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Ο/Η Διευθυντής/ρια στην κορυφή της 
πυραμίδας της εκπαιδευτικής μονάδας
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Ο/Η Διευθυντής/ρια στην κορυφή της 
πυραμίδας της εκπαιδευτικής μονάδας

γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, σύλλογος γονέων, 
σχολική τροχονόμος, τοπική κοινωνία, σχολική 

επιτροπή, διεύθυνση εκπαίδευσης, κτιριακή φροντίδα

εκπαιδευτικό έργο, απουσίες, 
προσωπικό καθαριότητας, κυλικείο, 

προγραμματισμός

κυλικείο, 

κλπ κλπ
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Τι είναι κρίση στο σχολικό περιβάλλον; 

 Απροσδόκητο γεγονός

 Μεγάλο αριθμό μαθητών & εκπ/κών

 Επηρεάζει συναισθηματική/κοινωνική διάσταση σχολείου

 Ελάχιστος χρόνος για λήψη αποφάσεων 

απειλή, αβεβαιότητα, αίσθηση κινδύνου ή επείγοντος 



Δρ. Όλγα Βασιλειάδου 6

Είδη κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον



Είδη κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον



Διαχείριση κρίσεων 

ρυθμίζω, δίνω οριστική λύση σε μια 

κατάσταση που παρουσιάζει δυσκολίες 

και περιπλοκές

σειρά από ενέργειες ή χειρισμούς που 

αποσκοπούν στη διευθέτηση ενός ζητήματος



• Η κρίση επιφέρει αναστάτωση, άγχος, 
αποδιοργάνωση και διατάραξη της ισορροπίας

– Αυτοέλεγχος

– Προσδιορισμός, κατανόηση και αξιολόγηση της κατάστασης

– Αναζήτηση συνεργασιών και ανάθεση ρόλων

– Αντίδραση με παροχή στήριξης, φροντίδα, ενημέρωση

(Χατζηχρήστου, 2012)
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Διαχείριση κρίσεων 



Διαχείριση κρίσεων 

Κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας
Γνώση νομοθετικού πλαισίου 
Καλά ανεπτυγμένο Σχέδιο Δράσης 
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης (ΟΔΚ)
Εκπαίδευση των μελών της ΟΔΚ
Πλήρες χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης βήμα-βήμα
Ξεκάθαρα διατυπωμένες διαδικασίες για τα μέλη της ΟΔΚ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΠΟΙΟΣ;;;;
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Διαχείριση κρίσεων 

Συνήθως πιστεύουμε ότι δεν 

θα συμβεί εδώ… σε εμάς…

ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ!!!



Παρατηρητήριο διαχείρισης 
κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Κεντρικής 
Μακεδονίας

Σε επίπεδο Διεύθυνσης συστάθηκε τριμελής επιτροπή για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων σε δεύτερο επίπεδο και 
όπου η ομάδα της σχολικής μονάδας δεν δύναται να 
ανταπεξέλθει επαρκώς. 

Ειδικότερα, θα έχει την ευθύνη οργάνωσης-ανάπτυξης δράσεων 
και δραστηριοτήτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και 
επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση κρίσεων, 
καθώς και συνέργειας και συντονισμού φορέων και ενεργειών 
σε επίπεδο Διεύθυνσης. 

Δρ. Όλγα Βασιλειάδου 12



Δρ. Όλγα Βασιλειάδου 13

Διαδραστική και δυναμική διαδικασία όταν 
υπάρχει ασυμβατότητα, διαφωνία ή δυσαρμονία 
εντός ή μεταξύ κοινωνικών οντοτήτων

Συμπεριφορά προβολής εμποδίων στην προσπάθεια 
κάποιου/ων στην επίτευξη των στόχων του/τους. 
Η επιδίωξη ασυμβίβαστων στόχων ώστε τα οφέλη της 
μιας πλευράς να είναι σε βάρος άλλης

Προκαλεί συναισθηματικές διαταραχές, φόβο, 
αρνητισμό, εχθρότητα, αντίρροπη στοχοθεσία

Τι είναι σύγκρουση;
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Γιατί δημιουργούνται συγκρούσεις;

Ανθρώπινη διαφορετικότητα

Πραγματικότητα στη ζωή: οικογένεια, παρέα, κοινωνική και 
πολιτική ζωή

Επαγγελματικές και κοινωνικές τάξεις

Απόρροια συνεργασίας και αλληλεξάρτησης

Σε κάθε κοινωνική ομάδα άρα και στα σχολεία 
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Πεδία συγκρούσεων στα σχολεία, μεταξύ:

Μαθητών 

Εκπαιδευτικών ατομικά ή ομάδων (κλίκες)

Διευθυντή και εκπαιδευτικού/ών - άτυπου ηγέτη 

Διευθυντή και γονέα/ων 

Εκπαιδευτικού/ων και γονέων 

Σχολείου και φορέων (Ο.Τ.Α., Σύλλογος Γονέων, κλπ)
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Αιτίες συγκρούσεων στα σχολεία

 Διαφορετικές φιλοσοφίες/απόψεις/αντιλήψεις στην προσέγγιση 
των προβλημάτων και της στοχοθεσίας.

 Αντίθετες ανάγκες και αξίες

 Διαφορετικές απόψεις- αντιλήψεις 

 Προσωπικά λάθη

 Άγνοια

 Ανταγωνισμός

 Κακή οργάνωση

 Ανθρώπινα ελαττώματα (ζήλεια, απληστία, θυμός, εχθρότητα)
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Αιτίες συγκρούσεων στα σχολεία

 Περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινοι, 
οικονομικοί, υποδομών κτλ)-ανακατανομή

 Επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες –δικαιώματα 

 Κακή επικοινωνία (επιλογή τρόπου, τόπου, χρόνου)

 Οργανωτικές αδυναμίες (εσωτερικός κανονισμός)

 Ατομικές διαφορές (ιδεολογίες, γνώσεις, ενδιαφέροντα)

 Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (οικονομική κρίση)
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Άλλοι παράγοντες για συγκρούσεις

 Ελλιπής ανατροφοδότηση που επηρεάζει τη ροή πληροφοριών 

 Η ικανότητα της διοίκησης για αποφασιστικότητα, καθορισμένα 
αντικειμενικά κριτήρια κατά τη λήψη αποφάσεων

 Ασαφής καθορισμός ρόλων μεταξύ των μελών κάτι που 
επιφέρει σύγχυση και έλλειψη σαφών κανόνων 

 Η αντίσταση σε οποιαδήποτε αλλαγή ή καινοτομία



Είδη συγκρούσεων
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Άμεσες

(ένταση σχέσεων ατόμων 
ή ομάδων)

Έμμεσες

(ανεξήγητες συμπεριφορές 
πχ. συνεχή παράπονα, 
ασυνήθιστες απουσίες, 
αιτήματα μετακίνησης)

Λανθάνουσες 

(«κάτι δεν πάει καλά», 
υποβόσκει αλλά δεν 

εκδηλώνεται)

Αντιληπτές ή εκδηλωμένες 
(από παρεξήγηση των 

απόψεων και μπορεί να μη 
γίνουν αντιληπτές από 

όλους ούτε και με τον ίδιο 
τρόπο)

Φανερές

(φραστικές ή έμπρακτες 
συμπεριφορές)
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• Παρεκτρέπει την ενεργητικότητα από το κυρίως έργο
• Εκμηδενίζει το ηθικό της ομάδας
• Δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ ατόμων και ομάδων
• Εντείνει τις διαφορές
• Παρεμποδίζει τη συνεργασία
• Δημιουργεί δυσπιστία και καχυποψία
• Μειώνει την παραγωγικότητα 

Μειονεκτήματα  της σύγκρουσης 
(Lippitt, 1983)
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Πλεονεκτήματα της σύγκρουσης (Lippitt, 1983)

21

• Προκαλεί τη δημιουργία νέων θεμάτων προς συζήτηση
• Προκαλεί τη διευκρίνιση ενός θέματος
• Αυξάνει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων
• Βελτιώνει τη ποιότητα λύσης των προβλημάτων
• Είναι χρήσιμη για την πραγματοποίηση αλλαγών
• Βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις, όταν επιλύεται 

δημιουργικά
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Η αποτελεσματική διευθέτηση των συγκρούσεων 
από τα εκπαιδευτικά στελέχη εξαρτάται: 
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 από το βαθμό που κατανόησαν τους λόγους των 
συγκρούσεων 

 από το βαθμό που κατανόησαν πώς αισθάνονται και 
πώς σκέφτονται οι αντιμαχόμενοι και 

 από το κατά πόσον ευέλικτα χρησιμοποίησαν την ή 
τις κατάλληλες τεχνικές διευθέτησης των 
συγκρούσεων 
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Στρατηγικές  διευθέτησης συγκρούσεων

• Στρατηγική αποφυγής (χαμηλό προσωπικό ενδιαφέρον 
και έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) 

• Στρατηγική νίκης-ήττας (κερδίζει ο ένας –χάνει ο άλλος, 
Win-Lose)

• Στρατηγική συμβιβασμού-‘τακτοποίησης’ (Lose-Lose)

• Στρατηγική συνεργασίας για αντιμετώπιση της 
κατάστασης (Win-Win)
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Λήψη Μέτρων για την Αποφυγή 
Συγκρούσεων
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 Δίκαιο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 Ανάθεση συμβατών στόχων 
 Συνεχής ενημέρωση του προσωπικού 
 Δίκαιη και ισοβαρής ανάθεση ρόλων μεταξύ των εργαζομένων 
 Σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων ανά θέση και ομάδα εργασίας 
 Αποσαφήνιση των επιθυμητών προτύπων συμπεριφοράς 
 Τακτική διερεύνηση των στάσεων του προσωπικού 
 Καθιέρωση συστήματος συλλογής και ανάδειξης προβλημάτων 
 Καθιέρωση συστήματος ανάλυσης και επίλυσης των προβλημάτων
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Ο Δ/ντης ως διαχειριστής 

• Να γνωρίζει τις ακριβείς αιτίες-διαφορές

• Να κάνει πλήρη ανάλυση των διαφορών

• Να καταστρώσει σχέδιο «σύγκλισης»

• Δεν αντιδρά άμεσα εκτός από τον κίνδυνο ασφάλειας

• Ρωτάει, τις δυο πλευρές, τι τις χωρίζει

• Ακούει προσεκτικά τη θέση κάθε πλευράς στο θέμα

• Ζητά από κάθε πλευρά, να μπει στη θέση του άλλου 
(αναστοχασμός) Επισημαίνει «περιοχές ομοιότητας»

• Ζητά προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει
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Καλύτερο το προλαμβάνειν
παρά το θεραπεύειν

Διαφανείς, δίκαιες και συνεργατικές 
διαδικασίες στο Σύλλογο Διδασκόντων

Ίσως σε κάθε σχολείο πρέπει να υπάρχει ένα 
σχέδιο που να προβλέπει όλες τις περιπτώσεις 
συγκρούσεων και τους τρόπους αποφυγής τους
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Σχολικό κλίμα

• Σε κάθε σχολείο, έχει διαπιστωθεί ότι 
επικρατεί διαφορετική ατμόσφαιρα, που 
μπορεί να είναι ευχάριστη και δημιουργική ή 
καταθλιπτική και απωθητική. 

Δρ. Όλγα Βασιλειάδου 28



Σχολικό κλίμα
Βασικά συστατικά διαμόρφωσης του Σ.Κ. είναι: 

1. Το αίσθημα ασφάλειας μέσα στο σχολικό χώρο 

2. Αγαστή συνεργασία μεταξύ διευθυντή και διδακτικού 
προσωπικού

3. Καλή επικοινωνία των διδασκόντων με τους μαθητές τους  

4. Ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των εκπαιδευτικών

5. Αποσαφηνισμένο πρόγραμμα δράσης

6. Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
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Παράγοντες που επηρεάζουν 
θετικά το ΣΚ

• παροχή ατομικής ευθύνης και ελευθερίας βούλησης 
στον εργαζόμενο,

• το «μέγεθος» του σχολείου,

• το υποστηρικτικό εξωτερικό περιβάλλον και η 
συνεργασία με αυτό, 

• οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων (φύλο, ηλικία, 
φιλοδοξίες), 

• η οργανωτική δομή και 

• η ηγεσία του σχολείου. 

Δρ. Όλγα Βασιλειάδου 30



Παράγοντες που επηρεάζουν 
θετικά το ΣΚ

• Ειδικά η ηγεσία του σχολείου φαίνεται να 
είναι καθοριστική στη διαμόρφωση θετικού 
κλίματος, αφού η δημιουργία καλής 
ατμόσφαιρας εργασίας στο σχολείο εξαρτάται 
από την ικανότητα του διευθυντή να χειριστεί 
σωστά τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι 
τόσο από την εξουσία που του παρέχει ο 
νόμος. 
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Δημιουργία θετικού και συνεργατικού 
κλίματος  από τον διευθυντή/ρια

• να μην επιβάλλει τις απόψεις του 

• να είναι επικοινωνιακός, δίκαιος και με ευγενική συμπεριφορά

• να παρακινεί το προσωπικό σε πρωτοβουλίες

• να επιδιώκει φιλικό κλίμα στο Σύλλογο Διδασκόντων

• να αξιοποιεί τις ιδιαίτερες ικανότητες του καθένα

• να κρατάει τους εκπ/κούς σε υψηλό ηθικό επίπεδο
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Δημιουργία θετικού και συνεργατικού 
κλίματος  από τον διευθυντή/ρια

• να ενδιαφέρεται για τους εκπαιδευτικούς και να ακούει με προσοχή 
τα προβλήματα, τις ιδέες και τις υποδείξεις τους

• να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που μπορεί να ρίξουν την 
απόδοση των εκπ/κών

• να  διαμορφώνει κατάλληλες συνθήκες εργασίας

• να επαινεί τους εκπ/κούς όταν κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους

• να φροντίζει για την ύπαρξη καταγεγραμμένου κανονισμού τους 
σχολείου τον οποίο όλοι έχουν συμφωνήσει και αποδεχθεί
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Ηγεσία-Ηγέτης
• Ηγεσία, είναι η διαδικασία επιρροής της 

συμπεριφοράς των μελών μιας οργάνωσης από 
κάποιον, ώστε να εξασφαλίσει τη θεληματική 
συνεργασία τους, για ένα καλύτερο αποτέλεσμα 
(Σαΐτης, 2005).

• Ηγέτης είναι εκείνο το πρόσωπο που επηρεάζει τη 
σκέψη και τη συμπεριφορά ανθρώπων που 
συνεργάζονται για να υλοποιήσουν τους στόχους 
τους (Μπουραντάς, 2002).
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• Να ηγείσαι σημαίνει να εμπνέεις, να ενεργοποιείς και να 
επηρεάζεις. 
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• Ηγεσία δεν σημαίνει διαχειρίζομαι πράγματα, αλλά 
αναπτύσσω ανθρώπους. 

• Ηγεσία είναι να βοηθάς τους ανθρώπους να ανθίσουν, 
να αποδείξουν ότι αξίζουν, ότι μπορούν να τύχουν 
σεβασμού, αγάπης, εκτίμησης και αφοσίωσης από τους 
συναδέλφους, τους μαθητές, τους γονείς. 



Δημοκρατικός vs Αυταρχικός

Εξουσιοδοτεί

Ζητάει συμμετοχή

Συμβουλεύεται

Δοκιμάζει

Συζητάει

Πείθει

Διατάζει
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Δημοκρατικός

Αυταρχικός
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Ικανότητες του ηγέτη

Επαγγελματική ικανότητα

• Επιστημονική κατάρτιση, πείρα, καθήκοντα, υπευθυνότητα, 
εποπτεία, λήψη ορθολογικών αποφάσεων

Ικανότητα συνεργασίας

• Γνώση διαχείρισης ατόμων και ομάδων, αντικειμενικότητα, 
ανεκτικότητα, υπομονή, καλή διάθεση, ικανότητα 
επικοινωνίας και διαχείρισης  κρίσεων

Αντιληπτική ικανότητα

• Παρατηρητικότητα, φαντασία, ενεργητικότητα, ικανότητα 
εντοπισμού αδυναμιών, σχεδιασμός και εφαρμογή 
παρεμβάσεων
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(Σαΐτης, 2008)
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Ο αποτελεσματικός Δ/ντής

Είναι δραστήριος και όχι νωθρός. 

Είναι αποκεντρωτικός και όχι συγκεντρωτικός. 

Λειτουργεί συμβουλευτικά και δημοκρατικά και όχι αυταρχικά. 

Επιδίδεται στη πρόληψη κρίσεων και όχι στην αντιμετώπισή 
τους, αφού δημιουργηθούν. 

Επιδίδεται, κατά προτεραιότητα, στην εκπαίδευση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και λιγότερο σε 

διαδικασίες και κανονισμούς. 
39



Δεξιότητες Διευθυντή/ριας
(Morgan, 1996)

• Γνωρίζει τι συμβαίνει χωρίς να επιβλέπει

• Καλλιεργεί καλές σχέσεις με όλους τους εκπ/κούς, 
εμψυχώνει και παρακινεί

• Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των 
στόχων του σχολείου

• Βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να λύσουν τις διαφορές τους

• Αναπτύσσει συναδελφικές δραστηριότητες και συνεργασίες

• Αντιμετωπίζει γρήγορα τις καταστάσεις αβεβαιότητας

• Είναι αποφασιστικός όταν χρειάζεται και προωθεί 
καινοτόμες ιδέες
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Κρίση, σύγκρουση, σχολικό κλίμα

•Επικοινωνία

•Ενσυναίσθηση

•Διαμεσολάβηση
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Αποτελεσματική επικοινωνία

Είναι κάτι παραπάνω από το να 
μιλάμε στους  ανθρώπους 
και περιλαμβάνει τόσο 
δεξιότητες, όσο και  
συναισθήματα.



Αποτελεσματική επικοινωνία

• Η επιτυχημένη ή μη επικοινωνία φαίνεται να προσδιορίζει 
το είδος και την ποιότητα των σχέσεων που θα αναπτύξει 
ένας άνθρωπος αλλά και το βαθμό προσαρμογής του στην 
κοινωνική του ομάδα. 

• Οι προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ 
εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 
σύμφωνα με την προσωποκεντρική θεωρία του Rogers:

-ενσυναίσθηση

-ζεστασιά και αποδοχή

-αυθεντικότητα και αυτοαποκάλυψη
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Αποτελεσματική επικοινωνία

• Μάθετε να ακούτε προσεκτικά

• Μάθετε να είστε ενεργός ακροατής

• Επαναδιατυπώστε τα λεγόμενα των άλλων

• Μην είστε ανυπόμονοι

• Μην μιλάτε ταυτόχρονα με τους άλλους

• Μη ρίχνετε ματιές στο κινητό σας μη μιλάτε στο σταθερό 
τηλέφωνο ή με κάποιον άλλον ταυτόχρονα 

• Μην είστε αρνητικοί

• Εξασκηθείτε στην γλώσσα του σώματος

• Αναλύστε την γλώσσα του σώματος του ομιλητή

• Μην προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήματα των άλλων 
χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι και χωρίς να σας το ζητήσουν
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Δεξιότητες επικοινωνίας

45

Ενεργητική
ακρόαση

Παράφραση

Ανοιχτές
ερωτήσεις

Αντανάκλαση
συναισθημάτων



Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια ενεργητική 
ακρόαση;

Τα 5 επίπεδα ακρόασης:

1.«Ακούω» χωρίς να ακούω 

2.Προσποιούμαι ότι ακούω 

3.Ακούω επιλεκτικά 

4.Ακούω προσεκτικά 

5.Ακούω ενεργητικά (η εν γνώσει σιωπή)

Ενεργητική ακρόαση 





Παράφραση

Ο Διευθυντής εκφράζεται:

Σε ακούω να μου λες ότι …

Φαίνεται σαν να θέλεις να …

Δηλαδή λες ότι …

Σύμφωνα με αυτά που …
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Ανοιχτές ερωτήσεις

Ο Διευθυντής ρωτά

Για ποιο πράγμα θα ήθελες να … ;

Τι εννοείς όταν λες ότι …;

Πες μου για τότε που έγινε …;
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Αντανάκλαση συναισθημάτων
Ο Δ/ντής αναδιατυπώνει με έμφαση 

στο συναίσθημα του συνομιλητή:

Φαίνεται πως νιώθεις …

Ίσως αισθάνεσαι ότι …

Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσες να …

Αισθάνεσαι λοιπόν ότι …
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Είναι η συναισθηματική ταύτιση με ένα άλλο άτομο. 
Η αναγνώριση και η κατανόηση της θέσης, του 
συναισθήματος, των σκέψεων ή της κατάστασης 
κάποιου άλλου.

Ενσυναίσθηση
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Δεξιότητες διαμεσολάβησης
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• Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να …

• Καταλαβαίνω ότι σε δυσκολεύει να …

• Οι περισσότεροι συνάδελφοι …

• Είναι καταπληκτικό αυτό που κατάφερες …

Επιδοκιμασία και 
εφησυχασμός

• Αναφορά προσωπικής εμπειρίας

• Δημιουργία υγιούς μοντέλου

• Κλίμα εμπιστοσύνης
Αυτοαποκάλυψη



Δεξιότητες διαμεσολάβησης
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• Προσφορά συγκεκριμένων στοιχείων

• Πηγές

• Απόψεις

• Προσωπικές εμπειρίες

Παροχή
πληροφοριών

• Κατά τη γνώμη μου κάθε 
συνάδελφος μπορεί …

• Πιστεύω ότι αν εφαρμόσεις …

Ευθεία
καθοδήγηση



Σκεφθείτε μια σύγκρουση για την οποία βρέθηκε λύση και 
σύγκρουση που δεν είχε αίσιο τέλος.
Προσπαθήστε να καταλάβετε τι διαφοροποιεί τις δύο 
καταστάσεις.
Αποφασίστε ποια περιστατικά αξίζει να αφηγηθείτε στην 
ευρύτερη ομάδα και βρείτε ομοιότητες και διαφορές 
μεταξύ των περιπτώσεων.

Παρασκευά Φ. & Παπαγιάννη Αικ.(2008). Eπιστημονικές & Παιδαγωγικές Δεξιότητες για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Αθήνα



Μεταξύ μαθητών
Μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών
Μεταξύ εκπαιδευτικών
Μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων

Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα και προσπαθήστε να 
χαρακτηρίσετε τον τρόπο παρέμβασης.
Ποιος τρόπος έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός βάσει των 
εμπειριών σας;

Με ποιους τρόπους παρεμβαίνετε, συνήθως, 
σε μια συγκρουσιακή κατάσταση:



Οι άνθρωποι μπορεί να μη θυμούνται τι 

έκανες ή τι τους  είπες, αλλά πάντα θα 

θυμούνται πώς τους έκανες να  

αισθανθούν.



Ευχαριστώ θερμά!



Μελέτες περιπτώσεων

Σενάριο 1:
Η αρχική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με θέματα την κατανομή τάξεων,
αρμοδιοτήτων και οργάνωσης των εφημεριών δεν ευοδώνεται καθώς
διαπιστώνονται μεγάλες αποκλείσεις απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ο
Διευθυντής αναζητά τρόπο διαχείρισης και επίλυσης της συγκεκριμένης
κατάστασης.

Σενάριο 2:
Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συγκεκριμένος μαθητής έβριζε, απειλούσε
και χτυπούσε συχνά συμμαθητές του στην τάξη και στο διάλειμμα. Στο τέλος του
σχολικού έτους ο Διευθυντής εισέπραξε τη δυσαρέσκεια των γονέων της
συγκεκριμένης τάξης καθώς και πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων για αλλαγή
σχολείου του συγκεκριμένου μαθητή. Το γεγονός προβλημάτισε ιδιαίτερα το
σχολείο και αναζητά τρόπους διαχείρισης της κατάστασης που δημιουργήθηκε.
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Σενάριο 3: 
Έχετε μόλις αναλάβει την Δ/νση ενός σχολείου και αντιλαμβάνεστε μετά από
λίγες μέρες ότι υπάρχουν έντονες συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των
εκπαιδευτικών του. Το κλίμα είναι εχθρικό, οι αντιπαραθέσεις συνεχείς και
αυτό λειτουργεί ανασταλτικά για την επιτέλεση του έργου του.
Η διαπίστωση έγινε και είστε αποφασισμένος/η να επιλύσετε το θέμα αυτό

κατά τρόπο αποτελεσματικό προς όφελος της λειτουργίας του σχολείου και της
αποκατάστασης καλού εργασιακού κλίματος.

Σενάριο 4:
Ένας φίλος σας εργάζεται σε κάποιο σχολείο άλλης περιφέρειας από τη δική σας.
Συζητώντας μαζί σας εκφράζει παράπονα για τον Διευθυντή του. Κάποια στιγμή
σας λέει: «Ο Διευθυντής μου δεν με επαινεί ότι και αν κάνω. Πρόσφατα
τελείωσα κάτι που ήταν δύσκολο και το είχε ζητήσει επανειλημμένα από άλλους
χωρίς να ανταποκριθούν και εκείνος αντέδρασε λέγοντας: «Μάλιστα, τέλειωσε
κι αυτή η εκκρεμότητα». Έπειτα γύρισε την πλάτη και έφυγε. Προσπαθώ
συνέχεια να κάνω καλά τη δουλειά μου, όμως ειλικρινά δεν έχω καμιά διάθεση
πια να ακούσω τον Διευθυντή μου. Πρόσεξε μην κάνεις τα ίδια.

Μελέτες περιπτώσεων

Δρ. Όλγα Βασιλειάδου
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Σενάριο 6:
Ως διευθυντής έχετε την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σας και
θεωρείτε απαραίτητη τη πραγματοποίηση παιδαγωγικής σύσκεψης σε
εβδομαδιαία βάση ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συζητούν,
να ανταλλάσσουν απόψεις και να σχεδιάζουν τις μελλοντικές τους ενέργειες.
Όμως κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην παραμονή τους στο σχολείο πέρα
από το διδακτικό τους ωράριο, προκειμένου να λάβουν μέρος στην
προγραμματισμένη παιδαγωγική σύσκεψη.

Μελέτες περιπτώσεων

Δρ. Όλγα Βασιλειάδου

Σενάριο 5:
Ο Διευθυντής αναλαμβάνει καθήκοντα στο νέο σχολείο και διαπιστώνει όχι θετικό
κλίμα στο Σύλλογο Διδασκόντων, το ίδιο και σε σχέση με το Σύλλογο Γονέων, καθώς
και υστέρηση στην εικόνα των αιθουσών διδασκαλίας. Προβληματίζεται και
αναζητά τρόπους για την ανατροπή αυτής της κατάστασης


