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Ο παιδαγωγικός ρόλος
Ο ∆ιευθυντής ως παιδαγωγός των εκπαιδευτικών του
σχολείου. Ως µέντορας των νεοδιόριστων ή µε λίγα χρόνια
υπηρεσίας ή των προερχόµενων από αλλαγή βαθµίδας. 

• Εκφράζεται στο βελτιωµένο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα. Σε
αυτό εκτός από τις γνώσεις περιέχεται η αρµόζουσα στις
συνθήκες συµπεριφορά, η εντιµότητα, ο σεβασµός στον
άλλον, και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που συνοψίζονται
στον όρο πολιτειότητα (citizenship) 

• Εκφράζεται ως ασφαλές και παραγωγικό περιβάλλον
εργασίας για όλους. Παραγωγικό σε γνώσεις, 
δεξιότητες, καινοτοµίες, στάσεις και αξίες…

• Ασφαλές για διδάσκοντες διδασκόµενους και λοιπούς
εργαζόµενους στο χώροι του σχολείου.( συναισθηµατική, 
σωµατική, κλπ ασφάλεια) 



∆ύσκολος ρόλος
Κοινότυπες διαπιστώσεις:
1. Μειώνεται η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη του σκοπού της

κοινωνικής αγωγής, (Πολιτειότητα)
2. Ενισχύεται το αίτηµα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
3. Αυξάνεται η παραγωγή νέας γνώσης και προτάσεων για την

αντιµετώπιση της. Ελάχιστες αποδεικνύονται αποτελεσµατικές
Ο συνδυασµός των 1,2,3 δηµιουργεί
• αρνητική στάση και παραίτηση από την προσπάθεια

στροφή σε παρωχηµένες παιδαγωγικές
• Το ερευνητικό ρεύµα (what works) για τον εντοπισµό των

αποτελεσµατικών λύσεων και την ερµηνεία τους, τη
διάχυσή τους στην κοινότητα καθώς και για την
αξιολόγηση των νέων προτάσεων

• Την πρόσκληση προς την εκπαιδευτική κοινότητα:  
Γνώρισε, σχεδίασε, δοκίµασε, επέλεξε.



Ας αναστοχαστούµε για λίγο
• Για µένα πειθαρχία στο σχολικό
περιβάλλον σηµαίνει.......

• Η απείθαρχη συµπεριφορά…. 
• Υπακοή, συµµόρφωση ή αυτοπειθαρχία; 
• Η αυτοπειθαρχία είναι πάγιος αλλά
δύσκολος στόχος. Επιδιώκοντας την
πειθαρχία είναι δυνατό να διολισθήσουµε
σε άλλα προβλήµατα ;  Υπάρχουν
παρενέργειες από την εξουσία του
δασκάλου; 

Επόµενη



Κοινωνικά
προσαρµοσµένη

Κοινωνικά µη
προσαρµοσµένη

ΑυτόνοµηΚαταναγκαστική

Συγκρότηση της
προσωπικότητας

Επιλογή Αθέλητη

Αντιµετωπίζεται

Παιδαγωγική
Ιατρική

∆ικαιοσύνη

Συνεχής επανα-
λαµβανόµενη
επιτήρηση /διόρθωση

Καλλιεργείται

Συµπεριφορά του µαθητή

αντίδραση ατοµική ή
συλλογική, διαρροή, κ.ά

Προκαλεί ψυχολογικά
προβλήµατα.

πίσω



Υπακοή ή αυτοπειθαρχία; 

• Υπακοή
• Εδράζεται σε επιβραβεύσεις
και ποινές

• Εστιάζει και στοχεύει στην
αποτροπή της εκδήλωσης
της ανεπιθύµητης
συµπεριφοράς

• Αποδίδει περισσότερο σε
µαθητές που δεν την έχουν
ανάγκη

• Κατάλληλη για θέµα
ασφάλειας

• Αποδίδει σε σύντοµο χρόνο
αλλά τα αποτελέσµατα
διαρκούν λίγο χρόνο. 

• Αυτοπειθαρχία
• Εδράζεται σε αξίες. Ο

µαθητής διδάχθηκε και
έµαθε να ξεχωρίζει το σωστό
από το λάθος. 

• Εστιάζει και στοχεύει στη
µάθηση των αξιών και των
κανόνων

• Αποδίδει σε όλους τους
µαθητές

• Κατάλληλη για ποικίλα
περιβάλλοντα και
καταστάσεις

• Αργεί να αποδώσει αλλά τα
αποτελέσµατα διαρκούν
πολύ χρόνο

επιστροφή



Η µη προσαρµοσµένη
συµπεριφορά

Πότε
εκδηλώνεται

Ποιοι την
εκδηλώνουν

Γιατί
εκδηλώνεται

Που
οφείλεται

Παιδιά
οικογενειών
που... ;

Που
εκδηλώνεται

Προαύλιο

Τάξη

Σχολική
εκδήλωση
εκτός
σχολείου

Εκτός
σχολείου

Παιδιά µε
επιδόσεις
που... ;

Παιδιά µε ιστορικό
συµπεριφοράς που...;

Στο τέλος
ώρας/ ωρολ. 
Προγρ/τος

Τυχαία

Αυξηµένο
Άγχος/φόρτος

Απάντηση
σε πρόκληση
άλλου

Χαλάρωση
επιτήρησης

Συµµετοχή σε
οµαδική πράξη

Άστοχη
ενέργεια
δάσκαλου

Ασαφείς
κανόνες

Στον
παραβάτη Στο

σχολείο
Στο
δάσκαλο

Κοινωνία
ΜΜΕ

Παιδιά από
κοινωνικό περί-
γυρο που.. ;

???????

?????

????

επιστροφή



Η διδασκαλική εξουσία
• Για τον Durkheim ….., το σύστηµα αγωγής αποτελεί το

µέσο µε το οποίο η κοινωνία εντάσσει το άτοµο στις
δοµές της. Καθώς ο παιδαγωγός είναι ο εκπρόσωπος
της κοινωνίας και του νόµου και επειδή ενεργεί στο
όνοµα του Κράτους, αναλαµβάνει νόµιµα µια θέση
εξουσίας απέναντι στο µαθητή. Οι πηγές δασκαλικής
εξουσίας είναι:  «(α) η αγάπη και αφοσίωση των µαθητών
προς το πρόσωπο του, την οποία κερδίζει ο
εκπαιδευτικός µε τη συµπεριφορά του, (β) η εξουσία που
του προσδίδει η εξειδικευµένη γνώση την οποία κατέχει, 
(γ) η εξουσία που προέρχεται από τη θεσµοθετηµένη
θέση που κατέχει στο σχολικό σύστηµα και (δ) η εξουσία
που προέρχεται από τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να
νοµοθετεί, να δικάζει και να εκτελεί τις επιβαλλόµενες
ποινές.» (Ματσαγγούρας Η., 1994, σ. 200.)

Ματσαγγούρας Η., (2005), Η Σχολική Τάξη, Αθήνα, Γρηγόρης



Επιτήρηση και τιµωρία
• Ο σχολικός χώρος λειτουργεί µ’ αυτόν τον τρόπο σαν µια µηχανή

µάθησης, αλλά και επιτήρησης, ιεράρχησης, ανταµοιβής. «Οργανώνοντας
‘κελιά’, ‘θέσεις’ και ‘σειρές’, η πειθαρχία διαµορφώνει χώρους περίπλοκους και
ταυτόχρονα αρχιτεκτονικούς, λειτουργικούς και ιεραρχικούς. Πρόκειται για
χώρους που εγγυώνται την υπακοή των ατόµων αλλά και µεγαλύτερη οικονοµία
χρόνου και κινήσεων.»

• Κοντολογίς, η τέχνη της τιµωρίας, στο καθεστώς της πειθαρχικής εξουσίας, δεν
στοχεύει ούτε στον εξιλασµό ούτε ακριβώς στην καταστολή. …..  ∆ιαφορίζει τα
άτοµα µεταξύ τους και σε συνάρτηση µε το γενικό τούτο κανόνα – που τον κάνει
να λειτουργεί είτε ως αφετηρία, είτε ως µέσον όρο που πρέπει να τηρείται, είτε ως
βέλτιστο όριο που το άτοµο πρέπει να πλησιάζει – µετράει µε όρους ποσοτικούς
και ταξινοµεί µε όρους αξίας, τις ικανότητες, το επίπεδο τη «φύση» των ατόµων. 
∆ια µέσου του «αξιολογικού» αυτού µέτρου, εξαναγκάζει σε µια συµµόρφωση
που πρέπει να πραγµατοποιηθεί.  Η διηνεκής απειλή της ποινής που περνά από
όλα τα σηµεία και ελέγχει ακατάπαυστα τους πειθαρχικούς θεσµούς, συγκρίνει, 
διαφορίζει, εξοµοιώνει, αποκλείει. Με µια λέξη κανονικοποιεί.»

• Στα σχολεία έχει αναπτυχθεί σε µεγάλη κλίµακα η λεγόµενη «σχολική
δικαιοσύνη». Πρόκειται για ένα σύστηµα, που µε µια ποινική λογιστικού
χαρακτήρα, που ενηµερώνεται αδιάκοπα, επιτυγχάνει τον απολογισµό του κάθε
µαθητή. «Ολόκληρη η συµπεριφορά του µαθητή καταλήγει στο πεδίο των
καλών και των κακών βαθµών.»

• Foucault Μ., Επιτήρηση και Τιµωρία, Αθήνα: Ράππα. 2005, σ. 222-39) 
επιστροφή



Η επιλογή της παιδαγωγικής
πρακτικής στο σχολείο

• Είναι πολύπλοκο πρόβληµα διότι αναφέρεται σε
– τυπικούς µαθητές χωρίς ανάρµοστη συµπεριφορά
αλλά µε ποικιλία χαρακτηριστικών ( φύλλο, κοινωνικο-
οικονοµική οικογενειακή κατάσταση, IQ, στιλ µάθησης, 
είδος ευφυΐας, στόχοι προσδοκίες, κ.ά.) 

– Μαθητές µε ανάρµοστη συµπεριφορά
– Εκπαιδευτικούς µε ποικιλία από προσωπικές
παιδαγωγικές πρακτικές, υπηρεσιακή κατάσταση, 
επιµορφώσεις, κλπ.  

– Ποικιλία θεωριών και την παιδαγωγική λειτουργία του
σχολείου την πρόληψη και τη διόρθωση της
ανάρµοστη συµπεριφοράς

– Παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχο της
σχολικής µονάδας και επηρεάζουν την ανάρµοστη
συµπεριφορά σε αυτή.



Πρακτικές κατά την «επιβολή της ποινής»

Άµεση τυποποιηµένη
τιµωρία.  Ποινή χωρίς
αναστοχασµό

Αναστοχασµός αυτό-
κριτική, νέα στοχοθεσία
αυτορρύθµιση
«παραβάτη»

Ποινή σύµφωνα µε τον
κανονισµό «Όλοι ίσοι»
στην τιµωρία. 

Ποινή κατά περίπτωση
Όλοι διαφορετικοί



Προτάσεις 1  
1. Προσωπικός αναστοχασµός, µελέτη, αυτόεπιµόρφωση,  

αλλαγή ή βελτίωση των αντιλήψεων, απόψεων και
στάσεων σχετικά µε την µη προσαρµοσµένη
συµπεριφορά των µαθητών, την αποτελεσµατικότητα
των προτεινόµενων καινοτοµιών, την ατοµική συµβολή
του εκπαιδευτικού στο πρόβληµα.

2. ∆ηµιουργία ή συµµετοχή «οµάδας κοινού ενδιαφέρο-
ντος» για θέµατα παιδαγωγικής στην εφηβεία και στο
πλαίσιο του σχολείου, που θα λειτουργεί µε
συναντήσεις σε προσωπικό επίπεδο ή µέσω
διαδικτύου. Να συζητήσουµε π.χ. για το «ποιος έχει το
πρόβληµα» στις περιπτώσεις ανάρµοστης
συµπεριφοράς, αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο του
Thomas Gordon. 



Η επιστήµη προχωρεί και ….
• Στις κλασικές προσεγγίσεις για την πειθαρχία στο

σχολείο και στην τάξη:
1. Μπιχεβιοριστικο-νεοµπιχεβιοριστικό µοντέλο (Skinnerian) Άµεση

τιµωρία. Εµµονή/άρση συνεπειών, κ.ά) 
2. Kounin (Μαζί τους, σε εγρήγορση,  διαχείριση των οµάδων

(Withitness, Alerting, Group Management).
3. Ginott αντιµετωπίστε την κρίση µε θετικά-υγιή µηνύµατα. ( κριτική

στην πράξη µη απαξίωση του δράστη) 
4. Glasser Η καλή συµπεριφορά προέρχεται από καλές επιλογές

(Good Behavior Comes from Good Choices)
5. Ιεράρχηση των αναγκών (κατά τον A. Maslow) 

• Προστίθενται νεότερες προσεγγίσεις σχετικά
1. µε την θεώρηση της φύσης του ανθρώπου
2. µε το βαθµό σύµµετρης ανάπτυξης του παιδιού
3. Την φυσιολογική-βιολογική τάση για την πραγµάτωση

επικίνδυνων συµπεριφορών και τα µέτρα περιορισµού της
4. Προτάσεις: πχ 30 ενέργειες πριν την αποβολή από τη τάξη



Τα 4 βασικά χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης φύσης

Πίσω από όλες τις προσπάθειες για την κατανόηση της µη οµαλής
συµπεριφοράς (misbehavior) βρίσκονται οι εξής θέσεις για την
ανθρώπινη φύση : 

• Έχουµε την τάση να αντιστεκόµαστε σε αυτά που άλλοι µας βάζουν
να κάνουµε

• Μας αρέσει να υποτιµάµε και να αµφισβητούµε την εξουσία (to 
question authority)

• Καθένας διαφέρει από τους άλλους στα ενδιαφέροντα,τις ικανότητες, 
τις επιθυµίες και τις αξίες. 

• Καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν χρειάζεται να απογαλακτισθούν
ψυχολογικά και νοητικά για να αναπτύξουν ολόκληρο το δυναµικό
τους. 

Building Classroom Discipline: From Models to Practice, by 
C.M. Charles, Longman:New York, 2008

επιστροφή



Η Ανάπτυξη του παιδιού
Γνωστική
Piaget

Ηθική Kohlberg Κοινωνική Erikson

Αισθησιο-
κινητικό: 0-2 
ετών

0-18 µήνες Εµπιστοσύνη ΝΑΙ
ΌΧΙ Κυριαρχεί η «µητέρα»

Προσυµβατικό Επίπεδο 0 -9 χρ. 
Στάδιο 1 Καθορίζεται από την τιµωρία και
την υπακοή

Ν
ηπ

ιακή
π
αιδική

Εφ
ηβεία

Προ-
συλλογιστικό: 2-
7 ετών

Στάδιο 2 Ενδιαφέρονται για το άτοµό
τους ανταποδίδοντας το το «καλό» µε
«καλό»

18 µην.-3 χρον. Αυτονοµία –
επιφυλακτικότητα Κυριαρχεί η
«Οικογένεια»

3-5 χρ. Αποτολµάει την
κοινωνικοποίηση ενοχές και
ντροπαλοσύνη

Συγκεκριµένων
συλλογισµών: 
7-11 ετών

Συµβατικό επίπεδο Προ-
Εφηβεία-νεότης
Στάδιο 3 Αµοιβαίες διαπροσωπικές
προσδοκίες και συµµόρφωση
Στάδιο 4 Η ηθική του κοινωνικού
συστήµατος Μετά τα10 χρόνια – τα 30 
χρόνια στο 60% του πληθυσµού

6-12 χρον. Συµµετοχή και εµπλοκή
επιτυχίες Αποτυχίες µη
ικανοποίηση, Αυτοπεριορισµός
παραίτηση. Γειτονιά-σχολείο
Γνωριµία-εκµάθηση τεχνολογίας, 

12-18 χρον. Προσωπική ταυτότητα
<=> κοινωνικός ρόλος Οµάδες και
πρότυπα ηγεσίας

Νέος ενήλικας Φιλία-σχέσεις
εµπιστοσύνης ανταγωνισµός

Τυπικών-
συλλογισµών: 
11-15 ετών
Αφαιρετική
σκέψη

Μετασυµβατικό
Στάδιο 5  Σύναψη συµβολαίου µε την
κοινωνία για τα ατοµικά και συλλογικά
δικαιώµατα. Μετά τα 20 χρόνια και <10% 
του πληθυσµού
Στάδιο 6 Πανανθρώπινες ηθικές αξίες

Μέση ηλικία Τρίτη Ηλικίαεπιστροφή





Ανάληψη ρίσκου: ένα φυσιολογικό
χαρακτηριστικό της εφηβείας

• Όλοι οι έφηβοι ρισκάρουν. Είναι µέρος της φυσιολογικής τους ανάπτυξης. Η
ανάληψη ρίσκου είναι µέσο που ο έφηβος χρησιµοποιεί για να αναπτύξει τη
δική του ταυτότητα. Για να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του µε το
περιβάλλον του, την οικογένεια, τους διδάσκοντες, τους συµµαθητές,  τον
κοινωνικό του περίγυρο.  

• Ρίσκο εµπεριέχουν ενέργειες όπως η ανυπακοή, το κάπνισµα, η κοπάνα, η
επικίνδυνη οδήγηση, αθλήµατα όπως το ράφτινγκ, ο πρωταθλητισµός, η
προετοιµασία µιας θεατρικής εκδήλωσης, η συµµετοχή σε µια έκθεση έργων
ζωγραφικής, διαγωνισµός κατασκευών, χάκινγκ (hacking), κ.α. 

• Οι ριψοκίνδυνες ενέργειες διακρίνονται σε φυσιολογικές – µη επικίνδυνες και
σε επικίνδυνες- ριψοκίνδυνες. 

• Οι περισσότεροι έφηβοι δε ριψοκινδυνεύουν. Σπάνια παίρνουν την ευθύνη ή
πειραµατίζονται µε ριψοκίνδυνες ενέργειες. Ένα µικρό ποσοστό εµπλέκεται
σε διάφορες ριψοκίνδυνες ενέργειες. 

• Η εκπαίδευση, η οικογένεια, ο κοινωνικός περίγυρος, οφείλουν να
προσφέρουν ευκαιρίες ασφαλούς ρίσκου, που να είναι αυθεντικές (να
ενέχουν την αποτυχία ως ενδεχόµενο), και να υποστηρίζουν την
προσπάθεια των συµµετεχόντων. 

(C. Lightfoot, 1997, Brenner and Collins, 1998, Steinberg L. 2010). 
Επιστροφή



http://users.otenet.gr/~givla1/Clas_Mangment_Sug_2010.pdf

Επιστροφή



http://kane-professionalteacherstudies.blogspot.com/

Επόµενο



Προτάσεις 2
3. Βελτιώστε την επικοινωνία σας για να ακούτε

αποτελεσµατικά τους άλλους και ειδικά τους παραβάτες
µαθητές. Η γνώση του αντικειµένου σε συνδυασµό µε το σύστηµα
αξιολόγησης και µια παραδοσιακή άποψη για τη διάπλαση του χαρακτήρα των
νέων, µας δίνει µια απόσταση ασφαλείας και µια αίσθηση εξουσίας προς τους
µαθητές κάνοντάς µας αναποτελεσµατικούς συνοµιλητές, διότι ως δέκτες των
µηνυµάτων λειτουργούµε µε ασυνείδητη προκατάληψη παρανοώντας τα
λεγόµενά τους και ως ποµποί εκπέµπουµε µηνύµατα που το επαληθεύουν. 

4. Η συναισθηµατική ευφυΐα είναι σηµαντικό προσόν για την
άσκηση ηγετικού ρόλου.  ∆εν τη διαθέτουµε όλοι στο αναγκαίο
επίπεδο, αλλά µπορούµε:
1. να ασκηθούµε στην κατανόηση της εξωλεκτικής επικοινωνίας, (στάση

σώµατος, εµφάνιση, τόνος φωνής κλπ )  
2. να σκεφθούµε:  Αν ήµουν στη θέση του µε τα δικά του εφόδια και

προβλήµατα πιθανόν να .. ….

Ας αναστοχαστούµε το πως ακούµε τα παράπονα των
µαθητών µας και ας προσέξουµε το λόγο που τους
απευθύνουµε.



∆εν ξέρεις/ δεν µπορείς να σκεφτείς λογικά, δεν
έχεις πλήρη εικόνα των πραγµάτων, δεν έχεις
σωστή εικόνα του κόσµου λόγω της ηλικίας σου,των
εµπειριών σου,  ...

∆ιδασκαλία, διάλεξη, λογικά
επιχειρήµατα..(Αργότερα θα
καταλάβεις τα λάθη σου αλλά θα
είναι αργά.. Αν δεν .. Τότε θα....)

Εγώ έχω το δικαίωµα να κρίνω και συ πρέπει να
δέχεσαι την κρίση µου .....{Σηµαντική όταν δεν
εναρµονίζεται µε τα επιτεύγµατα, την αυτοεικόνα ή την
κοινή γνώµη. (είναι προκατειληµµένος, δεν ξέρει τι του
γίνεται... Θέλει να µε καταφέρει να κάνω....) Εξάρτηση
από τον έπαινο.}

Θετική κρίση, συµφωνία, έπαινος. 
(Μπράβο,  θυµίζεις το παλιό καλό
εαυτό σου.. Είδες; Άµα θέλεις όλα
γίνονται...).

Εγώ έχω το δικαίωµα να κρίνω και συ πρέπει να
δέχεσαι την κρίση µου, δεν µε νοιάζει η αυτο-εικόνα σου
και η γνώµη των συµµαθητών σου, η κρίση µου µετράει
εδώ και θα µετρήσει και στο σπίτι σου, κλπ.   
{Σηµαντική όταν δεν εναρµονίζεται µε την αυτοεικόνα ή
µε την «κοινή γνώµη» της τάξης. ( ο δάσκαλος είναι
προκατειληµµένος, δεν ξέρει τι του γίνεται,...) }

Αρνητική κρίση, επίκριση, 
κατηγορία.
(Η συµπεριφορά σου είναι
χειρότερη από τους βαθµούς
σου...... Σα νήπιο κάνεις, ό,τι σου
έρθει....Τι βλακείες είναι αυτές !!! 
∆εν ντρέπεσαι;...) 

Λόγος δασκάλου Κατανοήθηκαν από µαθητές ως ….Λόγος δασκάλου Κατανοήθηκαν από µαθητές ως ….



Η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι «θετική», να προτείνει 
συγκεκριµένους τρόπους βελτίωσης σε συγκεκριµένες αδυναµίες

∆εν προσέχεις.... 
∆εν διάβασες 
αρκετά.......... 
∆εν πρόσεχες όταν 
έγραφες... 
∆εν κάλυψες τα 
κενά, δεν.......... 

Όλο δεν....
Είµαι ένα µηδέν....
Ποιος τους ακούει......

Ενηµέρωση για την 
πρόοδο .............



Προτάσεις 3
Σχεδιάστε και πραγµατοποιείστε ένα σχέδιο δράσης

(project) για την ανάρµοστη συµπεριφορά. 
• Ενταγµένο σε διαδικασίες προγράµµατος

αυτοαξιολόγησης (3ο Πεδίο: Κλίµα και σχέσεις στο
σχολείο, ∆είκτης σχέσεις µεταξύ µαθητών –µαθητών
εκπαιδευτικών-µαθητών ) Μέλη του συλλόγου

• Ενταγµένο στα Προγράµµατα Αγωγής Υγείας (στη
θεµατολογία εντάσσονται θέµατα όπως: η
αντιµετώπιση πανικού, άγχους, θυµού, χρήση
εξαρτησιογόνων, εκφοβισµός, ψυχολογικά προβλήµατα
εφηβείας, κ.ά.)  στο οποία θα επιδιωχθεί να ενταχθούν
µαθητές µε ανάλογα προβλήµατα. (Μαθητές και
διδάσκοντες)

• Σχέδιο δράσης που θα σχεδιάσουν µέλη του συλλόγου
µε το διευθυντή για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. 



Προτάσεις για δοκιµή και αξιολόγηση
1. Κριτικός φίλος για τους αδυνατούντες ή µη επιθυµούντες

να συγκλίνουν στην κοινή παιδαγωγική πρακτική και
στις προβλέψεις του κανονισµού του σχολείου. 

2. Αξιοποίηση των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας,  
Πολιτιστικών δραστηριοτήτων,  Περιβαλλοντικής
Αγωγής, Συµµετοχές σε διαγωνισµούς πχ EUSO, 
Ολυµπιάδες Φυσικής, Χηµείας, κλπ, Ροµποτικής, 
Οµάδες για την Αστρονοµία, Εθελοντικής προσφοράς,  
κ.ά. Ώστε: 

1. να προβληθεί και λειτουργήσει το άλλο πρόσωπο του
εκπαιδευτικού που «καλύπτεται» από το µάθηµα που διδάσκει.

2. να δοθούν ευκαιρίες συµµετοχής στους απέχοντες από το
τυπικό µάθηµα εξετάσεις, κλπ

3. Μια αφίσα για το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων µε
τα 20 χαρακτηριστικά του «Καλού δασκάλου».



Ο καλός δάσκαλος προσδιορίζεται από τους
µαθητές µε βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. είναι ευγενικός

2. είναι µεγαλόψυχος

3. σε ακούει προσεκτικά

4. σε ενθαρρύνει

5. πιστεύει σε σένα

6. κρατάει µυστικά

7. του αρέσει να διδάσκει

8. του αρέσει να διδάσκει τα
διάφορα µαθήµατα

9. αφιερώνει χρόνο για να σου
εξηγήσει

10.σε βοηθάει όταν έχεις
"κολλήσει"

11. σε ενηµερώνει για την πρόοδό σου

12. σου επιτρέπει να πεις "το δικό σου"

13. δεν παραιτείται από σένα όταν εσύ
αποτυγχάνεις

14. τον ενδιαφέρει η γνώµη σου

15. σε κάνει να νοιώθεις έξυπνος

16. δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ των
µαθητών του

17. σε υπερασπίζεται

18. αντιπαρέρχεται µικρότητες

19. λεει την αλήθεια

20. συγχωρεί

* Report by Hay McBer to the Department for Education and Employment/U.K., June 2000



Συµβουλές επιτυχίας από τον
Richard F. Elmore

• Να θέσετε µετριοπαθείς ρεαλιστικούς στόχους
Σύµφωνα µε τον ερευνητή «Ο ηγέτης βελτιώνει την
υπάρχουσα κατάσταση και η ηγεσία είναι η ίδια η
πρακτική που το επιτυγχάνει». 

• Σχεδιάστε τη βελτίωση του επιτεύγµατος µε
αλλαγές/βελτιώσεις σε τρεις τουλάχιστον τοµείς: τον
τεχνικό (technical), τον κοινωνικό-συναισθηµατικό
socialemotional, και τον οργανωτικό
(organisational).  

• Βελτιώστε γνώσεις και δεξιότητες.   Η πρακτική της
ηγεσίας απαιτεί ότι ο ηγέτης διαθέτει γνώσεις, 
δεξιότητες και έχει µεγάλη ευχέρεια στην πρακτική
εφαρµογή τους και στους τρεις τοµείς. 

«Leadership as the practice of improvement» , στην έκδοση Improving School
Leadership, VOLUME 2: CASE STUDIES ON SYSTEM LEADERSHIP του OECD , 
2008



Συµβουλή από τον ΑΡΚΑ









Μ΄ όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια ……. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
Σας εύχοµαι καλό καλοκαίρι

Η εισήγηση και σχετικά κείµενα στη διεύθυνση
http://users.otenet.gr/~givla1/Clas_Mangment_Sug_2010.pdf

http://users.otenet.gr/~givla1/AdolAtRisk_V2.pdf
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