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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται µία περιγραφή/έκθεση των συναντήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο επιµορφωτικό πρόγραµµα: "Επιµόρφωση Στελχών: e-

διοικητικές θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές", το οποίο υλοποιήσαµε κατά το 

σχολικό έτος 2013-2014. Στόχος του Σεµιναρίου ήταν η επιµόρφωση των Στελεχών 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας σε θέµατα ∆ιοίκησης Εκπαιδευτι-

κών Μονάδων, η ανταλλαγή απόψεων µε αφορµή ζητήµατα που αφορούν την καθη-

µερινή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων και η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας 

στη ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης. Το σεµινάριο υλοποιήθηκε µε τη «µεικτή» µέθοδο 

διδασκαλίας, συνδυάζοντας δώδεκα (12) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις (εικό-

να 1), τέσσερις (4) τηλεδιασκέψεις (εικόνα 2) και εκπαίδευση από απόσταση µε χρή-

ση υπολογιστή (εικόνα 3).  

 

Εικόνα 1. Το πρόγραµµα των συναντήσεων 
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Εικόνα 2. Τηλεδιασκέψεις 

 

 

Εικόνα 3. Το περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
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Όλη η διαδικασία κατευθύνονταν από µία κεντρική µελέτη περίπτωσης. Οι συµµετέ-

χοντες στην επιµόρφωση εκπαιδευτικοί λειτουργούσαν ως µέλη ενός εικονικού συλ-

λόγου διδασκόντων, είχαν συγκεκριµένους ρόλους (π.χ ∆/ντής, Υποδιευθυντές), οι 

οποίοι απέρρεαν µέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της στοχαστικής - µη στοχαστικής 

και δηµιουργικής µάθησης, καθώς και ρόλους που πήγαζαν από χαρακτηριστικά προ-

σωπικότητας και διαχειρίζονταν τα υπό διαπραγµάτευση θέµατα (εργαστήρια, ειση-

γήσεις, εκπαιδευτικό υλικό) της επιµόρφωσης µέσα από τους ρόλους τους. Κοινός 

στόχος όλων ήταν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του «εικονικού σχολείου» στο 

οποίο υπηρετούσαν και να βοηθήσουν το νέο ∆/ντή τους, ώστε να πάρει σωστές απο-

φάσεις και να βρει λύσεις στα κοινά προβλήµατα που αντιµετώπιζαν. 

 

Ακολουθεί η Μελέτη Περίπτωσης: 

 
Ο Σωφρόνης είναι ένας νέος ∆ντής στο 5ο Γενικό Λύκειο της πόλης δίχως προηγούµενη εµπει-

ρία στη ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης. ∆ιαθέτει κάποιες εµπειρικές γνώσεις, ωστόσο δεν στοχεύει 

στην αιτιολόγηση των πεποιθήσεων, των παραδοχών και των γνώσεών του, παρά µόνο στη 

χρήση όσων γνωρίζει και µε τον τρόπο που αυτά συνηθίζουν να γίνονται. Ενεργεί, χρησιµοποι-

ώντας τις γνώσεις που διαθέτει στηριζόµενος στη συνήθεια, δίχως διάθεση αιτιολόγησης ή κρι-

τικής θεώρησης των γνώσεων, απόψεων και των πεποιθήσεων/παραδοχών που τον χαρακτηρί-

ζουν. Συνήθως, απορρίπτει οτιδήποτε νέο και τον χαρακτηρίζει ο φόβος για οποιαδήποτε αλλα-

γή. Συχνά, κάνει βιαστικές κρίσεις, χωρίς να αναλογίζεται τις συνέπειες και διακρίνεται από µία 

στενή αντίληψη των πραγµάτων, δίχως να αναζητά εναλλακτικές οπτικές ή πρωτότυπες λύσεις. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι πολλά και παρά 

τις φιλότιµες προσπάθειες των δυο έµπειρων Υποδιευθυντών, του Γρηγόρη και της Κωνσταντί-

νας, καθώς και του καλού του φίλου και συναδέλφου του Στέφανου, η σχολική χρονιά µοιάζει 

να είναι πραγµατικά δύσκολη. 

Ο Γρηγόρης, χαρακτηρίζεται από µία έντονη κριτική και στοχαστική διάθεση, δε µοιάζει διατε-

θειµένος να δεχθεί τίποτα άκριτα και φαίνεται να ενδιαφέρεται όχι τόσο για το «πώς» κάθε 

πράγµατος όσο για το «γιατί». ∆ιακρίνεται από µία τάση διεξοδικής διερεύνησης των υποθέσε-

ων προκειµένου να καταλήξει σε εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και χαρακτηρίζεται από την 

ικανότητα να διατυπώνει αξιολογικές κρίσεις και να τις στοιχειοθετεί. 

Η Κωνσταντίνα σκέφτεται έντονα τους πιθανούς κινδύνους, τα προβλήµατα, τις δυσκολίες, τα 

µειονεκτήµατα και τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχοµένως να ανακύπτουν σε κάθε περίπτω-

ση. Η σκέψη της κινείται σε καθιερωµένα σχήµατα και στερεότυπα. Εστιάζει στη λογική ανάλυ-

ση των δεδοµένων, στη συσχέτιση, την αποτίµηση και τέλος στην αναζήτηση της µίας και ορθής 

λύσης κάθε προβλήµατος. Εξετάζει τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που βιώνει, χρησιµοποιώ-

ντας ορθολογιστικά στοιχεία.  

Ο Στέφανος είναι εξωστρεφής, αισιόδοξος, χαρακτηρίζεται από ευελιξία, θετική και δηµιουρ-

γική σκέψη, τον ενδιαφέρει οτιδήποτε νέο δηµιουργικό και εναλλακτικό. Σκέφτεται και λειτουρ-

γεί έξω από τους συµβατικούς κανόνες της καθηµερινότητας καθώς βασίζεται σε ένα καινοτόµο 

και δηµιουργικό τρόπο θεώρησης των πραγµάτων. Ικανός καθώς είναι να παράγει νέες πρωτό-

τυπες και καινοτόµες ιδέες και λύσεις, µοιάζει ικανός να αλλάξει τη ροή των πραγµάτων και να 

προσφέρει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήµατα του σχολείου, αλλά και σηµαντική βοήθεια 

στο φίλο του τον Σωφρόνη. 

Αν και πέρασαν τρεις µήνες από την έναρξη του σχολικού έτους το προσωπικό δεν έχει σταθε-

ροποιηθεί, γεγονός το οποίο οδηγεί σε αρκετές χαµένες ώρες αλλά και σε εντάσεις µε γονείς και 

κηδεµόνες των µαθητών και µαθητριών του σχολείου, οι οποίοι διαµαρτύρονται για θέµατα που 

αφορούν τη µάθηση αλλά και την ασφάλεια των παιδιών τους. Αρκετοί από τους εκπαιδευτι-

κούς του σχολείου καλούνται να συµπληρώσουν το ωράριό τους σε διαφορετικά σχολεία., ενώ 

συχνά αναφέρονται σε µία σειρά από ζητήµατα επαγγελµατικής και οικονοµικής αβεβαιότητας 

τα οποία δεν τους επιτρέπουν να ασχοληθούν και να αφοσιωθούν στο έργο τους. Εξ αιτίας ό-

λων αυτών  οι παλαιότεροι καθηγητές λένε πως το κλίµα φέτος δεν είναι και τόσο καλό ενώ 
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ταυτόχρονα παρατηρούν ότι αρκετοί µαθητές/τριες παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα συ-

µπεριφοράς αλλά και µαθησιακά προβλήµατα  τα οποία δηλώνουν αναρµόδιοι να τα αντιµετω-

πίσουν.  

Σε µία από τις πρώτες συνεδριάσεις του Συλλόγου ο Στέφανος συµβούλεψε το Σωφρόνη να ζη-

τήσει από τους υπεύθυνους των τµηµάτων να κάνουν µία καταγραφή των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν οι µαθητές/τριες του σχολείου δίνοντας έµφαση στα οικογενειακά αλλά και στα 

µαθησιακά προβλήµατα. Η πρόσφατη επίσκεψη στο σχολείο του Σχολικού Συµβούλου Παιδα-

γωγικής ευθύνης, έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν και να προταθούν µία σειρά από εναλλα-

κτικές προτάσεις που έχουν να κάνουν µε διδακτικές παρεµβάσεις όπως, η εξατοµικευµένη δι-

δασκαλία η δηµιουργική µάθηση και η εργασία σε οµάδες. Η ιδέα αυτή άρεσε στο Στέφανο ο 

οποίος πρότεινε στο Σωφρόνη να δηµιουργήσει οµάδες συνεργασίας εκπαιδευτικών οι οποίες 

θα επεξεργαστούν τα δεδοµένα προσφέροντας την κατάλληλη στο σύλλογο ανατροφοδότηση. Ο 

Γρηγόρης σκέφτεται θετικά την πρόταση, ενώ η Κωνσταντίνα εξέφρασε τις πρώτες της επιφυλά-

ξεις. Ωστόσο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δείχνουν απρόθυµοι να ακολουθήσουν αυτή την 

προοπτική, πολύ περισσότερο δε, όπως αναφέρουν, σε µία εποχή γενικότερης αβεβαιότητας. Ο 

Σωφρόνης ο οποίος ζει τη δική του αβεβαιότητα µοιάζει αµήχανος, τελευταία είναι ιδιαίτερα 

νευρικός και βιώνει όλη την κατάσταση µε ιδιαίτερο άγχος γεγονός που οδηγεί σε µία σειρά συ-

γκρούσεων µε το Σύλλογο διδασκόντων.  

Πριν λίγες µέρες µε αφορµή τη συµπεριφορά δύο µαθητών του Β3, του Γιώργου και του Ανέστη, 

ήρθε εκ νέου στην επιφάνεια το πρόβληµα του Στάθη. Ο Στάθης τοποθετήθηκε την προηγούµε-

νη σχολική χρονιά, ως νεοδιόριστος εκπαιδευτικός στο σχολείο, εµφανίστηκε µε νέες ιδέες προ-

σέγγισης των µαθητών/τριών, καθώς και µία διάθεση να εφαρµόσει εναλλακτικές µορφές διδα-

σκαλίας και αξιολόγησης. Πολύ σύντοµα όµως φάνηκε να χάνει τον έλεγχο διαχείρισης της 

σχολικής τάξης, γεγονός που οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί απέδωσαν στις καινοτόµες προσεγ-

γίσεις καθώς και στη φιλική του διάθεση προς τους µαθητές/τριες. Σήµερα το πρωί ο Σωφρόνης 

κάλεσε σε έκτακτη συνεδρίαση το Σύλλογο διδασκόντων και ο Στάθης για µία ακόµη φορά αι-

σθάνεται το πρόβληµά του να έχει γίνει αντικείµενο συζητήσεων, γεγονός που σταδιακά τον 

οδηγεί σε µία νοοτροπία επιβίωσης: να κλείνεται στον εαυτό του εκτελώντας µηχανιστικά τις 

υποχρεώσεις του, δίχως να αναλαµβάνει πλέον σηµαντικές πρωτοβουλίες. 

Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γρηγόρης έκανε µία σύντοµη αλλά περιεκτική τοποθέτηση α-

ναφορικά µε τα αίτια που όπως χαρακτηριστικά είπε «µας έχουν φέρει έως εδώ». Ωστόσο το 

κλίµα στο Σύλλογο πραγµατικά δεν ήταν καλό: 

Ο Βαγγέλης για µια ακόµη φορά κραυγάζει εµποδίζοντας τους άλλους να εκφραστούν, ενώ 

προσπαθεί µε κάθε τρόπο να επιβάλει τις απόψεις του. Μοιάζει να µην ακούει κανέναν, φωνά-

ζει και δε σέβεται όσους προσπαθούν απεγνωσµένα να πάρουν το λόγο. 

Η Κατερίνα µεταβάλλει τη διαφαινόµενη σύγκρουση σε θέµα ανάλυσης, παρακάµπτοντας ουσι-

αστικά το θέµα σε µια στιγµή που ο χρόνος είναι πολύτιµος. Το γεγονός αυτό εξοργίζει τον Σω-

φρόνη ο οποίος αναζητά απεγνωσµένα άµεσες λύσεις σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα και τίποτε 

περισσότερο.  

Ο Νίκος εδώ και ένα χρόνο περίπου (µετά τις τελευταίες κρίσεις ∆/των) διακρίνεται από µία 

έντονη ανταγωνιστική συµπεριφορά απέναντι στο Σωφρόνη και για το λόγο αυτό µε κάθε ευ-

καιρία επιδίδεται σε µία προσπάθεια µείωσης του κύρους και των επιλογών του, ακόµη και αν 

αυτές µοιάζουν να είναι καλές. ∆ιακατέχεται από την αντίληψη ότι εύκολα ενισχύεις τη θέση 

σου µειώνοντας τον «αντίπαλο». Γιατί άλλωστε να προσπαθήσεις να είσαι καλύτερος όταν µπο-

ρείς απλώς να δείξεις πως ο άλλος είναι χειρότερος;  

Ο Μιχάλης επιφυλακτικός όπως πάντα αµφισβητεί τις προθέσεις του ∆ιευθυντή και των Υποδι-

ευθυντών του σχολείου. Συνήθως αισθάνεται ότι οι άλλοι «τον ρίχνουν», κάτι που επαναλαµ-

βάνει για µία ακόµη φορά. Φοβάται ιδιαίτερα µήπως βρεθεί σε ευάλωτη θέση και τον εκµεταλ-

λευτούν. Μοιάζει υπερευαίσθητος στους υπαινιγµούς και στην ύπαρξη της παραµικρής υποψίας 

ότι οι άλλοι έχουν αρνητική διάθεση απέναντί του, συχνά φτάνει στο σηµείο να αισθάνεται ότι 

καταδιώκεται µε αποτέλεσµα να αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω του ως απειλητικό και κακό. 

Ο Λεωνίδας, ωστόσο, τον καθησυχάζει εκφράζοντας για µία ακόµη φορά δηµόσια την πεποί-

θηση ότι ο ∆/ντής έχει πάντα δίκαιο. Πολλοί γελούν ειρωνικά θεωρώντας ότι ο Λεωνίδας εξα-

κολουθεί να κολακεύει το ∆ιευθυντή αποσκοπώντας σε ιδιαίτερη µεταχείριση. 
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Καθώς η διαδικασία φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο, µία νέα πρόταση του Στέφανου φαίνε-

ται να βρίσκει απήχηση. Εισηγείται ένα πρόγραµµα ενδοσχολικής επιµόρφωσης προσαρµοσµέ-

νο στις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήµατα του σχολείου µε στόχο να δώσει όπως 

λέει την αφορµή να ανοίξει ένας διάλογος για την επίλυση των προβληµάτων. Η ιδέα άρεσε σε 

όλους αν και η Κωνσταντίνα εξέφρασε τις επιφυλάξεις της, ενώ ο Γρηγόρης πρόσθεσε πως όλη 

η προσπάθεια δε θα οδηγήσει πουθενά εάν παράλληλα δεν δηµιουργηθούν οµάδες συνεργασίας 

εκπαιδευτικών στις οποίες θα ανατεθούν θέµατα προς διερεύνηση αναφορικά µε τα προβλήµατα 

του συλλόγου. Η συνεδρίαση έκλεισε µε µία σύντοµη θετική τοποθέτηση ως προς την ενδοσχο-

λική επιµόρφωση που έκανε η Ευγενία, εκπαιδευτικός µε δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας στο σχο-

λείο,  η οποία από πέρυσι είναι και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, καθώς 

η κόρη της φοιτά στην Τρίτη τάξη Λυκείου.  

Τις τελευταίες µέρες έγιναν όλες οι απαραίτητες συζητήσεις, ενέργειες  και συναντήσεις και όλα 

είναι πλέον έτοιµα για την έναρξη της επιµόρφωσης. Θα έχει διάρκεια ένα εξάµηνο, οι συνα-

ντήσεις θα γίνονται εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου (κάθε ∆ευτέρα απόγευµα) ενώ θα 

αξιοποιηθεί και το διαδίκτυο για µία σειρά τηλεδιασκέψεων µε ειδικούς επιστήµονες…. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1
η
 Συνάντηση (18

η
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) 

Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

 

Σπύρος Κιουλάνης, "Εναρκτήρια Συνάντηση, αλληλογνωριµία, αποκάλυψη των 
ρόλων, βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης" 

Η πρώτη συνάντηση έγινε στο 4
ο
 ΓΕΛ , σε ένα καλά προετοιµασµένο χώρο. 

Υπήρξε έγκαιρη προσέλευση επιµορφωτών και επιµορφουµένων και η διαδικασία 

έγινε σε φιλικό και άνετο κλίµα, όχι όµως χαλαρό. Οι επιµορφωτές έδειξαν διάθεση 

ενηµέρωσης , ενδιαφέρον, τήρησαν τους χρόνους.  

Η πρώτη άσκηση (γνωριµίας) διεξήχθη σε ήπιο και φιλικό κλίµα, µε άνεση 

και χιούµορ-ειδικά στο παιχνίδι ρόλων. 

Στη δεύτερη άσκηση υπήρξε προβληµατισµός, σκεπτικισµός, κινητικότητα, 

έντονη συζήτηση, ζωηρό ενδιαφέρον. Επίσης υπήρξε συγκαταβατικότητα στην παρα-

µονή στις οµάδες, καθώς οι περισσότεροι ήθελαν να αλλάξουν. Τηρήθηκαν οι χρόνοι, 

η παρουσίαση διήρκεσε 20΄, επιλύθηκαν απορίες. Τυχαία η δηµιουργία οµάδων: παρά 

τις διαφωνίες παρέµειναν στις αρχικές οµάδες οι περισσότεροι και προσπάθησαν να 

δουλέψουν µε ενδιαφέρον και κριτική σκέψη. Η παρουσίαση έγινε αβίαστα . 

Οι επιµορφωτές συντόνιζαν  διακριτικά και δηµοκρατικά την εργασία. Τις ερ-

γασίες έκλεισε ο επιµορφωτής µε προτροπές για συνέχιση τους στην πλατφόρµα σε 

ήπιο και φιλικό κλίµα. 

Εξαιρετική ήταν η παρουσίαση των συναδέλφων στο παιχνίδι των ρόλων. Ο 

Σωφρόνης ήταν πειστικότατος και ο Βαγγέλης επίσης. Όποιος παρακολουθούσε τη 

συζήτηση , νόµιζε πως βρισκόταν σε πραγµατικό περιβάλλον συνεδρίασης συλλόγου. 

Βέβαια και  οι άλλοι καθηγητές δηµιούργησαν εξαιρετικές συνθήκες µίµησης της 

πραγµατικότητας: Ο υποδ/ντής , η Κατερίνα , ο Στέφανος  παρουσιάστηκαν µε πει-

στικότητα και ενάργεια. Ο ιδιαίτερος ρόλος του Νίκου αποδόθηκε µε πειθώ και φυσι-

κότητα.  

Οι παραπάνω τεχνικές δηµιουργούν κλίµα πραγµατικών-φυσικών καταστά-

σεων προτρέποντας τους συµµετέχοντες να ανοιχτούν, να καταθέσουν απόψεις, να 

συνεργαστούν. Η προσοµοίωση συλλόγου και η πραγµατικά καλή πρόθεση των επι-

µορφωτών να βοηθήσουν στη δηµιουργία καλής ατµόσφαιρας απέδωσαν µε πολύ θε-

τικά αποτελέσµατα κατά την πρώτη συνάντηση. 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΗΣ

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Αποκάλυψη τώρα!!! 

 

1. ∆ηµιουργούµε µε τυχαίο τρόπο ζευγάρια 

2. Κάθε µέλος δίνει µία µίνι συνέντευξη στο άλλο µέλος µε κύρια σηµεία:  

(1) το όνοµά µου…………………………………………...  

(2) λίγα λόγια για µένα…………………………………….. 
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(3) γιατί συµµετέχω στην επιµόρφωση; (προσδοκίες)……. 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Στη Σχάρα!!! 

 

1. ∆ηµιουργούµε πέντε οµάδες εργασίας µε γεωγραφικά κριτήρια µε βάση τη 

διοικητική σχάρα των Blake και Mouton που ακολουθεί στη σελίδα 2 

2. Μελετάµε τα χαρακτηριστικά κάθε οµάδας και παραµένουµε σ’ αυτή ‘η 

πηγαίνουµε στην οµάδα που µας εκφράζει «ιδεολογικά» 

3. Συζητάµε ως οµάδα και επιλέγουµε το πιο δυνατό σηµείο της οµάδας µας 

µε σκοπό να το προτείνουµε στο Σωφρόνη, ενώ παράλληλα δίνουµε στην 

οµάδα µας ένα όνοµα 

4. ∆ηµιουργούµε ένα πλάνο λειτουργίας του σχολείου µας, ακολουθώντας ή 

χρησιµοποιώντας στοιχεία από τον πίνακα 1 σελίδα 3 και τις επεξηγήσεις 

σελίδες 4,5,6 

5. ανακοινώνουµε στο Σωφρόνη τα πορίσµατα: (1) το διοικητικό στυλ που 

του προτείνουµε (και γιατί) (2) το µοντέλο λειτουργίας που κατά τη γνώµη 

µας πρέπει να ακολουθήσει για την επίλυση των προβληµάτων του σχολεί-

ου 

* Οι οµάδες θα παραµείνουν έως το τέλος της επιµόρφωσης, θα συνεργάζονται 

µε τον τρόπο που αυτές θα επιλέξουν και στο διάστηµα 7/4/2014 – 2/5/2014 θα 

κάνουν την τελική τους πρόταση στο Σωφρόνη την οποία θα αναρτήσουν σε ει-

δικό χώρο στην πλατφόρµα, η οποία θα αποτελέσει και το τελικό οµαδικό παρα-

δοτέο της επιµόρφωσης. 
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Ο Προγραµµατισµός 

Είναι η διαδικασία ή το σύστηµα των ενεργειών µε τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι 

της σχολικής µονάδας, προβλέπεται η µελλοντική εξέλιξη των µεταβλητών του εσω-

τερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της και προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργει-

ες και τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριµένο περιβάλλον. 

Αναφέρεται, δηλαδή, στο "τι" θα γίνει, "γιατί", "µε ποια µέσα", "πότε" θα γίνει και 

"ποιος" θα το κάνει. Είναι "η σκέψη πριν τη δράση", η σχεδίαση για το "τι", "ποιος" 

και "γιατί" θα πραγµατοποιηθεί µια ενέργεια, ποια µέσα θα χρησιµοποιηθούν 

 

Η Οργάνωση 

Είναι η διαδικασία µε την οποία το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινοµείται σε επιµέρους καθήκοντα. κατανέ-

µεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία αναθέτονται παράλληλα οι σχετικές ευθύ-

νες και διατίθενται οι κατάλληλοι πόροι.  

Με τη λειτουργία αυτή γίνεται σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή µιας 

δράσης, τη λήψη µιας απόφασης, τα είδη διαδικασιών και κανόνων, σύµφωνα µε τα 

οποία επιλύονται τα προβλήµατα σε έναν οργανισµό, όπως η επιχείρηση, το σχολείο 

κτλ. Εποµένως, η οργάνωση εκφράζεται συνήθως µε: 

α. Οργανόγραµµα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση, δηλ. µια 

σχηµατική απεικόνιση σε διάγραµµα διευθύνσεων, τµηµάτων κτλ. που υπάρχουν σε 

µια επιχείρηση. 

β. Καταµερισµό των εργασιών. 

γ. Εκχώρηση εξουσίας σε χαµηλότερα κλιµάκια διοίκησης, 

δ. Τµηµατοποίηση των λειτουργιών ή µε άλλη µορφή τµηµατοποίησης. 
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Η ∆ιεύθυνση 

Η διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι, δηλαδή, η 

καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της επι-

χείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων. Αποτελεσµατική διεύθυνση 

σηµαίνει και αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των µελών µιας επιχείρησης. Πολ-

λά προβλήµατα µέσα στην επιχείρηση δηµιουργούνται από έλλειψη επικοινωνίας. Η 

διαµόρφωση κλίµατος συνεργασίας και κατανόησης µεταξύ των στελεχών της επιχεί-

ρησης 

  

Ο Έλεγχος 

Είναι η συστηµατική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων µελών της επι-

χείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους 

που έχουν τεθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να γίνει ο έλεγχος 

και ο σχεδιασµός του κατάλληλου συστήµατος ελέγχου. Η λειτουργία του ελέγχου 

δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραµµατισµού. Οι δύο λειτουργίες 

είναι ή θα πρέπει να είναι οργανικά δεµένες. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν 

µπορεί να είναι αποκοµµένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία. 

 

1.1 Α∆ΙΑΦΟΡΟ ή ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΥΛ: Χαµηλό ενδιαφέρον για παραγωγή κι ανθρώ-

πους 

1. Κάνει ότι είναι απολύτως απαραίτητο 

2. Αντιστέκεται στην αλλαγή 

3. Χαλαρώνει όταν δεν επιβλέπεται 
4. ∆ε χάνει την ευκαιρία να επικρίνει 

5. Εφιστά την προσοχή στα λάθη των άλλων 

 

1.2. ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΥΛ: Υψηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή και χαµηλό για τους 

ανθρώπους 

1. αυταρχικός 
2. όλα πρέπει να γίνονται όπως θέλει ο ίδιος 

3. δεν ακούει αλλά διατάζει 

4. δεν τον απασχολούν τα αισθήµατα και οι απόψεις των άλλων 

5. γίνεται επιθετικός όταν αµφισβητείται 
6. εξετάζει και ελέγχει το προσωπικό 

7. Επιστηµονική ∆ιοίκηση _ Teylor (έµφαση στην παραγωγή) 

8. Θεωρία Χ του Mc Gregor – Ο µέσος εργαζόµενος θα πρέπει να εποπτεύεται 

αυστηρά για να αποδώσει – Το στέλεχος της διοίκησης θα πρέπει να ασκεί 

αυστηρό έλεγχο µέσω ανταµοιβής και εποπτείας 

9. Το πρότυπο συµπεριφοράς Α του C. Argyris (είναι αυταρχικό και σκληρό, 

απαιτεί αυστηρό έλεγχο και στενή επίβλεψη) 
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1.3. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΣΤΥΛ: Υψηλό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις σχέ-

σεις 

 

1. τον ενδιαφέρουν οι άνθρωποι 
2. θέλει να είναι αρεστός 

3. αποφεύγει τις συγκρούσεις 
4. εγκωµιάζει τα επιτεύγµατα σε βαθµό κολακείας 

5. συγκαλύπτει τη νωθρότητα και την κακή απόδοση 

6. τείνει στη διοίκηση «δι’ επιτροπής» 

7. Συµπεριφορική ∆ιοίκηση – επικέντρωση σε τρόπους ικανοποίησης των αν-

θρώπινων αναγκών (παρακίνηση ανθρώπινου δυναµικού) 

8. Θεωρία Υ του Mc Gregor – ελευθερία κινήσεων ώστε να αγαπήσει ο εργαζό-

µενος τη δουλειά του και να αποδώσει καλύτερα 

9. Το πρότυπο συµπεριφοράς Β του C. Argyris (έχει χαρακτήρα ήπιο και αν-

θρωπιστικό,  χρησιµοποιεί σα µέσο, για τη συµµόρφωση των υφισταµένων 

την πειθώ και επιδιώκει την εξασφάλιση καλών ανθρώπινων σχέσεων. 

 

1.4 ΣΤΥΛ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ: Ισορροπηµένο ενδιαφέρον για ανθρώπους και παρα-

γωγή 

 

1. ενεργεί κατά γράµµα 

2. συντηρεί το υφιστάµενο σύστηµα 

3. είναι ευσυνείδητος παρά νεωτεριστής ή δηµιουργικός 

4. Ενδεχοµενικές προσεγγίσεις: προσαρµογή στα χαρακτηριστικά του περιβάλ-

λοντος (για τα ελληνικά δεδοµένα: Γραφειοκρατικό πρότυπο – συγκεντρωτικό 

µοντέλο) 

 

1.5  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΥΛ: Υψηλό ενδιαφέρον για παραγωγή και ανθρώπους 

1. αξιολογεί τις επιδόσεις µε κριτήριο τους στόχους 

2. αντιµετωπίζει ψύχραιµα τις συγκρούσεις 

3. µεταβιβάζει αρµοδιότητες 
4. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Απαιτεί την προσπάθεια και συµµετοχή όλων των ατόµων την αποδοχή κοινού 

οράµατος µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών όλων των 

ενδιαφεροµένων µελών µέσα και έξω από τον οργανισµό. Οι βασικές αρχές της 

∆ΟΠ είναι : (1) η συνεχής βελτίωση (2)  η οµαδική εργασία (3) η αξιοποίηση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων (4) η συµµετοχή και ανάπτυξη των 

εργαζοµένων (5) η εκπαίδευση και η επιµόρφωση του προσωπικού 

5. ∆ιοίκηση στη βάση στόχων ΜΒΟ (Management by Objectives) («µ ία φιλο-

σοφία» ή ένα «σύστηµα», στο οποίο τα ηγετικά στελέχη από κοινού µε τους 

υφισταµένους τους προσδιορίζουν τους στόχους του οργανισµού που πρέπει 

να επιτευχθούν) 

6. Θεωρία Ζ -  William Ouchi – οµαδική εργασία 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2
η
 Συνάντηση (22

η
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα "Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης Web2.0 - Βιωµατικό 

Εργαστήριο" 

 

Η 2
η
 Συνάντηση έγινε στο εργαστήριο Πληροφορικής του 4

ου
 ΓΕΛ. Η πρώτη 

οµάδα παρακολούθησε το εργαστήριο 6-7:30 και η δεύτερη 7:30-9:00. Η πρώτη ε-

ντύπωση ήταν η ανησυχία και η αγωνία αρκετών συµµετεχόντων µήπως δεν προλά-

βουν να κατανοήσουν τη λειτουργία του συστήµατος της τηλεδιάσκεψης. Ευτυχώς η 

επιµορφώτρια  καθησύχασε τους συµµετέχοντες και παρουσίασε δύο φορές αναλυτι-

κά τη λειτουργία του. 

Το κλίµα ήταν έντονο, ζωηρό και καθώς η ανησυχία ήταν εµφανής θυµίζαµε 

σχολική τάξη ζωηρών µαθητών. Το αρνητικό ήταν ότι ρωτούσαν πολλοί µαζί και η 

επιµορφώτρια δυσκολευόταν να απαντήσει στον καθένα χωριστά.  

Μάθαµε να επεξεργαζόµαστε από κοινού έγγραφα, µε τη βοήθεια του Google 

Drive και ήταν πρωτόγνωρη εµπειρία να βλέπουµε ζωντανά στο έγγραφο µπροστά 

µας τις αλλαγές που κάνει κάποιος από τους συνεργάτες  µας. 

Τέλος , µετά τη δεύτερη επανάληψη και καθώς η ώρα είχε τελειώσει και ερχό-

ταν ήδη το δεύτερο τµήµα, η κ. Χαρπαντίδου µας καθησύχασε µε την υπόσχεση ότι 

κατά την τηλεδιάσκεψη θα µας βοηθούσε σε όποιο πρόβληµα και αν εµφανιζόταν. 

Εξάλλου πρότεινε για περισσότερη σιγουριά να κάνουµε ένα δοκιµαστικό την Κυρι-

ακή, αλλά ούτε και σε αυτό συµφωνήσαµε. Μάλλον λειτούργησε θετικά το ότι µας 

έδωσε το τηλέφωνο της και την υπόσχεση για βοήθεια κατά τη διάρκεια του µαθήµα-

τος. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3
η
 Συνάντηση (25

η
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) 

Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Οικονόµου Ανδρέας "Ηγεσία στις δοµές της Εκπαίδευσης" – Τηλεδιάσκεψη 

 

Οι περισσότεροι ήταν έτοιµοι, όπως και ο καθηγητής ένα τέταρτο νωρίτερα.  

Ο καθηγητής ήταν πολύ άνετος, εξοικειωµένος µε την τηλεδιάσκεψη και η κ. Χαρπα-

ντίδου πάντα σε ετοιµότητα-και πολύ διακριτικά-και το µάθηµα ξεκίνησε. Θέµα: η 

ηγεσία στις δοµές της εκπαίδευσης. Παρουσιάστηκαν τα µοντέλα ηγεσίας και δόθη-

καν δύο ασκήσεις. Οι συµµετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συµµετείχαν συ-

ζητώντας και έθεταν προβληµατισµούς στους οποίους ο κ. Οικονόµου απαντούσε 

πρόθυµα.  

Το κλίµα ήταν φιλικό, άνετο, υπήρχε ελευθερία διαλόγου και πολλαπλή προ-

σέγγιση του θέµατος. Οι δύο ώρες κύλησαν ευχάριστα, χωρίς διάλειµµα. Η κούραση 

βέβαια ήταν προφανής σε αρκετούς συµµετέχοντες λόγω του προχωρηµένου της ώ-

ρας.  

∆εν είχαµε εικόνα του καθηγητή, όµως ακουγόταν ευκρινώς, ευχάριστα και 

καθαρά και τα κείµενα της εισήγησης διαβάζονταν εύκολα.  

Όλοι οι συµµετέχοντες έµειναν ευχαριστηµένοι από την εισήγηση και κλείνο-

ντας έδωσαν ραντεβού για την επόµενη, πιο ήσυχοι, αφού η πρώτη πήγε πολύ καλά.  

Ένα αρνητικό ήταν ότι κάποιοι έγραφαν µόνο για να γράψουν κάτι ή για πλά-

κα. Επίσης κάποιοι προσπάθησαν να ξεστρατίσουν τη συζήτηση , αλλά η εµπειρία 

του καθηγητή το απέτρεψε.  

Γενικά ήταν µια εξαιρετική εµπειρία και µια εισήγηση που έγινε µε γνώσεις, 

σεβασµό και χρήση πληροφοριακών συστηµάτων.  
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4
η
 Συνάντηση (2

η
  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

∆ράση, "Οι προϋποθέσεις καλής ακρόασης - Επικοινωνία" 

 

Έπειτα από συζήτηση καταλήξαµε ότι : 

Όταν υπάρχει :  

• ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ-ΘΕΛΩ 

• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

• ΜΗΝΥΜΑ 

• ΧΡΟΝΟΣ 

• ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ 

• ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 

• ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

• ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

• ΣΤΑΣΗ-ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 

• ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ 

 

Τότε υπάρχει και επικοινωνία. 

Οι επιµορφώτριες δούλεψαν βιωµατικά το θέµα. Για κάποιους ήταν γνωστά , 

αλλά δεν το έδειξαν για να δουλέψει η συνάντηση και για τους καινούριους.  

Το α΄ µέρος : οι ασκήσεις ήταν γνωστές στους περισσότερους, γι’ αυτό δεν 

ενθουσιάστηκαν. Έγιναν µάλλον από υποχρέωση(πρόκειται για ασκήσεις που γίνο-

νται σε όλα σχεδόν τα βιωµατικά, γνωριµίας, µαθαίνω να ακούω, κτλ) 

Στο β΄ µέρος στην άσκηση-ιστορία µε τη Γενοβέφα το ενδιαφέρον αυξήθηκε , 

αλλά όχι ιδιαίτερα. Βέβαια η άσκηση ολοκληρώθηκε , γιατί κάποιοι τα άκουγαν για 

πρώτη φορά . Πάντως δεν υπήρξε ούτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ούτε διάθεση, γιατί αρ-

κετοί από τους συµµετέχοντες είχαν ξαναδεί αυτές τις ασκήσεις και περίµεναν κάτι 

περισσότερο ή διαφορετικό.  

 



 17

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5
η
 Συνάντηση (9

η
  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Οικονόµου Ανδρέας "Επικοινωνία των Στελεχών της Εκπαίδευσης µε συναδέλ-

φους, µαθητές και γονείς" - Τηλεδιάσκεψη 

 

Οι περισσότεροι ήταν έτοιµοι, όπως και ο καθηγητής ένα τέταρτο νωρίτερα. Ο 

καθηγητής ήταν πολύ άνετος, εξοικειωµένος µε την τηλεδιάσκεψη και η κ. Χαρπα-

ντίδου πάντα σε ετοιµότητα-και πολύ διακριτικά-και το µάθηµα ξεκίνησε. Θέµα : Ε-

πικοινωνία των στελεχών της εκπ/σης µε συναδέλφους, µαθητές, γονείς. Οι συµµετέ-

χοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συµµετείχαν συζητώντας και έθεταν προβληµα-

τισµούς στους οποίους ο κ. Οικονόµου απαντούσε πρόθυµα.  

Το κλίµα ήταν φιλικό, άνετο, υπήρχε ελευθερία διαλόγου και πολλαπλή προ-

σέγγιση του θέµατος ∆εν είχαµε εικόνα του καθηγητή, υπήρξε δυσκολία στην επικοι-

νωνία και πολλά παράσιτα στη γραµµή  

Τέθηκαν ενδιαφέροντα θέµατα, π.χ  µε ποιους επικοινωνούµε κάθε µέρα, τα 

προβλήµατα της επικοινωνίας , γιατί επικοινωνούµε κτλ.  

Ωραία σκίτσα και εξαιρετικά χρήσιµες διαφάνειες. Πάλι ξεστρατίσαµε στην 

κουβέντα και πάλι ο κ. Οικονόµου µας επανέφερε. 

Γενικά ήταν µια εξαιρετική εµπειρία και µια εισήγηση που έγινε µε γνώσεις, 

σεβασµό και χρήση πληροφοριακών συστηµάτων. Μας κράτησε αµείωτο το ενδιαφέ-

ρον µέχρι τέλους. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6
η
 Συνάντηση (16

η
  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Αλέξανδρος Καράκος, "Τεχνικές και σύγχρονες προοπτικές του ∆ιαδικτύου" 

 

O εισηγητής εστίασε στις προοπτικές του διαδικτύου. Χρήσιµα και ενδιαφέ-

ροντα όσα είπε και για την τάξη και για τη διεύθυνση και για προσωπικές αναζητή-

σεις. Λίγο κουραστικά τα αναφερόµενα στην ιστορία του διαδικτύου και όχι ιδιαιτέ-

ρως απαραίτητα. Πάντως ήταν µια µορφή εισαγωγής στο θέµα. Ο εισηγητής κατείχε 

πλήρως το αντικείµενο του και ήταν ευκρινής και σαφής. Έλυσε απορίες, έκανε πλή-

ρη ενηµέρωση και απάντησε ευκρινώς σε όλα τα ερωτήµατα . Εξήγησε τις έννοιες 

του συστήµατος διαχείρισης πόρων και του ελεύθερου λογισµικού που υπάρχει στο 

ΠΣ∆. Εξήγησε όρους όπως σύγχρονη διαλειτουργικότητα, ενιαίος εντοπισµός πόρων. 

Πολύ χρήσιµα  και ενδιαφέροντα, εισήγηση πανεπιστηµιακού επιπέδου. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7
η
 Συνάντηση (13

η
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Τοζακίδης Ανανίας, "Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο και οι σύγχρονες τάσεις της ειδι-
κής αγωγής" 

 

Το θέµα του κ. Τοζακίδη ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο και ενδιαφέρον. Ο εισηγητής 

δεν κατάφερε να λύσει τις όποιες απορίες-πολλές και σχετιζόµενες µε το νοµικό 

πλαίσιο. Ουσιαστικά παρουσίασε την εισήγηση του χωρίς χρώµα και ένταση-µόλις 

ακουγόταν- και δεν διευκρίνισε ούτε πρόσθεσε κάτι νέο . Πολύ περισσότερα πράγµα-

τα ακούστηκαν για το θέµα της ειδικής αγωγής σε άλλες εισηγήσεις, πιο ουσιαστικά 

και πρακτικά. Το κλίµα ήταν αδιάφορο και υποτονικό. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8
η
 Συνάντηση (20

η
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) 

Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

 

 

Οικονόµου Ανδρέας "∆ιαχείριση κρίσεων στο σχολείο" - Τηλεδιάσκεψη 

 

Για τη συνάντηση αυτή ισχύουν όσα γράφτηκαν στις προηγούµενες,  µέχρι τη 

στιγµή που το σύστηµα και ο ηλεκτρονικός δαίµων µας έστειλαν για ύπνο, καθώς χά-

θηκαν εικόνα και ήχος. Και πάλι η εξαιρετική δουλειά του κ. Οικονόµου µε τις δια-

φάνειες έσωσε την κατάσταση, γιατί το θέµα διαχείρισης κρίσεων είναι από τα σηµα-

ντικότερα στο σχολείο. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9
η
 Συνάντηση (3

η
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Μλεκάνης Μιχάλης "Συνεργασία Σχολείου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης : το νέο 

πλαίσιο λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών" 

 

O εισηγητής εστίασε στις σχέσεις σχολικών επιτροπών και διευθυντών και 

εξήγησε πώς λειτουργούν οι σχολικές επιτροπές. Τι αρµοδιότητες έχουν, µε ποιους 

συνεργάζονται, πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια κτλ. Το θέµα ενδιαφέρει τους διευθυ-

ντές των σχολικών µονάδων , όµως δεν ήταν απόλυτα συναφές µε την περίπτωση που 

εξετάζαµε. Επιπλέον καθώς οι περισσότεροι είχαν ήδη σχηµατισµένη άποψη για τη 

διαχείριση των οικονοµικών , δεν έκαναν ερωτήσεις ούτε έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον. Ο εισηγητής παρουσίασε το θέµα του χωρίς ιδιαίτερη θέρµη και ο χρόνος ήταν 

υπεραρκετός- καθυστέρησε και κοντά µισή ώρα, τέλος πάντων, ανειληµµένες υπο-

χρεώσεις.  
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10
η
 Συνάντηση (10

η
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Παναγιωτίδου Αναστασία "Η ∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού - Βιωµατικό 

Εργαστήριο" 

 

Η συνάντηση αυτή είχε πραγµατικά επιµορφωτικό χαρακτήρα. Πολύ ενδιαφέ-

ρουσα ήταν η δραστηριότητα µε την µελέτη περίπτωσης , όπου φάνηκαν οι προσδο-

κίες και οι ανησυχίες των εκπ/κών. Οι επιµορφούµενοι δούλεψαν σε οµάδες µε πολύ 

ενδιαφέρον και αντηλλάγησαν απόψεις πολύ ενδιαφέρουσες µέσα στις οµάδες και 

στην ολοµέλεια . Η συζήτηση που ακολούθησε την εργασία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα 

και ο χρόνος κύλησε χωρίς να το καταλάβουµε.  

Το θέµα της κ. Παναγιωτίδου (διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού) είναι από 

τα πιο πολύπλοκα αλλά και ενδιαφέροντα.  

Πιστεύω πως λύθηκαν πολλές απορίες, αλλά δόθηκε και αφορµή για προβλη-

µατισµό. 

Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η οικειότητα, η  αµεσότητα των απαντήσεων και το 

πραγµατικό ενδιαφέρον της κ. Παναγιωτίδου για συζήτηση και επίλυση αποριών, µέ-

σα σ’ ένα φιλικό κλίµα. 

 



 23

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11
η
 Συνάντηση (17

η
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) 

Καραλής Αθανάσιος  "Σχολείο και δια βίου µάθηση" - Τηλεδιάσκεψη 

 

Υπήρξαν σηµαντικά προβλήµατα στο δίκτυο µε αποτέλεσµα η τηλεδιάσκεψη να ολο-

κληρωθεί µέσω skype, Το υλικό στάλθηκε στους συµµετέχοντες ηλεκτρονικά, προ-

κειµένου να το µελετήσουν. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12
η
 Συνάντηση (24

η
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)  

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Μαρτίδης Ιάκωβος "Το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών" 

 

Το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών. Ο εισηγητής εστίασε στην προσωπι-

κότητα και τα προσωπικά – οικογενειακά προβλήµατα των εκπαιδευτικών, εκτιµώ-

ντας τα ως αγχογόνους / στρεσογόνους παράγοντες. Υπήρξε έντονη αµφισβήτηση 

κάποιων θέσεων αλλά και του ορισµού της έννοιας «άγχος» από τους επιµορφούµε-

νους. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13
η
 Συνάντηση (17

η
  ΜΑΡΤΙΟΥ) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Βαµβούρη Χριστίνα "Προσεγγίζοντας τη µικρο-ιστορία του τόπου µέσα από την 
τοπική ιστορία : το παράδειγµα της ∆ράµας" 

 

Η συνάντηση µε την κα Βαµβούρη ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εποικο-

δοµητική. Το θέµα της τοπικής ιστορίας ενδιέφερε όλους, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Η συµµετοχή ήταν εντυπωσιακή και ο χρόνος πέρασε ευχάριστα και εποικοδοµητικά. 

Ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέµατα και το υλικό ήταν εξίσου ενδιαφέρον 

και χρήσιµο. Σ΄ ένα άνετο και φιλικό κλίµα έγινε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων µε 

σεβασµό και καλή διάθεση . 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14
η
 Συνάντηση (31

η
  ΜΑΡΤΙΟΥ) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Μακράκης ∆ηµήτριος "Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

µε την χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων"  

 

Ο κ. Μακράκης είναι ΠΕ04 αλλά στην εισήγηση του επέλεξε –επιτυχώς- να 

ασχοληθεί µε θέµα Βιολογίας, απλό και ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο, χρήσιµο και ενδια-

φέρον το λογισµικό που έδειξε, τα φύλλα εργασίας πολύ λειτουργικά και προσιτά. 

Έκανε µια γενική εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Εντοπίστηκε η σηµασία των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση και εξήγησε –έδειξε τι είναι το ψηφιακό σχολείο. Επισηµάν-

θηκε η ανάγκη ριζικών αλλαγών σε θεσµικό πλαίσιο, προγράµµατα σπουδών και επι-

µόρφωση εκπαιδευτικών. 

 Συνδέονται τα φύλλα εργασίας µε τις ΤΠΕ; Εφαρµόστηκαν τα µοντέλα, απο-

τύχανε; Οι ερωτήσεις τέθηκαν σε κλίµα αµφισβήτησης… Ο καθένας βγάζει τα συ-

µπεράσµατά του. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15
η
 Συνάντηση (7

η
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ)  

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Αµπατζόγλου Γεώργιος "Συνεργασία Σχολείου και Σχολικού Συµβούλου Γενικής 
Παιδαγωγικής Ευθύνης" 

Η παρουσίαση του θέµατος έγινε µε χρήση διαφανειών και µε επισήµανση   

κύριων σηµείων χρήσιµων για την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων. Ακολούθησε 

συζήτηση σχετική στην οποία συµµετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και τονίστηκαν ι-

διαίτερα θέµατα που αναφέρονταν στην  αυτοαξιαλόγηση της σχολικής µονάδας. Η 

συνδροµή του, καθώς και η βοήθειά του θεωρήθηκαν µεγάλης σηµασίας γι' αυτό 

προτάθηκε η συνεργασία  του  µε τα σχολεία, στα οποία είναι παιδαγωγικά υπεύθυνος 

ώστε να υπάρχει το  καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Εξασφαλίστηκε η αποσαφήνιση 

όλων των  επιµέρους λεπτοµερειών µε στόχο την υποστήριξη του συλλό-

γου  διδασκόντων για την αποφυγή λαθών ή παραλείψεων. Η συνάντηση ολοκληρώ-

θηκε σε κλίµα απόλυτης υποστήριξης. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16
η
 Συνάντηση (5

η
  ΜΑΪΟΥ) 

                         Της Ειρήνης Νικηφοράκη (εκπαιδευόµενη στο Σεµινάριο) 

Χρίστος Σαΐτης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, “Σχολική ηγεσία – 

Συναισθηµατική Νοηµοσύνη” 

Γεώργιος ∆ανιήλ, Νοµικός Σύµβουλος Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Π/θµιας και 

∆/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ,  “Το νέο πειθαρχικό δίκαιο στην 
Εκπαίδευση” 

 

 

Ο Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Χρίστος Σαΐτης ήρθε στη ∆ράµα 

στο πλαίσιο των Ηµερών Εκπαίδευσης της ∆∆Ε ∆ράµας.  Επιµόρφωσε τους συµµε-

τέχοντες πάνω σε καίρια ζητήµατα εκπαιδευτικής ηγεσίας χρησιµοποιώντας κατάλ-

ληλα παραδείγµατα. 

 

Στη διάρκεια της ηµερίδας πραγµατοποιήθηκε µέσα σε ένα εγκάρδιο κλίµα η αποτί-

µηση του ετήσιου σεµιναρίου «е-επιµόρφωση στελεχών εκπαίδευσης», που διοργά-

νωσε η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ράµας σε συνεργασία µε το ∆η-

µοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών) και την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. 
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