηζηψ πνιχ
καξάγδα Κφιιηα
9 Ηνπιίνπ 2011 4:52 κ.κ.
Αγγειηθή Πνπινπνχινπ είπε...
Αγαπεηέ ζπλάδειθε θαη ζπκπαηξηψηε,
ην "επραξηζηνχκε πνιχ, πνιχ" είλαη πνιχ κηθξφ κπξνζηά ζην κεγαιείν ζνπ! Δίκαη ΠΔ2,
ην ζρνιείν κνπ ζηε Β΄ΑΘΉΝΑ ΤΓΥΧΝΔΌΣΖΚΔ κε ην ζπζηεγαδφκελφ ηνπ, έρνπκε
πνιινχο καζεηέο αιινδαπνχο θαη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Γελ έρσ κεηξήζηκα κφξηα
γηα λα γίλσ Γ/ληξηα, φκσο έθαλα αίηεζε θαη έρσ ππνβιεζεί ζε κηα "επράξηζηε
ηαιαηπσξία" λα δηαβάζσ, λα κάζσ, λα βειηησζψ. Δπίζεο θιεξψζεθα ζηελ πηινηηθή
θάζε ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο, φπνπ έρσ κάζεη πνιιά ζρεηηθά κε
ην Νέν ρνιείν ζηηο ηξεηο πξψηεο ζπλεδξίεο. Ήκνπλ αλαγλψζηξηά ζαο απφ πξηλ.
Υαίξνκαη πνπ ε Μεζζελία είλαη πξσηνπφξνο, κέζσ πκψλ. Έηζη θαη ην 1821: αλ δελ
ππήξραλ νη Μεζζήληνη ήξσεο, ηψξα ζα ήκαζηαλ... Να είζηε πάληα θαιά εζείο θαη ε
νηθνγέλεηά ζαο. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

9 Ηνπιίνπ 2011 6:36 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πλάδειθνη, κηα παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ
ηκεκάησλ κε θιήξσζε
Τπάξρεη λνκνζεζία πνπ μεθαζαξίδεη ην ζέκα
πγθεθξηκέλα ζηελ Τπ.Απφθαζε 105657/ΦΔΚ 1340, ηεχρνο Β απφ 16/10/2002 ζην
Άξζξν39 "Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ" ζηελ παξάγξαθν
15 αλαθέξνληαη ηα εμήο: "ηαλ ν χιινγνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αδπλαηεί λα
αλαζέζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ή ηελ θαηαλνκή ηάμεσλ θαη
ηκεκάησλ, ηελ απφθαζε παίξλεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην
ρνιηθφ χκβνπιν..."
Γηψξγνο Κ.
Καιή επηηπρία ζε φινπο
9 Ηνπιίνπ 2011 7:26 κ.κ.
jorgos είπε...
Αγαπεηέ ζπλάδειθε ζπγραξεηήξηα,
γηα ηνλ φγθν δνπιεηάο θαη γηα ηηο απφςεηο ζνπ.
Δπίηξεςέ κνπ κηα παξαηήξεζε ζην ηειεπηαίν πνπ δηάβαζα, λνκίδσ ην 99.
Παιηφηεξα ην ίδην ζα αληηκεηψπηδα ηελ θαηάζηαζε, αιιά έρσ κεγάιν ελδνηαζκφ γηα ην
'ξνπθηάλνπο' θαη 'θαηαδφηεο'. Μήπσο ην έρνπκε παξεμεγήζεη απφ άιιεο, άζρεκεο
επνρέο; Μήπσο ην εζηθφ θαη θνηλσληθά ππεχζπλν είλαη φπνηνο ζπάεη λα πιεξψλεη θαη
φζν αμίδνπκε λα πιεξσλφκαζηε; Υσξίο βέβαηα εθδηθεηηθέο δηαζέζεηο ηηκσξίαο, αιιά
δίθαηεο απφδνζεο επζπλψλ.
Καιή ε καζεηηθή αιιειεγγχε θαη ε θηιία, αιιά κπνξνχκε λα πνχκε ζην θίιν καο φηη ζα
ζηαζνχκε κελ ζην πιάη ηνπ, ζα εθηηκήζνπκε φκσο πεξηζζφηεξν αλ κε γελλαηφηεηα
αλαιάβεη ηελ επζχλε ησλ δεκηψλ πνπ έθαλε. Καη ζα βνεζήζνπκε φινη καδί ηελ
απνθαηάζηαζε. Σνπ δηθνχ καο ζρνιείνπ θαη ησλ παηδηψλ καο.
9 Ηνπιίνπ 2011 8:29 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θέκα 101....Αλαθέξεηαη ζε παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη φρη ζε ζπλεδξηάζεηο
ζπιιφγνπ. ε απηέο κπνξεί λα γίλεη κηα γεληθή ζπδήηεζε γηα λέεο παηδαγσγηθέο
κεζφδνπο, ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο καζεηή, ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο
απεηζαξρίαο καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Α θ.α.
Αξζηλφε
10 Ηνπιίνπ 2011 10:15 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα γηα ηελ πξνζθνξά ζαο ζηνπο ππνςήθηνπο αιιά θαη ζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο.
Ζ βνήζεηα θαη ε ππνζηήξημε πξνήιζε απφ ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηθέξεηαο.
Υίιηα επραξηζηνχκε!
10 Ηνπιίνπ 2011 1:32 κ.κ.
Γ.Π. είπε...

Ζ αιήζεηα είλαη , φηη πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ θαη φρη γηα εμεηάζεηο θαη κνηξάδσ νηνλεί
«ζθνλάθηα» ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πξηλ ηηο εμεηάζεηο.
Σν ζέκα θαίλεηαη πεξίεξγν αλ ην δεηο απφ θάπνηεο νπηηθέο.
Μπνξψ λα αλαθέξσ θίλεηξα γχξσ απφ απηφ ή θαη κε αγθπιψζεηο.
Αο πνχκε φηη έρσ αξθεηά κφξηα θαη δελ ζηνρεχσ ζε «ζρνιεία θηιέηα» πεξηδήηεηα
δειαδή θηι. Βεβαίσο, είκαη απφ ηνπο ιίγνπο πνπ γλσξίδνπλ ζρεδφλ βησκαηηθά φηη
κπνξεί λα ζνπ βάιινπλ θαη 5 ζηα 15 θαη λα παο «αδηάβαζηνο» θαη κεηά ηξέρα ζηα
δηθαζηήξηα ραιψληαο ιεθηά πνπ δελ έρεηο θαη θνξηηδφκελνο ζπλαηζζεκαηηθά, γηα λα
δηθαησζείο! (Βιέπε «ηεθκήξην λνκηκφηεηαο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ»)
Αο πνχκε σο πξψηνο (παιηά) ζηνλ πίλαθα ησλ αληηθεηκεληθψλ κνξίσλ έβαδα θαη 16
πξνηηκήζεηο ζρνιείσλ. Ο άιινο ζηελ κέζε ηνπ πίλαθα έβαδε κνλαδηθέο πξνηηκήζεηο
θαη κεηά πνπ δελ γηλφηαλ (φ,ηη πην εχθνιν!) έηξερε θαη κνίξαδε κελχζεηο επεηδή
ζεσξνχζε εαπηφλ ζηγέληα.
Αιιά ην ζνβαξφ θίλεηξν είλαη άιιν. Ναη κελ ηα πξνεγνχκελα είλαη «πξναπαηηνχκελα
θίλεηξα» αιιά απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί νη κειέηεο πεξίπησζεο είλαη
ζίγνπξν, φηη θάπνηνη κε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε (δελ ελλνψ ππνρξεσηηθά θάηη
χπνπην) έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ ππνςήθην πνπ δελ μέξεη
θάπνηνλ ζπληαμηνχρν Γηεπζπληή (πνπ λα κελ δηαγσλίδεηαη) θαη λα ηνπ ιχζεη θάπνηεο
απνξίεο. Αλ ην δεηο θαιά, είλαη αληηζπληαγκαηηθφ. Βεβαίσο δελ κεκςηκνηξψ κε απηφ,
αθνχ ζρεδφλ φια πνπ καο πεξηβάιινπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πάζρνπλ απφ ην λα
ραξαθηεξηζηνχλ φηη είλαη «ίζσλ επθαηξηψλ» θηι Τπήξρε θαη ε επηινγή ηεο επηιεθηηθήο
ελεκέξσζεο νκάδαο , αιιά ήηαλ εθηφο αμηψλ κνπ.
Δκείο δελ ιέκε ζηα παηδηά φηη νη γλψζεηο είλαη ην κφλν πξάγκα πνπ δίλεηο ρσξίο λα ην
ράλεηο;
Ση άιιν λα θάλσ; Να βγάισ....βηβιίν; Ξέξεηε θαλέλαλ πνπ λα έγηλε πινχζηνο απφ ηελ
ζπγγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ηελ ...Διιάδα;
ηελ φιε πξνζπάζεηα ηελ εθιακβάλσ σο κηα εθπφλεζε εξγαζίαο πνπ κε βειηηψλεη.
Σφζν απιά......
10 Ηνπιίνπ 2011 2:00 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν
πξάμεσλ θαλνληθά;
Άλ αθνξνχλ επηβνιή πνηλήο θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν επηβνιήο πνηλψλ; Παξαθαιψ
θ.Πιαηάξε απαληήζηε κνπ. Δπραξηζηψ.
10 Ηνπιίνπ 2011 4:31 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
ην εηδηθφ βηβιίν πνηλψλ, θαηαρσξίδνπκε Παξαηήξεζε (άκα ζέιεη ηελ γξάθεη)
Δπίπιεμε θαη Χξηαία Απνκάθξπλζε, αθνχ απηφ ην θάλεη ν Καζεγεηήο σο
κνλνπξφζσπν πεηζαξρηθφ φξγαλν.
Σν ίδην θαη ν Γηεπζπληήο , φπνπ κπνξεί λα ηηκσξήζεη κέρξη 3 κέξεο.
Αιιά ν χιινγνο θαηαρσξίδεηο ηηο πξάμεηο ηνπ ζην Βηβιίν ηνπ Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ.
Γελ μέξσ αλ θάπνπ ην θάλνπλ ιίγν δηαθνξεηηθά (ι.ρ. ν Γηεπζπληήο έρεη δηθφ ηνπ βηβιίν
Πξάμεσλ θαη αλ βάιιεη ηελ πνηλή ζε απηφ ην βηβιίν, πάιη λφκηκνο είλαη)
Πξφβιεκα ππάξρεη ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ, αλ δελ ππάξρεη πξαθηηθφ. Γελ ππάξρεη
πξαθηηθφ=δελ ππάξρεη πνηλή.
πλήζσο απηφ θαηαζηξαηεγείηαη κε ηηο Χ.Α. πνπ γξάθνπλ δίπια ζην απνπζηνιφγην
Χ.Α. θαη ππνγξάθνπλ. Απηφ ππνδεινί φηη δελ είλαη δηθαηνινγήζηκε ε απνπζία θαη λα
ελεκεξσζεί ν γνλέαο. Αιιά αλ δελ ππάξρεη θαηαρψξηζε ζην ΒΗΒΛΗΟ ΠΟΗΝΧΝ, είλαη
ζαλ λα κελ έγηλε πνηέ.
Αλ είλαη λα κείλεη καζεηήο απφ απνπζίεο, απηά πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη λα ηξηπινειεγρζνχλ γηα ιφγνπο πξνθαλείο.
10 Ηνπιίνπ 2011 5:05 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Θέκα 101
αλ ην ζεκηλάξην δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν εληφο ηνπ ζρνιηθνχ
σξαξίνπ ν εθπ/θνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάεη θαη ν Γ/ληεο λα αιιάμεη ην ΧΠ, έηζη
ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλαδέιθνπ θαη λα δηαηεξεζεί ε εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Αξζηλφε
10 Ηνπιίνπ 2011 8:16 κ.κ.
Δχα Π. είπε...
ηε κειέηε πεξίπησζεο κε αξηζκφ 92 αλαθέξεηε φηη ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ νη ζπλάδειθνη
πνπ είλαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν ππεξεζίαο παίξλνπλ θαλνληθή άδεηα. Με πνην ζθεπηηθφ
ζα πάξνπλ θαλνληθή άδεηα φηαλ ν Πξντζηάκελνο δεηά λα αλαγξάθεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ
νπνίν ηε δεηνχλ; Απηφ ηνπιάρηζηνλ ηζρχεη ζην δηθφ καο λνκφ. Καηαλννχκε φηη είλαη
καθξηά απφ ηα ζπίηηα ηνπο, αιιά δελ ζα ραιάζεη ν θφζκνο αλ πάλε ηελ παξακνλή ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ 24 Γεθεκβξίνπ. Πξέπεη θαη απηνί λα ζπζηάζνπλ θάπνηα πξάγκαηα. Θα
ήζεια ηε δηθή ζαο άπνςε θ. Πιαηάξε θαζψο θαη ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζα
δηαβάζνπλ ην ζρφιην θαη ζειήζνπλ λα απαληήζνπλ. Δπραξηζηψ.
10 Ηνπιίνπ 2011 11:48 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θέκα 94
λνκίδσ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αλαθέξεηε ζηελ ζρνιηθή δηαξξνή θαη πσο ν Γ/ληεο
θαιείηαη λα ηελ αληηκεησπίζεη
Αξζηλφε10 Ηνπιίνπ 2011 11:50 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν
πξάμεσλ θαλνληθά;
Απάληεζε:
Έθηαθηεο θαη ηαθηηθέο αλαγξάθνληαη ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ πιιφγνπ.
Άλ αθνξνχλ επηβνιή πνηλήο θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν επηβνιήο πνηλψλ;
Απάληεζε:
Απηέο πνπ επηβάιιεη ν χιινγνο θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ πιιφγνπ.
ην βηβιίν «Δπηβνιήο Κπξψζεσλ» κπαίλνπλ φια ηα άιια (Παξαηεξήζεηο, επηπιήμεηο,
Χ.Α,) απφ Καζεγεηέο θαζψο θαη νη πνηλέο απφ Γηεπζπληή.
Γελ μέξσ πψο αθνχγεηαη απηφ κε ην βηβιίν, αιιά έρεη καη ζνθία ζε ζρέζε κε θάπνηνπο
πνπ βγάδνπλ γηα ςήινπ πήδεκα έμσ ηα παηδηά. Μπαίλνπλ ζηνλ θφπν λα γξάςνπλ κηα
ζειίδα πξνεθηππσκέλε , βιέπνπλ θαη νη άιινη θαζεγεηέο ηα θαηνξζψκαηα ηνπ καζεηή
, ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα δηθά ηνπο («ε κέλα Πνπινπνπιφπνπιε, θάζεζαη Παλαγία, ζηα
άιια καζήκαηα ηη ηνπο θάλεηο ξε θαη ζε πεηάλε ζπλέρεηα έμσ;»)Δλεκεξψλνληαη
ιεπηνκεξψο νη γνλείο, βιέπνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο
καζεηή, ίζσο πξνιάβνπκε κηα θαθή εμέιημε (Απηφ είλαη ην πην ιεηηνπξγηθφ)

11 Ηνπιίνπ 2011 1:28 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Γη ηελ Δχα θαη ηελ άδεηα ηεο 23εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ:
Γελ ηεξνχκε θακηά θνξά ην ΓΡΑΜΜΑ ηνπ λφκνπ αιιά ην ΠΝΔΤΜΑ. Δπίζεο
ιεηηνπξγνχκε κε ηελ ινγηθή δηαθχιαμεο ΜΔΗΕΟΝΟ ΑΓΑΘΟΤ.
Θπκάκαη ηηο εμεγήζεηο θαη αλ ην μαλαζθεθζψ, ηα ίδηα ζα μαλαγξάςσ. Μφλν λα
πξνζζέζσ, φηη είλαη ΑΠΗΣΔΤΣΑ ΥΤΓΑΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΕΖΜΗΟ, λα ζνπ θέξεη ΦΔΤΣΗΚΟ
ΥΑΡΣΗ ΑΘΔΝΔΗΑ!
Δγψ δελ ζέισ λα θνξντδεχνπκε ή λα κεηεξρφκαζηε θνξντδίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
(θαη αλ δελ θάλσ ιάζνο κε ηελ ξχζκηζε 1 κέξα/κήλα Τπεξεζίαο) δηθαηνχηαη 4 κέξεο θαη
ηνπ δίλνπκε 1 , ελψ νη άιιεο ηξεηο ΓΔΝ ΜΔΣΑΦΔΡΟΝΣΑΗ, ΥΑΝΟΝΣΑΗ!!!΄Έλαο
επαγγεικαηίαο ινπθαδφξνο ζα θξφληηδε λα ηηο εμαληιήζεη! Να κελ ηελ δψζσ ηελ ΜΗΑ
ΜΔΡΑ ζηνλ πλάδειθν λα πάεη λα δεη ηα παηδηά ηνπ θαη ηελ Γπλαίθα ηνπ θαη λα ηνλ
πηάζεη θακία απαγφξεπζε απφπινπ απφ ηελ Μχξηλα θαη λα θάλεη Υξηζηνχγελλα ζην
ιηκάλη; Μεηά ζα δνπιεχεη κε θαηεβαζκέλε κνχξε θαη ζα ηελ πιεξψζεη ην ρνιείν!
Γελ πξέπεη λα είκαζηε θαθνκνίξεδεο, αο θάλνπκε παξαηππία. Αο έιζεη ν Πξντζηάκελνο
λα κε ειέγμεη! Σν αλαιακβάλσ!
11 Ηνπιίνπ 2011 1:47 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Γηα ηνλ θ. Γηψξγν Παπιίδε κηα απάληεζε:
Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηα θαιά ζνπ ιφγηα θαη είκαη βέβαηνο, φηη ζα πάο θαιά ζηελ
Δθπαίδεπζε θαη ζα έρεηο θαη αλάινγε εμέιημε ηελ νπνία ζνπ εχρνκαη κε φιε κνπ ηελ
θαξδηά, γηαηί κάρεζαη γηα ην δίθην.
11 Ηνπιίνπ 2011 1:51 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Γηα ηελ Αξζηλφε θαη ην 94 ν ζέκα:
Γελ είλαη δπλαηφλ Αξζηλφε λα αλαθέξεηαη ζηελ καζεηηθή δηαξξνή, δηφηη απηή είλαη
ΣΖΝ ΔΞΑΔΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Να γίλσ ζαθήο:
Μπαίλνπλ ζηελ πξψηε 80 θαη θζάλνπλ ζηελ έθηε 60 .
Γηαξξνή είλαη νη 80-60=20
Ζ πξψηε ηελ επφκελε ρξνληά ζα έρεη (αλ δελ έρνπκε Γεκνγξαθηθή ππνηξνπή) πάιη 80
πνπ ζα θζάζνπλ ζηελ έθηε πάιη 60 (αλ ε δηαξξνή εμαθνινπζήζεη λα κέλεη ζηαζεξή)
πλεπψο:
Αλ ε δηαξξνή δηαηεξείηαη ΣΑΘΔΡΖ (ι.ρ. 20%) θαη ε ηξνθνδνζία ζηαζεξή , ηφηε ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ΜΔΝΔΗ ΣΑΘΔΡΟ!
Γηα λα δηαπηζηψζεη ν Γηεπζπληήο κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηνπ Ceteris
Paribus (φισλ ησλ άιισλ ζηαζεξψλ) ηφηε πξέπεη λα νθείιεηαη ζην Γεκνγξαθηθφ.
Ζ δηαξξνή, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο (πνζνζηφ καζεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ζε κηα
βαζκίδα) δελ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε κεγάιν ξπζκφ εθηφο αλ έρνπλ γίλεη
θνζκντζηνξηθέο θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ δηέιαζαλ ηεο πξνζνρήο καο, αιιά θαη ηφηε
ζα ην θαηαιαβαίλακε , αθνχ είλαη κεηξήζηκν κέγεζνο («Ζ κέζε δηαξξνή ζηελ
Πξσηνβάζκηα είλαη 20%») Σφζν δελ είλαη θαη ηψξα; Σν λνχκεξν απηφ ην ζπκάκαη εδψ
θαη 20 ρξφληα!
:-)
Απηφ κεηξάηαη σο εμήο:
(Δγγξαθφκελνη ζηελ Α΄Γεκνηηθνχ ζε φιε ηελ Διιάδα-ιαβφληεο απνιπηήξην Γεκνηηθνχ
ζε φιε ηελ Διιάδα)/Δγγξαθφκελνη ζηελ Α΄Γεκνηηθνχ ζε φιε ηελ Διιάδα

Γει. (Δ-Α)/Δ
Καλνληθά ζα έπξεπε λα έρεη κεησζεί...
11 Ηνπιίνπ 2011 2:32 π.κ.
Ο ΚΑΚΟ ΜΑΘΖΣΖ είπε...
Χο πξνο ηα πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΑΝΔΠ ΓΔΔ
γηα ηα έηε 2001-2008 είλαη 0,8%- 1% γηα ηελ πξσηνβάζκηα (θαη νθείιεηαη θπξίσο ζε
εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο νη ΡΟΜΑ) θαη γχξσ ζην 12% ζηε Β/ζκηα (5% ζην
Γπκλάζην θαη 20% ζην Λχθεην- κε βγάιεηε κέζν φξν,ζην Λχθεην πεγαίλνπλ ιηγφηεξνη
καζεηέο θαζψο άιινη θαηεπζχλνληαη ζηα ΣΔΔ ΗΔΚ θιπ.
11 Ηνπιίνπ 2011 3:54 π.κ.
Γ.Π. είπε...
Άξα ζπκάκαη ηνλ πξν....ηεζζαξαθνληαεηίαο δείθηε!
Δλλνείηαη, φηη νη δείθηεο απηνί δελ πηάλνπλ φζνπο δελ πάλε θαζφινπ. Απηφ κε ηνπο
Σζηγγάλνπο είλαη πεξηζζφηεξν.
Δπραξηζηψ γηα ηελ ππφδεημε φηη δελ έρεη λφεκα ν Μ.Ο. γηα ηελ δηαξξνή ζε Γπκλάζην Λχθεην! Έρεη φκσο λφεκα ν ζηαζκηθφο κέζνο, αξθεί λα γλσξίδνπκε πφζνη θνηηνχλ ζε
Γπκλάζηα (Γ)θαη πφζνη ζε Λχθεηα (Λ) θαη λα θάλνπκε ηνλ ππνινγηζκφ
Μ.Ο.=(Γ*5%+Λ*20%)/(Γ+Λ)
σζηφ;
:-)
Δπίζεο απφ ηνλ αξηζκφ Λ λα αθαηξέζνπκε ηνλ κηθξφ αξηζκφ θνηηνχλησλ ζηηο ΔΠΑ θαη
ηνλ απεηξνειάρηζην αξηζκφ ησλ Μεηαγπκλαζηθψλ ΗΔΚ
πάλησο, πέξα απφ απηνχο ηνπο δείθηεο, ζπκάκαη θάηη ζηνηρεία ηνπ 2000 πνπ έρσ
ζπγθξαηήζεη, φπνπ νη κηζνί Έιιελεο είλαη ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη, έλα θνληά ζην
10% ηειείσο αλαιθάβεηνη θαη βέβαηα έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ειεθηξνληθά
αλαιβάθεησλ!.
Πάλησο, ην 1% σο κέηξν ηεο δηαξξνήο ζην Γεκνηηθφ πνπ κνπ παξαζέζαηε , κπνξεί λα
είλαη ζσζηφ, αιιά δελ ππνινγίδεη φζνπο έρνπλ ππνρξέσζε λα πάλε θαη δελ πάλε
θαζφινπ.
Δπίζεο επραξηζηψ γηα ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία (αλ θαη ε ιέμε «επηθαηξνπνίεζε»
γηα «πξντζηνξηθή» γλψζε, δελ μέξσ ηη λφεκα έρεη!)
11 Ηνπιίνπ 2011 9:16 π.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Θέκα 61ν ΔΔΔΔΚ
Αλ ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα είλαη ε κεηαθίλεζε ηνπ παηδηνχ (πνπ είλαη ζπλήζσο
επίθαζε), ν Γ/ληεο κπνξεί λα πξνηείλεη ην παηδί λα κεηαθέξεηαη κε απηνθίλεην ηνπ
"βνήζεηα ζην ζπίηη" ΓΖΜΟ (έρεη γίλεη ζην παξειζφλ), ην ιεσθνξείν ησλ ΚΤΚΔΚΑΜΔΑ
ή κε έλα ηαμί πνπ ήδε κεηαθέξεη παηδηά ζην ΔΔΔΔΚ (Ννκαξρία-επίζεο εθηθηή ιχζε),
ζε ζπλεξγαζία δει κε ηνπηθνχο θνξείο θαη αλάιεςε επζχλεο απφ ηνπο γνλείοΑξζηλφε
11 Ηνπιίνπ 2011 9:06 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...

θε Πιάηαξε,
κνπ "επεζε" ην ζέκα 85 θαη απάληεζα ζρεδφλ φπσο εζείο ζηελ αλάξηεζε. Πξνζέζεζα
φηη πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε θπξία γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ
θαη θπξίσο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα αθνχ κηιάκε γηα αιινδαπφ
Θα ζαο ελεκεξψζσ γηα ηνλ βαζκφ κνπ
πγραξεηήξηα γηα ηνλ θφπν ζαο!!
12 Ηνπιίνπ 2011 7:28 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Σψξα πνπ ηέιεησζε ην άγρνο, λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε κεγαινςπρία ζαο, ηνλ θφπν
πνπ θαηαβάιαηε, ηελ πείξα θαη ηηο γλψζεηο πνπ κνηξαζηήθαηε καδί καο.
12 Ηνπιίνπ 2011 8:32 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Σψξα πνπ ηέιεησζε ην άγρνο, λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηε κεγαινςπρία ζαο, ηνλ θφπν
πνπ θαηαβάιαηε, ηελ πείξα θαη ηηο γλψζεηο πνπ κνηξαζηήθαηε καδί καο.
12 Ηνπιίνπ 2011 8:35 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
Λνηπφλ, ηη λα πεη θαλείο;
κπαίλσ ζην blog θαη κεηά ηε ζπλέληεπμε..
θ.Πιαηάξε, ζαο έρσ βάιεη ζηα ¨αγαπεκέλα¨...γηα λα κε ραλφκαζηε :)
13 Ηνπιίνπ 2011 1:36 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πγραξεηήξηα γηα ηελ φιε πξνζπάζεηα. Δπηπρψο πνπ αθφκε ππάξρνπλ άλζξσπνη.!!
18 Ηνπιίνπ 2011 8:10 κ.κ.
Αλψλπκνο είπε...
πλάδειθε είζαη δηακάληη θαη σο δηακάληη ζάπξεπε λα ήζνπλ ζηε ζέζε ηεο
Γηακαληνπνχινπ....Αλνημεο ηα κάηηα ζε ππνςεθίνπο θαη κε... Αλ δελ είρακαλ θαη
ζέλαλε ηη ζα είκαζηαλ ζηε γή κπνξεί νξλίζηα λάκαζηαλ λάρακελ θαηαζηξαθεί πνπ ιέεη
θαη ν Πάξηνο.. Παλάμηνο ζπγραξεηεξίσλ ..
Ση δηα δηαβάδνπκε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή πξηλ ηελ ζπλέληεπμε;
Ζ δένπζα απάληεζε ζην παξαπάλσ πξαθηηθφ εξψηεκα, κάιινλ είλαη «ην θαζεθνληνιφγην
ηνπ Γηεπζπληή»

Δίλαη ην παξαθάησ:

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝ. ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚ/ΣΧΝ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΟΛΟΓΗΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ'
ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ - ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ - ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΔ .Δ.Κ. - ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΟΜΔΧΝ .Δ.Κ.
Άξζξν 27
Έξγν ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
(άξζ. 11 πεξηπη. Γ Ν.1566/85)
Ο Γηεπζπληήο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο αιιά θαη
επηζηεκνληθφο - παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζην ρψξν απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1. Καζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο γηα έλα ζρνιείν δεκνθξαηηθφ θαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία.
2. Καζνδεγεί θαη βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο λεφηεξνπο,
αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη νθείιεη λα
απνηειεί παξάδεηγκα.
3. Φξνληίδεη ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεη ζηνηρεηψδεο κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά.
4. Γηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπο. πλεξγάδεηαη καδί ηνπο ηζφηηκα
θαη κε πλεχκα αιιειεγγχεο (primus inter pares). Γηαηεξεί θαη εληζρχεη ηελ ζπλνρή ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο, ελζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, εκπλέεη θαη παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα ζ΄ απηνχο.
5. Διέγρεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβαλ. Σέινο, αμηνινγεί ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ε λνκνζεζία νξίδεη, έρνληαο σο γλψκνλα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ ηνπο
ζθνπνχο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 παξ.4 ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 28
Γεληθά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ
Ο Γηεπζπληήο θαη ν Πξντζηάκελνο ζρνιείνπ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ν Γηεπζπληήο ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηα ηειέρε ηεο
Γηνίθεζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ απφ θνηλνχ
επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Δλζαξξχλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ λα αλαιακβάλεη
πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ειεχζεξσλ, ππεχζπλσλ,
δεκνθξαηηθψλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ.
Δηδηθφηεξα:
1. Δθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηξίηνπο.
2. Παξακέλεη ζην ζρνιείν φιεο ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο.
3. Δθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο ππεξεζηαθέο
εληνιέο ησλ ηειερψλ Γηνίθεζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη πινπνηεί ηηο
απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ.
4. Πξνσζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή
Πξντζηάκελν Γξαθείνπ θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Πξφζζεηεο
Γηδαθηηθήο ηήξημεο, Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, ηάμεσλ ππνδνρήο, θξνληηζηεξηαθψλ

ηκεκάησλ, ηκεκάησλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, Οινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ινηπψλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ.
5. πγθξνηεί κε πξάμε ηνπ ηηο επηηξνπέο γηα ηηο εμεηάζεηο, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
6. πληάζζεη ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο γηα ην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο
πξνβιέπεη ε λνκνζεζία.
7. Δλεκεξψλεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ.
8. ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ν Γηεπζπληήο ελεκεξψλεη θαη θπιάζζεη ηνπο θαθέινπο ησλ
ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε κεηάζεζεο,
ηνπο δηαβηβάδεη ζηα λέα ηνπο ζρνιεία "επί απνδείμεη".
9. ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη εθθαζαξηζηήο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ζρνιείνπ ηνπ θαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ νξίδεηαη εθπαηδεπηηθφο πνπ ηνλ
βνεζάεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
10. Έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη γηα ηελ
αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
11. Δλεκεξψλεη ηνπο λενδηφξηζηνπο, ηνπο αλαπιεξσηέο θαη ηνπο σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ρνξεγεί αληίγξαθα ησλ βαζηθψλ
λφκσλ, απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε.
12. ηελ πεξίπησζε πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Τπνδηεπζπληέο,
θαηακεξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο ζ' απηνχο.
13. Δίλαη ππεχζπλνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνδηεπζπληή, ην γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ
αξκφδην εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ ηήξεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ πάζεο θχζεσο
βηβιίσλ θαη εληχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην.
14. Φξνληίδεη γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ.
15. Οη Γηεπζπληέο ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ ζηηο θνηλέο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιιφγσλ
ιακβάλνπλ ππφςε φζα πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 39 παξ. 14 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 29
Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ην χιινγν ησλ
Γηδαζθφλησλ
Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:
1. Πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο, ζηηο νπνίεο θαη πξνεδξεχεη. Καηαξηίδεη
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη εηζεγείηαη ν ίδηνο ή αλαζέηεη ηελ εηζήγεζε ζεκάησλ ζε άιινλ
εθπαηδεπηηθφ.
2. ε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ εηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή ησλ πξφζζεησλ
εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ. Αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο δπλαηφηεηεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα
ζην πιαίζην ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ.
3. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο έρεη ηελ επζχλε ηεο ζχληαμεο ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ κε γλψκνλα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ.
4. Δλεκεξψλεη ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ γηα ην έξγν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο. Μεξηκλά
καδί κε ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο.
5. Δίλαη ππεχζπλνο, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ
ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ.
6. Δλεκεξψλεη ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο
θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.
7. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ
καζεηψλ θαη είλαη ππεχζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο

πεηζαξρίαο.
8. Φξνληίδεη λα θαιχπηνληαη νη δηδαθηηθέο ψξεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθψλ,
ηξνπνπνηψληαο ην εκεξήζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ή αλαζέηνληαο ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ ζε
δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ.
9. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Τπνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ νξηζζέληα εθπαηδεπηηθφ.
10. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ.
11. πλεξγάδεηαη κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ, νξίδεη ηνπο
επηηεξεηέο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο δηαηάμεσλ.
12. Παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζήθνληά
ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
13. Απεπζχλεη ζηνπο δηδάζθνληεο, φηαλ είλαη απαξαίηεην, ζπζηάζεηο κε πλεχκα ζπλαδειθηθήο
αιιειεγγχεο. Δάλ φκσο θάπνηνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά
ηνπο θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ κέλνπλ ρσξίο απνηέιεζκα, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην χιινγν ησλ
Γηδαζθφλησλ, ην δηνηθεηηθφ ηνπ Πξντζηάκελν θαη ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν. Δθφζνλ,
παξ΄ φια απηά, δελ ππάξμεη απνηέιεζκα, αλαθέξεηαη γξαπηά ζην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή
ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ.
14. Δλεκεξψλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην ζρνιείν θαη
απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο.
15. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο
απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε
απηή ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ ή ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.

Άξζξν 30
Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε ηνπο
ρνιηθνχο πκβνχινπο, ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ
Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:
1. ε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο πξνσζεί
ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζπκκεηέρεη ζ'
απηά. Ο ίδηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζήο ηνπο.
2. πλεξγάδεηαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ή ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ηνλ
Πξντζηάκελν Γξαθείνπ ή πξνθαιεί ζπζθέςεηο κε απηά γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
πνπ αληηκεησπίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα.
3. Αλαιακβάλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, πξσηνβνπιίεο γηα
ηε βνήζεηα ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν.
4. Δλεκεξψλεη ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν θαη ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ηνλ
Πξντζηάκελν Γξαθείνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνξθσηηθψλ ή άιισλ πνιηηηζηηθψλ
επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο θαη ζε παξαγσγηθέο
επηρεηξήζεηο.
5. Δλεκεξψλεη έγθαηξα ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ γηα ηηο
ειιείςεηο ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Άξζξν 31
Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ
ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο
Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:
1. πγθξνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ θάζε ηάμεο, φπσο ε λνκνζεζία πξνβιέπεη, θαη
θαηαλέκεη ηνπο καζεηέο ζηα ηκήκαηα, κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο

παηδαγσγηθήο, ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο.
2. Τπνγξάθεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ σο ππεχζπλνο θαη ζπλππνγξάθνπλ σο ζπλππεχζπλνη, ν
εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπλέηαμε ηνλ ηίηιν θαη νη δηδάζθνληεο, εθφζνλ απαηηείηαη.
3. πλεξγάδεηαη κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, κέζα ζε
θιίκα θαηαλφεζεο θαη ππεπζπλφηεηαο.
4. Δθαξκφδεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.
6. πληειεί ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θηιηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ καζεηψλ θαη
δηδαζθφλησλ.
7. Γηελεξγεί θαη αλαλεψλεη ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ απφ ηάμε ζε ηάμε.
8. Δθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ εγγξαθή
καζεηψλ αδήισησλ ζηα κεηξψα ή δεκνηνιφγηα.
9. Δγθξίλεη ηηο κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε
θχιαμε ησλ ζηνηρείσλ εγγξαθήο ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ.
Άξζξν 32
Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηα φξγαλα ιατθήο
ζπκκεηνρήο θαη ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο εθπαίδεπζεο
Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο:
1. Καιεί ηα κέιε ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ κε γξαπηή
πξφζθιεζε πνπ ηελ απεπζχλεη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα θαη θαηαξηίδεη ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε, χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ νξγάλσλ πνπ κεηέρνπλ ζην ρνιηθφ
πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 51 ηνπ Ν. 1566/85.
2. Καιεί ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε θαη ζπκκεηέρεη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπο, φηαλ πξνζθαιείηαη θαη ην ζεσξεί αλαγθαίν.
3. Γίλεη πιεξνθνξίεο ζε θάζε πνιίηε πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, θαη δελ ηνλ παξαπέκπεη ζε άιιεο ππεξεζίεο γηα ζέκαηα πνπ εθείλνο νθείιεη λα
γλσξίδεη.

πλαθέο:
Άξζξν 21
Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο
Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη
δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη
ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.
Δηδηθφηεξα:
1. Δπνπηεχνπλ ην έξγν ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, θαη
ειέγρνπλ αλ ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
2. Δπηζθέπηνληαη θαηά ηε θξίζε ηνπο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο
θαη παξέρνπλ ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο
3. πγθαινχλ ζπζθέςεηο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά πεξηνρή θαη
νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο
νδεγίεο θαη αίξνπλ ζρεηηθέο ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο.
4. πλεξγάδνληαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γξαθείσλ γηα
ηε δηεπζέηεζε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ήξεκν παηδαγσγηθφ θιίκα ζην
ζρνιείν θαη λα εμαζθαιίζνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο.

5. Δμεηάδνπλ ηηο θαηαγγειίεο πνπ γίλνληαη ζε βάξνο ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ειέγρνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνπλ φηη πθίζηαηαη πξφβιεκα,
αζθνχλ ηηο πεηζαξρηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο.
6. Φξνληίδνπλ γηα ηελ ππνδνκή θαη γηα ηα δηδαθηεξηαθά πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη
εηζεγνχληαη αξκνδίσο ηελ επηζθεπή ησλ δηδαθηεξίσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε έπηπια, ζθεχε
θαη επνπηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ εζσηεξηθψλ
θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ δηδαθηεξίσλ ζε κηα παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε.
7. Αμηνινγνχλ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 10
Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ
ζε ζρέζε κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη ηνπο πιιφγνπο ησλ Γηδαζθφλησλ
(Άξζξν 1 παξ. 2 Ν. 1304/82 )
Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο
πιιφγνπο ησλ Γηδαζθφλησλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή θαη
παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,
ην ζπληνληζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Δηδηθφηεξα νη ρνιηθνί χκβνπινη:
1. Μεηέρνπλ ζε θνηλέο ζπζθέςεηο κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο
Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ γηα ηελ εμέηαζε γεληθφηεξσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ κείδνλνο ζεκαζίαο. Σελ πξσηνβνπιία απηψλ ησλ ζπζθέςεσλ κπνξεί
λα έρεη ν Πξντζηάκελνο Δπηζηεκνληθήο - Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ή ν αξκφδηνο ρνιηθφο
χκβνπινο ή ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ή ν Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ ή ν Γηεπζπληήο ηνπ
ζρνιείνπ. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ δελ κεηέρεη ν πξντζηάκελνο Δπηζηεκνληθήο - Παηδαγσγηθήο
θαζνδήγεζεο, πξνεδξεχεη ν αξραηφηεξνο ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ ρνιηθφο χκβνπινο ή
Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο.
2. Ο ρνιηθφο χκβνπινο κπνξεί λα ζπγθαιεί έθηαθηεο ζπζθέςεηο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ
ζρνιείσλ ηεο γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο ηνπ, ελεκεξψλνληαο ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ην
χιινγν Γηδαζθφλησλ.
3. πλεξγάδνληαη κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ησλ παηδαγσγηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηελ νξγάλσζε ηεο
επηκφξθσζήο ηνπο (ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε), ηηο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο, ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία
ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ινηπψλ εμνπιηζηηθψλ κέζσλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη γεληθά ηελ αληηκεηψπηζε θάζε πξνβιήκαηνο ηεο αξκνδηφηεηάο
ηνπ ην νπνίν ελδερνκέλσο παξαθσιχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη δελ είλαη
δπλαηφ λα αληηκεησπηζηεί κφλν απφ ην Γηεπζπληή ή ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ. Ζ θαηαλνκή
ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ηάμεσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ην πξφβιεκα αληηκεησπίδεη ν
Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν.
4. πλεξγάδνληαη κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ηνπο αμηνινγεηέο - ζρεδηαζηέο θάζε
ζρνιείνπ θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δηδάζθνπλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο Πξφζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο ( Π.Γ..).
Παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε θαη θαζνδεγνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνλ εηδηθφ ηνκέα ηνπ θιάδνπ
ηνπο. Έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο
θαζψο θαη ηεο πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο ζηα ζρνιεία γεληθήο παηδαγσγηθήο επζχλεο.
Θέκα 100
"Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη ζαο θαηαηίζεηαη επψλπκε θαηαγγειία απφ καζεηέο φηη
καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ"
Απάληεζε:

λησο ε κειέηε πεξίπησζεο παξαπάλσ, είλαη ε πιένλ ρξήδνπζα πξνζθεθηηθψλ ρεηξηζκψλ.
Γη απηφ:
Σειέθσλν ζηνλ ηνπηθφ πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ Νέσλ (..Ν.) ηνπ λνκνχ γηα ην πψο είλαη ην
ελδεδεηγκέλν πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο πεξίπησζεο:« Έρσ κηα επώλπκε θαηαγγειία
καζεηώλ γηα ζπκκαζεηήο ηνπο πνπ θάλεη ρξήζε νπζηώλ. Ση θάλνπκε πνίν ην πξώην βήκα; Να
κελ θάλνπκε ιάζνο ρεηξηζκό ηεο πεξίπησζεο.»)
ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζηνλ λνκφ Ν, παίξλνπκε ηνλ Τπεχζπλν Αγσγήο
Τγείαο.
Απηνί κάιινλ ζα καο πνχλε λα ηνπο ζηείινπκε ηνπο γνλείο γηα θάπνηα ζπλεδξία (αλ δερζνχλ
λα πάλε, αιιά ζα ηνπο πείζνπκε εκείο γηα λα γίλεη γηαηί απηφ επηβάιιεη ην ζπκθέξνλ ηνπ
παηδηνχ)
Δκείο πξέπεη λα επαπμήζνπκε ηελ επηηήξεζε ησλ ρψξσλ καο.
Δθηφο απφ ην πξφβιεκα ηνπ ηδίνπ ηνπ παηδηνχ, καο ελδηαθέξεη κήπσο δίλεη νπζίεο ζε άιια
παηδηά ή αλ πξνκεζεχεηαη απ΄έμσ απφ θάπνηνλ έκπνξν. Γίλνληαη άιιε κηα θνξά ξεηέο
νδεγίεο ζε καζεηέο φηη δελ πξνζεγγίδνπκε ηα θάγθεια εηζφδνπ ηνπ ζρνιείνπ ζην
δηάιεηκκα. Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ησλ εθεκεξεπφλησλ. («Έρνπκε θάπνηεο ππόλνηεο , όηη
εμσζρνιηθνί κπνξεί λα έξρνληαη ζηα θάγθεια θαη λα δίλνπλ νπζίεο ζε καζεηέο καο.....
Πξνζέρεηε θαη γηα ό,ηη δείηε κνπ ην αλαθέξεηε ακειεηί...»
Αλ έρεη Φχιαθεο ή Δπηζηάηε ηνπο εθηζηά ηελ πξνζνρή γηα άκεζε (ακέζσο) θαηαγγειία.
πγθαιεί ην «πκβνχιην Σάμεο» είλαη έλαο ζεζκφο ελεξγφο ζε κεγάια ζρνιεία , αθνχ
εηζεγείηαη ζηνλ ζχιινγν. (Αλ ην ζρνιείν είλαη κηθξφ, ην «πκβνχιην Σάμεο», ζρεδφλ ηαπηίδεηαη
κε ηνλ «χιινγν Γηδαζθφλησλ») Μεηέρνπλ νη δηδάζθνληεο ζηελ ηάμε , φπσο θαη ν Γηεπζπληήο
ή θαη ν Τπνδηεπζπληήο. Δθεί ν Γηεπζπληήο ηνπο θάλεη κηα δηάιεμε -ελεκέξσζε γηα ην
«ππεξεζηαθφ απφξξεην» γηα ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο ηνπ ππαιιήινπ γηα γεγνλφηα θηι πνπ
έξρνληαη εηο γλψζηλ ηνπ ιφγσ ηεο ζέζεψο ηνπ θαη ηνπο ελεκεξψλεη.
Εεηά επαχμεζε ηεο πξνζνρήο θαη ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΖ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ (
Υξψκα καηηψλ, κέγεζνο δηαζηνιήο θφξεο, αλ δεηάεη άδεηα λα βγεη έμσ, ηη έρνπλ αθνχζεη
θηι )
Δίλαη ζε αλνηθηή γξακκή κε Αγσγή Τγείαο θαη Ν.
ηνπο θαηαγγέιινληεο καζεηέο, ζπληζηά εξεκία θαη φηη ζα επηιεθζεί ηεο θαηαζηάζεσο θαη λα
κελ αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία (ζπδήηεζε ζε πκβνχιην Σάμεο, Γεθαπεληακειέο ,
Γνλείο) αλ δελ ηνπ ην πνπλ εγθαίξσο θαη αλ δελ δεηήζνπλ ηελ γλψκε ηνπ. Γει. «.....αλ δελ ην
θαηαιάβαηε, ιφγσ ηεο ιεπηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ζαο απαγνξεχσ λα ζπδεηήζεηε κε
νπνηνλδήπνηε άιινλ απηφ ην ζέκα. Μφλν κε εκέλα, κε θαλέλαλ άιιν!»
Γηα λα κελ κπεξδεπηεί θαλείο:
Κακία ζθέςε αληηκεηψπηζεο κε Αζηπλνκίεο, Αζθάιεηεο , Γίσμε Ναξθσηηθψλ θ.η.ι.
Μαθξπά θάζε ζθέςε θαηαζηνιήο!
(Γηα λα πάκε ζε ινγηθή θαηαζηνιήο, ζα πξέπεη λα πέζνπκε πάλσ ζε εκπφξην, ζε γνλείο
ηειείσο αξλεηηθνχο-ερζξηθνχο πνπ είλαη θαη νη ίδηνη πξεδέκπνξνη θηι (Γει. ε θαηαζηνιή
αλαδεηείηαη κφλν ζε πνιχ ζνβαξέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχκε αληηθεηκεληθά λα
επεξεάζνπκε )
Δμηξά εξψηεζε (αιιά κε ζεκειηψδε ζεκαζία ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο)
«Ση είλαη ε "ΑΡΥΖ ΣΖ ΝΟΜηΜΟΣΖΣΑ" θαη ηη ΣΟ "ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ" ησλ
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ;»
Ζ δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ην χληαγκα , εληάζζεηαη ζε κία απφ ηηο ηξεηο εμνπζίεο ηνπ Κξάηνπο
, δει. ηελ Δθηειεζηηθή, ελψ νη άιιεο δχν είλαη ε Ννκνζεηηθή θαη ε Γηθαζηηθή.
Ζ δηνίθεζε, πξέπεη, νθείιεη , είλαη ππνρξεσκέλε, λα ιακβάλεη απνθάζεηο «θαηά λφκσ» ,
ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, λφκηκεο, ζχλλνκεο. ( Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ηεο
δηνίθεζεο)
Σέηνηεο απνθάζεηο γηα ηα ζρνιεία είλαη νη πξάμεηο ηνπ Γηεπζπληή πνπ γξάθεη ζην δηθφ ηνπ

βηβιίν πξάμεσλ, νη πξάμεηο ηνπ πιιφγνπ πνπ εγγξάθνληαη ζην νηθείν βηβιίν , νη πξάμεηο ηνπ
ΠΤΓΔ θηι
Αιιά θακηά θνξά νη πξάμεηο απηέο, ακθηζβεηνχληαη δηθαζηηθψο. Κακηά θνξά είλαη θαη
πξφρεηξεο ή ΔΚΓΖΛΧ ΠΑΡΑΝΟΜΔ!
Αιιά παξ΄φια ηαχηα κέρξη λα αθπξσζνχλ ελψπηνλ δηθαζηηθήο Αξρήο, εμαθνινπζνχλ λα
παξάγνπλ φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηα θαη ζπλέπεηεο , σο ηζρχνπζεο θαη ακέζσο
εθαξκνδφκελεο. (Αξρή ηνπ ηεθκεξίνπ λνκηκφηεηαο ησλ Γηνηθεηηθψλ πξάμεσλ)
ΓΖΛΑΓΖ:
Αλ βγάιεη κηα απφθαζε ν χιινγνο κε ηελ νπνία κέλεη απφ απνπζίεο έλαο καζεηήο θαη ν
παηέξαο ηνπ πάεη ζε δηθαζηήξην, ελδέρεηαη λα δηθαησζεί κεηά απφ ηξία ρξφληα, φπνπ ηφηε ν
καζεηήο ζα έρεη βγάιεη ην ρνιείν ελδερνκέλσο, αιιά ζα έρεη ράζεη ρξνληά. Βέβαηα κεηά
ππάξρνπλ θαη νη αγσγέο, αιιά ε δεκηά έρεη γίλεη.
Σα ίδηα ηζρχνπλ κε ηα ΠΤΓΔ
Γηα ηνχην ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΟΛΟΗ λα εθαξκφδνπκε ηνλ λφκν.
Θέκα 101
Χο δηεπζπληήο έρεηε ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη ζεσξείηε
απαξαίηεηε ηε πξαγκαηνπνίεζε παηδαγσγηθήο ζχζθεςεο ζε εβδνκαδηαία βάζε [απηφ
εμειήθζε σο «ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ» θαη φρη σο «παηδαγσγηθή ζπλάληεζε» άξα ε
απάληεζε είλαη ιαλζαζκέλε )] ψζηε λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
ζπδεηνχλ, λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη λα ζρεδηάδνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο ελέξγεηεο. κσο
θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αληηδξνχλ ζηελ παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν πέξα απφ ην δηδαθηηθφ ηνπο
σξάξην, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε παηδαγσγηθή ζχζθεςε.
Απάληεζε:
Πξψηα λα δνχκε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ
πληζηψ λα δηαβαζηεί, δηφηη δελ δίλεη απαληήζεηο κφλν ζε απηή ηελ κειέηε πεξίπησζεο, αιιά
θαη ζε άιιεο.
Θα θάλσ επηζεκάλζεηο κε θφθθηλν:
χλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ (.Γ.)
(άξζξν 11 πεξηπ. η. παξ. 1,2,3, Ν. 1566/85)
Ο χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ (.Γ.) είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηειείηαη απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζ' απηφ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Έξγν ηνπ είλαη
ε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη
ππεχζπλνο. Οη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (.Γ.) θηλνχληαη πάληνηε ζην πιαίζην
ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο. (Γελ κπνξεί ν ζχιινγνο λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ
θηλνχληαη εθηφο ηνπ λφκνπ)
Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ (.Γ.) είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή ν λφκηκνο
αλαπιεξσηήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζέζε Τπνδηεπζπληή θαη δελ έρεη νξηζζεί
λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ Γηεπζπληή, φηαλ απηφο απνπζηάδεη, πξνεδξεχεη ζην χιινγν
Γηδαζθφλησλ (.Γ.) ν αλψηεξνο ζην βαζκφ εθπαηδεπηηθφο θαη επί ηζνβάζκσλ εθείλνο πνπ έρεη
ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο ζην βαζκφ.
Δηδηθφηεξα ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ:
1. πλεδξηάδεη ηαθηηθά ή έθηαθηα χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή.(Γελ κπνξεί θάπνηνο
λα πεη «εγψ έρσ δνπιεηέο, δελ κπνξψ λα θάηζσ λα θάλνπκε ζχιινγν» ) Απνπζία
κέινπο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλε. 2. Σαθηηθέο
ζπλεδξηάζεηο:
Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ γίλνληαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε
ηνπ πξνέδξνπ:
α) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.

β) ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή ηεηξακήλνπ.
γ) Καηά ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθψλ, απνιπηεξίσλ, ή
πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ θαη
δ) ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
3. Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο:
α) Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ζπγθαινχληαη γηα ζπγθεθξηκέλα
ζέκαηα:
η Όζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη
ηη Όζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε πξνο ην Γηεπζπληή ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα ηξίην ησλ κειψλ ηνπ
ζπιιφγνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην ζέκα ή ηα ζέκαηα θαη ν εηζεγεηήο.
β) Γε ζπγθαιείηαη ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ, αλ ην ζέκα ή ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα
ζπδήηεζε αλήθνπλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηεπζπληή ή
άιινπ ζρνιηθνχ θνξέα ή φηαλ δελ είλαη ζχλλνκα.
4. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη πάληνηε εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ.
(Απηφ εμ «εζίκνπ» κπνξεί λα κελ ηεξείηαη, αιιά ζχκθσλα κε αξρή ηνπ Γηθαίνπ «Σν
έζηκν (ή θαη ην «έζηκν» δελ ππεξηζρχεη ηνπ λφκνπ)
5. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 3β) θαη ην ρξφλν
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο νξίδεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή εθείλα ηα κέιε ηνπ
πιιφγνπ πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε ηνπ νξγάλνπ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Δηζήγεζε επί ησλ
ζεκάησλ θάλεη ν Γηεπζπληήο ή άιινο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή, εθηφο
απφ ηελ πεξίπησζε 3β.
6. 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.
7. Οη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη
θαη κε πξνθνξηθή εηδνπνίεζε, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
8. Πξηλ 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. Μπνξεί επίζεο λα εηζαρζεί λέν ζέκα σο επείγνλ χζηεξα απφ απφθαζε ηεο
πιεηνςεθίαο ηνπ πιιφγνπ.
9. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ δηαθφπηνληαη, εθφζνλ έρεη νξηζηεί εκεξνκελία γηα ηελ νινθιήξσζή
ηνπο, δελ απαηηείηαη λέα εηδνπνίεζε.
10. Σν φξγαλν βξίζθεηαη ζε λφκηκε απαξηία θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη έγθπξεο, φηαλ ηα
παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα.
11. Οη απνθάζεηο ηνπ νξγάλνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ν πξφεδξνο. ηαλ νη
πξνηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη θακηά δε ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ε
ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο δπν επηθξαηέζηεξεο. Σν κέινο πνπ απέρεη απφ
ηελ ςεθνθνξία ή δίλεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απφλ. (Απηφ πνπ κε ξψηεζε ν Γηψξγνο σο
πεξίπησζε , αλ επί 10 παξφλησλ, 5 ςεθίζνπλ ππέξ αιιαγήο ρ. Πεξηβάιινληνο 1 θαηά θαη 4
«παξψλ» είηε «ιεπθφ» ηφηε νη 4 ζα ζεσξεζνχλ απφληεο, παξφληεο νη 6 , έρνπκε απαξηία θαη
πάεη κε 5-1 . Γελ ρξεηάδεηαη λα κεηξήζεη ε φπνηα ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ σο δηπιή γηα λα βγεη
άθξε. Αιιά εθηφο απφ ηελ παξάγξαθν 11, ε λεψηεξε εγθχθιηνο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ
(Αξ.Πξση.141522/Γ2/09-11-2010/ΤΠΓΒΜΘ
ΑΓΑ:4ΗΖΑ9-2Ν) ιέεη φηη «Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ κειψλ αιιά ζην πξαθηηθφ ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη νη γλψκεο θαη ηα νλφκαηα
ησλ κειψλ πνπ κεηνςήθεζαλ (άξ.15, Ν. 2690/1999) Γελ επηηξέπεηαη ε ιεπθή ςήθνο, ε
δήισζε «παξψλ» ή ε αδηθαηνιφγεηε απνρή. Δδψ ε έθθξαζε «απφιπηε πιεηνςεθία» ελλνεί
ην 50%+1ςήθν. Δπίζεο ην «δελ επηηξέπεηαη ιεπθή ςήθνο θηι» δελ πνιπζηέθεη ζε έλα λνκηθφ
θείκελν (εγθχθιην) δηφηη δελ ππνδεηθλχεη αλ είλαη πεηζαξρηθφ ή άιιν παξάπησκα, εθηφο αλ
πάκε ζηελ άπνςε ηεο παξαγξάθνπ 11 πνπ ζεσξνχληαη «απφληεο» Δγψ ζηνλ Γήκν, δηάβαδα,
φηη κε λνκνινγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο(;) επί απνθάζεσλ ζε Γήκνπο απηά ηα

«απέρσ», «παξψλ», «άθπξν» ζεσξνχληαη «ελ δπλάκεη αξλεηηθή ςήθνο» Ση πάεη λα πεη
αθξηβψο απηφ; Πάλησο αλ θάπνηνο δεη απνθάζεηο πάλσ ζε ζέκαηα λνκηκφηεηαο απαξηηψλ
πιεηνςεθηψλ θηι ζα ....ράζεη ην κπαιφ ηνπ!)
Ζ ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. Μπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή
δηάηαμε ή απνθαζίδεη ν χιινγνο θαηά πιεηνςεθία.
12. Οη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ιακβάλνληαη πάληνηε κέζα ζηα φξηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα φινπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη
πινπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
Καηαρσξνχληαη ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ θαη ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ
πξφεδξν, ην γξακκαηέα θαη ηα παξφληα κέιε. ηελ ίδηα πξάμε θαηαρσξνχληαη θαη νη απφςεηο
ηεο κεηνςεθίαο, αλ δεηεζεί. Εεηήκαηα ηα νπνία ξπζκίδνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή
λνκνζεζία δελ είλαη επηηξεπηφ λα γίλνληαη ζέκαηα ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιφγνπ ησλ
Γηδαζθφλησλ θαη νχηε λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο αληίζεηεο κε ηηο ξπζκίζεηο απηέο.
13. Σα πξαθηηθά ηεξεί ν γξακκαηέαο ηνπ ζρνιείνπ ή εθπαηδεπηηθφο πνπ νξίδεηαη απφ ην
χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ.
14. Οη χιινγνη ησλ Γηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ, αλεμαξηήησο βαζκίδαο,
κπνξνχλ λα ζπλεδξηάδνπλ απφ θνηλνχ ηαθηηθά ή έθηαθηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζηέγαζε ησλ ζρνιείσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξνεδξεχεη ν
Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ έρεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ σο
Γηεπζπληήο θαη ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ηνπνζέηεζεο, εθείλνο πνπ πξνεγείηαη ζηε ζεηξά
αμηνιφγεζεο.
15. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο παίξλνπλ κέξνο, κε δηθαίσκα ιφγνπ, εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ, φηαλ
ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη εθφζνλ απηά νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο
ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.
16. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ησλ
ρνιηθψλ πκβνχισλ ή ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ, εάλ ην
δεηήζεη ν ζχιινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή εάλ νη ίδηνη ην επηζπκνχλ.
Ζ απάληεζε γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο:
Ζ ηαθηηθή θαηά εβδνκάδα πλεδξίαζε ηνπ .Γ. (ε πεξηνδηθφηεηα) δελ είλαη δπλαηφλ λα
δηθαηνινγεζεί απφ ηα παξαπάλσ. Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ δελ γίλεηαη γηα ζπδήηεζε θαη
αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληνο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δπκψζεηο γίλνληαη
ζηα δηαιείκκαηα θαη ζηα θελά ησλ θαζεγεηψλ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ .Γ. γίλνληαη επί
ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε. Ο .Γ. δελ θάλεη
ςπρνζεξαπεπηηθέο πλεδξίεο ή «γεηηνληά» θαη ν Γηεπζπληήο θάλεη ιάζνο, έζησ θη αλ έρεη ηηο
αγαζφηεξεο ησλ πξνζέζεσλ.
Οη θαζεγεηέο δηθαηνινγεκέλα αληηδξνχλ δηφηη γίλεηαη θαηάρξεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ,
δελ έρνπλ φκσο δίθην λα αηηηψληαη ην «εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ» δηφηη ν λφκνο ξεηά
πξνβιέπεη απηφ ην «εθηφο»

Ζ νξζή απάληεζε είλαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα πλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ, αιιά γηα
«Παηδαγσγηθή πλάληεζε» (ιάζνο απφ γξήγνξε αλάγλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην κε ελεξγφλππφ απηή ηελ έλλνηα πνπ δίλεη ε δηεπζχληξηα- ηνπ ζεζκνχ ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ
ρνιείσλ) δει. εηδηθέο ζπλεδξίεο κε επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα , πξνγξακκαηηζκέλεο.
Σέηνηεο ζπλεδξίεο πξνγξακκαηίδνπλ ζε εβδνκαδηαία βάζε νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη ππάξρεη
έλα θνηλφ ηξίσξν θελνχ πνπ ι.ρ. κεηά ηηο 11 έρνπλ θελφ νη Μαζεκαηηθνί, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ
λα ζπκκεηάζρνπλ φπνηε ηνπο ην δεηήζεη ν ρ. ζχκβνπινο.
Ο λφκνο πξνβιέπεη ππνρξεσηηθφηεηα ζπκκεηνρήο (αιιά δελ γλσξίδσ αθφκα κηα επίπησζε ζε
έλαλ πνπ δελ ζπκκεηείρε.)
Χο πξνο ηηο «Παηδαγσγηθέο πλαληήζεηο» ηεο Γηεπζχληξηαο, απηέο, ΓΤΝΑΝΣΑΗ λα είλαη εληφο
ηνπ σξαξίνπ ΚΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ, φπνπ ι.ρ. νη ΠΔ-04 ζα έρνπλ έλα θνηλφ δίσξν θελφ εληφο

ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο επί ζεκάησλ εηδηθήο δηδαθηηθήο ,
επηζηήκεο , αιιά θαη γεληθήο δηδαθηηθήο θαη γηα θάηη γεληθφηεξν πνπ αθνξά φινπο αο είλαη κηά
θνξά ηνλ κήλα (εθηφο σξαξίνπ απηφ) Μάιηζηα απηέο νη απφςεηο αληαιιάζζνληαη θαη ζηηο
ηαθηηθέο πλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο
(Σξίκελα ή ηεηξάκελα ή θαη ζε έθηαθηεο γηα θάπνην ιφγν) φπνπ ζπδεηείηαη θαη «παλ
πξνηαζεζφκελνλ» πιελ ππνρξεσηηθψο απνδεθηφ απφ φινπο γηα ζπδήηεζε γηα λα κελ πάεη ην
ζέκα ζε άιιε ζπλεδξίαζε.
Να δνχκε ηη ιέεη ν λφκνο
Άξζξν 38
Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ - δηδαζθφλησλ
(παξ. 8 άξζξν 13 θαη άξζξν 55 Ν. 1566/85)
...............................
5. πκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζηηο
παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο παηδαγσγηθέο απφςεηο ηνπο.
.........................
(Να παξαηεξήζνπκε όηη ζηα παληόο είδνπο ζεκηλάξηα ελδνζρνιηθά ή κε, ζηελ πξάμε δελ
ππάξρεη ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή)

====================================================================
Ση είλαη νη θαηλνηφκεο Γξάζεηο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ
=====================================================================
Καηλνηφκεο Γξάζεηο, έρνπλ σο εμήο:
(πεγή ην ΤΠΓΒΜΘ)
- Χο πξνο ηελ αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην
πινπνηεί απφ ην 2000, πξφηαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
εηζάγνληαο πηινηηθά ηελ "Δπέιηθηε Εψλε Γεκηνπξγηθψλ θαη Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ" γηα
ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ηε "Εψλε Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ" γηα ην Γπκλάζην. Ήδε έρεη εηζαρζεί
ζε πηινηηθή εθαξκνγή ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ θαηλνηνκηψλ ζε 550 ζρνιεία ηεο Α'βάζκηαο
θαη Β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, έρεη ήδε θαηαξηηζηεί θαη δεκνζηεπζεί ην λέν Γηαζεκαηηθφ
Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.) γηα φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μειινληηθά πξνγξακκαηίδεηαη ε
αλακφξθσζε ησλ αληίζηνηρσλ Χξνινγίσλ Πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ε επέθηαζε ησλ
Πξνγξακκάησλ ηεο "Δπέιηθηεο Εψλεο" θαη ηεο "Εψλε Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ" ζε φιν ην εχξνο
ηεο εθπαίδεπζεο.
- ε ζρέζε κε ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, πιήζνο ζηνηρείσλ επηβεβαηψλνπλ φηη ε ρψξα
καο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή. Ζ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο αξρίδεη απφ ηελ Γ.' ηάμε
Γεκνηηθνχ ζε φια ηα πνιπζέζηα Γεκνηηθά ηεο ρψξαο. Δπίζεο, δηδάζθεηαη σο πξψηε μέλε
γιψζζα, ππνρξεσηηθά ζε φια ηα Γπκλάζηα ηεο ρψξαο, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
καζεηέο λα δηδαρζνχλ θαη δεχηεξε μέλε γιψζζα (Γαιιηθή ή Γεξκαληθή). Δπηπιένλ, ην
ΤΠ.Δ.Π.Θ., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηζπκίεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε δεχηεξε μέλε
γιψζζα, εγθξίλεη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Γαιιηθψλ ή Γεξκαληθψλ ζηα Γπκλάζηα.
Οη Έιιελεο καζεηέο Γπκλαζίνπ ζε πνζνζηφ 99% ησλ καζεηψλ δηδάζθνληαη Αγγιηθά (ην ηξίην

θαιχηεξν πνζνζηφ κεηά ηε Γαλία θαη ηε νπεδία πνπ επηηπγράλνπλ ην απφιπην 100%). Σν
αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα Γαιιηθά είλαη 80,7% (επίζεο ηξίην θαιχηεξν πνζνζηφ κεηά ην
Λνπμεκβνχξγν θαη ην θιακαλδφθσλν Βέιγην - ρψξεο ζηηο νπνίεο ηα Γαιιηθά απνηεινχλ απφ
ηηο θχξηεο νκηινχκελεο γιψζζεο). Σέινο, ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο καζεηέο μεθηλνχλ ηε
δηδαζθαιία κίαο μέλεο γιψζζαο ζηελ ειηθία ησλ ελλέα εηψλ, θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ έθηε
θαιχηεξε επξσπατθή ζέζε (κεηά ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Ηζπαλία, ηελ Απζηξία, ηελ Ηηαιία θαη ηε
Φηλιαλδία)
- Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (Π.Δ.). Λεηηνπξγνχλ 18 Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
(θαη άιια 16 είλαη ππφ ίδξπζε), ηα νπνία πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθά θαη επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα, αλαπηχζζνληαο, ηαπηφρξνλα, ζεκαηηθά δίθηπα πεξηθεξεηαθνχ, εζληθνχ ή
δηεζλνχο ραξαθηήξα. ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ πνπ αλαπηχρζεθαλ ην 2002 ζπκκεηείραλ
ζπλνιηθά 100.000 καζεηέο, 4500 εθπαηδεπηηθνί, ελψ παξάιιεια επηκνξθψζεθαλ 11000
εθπαηδεπηηθνί ζηελ Π.Δ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη νδεγήζεη
ζηελ αλάπηπμε πιήζνπο ζπλεξγαζηψλ κε θπβεξλεηηθνχο θαη κε-θνξείο, θαζψο επίζεο θαη ζε
δηεζλείο ζπλεξγαζίεο (UNESCO, Δ.Δ., Βαιθαληθέο ρψξεο, θ.ά.). Δπίζεο, ζε θάζε Γηεχζπλζε
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έρεη νξηζζεί έλαο ππεχζπλνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, κε
αξκνδηφηεηα λα παξέρεη ηε βνήζεηά ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
- Αγσγή Τγείαο. Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2001-02 εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα αγσγήο
πγείαο ζε 1800 ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ
16 πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ, νη νπνίνη ζηειερψλνληαη απφ πξνζσπηθφ δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ.
Με ζθνπφ ηε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ παηδηψλ σο
"εηδηθψλ αλαγθψλ", έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνχξγεζαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 είθνζηδχν (22) Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΤ) θαη
έρνπλ ηδξπζεί άιια 32. Γηα ηελ ζηειέρσζή ηνπο κε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ
(π.ρ. ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θηι.) βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζρεηηθφο δηαγσληζκφο.

Όηαλ ε θνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ζηα ηκήκαηα έληαμεο θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δχζθνιε, ιφγσ ηνπ
είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο, ε εθπαίδεπζή ηνπο παξέρεηαη:
- ζε απηνηειή ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο,
- ζε ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο παξαξηήκαηα άιισλ
ζρνιείσλ. ε λνζνθνκεία, ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο, ζε ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ ή ζε
ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ αηφκσλ,
- ζην ζπίηη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νπφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζχζηεκα ηειεεθπαίδεπζεο.

- ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο (ΔΠ). Λεηηνπξγνχλ 69 Κέληξα
πκβνπιεπηηθήο-Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ) ζηηο έδξεο θαη ζε κεγάιεο πφιεηο λνκψλ, 200
Γξαθεία ΔΠ ζε αληίζηνηρεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο ελψ έρνπλ επηκνξθσζεί 2.610
εθπαηδεπηηθνί. Ήδε έρεη γίλεη πξνθήξπμε γηα ηε δεκηνπξγία 330 επηπιένλ Γξαθεία ΔΠ, απφ ηα
νπνία 60 ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ζχλδεζε ησλ ΣΔΔ κε ηηο επηρεηξήζεηο.
- Μνπζηθά ρνιεία. Σν 2002 ιεηηνπξγνχλ 34 Μνπζηθά ζρνιεία (Γπκλάζηα-Λχθεηα) κε 4429
καζεηέο, ζηα νπνία ππεξεηνχλ 1610 εθπαηδεπηηθνί (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηκεκάησλ).
- Δθπαίδεπζε νκνγελψλ. Έρεη ήδε παξαρζεί ζχγρξνλν δηδαθηηθφ θαη επνπηηθφ πιηθφ γηα ηε
λεπηαθή ειηθία θαη ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε, ηελ
θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Καηά ηελ επφκελε
ηεηξαεηία πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ θαη νη ππφινηπεο ηάμεηο Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ.
Παξάιιεια, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία έρνπλ επηκνξθσζεί 900 εθπαηδεπηηθνί θαη, θαηά ηελ
επφκελε ηεηξαεηία, πξφθεηηαη λα επηκνξθσζεί ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
- Δθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ θαη νκνγελψλ. Λεηηνπξγνχλ 400 Σάμεηο Τπνδνρήο θαη 500
Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα, κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη κε ζηφρν
ηελ νκαιφηεξε έληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, 25 ζρνιεία (13 Γεκνηηθά, 8 Γπκλάζηα, 4 Λχθεηα), ησλ νπνίσλ
ε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ δελ είλαη νκνηνγελήο, ιεηηνπξγνχλ σο "Γηαπνιηηηζκηθά
ρνιεία", έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα εηδηθέο παξεκβάζεηο.
- Δθπαίδεπζε ηζηγγαλνπαίδσλ. Σν πξφγξακκα "Δθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ" εληάζζεηαη
ζηα πξνγξάκκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζηεξίδεη θαη πξνσζεί ην Ηλζηηηνχην
Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. Ζ
αξρηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηξηεηήο (1997-2000) θαη ζα επεθηαζεί ρξνληθά κέρξη
ην 2006. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. πλνιηθά
εθπνλήζεθαλ 32 ηεχρε (6 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο) γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο θαη άιισλ
καζεκάησλ. Σν πιηθφ απηφ αμηνπνηεί ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Ρνκ. Σα
πξψηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δείρλνπλ φηη παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
δηαξξνήο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απφ 75% (1997) ζην 24%
(2001) θαη εληζρχζεθε ε ξνή ηνπο ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ 125 εηδηθά πξνπαξαζθεπαζηηθά ηκήκαηα, ζηα νπνία θνηηνχλ
ηζηγγαλφπαηδεο δηαθφξσλ ειηθηψλ, κέρξη λα είλαη ζε ζέζε λα εληαρζνχλ ζηηο ηάμεηο πνπ
αλήθνπλ θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί 150 νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ.
- Οινήκεξν Γεκνηηθφ θαη Νεπηαγσγείν. Σν 1997 εληάζζεηαη ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ καο
ζχζηεκα ην νινήκεξν ζρνιείν, ην νπνίν εμππεξεηεί θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε. Έηζη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 1.632 ηκήκαηα κε νινήκεξα
πξνγξάκκαηα ζε 1.513 λεπηαγσγεία, θαζψο θαη 3.479 ηκήκαηα ζε 2.108 δεκνηηθά ζρνιεία. Σν
εξρφκελν έηνο πξνγξακκαηίδεηαη ε αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε 2.399 ζηα νπνία ζα
ιεηηνπξγνχλ 3.881 νινήκεξα ηκήκαηα.
- Πξφζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε: Καζηεξψζεθε κε ην Ν.2525/97 γηα ηα Δληαία Λχθεηα θαη κε ην
Ν.2640/98 γηα ηα ΣΔΔ θαη πινπνηείηαη θάζε ρξφλν ζε φια ηα ζρνιεία. Σν 2001-02 ν αξηζκφο
ησλ ζρνιείσλ, πνπ εθάξκνζαλ πξνγξάκκαηα Πξφζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο αλήιζε ζε
1.542 θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηά ζε 99.748. ην πξφγξακκα
εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζην Γπκλάζην θαη Γεκνηηθφ κεηείραλ 611 θαη 31.272 καζεηέο.
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Αλαιακβάλεηε σο δηεπζπληήο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα πνπ δελ έρεηε επηζθεθζεί ζην παξειζφλ.
Απάληεζε:
Δίλαη πνιιαπιψο σθέιηκν λα θάλεη κηα αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ ρψξνπ, πξηλ αλαιάβεη
δηεπζπληήο.

1. Να βξεη κέζσ Googlearth ην ρσξηφ, ην ζρνιείν, ην νδηθφ δίθηπν, λα αληρλεχζεη θσηνγξαθίεο
ηνπ ρψξνπ.
2. Να κάζεη ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Σν δηαδίθηπν, πξνζθέξεηαη. Έρεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα ην
ρσξηφ; Ηδηαίηεξα ήζε; Έζηκα; πλήζεηεο; Φήκεο; Αζρνιίεο; Σνπηθή νηθνλνκία; ππνδνκέο ηνπ
ρσξηνχ. Έρεη χιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; Πνίνο ν Πξφεδξνο; Ο Γήκαξρνο; Γηάζεκνη
θαηαγφκελνη απφ ην Υσξηφ;
3. Οη ππνδνκέο ηνπ ρνιείνπ. Οη επηηπρίεο ηνπ ρνιείνπ. Οη θαζεγεηέο. Ο ηέσο δηεπζπληήο .
Πνίνη έρνπλ ππεξεηήζεη εθεί. Οπηηθφ πιηθφ απφ ην ρσξηφ -ρνιείν. (βίληεν Φσηνγξαθίεο)
4. Σειεθσληθέο πιεξνθνξίεο ζε πξψηε θάζε απφ πξψελ δηεπζπληέο θαη απφ ηνλ ηέσο
Γηεπζπληή αιιά θαη θαζεγεηέο ππεξεηήζαληεο. ζν πην έκπηζηνη, ηφζν πην θαιήο πνηφηεηνο
πιεξνθνξίεο.
Πάξα πνιχ κεγάιε ρξεζηκφηεηα λα αλαιάβεη δηαβαζκέλνο, λα απνθχγεη ηηο θαθνηνπηέο, λα
μέξεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ θαη ησλ αλζξψπσλ, λα γλσξίδεη ηηο αδπλακίεο
λα πξνγξακκαηίζεη έγθαηξα θαη έγθπξα. Να ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ληφπηνπο θεξδίδνληαο ηελ
εθηίκεζή ηνπο πνπ είλαη δηαβαζκέλνο κε ηνλ ρψξν.
Δζηκνηππηθή επίζθεςε ζε Αληηδήκαξρν ππεχζπλν Παηδείαο ηνπ Καιιηθξάηε. Δλεκέξσζε ,
δηαπηζηεπηήξηα.
Δλεκέξσζε απφ ην πλδηθάην γηα ην ρνιείν
Δλεκέξσζε απφ ηνλ Αηξεηφ γηα ην ρνιείν.
ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέμεη έρνπλ ηελ ζεκαζία θαη ζα ηνλ βνεζήζνπλ αθάληαζηα
ζην έξγν ηνπ.
Θέκα 103
Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη γίλεζηε κάξηπξαο επαλαιακβαλφκελεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο
απφ κέξνπο καζεηή ζε ζπκκαζεηέο ηνπ.
Απάληεζε:
θαη΄αξρήλ, πξέπεη λα έρεη ππάξμεη ηηκσξία. Ζ βία καζεηή ελάληηα ζε καζεηέο δελ είλαη θάηη
πνπ κπνξεί λα πεξάζεη αηηκσξεηί. Μπνξεί λα έρεη ηηκσξεζεί κε επηείθεηα, αιιά πξέπεη λα έρεη
ηηκσξεζεί έζησ θαη κε επίπιεμε.
Απφ κέξνπο ηνπ Γηεπζπληή:
Πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο βίαο (έρνπλ «πξνεγνχκελα»; είλαη βίαην ην παηδί;)
Καιεί ηνλ «δξάζηε» γηα ζπδήηεζε.
Καιεί γνλείο θαη θάλεη ζπδήηεζε.
Καιεί 15-κειέο θαη θάλεη ζπδήηεζε.
Φέξλεη ην ζέκα ζηνλ χιινγν γηα αληηκεηψπηζε κε εηζήγεζε ηηκσξίαο, αθνχ έρεη ζπλεθηηκήζεη
ηηο αηηίεο ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο («βαξηά» εθεβεία , βίαηε ζπκπεξηθνξά ζηελ νηθνγέλεηα πνπ
δηνρεηεχεηαη θαη ζην παηδί θαη ηελ απνδίδεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ;) Ζ παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά είηε εμεγείηαη είηε φρη, δελ δηθαηνινγείηαη. Δίλαη ινηπφλ ζθφπηκν, λα ππάξμεη
θιηκάθσζε ηεο πνηλήο, λα γίλεη κε ηνλ «πην επίζεκν ηξφπν» ηνπ πιιφγνπ (φπνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ν Πξφεδξνο ηνπ 5-κεινχο θαη ην Πξνεδξείν ηνπ 15-κεινχο)
Δπίζεο: Αλ ν καζεηήο έρεη εμσζηξεθή ραξαθηήξα (πνπ γηα λα δέξλεη, κάιινλ ζα έρεη) κπνξεί
λα ππνζηεί θαη Γεκφζηα επηηίκεζε κήπσο «γεησζεί» Απηφ ζα ην θξίλεη ν Γηεπζπληήο κε ηνλ
χιινγν, γηαηί αλ έρεη εζσζηξεθή ραξαθηήξα, δελ ελδείθλπηαη.
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Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ζπκβαίλεη έλα αηχρεκα ζε
έλα καζεηή ηνπ ζρνιείνπ ζαο.
Απάληεζε:
πκπεξηθέξεηαη ζαλ λα ήηαλ δηθφ ηνπ παηδί. Παίξλεη γξήγνξεο απνθάζεηο αιιά θαη κε γλψζε
πνπ πξέπεη λα έρεη.
Τπάξρεη ην 166 (Σξαπκαηηζκφο καζεηή , δηεχζπλζε ηάδε , ρνιείν, είλαη ζπάζηκν κάιινλ
ζνβαξφ θαη δελ πξέπεη λα ηνλ κεηαθηλήζνπκε άηζαια. Πφηε ζα έιζεηε;)
Αλ έρνπκε ιηπνζπκία πξνζπαζνχκε λα ηνλ ζπλεθέξνπκε κε ηνλ Γπκλαζηή πνπ έρεη γλψζεηο
θαηά ηεθκήξην θαιχηεξεο απφ ηνπο άιινπο.
Δπί ειαθξάο θαηαζηάζεσο ή ζνβαξφηεηνο θαηαζηάζεσο ή θαζπζηεξήζεσο ηνλ πάκε κε ην
δηθφ καο ακάμη ζην θέληξν Τγείαο ή ζην Ννζνθνκείν (Ννζνθνκείν!)
Σνλ λα ηνλ πάο κφλνο ζνπ ζεκαίλεη αλάιεςε θηλδχλνπ. Αιιά πξνείπα φηη ζπκπεξηθέξεζαη
ζαλ λα είλαη παηδί ζνπ. Σα αίκαηα θηι δελ είλαη ζέκα γηα λα ζθεθζεί θάηη δεχηεξε θνξά. Αλ
θνβάηαη ή έρεη θνβίεο (ζηελ φςε αίκαηνο) ή είλαη θαθή νδεγφο, αο θαιέζεη ηαμί, πέξαλ ηνπ
αζζελνθφξνπ ηνπ ΔΚΑΒ.
Μφιηο πάεη ηνλ καζεηή ζηα επείγνληα θαη επηιεθζεί ν Γηαηξφο, θαιεί θαη ηνπο γνλείο απφ ην
ηειέθσλν πνπ ζα ηνπ δψζνπλ απφ ην ρνιείν ζην αξρείν ηνπ "δ-ΒΑΗ" ("Νέζησξ") ή απφ
ηελ εθηχπσζε πνπ έρεη ζην γξαθείν ηνπ.
«Ο κηθξφο ν Γηψξγνο θηχπεζε ην ρέξη ηνπ θαη ηνλ έρσ θέξεη ζηα επείγνληα ζην Ννζνθνκείν
Καιακάηαο. Δίλαη θαιά, ειάηε φπνηε ζέιεηε.
Ο Γηεπζπληήο ζα ράζεη ηελ κηζή ηνπ κέξα ή νιφθιεξε, αιιά ζα έρεη θάλεη απηφ πνπ πξέπεη
έηζη ψζηε επί ελδερφκελεο επηπινθήο λα έρεη πάεη λνζνθνκείν ΓΡΖΓΟΡΑ.
Δπηθνηλσλεί κε ην ρνιείν κε ηνλ Τπνδηεπζπληή ή κε ηνλ αλαπιεξσηή Γηεπζπληή.
(θάπνηα ελδερφκελα ηνπ ηχπνπ «Γελ κπνξψ ηψξα λα έιζσ γηαηί δνπιεχσ» «Δίκαζηε
κάξηπξεο ηνπ Ηερσβά» θ.ά. πξέπεη λα ηα αληηπαξέιζεη κε παγεξή αδηαθνξία )
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Δίζηε Γηεπζπληήο ζε έλα ζρνιείν θαη ζαο ηίζεηαη ην ζέκα λα δερζείηε καζεηέο, κεηαλάζηεο
πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή ζαο θαη πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.

Απάληεζε:
Σν Ννκηθφ πιαίζην είλαη ην εμήο: Νφκνο ηνπ 1999 επί Αξζέλε :
ππνπξγηθή απφθαζε Γ1/708/7-9-1999
Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε - Σάμεηο Τπνδνρήο -Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Ν. 1894/90, ΦΔΚ 110 η. Α΄
2. Σν άξζξν 35 παξ. 3 ηνπ Ν. 2413/96, ΦΔΚ 124 η. Α΄
3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ ζα πξνθχςνπλ γηα ην
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ επηπιένλ δαπάλεο απφ απηέο πνπ ήδε είραλ ππνινγηζηεί κε ηελ
αλαθεξφκελε ζην ζέκα απηφ αξηζκ. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 (ΦΔΚ 930 η. Β΄) απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο
απνθαζίδνπκε
Πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ λα γίλεη πεξηζζφηεξν

απνηειεζκαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή -ελεξγεηηθή, ψζηε νη καζεηέο απηνί λα εληαρζνχλ νκαιά θαη
ηζφξξνπα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο,
δηακνξθψλεηαη έλα επέιηθην ζρήκα ζεζκηθήο θαη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ην νπνίν επηηξέπεη
ζην χιινγν δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, αθνχ ζηαζκίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα επηιέμεη εθείλν ην ζρήκα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
νπζηαζηηθά θαη απνδνηηθά. Σν ζεζκηθφ ζρήκα έρεη ηε κνξθή:
Σάμε Τπνδνρήο Η
Σάμε Τπνδνρήο ΗΗ
Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα
Γηεπξπκέλν Χξάξην
1. Φνίηεζε ζε Σάμε Τπνδνρήο (Σ.Τ.)
Σν πξφγξακκα ησλ ηάμεσλ Τπνδνρήο νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ εληάζζνληαη κέζα
ζην Χξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ:
ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο Η, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο
δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο γηα καζεηέο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
ε θνίηεζε δηαξθεί έλα δηδαθηηθφ έηνο.
ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο ΗΗ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
γισζζνινγηθήο θαη καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ' απηέο θαη ην
νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή γισζζηθή
δηδαζθαιία, ε θνίηεζε δηαξθεί κέρξη δχν δηδαθηηθά έηε, κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θχθινπ
Σ.Τ. Η.
2. Λεηηνπξγία Σ.Τ.
α) Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη Σ.Τ. Η ή ΗΗ είλαη 9 θαη ν
κεγαιχηεξνο 17. ε πεξίπησζε πνπ ζε γεηηνληθά ζρνιεία ππάξρνπλ καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ
αλάγθε λα θνηηήζνπλ ζε Σ.Τ., κπνξνχλ λα κεηεγγξαθνχλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ
ηνπο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή
Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, ζε έλα ζρνιείν ζην νπνίν ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε ίδξπζε Σ.Τ. Η:
Δηδηθφηεξα:
Φνίηεζε ζε Σάμε Τπνδνρήο (Σ.Τ.)
Σν πξφγξακκα ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο νινθιεξψλεηαη ζε δχν θχθινπο πνπ εληάζζνληαη κέζα
ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ:
ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο Η, φπνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο
δεχηεξεο γιψζζαο θαη καζεζηαθήο πξνεηνηκαζίαο. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη κε παξάιιειε
παξαθνινχζεζε κεξηθψλ καζεκάησλ ζηελ θαλνληθή ηάμε φπσο: Φπζηθή Αγσγή, Δηθαζηηθή
Αγσγή, Μνπζηθή Αγσγή, Ξέλε Γιψζζα, ρνιηθή Εσή ή θαη άιιν κάζεκα ζχκθσλα κε
απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ρνιηθφ χκβνπιν. Ζ θνίηεζε ζε
Σ.Τ. Η δηαξθεί κέρξη έλα δηδαθηηθφ έηνο. Δίλαη δπλαηή ηαρχηεξε επαλέληαμε καζεηή ζηελ
θαλνληθή ηάμε έπεηηα απφ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Σ.Τ. Η θαη ηεο θαλνληθήο ηάμεο, αλ
ζην ηέινο ηξηκήλνπ έρεη δερζεί φηη κπνξεί απξφζθνπηα λα παξαθνινπζήζεη φια ηα καζήκαηα.
ηηο ηάμεηο ππνδνρήο ΗΗ, φπνπ εθαξκφδεηαη κηθηφ πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
γισζζηθήο θαη καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ' απηέο θαη ην

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία.
Ζ θνίηεζε δηαξθεί δχν δηδαθηηθά έηε (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηξία έηε) θαη επηδηψθεηαη λα
είλαη ζπλερήο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ππνζηεξηθηηθή πξνζπάζεηα.
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε:
Δθαξκφδεηαη εβδνκαδηαίν σξνιφγην 18-22 δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε
απφζπαζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ θαλνληθή ηάμε, εθηφο απφ ηα καζήκαηα Καιιηηερληθά,
Σερλνινγία, Φπζηθή Αγσγή, Μαζεκαηηθά (πξναηξεηηθά ην ηειεπηαίν, κε απφθαζε ησλ
δηδαζθφλησλ) φπνπ εληάζζνληαη θαλνληθά. Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Μαζήκαηα εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο (18-22 ψξεο)
14 ψξεο ειιεληθά
4 ψξεο καζεκαηηθά
4 ψξεο ζηνηρεία απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα
Μαζήκαηα θνηλήο παξαθνινχζεζεο (7-13 ψξεο)
Σάμεηο Α' Β΄ Γ΄
Μαζεκαηηθά 4 4 4
Ξέλε Γιψζζα 6 5 5
Πιεξνθνξηθή-Σερλνινγία 2 2 1
Φπζηθή Αγσγή 3 3 2
Αηζζεηηθή Αγσγή 1 2 2
Οηθηαθή Οηθνλνκία 1 2 ΔΠ - - 1
ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ν
ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ απνθαζίδεη κε πνηα ηάμε/-εηο θαη κε πνην ηκήκα/ηα κπνξεί λα ζπλδεζεί ε Σάμε Τπνδνρήο, ψζηε νη καζεηέο ηνπο λα ζπλδηδάζθνληαη ηα
καζήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο, Καιιηηερληθψλ, Σερλνινγίαο θαη Μαζεκαηηθψλ ή
ηνπιάρηζηνλ έλα απφ απηά. Οη Σ.Τ. πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηάμε. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα αηηηνινγείηαη εγγξάθσο απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ε παξέθθιηζε
απφ ηνλ θαλφλα ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ.
Πξφγξακκα ζπνπδψλ Σ.Τ. ΗΗ
ην πξφγξακκα απηφ νη καζεηέο/ -ηξηεο παξαθνινπζνχλ ζηηο "θαλνληθέο" ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ,
ελψ παξάιιεια έρνπλ γισζζηθή θαη καζεζηαθή ππνζηήξημε. Ζ ππνζηήξημε πξνβιέπεη:
α. Δζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο ελψ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο "θαλνληθήο" ηάμεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη ππεχζπλνο
γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο (ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία).
β. Δμσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο: πλέρηζε ηεο εληαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο
ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο απφ ηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο.
γ. Σν κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο είλαη πξναηξεηηθφ θαη
εθφζνλ ππάξμεη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ (7-15) δηδάζθεηαη γηα 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα εθηφο
ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάμε έρεη πιήξεο σξνιφγην

πξφγξακκα. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ ρνξεγείηαη ζην ηέινο ηνπ
δηδαθηηθνχ έηνπο ζρεηηθή βεβαίσζε.
Πξνεηνηκαζίεο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ
1. Σάμε Τπνδνρήο Η
Με δηαπηζησηηθφ test αληρλεχεηαη ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή. ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε δηαπηζηψλεηαη φηη ν καζεηήο έρεη ειάρηζηε ή κεδεληθή γλψζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο κε απνηέιεζκα ε θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ λα είλαη
αλεπαξθείο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πεξηζηάζεηο.
Δπηδεηείηαη δήισζε ηνπ γνλέα φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ην παηδί ηνπ Σάμε Τπνδνρήο Η.
ε αληίζεηε πεξίπησζε παξαπέκπεηαη ην ζέκα ζηελ νκάδα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη
Αλαηίζεηαη ε δηδαζθαιία ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηά πξνηίκεζε εμεηδηθεπκέλν ζηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο.
Δμαζθαιίδεηαη έγθαηξα θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ
2. Σάμε Τπνδνρήο ΗΗ
Οη Σ.Τ. αθνξνχλ καζεηέο αιιφγισζζνπο νπνηαζδήπνηε ηάμεο ηεο Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.
Με δηαπηζησηηθφ test αληρλεχεηαη ην επίπεδν ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή. ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε φηη είλαη κέηξην, δειαδή παξνπζηάδεη κηα αζηαζή επάξθεηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα
κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί αλεπαξθψο ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Δπηδεηείηαη δήισζε ηνπ γνλέα φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ Σάμε Τπνδνρήο ΗΗ. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηελ νκάδα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο.
ηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο Σ.Τ. κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαη δίγισζζνο εθπαηδεπηηθφο.
Ζ απφθαζε γηα ηελ έληαμε καζεηή ζε Σάμεηο Τπνδνρήο Η ή ΗΗ ιακβάλεηαη απφ ην ζχιινγν
δηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, αθνχ ζπλεθηηκήζνπλ ηα
δηαγλσζηηθά tests θαη ιάβνπλ ππφςε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ
(ςπρνιφγνπ ή/θαη θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ) πνπ παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ζρνιηθήο
πξνζαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή, εθφζνλ ν ζεζκφο ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο
ιεηηνπξγεί ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα.
3. Φνίηεζε ζε Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα (Φ.Σ.)
Σν πξφγξακκα ησλ Φ.Σ. παξαθνινπζείηαη απφ καζεηέο παιηλλνζηνχληεο ή αιινδαπνχο πνπ
είηε δε θνίηεζαλ ζε Σ.Τ. Η ή/θαη ΗΗ θαη αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο είηε εληάρζεθαλ ζηα
ππνζηεξηθηηθά γη' απηνχο κέηξα θαη παξαθνινχζεζαλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα αιιά
εμαθνινπζνχλ λα δπζθνιεχνληαη γισζζηθά θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ "θαλνληθή" ηάμε. Ζ
ιεηηνπξγία ησλ Φ.Σ. πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ.
4. Λεηηνπξγία Φ.Σ.
Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη Φξνληηζηεξηαθφ Σκήκα είλαη ν 3
θαη ν κεγαιχηεξνο 8. Μαζεηέο επξχηεξσλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην ίδην
ζρνιείν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε σλ γνλέσλ ηνπο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηελ ίδξπζε Φξνληηζηεξηαθνχ Σκήκαηνο.
Δπίζεο κπνξνχλ λα ηδξχνληαη Φ.Σ. ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα θνηηνχλ ζε απηά καζεηέο ησλ
πιεζηέζηεξσλ ζρνιείσλ, αθνχ εμαζθαιηζηεί έγθξηζε ησλ γνλέσλ ηνπο.
ην Φ.Σ. παξέρεηαη ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία κέρξη 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηη νπνίεο νη 2

δηαηίζεληαη γηα κειέηε.
5. Πξφγξακκα ζπνπδψλ Φξνληηζηεξηαθνχ Σκήκαηνο
Γηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θξίλεη φηη νη αιιφθσλνη καζεηέο
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο γισζζηθέο ή καζεζηαθέο. Δπίζεο γίλεηαη κειέηε θαη πξνεηνηκαζία
ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο κέξαο 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζχλνιν 10).
Ζ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαηά κάζεκα, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Σ., θαζψο θαη ε
ρξήζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζνξίδνληαη απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ην
ζχιινγν δηδαζθφλησλ.
6. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. θαη Φ.Σ.
Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο Η ή θαη Η θαη Φξνληηζηεξηαθψλ
Σκεκάησλ λα γίλεηαη ην αξγφηεξν ηελ 1ε Οθησβξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ηέινο ηνπ
δηδαθηηθνχ έηνπο ππνβάιινληαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο α) ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σ.Τ., β) ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ καζεηέο πνπ πξέπεη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηηο Σ.Τ. Η ή ΗΗ αιιά ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεη ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Σ.Τ. -έθζεζε ιφγσλ αδπλακίαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σ.Τ. Μεηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο
Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.
7. Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
Α. ηηο ηάμεηο Τπνδνρήο δηδάζθνπλ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ
νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ή πνπ απνζπψληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, φπσο
θαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.
ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε δηδάζθνπλ κε πιήξεο σξάξην θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε κε πιήξεο σξάξην ή γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ ηνπο σξαξίνπ. Οη
σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο
Δθπ/ζεο θαη δηδάζθνπλ κε σξάξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε πξφζιεςήο ηνπο. ηηο
Σάμεηο Τπνδνρήο δηδάζθνπλ θαηά πξψην ιφγν δηαζέζηκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ,
εθφζνλ ην επηζπκνχλ θαη έρνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ην έξγν απηφ πξνζφληα.
Β. Ζ εμεηδίθεπζε ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, ε άξηζηε γλψζε
ηεο ειιεληθήο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αιινδαπψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πνιχ θαιή γλψζε μέλεο
γιψζζαο θαη θαηά πξνηίκεζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ, ε παξαθνινχζεζε
ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ε πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Σάμεηο Τπνδνρήο ή
Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα ινγίδνληαη σο πξνζφληα επηινγήο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο.
Γ. ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα δηδάζθνπλ κφληκνη ή αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ηεο ίδηαο ή,
αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, άιιεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο
σξαξίνπ ή κε σξηαία αληηκηζζία. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία απφ
εθπαηδεπηηθνχο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, πξνζιακβάλνληαη αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί σο
σξνκίζζηνη θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ηδηψηεο εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα
πξνζφληα, σο σξνκίζζηνη.
Γ. Γηα θάιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη σο σξνκίζζηνη θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο: 1. Αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηελ

ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη είλαη απνδεδεηγκέλα γλψζηεο ηεο γιψζζαο (δηαζέηνπλ ζρεηηθφ ηίηιν)
θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ (ιφγσ δηακνλήο ηνπο ζ' απηή). 2.
Διιείςεη απηψλ εθπαηδεπηηθνί, έιιελεο ή αιινδαπνί, πνπ γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή θαη
είλαη απνδεδεηγκέλα γλψζηεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ.
Δ. Ζ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ Γ, εδαθ. 1,2 πξαγκαηνπνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Ννκάξρε χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Σ. Γηα θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Γ θαη Γ κπνξεί κε
νηθνλνκηθή ζηήξημε άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο λα πξνζιεθζνχλ κε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ εθπαηδεπηηθνί, ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί γηα ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο θαη ηα
Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο
παξαγξάθνπο (Γ θαη Γ).
Ε. Με επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ νξγαλψλνληαη
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ηα νπνία νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ φζνη εξγάδνληαη κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε Σ.Τ. ή ζε Φ.Σ.
ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ νξγαλψλνληαη
ζπλαληήζεηο γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. θαη ησλ Φ.Σ. θαη
ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ.
8. Δπνπηεία - Παηδαγσγηθή Καζνδήγεζε
Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ν νηθείνο πξντζηάκελνο έρνπλ ηε θξνληίδα θαη ηελ
επζχλε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ απηψλ ζηελ έληαμή ηνπο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα αιιά θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Τ. θαη ησλ Φ.Σ. ε
πεξίπησζε πνπ νη ζρνιηθέο ζπλζήθεο ή ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ απηψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σ.Τ. ή Φ.Σ. πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε νη καζεηέο απηνί λα
ππνζηεξηρζνχλ γισζζηθά θαη καζεζηαθά.
Σελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ έθδνζε
ζρνιηθψλ βηβιίσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σ.Τ. θαη Φ.Σ.
θαζψο θαη ηελ παξαγσγή θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ έρνπλ ην ΗΠΟΓΔ θαη ην Π.Η. Ο
ρνιηθφο χκβνπινο έρεη ηελ επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηεο ζχληαμεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη
ρξήζεο ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. ην ηέινο
ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζην ρνιηθφ
χκβνπιν θαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο ηηο
νπνίεο ζπληάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εθάξκνζαλ ηα πξνγξάκκαηα. Οη ρνιηθνί χκβνπινη
απνδειηηψλνπλ, θσδηθνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο θαη ππνβάιινπλ ζπλνπηηθή
έθζεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΠΘ, ην ΗΠΟΓΔ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.
9. Γηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο
Με εγθχθιην ζα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ:
ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ
ηε θνίηεζε καζεηψλ ζε Σ.Τ. ή Φ.Σ.
ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηελ πνξεία ειιελνκάζεηαο ηνπ καζεηή θαη ην γλσζηηθφ επίπεδφ
ηνπ.

ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ην πέξαζκα απφ έλα ηχπν Σ.Τ. ζηνλ άιιν.
ηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ θαιή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Σάμεσλ
Τπνδνρήο θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ θαη ηελ έγθαηξε ιεηηνπξγία ηνπο.
Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, παχεη λα ηζρχεη νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε, ε νπνία
ξπζκίδεη ζέκαηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ.
Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΔΝΖ
Άξζξν ηεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ (ην 2006)

108.000 νη αιινδαπνί καζεηέο ζηα ζρνιεία
Tν 66% πξνέξρεηαη απφ ηελ Αιβαλία
Δζληθή ενξηή, αχξην, θαη είλαη πηζαλφ ηα θαλάιηα λα αλαδείμνπλ θαη πάιη σο «κείδνλ» ζέκα, αλ
ζα επηηξαπεί ζηνπο αξηζηνχρνπο αιινδαπνχο καζεηέο λα θξαηήζνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία ζηε
ζρνιηθή παξέιαζε. Σν πην νπζηψδεο, σζηφζν, φρη κφλνλ δελ βιέπεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο,
αιιά απνθεχγεη λα ην αληηκεησπίζεη σο νθείιεη θαη ε ίδηα ε πνιηηεία: 108.000 (!) είλαη πιένλ ν
αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, απνηειψληαο ην 6,8%
ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. εκεηψλεηαη δε φηη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ έρεη
απμεζεί θαηά 10% κφλνλ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. εκαληηθά πξνβιήκαηα ζπλχπαξμεο κε ηα
Διιελφπνπια δελ ππάξρνπλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο είλαη εκθαλέο φηη γηα ηα παηδηά απηά ζα έπξεπε λα εληζρπζεί (ην 66% πξνέξρεηαη
απφ ηελ Αιβαλία). πσο επηζεκαίλνπλ θαη νη εηδηθνί, ζε άιια θξάηε κε πξνβιήκαηα
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο έρνπλ εηζαρζεί ζε εηδηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο αθφκε θαη καζήκαηα ηεο
ηζηνξίαο ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη.
Πνιχ κειάλη ρχζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγνο πνιχο έγηλε γηα ην αλ «επηηξέπεηαη» ζε
αιινδαπνχο καζεηέο πνπ αξηζηεχνπλ ζηα καζήκαηά ηνπο λα παξειαχλνπλ σο ζεκαηνθφξνη
ζηηο εζληθέο επεηείνπο, θαηλφκελα πνπ δελ ηηκνχλ ηνλ πνιηηηζκφ καο παξαηεξήζεθαλ.
Μεηά 20 ρξφληα ζπκβίσζεο, ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη αξρίζεη λα ζπλεζίδεη ηνπο «μέλνπο».
Δμάιινπ, νη αιινδαπνί καζεηέο απνηεινχλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2005-2006 ην 6,8% ηνπ
ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη αξηζκνχλ 108.000 παηδηά ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο επηθξάηεηαο, ελψ κέζα ζε δχν ρξφληα ην πνζνζηφ ηνπο ζηα
ειιεληθά ζρνιεία απμήζεθε. Σε ζρνιηθή ρξνληά 2003-2004 νη αιινδαπνί αξηζκνχζαλ 98.241
καζεηέο, ελψ πξηλ απφ κία δεθαεηία, αξηζκνχζαλ 8.455 καζεηέο θαη κφιηο ην 0,6% ηνπ
ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ελ εμειίμεη έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο βξίζθεηαη ην 10,5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αιινδαπψλ καζεηψλ ηεο ρψξαο. Δπί
ζπλφινπ 225.144 καζεηψλ, νη 23.454 είλαη αιινδαπνί. Σν πνζνζηφ είλαη πνιχ κηθξφηεξν ζηνλ
Ν. Θεζζαινλίθεο κε 4.378 αιινδαπνχο επί ζπλφινπ 65.503 καζεηψλ (6,7%) θαη
ζπξξηθλψλεηαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηε Θεζζαιία κεηαμχ ησλ 43.801
καζεηψλ νη 2.010 είλαη αιινδαπνί (4,6%).
Μεηαμχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ην 66% πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία, ην 10,58% απφ ηε
Βνπιγαξία, ην 4,08% απφ ηε Ρνπκαλία. Αθνινπζνχλ ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο ηνπο
έρνπλ έξζεη απφ Οπθξαλία, Γεσξγία, Μνιδαβία, Αίγππην, Πνισλία, πξψελ Γηνπγθνζιαβία,
Αξκελία θαη πξία.
Δμφρσο ελδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλα ζρνιεία, θπξίσο ηεο Αηηηθήο, ην πνζνζηφ
ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ μεπεξλά αθφκε θαη ην 70%! ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην δηδαθηηθφ

πξφγξακκα ηξνπνπνηείηαη. ε θακία πεξίπησζε, φκσο, δελ έρεη ππάξμεη κέξηκλα γηα
δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ νχηε ζηνηρείσλ ηεο Ηζηνξίαο θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο - παξ‟ φηη ζπληζηά πάγηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε άιιεο
πνιππνιηηηζκηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο.
Οη θ. Γ. Μαπξνκάηεο θαη Κ. Σζηηζειίθεο ζην ζπιινγηθφ βηβιίν «Ζ Διιάδα ηεο Μεηαλάζηεπζεο»
(εθδ. «Κξηηηθή») θαπηεξηάδνπλ ηελ επηινγή απηή ππνζηεξίδνληαο φηη ζπληζηνχλ «εξκελεία γηα
ηελ αλεηνηκφηεηα/απξνζπκία (νπζηαζηηθά άξλεζε) ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα
ππνδερζεί/απνδερζεί αιιφγισζζνπο».
Δίλαη αιήζεηα φηη ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν επέιεμε ακπληηθή ζηάζε (θαη ελίνηε ερζξηθή)
απέλαληη ζηε καδηθή έιεπζε αιινδαπψλ ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‟90.
Ζ άκπλα έρεη κεηαηξαπεί ζε ακεραλία, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη εμειηρζεί ζε
δεκηνπξγηθή επέκβαζε. Έηζη, ην πξφβιεκα ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο ζπλερίδεη λα
αληηκεησπίδεηαη κε ηελ απνζπαζκαηηθή απφθαζε ηνπ ππ. Παηδείαο (1994) γηα ηάμεηο
ππνδνρήο θαη θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα. Ο λφκνο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε (Ν.
2413/1996) θξίλεηαη αζαθήο -παξά ηνλ πινχζην δηεζλή πξνβιεκαηηζκφ θαη εκπεηξία- κε
απνηέιεζκα θάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο λα δίλεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία…
ζν γηα ηελ πιένλ ραξαθηεξηζηηθή ζηηγκή άκπλαο, ίζσο θαη ερζξφηεηαο, απέλαληη ζηα παηδηά
αιινδαπψλ, απηή ήηαλ ε απφθαζε ηνπ ππ. Δζσηεξηθψλ ζηηο 25.08.2003 κε ηελ νπνία
απαγνξεπφηαλ ε εγγξαθή ηέθλσλ κε λφκηκσλ αιινδαπψλ ζην ζρνιείν. Όζηεξα απφ δπλακηθή
παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ε θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο
θαη ηνπ ζρεηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ αλαθιήζεθε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα απφ ην αξκφδην ππ.
Παηδείαο...
Πεγή: ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ
24.03.2006
Πξέπεη λα ζηαζκίζεηε, λα ξσηήζεηε , λα κάζεηε, λα βνιηδνζθνπήζεηε θαηά πεξίπησζε :
1. Αλ ην ρνιείν ζαο έρεη ππνδνκέο λα δερζνχλ ηνπο Αιινδαπνχο Μαζεηέο
2. Δλδερφκελεο αληηδξάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο Κνηλφηεηαο.
3. Να κελ πείηε ηίπνηα αλ πξψηα δελ ζπδεηήζεηε ην ζέκα:
α) Με Γήκαξρν (Γίλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε, θάλεη έξγα ζπληήξεζεο θαη επέθηαζεο (Με ηνλ
Καιιηθξάηε )
β) Με χιινγν θαζεγεηψλ
γ) Με ζχιινγν γνλέσλ.
δ) Με 15-κειέο.
Παίξλεηε έγγξαθεο απαληήζεηο θαη ηα ζπλεθηηκάηε
Θέκα 106
Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη ζαο θαηαηίζεηαη αλψλπκε θαηαγγειία φηη απνηειεί πξαθηηθή
πνιιψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο-ζπλνδνχο πάζεο θχζεο εθδξνκψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα
ζρνιεία, λα εκθαλίδνπλ παξαζηαηηθά κε ηα νπνία δηεθδηθνχλ απνδεκηψζεηο γηα έμνδα (π.ρ.
εηζηηήξηα, ζίηηζε, μελνδνρεία), ηα νπνία έρνπλ ήδε θαιπθζεί απφ ηηο εηζθνξέο ησλ καζεηψλ.
Απάληεζε:
Ση ιέεη ν λφκνο γηα ηηο απνδεκηψζεηο ησλ εθδξνκψλ;
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Δ ΔΚΓΡΟΜΖ
Σελ απνδεκίσζε εθδξνκψλ δηθαηνχηαη ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο ζπλνδεχεη καζεηέο ζε
εθδξνκή, πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ απνδεκίσζε απηή κπνξεί λα είλαη κε ή
ρσξίο δηαλπθηέξεπζε, θαη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ δηάξθεηα ηεο
εθδξνκήο θαη αλ ππάξρνπλ ή φρη απνδείμεηο δηαλπθηέξεπζεο.

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
Γηα ηελ απνδεκίσζε εκεξήζηαο ΔΚΓΡΟΜΖ, ε ακνηβή ηζνχηαη κε ην 1/3 ηεο απνδεκίσζεο
εθηφο έδξαο, δειαδή κε 9,78 €. ε απηφ ην πνζφ ππάξρεη θξάηεζε ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. 2 % .
Γηα ηελ απνδεκίσζε ΔΚΓΡΟΜΖ δχν θαη πεξηζζνηέξσλ εκεξψλ, ε απνδεκίσζε ηζνχηαη κε ην
1/3 ηεο απνδεκίσζεο εθηφο έδξαο (9,78 € ) γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο, θαη κε ην πνζφ ησλ
29,35 € γηα θάζε κηα επηπιένλ εκέξα.
ην πνζφ απηφ πξνζηίζεηαη θαη ε απνδεκίσζε δηαλπθηέξεπζεο, ε νπνία ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ ην πνζφ ησλ 35,22 € αλά εκέξα.
Ζ θξάηεζε ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. 2 % ππνινγίδεηαη ΜΟΝΟ ζηελ απνδεκίσζε εθηφο έδξαο θαη φρη ζην
πνζφ δηαλπθηέξεπζε.
ΖΜΔΗΧΖ : Σελ απνδεκίσζε ησλ 29,35 € δηθαηνχηαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπλνδεχεη ζε
εθδξνκή ΜΟΝΟ φηαλ πξνζθνκίζεη θαη απφδεημε δηαλπθηέξεπζεο. Αλ δελ ππάξρεη απφδεημε
δηαλπθηέξεπζεο ηφηε αλεμαξηήησο δηάξθεηαο ηεο εθδξνκήο, ε απνδεκίσζε πεξηνξίδεηαη ζην
πνζφ ησλ 9,78 € κφλν.
Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά :
1. Έγθξηζε ηεο εθδξνκήο. Ζ έγθξηζε ΠΡΔΠΔΗ λα είλαη ΠΡΧΣΟΣΤΠΖ.
2.Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη
ν ΑΡΥΖΓΟ θαη νη ΤΝΟΓΟΗ θαζεγεηέο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
εθδξνκή θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, βάζε ηνπ νπνίνπ ζα πξνθχπηεη φηη
ζηελ εθδξνκή ζπκκεηείραλ ηα 3/4 ησλ καζεηψλ.
3.Βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ φηη ε εθδξνκή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί.
4.Ολνκαζηηθέο απνδείμεηο μελνδνρείνπ ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ην Α. Φ. Μ. ηνπ, νη εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο θαη ην πνζφ
. ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 1 : Αλ ην πνζφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 35,22 €, ηφηε ζηελ απνδεκίσζε
δηαλπθηέξεπζε αλαγξάθεηαη ην πνζφ απηφ. Αλ είλαη κεγαιχηεξν, ηφηε αλαγξάθεηαη ην πνζφ
35,22 €. ( Δάλ ην πνζφ ζην ηηκνιφγην είλαη κηθξφηεξν ησλ 35,22 €, ζα ρξεηαζηεί λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ νηθνλνκηθφ εθθαζαξηζηή γηα πιεξνθνξίεο )
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 2 : Αλ δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο απφ ην μελνδνρείν αιιά απφ ην ηνπξηζηηθφ
γξαθείν, ηφηε επηζπλάπηεηαη θαη θσηνηππία ηνπ θαμ ηνπ γξαθείνπ πξνο ην μελνδνρείν, γηα ηελ
θξάηεζε ησλ δσκαηίσλ. (ζ.ζ. Δπηκείλεηε θαη θξνληίζεηε λα ιακβάλεηε ηηκνιφγην απφ ην
μελνδνρείν γηα ηελ επθνιφηεξε δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο ζαο )
5.Καηαζηάζεηο πιεξσκήο ζε ηξία ( 3 ) αληίηππα.
ηνηρεία Πνπ Απαηηνχλ πκπιήξσζε ηελ Καηάζηαζε Πιεξσκήο
Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε είλαη :
• Σν Γξαθείν ζην νπνίν ππάγεηε ην ζρνιείν. Αλ ην ζρνιείν ππάγεηε ζηελ Γηεχζπλζε,
δηαγξάθεηε ηελ αληίζηνηρε γξακκή.
• Σελ Γ. Ο. Τ. πιεξσκήο
• Σελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο
• Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
• Σνλ Α.Φ.Μ. ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
• Σελ Γ.Ο.Τ. ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
• Σν ζχλνιν ησλ εκεξψλ ηεο εθδξνκήο
• Σνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζηελ εθδξνκή θαη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο
• Σελ πφιε, ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Γηεπζπληή / Γηεπζχληξηαο
Απφ ηα παξαπάλσ βγαίλεη ε απάληεζε:
Ζ αλψλπκε θαηαγγειία πξνθαλψο είλαη θαθνήζεο, αθνχ:
1. Ο Γηεπζπληήο γλσξίδεη, φηη ζηηο πνιπήκεξεο εθδξνκέο είλαη κέζα θαη νη δηαλπθηεξεχζεηο ησλ
ζπλνδψλ θαζεγεηψλ. (πλεζέζηαηα, θαηά θαλφλα) Τπάξρεη θαη ζπκθσλεηηθφ ζρεηηθφ,
φπνπ αλαγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξαθηνξείνπ.

2. Σα φπνηα δηθαηνινγεηηθά ηα ππνγξάθεη απηφο θαη κφλνλ (Ο Γηεπζπληήο) θαη γλσξίδεη αλ
θάπνηνο ηα ππέβαιε εθ ηνπ πεξηζζνχ ή φρη.
3. Γηθαηνχηαη λνκίκσο ηα 9,78€ /εκέξα ηα νπνία ζηελ πξάμε, αξθεηνί θαζεγεηέο ΓΔΝ
κπαίλνπλ ζηνλ θφπν λα ηα ππνβάιινπλ, δηφηη ν θφπνο ζχληαμεο ησλ θαηαζηάζεσλ,
κεηαθνξάο ζηελ ΓΓΔ , κεηά ηειεθσληθέο νριήζεηο ζηα «Δληειιφκελα» θαη κεηά ε κεηάβαζε
ζηελ Γ.Ο.Τ. («Ήξζαλ ηα πξνπέξζηλα; Γελ ήιζαλ αθφκε; Πφηε ζα έιζνπλ;...«Ξέξσ γσ;») Καη
απηνί νη δηάινγνη, ΠΡΗΝ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε .
4. Καηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά απφ ην έηνο 2008 δελ έρνπλ πιεξσζεί θαη ν Γ.Γ. ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ είπε ζην Πξνεδξείν ηεο ΟΛΜΔ πνπ ηνλ επεζθέθζε «Ξεράζηε ηα!»
(Δλψ είλαη ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΑ. Δίρε δεκνζηεπζεί κάιηζηα ζρεηηθή θαηαγγειία!)
5. χκθσλα κε λεψηεξε εγθχθιην πνπ θπθινθνξεί (ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο)
ππάξρεη γηα ηηο εθδξνκέο έλα ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο θνλδχιη γηα έθαζην έηνο γηα εθδξνκέο. Αλ
εμαληιεζεί ε πίζησζε, ηφηε δελ εγθξίλεηαη άιιε πίζησζε, νχηε γίλεηαη κεηαθνξά ηεο
απαίηεζεο απφ πίζησζε επνκέλνπ έηνπο, δηφηη ην Κξάηνο έρεη ηα γλσζηά δεκνζηνλνκηθά
πξνβιήκαηα θαη παξ΄φια ηαχηα νη θαζεγεηέο ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηηο
εθδξνκέο, ρσξίο θαλ ηελ απνδεκίσζε ησλ 9,78€ /εκέξα! Πξνθαλψο έλαο θαζεγεηήο
κπνξεί λα εηζπξάμεη θαη θαλέλα «αο ηαΐδνπκε , ζαο θνηκίδνπκε, κηιηά!» (Έρεη γίλεη, έζησ θαη
κεκνλσκέλα)
Ση ιέεη ε ΟΛΜΔ (κνηάδνπλ απίζηεπηα!)
χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Πξάμε 251, πλ/ζε 19 ε /06-07-2009) ε
Γηνίθεζε (ΠΤΓΔ, Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο) ππνρξεψλεηαη λα αλαθέξεη ξεηά ζε θάζε
απφθαζε, φηη δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ν εθπαηδεπηηθφο πνπ εθηειεί πξφζζεηε εξγαζία
(ππεξσξίεο, ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο εθδξνκέο εθηφο έδξαο), ή ζπκπιεξψλεη ην ππνρξεσηηθφ
ηνπ σξάξην ζε ζρνιείν πνπ απέρεη απφ ηελ πφιε ή ην ρσξηφ πνπ βξίζθεηαη ε νξγαληθή ηνπ
ζέζε (εμαηξνχληαη ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο).
Δπηπξνζζέησο επηβάιιεηαη λα αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ζηνλ ζρεηηθφ
θσδηθφ θαη λα γίλεηαη ε δέζκεπζε ηνπ αλάινγνπ πνζνχ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε πιεξσκή ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ πξέπεη λα γίλεηαη εληφο ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ζ πιεξσκή ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ κε πηζηψζεηο ηνπ
επνκέλνπ έηνπο θξίλεηαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. Καηφπηλ ηνχηνπ
δελ θαηαβάιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηα
νθεηιφκελα πνζά (Δγθχθιηνο ΓΛΚ 2/94816/0020/30-12-09).
Δπεηδή νη Γηεπζπληέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εμαθνινπζνχλ λα κελ
αθνινπζνχλ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, είηε απφ άγλνηα, είηε ιφγσ ζθνπηκφηεηαο (δελ
ππάξρνπλ πηζηψζεηο ζην ζρεηηθφ θσδηθφ), ην Γ. ηεο ΟΛΜΔ θαιεί ηε Γηνίθεζε λα
εθαξκφζεη πηζηά ηε θείκελε λνκνζεζία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε απφθαζή ηεο
είλαη παξάλνκε θαη ν ζηγφκελνο εθπαηδεπηηθφο έρεη ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί δηθαζηηθά ελαληίνλ
ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη λα δηεθδηθήζεη ηε θαηαβνιή απφ απηφλ ηνπ
απνιεζζέληνο πνζνχ, γηαηί απηφο κε πξάμεηο ηνπ ή κε παξαιείςεηο ηνπ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή δεκία ηνπ.
Καινχκε επίζεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απαηηνχλ λα ηεξνχληαη νη αλσηέξσ
πξνυπνζέζεηο, πξηλ εθηειέζνπλ ηελ εληνιή ηεο Γηνίθεζεο.
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Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε επηζεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθήβσλ έρεη απμεζεί.
Κη απηφ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ ζπλερψο απμάλεηαη θαη νη επηπηψζεηο ηνπ επεξεάδνπλ ηφζν
ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ θνηλσλία.
Απάληεζε:
(Φπρηαηξηθή πξνζέγγηζε)
Ζ επηζεηηθφηεηα πνπ εθδειψλεηαη ζηνπο εθήβνπο απνζθνπεί ζηελ αλαδήηεζε κηαο
ηζνξξνπίαο ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ ελδνςπρηθψλ ηάζεσλ, ρξήζηκε ζ΄ απηή ηε θάζε γηα
ηελ εμέιημεο ηνπο.
Βαζηθνί –γεληθνί- ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη δηακέζνπ ηεο εθδεινχκελεο επηζεηηθφηεηαο είλαη:
1. Γνθηκαζία δχλακεο: ρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε αλεμαξηεηνπνίεζεο απφ ηνπο γνλείο θαη απφηδαληθνπνίεζεο ησλ ελειίθσλ γεληθφηεξα.
2. Αλαδήηεζε πεηζαξρίαο, πνηλήο, ηζρπξήο ππνζηεξηρηηθήο θηγνχξαο: Αλ ν ελήιηθαο
θαλεί δπλαηφο ζηελ «επίζεζε», ηφηε ν έθεβνο αηζζάλεηαη αζθάιεηα γηα ην θχξνο θαη ηελ
ζηήξημε πνπ κπνξεί λα ιακβάλεη. Αλ θαλεί αδχλακνο, ν έθεβνο βηψλεη ζιίςε θαη
απνδηνξγάλσζε.
3. Απελνρνπνίεζε θαη άκβιπλζε ησλ απζηεξψλ απαγνξεχζεσλ. Πξνθαιεί κε ηελ
επηζεηηθφηεηα ηνπο ελειίθνπο, ψζηε λα δνθηκάζεη ηελ αλνρή ηνπο, επηδηψθνληαο ηελ
ζπγρψξεζε (αγάπε, απνδνρή) ή ηελ πνηλή (απελνρνπνίεζε).
Πεξηζζφηεξα ΔΓΧ
Δπίζεο: Δθδήισζε βίαο εθήβσλ θαη ηειεφξαζε.

Οη έθεβνη θαη νη λεαξνί ελήιηθεο πνπ παξαθνινπζνχλ ζθελέο βίαο ζηελ ηειεφξαζε,
επεξεάδνληαη αξλεηηθά κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνπλ νη ίδηνη αξγφηεξα ζηε δσή
ηνπο κηα βίαηε θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ ησλ άιισλ.
Ζ ζνβαξή απηή δηαπίζησζε πξνθχπηεη απφ κηα πξψηε ζην είδνο ηεο, βαξπζήκαληε θαη
καθξνρξφληα έξεπλα πνπ δηήξθεζε 17 ρξφληα θαη ζπκπεξηέιαβε 707 άηνκα.
ηελ έξεπλα εμεηάζηεθε ε ζπκπεξηθνξά παηδηψλ απφ 700 νηθνγέλεηεο, απφ ηελ ειηθία ησλ 14
έσο 22 εηψλ.
Σα θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα αθφινπζα:


Οη έθεβνη πνπ έβιεπαλ ηειεφξαζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 ψξεο ηελ εκέξα είραλ
δηπιάζην θίλδπλν ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έβιεπαλ κφλν κηα ψξα ηελ εκέξα λα
επηηεζνχλ ζε θάπνηνλ ή λα εκπιαθνχλ ζε κηα βίαηα ζπκπινθή, φηαλ εηζέξρνληαλ ζηελ
ελήιηθε δσή



Τπήξρε κηα αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επηζεηηθφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ
αλάπηπζζαλ νη έθεβνη ή νη λεαξνί ελήιηθεο κε ην ρξφλν πνπ αθηέξσλαλ γηα λα
θνηηάδνπλ ηειεφξαζε



Οη ψξεο παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο απφ γπλαίθεο ειηθίαο 22 εηψλ, επεξέαδαλ ην
βαζκφ κε ηνλ νπνίν νη γπλαίθεο απηέο έθαλαλ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο (επηζέζεηο θαη
απεηιέο ελαληίνλ άιισλ, θινπέο) φηαλ έθηαλαλ ζηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ



Ζ ζρέζε κεηαμχ επηζεηηθφηεηαο θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηε κηα θαη σξψλ
παξαθνινχζεζεο ηεο ηειεφξαζεο απφ ηελ άιιε, ήηαλ αλεμάξηεηε απφ νπνηνδήπνηε
άιιν παξάγνληα (νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, κφξθσζε ησλ γνλέσλ, ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ,
πεξηνρή θαηνίθεζεο, πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ επίζεζεο)

Μέρξη ζήκεξα νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο είραλ ηεθκεξηψζεη ην γεγνλφο φηη ε βία ζηελ
ηειεφξαζε θαη ζηα παηγλίδηα βίληεν, πξνάγνπλ ηελ επηζεηηθή θαη εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά

ζηα παηδηά.
Σψξα ε έξεπλα απηή επηβεβαηψλεη δπζηπρψο φηη είλαη κηα πνιχ κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε βία πνπ πξνβάιινπλ ζπλερψο ηα δηάθνξα κέζα
επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο.
Οη έθεβνη, νη λεαξνί ελήιηθεο θαη ίζσο ελήιηθεο πνπ έρνπλ κηα πξνδηάζεζε γηα βίαηε ή
εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδνληαη άκεζα θαη καθξνρξφληα απφ ηελ βία ζηελ νπνία ηνπο
ππνβάιινπλ ηα δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο.
Μάιηζηα θαίλεηαη φηη έζησ θαη έλα επεηζφδην έθζεζεο θάπνηνπ ζηε βία ζηε ηειεφξαζε, κπνξεί
λα απμήζεη ηε δηθή ηνπ επηζεηηθφηεηα ακέζσο κεηά. Ζ ρξφληα ππνβνιή ησλ αηφκσλ ζε ζθελέο
βίαο θαη εγθιήκαηνο απμάλεη ηελ καθξνρξφληα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Θα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη είλαη πνιιέο νη έξεπλεο πνπ απέδεημαλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα
ηηο λνζεξέο θαη αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ νη ζθελέο βίαο πάλσ ζηνπο λένπο θαη ζηα
παηδηά.
Γπζηπρψο απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Οη θίλδπλνη γηα φινπο είλαη πξαγκαηηθνί. Απηά πνπ
πξέπεη λα νπσζδήπνηε λα γίλνληαη ελαληίνλ ηεο ζιηβεξήο απηήο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα
εζηηάδνληαη βαζηθά ζε δχν ηνκείο.
Καηά θχξην ιφγν ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κεραληζκνί ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ βία,
ηνλ ηξφκν θαη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα πνπ πξνβάιινληαη απφ φινπο είηε είλαη καδηθά κέζα
πιεξνθφξεζεο, επηθνηλσλίαο ή ςπραγσγίαο.
Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δελ αξθνχλ αιιά ρξεηάδνληαη θαη κεραληζκνί απηνειέγρνπ απφ ηα
ίδηα ηα κέζα.
Ίζσο φκσο, ζεκαληηθφηεξν απφ ηα πην πάλσ είλαη νη γνλείο, ε ίδηα ε νηθνγέλεηα θαη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα θξνληίδνπλ λα κνξθψλνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα δηαπαηδαγσγνχλ
γηα ηνπο θίλδπλνπο πνπ θξχβνπλ φια ηα ζχγρξνλα επηθνηλσληαθά θαη ςπραγσγηθά κέζα.
Σα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ εθπαηδεχνληαη θαη κνξθψλνληαη κε βάζε ηηο αξρέο απηέο
ζα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Θα απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε αζπίδα αζθάιεηαο ηεο
θνηλσλίαο απφ ηηο βιαβεξέο επηπηψζεηο ηνπ λνζεξνχ θαηλνκέλνπ ηεο πξνβνιήο ηεο
βίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. ΠΖΓΖ ΔΓΧ
Πσο αληηκεησπίδεηαη ε επηζεηηθφηεηα ζην ρνιείν :
Η πξόιεςε θαη ε αληηκεηώπηζε ηεο επηζεηηθόηεηαο ζην ζρνιείν
n Α. Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ
n Σν ςπρνινγηθό θιίκα ηνπ ζρνιείνπ
n Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
n Ο ύιινγνο Γηδαζθόλησλ θαη νη αξκνδηόηεηέο ηνπ
n Η έκθαζε ζην ζέκα ηεο επηζεηηθόηεηαο
n Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οιηζηηθήο Παξέκβαζεο θαηά ηεο Δπηζεηηθόηεηαο
n Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ
n Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο
n Απόθαζε γηα ιήςε κέηξσλ - ηόρνη
n Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη εκπινθή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο
n Δλεκέξσζε όισλ ησλ καζεηώλ
n Δθηελείο ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε, εκεξίδα θαη επηζθέςεηο-νκηιίεο εηδηθώλ
n Γεκνζηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
n Οκάδεο εξγαζίαο θαη ηαθηηθέο ζπζθέςεηο
n Γηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
n Δθκάζεζε ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηεο επηζεηηθόηεηαο βησκαηηθά (πξνζνκνίσζε)
n Δλζάξξπλζε γηα θνηλνπνίεζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο
n αθήο ελεκέξσζε γηα έλα θνηλά απνδεθηό ζπγθαζνξηδόκελν πιαίζην αξρώλ ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζρνιείνπ.
n Καιύηεξε επνπηεία
n Παξεκβάζεηο ζηνλ ζρνιηθό ρώξν (αηζζεηηθέο , ιεηηνπξγηθέο) θαη νηθεηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ
n Πξνηάζεηο γηα παηρλίδηα ζηελ απιή
n Έιεγρνο γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Β. Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ηάμεο
n Η πεηζαξρία ζηνπο εθήβνπο: δηθαηνζύλε θαη αλνρή

n Ούηε ππεξβνιηθόο έιεγρνο πνπ ζθνηώλεη ηελ πξσηνβνπιία , νύηε αδηαθνξία, αιιά
θαζνξηζκόο ηεο απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο κε απνδεθηήο
n Άκεζε εθαξκνγή ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παξάβαζεο
n Δλεξγεηηθή αθξόαζε σλ εθήβσλ. Κάζε γεληά έρεη ηε δηθή ηεο δηάιεθην: ε ηδηόιεθηνο ηεο
εθεβείαο θαη ε δηθή καο θαηαλόεζε
n Αλαγλώξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, εξκελεία, θαηαλόεζε
n Αληακνηβή θαη επηβξάβεπζε ηεο θνηλσληθήο-αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
n Δξσηεκαηνιόγην γηα ηε δσή ησλ παηδηώλ ζηελ ηάμε, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο από ην ζρνιείν,
θιπ.
n Γηδαζθαιία θεηκέλσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο θηιίεο. Η
Λνγνηερλία σο πξνλνκηαθό κάζεκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηώλ
n Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, άζθεζε ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ επίγλσζε ησλ
ζπλεπεηώλ ηεο επηζεηηθόηεηαο
n Γξακαηνπνίεζε, παηρλίδηα ξόισλ
n ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
n Πξνεηνηκαζία, πξόβιεςε ελδερόκελσλ δπζθνιηώλ θαη ζελάξηα αληηκεηώπηζεο επεηζνδίσλ
n Πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ, Δλαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
n Γηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηηο εξγαζίεο
n Υξήζε επνπηηθώλ κέζσλ
n Πξόβιεςε ρεηξηζκώλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο
n Γηαγξάκκαηα, ιέμεηο-θιεηδηά, ρεδηαγξάκκαηα, Δλλνηνινγηθνί ράξηεο, Πίλαθεο, Πεξηιήςεηο,
θιπ.
Γ. Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε πξνζσπηθό επίπεδν

n Θεζκηθνί θνξείο: ρνιηθή κνλάδα, Γηεπζπληήο, ύιινγνο Γηδαζθόλησλ, ύιινγνο Γνλέσλ,
Μαζεηηθή θνηλόηεηα, ρνιηθόο ύκβνπινο, ΚΓΑΤ
n Νεαληθόο παξαβάηεο σο πξνο ηελ εμνπζία, ηα καζήκαηα, ηνλ εθπαηδεπηηθό, ηνπο
ζπκκαζεηέο, ηελ ηδηνθηεζία, ηελ θνηλσλία
n Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, ζρνιηθή επίδνζε, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο
ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΧΝ
n Γεκηνπξγία ζεξκώλ θαη ζηνξγηθώλ ζρέζεσλ
n Άκεζε θνηλνπνίεζε δίθαησλ θαη ζηαζεξώλ νξίσλ
n πλεξγαηηθό θιίκα θαη ελδννκαδηθή δηάδξαζε
n Έκθαζε ζε ειθπζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, βίσζε επηηπρίαο από ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο
δξάζεηο
n Μείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηάμεο
n ηξαηεγηθέο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ
n Καιιηέξγεηα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ
n πλαηζζεκαηηθή αγσγή: αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ, απόθηεζε απηνπεπνίζεζεο
n Η ΑΡΥΗ ΣΗ ΠΡΟΟΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
n Απνδνθηκαζία ηεο απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο, πξνγξακκαηηζκέλε, ζπζηεκαηηθή αγλόεζε
n «Time out»: ρξόλνο γηα εξεκία θαη ζθέςε πξηλ από νηηδήπνηε άιιν
n Με ιεθηηθή παξέκβαζε: επαλαθνξά κε βιέκκα, λεύκα, θίλεζε, πξνζέγγηζε, επαθήάγγηγκα(;)
n Λεθηηθή επηβξάβεπζε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ ή άιισλ
n Αλαθνξά νλόκαηνο, ππνβνιή εύθνιεο εξώηεζεο
n Πξνζεθηηθό ρηνύκνξ (όρη δηαθσκώδεζε ή εηξσλεία)
n Αλάδεημε ησλ επηπηώζεσλ ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο
n Απαίηεζε γηα ηεξκαηηζκό ηεο παξεθηξνπήο
n Πνηλέο: Απώιεηα πξνλνκίσλ, Παξαηήξεζε, Δπίπιεμε απζηεξή, θιπ.
n ΓΙΑΛΟΓΟ, Γηαπξαγκαηεύζεηο, πκβόιαην ζπλέπεηαο, Δλαιιαθηηθέο πξννπηηθέο
πκβνπιέο γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ εθήβσλ
n Ακνηβαίνο ζεβαζκόο
n πληνκία ζηηο λνπζεζίεο

n
n
n
n
n

αθήλεηα
Ηξεκία
Όρη δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ην κέιινλ
Όρη απεηιέο
Δλζάξξπλζε ηνπ εθήβνπ λα εθθξάζεη ηε γλώκε ηνπ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
n Α. Κπξώζεηο (Π.Γ. 104/1976, άξζξα 26-32)
n Παξαηήξεζε
n Δπίπιεμε
n Ωξηαία απνβνιή
n Απνβνιή κηαο ή πνιιώλ εκεξώλ (Δηδηθή πλεδξίαζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ)
n Β. Δλεκέξσζε Γνλέσλ (Ν. 1566/1985, άξζξν 53, Ν. 2621/1998, άξζξν 2, 1β, Τ.Α.
Η/9876/4-10-1985, πεξί θεδεκνλίαο ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ)
Η ΣΙΜΧΡΙΑ – Πνηλέο θαη θπξώζεηο
n Η ζσκαηηθή πνηλή απνδεηθλύεη όηη ε δύλακε δεκηνπξγεί δίθαην.
n Ο ηξόπνο πνπ καιώλεη θαλείο έλα παηδί δείρλεη ηνλ ραξαθηήξα ζνπ.
n Η ιεθηηθή ηαπείλσζε πνιιέο θνξέο είλαη εμίζνπ ηαπεηλσηηθή κε έλα ρηύπεκα.
n Η πνηλή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ θάζαξζε.
n Ο γνληόο θη ν εθπαηδεπηηθόο είλαη νη πξνζηάηεο ηνπ παηδηνύ, όρη νη ηηκσξνί ηνπ.
n «Γηδάζθεηο κε απηό πνπ είζαη θη όρη απηό πνπ δηεγείζαη.»
ΤΓΚΛΗΗ ΔΤΡΔΙΑ ΤΚΔΦΗ
n ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ
n ρνιηθόο ύκβνπινο (γεληθήο παηδαγσγηθήο επζύλεο)
n ΚΓΑΤ (Γηεπηζηεκνληθή νκάδα)
n Πεληακειέο Μαζεηηθό πκβνύιην
n Δηζήγεζε Γηεπζπληή
n Η άπνςε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο
n Σνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ
n Πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
ΥΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ (Τ.Α. 353.1/324/10565.Γ1.16-10-2002)
n Μεηαθίλεζε ηνπ ηκήκαηνο ζε αίζνπζα δίπια ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή
n Αλνηρηή πόξηα θαηά ηε δηδαζθαιία
n Αύμεζε εθεκεξεπόλησλ
n πλεξγαηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο θαη κάζεζεο
n Παξαπνκπή ηνπ καζεηή ζε εηδηθό (ςπρνιόγν)
n Αιιαγή ηκήκαηνο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ καζεηή
n Έιεγρνο πνξείαο καζεηή, ύθεζε εθδειώζεσλ ή επηδείλσζε. Παξαπνκπή ζε παηδνςπρίαηξν
Κ.Γ.Α.Τ. (Ν. 2817/14-3-2000, άξζξν 2)
n Γηεπηζηεκνληθή νκάδα: εηδηθόο παηδαγσγόο, ςπρνιόγνο, θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο,
ινγνζεξαπεπηήο, θπζηνζεξαπεπηήο, εξγνζεξαπεπηήο, παηδνςπρίαηξνο
n Ννεηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό, θνηλσληθό πξνθίι ηνπ καζεηή
n πλεληεύμεηο κε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο
n Θεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο
n πκβνπιεπηηθή γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ
ΠΖΓΖ ΔΓΧ
Θέκα 108
Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είλαη πνιχ εξγαηηθνί θαη πξφζπκνη αιιά:
·

Γελ πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηδαθηέα χιε ησλ καζεκάησλ ηνπο, γηαηί δελ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην.

·

Γελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε ή ηηο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, γηαηί δηαθσλνχλ κε απηέο.

·

Γελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, γηαηί πξνηηκνχλ λα
αζρνινχληαη κε ην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν.

·

Γελ ζπκκεηέρνπλ ζε παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη. Γελ δέρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά απφ
απηνχο.

Απάληεζε:
«Γελ πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηδαθηέα χιε ησλ καζεκάησλ ηνπο, γηαηί δελ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην.»
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο, είλαη κηα ππνρξέσζή ηνπο πνπ θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθέο
εγθπθιίνπο. Πξέπεη λα θάλεη πξνγξακκαηηζκφ θαη λα ηνλ θαηαζέζεη Δ ΔΗΓΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ζηελ αξρή
ηνπ ρνιηθνχ έηνπο.
Αλ είλαη απιψο θπγφπνλνο, ηνπ ιέκε «Έηζη ιέεη ν λφκνο, απηή είλαη ε ππνρξέσζή ζαο, εδψ δελ θάλνπκε
φ,ηη καο αξέζεη θαη ηελ κεγαιχηεξε αλειεπζεξία, κε απηνλνκία, ηελ έρσ εγψ σο Γηεπζπληήο! Γέθα
ιεπηά ζα θάλεηε λα ην ζπκπιεξψζεηε! Έρνπκε θαη ηνλ κπνχζνπια ηνπ Π.Η.!»
Δδψ φκσο ε πεξίπησζε είλαη γηα «εξγαηηθνχο θαη πξφζπκνπο» Δηδηθά γη απηνχο , πξέπεη λα θάλνπκε κηα
πεηζηηθή ππνζηήξημε ηεο απαίηεζεο ηνπ λφκνπ. Γελ κπνξνχκε λα θαζαξίζνπκε κε ηνλ Έιιελα κε
ξήζεηο ηνπ ηχπνπ «ν λφκνο είλαη λφκνο» αθνχ μέξεη πνπ κέλεη. Απηφ είλαη απνηειεζκαηηθφ επί
Γεξκαλψλ, φρη επί Διιήλσλ.
Πξέπεη λα ηνπ πεη:
«Καη ν θαιχηεξνο θαζεγεηήο ηνπ θφζκνπ λα είζαη θαη ν εκπεηξφηεξνο, έξρεηαη ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη λα
δεηο πνπ είζαη ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Δίκαη πίζσ; Δίκαη κπξνζηά; Δπηζπεχδσ;
Δπηβξαδχλσ; Πξνιαβαίλσ; Οινθιεξψλσ; Πνίεο κέξεο ράζακε θαη δελ ην είρα πξνυπνινγίζεη;» ια
απηά είλαη ρξήζηκα ζε έλα αληίγξαθν Α4 ζην γξαθείν ηνπ, άκεζα πξνζβάζηκν, ειέγμηκν θαη
αλαζεσξήζηκν»

«Γελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε ή ηηο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο, γηαηί δηαθσλνχλ κε απηέο.»
Πξέπεη λα ηνπο εμεγήζνπκε, φηη έρνπλ δψζεη φξθν λα θπιάζζνπλ ην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηνπ
Κξάηνπο θαη ε ππαθνή ζηνπο λφκνπο είλαη ππνρξέσζε. Ζ κε ππαθνή είλαη παξάβαζε θαζήθνληνο .
Απηά σο επηζήκαλζε:
Γεχηεξν επίπεδν:
Οπσζδήπνηε θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη δηθαίσκα λα δηαθσλεί κεξηθψο ή νιηθψο κε ην Π.Η. θαη ηηο νδεγίεο ηνπ.
Οθείιεη λα ηηο ππνδεηθλχεη ηεθκεξησκέλα. Αλ εγψ ήκνπλ Πξφεδξνο ηνπ Π.Η. θαη κνπ πξνέηεηλαλ κηα
θαηαπιεθηηθή ηδέα πνπ ζα πξνήγαγε ηνπο ζθνπνχο ηεο Δθπαίδεπζεο, ζα ήκνπλ ραδφο λα κελ ηελ
πηνζεηήζσ! Αλ ε πξφηαζή κνπ ήηαλ ζσζηή θαη δελ ηελ πηνζεηνχλ ιφγσ ηδηνηέιεηαο (έηζη λνκίδεηο) αο κελ
ςεθίζεηο ην θφκκα πνπ ηνλ έβαιε Πξφεδξν θαη ςήθηζε άιινλ. Αλ «φινη ίδηνη είλαη» βάιε εζχ σο
ππνςήθηνο λα ζψζεηο ηελ Διιάδα. Γξάςε άξζξα λα πείζεηο ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ
απφςεψλ ζνπ! Σν δηαδίθηπν είλαη έλα κέξνο φπνπ εθδίδεηο θαη ηελ δηθή ζνπ εθεκεξίδα δσξεάλ θαη αλ νη

απφςεηο ζνπ έρνπλ έλα γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ είλαη δεκνζηεχζηκεο θαη αιινχ θαη επεξεάδεηο θφζκν ζην
κέηξν ηεο δπλάκεψο ζνπ! Γπζηπρψο ή επηπρψο, ην παηγλίδη έηζη παίδεηαη, απηνχο ηνπο θαλφλεο έρεη , ζε
απηά ηα λφκηκα πιαίζηα θηλνχκαζηε! Δπεηδή είκαζηε θαη δάζθαινη, απηή ηελ απιή θαηαλφεζε ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα ηελ πεξλάκε θαη ζηα παηδηά. Αλ δελ είλαη ΑΤΣΟΝΟΖΣΑ ηα
πξνεγνχκελα γηα καο, ζα είλαη γηα ηα παηδηά;

«Γελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, γηαηί πξνηηκνχλ λα αζρνινχληαη
κε ην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν.»
Γελ έρεη ηέηνηα, ε ζπκκεηνρή ζηηο πλεδξηάζεηο είλαη ππνρξεσηηθή! (Αο πνχκε φηη κειεηά ζηελ
Βηβιηνζήθε Μαζεκαηηθά!) Γηα λα καο θηχλεηο εκάο ηνπο ππνινίπνπο πνπ αζρνινχκαζηε κε ηα
ειάζζνλα θαη ζπ κε ηα πςηπεηή κείδνλα πνπ αζρνιείζαη ην δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ζνπ
αληηθείκελν; Έρεηο απνθαλζεί φηη κνλαδηθή δνπιεηά καο ή έζησ θχξηα είλαη λα θάλνπκε
κάζεκα; Απηφ γίλεηαη ζηα θξνληηζηήξηα, αιιά εδψ είλαη ζρνιείν θαη έρνπκε θαη άιιεο
ιεηηνπξγίεο! Έρνπκε θαη παηδαγσγηθέο πιινγηθέο Λεηηνπξγίεο Απηφ είλαη ν χιινγνο! Θα
έιζεηο θαη ζα ζπκκεηάζρεηο θαη ελεξγά γηα ζέκαηα πνπ ζε αθνξνχλ θαη ζέλα πάξα πνιχ .
Δπνκέλσο κεηέρεηο θαη άλεπ δπζηξνπίαο !
Σα ιεγφκελα ηα πξνζαξκφδνπκε αλάινγα κε ηνλ θαζεγεηή (ηνλ ραξαθηήξα ηνπ)

«Γελ ζπκκεηέρνπλ ζε παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη. Γελ δέρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά απφ
απηνχο.»
ην ίδην πλεχκα κε ηα πξνεγνχκελα ηνπο ππελζπκίδνπκε φηη είλαη θαζήθνλ ηνπο .
Γηα εκπέδσζε παξαζέησ ηα θαζήθνληα ην θαζεγεηή φπνπ ΟΛΑ ηα πξνεγνχκελα πξνβιέπνληαη
ξεηψο:
Άξζξν 38
Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ - δηδαζθφλησλ
(παξ. 8 άξζξν 13 θαη άξζξν 55 Ν. 1566/85)
Οη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο. ην έξγν ηνπο πεξηιακβάλεηαη ε
δηδαζθαιία, ε εθπαίδεπζε θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. Ζ πξφνδνο, ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, ν πνιηηηζκφο θαη ε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ
πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη΄ επέθηαζε απφ ηε ζπκβνιή θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδνληαη κε βάζε ηα
αλσηέξσ.
Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί:
1. Γηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ
πξφγξακκα ζπνπδψλ. Γηαπαηδαγσγνχλ θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζχκθσλα κε
ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ησλ
ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.
2. Πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηδαθηέα χιε ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Π.Η.) θαη ησλ
ρνιηθψλ πκβνχισλ.
3. Πξνεηνηκάδνπλ θαζεκεξηλά θαη νξγαλψλνπλ ην κάζεκά ηνπο, εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο

θαη θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
4. πλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο, ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, θαιιηεξγνχλ θαη
εκπλένπλ ζ' απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά.
5. πκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζηηο
παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο παηδαγσγηθέο απφςεηο
ηνπο.
6. Γέρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο
θαη ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο. Οη επηζθέςεηο απηέο γίλνληαη χζηεξα απφ ζρεηηθή
ζπλελλφεζε κε ην δηδάζθνληα. Μεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο νη ρνιηθνί χκβνπινη
εμεηάδνπλ θαη ζπδεηνχλ κε ην δηδάζθνληα ηα ηπρφλ δηδαθηηθά θαη κεζνδνινγηθά
πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ.
7. Δλεκεξψλνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεξνχλ ηνπο λφκνπο, ηα δηαηάγκαηα, ηηο
νδεγίεο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηα βηβιία. Αλαιακβάλνπλ ηηο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ,
ζπκβάιινληαο έηζη έκπξαθηα ζηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ.
8. πλεξγάδνληαη κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηκνξθψλνληαη ή κε αζθνχκελνπο θνηηεηέο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο ή ηνπο ίδηνπο. Πξνεγείηαη ζρεηηθή
ελεκέξσζε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη έληαμε απηψλ ησλ δηδαζθαιηψλ ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
9. Μεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερνχο θαη
ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ
γηα ηε θνίηεζε, ηε δηαγσγή θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
10. Φξνληίδνπλ γηα ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ παηδεία
δηαλνεηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή. Δλδηαθέξνληαη γηα ε δεκηνπξγία πγηεηλψλ ζπλζεθψλ
παξακνλήο ησλ καζεηψλ ηνπο ην ζρνιείν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία φισλ ησλ
εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν.
11. Πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν έγθαηξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ
ηνπο, εθαξκφδνπλ ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη δελ παξαβηάδνπλ ηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο
ησλ καζεκάησλ.
12. Παξίζηαληαη ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη θάζε θνξά πνπ ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν
ησλ καζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ην αλαγθαίν θχξνο ζηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ.
13. Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην επξχηεξν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν θαη
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο θαη πηνζεηνχλ θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα
αληηκεησπηζζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα.
14. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν πξνβαίλνπλ ζε αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο καζεηέο,
ηνπο γνλείο ή ηνπο πνιίηεο κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ.
15. Δλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ιήςε
απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην ζρνιείν θαη θαιιηεξγνχλ ηηο αξρέο θαη
ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο.
16. πλεξγάδνληαη κε ην Γηεπζπληή, ηνπο γνλείο θαη ηνπο αξκφδηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο γηα
ηελ θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη ηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ. Γελ επηηξέπεηαη λα απνκαθξχλνπλ ηνπο
καζεηέο απφ ηελ ηάμε θαηά ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ρσξίο ζεκαληηθφ ιφγν. Δάλ απνκαθξχλνπλ
καζεηή απφ ηελ αίζνπζα, ελεκεξψλνπλ ην Γηεπζπληή θαη θξνληίδνπλ ζην ζεκείν απηφ λα
εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο.
17. Παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο πέξα απφ ην σξάξην δηδαζθαιίαο
ηνπο, γηα λα πξνζθέξνπλ θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ
έξγν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

18. Αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα εθεκεξεπφλησλ, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο επηηήξεζεο θαη ηεο
πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ θαη επηκεινχληαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη φ,ηη
άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο.
19. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, εηζέξρνληαη ζηελ
αίζνπζα καδί ηνπο θαη εμέξρνληαη κεηά ηελ απνρψξεζή απηψλ.
20. Μεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο, ηνπο Γηεπζπληέο
Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ ή ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, φπνπ απηφ
απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
21. Καηαγξάθνπλ ζηα ζρεηηθά βηβιία κεηά ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ηε δηδαζθφκελε χιε,
ειέγρνπλ ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ θαη ππνγξάθνπλ ην εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ.
22. Αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηελ πξφνδν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ελεκεξψλνπλ
ζρεηηθψο ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Δπίζεο δηνξζψλνπλ ηηο
εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, ηηο αμηνινγνχλ θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά.
23. Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γλσζηηθά
αληηθείκελα θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο θαη
επηζηεκνληθήο - παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πνπ παξέρνληαη ζεζκηθά απφ ην ζχζηεκα ηεο
νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κε ηελ απηνεπηκφξθσζε. Σα αλσηέξσ θξίλνληαη
απαξαίηεηα, δηφηη νη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο κεηαβάιινληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Γηα λα
κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζ΄ απηνχο ηνπο ξπζκνχο, πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα
παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο κε δηαξθή θαη έγθπξε επηκφξθσζε.
24. ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο απνπζίαο ηνπο απφ ην ζρνιείν ελεκεξψλνπλ έγθαηξα
ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
25. Αληηθαζηζηνχλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ιείπεη θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή θαιχπηνπλ
ην θελφ ή απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γηεπζπληή.
26. Αμηνπνηνχλ ηα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ
νθείινπλ λα αλαδεηνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηξφπνπο εμνηθείσζεο κε
ηε ρξήζε ηνπο.
27. Λακβάλνπλ κέξνο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ φπσο ζηελ Δληζρπηηθή
Γηδαζθαιία, ζην Οινήκεξν ζρνιείν θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηάμεσλ ππνδνρήο, φηαλ ηνπο
αλαηίζεληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
Θέκα 109
Ζ έξεπλα ζηα ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο έρεη αλαδείμεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επηκεξηζηηθήο εγεζίαο (ε εγεζία πνπ δηακνηξάδεηαη θαη
αζθείηαη κεηαμχ πνιιψλ) απφ ηε κηα θαη ηελ νλνκαδφκελε «αθαδεκατθή αηζηνδνμία» ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ ζρεδφλ ηα πάληα
ζηνλ αθαδεκατθφ ηνπο ρψξν έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο,
δειαδή ηελ αίζζεζε ηεο απηνεπάξθεηάο ηνπο).
Απάληεζε: (ππφ επηθχιαμε!)

ηελ παξαθάησ απάληεζε, ζεσξνχκε, φηη νη έλλνηεο «επηκεξηζηηθή εγεζία» «εμνπζηνδνηηθή»
θαη «ζπκκεηνρηθή» ηαπηίδνληαη
Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηνλ εηδηθφ ζηελ ζεσξία ηεο Γηνίθεζεο κε 2-3 καζήκαηα πνπ έρνπκε
παξαθνινπζήζεη)
Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηα παξαθάησ κνληέια:

1. Απηαξρηθφ: Ο εγέηεο παίξλεη κφλνο ηνπ απνθάζεηο, ηηο κεηαβηβάδεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη
πεξηκέλεη ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηαγέο απηέο.
2. «Καινθάγαζν»-Απηαξρηθφ: Ο εγέηεο δείρλεη ζπγθαηαβαηηθή εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ θαη ηνπο ππνθηλεί αληακείβνληαο ή εθθνβίδνληάο ηνπο.
3. Γεκνθξαηηθφ: Ο εγέηεο ζε θάζε απφθαζε ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηηο απφςεηο, ηηο
πξνηάζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ηνπο ζπκβνπιεχεηαη γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο θαη
ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο.
4. Δμνπζηνδνηηθφ: Ο ξφινο ηνπ εγέηε παξνπζηάδεηαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο, δίλνληαο ζηνπο
ζπλεξγάηεο κεγάιν βαζκφ αλεμαξηεζίαο θαη ειεπζεξίαο.

γ. Πφηε αζθείηαη απνηειεζκαηηθή εγεζία/απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο;
1. Ο Likert δηαπίζησζε, κε βάζε έξεπλεο, φηη νη ζπληνληζηέο πνπ εθαξκφδνπλ ην
παξαπάλσ κνληέιν «4» είραλ κεγαιχηεξε επηηπρία θαη νη νκάδεο πνπ δηνηθνχληαλ κε
απηφ ην ζχζηεκα ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη παξαγσγηθφηεξεο.
Βιέπε πεξηζζφηεξα ΔΓΧ
Μπείηε ζηνλ θφπν λα δηαβάζεηε ηελ πην κηθξή αιιά θαη ππεξπιήξε παξνπζίαζε ησλ
ζεσξηψλ εγεζίαο, ΔΓΧ
ην απφζπαζκα πνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εξψηεζε είλαη ην παξαθάησ , φπσο θαη ην
παξαπάλσ πνπ πξναλέθεξα.
Μάζεηε ηη είλαη ε ζεσξία Υ θαη ε ζεσξία Φ ζηελ ζεσξία ηεο Ζγεζίαο:
Πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξεηηθή ζχιιεςε-κνληέιν, πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο.
Ζ ζεσξία Υ ζεσξεί φηη νη εξγαδφκελνη είλαη ηεκπέιεδεο, επζπλφθνβνη, επηδεηνχλ ην βφιεκα θαη
ζέινπλ ...βνχξδνπια(!) γηα λα δνπιέςνπλ
Ζ ζεσξία Φ , ζεσξεί, φηη νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ ηελ εξγαζία επράξηζηε απαζρφιεζε,
απηνειέγρνληαη ζηελ δνπιεηά ηνπο, επηδεηνχλ επζχλεο θαη έρνπλ ηεξάζηηεο αλαμηνπνίεηεο
ηθαλφηεηεο εμππλάδαο θαη θαληαζίαο.
Οη δχν ζεσξίεο είλαη ζηνπο δχν αληίπνδεο ζεψξεζεο (ηα δχν άθξα)

Σν ζπκκεηνρηθφ ζηπι έρεη ζαλ βαζηθή ζέζε φηη ν εγέηεο ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο αλζξψπνπο
θαη γηα ηε δνπιεηά. Μνηξάδεηαη ηελ εμνπζία ηνπ κε ηνλ θφζκν ηνπ, (νπφηε είκαζηε θνληά ζηε
ζεσξία Φ). Δλζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη θξαηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
ηνλ ηειηθφ ιφγν. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηείλεη λα επηθξαηήζεη απηφ ην ζηπι. Οη εξγαδφκελνη
ζέινπλ λα έρνπλ ιφγν γηα ηα ηεθηαηλφκελα, αιιά θακηά θνξά ε ηερλνινγία δελ ηνπο αθήλεη. Αο
κε ζεσξεζεί πάλησο φηη φινη νη επηηπρεκέλνη εγέηεο αθνινπζνχλ απηφ ην ζηπι.
Θέκα 110

ην ζρνιείν πνπ αλαιάβαηε Γηεπζπληήο ζαο ελεκέξσζαλ απφ ην Η.Κ.Τ. φηη εγθξίζεθε ε αίηεζε
ηνπ ρνιείνπ πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηεχζπλζε γηα βνεζφ Comenius
(Comenius assistant). Γειαδή, εθπαηδεπηηθφο απφ ρψξα ηεο Δ.Δ. απνδέρζεθε λα εληαρζεί ζην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ρνιείνπ ζαο θαη λα δηδάζθεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο
ηεηξακήλνπ ππφ ηελ επνπηεία Μέληνξα πνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεηε απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ρνιείνπ. Ζ αιιαγή απηή – εθηφο απφ ηα ζεηηθέο ηεο πηπρέο- αζθαιψο
πξνυπνζέηεη θαη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρνιείνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε
θαζψο θαη κηθξή αλαζηάησζε ζην σξνιφγην πξφγξακκα, αθνχ ν βνεζφο Comenius πξέπεη λα
δηδάζθεη καζήκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη λα αλαιακβάλεη πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο σο θαλνληθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη κέινο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.
Απάληεζε:





Ο δηεπζπληήο ζα ζπλερίζεη ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ππφ ηελ λέα Γηνίθεζε,
δηφηη ζηελ Γηνίθεζε, πάληα ππάξρεη ζπλέρεηα (Αξρή ηεο ζπλέρεηαο ζηελ Γεκφζηα
Γηνίθεζε) Γελ έρεη δηθαίσκα λα απνπνηεζεί ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε ε
πξνεγνχκελε δηνίθεζε, πιελ εχινγσλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο πνπ απνδεηθλχνληαη.
Ο Γηεπζπληήο ζα κειεηήζεη ηί γίλεηαη κε ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη ηδίσο κε ην
Comenius. ΔΓΧ1 θαη ΔΓΧ2 (Δπηθαηξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα 2011)
Θα παηήζεη ΗΚΤ θαη comenius ζηελ Google θαη ζα βξεη πνπ ζα απεπζπλζεί
ελδερνκέλσο:
Comenius

Comenius Δλδνππεξεζηαθή θαηάξηηζε εθπ/θψλ
Αζπαζία Πίζπα
ηει.210-3726345
e-mail: apispa@iky.gr
ρνιηθέο πκπξάμεηο
Λεσλίδαο Παπαζηεξγίνπ
ηει 210-3726344e-mail: lpapas@iky.gr
Bνεζνί εθπαηδεπηηθνί
πχξνο Υαηδεπαπάο
ηει. 210-3726347
e-mail: schatzipapas@iky.gr








Θα βξεη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα πνπ εθήξκνζαλ απηφ ην πξφγξακκα
θαη ζα πάξεη ηειέθσλν ηνπο Γηεπζπληέο ηνπο (ή ζα έρεη εχρεξα ηα ηειέθσλά ηνπο λα
δεηήζεη βνήζεηα φηαλ πέζεη ζε αδηέμνδν)
Θα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηνπο γισζζνκαζείο ζπλαδέιθνπο ηνπ ρνιείνπ.
Θα αλαιάβεη ηηο Γεκφζηεο ζρέζεηο κε ηελ επηκνξθνχκελε. (Πεξηήγεζε ζηα «πνιηηηζηηθά
Κέληξα» ηεο πεξηνρήο , ηνπηθέο παλεγχξεηο, Μνπζεία, Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηνπηθή
θνπδίλα. Δπίζθεςε ζην ηνπηθφ Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην γηα δεκηνπξγία δψξνπ
ηνπηθψλ πξντφλησλ.)
Ο Μέληνξαο ζα βξεζεί θαη δελ ζα πεί φρη κε ηίπνηα δηφηη («δελ ζα μεθηηιηζηνύκε ζηνπο
μέλνπο!») ζα είλαη ν γισζζνκαζέζηεξνο.
Μέξα παξά κέξα ζα έρνπκε ζην κεγάιν δηάιεηκκα "Greek kolatsio" κε Νηνκάηα ζηα 4,
ηπξί θέηα θαη παζηφ κε θαγηαλά. (Να πάεη ζηελ Παηξίδα ηνπ θαη λα αλαθέξεη πεξί ηνπ
Μχζνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο!)



Σα σξνιφγηα θαη ηα άιια ζα θαλνληζηνχλ φια, είλαη ην νιηγφηεξν, απηφ καο έιιεηπε λα
κελ ηνπ απνδψζνπκε θηινμελία. Δθηφο απφ καζήκαηα θαηεχζπλζεο, ζα θάλεη
καζήκαηα ζε φιεο ηηο ηάμεηο.

Να θαη θάπνηεο εληππψζεηο απφ άιια ζρνιεία πνπ εθήξκνζαλ απηφ ην πξφγξακκα.
2010-11 Janni Eriksen (Comenius assistant)
Σν πξφγξακκα "βνεζφο εθπαηδεπηηθφο" επηηξέπεη ζε εθπαηδεπηηθνχο Δπξσπατθψλ
ρσξψλ λα επηζθεθηνχλ ζρνιεία άιισλ ρσξψλ, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε
καζεκάησλ, ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο θ.
Janni Eriksen απφ ηε Γαλία επηζθέθηεθε ην ζρνιείν καο θαη κε ηελ επνπηεία ηεο
εθπαηδεπηηθνχ Αγγιηθήο πινπνίεζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα etwinning (Greek and Danish
cultural exchanges) ζηελ η1, ελψ παξείρε ππνζηήξημε ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο φισλ ησλ ηάμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Ζ
παξνπζία ηεο θ. Eriksen ζην ζρνιείν καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηε γιψζζα ηεο Γαλίαο, λα
γλσξίζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, λα αληαιιάμνπλ
απφςεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα,
ε νπνία απνηεινχζε ηε γιψζζα επηθνηλσλίαο

Κάπνπ εδψ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα πνπ κνπ ππέβαιαλ θάπνηα θηλεηνπνίεζε
ελδηαθέξνληνο. Λίγν πνιχ έρνπλ θαιπθζεί φια. Αλ φκσο παξ΄φια ηαχηα ζέιεη θάπνηνο
λα ςάμσ θαη θάπνηα άιια ζέκαηα, αο κνπ ην δηακελχζεη. Δπίζεο, φια ηα ζρφιηα ζα
αλαξηψληαη είηε γηα παξαηεξήζεηο επί απαληήζεσλ, ζπκπιεξψζεηο , λέεο απαληήζεηο
θηι

Θέκα 111
«Δληφο ιεπηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νπιηζκέλνο κπήθε ζην ζρνιείν θαη ππξνβφιεζε καζεηέο,
ε αζηπλνκία θαη πξνζσπηθφ επείγνπζαο ηαηξηθήο βνήζεηαο βξίζθνληαλ επί ηφπνπ. Σα
ηξαπκαηηζκέλα παηδηά είραλ κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν θαη ηα ππφινηπα παξέκεηλαλ ζηηο
ηάμεηο ηνπο, φπνπ φηη ήηαλ αζθαιή. Σν ηειεθσληθφ «δέληξν» ηέζεθε ακέζσο ζε ιεηηνπξγία κε
ζθνπφ λα θαζεζπραζηνχλ νη γνλείο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε βνήζεηά ηνπο. ε ηξηάληα ιεπηά,
ςπρνιφγνο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, φπσο θαη ηδηψηεο επαγγεικαηίεο θαη γνλείο είραλ θζάζεη γηα
βνήζεηα. Ο ιπθεηάξρεο κίιεζε ζηνπο γνλείο θαη ζε θάζε ηάμε είπε ζηνπο καζεηέο ηη αθξηβψο
ζπλέβε. Πξηλ νη γνλείο πάξνπλ ηα παηδηά, ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο βνήζεηαο απφ
εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο.»
Απάληεζε:
Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ δηδάθηνξα θα Υξχζα Αιεμνπνχινπ ρνιηθή
χκβνπιν Φηινιφγσλ.
Γηαβάζηε ην αξρείν παξνπζίαζεο ΔΓΧ

Θέκα 112
"Μαζήηξηα εκθαλψο θαηαπνλεκέλε ςπρνινγηθά εθκπζηεξεχεηαη ζηνλ θαζεγεηή ηεο ηάμεο ηεο
φηη νη γνλείο ηεο ηελ πηέδνπλ αθφξεηα γηα λα επηηχρεη πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα. Ζ
θαηάζηαζε απηή ηεο πξνθαιεί γεληθεπκέλν άγρνο κε απνηέιεζκα αληί λα βειηηψλεη ηηο
επηδφζεηο ηεο, λα παξνπζηάδεη θάκςε, λα απνκνλψλεηαη θαη λα κε ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζε

θακία δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο θαζψο ε πίεζε
ζην ζπίηη εληείλεηαη, δεκηνπξγνχληαη θαζαξίεο θαη ε θαηάζηαζε δε δηνξζψλεηαη"
Απάληεζε:


Καιεί εζπεπζκέλα ηνπο γνλείο θαη ηνπ ιέεη λα κελ πηέδνπλ ην παηδί, δηφηη ην παηδί
κπνξεί λα παξνπζηάζεη πνιχ ζνβαξά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.



Σνπο επηζεκαίλεη -ελδερνκέλσο- λα κελ πξνβάινπλ ζην παηδί ηηο δηθέο ηνπο
αλεπάξθεηεο θαη απξαγκαηνπνίεηεο πξνζδνθίεο. Παξαηεξείηαη ζπλήζσο, ην επξχηεξν,
αιιά ηδίσο ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ λα πηέδεη καζεηέο γηα λα θάλνπλ απηά
πνπ δελ έθαλαλ εθείλνη. (Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ, αιιά ζπρλάθηο κπνξεί λα ζπκβαίλεη)
Να είλαη πξψηνη θαη λα δηαθξίλνληαη θαη λα πεγαίλνπλ 2 γιψζζεο θαη κπαιέηα θαη
ρνξνχο θαη θνιχκβεζε θαη κνπζηθή θαη ηάε-θβν-λην. Βεβαίσο θαη θξνληηζηήξηα. Θα
ηνπο πεη λα ηα θφςνπλ φια ΑΜΔΧ, πιελ ηεο κηαο ίζσο γιψζζαο. Οη ίδηνη νη γνλείο
έρνπλ κηα πξφρεηξε δηθαηνινγία («ζηνλ θαηξφ καο δελ είρακε επθαηξίεο») αιιά αλ ηνπο
πείηε αλ παξαθνινπζνχλ θαλέλα πξφγξακκα απφ ΝΔΛΔ ή ΚΔΔ ή ΗΓΔΚΔ ζα ζαο πνπλ
φηη δελ ηα μέξνπλ ή «γηα ηέηνηα είκαζηε» Σν παηδί ηνπο φκσο είλαη «γηα φια»



Αθνχ ν Γηεπζπληήο εμαληιήζεη ηνλ δηάινγν, ζα απαηηήζεη λα πάλε κε ην παηδί ζε
πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ Νέσλ ηνπ λνκνχ . Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν. Θα είλαη
θαη ζε αλνηθηή γξακκή γηα ελεκέξσζε. Θα ην απαηηήζεη.



Θα πεη ζηνπο θαζεγεηέο λα ηνλψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ
παηδηνχ θαη ηδίσο λα κελ ην πηέδνπλ.

Θέκα 113
" Ο λένο δηεπζπληήο ζηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαπίζησζε φηη ην ζρνιείν ηνπ έρεη εηζάγεη λέα
πξνγξάκκαηα κέζα ζηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα. Σαπηφρξνλα φκσο δηαπίζησζε φηη ε
επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία ήηαλ απνζπαζκαηηθή θαη ρσξίο
πξνγξακκαηηζκφ. Απηφ ην θαηάιαβε απφ ηηο πξψηεο επαθέο πνπ είρε κε ην ζχιινγν γνλέσλ,
ν νπνίνο ηνπ παξαπνλέζεθε φηη ηα παηδηά είλαη απνθνκκέλα θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη
αδηάθνξνη σο πξνο ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη φηη ηίπνηα θαηλνχξγην δε
γίλεηαη ζην ζρνιείν"
Απάληεζε:


Πξέπεη λα εληάμεη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ ζε θάπνην
πνιηηηζηηθφ δηήκεξν πνπ πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ζην ηειεπηαίν δηήκεξν ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο. ην ελ ιφγσ δηήκεξν, κπνξνχλ εληαρζνχλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ πιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ (έθζεζε ιατθήο ελδπκαζίαο, θσηνγξαθίαο,
βηβιίνπ, φ,ηη άιιν ζθεθζνχλ λα νξγαλψζνπλ) Μπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη άιινη
ζχιινγνη , έηζη ψζηε ην ζρνιείν λα αλνηρηεί ζηελ Κνηλσλία θαη νη καζεηέο λα
παξνπζηάζνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο.



Τπάξρνπλ θαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο παξνπζηάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ
ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ πνπ ζπλήζσο γίλνληαη κε δηνξγάλσζε ησλ ππεπζχλσλ
πξνγξακκάησλ ησλ ΓΓΔ.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ1:



Έλα πινχζην πνιηηηζηηθφ δηήκεξν δηνξγαλψλεη ην Μνπζηθφ ρνιείν Λάξηζαο κε ζηφρν ηελ
νπζηαζηηθή παξέκβαζή ηνπ ζην πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη ηεο πφιεο θαη θπξίσο ηελ αλάδεημή ηνπ
ζε δσληαλφ θχηηαξν πνιηηηζκνχ ηεο Λάξηζαο.
Έηζη μεθηλά ηε δηνξγάλσζε ζεηξάο εθδειψζεσλ γηα ηε λέα ρξνληά απφ ηελ Σξίηε 25
Ηαλνπαξίνπ φπνπ ζηηο 7 κ.κ. ζην θνπαγηέ ηνπ ζρνιείνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα εγθαίληα ηεο
έθζεζεο δσγξαθηθήο ηνπ Ζιία Κνηζίξα.
Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη έξγα απφ ραξαθηηθά ζρέδηα κε κνιχβη θαη θάξβνπλν κε ζέκα:

«Μεηέσξα, ε πνηεηηθή ηνπ αζπξφκαπξνπ».
Ζ έθζεζε απνηειεί κέξνο ηεο εθπφλεζεο θαιιηηερληθνχ έξγνπ πνπ επηκειήζεθε ν θαιιηηέρλεο
ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξη ραξαθηηθήο ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ Αζήλαο.
Ζ επφκελε εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεη ην Μνπζηθφ ζρνιείν είλαη ηελ Σεηάξηε 26 Ηαλνπαξίνπ
ζηηο 7.00 κ.κ. ζην αλαθαηληζκέλν ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ φπνπ ην Υνξνζέαηξν ιατθνχ
πνιηηηζκνχ Υαζίσλ ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο ζα παξνπζηάζεη κε απζεληηθφ ηξφπν ηνλ πινχην
ησλ παξαιιαγψλ ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ θαη εζίκσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νξεηλή
πεξηνρή ησλ Υαζίσλ.
Ζ εθδήισζε έρεη ηίηιν «Απφ πέξα απφ ην πνηάκ(η) θη απφ δψζε απφ ην Βαξιαάκ» θαη ζα
αθνπζηνχλ απφ εμεληακειή ρνξσδία ηξαγνχδηα ηεο Άλνημεο, ηνπ ζέξνπο, ηνπ δξφκνπ,
λαλνπξίζκαηα, Λαδαξηάηηθα, ηνπ γιεληηνχ, φπσο ηα ζπλαληά θαλείο ζηα ρσξηά Καθνπιεχξη,
Αγηφθπιιν, Αζπξνθθιεζηά, Φσηεηλφ.
Σελ επηκέιεηα ησλ εθδειψζεσλ έρεη ν θαζεγεηήο εηθαζηηθψλ ηερλψλ Ζιίαο Κνηζίξαο.
Ο Ζιίαο Κνηζίξαο είλαη δσγξάθνο – ραξάθηεο, θαζεγεηήο εηθαζηηθψλ ζην 2ν ΔΠΑΛ Σξηθάισλ.
Ζ είζνδνο γηα ην θνηλφ ζα είλαη ειεχζεξε.
Πεγή: http://www.larisaout.gr/theatro-kai-xoros/item/1290-diimero-politistikon-ekdiloseon-stomousiko-sxoleio.html#ixzz1RvUTzH4Q


ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 2

ηηο 28 θαη 29 Μαΐνπ 2010, ν ρνιηθφο χκβνπινο 1εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο
Α/ζκηαοΔθπαίδεπζεο Ν. Γσδεθαλήζνπ, ε ρνιηθή χκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Γσδεθαλήζνπ
θαη νη ρνιηθέο Μνλάδεο ηεο Υάιθεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Υάιθεο, θαη ηε ζπκκεηνρή
ηεο Κηλεκαηνγξαθηθήο Λέζρεο Ρφδνπ «Θέαζηο» θαη ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ
θαη ηεο Πξναγσγήο ηεο Τγείαο «Γίνδνο», δηνξγαλψλνπλ δηήκεξν Δθπαηδεπηηθψλ θαη
Πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζέκα «Ζ ζρνιηθή κνλάδα κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο».



ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 3

Οη Μαζεηηθνί Πνιηηηζηηθνί κηινη θαη νη θαζεγεηέο θαη νη θαζεγήηξηεο ηνπ Λενληείνπ Λπθείνπ
Νέαο κχξλεο νξγαλψλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηελ Παξαζθεπή 7 θαη ην άββαην 8 Μαΐνπ
2010 (ψξα έλαξμεο 18.30) Πνιηηηζηηθφ Γηήκεξν κε θεληξηθφ ζέκα: «ΦΑΝΣΑΗΑ». Σν
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη πνηθίιεο εθδειψζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: παηρλίδηα,
δηαγσληζκνχο, κνπζηθέο θαη ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο κε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπκκεηνρέο
καζεηψλ /-ηξηψλ, ζεαηξηθά δξψκελα, γαζηξνλνκηθέο δεκηνπξγίεο καζεηψλ /-ηξηψλ θ.ά.
αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ. Ζ είζνδνο είλαη
ειεχζεξε γηα ην θνηλφ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λενληείνπ Λπθείνπ:
www.leonteios.gr.


ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 4

Γηήκεξν εθπαηδεπηηθψλ - πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηελ Ακνξγφ
Οη πεξηθεξεηαθνί ζεζκνί ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (Σκήκα Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο
Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Ν.Αηγαίνπ, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Κπθιάδσλ, ρνιηθνί χκβνπινη Γεκνηηθήο θαη Πξνζρνιηθήο Δθπ/ζεο, Γξαθεία
Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πνιηηηζκνχ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ
ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ, ζέινληαο λα δξάζνπλ αληηζηαζκηζηηθά ζηηο
κνξθσηηθέο – πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ Αλαηνιηθψλ Κπθιάδσλ
δηνξγάλσζαλ δηήκεξν εθδειψζεσλ κε ζέκα “Δθπαίδεπζε – Πνιηηηζκφο – Πεξηβάιινλ” ζην
Γπκλάζην Υψξαο Ακνξγνχ ζηηο 13 θαη 14 Μαΐνπ.
Οη εθδειψζεηο απεπζχλνληαλ ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη γεληθφηεξα ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαη επηρείξεζαλ:
Να αλαδείμνπλ ηνλ κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο ηνπ
λεζησηηθνχ καο ζπκπιέγκαηνο κε απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Να ηνλίζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζε κηα πνιπζχλζεηε
πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαξθψο αιιάδεη θαη αλαδεηνχκε ηελ ηαπηφηεηά ηεο.
Να πξνβάινπλ ηηο πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο δεκηνπξγηθέο δξάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο
δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ησλ
Αλαηνιηθψλ Κπθιάδσλ( ηδηαηηεξφηεηεο-δπζθνιίεο).
Να ζπκβάινπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ
πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο θπζηθήο νκνξθηάο θαη ηνπ
πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηνπ θπθιαδίηηθνπ ηνπίνπ θαη ηελ πνιχπιεπξε θηλεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ.
Σν πξφγξακκα ηνπ δηεκέξνπ πεξηειάκβαλε:






παξνπζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο
ζπδεηήζεηο κε εθπ/θνχο θαη γνλείο γηα ην πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ, ην ζεκεξηλφ
ζρνιείν θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ Αλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη βηβιίσλ
εξγαζηήξηα γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ είρε σο εμήο:
Σελ Κπξηαθή 13/5 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε κε ζέκα «Σν ζρνιείν, κνξθσηηθφ θαη
πνιηηηζηηθφ θέληξν».
Σεο ζπδήηεζεο πξνεγήζεθε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Πψο αιιηψο λα κάζσ;», απφ ηε ζεηξά
ληνθηκαληέξ ηεο ΔΣ1 «Μαζήκαηα Παζήκαηα», πνπ απνηέιεζε θαη έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή
ηεο ζπδήηεζεο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε εξγαζηήξην γηα εθπαηδεπηηθνχο κε ζέκα “Οη
θάξνη” απφ ηελ θ. θνχξηε Παξαζθεπή, ελψ ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο παξνπζηάζηεθαλ
καζεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία ηεο
πεξηνρήο.
Σε Γεπηέξα 14/5 πξαγκαηνπνηήζεθε νδνηπνξηθφ ζηε δηαδξνκή πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο
Θνιάξηα - Λαγθάδα-ξκνο Αηγηάιεο, ελψ ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
εηζεγήζεηο κε ζέκα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Δηζεγεηέο ήηαλ νη :



Υαηδεπαξαζθεπαΐδεο Απφζηνινο (Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο Ν.Κπθιάδσλ), πνπ αλέπηπμε ην ζέκα: «Κπθιάδεο: Αεηθφξα λεζηά;»
Αλαζηαζίνπ Σάζνο (Τπεχζπλνο Σκήκαηνο Πνιηηηζκνχ & Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ν.Κπθιάδσλ), πνπ αλέπηπμε ην ζέκα: «Πεξηεγεηηθά
πξνγξάκκαηα θαη πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε»



Φξέξε Ρφδα (Τπεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ & Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ
Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν.Κπθιάδσλ),πνπ παξνπζίαζε ηα εθπαηδεπηηθά παθέηα εξγαζηήξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο «Πξσηνθπθιαδηθφο πνιηηηζκφο» θαη «Θεφθηινο, έλαο
ιατθφο δσγξάθνο».

Οη εθδειψζεηο νινθιεξψζεθαλ κε ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Σν θσο πνπ ζβήλεη » ηνπ Β.
Νηνχξνπ.
Θέκαηα 114-115-116-117
114---ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην ζρνιείν ζαο δηαπηζηψζεθε, φηη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
δελ παξνπζίαζε έλδεημε αλαλέσζεο θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί
ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο δελ είρε αλαιεθζεί απφ
θαλέλα λέν πξφγξακκα, π.ρ. Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο. Δπίζεο δελ
παξαηεξήζεθε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν, αλ θαη ιεηηνπξγεί «κηα ραξά», φπσο
δηαβεβαηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Κεληξηθά δεηήκαηα ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ ήηαλ ε πεηζαξρία ησλ καζεηψλ, νη κέηξηεο επηδφζεηο ηνπο θαη ε θαζαξηφηεηα ζην
ζρνιείν.
115---" Ο λένο δηεπζπληήο ζηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαπίζησζε φηη ην ζρνιείν ηνπ έρεη εηζάγεη
λέα πξνγξάκκαηα κέζα ζηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα. Σαπηφρξνλα φκσο δηαπίζησζε φηη ε
επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία ήηαλ απνζπαζκαηηθή θαη ρσξίο
πξνγξακκαηηζκφ. Απηφ ην θαηάιαβε απφ ηηο πξψηεο επαθέο πνπ είρε κε ην ζχιινγν γνλέσλ,
ν νπνίνο ηνπ παξαπνλέζεθε φηη ηα παηδηά είλαη απνθνκκέλα θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη
αδηάθνξνη σο πξνο ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη φηη ηίπνηα θαηλνχξγην δε
γίλεηαη ζην ζρνιείν"
116---"Σν Νέν ζρνιείν είλαη πξνηεξαηφηεηα ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη πξνβάιιεη έλα ζχλνιν
απφ θαηλνηνκίεο θαη απαηηεί κία λέα πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή"
117---"ε αξθεηά ζρνιεία, ηα νπνία είλαη ζηειερσκέλα απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο,
παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα κελ πινπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ, λα κελ πινπνηνχληαη
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο ζέαηξν, ρνξσδία), λα κελ εθπνλνχληαη εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα"
Απάληεζε:
Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε βαζίκσο, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο
χιινγνο δηδαζθφλησλ, απνηειείηαη απφ ειηθησκέλνπο ζπλαδέιθνπο θαηά πιεηνλφηεηα, κε
κεηνλφηεηα ηνπο λένπο , φπνπ φινη έρνπλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ
επηκφξθσζε.
Σα παξαπάλσ είλαη θαη νη ζπλήζεηο αηηίεο γηα ζηελ αξλεηηθή ζηάζε ζηελ θαηλνηνκία. Ο
δηεπζπληήο ζηελ αξρή ηνπ έηνπο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πξέπεη
λα πξνηείλεη θαη εηζεγεζεί αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ , αθνχ απηέο ιεηηνπξγνχλ κε ζχγρξνλεο
δηδαθηηθέο κεζφδνπο (project , βησκαηηθέο κέζνδνη) Να ηνπο εκπλεχζεη λα αλαιάβνπλ ηέηνηεο,
δηθαηνινγψληαο θαη ηελ ζθνπηκφηεηα εηζαγσγήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο νη καζεηέο
αλαθαιχπηνπλ ηελ γλψζε , δηεξεπλνχλ, ζπγθξίλνπλ ηαμηλνκνχλ, αμηνινγνχλ, παξνπζηάδνπλ.
ια απηά είλαη παξάγνληεο θαη γηα λα κάζνπλ λα δνπιεχνπλ κε ηνλ λέν ηξφπν πνπ εηζάγεηαη
επηζήκσο ζηα Λχθεηα (project) θαη νη φπνηεο γλψζεηο απνθηήζνπλ ζην αληηθείκελν λα ηνπο
κείλνπλ εζαεί . (ν βησκαηηθφο ηξφπνο) Ζ ζεκαηηθή ησλ πξνγξακκάησλ είλαη επξχηαηε θαη
κπνξεί λα εμεπξεζεί έλα ζέκα πνπ λα ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο, λα είλαη θαη πξσηφηππν κε ηελ
έλλνηα φηη δελ ζα ην έρεη αθνπκπήζεη άιινο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, φπνπ θαη ζα ην
παξνπζηάζνπλ νη καζεηέο. Γηα λα ηνπο πείζεη ν δηεπζπληήο , ζα πξέπεη θαη ν ίδηνο λα έρεη
ζεηηθή ζηάζε ζηελ θαηλνηνκία θαη λα έρεη ηελ δένπζα επηκφξθσζε γηα λα βνεζήζεη ηνπο λένπο
ηνπ ζπιιφγνπ (νη παιηνί δελ εκπλένληαη εχθνια, αθνχ έρνπλ «θαηαζηαιαγκέλεο»
«ακεηάβιεηεο» πιελ αθίλεηεο θαη ιηκλάδνπζεο απφςεηο.)
Ζ επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ είλαη ην θιεηδί γηα φιεο ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο, αθνχ ε ρξήζε ηνπ

δηαδηθηχνπ είλαη θεληξηθή ζηελ αλαδήηεζε πιηθνχ, ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο (power point) έρεη
επίζεο θεληξηθή ζέζε , ελδερνκέλσο θηλνχκελεο εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο πνπ ζα
ελζσκαησζνχλ ζηηο παξνπζηάζεηο θηι
Άξα, πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ ζηηο ΣΠΔ ζε πξψηε θάζε ζην Α΄επίπεδν. Απηφ απνηειεί
ζηξαηεγηθή ηνπ Γηεπζπληή. Γπζηπρψο ε επηκφξθσζε απηή δελ έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα,
αιιά πξναηξεηηθφ.
Αο πξνγξακκαηίζνπλ επηζθέςεηο ζε Κέληξα πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε Δζηίεο
Δπηζηεκψλ , φπνπ εθεί κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ έζησ θαη γηα ιίγν ηα παηδηά κε ην αληηθείκελν .
Δθεί κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ε επαηζζεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ψζηε λα
δεηήζνπλ κφλνη ηνπο ηελ αλάιεςε ηνπ επηρεηξήκαηνο.
Πνηέο είλαη νη θαηλνηφκεο δξάζεηο;
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ζ ζεζκνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ επίζεκε έληαμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο έγηλε κε ην λφκν 1892/90 γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα έγηλε ην ίδην θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε
ζρεηηθή εγθχθιην. θνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, φπσο νξίδεηαη κε ην λφκν, είλαη
«...λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο / καζήηξηεο 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 ζπκβάιινπλ ζηε γεληθφηεξε
πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο». Ζ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Π.Δ. απαηηεί λα δνζεί έκθαζε
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηελ απνζαθήληζε ελλνηψλ θαη ηε
δηακφξθσζε αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζεηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη
θνηλσληθφ).
Ζ ζεκαηνινγία ηεο Π.Δ. πεγάδεη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
(θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ), κε ηελ πξνβνιή θξίζηκσλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο, εζληθέο
θαη παγθφζκηεο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ ζε πλφδνπο θνξπθήο γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε (πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο, θιηκαηηθέο αιιαγέο, λεξφ, έδαθνο,
ελέξγεηα, δάζε, βηνπνηθηιφηεηα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο,
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη αμίεο).
Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε,
βαζίδνληαη ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Αλάινγα κε ην ζέκα,
εθαξκφδνληαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο (problem solving) θαη ε κέζνδνο ζρεδίσλ εξγαζίαο
(project method), ε κειέηε πεδίνπ θαη ε κειέηε πεξίπησζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
εκπινπηηζηνχλ θαη κε άιιεο ελέξγεηεο, φπσο ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε, ν θαηαηγηζκφο
ηδεψλ, ε ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ, ε αληηπαξάζεζε απφςεσλ, ην παηρλίδη ξφισλ, ηα παηρλίδηα
πξνζνκνίσζεο, ε κέζνδνο έξεπλαο κε ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ, ε πεηξακαηηθή κέζνδνο θαη ε
επηζθφπεζε απφςεσλ / ζθπγκνκέηξεζε.
ηηο δχν βαζκίδεο, Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε ζεκαηνινγία θαη νη κεζνδνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο είλαη θνηλέο.
ΔΤΔΛΗΚΣΖ ΕΧΝΖ
Ζ Δπέιηθηε Εψλε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζε δεκνηηθφ θαη γπκλάζην είλαη έλα πξφγξακκα, ην
νπνίν εθαξκφδεηαη πηινηηθά εληφο Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο, βαζίδεηαη ζηε δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθή θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε κέζα απφ ηελ
αλάπηπμε ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο.
ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ
Ζ Αγσγή Τγείαο είλαη κία θαηλνηφκνο δξάζε ε νπνία έρεη ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε βειηίσζε θαη
πξναγσγή ηεο ςπρηθήο ζσκαηηθήο θαη θνηλσληθήο πγείαο ησλ καζεηψλ / καζεηξηψλ, αθελφο κε

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηεο θξηηηθήο ησλ ζθέςεο θαη αθεηέξνπ κε ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο.
Σα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο πινπνηνχληαη κε βάζε ηελ βησκαηηθή / ελεξγεηηθή κάζεζε.
Με ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ζηελ Αγσγή Τγείαο επαηζζεηνπνηνχκε ηνπο
επηκνξθνχκελνπο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα απηά.
Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη:
1. Δηζαγσγηθφ ζεκηλάξην ζηελ βησκαηηθή κάζεζε.
2. ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο.
3. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ηεο Αγσγήο Τγείαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
4. Αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο.
ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI (ηελ εγθχθιην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 20092010)
Α. ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ






Δληαηηθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ
Γάζε, Απνδάζσζε, δηάβξσζε εδαθψλ
Τδάηηλνη Πφξνη
Δλέξγεηα: Αλαλεψζηκεο πεγέο - Κίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο
Γεσξγία, θηελνηξνθία, κέζνδνη, ππεξεθκεηάιιεπζε

Γηαηήξεζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο



Οηθνζπζηήκαηα : Γνκή θαη ιεηηνπξγία ρεξζαίσλ θαη πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
Βηνπνηθηιφηεηα: απεηινχκελα είδε – πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο

Τπνβάζκηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο






Αηκφζθαηξα - Ρχπαλζε ηνπ αέξα θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα φδνληνο
Ρχπαλζε πδάησλ
Ρχπαλζε εδαθψλ
Ραδηελεξγφο ξχπαλζε
Απφβιεηα θαη Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ

Πεξηβαιινληηθνί Κίλδπλνη




Κιηκαηηθέο Αιιαγέο
Φπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη αλζξψπηλε παξέκβαζε
Πεξηβάιινλ θαη πφιεκνο

Υψξνο, Οξγάλσζε θαη Υξήζε







Αζηηθά πεξηβάιινληα: αζηηθή αλάπηπμε, ρξήζεηο, αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν, νδηθά
δίθηπα, ερεηηθή ξχπαλζε, πεξηβάιινλ ζρνιηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ
Οηθηζηηθή αλάπηπμε, δεκφζηνο ρψξνο θαη πεξηβάιινλ
Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ζρεδηαζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ, αγξνηηθή αλάπηπμε,
ηνπξηζκφο, ελαιιαθηηθφο θαη νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο, πηνζεζίεο πεξηνρψλ
Πεξηβάιινλ θαη Μλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηζηνξηθνί ηφπνη
Σνπίν θαη θαηνίθεζε, ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ
Γεσινγηθά κλεκεία θαη κλεκεία ηεο θχζεο

Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ – Παξάκεηξνη & Τπνβάζκηζε










Πεξηβάιινλ θαη Δπηθνηλσλία: Μνλνπάηηα- θπζηθέο δηαδξνκέο, κεηαθνξέο, ζπγθνηλσλίεο
Πεξηβάιινλ θαη Ηζηνξία: ηνπηθή ηζηνξία, ηζηνξία κεηαθηλήζεσλ, θπζηθή ηζηνξία, ηζηνξία
πφιεσλ θαη αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθά ηνηρεία : Μπζνινγία, Λανγξαθία
Σν Πεξηβάιινλ σο πεγή έκπλεπζεο θαη πεδίν δηαιφγνπ : Πεξηβάιινλ θαη Σέρλε
Σν πεξηβάιινλ σο έθζεκα : Μνπζεία θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο, θπζηθήο
ηζηνξίαο, ζπιινγέο εθζέκαηα, πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ζε ζπιινγέο/ κφληκεο θαη
πεξηνδηθέο εθζέζεηο κνπζεηαθψλ νξγαληζκψλ
Σν πεξηβάιινλ σο αθήγεζε: ε θχζε θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηε ινγνηερλία
Πεξηβάιινλ, Αληηιήςεηο θαη Ηδέεο
o Φχζε θαη Θξεζθεία
o Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή
o Γεκνθξαηία, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε
o Καηαλαισηηζκφο θαη Πεξηβάιινλ
Σν Πεξηβάιινλ σο πεδίν ζπλάληεζεο ησλ πνιηηηζκψλ – Γηαπνιηηηζκηθέο Αλαθνξέο

Πνηφηεηα Εσήο


Πεξηβάιινλ θαη πγεία: άζθεζε, δηαηξνθή, βφηαλα, ζεξαπείεο, θπζηθή δσή,
πεξηβαιινληηθή πγηεηλή

ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ:
Α. ΜΑΘΑΗΝΧ ΓΗΑ ΣΖ ΕΧΖ
Τγεία









Ζ Τγεία σο πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ αγαζφ
Γηαπνιηηηζκηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Τγεία θαη ηελ Αζζέλεηα
Δμαξηεζηνγφλεο Οπζίεο (θαπλφο, αιθνφι, λαξθσηηθά )
Αζζέλεηεο: AIDS, επαηίηηδα Β, Μεζνγεηαθή αλαηκία, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα,
αζζέλεηεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, θαξθίλνο
ηνκαηηθή πγηεηλή
Αηπρήκαηα θαη Αζθάιεηα
Πξψηεο Βνήζεηεο
Δζεινληηζκφο θαη Τγεία : Αηκνδνζία, Πξνζθνξά ηζηψλ θαη Οξγάλσλ

Φπρηθή Τγεία








Δμαξηήζεηο (λαξθσηηθά, αιθνφι, θάπληζκα, ειεθηξνληθά κέζα, ηπρεξά παηρλίδηα, θιπ)
Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ
Αληηκεηψπηζε πέλζνπο
Απηνεθηίκεζε, Απηνζπλαίζζεκα – Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ
πλαηζζεκαηηθή θαη Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε – Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ
Δθεβεία, ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο
Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο

Τγεία, Ηζηνξία θαη Σέρλε



Μπζνινγία, Ηζηνξηθέο Αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία, έζηκα, δνμαζίεο θαη ιανγξαθηθά
ζηνηρεία
Μλεκεία, Έξγα θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη (π.ρ. πξνζσπνπνηήζεηο Τγείαο, Αζθιεπηεία,
Ακθηαξάεηα θ.ά.)

Τγεία θαη Λνγνηερλία



Εεηήκαηα ζσκαηηθήο/ ςπρηθήο πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο ζηελ κπζηζηνξηνγξαθία θαη
ηελ πνίεζε

Β. ΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΟΤ ΠΟΛΗΣΖ
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα – Γεκνθξαηία






Πξνβιήκαηα Φηψρεηαο, Αλαιθαβεηηζκνχ θ.ά
Γεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε
Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο, Ηζφηεηα επθαηξηψλ
Ηζφηεηα θχισλ
Ραηζηζκφο, μελνθνβία

Πνηφηεηα Εσήο







Καηνηθία, Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα
Πνηφηεηα δσήο ζην εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ - Έθζεζε ζε ηνμηθέο νπζίεο
Φπζηθή Εσή, άζθεζε θαη πγηεηλφο ηξφπνο δηαβίσζεο
Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα
Δζεινληηζκφο
Πνιηηηθή Πξνζηαζία: Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ/ εηζκνί,
πιεκκχξεο, ππξθαγηέο

Κπθινθνξηαθή Αγσγή




Οδηθή ζπκπεξηθνξά πεδψλ θαη νδεγψλ
Οδηθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ: νη καζεηέο σο νδεγνί θαη σο επηβάηεο – δηακφξθσζε
θπθινθνξηαθήο ζπλείδεζεο
Οδηθή Αζθάιεηα

Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή






Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή θαη νηθνλνκία
Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή θαη θνηλσλία
Πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο θαη θαηαλάισζε
Τγεία θαη θαηαλάισζε
Αλάιπζε πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θ.ά.

Β. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ – ΓΡΑΔΗ ΕΧΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ
ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΈΣΟ 2009-10: ΔΝΔΡΓΔΗΑ- ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ & ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΔ
Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ







Δλέξγεηα θαη θπζηθνί πφξνη
Δλέξγεηα θαη ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηα θαη θιηκαηηθή αιιαγή
Δλέξγεηα θαη βηνπνηθηιφηεηα
Δλέξγεηα θαη ζαιάζζηα ξχπαλζε
Δλέξγεηα θαη εξεκνπνίεζε

Δλέξγεηα θαη Αλζξψπηλε θνηλσλία





Βηψζηκε δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη αλαθχθισζε
Γηακφξθσζε λέσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ
Δλέξγεηα θαη κεηαθνξέο


















Δλέξγεηα θαη πνηφηεηα δσήο
Καηαλνκή ελέξγεηαο – Σξίηνο Κφζκνο
Δλέξγεηα θαη Γεσξγία
Δλέξγεηα θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Σνπξηζκνχ
Βηνθιηκαηηθφ ζρνιείν
Δλέξγεηα θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ
Δλέξγεηα ζηε δηαηξνθή καο
Δλέξγεηα θαη πξάζηλε ηερλνινγία
Υξήζε Ππξεληθήο Δλέξγεηαο
Πξάζηλε αεηθνξηθή νηθνλνκία
Δλέξγεηα θαη ππεξθαηαλαισηηζκφο
Δλέξγεηα θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε
Δλέξγεηα θαη δηεζλή θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ
Δλέξγεηα θαη Δπξσπατθή Έλσζε
Δλέξγεηα θαη βησζηκφηεηα αλζξψπηλεο θνηλσλίαο
Δλέξγεηα θαη νηθνλνκηθή θξίζε

Δλέξγεηα θαη Πνιηηηζκφο
















Δλέξγεηα θαη βηνκεραληθή θιεξνλνκηά
Αξραίνη Πνιηηηζκνί θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ
Δλέξγεηα θαη βηνκεραληθή επαλάζηαζε
Δλέξγεηα ζηηο ηέρλεο
Οη ηέρλεο σο εξγαιεία αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ
Δλέξγεηα - Άμνλαο Πνιηηηζκνχ
Ζ βηνκεραληθή- ελεξγεηαθή επαλάζηαζε θαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ πξνθάιεζε
Δλέξγεηα θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία
Γηακφξθσζε ελεξγεηαθήο θνπιηνχξαο
Δλέξγεηα θαη Γηαηήξεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
Δλέξγεηα θαη θαηνηθία
Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη βηβιίν
Δλέξγεηα θαη πνιηηηζηηθά – θνηλσληθά θηλήκαηα
Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αεηθνξία
Γεκνθξαηία θαη αεηθνξία

Δλέξγεηα θαη Αλαλεψζηκεο ελεξγεηαθέο πεγέο














Ζιηαθή ελέξγεηα – εθαξκνγέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
Τδάηηλε Δλέξγεηα – θξάγκαηα εξγνζηάζηα θ.ι.π.
Γεσζεξκία – πεγέο θαη δηαρείξηζε
Αηνιηθή ελέξγεηα- αηνιηθά πάξθα
Βηνκάδα – δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο
Άιιεο ελεξγεηαθέο αλαλεψζηκεο πεγέο , παιίξξνηα θ.ι.π.
Αλάπηπμε απηφλνκσλ ελεξγεηαθά ζρνιείσλ
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη νηθνλνκία
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη Σξίηνο Κφζκνο
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη αξραίνη πνιηηηζκνί
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη δηακφξθσζε λέαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν

Δλέξγεηα θαη Τγεία







Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία ηεο ελεξγεηαθήο ξχπαλζεο
Αθηηλνπξνζηαζία
Πεξηβαιινληηθνί- ελεξγεηαθνί θίλδπλνη θαη δεκφζηα πγεία
Αθηηλνβνιίεο θαη πγεία
Τπεξθαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ςπρηθή πγεία
Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη πγεία





Τπεξπιεζπζκφο: νηθνλνκηθή αληζφηεηα –Άληζε θαηαλνκή Δλέξγεηαο- επηπηψζεηο ζηελ
πγεία
Δλεξγεηαθή ξχπαλζε θαη ρψξνη εξγαζίαο
Μνληέια ελεκέξσζεο αληηκεηψπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο επίδξαζεο ζηελ πγεία

ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII (ηελ εγθχθιην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
2009-2010)
Ο Πνιηηηζκφο σο αλζξψπηλε έθθξαζε θαη δεκηνπξγία, νξίδεη έλα επξχ θάζκα ησλ
αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα εμάιινπ είλαη θάζε δεκηνπξγηθή
δηαδηθαζία πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο θαζψο επίζεο ηελ
αλάδεημε θαη πξνψζεζε ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, κέζσ ηνπ ρνξνχ, ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο
θαη ελ γέλεη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ (δσγξαθηθή-ζρέδην, γιππηηθή, δηαθφζκεζε, αξρηηεθηνληθή,
θηλεκαηνγξάθνο, θσηνγξαθία, γξαθηζηηθή, θεξακηθή θ.ιπ.).
Δλδεηθηηθά, απαξηζκνχληαη σο ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ κε ηελ επξεία έλλνηα, ηα
νπνία δηακνξθψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ, ηελ θπζηνγλσκία θαη ηελ εμέιημε ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο, ηα θάησζη:













Γιψζζα
Γξάκκαηα θαη ηέρλεο
Σξφπνο δσήο
Βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ
χζηεκα αμηψλ
Παξαδφζεηο θαη δφγκαηα
Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Λνγνηερλία
Πλεπκαηηθά – θαιιηηερληθά ξεχκαηα
Ήζε θαη έζηκα
Σερλνινγία
Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε

Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, φπσο νξίζζεθαλ αλσηέξσ, σο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο θαη γηα ηελ αλάδεημε-πξνψζεζε ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, είλαη
δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξαθάησ ζεκαηηθνχο άμνλεο:
Θεαηξηθφ εξγαζηήξην:
αλάπηπμε παξαζηαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, πξνεηνηκαζία παξάζηαζεο ζεαηξηθνχ
έξγνπ επσλχκνπ ζπγγξαθέα, δεκηνπξγία πξσηφηππεο παξάζηαζεο ησλ καζεηψλ, ζεαηξηθφ
αλαιφγην θ.ά.
Μνπζηθφ/ ρνξεπηηθφ εξγαζηήξην:
ζπγθξφηεζε ρνξσδίαο ή νκάδαο ρνξνχ. Μηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, γηα λα ζπληζηά
πξφγξακκα, πξνυπνζέηεη πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο (π.ρ.
παξαδνζηαθνί ρνξνί κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ,
νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ ή αθηέξσκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε
θνξεζηά, θφζκεκα θ.ά.).
Δηθαζηηθφ εξγαζηήξην:
πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ή ηερλνηξνπίαο (π.ρ.
εξγαζηήξην θεξακηθήο, ςεθηδσηνχ, αγηνγξαθίαο θ.ιπ.) ή ζπγθξφηεζε νκάδαο αηζζεηηθήο
παξέκβαζεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
Μαζεηηθφο ηχπνο:
έθδνζε εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ ζε έληππε ή θαη ειεθηξνληθή κνξθή: κηα ηέηνηα
δξαζηεξηφηεηα, γηα λα ζπληζηά πξφγξακκα, πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλε ζπληαθηηθή νκάδα
καζεηψλ, ε νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπγθέληξσζεο, επηινγήο, ζχληαμεο θαη
παξνπζίαζεο ηεο χιεο. Έλα καζεηηθφ έληππν, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, παξαθνινπζεί

ηελ επηθαηξφηεηα, ηα ηνπηθά θαη παγθφζκηα γεγνλφηα, πεξηιακβάλεη ζπλεληεχμεηο,
αληαπνθξίζεηο, παξνπζηάζεηο, αλαθνηλψζεηο, θ.ά. Γελ απνηεινχλ πξφγξακκα ηεχρε πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
ή παξνπζηάδνπλ απιψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Λέζρε θσηνγξαθίαο:
γλσξηκία κε ηελ ηέρλε θαη ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο, πξαθηηθή άζθεζε κε αθνξκή
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζηφρν ηνλ ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξάμεο.
Θέκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη κπζνινγίαο (π.ρ.
αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά κηαο πεξηνρήο, «πηνζεζία» κλεκείσλ), θνηλσληθά (π.ρ. ξαηζηζκφο,
πξφζθπγεο) κε πξνζέγγηζε κέζσ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο (π.ρ. πνιηηηζηηθά ζηνηρεία
ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, φπσο ηξαγνχδηα, ρνξνί, έζηκα θ.ά), ιανγξαθηθά (π.ρ. ήζε,
παξαδφζεηο, παηρλίδηα)
Γεκηνπξγία ληνθηκαληέξ κε ζέκαηα φπσο πνξηξέηα πξνζσπηθνηήησλ, ζέκαηα ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο ή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο .θ.ά.
Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε:
γλσξηκία κε ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κέζα απφ ηηο πξνβνιέο ηαηληψλ,
αθηεξψκαηα ζε ζθελνζέηεο, πξαθηηθή άζθεζε δεκηνπξγίαο θηλεκαηνγξαθηθνχ ή δηαθεκηζηηθνχ
ζπνη θ.ι.π.
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
1.1. ρεδηαζκφο
Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρεη σο εμήο: Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο νη Τπεχζπλνη ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ελεκεξψλνπλ ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο
πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ηε
κεζνδνινγία εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. ηε ζπλέρεηα ν
Γηεπζπληήο, ζε εηδηθή παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη
εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο , ζπγθξνηνχλ
εζεινληηθή καζεηηθή νκάδα, ε νπνία κπνξεί λα απνηειείηαη:




απφ θαλνληθφ ζρνιηθφ ηκήκα
απφ νκάδα καζεηψλ /ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ή ηάμεσλ
απφ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε καζεηέο άιινπ ζρνιείνπ.

ηαλ ζπγθξνηεζεί ε νκάδα, ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ην
ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε φ,ηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ, ππελζπκίδνπκε ηηο
βαζηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ:
ε δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε,
ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε,
ε ελζάξξπλζε ηεο καζεηηθήο πξσηνβνπιίαο,
ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία,
ε αλάπηπμε δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη
ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.
Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη
ηνλ ηίηιν, ηα ππνζέκαηα, ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηε κεζνδνινγία, ην ρξνλνδηάγξακκα
αλάπηπμεο, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηα πεδία ζχλδεζεο κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ην εκεξνιφγην
πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
καζεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο
«ρέδην ππνβνιήο πξνγξάκκαηνο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» , ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ
επηζπλάπηεηαη. (παξάξηεκα 2)
1.2. Έγθξηζε
Σα ζπκπιεξσκέλα ζρέδηα ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν
Γηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο
ζρνιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνβιεζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο Τπεπζχλνπο ηεο ηνπηθήο

Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα εηζεγεζνχλ ηελ έγθξηζε θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο, ζηελ
νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη Τπεχζπλνη.
Οη Τπεχζπλνη ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο νθείινπλ
λα παξαθνινπζνχλ, λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα
επζχλεο ηνπο θαη κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε (ΔΠΔΓ) ηνπ ΤΠ.
ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ., λα νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, θαζψο
θαη λα επηκνξθψλνπλ εηδηθά εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ. Γηα φια απηά κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ην Π.Η.,
ηκήκαηα παλεπηζηεκίσλ, ρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ΚΠΔ, ΟΣΑ, κε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο
θ.ιπ. Οη Τπεχζπλνη θαη ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ειέγρνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Δπηηξνπή ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα γηα ην
eTwinning, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνγξακκάησλ
αλαιακβάλνπλ νη «πξεζβεπηέο» ηεο δξάζεο θαη ε Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο, ε νπνία
εδξεχεη ζην ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ. θαη ζηε ζπλέρεηα, ηα έξγα ππνβάιινληαη ζηηο αληίζηνηρεο
Δπηηξνπέο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ , πξνο έγθξηζε.
Πξνηείλεηαη φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, ε αξρηθή ελεκέξσζε - επίζθεςε ζηα ζρνιεία λα γίλεηαη
απφ θνηλνχ, απφ ηνπο Τπεπζχλνπο φισλ ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Οη Γηεπζπληέο ησλ
ζρνιείσλ παξαθαινχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο Τπεπζχλνπο, δηαζέηνληαο ηθαλφ ρξφλν, ρσξίο
λα δηαηαξάζζεηαη ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.
1.3. Γαπάλεο πινπνίεζεο
Οη δαπάλεο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 5274
θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ είηε ζα θαηαλέκεηαη αλά πξφγξακκα κε βάζε ηηο αλάγθεο είηε ζα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπλνιηθή πξνβνιή - παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ηειηθψλ ηνπο
πξντφλησλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ αληηζηνίρσλ
παξαζηαηηθψλ, ηελ επζχλε έρνπλ νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο. Σν
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζα θαηαλέκεηαη πνζνζηηαία (%) ζηηο
4 θαηεγνξίεο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ πξνγξακκάησλ ηεο θάζε
θαηεγνξίαο.
Αλ ην πξφγξακκα δελ πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ην ζρέδην πνπ ππνβιήζεθε, ε επηρνξήγεζε θαη
νη ππεξσξίεο δελ θαηαβάιινληαη, ελψ, αλ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί, επηζηξέθνληαη. ηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αδηάζεηα ρξήκαηα, ε Δπηηξνπή ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζή ηνπο.
1.4. Γηάξθεηα θαη σξάξην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ – απαζρφιεζε Δθπαηδεπηηθψλ
Ζ δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο,
Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, κπνξεί λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
5 κήλεο γηα ηε Β/ζκηα θαη 2 έσο 6 κήλεο γηα ηελ Α/ζκηα. Δηδηθφηεξα γηα ην eTwinning, ε
δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο (γηα δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο δχν σξψλ ζην σξάξην ή
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) κελψλ. Σν δίσξν
δηαηίζεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (κεηάθξαζε, ςεθηνπνίεζε
θαη επεμεξγαζία πιηθνχ, ζπκπιήξσζε ηνπ twin blog-πξψελ θάξηα πξνφδνπ θιπ) θαη γηα ηελ
επηθνηλσλία κε ηα ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία εθηφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ.
Σα πξνγξάκκαηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πινπνηνχληαη εληφο σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο




ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο
κε δηάρπζε ζε φια ηα καζήκαηα
ζην νινήκεξν ζρνιείν

ηα 800 νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε ην αλακνξθσκέλν δηδαθηηθφ σξάξην, ζηελ επέιηθηε
δψλε αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πξνγξάκκαηα κε ππνρξεσηηθφηεηα εθαξκνγήο κία
ψξα ηελ εβδνκάδα , σο εμήο:

Α‟ ηάμε: Αγσγή Τγείαο,
Β‟ ηάμε: Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ,
Γ‟ ηάμε: Κπθινθνξηαθή Αγσγή,
Γ‟ ηάμε: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.
Απηά ηα πξνγξάκκαηα νη εθπαηδεπηηθνί λα ηα ζπλππνβάινπλ εθηφο απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν
θαη ζηνλ αληίζηνηρν Τπεχζπλν ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα
παίξλνπλ πιηθφ θαη λα ζηεξίδνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε επηκφξθσζε. Κάζε καζεηήο θαη
εθπαηδεπηηθφο ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κέρξη θαη ζε ηξία (3) πξνγξάκκαηα.
Γελ πξνβιέπνληαη ππεξσξίεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε.
Γηα ηα Πξνγξάκκαηα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δηαηίζεηαη εβδνκαδηαίσο έλα δίσξν ην
νπνίν νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα θαη αλαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ ηνπ πιιφγνπ θαζεγεηψλ ηνπ
ζρνιείνπ πνπ εγθξίλεη ην πξφγξακκα θαη ην νπνίν ζπλνδεχεη ην ζρέδην ππνβνιήο
πξνγξάκκαηνο.
Κάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαιακβάλεη έλα (1) πξφγξακκα θαη λα ζπκκεηέρεη κέρξη θαη ζε
δχν (2) ελψ θάζε καζεηήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κέρξη θαη ζε δχν (2) πξνγξάκκαηα.
Γηα ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2010-11 ζηελ Β/ζκηα:
i. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη πξφγξακκα θαη κφλν απηφο δηθαηνχηαη: Γχν (2) ψξεο
ππεξσξία ηελ εβδνκάδα ή δχν (2) ψξεο ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηνπ εθφζνλ ην
επηηξέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα γηα κία (1) ψξα
ππεξσξία θαη κία (1) ψξα ζπκπιήξσζε.
ii. Κάζε πξφγξακκα κπνξεί θαη είλαη επηζπκεηφ λα ππνζηεξίδεηαη απφ νκάδα (1-4)
εθπαηδεπηηθψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα ρνξεγείηαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο θαηά ηελ νινθιήξσζή
ηνπ, απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Τπεχζπλν ηεο Γηεχζπλζεο.
iii. εκεηψλεηαη φηη νη ππεξσξίεο ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ εληάζζνληαη ζην ζπλνιηθφ
ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ππεξσξηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δελ βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ 5274,
θαζφηη ηα πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ, κε βάζε ηνλ Ν1566/85, ηκήκα
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ.
Οη Γηεπζπληέο – Γηεπζχληξηεο, ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, νη Γηεπζχλζεηο Α/ζκηαο – Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη νη Τπεχζπλνη ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ νθείινπλ λα
δηεπθνιχλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα
αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ππνδνκψλ θαη εξγαιείσλ ρξήζηκσλ γηα ην πξφγξακκα.
ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα δηαηεζεί έλα δηήκεξν
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ (γηνξηέο καζεηηθήο δεκηνπξγίαο).
1.5. πλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο
Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο
πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο
εγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ. κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο ή κε
θπβεξλεηηθνχο θνξείο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, θνξείο ηνπηθήο ή λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο,
ΑΔΗ, ΣΔΗ θ. ά. , (βι.θαη Γ7/47587/16-5-2003), θαζψο επίζεο θαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο
πξφηππσλ πξνγξακκάησλ ή δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε θνξείο ή
θπζηθά πξφζσπα κέζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή θάζε ζρνιηθήο
κνλάδαο.
1.6. Πξνζεζκία ππνβνιήο Πξνγξακκάησλ
Σα ζρέδηα πξνγξακκάησλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ Σξίηε 16 Ννεκβξίνπ 2010, ζηελ
ηνπηθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο.
Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ
ππνβιεζέλησλ ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2010. Οη Τπεξσξίεο
ιακβάλνληαη ππφςε ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ

(ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ).
Δηδηθφηεξα γηα ην πξφγξακκα eTwinning, νη αηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα γίλνπλ ειεθηξνληθά
βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν www.etwinning.gr θαη ε πξνζεζκία
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ ζα ιήμεη κία εβδνκάδα λσξίηεξα, δειαδή
ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2010. Οη πξεζβεπηέο ηεο δξάζεο eTwinning ζα απνζηείινπλ ζπγθεληξσηηθά
ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο ρνιηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ, κέρξη ηηο 16 Ννεκβξίνπ 2010.
1.7. Σν πιαίζην αλαθνξάο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία θαη νη ρνιηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο
Θεκαηηθφ έηνο 2010 – 11: Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα
Τπελζπκίδνπκε φηη ηα θείκελα θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο UNESCO γηα ηηο
ζχγρξνλεο θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, αλαθέξνληαη ζηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο ζηελ
δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ε δηεπξπκέλε έλλνηα
ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πέξα απφ ην αλαληηθαηάζηαην νηθνινγηθφ απφζεκα, ζε κία ζπλνιηθή
ζεψξεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πεξηιακβάλεη θαη ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ
απφζεκα). χκθσλα κε ηελ UNESCO, ηα έηε 2005-2014 έρνπλ νξηζηεί σο ε «Γεθαεηία ηεο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» . χκθσλα θαη κε ηε 78506/Γ7/3-07-2009 « Σν
πιαίζην Αλαθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε Αεηθνξία θαη νη ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο», ην έηνο
2011 είλαη αθηεξσκέλν ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. Μπνξνχλ ινηπφλ ηα
ζρνιεία κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Τπεπζχλσλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ λα ιάβνπλ ππφςε θαη
ηελ δηάζηαζε απηή ζηα θεηηλά ηνπο πξνγξάκκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηηο ηζηνζειίδεο
πνπ αθνινπζνχλ, πεξηέρνληαη αθελφο ε Γηαθήξπμε ηεο Υηιηεηίαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη βνεζεηηθφ πιηθφ, ψζηε λα αληιήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ,
ηδέεο γηα λα εληάμνπλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα.
(ε νπνηνδήπνηε δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα εμεηαζηνχλ
φςεηο πνπ αθνξνχλ θαη ηα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ αληίζηνηρε αηνκηθή θαη
ζπιινγηθή επζχλε. Δλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο είλαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην θαζαξφ
πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ πνηφηεηα δσήο ,
ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θ.ά).
Ζ Γηαθήξπμε ηεο Υηιηεηίαο : http://www.unric.org/el/human-rights-greek
Ζ έθδνζε: «Ραηζηζκφο θαη ΜΜΔ» ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ηεο ΟΛΜΔ,
http://www.amnesty.org.gr/how-to-start-a-training-program-for-human-rights-in-my-class,
http://ideomosaiko.blogspot.com (απφ έξεπλα γηα ηνλ επξσπατθφ ράξηε ησλ ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο),
http://nipiagogoi.gr/anthropina-dikaiomata.pdf.
2. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
2.1.ΣΜΖΜΑ Α΄ ΔΠ : Πξνγξάκκαηα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο
Α. Ο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία, πνπ ζθνπφ έρεη λα βνεζήζεη
ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο θιίζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, ψζηε
λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο
αλάπηπμεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηδξχζεθαλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο 79 Κέληξα
πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ), πνπ εμππεξεηνχλ καζεηέο, λένπο έσο 25
εηψλ, γνλείο – θεδεκφλεο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη 570 Γξαθεία ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ – ΓΡΑΔΠ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ζε φιε ηε ρψξα.
Ο ξφινο ηφζν ησλ ΚΔΤΠ φζν θαη ησλ Γξαθείσλ ΔΠ είλαη ε παξνρή:
α) ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ζηνπο καζεηέο, γνλείο θαη θαζεγεηέο ζρεηηθά κε ζέκαηα
ζηαδηνδξνκίαο (Δθπαηδεπηηθήο, Δπαγγεικαηηθήο θαη Κνηλσληθήο) θαη
β) έγθπξεο πιεξνθφξεζεο.

Δηδηθφηεξα, ηα ΚΔΤΠ ζπληνλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠ ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζηεξίδνπλ ηα Γξαθεία ΔΠ θαη παξαθνινπζνχλ ην έξγν ηνπο. Δπηπιένλ,
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθαξκφδνπλ ην ζεζκφ ηνπ ΔΠ θαη παξέρνπλ
ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζε λένπο κέρξη 25 εηψλ θαη γνλείο ζε ζέκαηα Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ. Σέινο, νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ Δπαγγεικαηηθφ
Πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο θαζεγεηέο ΔΠ θαη
ζπλεξγάδνληαη κε θνξείο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο (νηθνλνκηθνχο,
εθπαηδεπηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θνξείο θ.α.).
Β. Ο ζεζκφο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ εθαξκφδεηαη ηφζν ζηελ ηάμε, ζην πιαίζην
ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ θαη ηεο Α' ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ φζν
θαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο.
Οη χκβνπινη ΔΠ θαη νη Δηδηθνί Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο πνπ ππεξεηνχλ ζηα ΚΔΤΠ
θαη ζηα ΓΡΑΔΠ ηεο ρψξαο, κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γεληθφηεξα λα ζπλεξγαζηνχλ ηφζν ζην ζηάδην ηνπ
ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζε απηφ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο.
ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα αξρεία παιαηφηεξσλ πξνγξακκάησλ,
πνπ ηεξνχλ ηα ΚΔΤΠ θαη ηα ΓΡΑΔΠ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επαθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εκπεηξία πινπνίεζεο ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια
κπνξνχλ νη Τπεχζπλνη ησλ Γξαθείσλ ΔΠ λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ην χιινγν Δθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
ζηελ νπνία αλήθεη ην Γξαθείν ΔΠ ή ηνπο πιιφγνπο Καζεγεηψλ παξαθείκελεο/σλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, φπνπ ν Τπεχζπλνο ηνπ
Γξαθείνπ ΔΠ πξνσζεί ην ζεζκφ ηνπ ΔΠ ζηελ ηάμε.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο,
ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ, ην επηζπλαπηφκελν
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 (ζρέδην ππνβνιήο πξνγξάκκαηνο), αθνχ ελεκεξψζνπλ αλάινγα ην ΚΔΤΠ
ηεο πεξηνρήο ηνπο ή ην ΓΡΑΔΠ ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο, ε παηδαγσγηθή νκάδα (εθπαηδεπηηθνί ή θαη νη καζεηέο) κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί
θαη κε θνξείο ηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο, πξφλνηαο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
θ.ά. θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο, ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, ηειεθσληθέο, γξαπηέο θαη
δηαδηθηπαθέο επηθνηλσλίεο, κηθξέο έξεπλεο πεδίνπ, ζπλεληεχμεηο, κηθξά project, θαη φ,ηη άιιν
θξηζεί απαξαίηεην θαη σθέιηκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.
H παξνπζίαζε ησλ πινπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα γίλεη είηε
απηφλνκα ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, είηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ «Ζκεξψλ ηαδηνδξνκίαο», ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. πξση. Γ2/5088/110-01 Τ.Α. «Οξγάλσζε Δθδειψζεσλ κε ζέκα “Ζκέξεο ηαδηνδξνκίαο” ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο».
Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, ελεκεξψλνληαη απφ ηελ
επηηξνπή θαη κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα αξκφδηα ΚΔΤΠ, ηα
νπνία θαη δηαηεξνχλ Αξρείν Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, γηα ηα
ζρνιεία αξκνδηφηεηάο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηα ΚΔΤΠ απνζηέιινπλ ζηε Γ/λζε πκβνπιεπηηθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ & Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Σκήκα Α΄ ΔΠ, πίλαθα
ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ηαρπδξνκηθά θαη ειεθηξνληθά ζην email sep(ΑΣ)ypepth.gr.
2.2. ΣΜΖΜΑ Β΄ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (Α.Τ. & Π.Α)
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε Αγσγή θαη Πξναγσγή ηεο Τγείαο, φπσο απηέο νξίδνληαη
απφ ηα ζρεηηθά θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο UNESCO θαη ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο, απαηηνχλ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζρνιηθψλ
δξάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο πγηψλ αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε πγηή
θπζηθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα ηα νπνία ελδηαθέξνληαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα θαη λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ βειηίσζή ηνπο.
2.2.1. Γξάζεηο Αγσγήο Τγείαο & Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο

• Πξνγξάκκαηα Α.Τ. & Π.Α. δίκελεο έσο εμάκελεο δηάξθεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ρξεκαηνδνηνχκελα απφ εζληθνχο πφξνπο.
• Πξνγξάκκαηα κνλνήκεξα έσο ηεηξαήκεξα Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο πνπ πινπνηνχληαη ζηα
Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.
• Θεκαηηθά Γίθηπα Α.Τ. θαη Π.Α. (ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή).
• Πξφγξακκα Α.Τ. θαη Π.Α θαζψο θαη ιεηηνπξγία Θεκαηηθψλ Γηθηχσλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ
θαη ζην πιαίζην εγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠ.ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΒΜΘ κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο
ή κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο, θνξείο λνκαξρηαθήο ή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, Α.Δ.Η., εξεπλεηηθά
θέληξα θ.ιπ., νη νπνίνη κπνξνχλ κε ηα δηθά ηνπο κέζα λα ζηεξίμνπλ ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ.
2.2.2. Μνξθή Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Α.Τ. & Π.Α
Τπελζπκίδνπκε φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα– ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα δηαθνξνπνηείηαη απφ
ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, αθνχ δελ αλαθέξεηαη ζε εχξνο γλσζηηθνχ θιάδνπ. Σν πξφγξακκα
ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ δελ απνηειεί ηππηθφ κάζεκα θαη δηαθξίλεηαη σο πξνο ηνλ ζεκαηηθφ
- πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, σο πξνο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
κέζνδν εξγαζίαο θαη σο πξνο ηε δνκή, θαζφηη πεξηιακβάλεη κειέηε πεδίνπ θαη εξγαζηήξηα
ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σα εξγαζηήξηα ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη κειέηεο πεδίνπ απνηεινχλ νξγαληθά κέξε
ησλ πξνγξακκάησλ θαη δελ απνηεινχλ ςπραγσγηθά δηαιείκκαηα ή απινχο πεξηπάηνπο, αιιά
ζπγθξνηεκέλεο δξάζεηο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε
θεθαιαηνπνηνχλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο – ζηφρνπο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο.
ΠΡΟΟΥΖ: Γελ ζεσξνχληαη σο απηνηειή πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο (Π.Α.) ή
Αγσγήο Τγείαο (Α.Τ.), νχηε ρξεκαηνδνηνχληαη σο ηέηνηα νη ηξηήκεξεο πεξηβαιινληηθέο
εθδξνκέο, νη επηζθέςεηο ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη εκέξεο ηνπηθψλ
δξάζεσλ, φπσο θαζαξηζκφο παξαιηψλ, δελδξνθπηεχζεηο, εκέξα αηκνδνζίαο, ζπκκεηνρή ζε
εθδειψζεηο θνξέσλ θ.ιπ. ιεο απηέο νη ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη ή
λα ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν αλ απνηεινχλ κηθξφ ηκήκα ελφο θαλνληθνχ πνιχκελνπ
παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο.
2.2.3. Τπνζηήξημε Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
Σν ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ. γηα λα ζηεξίμεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν, είλαη
γλσζηφ πσο έρεη ζεζκνζεηήζεη ζέζε Τπεπζχλσλ Π.Δ. & Α.Τ. ζε θάζε ηνπηθή Γ/λζε θαη έρεη
ηδξχζεη Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) θαη πκβνπιεπηηθνχο ηαζκνχο Νέσλ
(..Ν)., πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ επηθξάηεηα.
Οη Τπεχζπλνη Α.Τ. θαη Π.Α. παξαθνινπζνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γ/λζήο ηνπο:
• ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο Γ/ληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο
πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην
• ιεηηνπξγνχλ σο πνιιαπιαζηαζηέο: επηζθέπηνληαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νξγαλψλνπλ
ζπλαληήζεηο νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα
βηβιηνγξαθίαο, κεζνδνινγίαο αιιά θαη γηα ηελ κεηάδνζε / δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
γλψζεσλ απφ ηα θάζε είδνπο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο ζηα νπνία
ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη
• βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελζαξξχλνληαο
θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο
• ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ.ά.
ησλ ηνκέσλ επζχλεο ηνπο

• ζπληνλίδνπλ δξάζεηο παξνπζίαζεο/ εθδειψζεηο παξνπζηάζεσλ εξγαζηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο
Γ/λζεο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
• ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζηψλ κε ηα Κ.Π.Δ. θαη ηνπο
..Ν. ηεο πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ, φπσο θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο
παξαθνινχζεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε άιια Κ.Π.Δ.
• νξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα – εκεξίδεο θαη επηκνξθψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ έγθξηζε
ηνπ Σκήκαηνο Β΄ ΑΤ & ΠΑ ηεο Γηεχζπλζεο ΔΠΔΓ ηνπ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ.
• νξγαλψλνπλ ην πξφγξακκα επηζθέςεψλ ηνπο ζε φια ηα ζρνιεία επζχλεο ηνπο γηα
ελεκέξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πνπ πξνηξέπνπλ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εμάπισζε ησλ πξνγξακκάησλ
ηνπο.
(Οη επηζθέςεηο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, εθφζνλ δεηεζεί ηφζν απφ
ηνπο Γηεπζπληέο Δθπ/ζεο φζν θαη απφ ην ΤΠ.ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ.).
2.2.4. Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ)
Σα ΚΠΔ, ηα νπνία παξέρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κηαο (1) έσο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ
ζε καζεηηθέο νκάδεο, νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο, παξάγνπλ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αλαπηχζζνπλ ζεκαηηθά δίθηπα ζρνιείσλ, ηνπηθέο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ζηα
πξνγξάκκαηά ηνπο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεπζχλνπο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
ησλ Γ/λζεσλ.
Σα ΚΠΔ έρνπλ ηδξχζεη θαη ιεηηνπξγνχλ Δζληθά Θεκαηηθά Γίθηπα ζε έθαζην ησλ νπνίσλ
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζρνιηθέο κνλάδεο.
εκεηψλεηαη φηη θάζε πεξηβαιινληηθή νκάδα κπνξεί λα επηζθεθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο κέρξη 2 ΚΠΔ θαη φηη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο
Γηεχζπλζεο πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ ηήξεζε απηνχ ηνπ φξνπ.
2.2.5. Οη πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ (..Ν.)
Σν ΤΠ.ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ. έρεη ηδξχζεη δίθηπν απφ ..Ν. ζε φιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο ρψξαο.
Τπελζπκίδνπκε φηη έξγν ησλ πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ είλαη :
• ε ελεκέξσζε θαη ε θάιπςε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κέζσ θαη
ηεο ζπλεξγαζίαο, φηαλ είλαη αλαγθαία, κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο
• ε ελεκέξσζε θαη ε πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ θαη ε πξνιεπηηθή παξέκβαζε ζην πιαίζην
ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο, ε δεκηνπξγία νκάδσλ γνλέσλ
• ε επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα ζρνιεία, εθ κέξνπο δηαθφξσλ
θνηλσληθψλ θνξέσλ κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηνπ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΒΜΘ
• ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο γηα ηνπο καζεηέο
• ε ελεκέξσζε, ε ππνζηήξημε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
• ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ, ε ζπλεξγαζία κε θνξείο εθηφο ΤΠ.ΠΑΗΓΔΑ Γ.Β.Μ.Θ.
κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο
• ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.
2.3. ΣΜΖΜΑ Γ΄ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
2.3.1 Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα
Σα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα σο ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ δηεχξπλζε ησλ
γλψζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο κέζα απφ ηελ έξεπλα, ηελ κειέηε θαη ηελ
ελαζρφιεζε κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Σέρλε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ.
ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
α. Δπηινγή ζέκαηνο θαη ππνζεκάησλ
β. Καζνξηζκφο γεληθνχ ζθνπνχ θαη επηκέξνπο ζηφρσλ
γ. πλεξγαζίεο- ρσξηζκφο ζε νκάδεο

ηάδηα πινπνίεζεο
• Έξεπλα γηα ηελ ζπιινγή ηνπ πιηθνχ
• Μειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνχ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
• Παξαγσγή θαη παξνπζίαζε έξγνπ
πλεξγαζία κε θνξείο θαη άηνκα
Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, Μνπζεία, Γήκνο, Ννκαξρία, Κάηνηθνη, χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ,
Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιπ.
Πεδία ζχλδεζεο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
Γιψζζα, Νενειιεληθά Κείκελα, Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία , Ηζηνξία , Μνπζηθή,
Καιιηηερληθά, Ζ/Τ, Ξέλεο γιψζζεο, Θξεζθεπηηθά, Μαζεκαηηθά , Φπζηθή- Υεκεία, Γεσγξαθία,
Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη
Φπζηθή Αγσγή θιπ.
2.3.2 Τπνζηήξημε ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Σν ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ γηα λα ζηεξίμεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν, έρεη
ζεζκνζεηήζεη ηελ ζέζε ηνπ Τπεπζχλνπ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ ζε
θάζε ηνπηθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη Τπεχζπλνη
Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο:
• επηζθέπηνληαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
• ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο Γηεπζπληέο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην
• ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ
• πξνηείλνπλ ζεκαηνινγία πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ
• εκςπρψλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο κέζα απφ
ηελ έξεπλα, ηελ αλάιπζε-ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε
• παξαθνινπζνχλ ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ
νπνία αλήθνπλ
• νξγαλψλνπλ εθδήισζε κε ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα
πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Γηεχζπλζεο
• δηνξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, επηζθέςεηο, εξγαζηήξηα έθθξαζεο θαη
δεκηνπξγίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γ΄ Αηζζεηηθήο Αγσγήο ηεο
Γ/λζεο ΔΠΔΓ.
Παξάιιεια νη Πνιηηηζηηθνί Τπεχζπλνη νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ κε
ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε δεηήκαηα βηβιηνγξαθίαο, κεζνδνινγίαο αιιά θαη ηελ
κεηαβίβαζε / δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ απφ ηα θάζε είδνπο επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη.
Σν Πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα:
• Γελ είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
• Δίλαη ζπιινγηθή επζχλε, ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ
• Δίλαη καζεηνθεληξηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή γλψζε
• πλεηζθέξεη ζην Γεκνθξαηηθφ ζρνιείν αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ
Ζ επηηπρία ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ:
• επηινγή ηνπ ζέκαηνο
• ζηνρνζεζία
• κεζνδνινγία
• δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο
Δπηινγή κεζνδνινγίαο
• Σν ζρνιείν εξγαζηήξη δσήο
• Ζ κέζνδνο project:

α. νξγαλσκέλε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα
β. ειεχζεξε επηινγή ζέκαηνο
γ. θαζνξηζκέλν ζρέδην
δ. ζχλδεζε κε αλαιπηηθφ πξφγξακκα – δηαζεκαηηθφηεηα
2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ E TWINNING
Σν «eTwinning», ε θαηλνηφκνο δξάζε κε επίζεκε έλαξμε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005, ε νπνία γηα
ηα έηε 2004-2006 απνηέιεζε ηε βαζηθή δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο eLearning θαη πιένλ
εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε (2007-2013 - Απφθαζε αξ.
1720/2006/EC 1 ηεο 15 Ννεκβξίνπ 2006), αθνξά ειεθηξνληθέο αδειθνπνηήζεηο ζρνιείσλ απφ
δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πινχζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηε
δηάδνζε ηεο δξάζεο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ππάξρεη ζηνλ ειιεληθφ ηζηφηνπν
http://www.etwinning.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε eTwinning ζπλεξγαζηψλ,
επηθνηλσλείηε ζην ηειέθσλν 801-11-38946. Ζ θεληξηθή επξσπατθή πχιε κέζσ ηεο νπνίαο
πινπνηνχληαη νη ζπλεξγαζίεο, βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.etwinning.net.
Απφ ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο έρνπλ εγγξαθεί πεξηζζφηεξα απφ είθνζη νθηψ ρηιηάδεο ζρνιεία
απφ 28 Δπξσπατθά θξάηε. ε απηφ ζπλέβαιε ζεκαληηθά (πέξαλ ηεο θαηλνηνκίαο πνπ
πξνζθέξεη ε ηδέα ηεο ειεθηξνληθήο αδειθνπνίεζεο ζρνιείσλ) ε απιφηεηα ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο θαη ε ακεζφηεηα ηεο δξάζεο.
Σνλίδνπκε ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπ eTwinning κε ηα ππφινηπα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα
(Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, Αγσγή Τγείαο, Αγσγή ζηαδηνδξνκίαο θ.ά.). Δηδηθφηεξα, ην eTwinning
είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν αλάδεημεο ηεο εξγαζίαο ησλ εκπιεθφκελσλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηα πξναλαθεξζέληα πξνγξάκκαηα, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο καο. Οη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ θάπνην άιιν πξφγξακκα κε ην eTwinning, λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ηε δηθηπαθή πχιε ηνπ eTwinning, λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ Δ.Δ., αιιά θαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνπο
Δζληθνχο θαη Δπξσπατθνχο δηαγσληζκνχο eTwinning πνπ δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα ηελ Δπξσπατθή δξάζε eTwinning, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο δίλεη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο:
α) Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί eTwinning ζπλεξγαζία φπνηε απηφο θξίλεη, κε δηάξθεηα ε νπνία
ζπκθσλείηαη κε ην αδειθνπνηεκέλν ζρνιείν θαη νπζηαζηηθά δελ έρεη πάλσ ή θάησ φξην. Οη
ππνρξεψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απηέο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
παηδαγσγνχ, ην πιαίζην ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Δπξσπαίν ζπλάδειθφ ηνπ, ηνπο
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο δξάζεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην www.etwinning.net, θαζψο
θαη απφ ηελ Απφθαζε αξ.1720/2006/EC 1 ηεο 15 Ννεκβξίνπ 2006 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε.
http://europa.eu.int/eurlex/pri/el/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231el00090016.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/el/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231el00090016.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/el/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231el00090016.pdf
http://www.elearningeuropa.info/
ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο δελ δηθαηνχηαη ζπκπιήξσζε σξαξίνπ αιιά νχηε θαη
ππεξσξίεο, αλ έρεη ήδε ζπκπιεξσκέλν σξάξην.
Σέινο, δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ή λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε έξγν έρεη
δεκηνπξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιά έρεη θάζε δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη
ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηα εζληθά θαη επξσπατθά βξαβεία eTwinning.
β) Ο εθπαηδεπηηθφο, γηα λα ηεθκεξηψζεη δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ή ππεξσξηαθήο
απαζρφιεζεο, αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ε νπνία έρεη πξνδηαγξαθεί θαη γηα ηα ππφινηπα
πξνγξάκκαηα ηεο θαη έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε eTwinning
πξφγξακκα απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηε
ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά (ε θφξκα ππνβνιήο θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ζα αλαξηεζνχλ
εγθαίξσο ζηνλ επίζεκν ειιεληθφ ηζηφηνπν ηεο δξάζεο www.etwinning.gr), πξνθεηκέλνπ νη
πεξηθεξεηαθνί πξεζβεπηέο ηνπ eTwinning λα εηζεγεζνχλ γηα ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ

Δπηηξνπή ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε θάζε Γηεχζπλζε.
Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ
εξγαιείνπ „Κάξηα Πξνφδνπ‟ πεξηνδηθά ζε δηκεληαία βάζε. ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ν
εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ππνβάιεη αίηεζε ψζηε λα αμηνινγεζεί γηα ηελ Δηηθέηα Πνηφηεηαο. Ζ
Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλαθνξά γηα ηελ
πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ.
2.5. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ»
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε αξηζ. 1720/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2006, ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη γηα κηα
επηαεηία ην επξσπατθφ πξφγξακκα δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ζ δξάζε
Comenius ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε» απεπζχλεηαη ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε.
Δπηπιένλ, ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη νη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηε δξάζε Leonardo Da Vinci, πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε. πγθεθξηκέλα:
• Ζ δξάζε Comenius απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηεο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.
ην πιαίζην ηεο δξάζεο απηήο, ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία
ζρνιηθψλ ζπκπξάμεσλ (δηκεξψλ & πνιπκεξψλ) θαη ηελ θηλεηηθφηεηα καζεηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζχκπξαμεο. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο
ζχκπξαμεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο επίζθεςεο, ε
νπνία κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί θαηφπηλ αίηεζεο θη έγθξηζεο.
Δπίζεο, ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα λα θηινμελήζνπλ ζην ίδξπκά ηνπο
κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην εμσηεξηθφ σο βνεζνχο (ε δξάζε απηή δελ
ρξεκαηνδνηείηαη).
Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε δξάζε αηνκηθήο θαηάξηηζεο θαη λα ιάβνπλ
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζην εμσηεξηθφ.
• Ζ δξάζε Leonardo da Vinci ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ
ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε ρξήζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη
πξνζφλησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.
ην πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ Leonardo Da Vinci, ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα
θαη νη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε γηα
ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ ηνπο ζε ηδξχκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή ζε επηρεηξήζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο
Μνλάδαο πληνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ είλαη ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ
(Η.Κ.Τ.),
http://www.iky.gr, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο www.ypepth.gr (πξνζερψο
www.minedu.gov.gr) θαη
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc78_en.htm.
Οη κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εγθξίλνληαη απφ
ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 45784/ΗΑ/07-05-2007
ππνπξγηθή απφθαζε.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ παηδαγσγηθή νκάδα πινπνίεζεο επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο Comenius ή Leonardo da Vinci, κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Γ2/4867/28-8-1992 γηα ηελ
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη Γ1/377/865/18-9-92 γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.

ΠΖΓΖ :
http://edu.klimaka.gr/
ΘΔΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Δπεηδή ην έζηεηια ζηα ρνιεία ηνπ Ννκνχ κνπ θαη ζην Αιθαβήηα, έκεηλα κε ηελ
εληχπσζε φηη ηα παξαθάησ βηβιία ηα γλσξίδεη φινο ν θφζκνο. γηα ηελ ειάρηζηε
πηζαλφηεηα λα κελ ηα έρεη πιεξνθνξεζεί θάπνηνο αθφκε, παξαζέηνπκε ηελ
βηβιηνγξαθία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ πεξί ην ζέκα:
επηκνξθσηηθφ πιηθφ - Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ
Δπηκνξθσηηθνχ πιηθφ (επηά ηεχρε):
Δθπαηδεπηηθή Ννκνζεζία
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο
Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
Δπηζηεκνληθέο θαη Παηδαγσγηθέο Γεμηφηεηεο
Δπηκφξθσζε θαη Αμηνιφγεζε ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο
Δπξσπατθή Έλσζε: Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε
Ο Γηεπζπληήο ζην Γεκφζην ρνιείν
Θέκαηα Δπξσπατθήο Έλσζεο
Πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βφιν, ζηηο 19-20 Ηνπλίνπ 2008
Ξεθηλήζηε απφ ην «Ο Γηεπζπληήο ζην Γεκφζην ρνιείν» θαη δηαβάζηε ηηο κειέηεο
πεξίπησζεο ζην ηέινο ησλ θεθαιαίσλ (άθξσο επηιεθηηθή αλάγλσζε!)
Θέκα 118
ε φιεο ζρεδφλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο εθαξκφδεηαη ε Απηναμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Απάληεζε:

Γηα λα απαληήζεηε επηηπρψο ζηελ παξαπάλσ επαίζζεηε κειέηε πεξίπησζεο , πξέπεη λα
δηαβάζεηε
Σν παξαθάησ
πιινγή θεηκέλσλ γηα ην ίδην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη κάιηζηα ππάξρεη πνιχπιεπξε
πξνζέγγηζε)
Γελ ζπληζηάηαη λα εθηππσζεί φιν, απιψο επηζεκαίλνπκε ζειίδεο ι.ρ. 52 θαη ζηελ
εθηχπσζε ηνπ .pdf αξρείνπ, βάδνπκε ηελ επηινγή «εθηχπσζε ζειίδσλ» θαη γξάθνπκε
ι.ρ. 10,52, 53 θαη ν εθηππσηήο ζα εθηππψζεη ΜΟΝΟ απηέο ηηο ζειίδεο.

Θέκα 119
"Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη αλαθεξφκελνη ζηα ζέκαηα εγεζίαο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζηε ζρνιηθή εγεζία παξαηεξνχκε φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο απηά ησλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ έρνπλ πεξηζψξηα επηξξνήο έλαληη ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, δηφηη θπξίσο
ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε απφ αλψηεξα ηεξαξρηθά
θιηκάθηα, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία έθθξαζεο λέσλ απφςεσλ δηνίθεζεο ή αλάδεημεο
πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ"
Απάληεζε:
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηαθψλ νξγάλσλ Δθπαίδεπζεο , είλαη:
ηηο ζειίδεο 170 -171 ΔΓΧ , πξνθαζνξηζκέλα, απζηεξά θαζνξηζκέλα θαη πεξηγξαθφκελα, κε
ηελ παξαηήξεζε, φηη νη Αξκνδηφηεηεο ηνπ ηέσο Ννκάξρε, έρνπλ πάεη ζηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν
θαη ζηελ Πεξηθέξεηα.
Σα πεξηζψξηα ειηγκψλ είλαη ειάρηζηα, ε ειεπζεξία θηλήζεσλ γηα πξσηνβνπιίεο εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλε. πλ ηα γλσζηά πξνβιήκαηα αμηνθξαηίαο ζηελ ζηειέρσζε ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο έρνπκε ηα γλσζηά θαηλφκελα ηεο αθηλεζίαο (ην ηειεπηαίν δελ ζπληζηάηαη λα
αλαθεξζεί!)
Υξεηάδεηαη εθρψξεζε επί πιένλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζα επηηξέπνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα
θηλήζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ
Θέκα 120
ην ζρνιείν ζαο, νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηε δηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ ήηαλ νκαιή. Ζ παξνπζία φκσο ελφο εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο, ν νπνίνο πξνρψξεζε ζε αιιαγέο θαη αλαηξνπέο ζηνπο κέρξη ηφηε ηξφπνπο
δηδαζθαιίαο, άιιαμε ην σο ηφηε θαιφ θιίκα. Ο λένο εθπαηδεπηηθφο. αληί ηεο κεησπηθήο θαη
ζηαηηθήο δηδαζθαιίαο εθήξκνζε, ηνλ ελεξγεηηθφ θαη βησκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο. Οη
ζπλάδειθνη, βιέπνληαο ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ θαη ληψζνληαο λα «απεηιείηαη» ε
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ λένπ ζπλαδέιθνπ, ακθηζβήηεζαλ ηηο
θαιέο ηνπ πξνζέζεηο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ απφ ην ερζξηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, λα
αλαγθαζζεί ν λένο εθπαηδεπηηθφο λα δεηήζεη απφζπαζε ζε άιιν ζρνιείν θαη λα θχγεη. Οη κελ
ζπλάδειθνη έλησζαλ αλαθνχθηζε, νη καζεηέο φκσο είραλ έληνλεο αληηδξάζεηο γηαηί
επηζπκνχζαλ λα παξακείλεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιείν ηνπο.
Απάληεζε:
Πξφθεηηαη γηα κηα παξαιιαγή ηεο ηαηλίαο «Ο θχθινο ησλ ρακέλσλ πνηεηψλ» κε ηνλ Ρφκπηλ
Οπΐιιηακο, φπνπ θαη εθεί απηφο εθήξκνζε πξσηνπνξηαθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο ζε έλα
ζρνιείν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 κε απνηέιεζκα λα εθδησρζεί, κε κφλε ηελ δηαθνξά ζηηο
αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ πνπ δελ ήηαλ έληνλεο.
Πξφθεηηαη γηα ην πξφβιεκα ηνπ φηη ε εθπαίδεπζε θαη ζπλαθφινπζα νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη
επεπίθνξνη θαη δεθηηθνί ζην λέν θαη ζην θαηλνηφκν, είλαη ν ρψξνο ζπληεξεηηθφο , αθνχ έρεη δχν
θνκκάηηα-ιεηηνπξγίεο λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο:
α) Σελ επηζηήκε
β) Σελ αγσγή (Απφ ην άγσ =νδεγψ, θαζνδεγψ, πεγαίλσ ζε θάπνην πξννξηζκφ θάπνηνπο)
Γηα κελ ηηο αιιαγέο ζηελ επηζηήκε δελ ππάξρνπλ πνιιέο αληηξξήζεηο. Οη φπνηεο
ζπλερείο ηεο θαηλνηνκίεο , επθνιφηεξα ή δπζθνιφηεξα, πεξλνχλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε (θάζε 7
ρξφληα νη γλψζεηο καο γηα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο δηπιαζηάδνληαη)
Γηα δε ηηο αιιαγέο ζηελ Αγσγή, έρνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο...αθηλεζίαο.

Ζ αγσγή είλαη απηφ πνπ ε έθθξαζε ηεο Κνηλσλίαο ζέιεη λα νδεγήζεη ηνπο λένπο. Απηά πνπ
πξεπζβεχεη ε Αγσγή, είλαη ήζε, έζηκα, θαζηεξσκέλεο δει. θνηλσληθέο ζπλήζεηεο,
θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο.
Ζ παηδαγσγηθή παηάεη θαη ζηα δχν. Υξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ησλ δχν
ιεηηνπξγηψλ θαη ζπγρέεηαη θαη κε ηηο δχν, αθνχ εληάζζεηαη νξγαληθά θαη κε ην δηδαθηηθφ
επηζηεκνληθφ αληηθείκελν θαη κε ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αγσγήο. (Τγείαο, Κνηλσληθνπνίεζεο,
εθθιεζηαζκνί, παξειάζεηο ενξηέο, εθδξνκέο, Πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνιηηηζηηθέο,
αζινπαηδηέο) Δίλαη θαη επηζηήκε θαη Σέρλε θαη Σερληθή. Μάιηζηα πάλσ ζε απηή ηελ άπνςε
έρεηο γίλεη κεγάινο δηάινγνο (ρσξίο φκσο θαη λα θαηαιήμνπλ θάπνπ νη ζπλδηαιεγφκελνη) γηα ην
πνίεο είλαη νη δνζνινγίεο Δπηζηήκεο-Σέρλεο-Σερληθήο θαη αλ δηδάζθεηαη ή φρη (αθφκα θαη απηφ)
Δπνκέλσο, είλαη θπζηθφ θαη ππφ κία έλλνηα αλακελφκελν (άζρεηα αλ είλαη απνδεθηφ ) λα
ππάξμνπλ αληηδξάζεηο.
Οη βησκαηηθέο κέζνδνη έρνπλ κεγάιν πεδίν εθαξκνγήο ζην Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην , ρσξίο λα
απνθιείνληαη απφ ην Λχθεην. Θέινπλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ειέγρνπ ηεο ηάμεο, θαζψο ηελ ψξα
ηνπ καζήκαηνο αζρνινχληαη νη καζεηέο κε δξαζηεξηφηεηεο νκαδηθέο.
Οη βησκαηηθέο κέζνδνη αλαθέξνληαη ζηηο καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη εηδηθφηεξα
ζε απηά πνπ εηζεγήζεθε ν Dewey
ΜΑΘΖΣΟΚΔΝΣΡΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ
• Βαζηθή αξρή ησλ λέσλ κεζφδσλ είλαη «ε απφιπηε θα ζπλεηδεηή
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο»
• Ζ θηινζνθία ησλ κεζφδσλ είλαη φηη ζε θάζε δηδαζθαιία πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε:
Ση πξέπεη λα καζαίλεη ν καζεηήο. Ση ελδηαθέξεηαη λα κάζεη ν καζεηήο. Ση κπνξεί λα καζαίλεη ν
καζεηήο. Πσο θαη πόηε πξέπεη λα ην καζαίλεη.
• Ο δάζθαινο Παξαθνινπζεί ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπο
θαζνδεγεί κφλν αλ ην δεηήζνπλ. Σνπο ελζαξξχλεη λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα
παίξλνπλ κέξνο ζε ζπδήηεζε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην πιάλν εξγαζίαο.
• Ο καζεηήο πκκεηέρεη ελεξγά ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο.
• Ζ δηδαζθαιία Έρεη σο ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη λα ηνλ κάζεη λα επεθηείλεη θαη λα γεληθεχεη ηηο γλψζεηο κφλνο ηνπ.
Μέζνδνο DEWEY (Learning by doing)
Έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ παηδνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο κάζεζεο, ζεσξείηαη εηζεγεηήο
ηεο βησκαηηθήο κεζφδνπ, φπνπ ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή βξίζθεηαη ζε πξψην
πιάλν. Ζ ηερληθή πνπ πξνηείλεη αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα:
1. Δκπεηξία έιεγρνο ησλ πξνεγνπκέλσλ εκπεηξηψλ
2. χλδεζε πξνζθέξνληαη νη θαιχηεξεο εκπεηξίεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα θελά θαη λα επέιζεη
ζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα
3. Σαμηλφκεζε Πξνζδηνξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ηεξαξρηθά ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ελφηεηαο
4. ρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθή πνξείαο θαη εθηέιεζε κε βάζε ην πξνεγνχκελν ζηάδην
5. Δπαιήζεπζε ειέγρεηαη ε λέα γλψζε κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο
6. Αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ε φια ηα ζηάδηα επηκέλεη ζηε ελεξγφ ζπκκεηνρή
ηνπ καζεηή θαη φρη ζηε κεηάδνζε
γλψζεσλ, απνζήθεπζε γλψζεσλ. Ζ δηδαζθαιία είλαη ζπκκεηνρηθή θαη ιακβάλεη ππφςε ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, κε ην δάζθαιν θαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.
(Πεγή: ΔΓΧ )

Δξψηεκα (ππνζέησ εχινγν, δελ μέξσ ηη ξσηάλε) Μπνξνύζε λα απνηξαπεί κηα ηέηνηα
εμέιημε;
Απ. Να έρεη θξνληίζεη ε δηεχζπλζε λα επηκνξθσζνχλ νη θαζεγεηέο. Βεβαίσο ε επηκφξθσζε
έρεη ηηο ακαξηίεο ηεο (Έιιεηςε ππνρξεσηηθφηεηαο επεηδή γίλεηαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο,
απνζπαζκαηηθή, έιιεηςε πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο παζεηηθνχο αθξναηέο πνπ αθνχλ γηα ηελ
....ελεξγεηηθή κάζεζε!) Σνπιάρηζηνλ κε ηελ δηθή ηνπο επηκφξθσζε, ζα γλψξηδαλ ηη είλαη απηφ
πνπ θάλεη ν ζπλάδειθφο ηνπο ζηελ δηπιαλή ηάμε θαη λα κελ αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη.
Δηδηθά ζηελ Διιάδα, φπνπ ππάξρεη ν θζφλνο ηνπ δηπιαλνχ είλαη δχζθνιε ε εκπέδσζε απηήο
ηεο ζηάζεο, θαζψο σο γλήζηνη απφγνλνη ησλ πξνγφλσλ καο παξνπζηάδνπκε αλάινγεο
ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο . Λ.ρ. νη Αξραίνη έιεγαλ «κεδέλ άγαλ» θαη «κέηξνλ άξηζηνλ» αθξηβψο
επεηδή είκαζηε ππεξβνιηθνί θαη ρσξίο κέηξν. (πσο θαη νη «θαζαξνί» Γάιινη πνπ αλεθάιπςαλ
ηα πεξίθεκα αξψκαηα!) Ο θζφλνο κάιηζηα ησλ Διιήλσλ ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ
θαηάινγν:
Ππζαγφξαο - πέζαλε ζηελ εμνξία απφ πείλα
Μηιηηάδεο - πέζαλε ζηελ θπιαθή
Αξηζηείδεο - πέζαλε ζηελ εμνξία απφ πείλα
Θεκηζηνθιήο - πέζαλε ζηελ εμνξία
Αηζρχινο - πέζαλε ζηελ εμνξία
Πεξηθιήο - παξαηηήζεθε ιφγσ θαηεγνξίαο
Φεηδίαο - πέζαλε ζηελ θπιαθή
Αλαμαγφξαο - πέζαλε ζηελ εμνξία
Ζξφδνηνο - πέζαλε ζηελ εμνξία
Ηθηίλνο - πέζαλε ζηελ εμνξία
νθνθιήο - πέζαλε ζηελ εμνξία απφ πείλα
Δπξηπίδεο - πέζαλε ζηελ εμνξία
Αιθηβηάδεο - πέζαλε ζηελ εμνξία
σθξάηεο - ήπηε ην θψλεην
Θνπθπδίδεο - πέζαλε ζηελ εμνξία
Αξηζηνθάλεο - πέζαλε ζηελ εμνξία απφ πείλα
Πιάησλ - πέζαλε ζηελ εμνξία
Ηζνθξάηεο - πέζαλε ζηελ εμνξία
Γεκνζζέλεο - πήξε δειεηήξην
Κνινθνηξψλεο - θπιαθίζηεθε γηα εζράηε πξνδνζία.
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη θαη ε ηζηνξηθή καο ζπλέρεηα θαη ην δχζθνιν ηεο
δηφξζσζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, φπνπ ν θάζε έλαο ζεσξεί ππνρξέσζή ηνπ λα ...«κπεη» ζηελ
ηάμε ηνπ άιινπ, λα κελ πεξηνξηζζεί ζηα ηνπ νίθνπ ηνπ, λα δηεπζεηήζεη θαη ηα ηνπ νίθνπ ηνπ
άιινπ!
Βεβαίσο ππάξρεη θαη ε ελδηαθέξνπζα Κνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Δπάγγεινπ Λεκπέζε
ζην γλσζηφ ηνπ πφλεκα «Η Σεξαζηία ρξεζηκόηεο ησλ Βιαθώλ ελ ησ ζπγρξόλσ βίσ» (βιέπε
θαη ΔΓΧ) ή θαιχηεξα «κεηαθξαζκέλε» ΔΓΧ
(Οη παξαπνκπέο είλαη γηα ειεχζεξα αλαγλψζκαηα κεηά ηελ ζπλέληεπμε, εθηφο αλ έρεηε ρξφλν)
Αλ ήκνπλ Γηεπζπληήο ζε έλα ηέηνην ρνιείν, ζα έπξεπε ίζσο λα έρσ αθνπγθξαζηεί ηηο
αληηδξάζεηο , ψζηε λα ρεηξηζηψ ην ζέκα κε ηζνξξνπίεο. («Πνιχ θαιά θάλεη ην κάζεκα, έηζη
πξέπεη!» «ρη, ν Νηηνχε, δελ ήηαλ έλα απφ ηα αληςάθηα ηνπ Νηφλαιλη, ήηαλ κεγάινο θαη
θαηλνηφκνο Παηδαγσγφο» « λαη, ν λένο είλαη σξαίνο θαη ν παιηφο είλαη αιιηψο, αιιά πξέπεη
λα επηκνξθσζεί, ΑΛΛΗΧ....εθεί αλαθέξεηαη ην «αιιηψο»....»

Μπνξεί λα κελ είραλ επηπέζεη επί ηνπ θαηλνηφκνπ λένπ λα ηνλ θάλε, δεδνκέλεο θαη ηεο θαιήο
καξηπξίαο ησλ παηδηψλ.
Δλλνείηαη φηη ν δηεπζπληήο κπνξεί λα έπαηξλε 2-3 βηβιία παηδαγσγηθήο γηα ηνλ χιινγν πνπ λα
αλαθέξνληαη ζηνλ Dewey θαη ζηηο βησκαηηθέο κεζφδνπο ελεξγεηηθήο δηδαζθαιίαο.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ, ΔΠΗΣΤΥΗΔ ΚΑΗ ΚΑΛΖ ΓΤΝΑΜΖ Δ ΟΟΤ ΔΠΗΛΔΓΟΤΝ!
(Όζνη δελ επηιεγνύλ θαη κειέηεζαλ, ζα επηιεγνύλ ζε επόκελεο θξίζεηο ΙΓΟΤΡΑ! Οη άλζξσπνη
πνπ ςάρλνπλ θαη κειεηνύλ βειηηώλνληαη, έζησ θαη αλ δνύκε γεληθά ζε θνηλσλία πνπ δελ
πξνάγεη ηελ αμηνθξαηία, ελώ ην ζρνιείν, αζρνιείηαη εηδηθά όιν κε απηή!)

Γηάλλεο Π. Πιαηάξνο
Ζι.Σαρ. plataros@gmail.com

Αλαξηήζεθε απφ Γ.Π. ζηηο 9:12 πκ
Αληηδξάζεηο:
81 ζρφιηα:

Αλψλπκνο είπε...
.Ν:
Καζνξηζκφο ησλ Δηδηθφηεξσλ Καζεθφλησλ.....: ΦΔΚ 1340 η Β' /16-10-2002
( Φ.353.1./324/105657/Γ1)
Δπραξηζηνχκε.
9 Ηνπιίνπ 2011 12:17 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Σψξα πνπ ν θχξηνο Πιαηάξνο ηειείσζε κε ηε δηθή ηνπ ζπλέληεπμε, ζα κπνξεί πην
άλεηα λα καο δψζεη απαληήζεηο θαη ζηα ππφινηπα 80 ζέκαηα. Δπραξηζηνχκε θαη πάιη
απφ θαξδηάο. Ζ ζπλέρηζε ηεο θαξηέξαο ζαο σο δηεπζπληήο είλαη δεδνκέλε.
9 Ηνπιίνπ 2011 2:18 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Έρσ θάλεη έλα ρξφλν δηεπζπληήο θαη έμη ρξφληα πξντζηάκελνο(πξσηνβάζκηα) θαη κνπ
ππνιφγηζαλ 0,50 κφξηα ,δειαδή ηνπ δ/ληή θαη φρη ηνπ πξντζηάκελνπ πνπ είλαη δχν .
Μπνξεί θάπνηνο λα κνπ γξάςεη ηη γίλεηαη ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε; (Έθαλα έλζηαζε ,
αιιά κνπ είπαλ πσο δε ζα ηε δερηνχλ)
9 Ηνπιίνπ 2011 3:20 κ.κ.

smaragda kollia είπε...
ζαο επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ απάληεζε
9 Ηνπιίνπ 2011 5:33 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Κάλαηε έλζηαζε εθπξφζεζκε, νπφηε -δπζηπρψο γηα εζάο- ζα πάηε κφλν δηθαζηηθψο,
νπφηε έρεηε ραζεί κε έμνδα άγρνο θαη θαζπζηεξήζεηο.
Καη απηφ, δηφηη δελ κπνξείηε λα θάλεηε άιιε έλζηαζε ζε αλψηεξν φξγαλν θαη ζα πξέπεη
λα πάηε ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, ζηα νπνία ζα δηθαησζείηε 100% αιιά πφηε;
(Κάηη έρσ γξάςεη γηα ην «ηεθκήξην λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ»)
9 Ηνπιίνπ 2011 6:51 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Κχξηε Πιαηάξν, πείηε καο ηε δηθή ζαο εκπεηξία απφ ηε ζπλέληεπμε. αο έρσ επρεζεί
θαιή επηηπρία ζε άιιε αλάξηεζε.
9 Ηνπιίνπ 2011 8:15 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Ζ δηθή κνπ εκπεηξία ήηαλ ε εμήο:
1. Πάξα πνιχ αλζξψπηλε θαη επγεληθή αληηκεηψπηζε. Δίκαζηε κηθξφ κέξνο θαη είκαζηε
φινη γλσζηνί ρξφληα πνιιά θαη ζα είκαζηε θαη κεηά, ζα ιέκε «θαιεκέξεο» θαη έλα
«γεηα» γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο καο.
Ξαλαιέσ, φηη είκαη πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνο απφ ην φιν θιίκα.
2. Γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο απάληεζα ζε δχν κειέηεο πεξίπησζεο πνπ είρε
απαληήζεη εδψ ν θ. Πιαηάξνο (!) :-) φπσο θαη ζε άιιεο δχν πνπ δελ ζπκάκαη λα
ππάξρνπλ ζηηο 180 ηνπ Τπνπξγείνπ (δελ ππάξρνπλ) φπσο θαη ζε άιιεο δχν εθηφο
....θαηαγξαθήο!
Ννκίδσ φηη πήγα ...θαιά!
Δηιηθξηλψο, ηα παξαπάλσ δελ έρνπλ θαλέλα ίρλνο εηξσλείαο θαη -ην μαλαγξάθσ- είκαη
πνιχ επραξηζηεκέλνο απφ ην Αλζξψπηλν θιίκα πνπ αληηκεηψπηζα απφ ην ΠΤΓΔ
Μεζζελίαο, απφ φινπο αλεμαηξέησο.
9 Ηνπιίνπ 2011 9:11 κ.κ.

ΣΔΡΓΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ είπε...
Γηάλλε ηη θάλεηο θίιε κνπ;
Μεηά απφ 17 πεξίπνπ ρξφληα.
ηπραία ζε αλαθάιπςα. εγψ ζα δψζσ ζπλέληεπμε ηελ Πέκπηε.

9 Ηνπιίνπ 2011 10:29 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Γηψξγν, ραίξνκαη ηδηαηηέξσο πνπ πήξα λέα ζνπ. νπ εχρνκαη θαιή επηηπρία !
Πνιχ ράξεθα!
9 Ηνπιίνπ 2011 11:58 κ.κ.

smaragda kollia είπε...
Παξαθαιψ κήπσο θάπνηνο θαηαιαβαίλεη ηελ εξψηεζε;;
Ζ έξεπλα ζηα ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο έρεη αλαδείμεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επηκεξηζηηθήο εγεζίαο (ε εγεζία πνπ δηακνηξάδεηαη
θαη αζθείηαη κεηαμχ πνιιψλ) απφ ηε κηα θαη ηελ νλνκαδφκελε «αθαδεκατθή αηζηνδνμία»
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ε αίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ ζρεδφλ
ηα πάληα ζηνλ αθαδεκατθφ ηνπο ρψξν έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο, δειαδή ηελ αίζζεζε ηεο απηνεπάξθεηάο ηνπο).
10 Ηνπιίνπ 2011 7:11 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
ην ζέκα 74 πηζηεχσ φηη νη Πειάηεο δελ είλαη νη καζεηέο αιιά ε θνηλσλία θαη νη
επηρεηξήζεηο.
10 Ηνπιίνπ 2011 7:36 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
ηελ πεξίπησζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ήηαλ ζην λεζί θαη δελ κπφξεζε λα πάεη
ζρνιείν πξνηείλεηε λα ηνπ ρξεσζεί ζαλ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ. κσο γηα θαλνληθή άδεηα
πξέπεη λα έρεη γίλεη αίηεζε πξηλ ηελ άδεηα, γίλεηαη θαη αίηεζε αθνχ πεξάζεη κέξα ηεο
άδεηαο (φπσο ζηελ αλαξξσηηθή);
Δπραξηζηνχκε θαη πάιη γηα φια!!!
cn
10 Ηνπιίνπ 2011 7:47 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Έρνπκε επηθνηλσλήζεη αξθεηέο θνξέο. ήκεξα ζα ξσηήζσ ην εμήο: Δζείο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα έρεηε ηξφπνπο επηβνιήο πνηλψλ. Δκείο ζηελ Πξσηνβάζκηα πνπ δελ
έρνπκε ηελ απνβνιή ή ηελ σξηαία Α. ηη θάλνπκε φηαλ ν καζεηήο ζπλερίδεη λα είλαη
παξαβαηηθφο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ δελ παξνπζηάδεηαη;
Φπζηθά δεηάσ ηε θηιηθή ζπκβνπιή ζαο κεηά απφ ηφζα ρξφληα δηεχζπλζεο.

10 Ηνπιίνπ 2011 7:52 κ.κ.

Eleni είπε...
πγραξεηήξηα θ.Πιαηάξε! Γηα κέλα πνπ πξψηε θνξά παίξλσ κέξνο ζ΄απηή ηε
δηαδηθαζία είζηε ν κέληνξάο κνπ. Παξαθαιψ δείηε θαη απηή ηελ πεξίπησζε
<>Δπραξηζηψ.
10 Ηνπιίνπ 2011 9:32 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Γηα ηνλ «πειάηε-καζεηή» :
Ναη, ε επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, αληηκεησπίδεη θαη ηελ «επηρείξεζε»
Γεκφζην ρνιείν (ή θαη Ηδησηηθφ) κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη.
Μηα θιαζηθή επηρείξεζε, έρεη Πειάηεο, πξντφληα ,, εξγαδφκελνπο.
ην ρνιείν, ν πειάηεο είλαη Ο ΜΑΘΖΣΖ (ππφ κία έλλνηα) είλαη ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝ (ππφ
ηελ έλλνηα ηνπ πξντφληνο ηεο εθπαίδεπζεο) είλαη ΚΑΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ (Έρεη εξγαζίεο,
σξάξηα, άδεηεο, απνπζίεο, θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο) θαη γηα λα ζπλερίζσ ηελ κεηαθνξά
ζηελ Διιεληθή (γεινία) πξαγκαηηθφηεηα ν ΜΑΘΖΣΖ, είλαη θαη ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ην
απφγεπκα ζε δεχηεξε δνπιίηζα (ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ) λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά ηνπ ηα
ΜΑΘΖΗΑΚΑ (ην αληίζηνηρν ηνπ ΜΗΘΟΤ) θηι
Δλλνείηαη, φηη πιελ ηεο ηειεπηαίαο κεηαθνξάο -παξνκνίσζεο κε ην θξνληηζηήξην, ν ελ
γέλεη παξαιιειηζκφο δελ είλαη ζχιιεςε ηνπ γξάθνληνο.
11 Ηνπιίνπ 2011 12:09 π.κ.

Γ.Π. είπε...
Γηα ην ζέκα κε ηελ θαλνληθή άδεηα. Ναη, ν λφκνο ιέεη, φηη ε αίηεζε πξέπεη λα γίλεηαη
ΠΡΗΝ.
Αιιά:
Πξφθεηηαη γηα ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ , εληειψο ΑΗΦΝΗΓΗΑ, κε ραξαθηεξηζηηθά ΑΝΧΣΔΡΑ
ΒΗΑ. Ο εξγαδφκελνο , είλαη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΜΔΝΟ απφ πεηζαξρηθήο πιεπξάο, αιιά
πξέπεη λα ηνπ ρξεσζεί θαλνληθή άδεηα. Αιιηψο φινη ζα απνθιείνληαη θάζε Υεηκψλα κε
απαγνξεπηηθά απφπινπ θαη ζα θάλνπλ ηεηξαήκεξεο δηαθνπέο άλεπ εηέξαο
επηπηψζεσο. Αλ δελ θάλσ ιάζνο, δελ είλαη δηθαίσκα ηνπ ππαιιήινπ λα
απνκαθξχλεηαη απφ ηελ έδξα ηνπ ρσξίο άδεηα θάηη πνπ έρεη ραιαξψζεη κέρξηο
εμαθαλίζεσο θαη δελ κπνξψ λα βξσ ην λήκα ηνπ λφκνπ πνπ ην πξνβιέπεη. (Γελ
παίξλσ θαη φξθν γηα ην ηειεπηαίν, αιιά ην έρσ αθνχζεη απφ κεγαιχηεξνπο ζηελ
Γηνίθεζε, ηα παιηά ρξφληα.)
Πάλησο ε ρξέσζε θαλνληθήο αδείαο ζε ηέηνηνπ είδνπο απνπζίεο, είλαη ΤΝΖΘΖ
ΓΗΑΓΔΓΟΜΔΝΖ ΚΑΗ ΥΡΝΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ θαη πέξαλ ηνπ ρψξνπ καο ηεο
Δθπαίδεπζεο....
11 Ηνπιίνπ 2011 12:17 π.κ.

Eleni είπε...

Οππο! Κάπνπ ράζεθε ε πεξίπησζε! Σν μαλαβάδσ!
ηε ζχγρξνλε δηνίθεζε ν πνιίηεο είλαη ζην επίθεληξν φισλ ησλ δξάζεψλ ηεο.
Δηδηθφηεξα ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο πνιίηεο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηφζν γηα ηε δηαβίσζε, ηελ
εξγαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζαλ ρξήζηεο ησλ
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, σο θνξνινγνχκελνη θαη σο ζπκκέηνρνη ζηε δεκνθξαηία. Σν
γεγνλφο φηη φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο
απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρξήζηε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο, νη
πξνηεξαηφηεηεο θαη νη πξνηηκήζεηο θάζε κεκνλσκέλεο θαηεγνξίαο ρξεζηψλ. ια απηά
αθνξνχλ θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νπνία εζείο ππεξεηείηε σο Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα
ζρνιείνπ. Δπραξηζηψ.
11 Ηνπιίνπ 2011 12:26 π.κ.

Γ.Π. είπε...
Γηα ηηο πνηλέο ζην Γεκνηηθφ δελ μέξσ βξε παηδηά. Σα κηθξά έρνπλ άιιε ςπρνινγία
φπσο ην πξψην ηξίκελν ηεο Α΄Γπκλαζίνπ.
Παιηά ηα πξάγκαηα ήηαλ απιά κε ηνπο ....μπινδαξκνχο! Ζ Υνχληα εμέδσζε ην 1972
απζηεξή εγθχθιην φπνπ απαγνξεχζεθε ην ....μχιν! (Μφλν ε Υνχληα ζα κπνξνχζε λα ην
θάλεη, είλαη ιάζνο πνπ πηζηεχνπλ φηη έγηλε ηελ Μεηαπνιίηεπζε!)
Μεηά φκσο ην φιν ζχζηεκα έκεηλε ρσξίο....πνηλέο! Καη ζηελ Γεπηεξνβάζκηα έπεθηε
πνιχ θαξπαδηά θαη βέξγα ....
Αλ μχζεηο ηελ πνηλή ηεο «απνκάθξπλζεο απφ ηα καζήκαηα» είλαη πνιχ πην ζθιεξή
απφ κηα θαξπαδηά, αιιά ηψξα πηα κε ηελ ςπραλσκαιία πνπ θπθινθνξεί πνηνο είλαη
ζίγνπξνο φηη ην μχιν βγήθε απφ ηνλ Παξάδεηζν;
Ζ ζσκαηηθή βία έρεη θχγεη απφ ηελ Δθπαίδεπζε αλεπηζηξεπηί. Ζ ιεθηηθή πηα δελ
ππάξρεη ή είλαη κεκνλσκέλε. Λέγνληαο ιεθηηθή βία, δελ ελλνψ απεηιέο ηνπ ηχπνπ
«θαζίζηε θαιά κελ ζαο βγάισ η΄απηηά» αθνχ ηα παηδηά μέξνπλ θαιά φηη δελ κπνξείο λα
ηα αθνπκπήζεηο. Βία είλαη ε εηξσλεία, ε ππνηίκεζε , ε κείσζε. Γελ έρεη ζεκαζία ηη ιεο,
αιιά ΠΧ ΣΟ ΛΔ. Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ ΑΡΗΣΑ πνηνο ηνπο ιέεη ηελ παξαπάλσ
θνπβέληα ΔΠΔΗΓΖ ΣΑ ΑΓΑΠΑΔΗ θαη πνηνο ηνπο ιέεη ηελ παξαπάλσ θνπβέληα επεηδή
ηνπ ράιαζαλ ηελ δαραξέληα ή δελ αληέρεη ηελ δνπιεηά ηνπ ή ηζαθψζεθε κε ηελ γπλαίθα
ηνπ ή γηα θάηη άιιν άζρεην. Ξέξσ πνιινχο ελήιηθνπο πνπ δελ μεπέξαζαλ πνηέ ηηο
εηξσλείεο λπλ ζπλαδέιθσλ καο θαη ηηο πξνζβνιέο θαη ηηο κεηψζεηο. Αλ νκηιήζεηο
άζρεκα ζε έλαλ καζεηή, κε αθνξκή κηα αηαμία ζεκεηνινγηθά απηφ δείρλεη
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ φηη θαθψο ην είπε θαη δελ έπξεπε λα ην πεη. Αλ ηνπο πεηο «Απφ ζέλα ηη
άιιν απφ απηή ηελ ζαριακάξα ζα κπνξνχζα λα αθνχζσ» ηφηε ΣΟΝ ΚΟΣΧΔ! Αλ
ην παηδί είλαη θαη εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο, ηνλ έρεηο θαηαζηξέςεη....
Οη ζσκαηηθέο ηηκσξίεο παιηά είραλ κηα ζνθία. Γηα παξάδεηγκα ην θηχπεκα ζηα νπίζζηα
ήηαλ ην πην ....αζθαιέο θηχπεκα ππφ ηελ έλλνηα ηεο απνθπγήο ζσκαηηθέο βιάβεο.
Οκνίσο ην βγάιζηκν ησλ....απηηψλ ή ην ηξάβεγκα ηνπ ηξηρσηνχ ζηε βάζε ησλ απηηψλ
(«ζα ζνπ βγάισ ηα ....ζηξνθίγθηα!»)
Βεβαίσο κε ηελ παξαπάλσ θηινινγία δελ απάληεζα νπδφισο ζηνλ ππξήλα ηνπ
εξσηήκαηφο ζαο!
11 Ηνπιίνπ 2011 12:47 π.κ.

Γ.Π. είπε...
Γηα λα δψζσ κηα απάληεζε γηα ηηο ηηκσξίεο ζην Γεκνηηθφ, λνκίδσ, φηη ην πξάγκα
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θάπσο ζπκπεξηθνξηζηηθά κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εληζρχζεηο.
ηα κηθξά, ε αλάιπζε αηηηψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ θαηλνκέλσλ δελ πηάλεη
ιφγσ...αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ο ιφγνο έρεη κηθξή βαξχηεηα. Ζ πεηζψ κε

επηρεηξήκαηα ειάρηζηε, αιιά δελ ζα πξέπεη θαη λα παξακεξίδεηαη.
Μνπ θαίλεηαη, φηη πηάλεη ε αλάιπζε γηαηί ηνπ έβαιεο ηελ ηηκσξία. «Γηψξγν έθαλεο
αηαμία. Απηφ δελ πξέπεη λα ην θάλνπκε , αιιηψο αλ ην θάλνπλ φινη ζα έρνπκε απηή ηελ
επίπησζε θαη ελνρινχκε απηνχο θαη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηελ δνπιεηά καο.
Δπεηδή είπακε λα κελ ην θάλεηο αιιά εζχ ην ...έθαλεο, πξέπεη λα ηηκσξεζείο! Θα πάο
ζηνλ ηνίρν θαη ζα αθνπκπήζεηο ηα ρέξηα ζνπ πάλσ ηνπ θαη ζα ηα μεθνιιήζεηο φηαλ ζνπ
πσ εγψ , φηαλ ηειεηψζεη ε ηηκσξία ζνπ γηα λα κελ μαλαθάλεηο ηελ αηαμία! Μεηά απφ 5
ιεπηά ηνπ θσλάδνπκε «έιεμε ε ηηκσξία!» Σελ άιιε θνξά ζα έρνπκε δηπιάζην ρξφλν
ζηνλ ηνίρν!
Κάπσο έηζη κπνξεί λα παίμεη ε έλλνηα ηεο ηηκσξίαο. Καη βεβαίσο ιεθηηθή επηβξάβεπζε
φηαλ θάλεη ην ζσζηφ ή θαη πιηθή (πάξε κηα θαξακέια βνπηχξνπ πνπ ην βξήθεο!)
Γελ κπνξψ λα θαληαζηψ θάηη θαιχηεξν βξαδηάηηθα, είκαη θαη λπζηαγκέλνο...
11 Ηνπιίνπ 2011 1:13 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
αο επραξηζηψ πνιχ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ καο
πξνζθέξεηε!
Θα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ, αλ ζαο είλαη δπλαηφ, λα απαληήζεηε θαη ζηε κειέηε
πεξίπησζεο πνπ αθνξά ην πξφγξακκα Comenius.
11 Ηνπιίνπ 2011 12:33 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Απάληεζε ζηε καξάγδα:
Ννκίδσ πσο ε απάληεζε ζηελ εξψηεζή ζνπ γηα ηελ "αηζηνδνμία ησλ εθ/θσλ" έρεη λα
θάλεη κε ηε "ζεσξία Υ" θαη "ζεσξία Φ" ηνπ McGregor. Αλ ςάμεηο ζην Google ή ζηα
βηβιία ηνπ Π.Η. (2008) ζα ην βξεηο.
Καηεξίλα .
11 Ηνπιίνπ 2011 12:39 κ.κ.

Eleni είπε...
ρεηηθά κε ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν δηαγσγήο παηδηψλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν
ΠΓ201/1998 άξζξν 13/8.Θα ραξψ αλ βνήζεζα!
11 Ηνπιίνπ 2011 2:26 κ.κ.

νθία Γ. είπε...
K.Πιαηάξε επραξηζηψ θη εγψ. Μαο βάιαηε ζην θιίκα θαη καο επηηξέςαηε λα βιέπνπκε
κε κεγαιχηεξε αηζηνδνμία ηε δνθηκαζία απηή.
Αχξην δίλσ ηε ζπλέληεπμε θαη ζα ζαο παξαθαινχζα αλ έρεηε θη άιιεο απαληήζεηο λα
ηηο αλαξηήζεηε.
11 Ηνπιίνπ 2011 3:54 κ.κ.

nikdimoudis είπε...
πλάδειθνη/ζζεο κηα εξψηεζε ζε ζαο πνπ δψζαηε ηελ ζπλέληεπμε. Μπνξνχκε λα
θξαηάκε ζεκεηψζεηο φηαλ ζθεπηφκαζηε ζηνλ εηδηθφ ρψξν θαη λα ηηο έρνπκε φηαλ ζα
πάκε ζηνλ ρψξν πνπ ζα είλαη ε Δπηηξνπή;
11 Ηνπιίνπ 2011 5:34 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Βεβαίσο, πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν ε θξάηεζε ζεκεηψζεσλ, θαη ε ρξήζε ηνπο
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο.
Τπάξρεη θαη ζρεηηθφ κπινθάθη θαη ζηπιφ.
11 Ηνπιίνπ 2011 6:09 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Θα κπνξνχζαλ λα καο πνπλ φζνη πέξαζαλ ζπλέληεπμε θαη ηνπο έθαλαλ εξσηήζεηο
εθηφο απηψλ πνπ έδσζε ην ππνπξγείν πάλσ ζε πνηά ζεκαηνινγία ήηαλ πεξίπνπ;
Θα εθηηκνχζα κηα γξήγνξε απάληεζε γηαηί αχξην ην πξσί είλαη ε ζεηξά κνπ (έπξεπε λα
ξσηνχζα πην πξηλ αιιά ηψξα ην ζθέθηεθα!).
θαη πάιη πνιιέο επραξηζηίεο ζηνλ θχξην Πιαηάξν!
cn
11 Ηνπιίνπ 2011 7:30 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Ζ κειέηε πεξίπησζεο γηα κέλα ήηαλ πάλσ ζηηο Καηλνηφκεο Γξάζεηο αιιά νη εξσηήζεηο
πνπ κνπ έθαλαλ ήηαλ πάλσ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κνπ (είκαη εηδηθφηεηα ζηε
ΠΔ) αιιά ε απάληεζε(λνκίδσ) ήηαλ ζρεηηθή κε ην πσο δηδάζθεηαη ζσζηά έλα δηδαθηηθφ
αληηθείκελν θαη ε επφκελε ήηαλ πάλσ ζηελ εγεζία.
11 Ηνπιίνπ 2011 9:20 κ.κ.

smaragda kollia είπε...
Γηα άιιε κηα θνξά ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ!!!ήκεξα πέξαζα θαη εγψ απφ ηε
ζπλέληεπμε. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ζρεηηθέο κε ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε
ζπλεθπαίδεπζε αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο! Πάλσ απφ φια επραξηζηψ πνιχ γηα
ηε δπλαηφηεηα πνπ καο δψζαηε λα επηθνηλσλνχκε κεηαμχ καο!! Δθαξκφζαηε ζηελ
πξάμε απηφ πνπ δηαβάδακε φηη ν Γ/ληεο είλαη θαη επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο.
11 Ηνπιίνπ 2011 10:08 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...

Αγαπεηέ θχξηε Πιάηαξε, ζαο ζπγραίξσ γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζή ζαο ζηηο
κειέηεο πεξίπησζεο ησλ ππνςεθίσλ. Αχξην έξρεηαη ε ζεηξά κνπ θη ειπίδσ ε βνήζεηά
ζαο λα απνβεί θαζνξηζηηθή. Μηα ηειεπηαία εξψηεζε κφλν, αλ θαη ίζσο έρεη απαληεζεί
πην πάλσ θαη κνπ δηέθπγε: Πείηε κνπ ινηπφλ φζν γίλεηαη πην μεθάζαξα πνηα είλαη ε
δηθαηνδνζία ησλ ΜΜΔ ζηα ελδνζρνιηθά δξψκελα. αο επραξηζηψ πνιχ...
11 Ηνπιίνπ 2011 11:07 κ.κ.
Γ.Π. είπε...
Σα ΜΜΔ απαγνξεχεηαη λα ιακβάλνπλ θαη θπξίσο λα πξνβάινπλ εηθφλεο κε παηδηά
εληφο ηνπ ρνιείνπ. Κακία θνξά βιέπεηε λα βάδνπλ κνπηδνχξα πάλσ ζηα πξφζσπα
ησλ παηδηψλ γηα λα κελ θάλε πξφζηηκν.
ηαλ ξσηνχλ γηα ην πψο πήγαλ ηα παηδηά ζηηο Παλειιήληεο ζα έρεηε πξνζέμεη φηη είλαη
ΔΚΣΟ ρνιείνπ ΠΑΝΣΑ. (Αλ θαη κέζα έηζη θη αιιηψο απαγνξεχεηαη)
Μφιηο ζρνιάζνπλ ηα παηδηά, αο έιζνπλ ηα ΜΜΔ.
Γεληθψο, νη Γηεπζπληέο πξέπεη λα έρνπλ πιήξε ζπλαίζζεζε, φηη ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΟΤΜΔ ΣΑ
ΜΜΔ, ΟΟ ΜΠΟΡΟΤΜΔ, ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΑΠΟ ΟΟ ΜΠΟΡΟΤΜΔ, αιιά εληφο ηεο
λνκηκφηεηαο. Δγψ πξνζσπηθά απηφ αθνινπζψ θαη γεληθψο απηφ είλαη εθηηκεηέν γηα λα
ζνπ ζπκπεξηθεξζνχλ θη απηνί κε ηελ πξέπνπζα δενληνινγία. «Μαγθηέο» κε ηα ΜΜΔ
θάλνπλ κφλν νη ...ραδνί!
Να ζαο παξαζέζσ απφθαζε ηνπ Δζληθνχ Ραδηνηειενπηηθνχ πκβνπιίνπ:
Απφθαζε αξηζκ. 313/20.6.2006 Άιιε κηα ππφζεζε πνπ έθεξε πνιιά πξφζηηκα ζηα
ηειενπηηθά θαλάιηα, ε ππφζεζε ηεο εμαθάληζεο ηνπ Άιεμ ζηελ Βέξνηα. Ζ παξαβίαζε
έγηλε απφ ηνλ Αληέλλα θαη ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ. Μία δεκνζηνγξάθνο έιαβε
ιεπηνκεξή ζπλέληεπμε απφ δχν αλειίθνπο, θεξφκελνπο σο εκπιεθφκελνπο ζην σο
άλσ έγθιεκα. Οπσζδήπνηε ε έρνπζα ηνηνχην ραξαθηήξα ζπλέληεπμε δελ ζα έπξεπε
λα πξνβιεζεί απφ ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, δηα ηεο πξνβνιήο
απηήο ηεο ζπλέληεπμεο νη αλήιηθνη εκθαλίζηεθαλ δηα ηεο ηειενξάζεσο σο
εκπιεθφκελνη ζην έγθιεκα. Οη αλήιηθνη καζεηέο εκθαλίζηεθαλ πιάηε ζηνλ ηειενπηηθφ
θαθφ αιιά ε θσλή ηνπο αθνπγφηαλ μεθάζαξα φπσο θαη ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα, αθνχ
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο έδηλε ηνλ ιφγν ε δεκνζηνγξάθνο. Σν πξφζηηκν πνπ
επηβιήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 100.000 €
11 Ηνπιίνπ 2011 11:44 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
ΣΗ ΛΔΔΗ Ζ ΑΡΥΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ:
Σν ζχζηεκα βηληενεπηηήξεζεο επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί κφλν θαηά ηηο ψξεο πνπ ην
ζρνιείν δελ ιεηηνπξγεί, αλαθέξεη ζε απφθαζή ηεο ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ.
χκθσλα κε ηελ απφθαζε:
1. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζηηο
ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ πιήξσο φινη νη καζεηέο θαη
νη θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο φηη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο
ζην ζρνιείν/θξνληηζηήξην δελ παξαθνινπζνχληαη.
2. Καη‟ εμαίξεζε ζε πεξηπηψζεηο ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεγάιεο έθηαζεο, φπνπ δελ
είλαη πξαθηηθφο ν έιεγρνο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε
επηφηεξα κέζα (π.ρ. θχιαθεο), είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία ησλ θακεξψλ
πνπ εζηηάδνπλ ζηα απνκαθξπζκέλα ζεκεία θαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ,
κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αξρήο.

3. Σα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνπλ νη θάκεξεο πξέπεη λα δηαγξάθνληαη θαηά ηελ
επφκελε εξγάζηκε κέξα. ε πεξίπησζε ζπκβάληνο εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 2, 3
θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8.
4. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
5. Ζ απφθαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα
ιακβάλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ ιεθζεί ππφςε
ε γλψκε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη ησλ
καζεηηθψλ ζπιιφγσλ φπνπ ππάξρνπλ.
6. Πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη‟ αξρήλ
δνθηκαζηηθά, αθνχ πξνεγνπκέλσο γλσζηνπνηεζεί ζηελ Αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν
10 ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζε
ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ ηδησηηθή δσή ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαηά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην έλα έηνο, θαη λα ζηαζκίδεηαη
θάζε θνξά εθ λένπ ε αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Αξρή. Οη καζεηέο, νη
γνλείο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ινηπνί εξγαδφκελνη ζην ζρνιείν κπνξνχλ λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε απηά.
7. Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα θάζε άιιν ρψξν φπνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη αλήιηθνη.
8. Δηδηθά γα ηηο πεξηπηψζεηο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ είλαη δπλαηή θαη‟ εμαίξεζε ε
ιήςε εηθφλαο απφ ρψξνπο φπνπ θηινμελνχληαη/θνηκνχληαη απνθιεηζηηθά βξέθε, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη γίλεηαη παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ψζηε λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ζπκβάληνο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ βξέθνπο.
9. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηάδνζε εηθφλσλ ησλ ρψξσλ ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ή
νηθνηξνθείσλ ζηνπο γνλείο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.
11 Ηνπιίνπ 2011 11:56 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Αγαπεηέ θ. Πιαηάξν.
ζνπ εθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο γηα ηε βνήζεηά ζνπ ζηελ πξνζπάζεηά καο
ζηηο θξίζεηο ησλ Γηεπζπληψλ.
Υσξίο ην δηθφ ζνπ "κπνχζνπια" ζα είρακε ραζεί ζηελ αλαδήηεζε θαη ζην άγρνο.
Να είζαη πάληα θαιά, κε δχλακε ςπρήο θαη δηάζεζε γηα δεκηνπξγία!
Εεχγνο ππνςεθίσλ Γ/ληψλ Π.Δ
12 Ηνπιίνπ 2011 7:23 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
"Ζ δηεζλήο εθπαηδεπηηθή έξεπλα δείρλεη φηη ε εκπηζηνζχλε θαη ε αίζζεζε εκπηζηνζχλεο
κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθά
ζηνηρεία γηα λα κπνξεί ν δηεπζπληήο κε άλεζε λα πξνσζεί έλα ζχζηεκα ζπκκεηνρηθήο
δηαδηθαζίαο θαη δεκνθξαηηθνχ πινπξαιηζκνχ ζην ζρνιείν. κσο γηα λα δεκηνπξγεζεί

απηή ε εκπηζηνζχλε απαηηνχληαη ηθαλφηεηεο δηάγλσζεο θαη θαηνρήο ζπλαηζζεκαηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή, θαζψο επίζεο θαη
κηα βαζηθή ηθαλφηεηα λα ζπλδέεη ηελ εμνπζία πνπ ηνπ δίλεη ε ζέζε ηνπ κε ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ"
ηε ζχγρξνλε δηνίθεζε ν πνιίηεο είλαη ζην επίθεληξν φισλ ησλ δξάζεψλ ηεο.
Δηδηθφηεξα ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο πνιίηεο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηφζν γηα ηε δηαβίσζε, ηελ
εξγαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζαλ ρξήζηεο ησλ
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, σο θνξνινγνχκελνη θαη σο ζπκκέηνρνη ζηε δεκνθξαηία. Σν
γεγνλφο φηη φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο απφ ηε
ζθνπηά ηνπ ρξήζηε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο, νη
πξνηεξαηφηεηεο θαη νη πξνηηκήζεηο θάζε κεκνλσκέλεο θαηεγνξίαο ρξεζηψλ. ια απηά
αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νπνία εζείο ππεξεηείηε σο Γηεπζπληήο"
Μπνξείηε λα κε θαηεπζχλεηε ιίγν γηα απηά ηα δχν ζέκαηα;
αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ
12 Ηνπιίνπ 2011 10:42 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Καιεκέξα ζαο, θχξηε Πιαηάξε. Πνιιέο επραξηζηίεο γηα ηε κεγάιε βνήζεηά ζαο ζε καο
πνπ γηα πξψηε θνξά κπαίλνπκε ζην ζηίβν ηεο δηεθδίθεζεο κηαο ζέζεο δηεπζπληή. Θα
ζαο δεηνχζα, αλ δελ θάλσ θαηάρξεζε, λα καο δψζεηε ηα θψηα ζαο γηα ηελ πεξίπησζε
πνπ θάπνηνο νπιηζκέλνο κπαίλεη ζην ζρνιείν θαη ππξνβνιεί καζεηέο. Ζ πεξηγξαθή
ηεο πεξίπησζεο ζε κέλα δείρλεη φηη ππήξρε πξφγξακκα δηαρείξηζεο θξίζεο ζην
ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ. αο επραξηζηψ πνιχ θαη πάιη. Καιή δχλακε ζην έξγν ζαο
θαη θαιφ θαινθαίξη ζε φινπο.
12 Ηνπιίνπ 2011 11:17 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Κχξηε Πιαηάξν, ζαο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε δηάζεζή ζαο λα καο κεηαδψζεηε ηηο
γλψζεηο ζαο θαη λα καο εθπαηδεχζεηε ζηα ζέκαηα ηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ.
Αλεμάξηεηα απφ ην πψο ζα πάσ ζηε ζπλέληεπμε ζαο εχρνκαη ηα θαιχηεξα. Μαίξε.
12 Ηνπιίνπ 2011 12:05 κ.κ.

Αγαζνθιήο Αδέιεο είπε...
αο επραξηζηψ ζεξκά θη εγψ γηα ηελ πξσηνβνπιία ζαο! Πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ ζα
βνεζήζεη ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηε ζπλέληεπμε, ζπλάκα φκσο ζα απνηειεί θαη κηα
δηαξθή παξαθαηαζήθε γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα
αληινχλ πιεξνθνξίεο, γηα λα θάλνπλ θαιχηεξα ηε δνπιεηά ηνπο.
Α.Α. Σξίθαια
12 Ηνπιίνπ 2011 12:55 κ.κ.

kostio είπε...
Αγαπεηέ ΤΝΑΓΔΛΦΔ (φια κε θεθαιαία) έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηα πνπ
καο έδσζεο, απφ ην ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηο ηα ζέκαηα θαη ηε κειέηε ηνπ κάζηεξ ζνπ
κπνξψ λα ζπκπεξάλσ πσο πξέπεη λα είζαη θαη ιακπξφο Γάζθαινο. Να είζαη πάληα
θαιά
Κ.Η. Κσο
12 Ηνπιίνπ 2011 1:37 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
.Ν: ΔΡΧΣΖΖ:"Ζ δηεζλήο εθπαηδεπηηθή έξεπλα δείρλεη φηη ε εκπηζηνζχλε θαη ε
αίζζεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο είλαη
πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα κπνξεί ν δηεπζπληήο κε άλεζε λα πξνσζεί έλα
ζχζηεκα ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο θαη δεκνθξαηηθνχ πινπξαιηζκνχ ζην ζρνιείν. κσο,
γηα λα δεκηνπξγεζεί απηή ε εκπηζηνζχλε απαηηνχληαη ηθαλφηεηεο δηάγλσζεο θαη
θαηνρήο ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ
δηεπζπληή, θαζψο επίζεο θαη κηα βαζηθή ηθαλφηεηα λα ζπλδέεη ηελ εμνπζία πνπ ηνπ
δίλεη ε ζέζε ηνπ κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ".
Απάληεζε: http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book7.pdf, «
δεκνθξαηηθή ή ζπκκεηνρηθή εγεζία:…» ζειίδεο 140 -141 βηβιίνπ, ζειίδεο 141-142 ηνπ
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ.
12 Ηνπιίνπ 2011 2:02 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
.Ν: Μειέηε Πεξίπησζεο(Πξσηνβάζκηα):"ηε ζχγρξνλε δηνίθεζε ν πνιίηεο είλαη ζην
επίθεληξν φισλ ησλ δξάζεψλ ηεο. Δηδηθφηεξα ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
αλάγθεο ηνπο, ηφζν γηα ηε δηαβίσζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ
Δπξψπε, φζν θαη ζαλ ρξήζηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, σο θνξνινγνχκελνη θαη σο
ζπκκέηνρνη ζηε δεκνθξαηία. Σν γεγνλφο φηη φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα
ζρεδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρξήζηε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη πξνηηκήζεηο θάζε
κεκνλσκέλεο θαηεγνξίαο ρξεζηψλ. ια απηά αθνξνχλ θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νπνία
εζείο ππεξεηείηε σο Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα ζρνιείνπ.
ΑΠΑΝΣΖΖ: http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book3.pdf ,
ειίδα 146-147 ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, παξάγξαθνο 3.3 (Νέεο ηερλνινγίεοΖιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε).
12 Ηνπιίνπ 2011 2:24 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
θε Πιαηάξε, δελ είλαη ηπραίν ην φλνκά ζαο βάιαηε γηα ηα θαιά "πιάηε" ζηελ δηνηθεηηθνπαηδαγσγηθή ζπγθξφηεζή καο.
Καιφ θαινθαίξη θαη λα κε ραζνχκε!!
Θ.

12 Ηνπιίνπ 2011 3:37 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηά ζαο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
Καιή επηηπρία ζηηο θξίζεηο, γηαηί πξαγκαηηθά ην αμίδεηε!
12 Ηνπιίνπ 2011 9:41 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Θα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζρεηηθά κε ηηο παξαθάησ κειέηεο πεξηπηψζεσλ:
"Μαζήηξηα εκθαλψο θαηαπνλεκέλε ςπρνινγηθά εθκπζηεξεχεηαη ζηνλ θαζεγεηή ηεο
ηάμεο ηεο φηη νη γνλείο ηεο ηελ πηέδνπλ αθφξεηα γηα λα επηηχρεη πςειφηεξεο επηδφζεηο
ζηα καζήκαηα. Ζ θαηάζηαζε απηή ηεο πξνθαιεί γεληθεπκέλν άγρνο κε απνηέιεζκα αληί
λα βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηεο, λα παξνπζηάδεη θάκςε, λα απνκνλψλεηαη θαη λα κε
ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζε θακία δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο
θαχινο θχθινο θαζψο ε πίεζε ζην ζπίηη εληείλεηαη, δεκηνπξγνχληαη θαζαξίεο θαη ε
θαηάζηαζε δε δηνξζψλεηαη"
" Ο λένο δηεπζπληήο ζηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαπίζησζε φηη ην ζρνιείν ηνπ έρεη εηζάγεη
λέα πξνγξάκκαηα κέζα ζηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα. Σαπηφρξνλα φκσο δηαπίζησζε φηη ε
επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία ήηαλ απνζπαζκαηηθή θαη
ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ. Απηφ ην θαηάιαβε απφ ηηο πξψηεο επαθέο πνπ είρε κε ην
ζχιινγν γνλέσλ, ν νπνίνο ηνπ παξαπνλέζεθε φηη ηα παηδηά είλαη απνθνκκέλα θαη νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη αδηάθνξνη σο πξνο ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ
θαη φηη ηίπνηα θαηλνχξγην δε γίλεηαη ζην ζρνιείν"
"Σν Νέν ζρνιείν είλαη πξνηεξαηφηεηα ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη πξνβάιιεη έλα
ζχλνιν απφ θαηλνηνκίεο θαη απαηηεί κία λέα πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή"
"ε αξθεηά ζρνιεία, ηα νπνία είλαη ζηειερσκέλα απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο,
παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα κελ πινπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ, λα κελ
πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο ζέαηξν, ρνξσδία), λα κελ
εθπνλνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα"
Εεηψ ζπγγλψκε αλ ζαο θνπξάδσ αιιά πεξλάσ απφ ζπλέληεπμε ηελ Πέκπηε θαη έρσ
αγρσζεί ιίγν κε απηά ηα ζέκαηα. αο επραξηζηψ
12 Ηνπιίνπ 2011 10:03 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Σν ιηγφηεξν πνπ θάλαηε, κεηαδίδνληαο καο ηελ εκπεηξία ζαο, είλαη λα καο θάλεηε λα
"αλνίμνπκε" ηνπο νξίδνληεο καο.
ηελ ζπλέληεπμε επράξηζην θαη αλζξψπηλν θιίκα.
Νηψζσ φηη «πήγα» πνιχ θαιά.
αο νθείισ έλα κεγάιν ΔΤΥΑΡΗΣΧ!
Πάλνο
13 Ηνπιίνπ 2011 12:32 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Βξήθα ηεθκεξίσζε γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο:
α) Γ2/1004/17-06-1982 "....νη Γ/ληεο Γπκλαζησλ δελ επηηξέπεηαη ζε θακηά πεξίπησζε
λα επεξεάδνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ ηειηθή απφθαζε θεδεκφλσλ γηα ηε δήισζε
ηνπ ηχπνπ Λπθείνπ ζην φπνην επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Αλ επεξεάζνπλ
είλαη βαξχηαην ππεξεζηαθφ παξάπησκα..."
Γηα ηε ζρεηηθή πεξίπησζε πνπ έρεη
β) http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
θιηθ ζην Δπέιηθηε Εψλε
εδψ έρεη ηα πάληα γηα ηελ επέιηθηε δψλε ζην γπκλάζην, ψξεο, σξνιφγηα πξνγξάκκαηα
φια!!! απαξαίηεην γηα ηε ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο κε ΓΔΠΠ ΑΠ θαη επέιηθηε δψλε δείηε
ην 3 ζειίδεο κφλν γηα ηα Γ/ζηα
γ) Καζεθνληνιφγην ζπιιφγνπ θεθ1340/2002 αξ.39 παξ. 15
"15. ηαλ ν χιινγνο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αδπλαηεί λα αλαζέζεη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ή ηελ θαηαλνκή ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ,
ηελ απφθαζε παίξλεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην
ρνιηθφ χκβνπιν.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο λα αλαηεζνχλ εξγαζίεο θαη ηνκείο επζχλεο εληφο ηνπ
ζρνιείνπ, ηελ απφθαζε παίξλεη ν Γηεπζπληήο."
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηδάζθνληεο δελ ηα βξίζθνπλ ζηελ θαηαλνκή καζεκάησλ
ηάμεσλ. Έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 κε ηξεηο πεξηπηψζεηο.
δ) Καζεθνληνιφγην δ/ληε θεθ1340/2002 αξ.28 παξ. 13
"13. Απεπζχλεη ζηνπο δηδάζθνληεο, φηαλ είλαη απαξαίηεην, ζπζηάζεηο κε πλεχκα
ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
δηδάζθνληεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο θαη νη
πξνζπάζεηεο ηνπ κέλνπλ ρσξίο απνηέιεζκα, ελεκεξψλεη
ζρεηηθά ην χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ, ην δηνηθεηηθφ ηνπ Πξντζηάκελν θαη ηνλ αξκφδην
ρνιηθφ χκβνπιν. Δθφζνλ, παξ΄ φια απηά,
δελ ππάξμεη απνηέιεζκα, αλαθέξεηαη γξαπηά ζην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ."
Γηα ηελ δηαδηθαζία έζραηεο δξάζεο (αο πνχκε) ηνπ δ/ληε ζε ζπζηεκαηηθά απείζαξρνπο
πθηζηακέλνπο
ΤΓ1. ΜΠΡΑΒΟ θχξηε Πιαηάξε, εθηφο απφ ηε βνήζεηα ζαο καο βάιαηε θαη λα
ςαρλφκαζηε ζσζηά. ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΗ ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΚΑΗ ΠΑΛΗ ΜΠΡΑΒΟ!
Γελ κε θαιχπηνπλ πάληα νη απαληήζεηο ζαο αιιά απηφ δελ κεηψλεη ζην ειάρηζην!! ηε
ζεκαζία ηεο πξνζθνξά ζαο.
Σν είπαηε άιισζηε είλαη ελδεηθηηθέο. Δίρα κηα πνιχ ρξήζηκε βάζε γηα λα μεθηλήζσ ην
δηάβαζκα κνπ. Με αλεβάζαηε
ςπρνινγηθά.
ΤΓ2. Πέξαζα ζπλέληεπμε ζήκεξα. Ννκίδσ φηη απάληεζα θαιά θαη ηεθκεξησκέλα ζην
ζέκα κνπ. Γελ κνπ έθαλαλ ΚΑΜΗΑ εξψηεζε!
Απηφ πσο λα ην πάξσ? Έηπρε ζε θαλέλαλ άιιν?
η.η.
13 Ηνπιίνπ 2011 12:40 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...

Καιεκέξα ζαο, θ. Πιαηάξν. Καη΄αξράο έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηα, πνπ καο
πξνζθέξαηε φιν απηφ ην δηάζηεκα!
Βάδσ θη εγψ έλα ζέκα θαη ζαο παξαθαιψ λα κνπ απαληήζεηε ζχληνκα, αλ είλαη εθηθηφ,
δηφηη δίλσ ζπλέληεπμε ζήκεξα ην κεζεκέξη. αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ!
ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην ζρνιείν ζαο δηαπηζηψζεθε, φηη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
δελ παξνπζίαζε έλδεημε αλαλέσζεο θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο δελ είρε
αλαιεθζεί απφ θαλέλα λέν πξφγξακκα, π.ρ. Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο
Τγείαο. Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν, αλ θαη
ιεηηνπξγεί «κηα ραξά», φπσο δηαβεβαηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Κεληξηθά δεηήκαηα ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ήηαλ ε πεηζαξρία ησλ καζεηψλ, νη κέηξηεο
επηδφζεηο ηνπο θαη ε θαζαξηφηεηα ζην ζρνιείν.
13 Ηνπιίνπ 2011 9:16 π.κ.

nikdimoudis είπε...
Δπραξηζηψ θαη γσ κε ηελ ζεηξά κνπ. Έδσζα ζήκεξα ηελ ζπλέληεπμε. Σν πεξηβάιινλ
ζρεηηθά θηιηθφ, ε πεξίπησζε πνπ κνπ έηπρε δελ είρε απαληεζεί εδψ, αιιά φια θαιά
πηζηεχσ. Δθηφο απφ ηελ εξψηεζε πνπ είρε ε κειέηε πεξίπησζεο, κνπ έθαλαλ
εξσηήζεηο 4 κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Καιφ θαινθαίξη.
13 Ηνπιίνπ 2011 3:16 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Κχξηε Πιαηάξε, ζαο επραξηζηψ γηα ηελ βνήζεηα πνπ καο παξέρεηε φιν απηφ ηνλ θαηξφ.
Θα ήζεια λα βάισ θη εγψ θάπνηα ζέκαηα ζην ηξαπέδη:
"Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη αλαθεξφκελνη ζηα ζέκαηα
εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζηε ζρνιηθή εγεζία παξαηεξνχκε φηη ηα
δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο απηά ησλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ
θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ έρνπλ πεξηζψξηα επηξξνήο έλαληη
ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, δηφηη θπξίσο ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη απζηεξά
πξνθαζνξηζκέλε απφ αλψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία
έθθξαζεο λέσλ απφςεσλ δηνίθεζεο ή αλάδεημεο πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ"
"ε Γεκνηηθφ ζρνιείν πνπ κφιηο έρεηε αλαιάβεη δηεπζπληήο πξαγκαηνπνηείηαη
ζπκβνιηθή θαηάιεςε απφ κεγάιν κέξνο γνλέσλ κε ηελ απαίηεζε απνκάθξπλζεο
καζεηήο ν νπνίνο παξνπζηάδεη αθξαία βίαηε θαη δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηφζν θαηά
ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο φζν θαη θαηά ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο
καζεηήο ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο ηξαπκάηηζε καζήηξηα θαηά ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο.
Πξνέξρεηαη απφ εμαηξεηηθά επηβαξπκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη γνλείο δελ
παξνπζηάδνληαη πνηέ ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη
ηνλ δηεπζπληή. Ο παηέξαο ηνπ παηδηνχ είλαη εμαηξεηηθά επηζεηηθφο θαη αξλεηηθφο ζε θάζε
πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κε ην ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηζρπξηδφκελνο φηη γηα
φια θηαίεη ην ζρνιείν θαη ε κεηέξα ηνπ καζεηή"
"Δίζηε δηεπζπληήο ζε ζρνιείν θαη αληηιακβάλεζηε φηη έρνπλ δηαηαξαρζεί νη ζρέζεηο
αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη καζεηέο εμαηηίαο ηεο πξνβιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο θάπνησλ καζεηψλ"
13 Ηνπιίνπ 2011 3:59 κ.κ.

lkotzamanidi είπε...

Μήπσο θαλείο μέξεη ηη θάλνπκε φηαλ έξζεη γηα κεηεγγξαθή έλαο Ρνκά κε ειιηπή
ζηνηρεία;(Πξσηνβάζκηα)Κ. Πιαηάξν εζείο;
Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ!
Κάλεηε πξάμε φζα δεκνζηεχεηε...
13 Ηνπιίνπ 2011 4:17 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Καλνληθά, κπνξνχκε λα θάλνπκε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο,
αιιά εηδηθά κε ηνπο Σζηγγάλνπο, ΓΔΝ ην πνιπζπληζηψ. Έρσ θάλεη πξν ακλεκνλεχησλ
ρξφλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρσ γλσζηφ ιεμίαξρν ζε Γήκνπ κε ηζηγγάλνπο,
φπνπ ε ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε γίλεηαη ΜΤΛΟ! (Έρεη παηδηά 6, ηα δχν κε
ηνλ Α, ηα 3 κε ηνλ Β θαη ην 1 κε ηνλ Γ εθηφο γάκνπ θηι )
Θα πξνέηεηλα: Αλαδήηεζε ζηνλ νηθείν Γήκν εγγξαθήο, αιιά λα πείηε θαη ζηελ κεηέξα
λα θέξεη φπνηε ζέιεη έλα πηζηνπνηεηηθφ κφλε ηεο. Γηα ιφγνπο δηαζηαχξσζεο ηνπ
ράνπο! (Άκα αθνχσ «ειιεηπή ζηνηρεία» ην κπαιφ κνπ πάεη ζην θαθφ, είλαη πνπ ηπραίλεη
λα μέξσ ζπκπησκαηηθά θάπνηα πξάγκαηα)
13 Ηνπιίνπ 2011 5:28 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Δχγε!
Απνδεηθλχεηε φηη ν θαιφο δάζθαινο θαη δηεπζπληήο είλαη επγεληθφο, πνιχπιεπξνο θαη
γελλαηφδσξνο άλζξσπνο.
Δπραξηζηνχκε πνιχ!
13 Ηνπιίνπ 2011 6:13 κ.κ.

fk είπε...
Πάεη θαη απηφ, ηειείσζε.
Πέξαζα απφ ηε ζπλέληεπμε λνκίδσ φηη πήγα θαιά. Σν θιίκα ήηαλ θηιηθφ θαη νη
εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ πεξίπησζε κειέηεο πνπ κνπ έηπρε. Θα δείμεη. Έλα πνιχ
κεγάιν επραξηζηψ, αλ θαη είλαη ιίγν λνκίδσ, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο. Υσξίο
απηήλ ζα είρακε ραζεί. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη παιηνί δηεπζπληέο λα κνηξάδνληαη ηελ
εκπεηξία ηνπο κε ηνπο λεψηεξνπο. Πνιχ θαιφ θαινθαίξη ζε φινπο.
13 Ηνπιίνπ 2011 6:32 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
αο επραξηζηψ θαη γσ (θαηαληάεη ίζσο ηεηξηκκέλν).
Μάιινλ ζα πξέπεη λα ζθεθηείηε λα γξάςεηε έλα βηβιίν ζην νπνίν λα θαηαγξάςεηε φιε
απηή ηελ εκπεηξία πνπ πξνθαλψο έρεηε. Θα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο θαη πνιχηηκν
εξγαιείν γηα φινπο ηνπο λπλ θαη ηνπο επφκελνπο !!
Πέηξνο

13 Ηνπιίνπ 2011 11:53 κ.κ.

Θ.Κ. είπε...
Θ.Κ.:
Αγαπεηέ θ. Πιαηάξν,
επραξηζηψ θαη ΄γσ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο ζηελ πξνεηνηκαζία καο γηα ηε
ζπλέληεπμε. Να είζηε θαιά.
14 Ηνπιίνπ 2011 9:05 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Αμηφηηκε θ. Πιαηάξε,
Σηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο. Αλ δελ είρα δηαβάζεη φια
φζα γξάθεηε ζα ήκνπλ ζην ζθνηάδη.
Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα γξάςεηε έλα βηβιίν θαη λα θαηαζέζεηε ηελ πείξα ζαο. Ο
ιφγνο ζαο είλαη κεζηφο, άκεζνο, πξαγκαηηθφο, ρσξίο γεληθφηεηεο, εζηηάδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο.
Δίκαη ππνςήθηνο γηα πξψηε θνξά, έρσ αξθεηά αληηθεηκεληθά κφξηα, αιιά δπζηπρψο
ζηελ πεξηνρή κνπ ην φηη κεξηθνί παιηνί είλαη γλσζηνί κε ηε δηνίθεζε θαη ηνπο αηξεηνχο
θαη έρνπλ πεξάζεη απφ ηα ςεθνδέιηηα, φρη κφλν επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπλέληεπμεο, αιιά θαη ξπζκίδεη πνηνο ζα πάεη πνχ.
Με εθηίκεζε
14 Ηνπιίνπ 2011 10:40 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Σν λα βαζκνινγεζνχλ θαη άιινη ζπλάδειθνί ζαο κε 15, ην θαηαλνψ.
Σν λα ΜΖΝ βαζκνινγεζείηε εζείο φκσο κε 15, είλαη απαξάδεθην.
Μήπσο νη γλψζεηο ζαο, ε αληδηνηειήο πξνζθνξά ζαο, ε ηθαλφηεηά ζαο, ην ηαιέλην ζαο
ζηε δηνίθεζε ελφριεζε ηφζν ψζηε λα ζαο ππελζπκίζνπλ πνην έρνπλ ηα κέζα θαη
θάλνπλ θνπκάλην, κε ην λα ζαο ζηεξνχλ ην απηνλφεην, ην κέγηζην ζηε ζπλέληεπμε;
14 Ηνπιίνπ 2011 12:27 κ.κ.

Ο ΚΑΚΟ ΜΑΘΖΣΖ είπε...
Μηα παξαηήξεζε γηα ηελ εξψηεζε κε ηελ αδπλακία πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν ιφγσ
απαγνξεπηηθνχ ζην λεζί.
ινη αλαθέξνπλ πσο θάπνπ- θάπνηε ππήξρε έλαο λφκνο πνπ απαηηνχζε ηελ άδεηα ηεο
δηνίθεζεο γηα λα απνκαθξπλζεί ππάιιεινο απφ ηελ ππεξεζία (νη παιαηφηεξνη έρνπλ
πάληα κηα ζρεηηθή ηζηνξία ζρεηηθή κε απηφ). Δθφζνλ λεψηεξε δηάηαμε δελ θαηαξγεί
ζαθψο ην λφκν απηφ, αλακέλεηαη λα ηζρχεη. Χζηφζν εδψ πξνθχπηεη ην εμήο πξφβιεκα:
Α) Νεφηεξεο δηαηάμεηο π.ρ. ζηνλ θψδηθα γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ, πνπ αλαθέξνληαη

ζηελ θαηαβνιή εμφδσλ κεηαθίλεζεο, αλαθέξνληαη πσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε
θαηνηθία ηνπ ππαιιήινπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο, ηφηε γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο κεηαθίλεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε έδξα ηεο ππεξεζίαο. Άξα ζπλάγεηαη
απφ ην πιαίζην απηφ πσο ε δηάθξηζε ηφπνπ έδξαο ππεξεζίαο/ θαη θαηνηθίαο
ππαιιήινπ είλαη απνδεθηή.
Β) Μηα άιιε δηάζηαζε έρεη ζρέζε κε ηνλ φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζην
δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πξφζζεηε επηβάξπλζε πνπ πξνθαινχλ. Φαληαζηείηε ζε κηα
επαξρηαθή Γηεχζπλζε εθπαίδεπζεο φπνπ εξγάδνληαη πνιινί αλαπιεξσηέο ή
λενδηφξηζηνη απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο (π.ρ. Δχβνηα- αηηηθή ή Κπθιάδεο- Αηηηθή
θιπ.)Μεγάιν κέξνο απφ απηνχο ηα ζαββαηνθχξηαθα θεχγεη γηα ηνλ ηφπν κφληκεο
θαηνηθίαο ηνπο. Φαληαζηείηε φινπο απηνχο θάζε εβδνκάδα λα δεηνχλ άδεηα απφ ην
δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. Απηφο δελ ζα έπξεπε λα θάλεη ηίπνηα άιιν, ή λα ηηο εγθξίλεη ή
λα ηηο αξλείηαη νινθιεξσηηθά.
Μηα ηξίηε δηάζηαζε. Σν άξζξν 657 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνβιέπεη ζαθψο ηελ
πεξίπησζε ηνπ "αλππαίηηνπ θσιχκαηνο πξνζέιεπζεο ζηελ ππεξεζία" γηα ιφγνπο
αλάγθεο, αλαθέξνληαο ζε απηνχο ηελ αδπλακία κεηαθίλεζεο. ζηελ πεξίπησζε απηή νη
απνιαβέο ηνπ εξγαδφκελνπ θαηαβάιινληαη θαλνληθά. Βέβαηα νη ππάιιεινη ηνπ
δεκνζίνπ ίζσο είλαη δηαθνξεηηθά, σζηφζν είλαη έλα επηρείξεκα αλ φρη γηα ηελ νξζφηεηα
ηεο κε δίσμεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ. Πάλησο
ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη αλάγθε ζεψξεζεο ηφζν απφ ηε ζηελή δηνηθεηηθή πιεπξά ηεο
λνκνινγίαο φζν θαη απφ ηε δηάζηαζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο
απνθφξηηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ πεξηηηή δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ.
ηε Β ΑΘήλαο πάλησο ζε ζπλάδειθν πνπ έπεζε, ν Γ.ληήο ηεο επηζήκαλε πσο ν
ππάιιεινο πεξηέπεζε ζε πεηζαξρηθφ αδίθεκα επηθαινχκελνο απηφ ην λφκν, πνπ φινη
ηνλ αλαθέξνπλ αιιά θαλείο δελ ηνλ πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα.
14 Ηνπιίνπ 2011 2:19 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Κ. Πιαηάξε θαη πάιη ζπγραξεηήξηα. Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ θάπνηνο έρεη θάηη λεφηεξν
ή πεξηζζφηεξν γηα ην ζέκα 119 (πεξί "επηκεξηζηηθήο εγεζίαο θιπ)ή θαη γηα
νπνηνδήπνηε ζέκα αο ην αλεβάζεη. Δπραξηζηψ θαη πάιη.
14 Ηνπιίνπ 2011 3:16 κ.κ.

dim είπε...
Αλ έρεη θάπνηνο θάηη πεξηζζφηεξν γηα ην ζέκα 119 (πεξί "επηκεξηζηηθήο εγεζίαο" θιπ) ή
γηα νπνηνδήπνηε άιιν αο ην αλεβάζεη. Καη πάιη επραξηζηνχκε θ. Πιαηάξε γηα ηελ
κεγάιε βνήζεηα.
14 Ηνπιίνπ 2011 3:24 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Πάξα πνιχ απιά, «θαη νη θξίλνληεο, θξίλνληαη» Ηδίσο απηνί....
14 Ηνπιίνπ 2011 3:51 κ.κ.

dim είπε...

Δλλννχζα ζέκα 109. Δπραξηζηψ
14 Ηνπιίνπ 2011 5:08 κ.κ.

ηέθαλνο είπε...
αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηνλ θφπν πνπ θαηαβάιαηε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα
πνπ απιφρεξα καο ραξίζαηε(φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπλππνςήθηνχο ζαο). Μαο
δψζαηε έλαλ θαηαπιεθηηθφ κπνχζνπια, φρη κφλν λα ηνλ αληηγξάςνπκε αιιά θαη γηα λα
πξνβιεκαηηζηνχκε θαη λα εκβαζχλνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν. Κη απηφ επεηδή κεξηθνί
"αμησκαηνχρνη" δε κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ φηη δηνίθεζε δελ είλαη ε πηζηή εθαξκνγή
ησλ θαλφλσλ θαη ησλ λφκσλ (ηφηε κφλν νη λνκηθνί ζα ήηαλ πεηπρεκέλνη δηεπζπληέο θαη
δηνηθεηέο), αιιά ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο κε γλψκνλα πάληα ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο, ηζνηηκίαο, αμηνθξαηίαο θαη εζηθήο
ζην κέηξν πάληα ην επηηξεπηφ θαη ην δπλαηφ. Θεξκέο επραξηζηίεο θαη πάιη θαη ζαο
εχρνκαη νιφςπρα θαιή ηχρε θαη λα πξνρσξήζεηε αθφκε πην ςειά.
14 Ηνπιίνπ 2011 5:22 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
ΔΠΔΗΓΟΝ!!!!
Παξαθαιψ ζεξκά θ. Πιαηάξε λα κνπ πείηε πψο πξέπεη λα πξάμσ, φηαλ αχξην ζηε
ζπλέληεπμε ε γξακκαηέαο ηνπ ΠΤΓΔ κνπ πεη λα δηαιέμσ έλα θάθειν απφ απηνχο πνπ
θξαηά αγθαιηά ζην έλα ηεο ρέξη θαη κε ηίπνηα δελ είλαη 180. (2000 ζειίδεο πεξίπνπ, 4
παθέηα θσηνηππηθφ ραξηί δε ρσξνχλ ζην έλα ρέξη).
Δπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ.
14 Ηνπιίνπ 2011 8:09 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Αθνχ κνπ δεηάηε ηελ πκβνπιή κνπ, ζαο ιέσ λα κελ θάλεηε απνιχησο ηίπνηε, αθνχ
δελ έρεη θαη ηφζν λφεκα. Μάιινλ θαζφινπ λφεκα. Θα ζαο βάινπλ λα δηαιέμεηε απφ 2530 θαθέινπο. Δλ ησλ κεηαμχ, εθεί κέζα δελ είλαη φια ηα δχζθνια, αθνχ -θαθά ηα
ςέκαηα- εζείο ζα πείηε απηά πνπ μέξεηε θαη νη άιινη ζα βάινπλ απηφ πνπ ζέινπλ.
Γειαδή, ελλνψ, φηη δελ θαηαβάινπλ θάπνηα ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα ζαο ππνβάινπλ
θάπνηα δχζθνιε εξψηεζε, αθνχ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα ζηνλ λφκν λα ζαο
θάλνπλ θαη δηεπθξηληζηηθέο θαη πάλσ-εξσηήζεηο θαη έθηαθηεο γηα λα κνξθψζνπλ γλψκε
γη απηφ πνπ ζα βάιινπλ. Γελ ζέισ λα έρεηε ΚΑΝΔΝΑ ΑΓΥΟ γη απηφ ην ζέκα, κελ
θάλεηε θακία δηακαξηπξία, ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΝΟΖΜΑ. Ζ παξνχζα πξνζπάζεηα πνπ έθαλα ζε
απηφ ην κπιφγθ, είλαη λα κελ θάλσ εχθνιε ηελ απζαηξεζία θαη ηελ αδηθία. Έζπξσμα
ιίγν ηα πξάγκαηα πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Να εχρεζηε, ψζηε ην ηνπηθφ ζαο
ΠΤΓΔ, λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη φιε ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο θαη άξα λα κελ
πεηξάμεη πνιχ ηα αληηθεηκεληθά. Να βάιιεη δει. ζρεηηθά δίθαηε βαζκνινγία. Με απηή
ηνπο ηελ θίλεζε, αλ ηελ θάλνπλ, ηα κέιε ηνπ ΠΤΓΔ ζα έρνπλ πξνθπιάμεη ηα λψηα
ηνπο απφ κελχζεηο θαη αγσγέο, ελψ κε ην λα κελ απνζηνχλ πνιχ απφ ηα αληηθεηκεληθά
κφξηα, ζα πιεζηάζνπλ ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα.
Καιή ζαο επηηπρία θαη ςπρξαηκία, δελ έρεη θαλέλα απνιχησο λφεκα λα θάλεηε
νπνηαδήπνηε δηακαξηπξία αθνχ απηφ ζα ζαο απνζπληνλίζεη, πέξαλ ηνπ φηη δελ έρεη επηκέλσ- θαλέλα απνιχησο λφεκα.....

14 Ηνπιίνπ 2011 8:54 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Δπραξηζηψ πνιχ.
Θα αθνινπζήζσ ηε ζπκβνπιή ζαο.
14 Ηνπιίνπ 2011 9:32 κ.κ.

Ο ΚΑΚΟ ΜΑΘΖΣΖ είπε...
Μηα πξνζέγγηζε γηα ηελ επηκεξηζηηθή εγεζία...
Ζ εγεζία δηακνηξάδεηαη, άξα ν Γληήο εθρσξεί αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζία, δειαδή
ελδπλακψλεη ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο
παξέρεη κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν.
Ζ επηκεξηζηηθή εγεζία είλαη θαη΄ νπζίαλ ζπκκεηνρηθή, ην θέληξν ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ
είλαη ε πξνψζεζε ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. ην κνληέιν
απηφ ηζρχνπλ 3 θξηηήξηα:
Ζ ζπκκεηνρή ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ
Ζ ζπκκεηνρή επηβάιιεηαη κε βάζε ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (άξα είλαη εζηθή
εγεζία, δειαδή ν εζηθφο θψδηθαο ηνπ εγέηε πξνέξρεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο αληηιήςεηο
γηα ην ηη είλαη ζσζηφ ή ιάζνο)
Ζ δχλακε ηεο εμνπζίαο θαη επηξξνήο είλαη δπλεηηθά δηαζέζηκε ζε φπνηνλ εκπιαθεί θαη
λνκηκνπνηείηαη κε βάζε ηηο εηδηθέο ηνπ γλψζεηο
Σν πξφηππν απηφ έρεη ζπλεξγαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Οη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη δέθηεο εληνιψλ αιιά ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ
Αλαδεηθλχνληαη θαη Τπεξεηνχληαη επθνιφηεξα νη θνηλνί ζηφρνη.
Ο δληήο πξψηνο κεηαμχ ίζσλ
Αλάπηπμε αιιειεγγχεο
Μεηνλεθηήκαηα:
Ζ επηδίσμε ζπκθσλίαο είλαη ρξνλνβφξα
Οδεγεί ζπρλά ζε ζπκβηβαζηηθέο απνθάζεηο
Σα φξγαλα δηνίθεζεο γίλνληαη κεγάια θαη αλαπνηειεζκαηηθά
Αληζνκεξήο ζπκκεηνρή ησλ εθπθψλ ζηε δηνίθεζε (θάπνηνη είλαη απξφζπκνη)
Πεξηνξίδεηαη ή ράλεηαη ε αηνκηθή επζχλε
Αζπκβαηφηεηα κε ην γξαθεηνθξαηηθφ ηεξαξρηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ,
φπνπ ηειηθά ν δηεπζπληήο είλαη ππφινγνο γηα απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζπιινγηθά.
Έλα ηέηνην πξφηππν εγεζίαο ζπλδέεηαη θαη κε ην αληίζηνηρν ζηπι (δεκνθξαηηθφ θαηά
ηνπο Blake & Mouton)
15 Ηνπιίνπ 2011 12:13 π.κ.

dim είπε...
Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ "ΚΑΚΟ ΜΑΘΖΣΖ" θαη ηνλ θ. Πιαηάξν γηα ηελ αληαπφθξηζε. Αλ
ππάξρεη θάπνηα θαηλνχξγηα δηεπθξίληζε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα εππξφζδεθηε. Καη πάιη
επραξηζηψ. dim
15 Ηνπιίνπ 2011 2:22 κ.κ.

lkotzamanidi είπε...
Πέξαζα ρζεο απφ ζπλέληεπμε θαη πηζηεχσ φηη ηα πήγα θαιά. Δθηφο απφ ηελ
πεξίπησζε κε ξψηεζαλ άιιεο 3 εξσηήζεηο. Γελ έρσ θαη πνιιέο ειπίδεο γηαηί είκαη ζηε
κέζε ηνπ πίλαθα ησλ 200 αηφκσλ γηα 130 ζέζεηο.
Κ. Πιάηαξε επραξηζηνχκε πνιχ πνπ καο δψζαηε ηελ επθαηξία λα "κάζνπκε
ζπκκεηνρηθά". Θα αθνινπζήζσ απηήλ ηελ ηαθηηθή πνπ κε δηδάμαηε απφ φπνηα ζέζε θη
αλ βξίζθνκαη. Δχρνκαη ζε φινπο θαιφ θαινθαίξη, θαιά απνηειέζκαηα θαη δχλακε γηα
φ,ηη καο πεξηκέλεη.
16 Ηνπιίνπ 2011 10:00 π.κ.

JOHN ZIAN είπε...
ΤΝΑΓΔΛΦΔ Πιαηάξν, επραξηζηψ!
Δίλαη ην ιηγφηεξν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νη εθαηνληάδεο ή κήπσο ρηιηάδεο
ππνςήθηνη δηεπζπληέο Α/ζκηαο θαη Β/κηαο εθπαίδεπζεο. ηελνρσξηέκαη φκσο γηαηί, απηφ
ην ειάρηζην, ην έπξαμαλ ιίγνη.
Καιφ θαινθαίξη, λα είζαη θαιά θαη λα κε ζε εγθαηαιείςεη πνηέ ε δηάζεζε γηα
πξνζθνξά.
16 Ηνπιίνπ 2011 1:53 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Κχξηε Πιαηάξν
Δπραξηζηψ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ γηα ηελ αληδηνηέιεηά ζαο θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά
ζαο. Δμαηξεηηθά ρξήζηκεο νη απαληήζεηο, πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο ζαο γεληθφηεξα, θαη
φρη κφλν γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Μ.Μ.
16 Ηνπιίνπ 2011 6:05 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Παξαθαιψ ζα ήζεια κηα απάληεζε ζην παξαθάησ εξψηεκα:
Ζ δηεζλήο εθπαηδεπηηθή έξεπλα δείρλεη φηη ε εκπηζηνζχλε θ ε αίζζεζε εκπηζηνζχλεο
κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θ ηεο δηεχζπλζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία
γηα λα κπνξεί ν δηεπζπληήο κε άλεζε λα πξνσζεί έλα ζχζηεκα ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο θ
δεκνθξαηηθνχ πινπξαιηζκνχ ζην ζρνιείν. κσο γηα λα δεκηνπξγεζεί απηή ε
εκπηζηνζχλε απαηηνχληαη ηθαλφηεηεο δηάγλσζεο θ θαηνρήο ζπλαηζζεκαηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή θαζψο επίζεο θ κηα
βαζηθή ηθαλφηεηα λα ζπλδέεη ηελ εμνπζία πνπ ηνπ δίλεη ε ζέζε ηνπ κε ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
Δπραξηζηψ, Μήηζνο
17 Ηνπιίνπ 2011 7:08 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...

"O Γηεπζπληήο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν δελ είλαη κφλν δηνηθεηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο
πξντζηάκελνο αιιά είλαη θπξίσο εθπαηδεπηηθφο θαη παηδαγσγφο".
Απηφ ιέεη κία εξψηεζε. Ζ εξψηεζε κνπ είλαη, πσο κπνξεί λα είλαη θάπνηνο
εθπαηδεπηηθφο αθνχ - ζχκθσλα κε ην λέν θαζεθνληνιφγην - ν Γηεπζπληήο δελ ζα
κπαίλεη ζε ηάμε, δελ ζα δηδάζθεη; Ση απαληνχκε εδψ; Παξαθαιψ γηα ην ζρφιηφ ζαο,
δίλσ ηελ Σξίηε. Δπραξηζηψ πνιχ.
M.D.
17 Ηνπιίνπ 2011 7:48 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Ζ πεξίπησζε πνπ κνπ δεηάεη ν "Μήηζνο" πήξε αξηζκφ 121 θαη είλαη ζε «λεψηεξε
αλάξηεζε» ακέζσο κεηά ηελ «Σξίηε αλάξηεζε» Γπζηπρψο φηαλ κεγαιψλεη ε ζειίδα,
κεηά απφ θάπνην φξην δελ κπνξείο εχθνια λα πξνζζέζεηο θάηη άιιν.
Γηα ηνλ Μ.D.
Έρεηε δίθην θαη΄αξρήλ, αιιά ηζρχνπλ ζσξεπηηθά ηα παξαθάησ:
1. Γελ έρεη αιιάμεη αθφκα ν λφκνο πνπ πξνβιέπεη δηδαζθαιία καζεκάησλ θαη απφ ηνλ
Γηεπζπληή.
2. Καη λα αιιάμεη φπσο αλακέλεηαη (εληφο ηνπ θαινθαηξηνχ) ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη
έλα πξφζσπν, φπνπ θαη΄ειάρηζηνλ ζα έρεη 8 ρξφληα Δθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο.
3. ηελ επφκελε θαη ΜΔΘ-επφκελε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ν ίδηνο ν λφκνο, εηδηθά γηα ηα
εθπαηδεπηηθά ζηειέρε, πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή θαηνρή πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Α΄ζηηο
ΣΠΔ θαζψο θαη πηζηνπνίεζεο ζηελ Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο.
πγθεθξηκέλα:
Άξζξν 29 (Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο)
παξάγξαθνο 4.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 9
ηνπ άξζξνπ 11 δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ζηειέρνπο ηεο
εθπαίδεπζεο. Σα ζηειέρε πνπ ζα επηιεγνχλ σο ζρνιηθνί ζχκβνπινη, δηεπζπληέο
εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάκελνη γξαθείσλ ζα παξαθνινπζήζνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπο, αληίζηνηρν εηδηθφ πξφγξακκα θαη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ.
επηπέδνπ 1. Ζ επηηπρήο ζπκκεηνρή θαηαιήγεη ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ
δηνηθεηηθήο ή θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο θαη γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο Σ.Π.Δ.
επηπέδνπ 1 αληίζηνηρα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζηέιερνο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ
επφκελν ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα, ν νπνίνο δηαζέηεη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαη
έρεη δειψζεη πξνηίκεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
Παξάγξαθνο 5.
Σν πηζηνπνηεηηθφ δηνηθεηηθήο ή θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην
πξνζφλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηηο δχν πξψηεο
εθαξκνγέο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Τπνηίζεηαη, (Τπνηίζεηαη) φηη ε θαηάιεςε κηαο δηεπζπληηθήο ζέζεο, είλαη κηα θπζηθή
εμέιημε ζηελ Τπεξεζηαθή πνξεία θάπνηνπ ππαιιήινπ. Τπνηίζεηαη φηη είλαη θαη
ειθπζηηθή ιφγσ ηεο θνηλσληθήο θαηαμίσζεο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ θάηνρφ ηεο (βιέπε
ππξακίδα Μάζιννπ) φπσο ππνηίζεηαη φηη είλαη θαη ειθπζηηθή ιφγσ απνδνρψλ.
Θα κνπ επηηξέςεηε λα κελ γξάςσ ηη είλαη ζηελ πξάμε...
17 Ηνπιίνπ 2011 9:30 κ.κ.

dim είπε...
Οπθ. Σέιεησζα ζήκεξα. πγραξεηήξηα ζηνπο απαξηίδνληεο ην Π.Τ..Γ.Δ. Πνιχ
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Δπραξηζηψ θαη πάιη, ε επηθνηλσλία βέβαηα ζα ζπλερηζηεί.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ.
dim
18 Ηνπιίνπ 2011 1:52 κ.κ.

theodore είπε...
Δπραξηζηνχκε γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο θαη ηελ θνπξαζή ζαο . Να μέξεηε φηη νη θφπνη ζαο
δελ πήγαλ ρακέλνη. Μάζακε πνιιά πνπ δελ μέξακε . Υζέο πέξαζα ζπλέληεπμε κνπ
έπεζε ε 117ε πεξίπησζε . Σα πήγα θαιά. Σν ΠΤΓΔ ήηαλ ζρεηηθά ραιαξφ θαη
επγεληθφ. Καιά απνηειέζκαηα ζε φινπο. Καιφ θαινθαίξη.
19 Ηνπιίνπ 2011 12:07 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Αμηφηηκε θ. Πιαηάξε,
Δπραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ζαο. Αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο έκαζα
πάξα πνιιά απφ εζάο, ηα νπνία αγλννχζα θαη ηα νπνία ζα κε βνεζήζνπλ θαη σο
θαζεγήηξηα.
Σα πξάγκαηα θαηά ηε ζπλέληεπμε είλαη φπσο αθξηβψο ηα πεξηγξάθεηε. Δκείο (νη
ππνςήθηνη) ιέκε φ,ηη λνκίδνπκε, ε επηηξνπή είλαη θηιηθή, δίλεη ζε φινπο ηελ εληχπσζε
φηη πήγαλ θαιά θαη βαζκνινγεί φπσο ζέιεη.
Έρσ λα ζαο ξσηήζσ θαη ην εμήο:
Δθηφο απφ ηα κέιε ηνπ ΠΤΓΔ, κπνξεί ηα άιια δχν κέιε λα ζηεξνχληαη δηνηθεηηθήο
εκπεηξίαο;
19 Ηνπιίνπ 2011 11:26 κ.κ.

Γ.Π. είπε...
Ναη, δελ κπνξνχλ. Γελ έρσ πξφρεηξν ηνλ λφκν.....Να ηνλ βξσ κηα ζηηγκή.....
Ν.3848 άξζξν 16, παξάγξαθνο 8:
Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
θαη νη δηεπζπληέο ησλ .Δ.Κ. επηιέγνληαη απφ ηα νηθεία πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά
ζπκβνχιηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Π.Τ..Π.Δ. – Π.Τ.. .Δ.),
θαηά πεξίπησζε, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ επηπιένλ: α) έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο, θαηά
πξνηίκεζε κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη β) έλαο
δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο, θαηά πξνηίκεζε κε
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ή ζηα παηδαγσγηθά θαη,
εθφζνλ δελ ππάξρεη, εθπαηδεπηηθφο κε βαζκφ Α΄ κε ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή εκπεηξία. Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Να ζπκπιεξψζσ, φηη ε «ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία» κπνξεί λα
κελ είλαη ζηελ εθπαίδεπζε (ε δηνηθεηηθή) θαη φηη ην «ζεκαληηθή» είλαη κηα αζαθήο
έθθξαζε. Αλ έρεηε κηα θαζαξή πεξίπησζε φπνπ δηνξίζηεθε θξηηήο ζαο πξφζσπν
ρσξίο θαζφινπ εκπεηξία δηθαηψλεζηε πιήξσο. Γει. ηη «δηθαηψλεζηε;» εθπίπηεη φινο ν
πίλαθαο! Αιιά ζέιεη δηθαζηηθή απφθαζε πνπ ζα απαηηεί θαηάξγεζε πθηζηακέλσλ θαη
θχξσζε άιισλ ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ελ ιφγσ....Γελ ξηζθάξσ λα ζπλερίζσ ηνλ

λνκηθφ ζπιινγηζκφ, πάλησο φ,ηη θη αλ δηαηάμεη ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ή ην πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο, ΓΔΝ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΣΗΠΟΣΑ! Αιιά ην επίδνκα Γηεπζπληή κπνξείηε λα ην
πάξεηε αλαδξνκηθά, αλ ππάξρνπλ ιεθηά. (ΓΔΝ ζα ππάξρνπλ!)
20 Ηνπιίνπ 2011 12:18 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Θέισ λα ζαο πσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ έλα κεγάιν επραξηζηψ δηφηη ε βνήζεηα ζαο
ήηαλ θαηαιπηηθή. Πέξαζα ζήκεξα απφ ζπλέληεπμε, πήγα πνιχ θαιά θαη ην θιεηδί ηεο
εξψηεζεο βξηζθφηαλ ζηελ απάληεζε ζαο.
Να είζηε θαιά
Ε.Υ.
20 Ηνπιίνπ 2011 4:23 κ.κ.

Αλψλπκνο είπε...
ζπγραξεηήξηα Πιαηάξε γηα ηηο απαληήζεηο είζηε εμαίξεηνο αθφκε ην ηξαγνχδη ηνπ ληεκε
ξνπζζνπ κε γνήηεπε θαη πξάγκαηη θαίλεηαη θαη ν επγεληθφο ζαο ραξαθηήξαο ν ηφπνο
ζαο πξέπεη λα είλαη πνιχ π[πεξήθαλνο πνπ ζαο έρεη πξέπεη λα γίλεηε δ ν δήκαξρνο
εθεί απνξψ πνπ δελ είζαζηε ζαο επραξηζηψ απφ αιακίλα
22 Ηνπιίνπ 2011 10:35 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Δπηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ ζε Ννκφ ηνπ Νφηνπ???? Σν ζέαηξν ηνπ
παξαιφγνπ....Γπζηπρψο......
Χζηφζν ζαο επραξηζηνχκε πνιχ θχξηε Πιάηαξε γηα ηελ επγεληθή ρνξεγία ζαο ζε
γλψζεηο θαη εκπεηξία.......
24 Ηνπιίνπ 2011 1:43 π.κ.

Αλψλπκνο είπε...
Κχξηε Πιαηάξε, ζαο επραξηζηψ ζεξκφηαηα γηα ηελ αληδηνηειή θαη πνιχηηκε πξνζθνξά
ζαο ζε φινπο εκάο ηνπο ππνςήθηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ! Οη απαληήζεηο ζαο
ξεαιηζηηθέο, κε παξαζηαηηθφηεηα απνηππσκέλεο κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (ζε θάπνηεο
κάιηζηα γεινχζα, ήηαλ ζαλ λα ζαο είρα κπξνζηά κνπ θαη λα κνπ κηινχζαηε!).
πκβάιαηε θαζνξηζηηθά ζηελ πνιχ θαιή παξνπζία κνπ ζηε ζπλέληεπμε, αλ θαη ην
απνηέιεζκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ, επηβεβαηψλνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηε
ζαζξφηεηα ηεο θνκκαηνθξαηίαο... Έκαζα πνιιά θαη νπζηαζηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ην ζεζαπξφ γλψζεσλ πνπ καο παξείραηε κε ηηο
εκπεξηζηαησκέλεο απαληήζεηο ζαο! Σέινο, ζαο ζπγραίξσ γηα ηηο πγηείο θαη εμαηξεηηθέο
απφςεηο ζαο θαη ζαο εχρνκαη λα ζπλερίδεηε απηφ ηνλ ηφζν φκνξθν αγψλα ηεο
δηάδνζεο ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία!!
26 Ηνπιίνπ 2011 12:59 π.κ.

Γ.Π. είπε...
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηηο επρέο θαη ηα θαιά ζαο ιφγηα.
Αληεχρνκαη απφ θαξδηάο, πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή πγεία.

