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Περίληψη

Διαπίστωση γενική  πλέον αποτελεί ότι  σε όλες τις δομές εκπαίδευσης γενικής , ειδικής
αγωγής ,  σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διεύθυνση,   οι  διευθυντές/-τριες πρέπει να
διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες καθώς αυτές  αποτελούν  τον ακρογωνιαίο
λίθο ,  που επιδρά στο σχολικό περιβάλλον  εκ των ίδιων των εκπαιδευτικών , είτε εκ των
διοικητικά  προϊσταμένων,  είτε  εκ  του  ευρύτερου  περιβάλλοντος  του  σχολείου  και  να
λαμβάνονται μέτρα από τον/τη διευθυντή/-τρια που θα διατηρούν την αρμονική συνύπαρξη
στο εργασιακό περιβάλλον και να βρίσκονται απαντήσεις σε πολλά θέματα που ανακύπτουν. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, είναι να ανιχνεύσουμε και να καταγράψουμε σε ειδικό
πλαίσιο  ,  συγκεκριμένα  στο  1ο  Ειδικό  Δημοτικό  Ρεθύμνου  τις  τις  απόψεις  του  Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ και της διευθύντριας  σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται
τον θεσμό του ειδικού σχολείου, ποια προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν στη λειτουργία
της ειδικής σχολικής μονάδας,  ποιοι  παράγοντες σχετικοί  με οργανωτικές και  διοικητικές
ενέργειες μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά της και  τέλος πώς μπορεί  να
αναδειχθεί η δυναμική του προσωπικού με τη βοήθεια της διεύθυνσης.
Το κύριο ερευνητικό ερώτημα που παρουσιάζεται στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας
είναι  πώς  ο/η  διευθυντής/-τρια  χειρίζεται  θέματα  διοικητικής  ,  οργανωτικής  φύσης  σε
συνάρτηση με τις απόψεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού στο  σχολικό περιβάλλον.
Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με
την αξιοποίηση της ημιδομημένης συνέντευξης, έγινε επιστημονική προσέγγιση του θέματος
για  να  διαπιστωθούν  τα  στοιχεία  που  αφορούν  την   λειτουργικότητα  και  την
αποτελεσματικότητα  της  δυναμικής  του  προσωπικού   από  τον/την   διευθυντή/-ντρια  της
σχολικής μονάδας.
Συγκεκριμένα αξιοποιήθηκε η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία σε διερευνητικές συνεντεύξεις
της διευθύντριας και του ΕΕΠ τουΕιδικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, ώστε να προκύψει
μια πιθανώς νέα θεωρητική προσέγγιση του εξεταζόμενου ζητήματος. Ο ερευνητής ξεχωρίζει
θεματικές ενότητες και παράγει κώδικες βάσει εννοιών που ο ίδιος αναγνωρίζει μέσα από
συνεχή  σύγκριση  των  συγκεντρωμένων  στοιχείων  από  τις  συνεντεύξεις  οδηγούν  σε  νέες
εννοιολογικές κατηγορίες. 
Τα συμπεράσματα στοιχειοθετούν τη σπουδαιότητα του ρόλου του/της διευθυντή/-ντριας και
των οργανωσιακών, διοικητικών  δεξιοτήτων του/της, ώστε να διαχειρίζεται καταστάσεις, για
εύρυθμη  λειτουργία   του  σχολικού  πλαισίου  σύμφωνα  με  τις  απόψεις  του  Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ. 

Λέξεις  Κλειδιά:  διευθυντής/-τρια,  ΕΕΠ,  ειδικό  σχολείο,  ηγεσία,  οργάνωση,  διοίκηση,
επικοινωνία, διαχείριση 



Εισαγωγή 

Στις μέρες μας καθώς η  κοινωνία συνεχώς αλλάξει και επηρεάζεται από τις τεχνολογικές
εξελίξεις  και  την  ραγδαία  ανάπτυξη  της  πληροφόρησης,  της  τεχνολογίας,  της
τηλεεκπαίδευσης υπό την επίδραση Covid 19,  δεν μπορεί να μείνουν ανεπηρέαστα στοιχεία
απαραίτητα που οικοδομούν την κοινωνία και κατ’ επέκταση και την εκπαίδευση.
Βασικό  συστατικό οπότε αποτελεί η εκπαίδευση και κυρίως τα στελέχη που την απαρτίζουν
και την διοικούν ορίζεται απαραίτητη προυπόθεση να συμβαδίσουν και να προσαρμοστούν
στη  καινούργια  αυτή  κατάσταση  και  να  μην  είναι  απόμακροι  και  αποστασιοποιημένοι.
Στελέχοι στην εκπαίδευση με την άμεση και έγκυρη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με
τρόπο πολύπλευρο και αποτελεσματικό για να κατορθώσουν την εξέλιξη των κοινωνικών,
διαπροσωπικών και νοητικών δεξιοτήτων τους. Εκτός όμως  από τα στελέχη εκπαίδευσης και
οι ιδίες οι σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής ,  θα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο
αποτελεσματικό,  ώστε  ο  εκπαιδευτικός  πληθυσμός  που  το  απαρτίζει  να  είναι  εξαιρετικά
αποδοτικός και η λειτουργία του οργανισμού να είναι αποτελεσματική.
Με έντονη την επιθυμία της  ερευνητριας να διεκπαιρώνει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τη
θέση προισταμένης που υπηρετεί , αποτέλεσε το ερέθισμα διερεύνησης και αναζήτησης για
τους πρακτικούς-βιωματικούς τρόπους αντιμετώπισης των διαφορών στον χώρο του σχολείου
που ο/η διευθυντής/-ντρια υιοθετεί πέρα από κάθε θεωρητική προσέγγιση, αλλά και για την
έγκαιρη  πρόληψη  αυτών  και  τα  πιθανή  συναισθήματα  που  ίσως  δημιουργούν,  καθώς
σύμφωνα με τον  Ιπποκράτη «το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν» (Μαρκαντωνάτος,
2013, σελ.236). 
Με γνώμωνα την πρόληψη και τη διευθέτηση συνάμα οργανωτικών , διοικητικών ζητημάτων
,  είναι  σημαντικό να διευκρινισθεί  ότι  η   διευθυντική θέση συνοδεύεται  από αντίστοιχες
ευθύνες που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να αγνοούνται,  καθώς συνήθως ο/η κάθε
διευθυντής/-  τρια  ακολουθεί  τακτικές  και  πολιτικές  που  υιοθετήθηκαν  από  τους/τις
προγενέστερούς τους για τη διοίκηση του οργανισμού (Σαΐτης, 2002-β). Το σχολείο δεν είναι
κάποιος συνηθισμένος δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, αλλά ένας ιδιαίτερος χώρος στον
οποίο  διαμορφώνονται  συμπεριφορές  συνδυάζοντας  αρμονικά  τις  οργανωτικές  και
διαπροσωπικές δυνατότητες που υπάρχουν, καθώς αναπτύσσεται η συνεργασία των μελών
της σχολικής κοινότητας με τη διεύθυνση του σχολείου (σύμφωνα με Παπαναούμ, 1995,
όπως αναφέρεται στις Κωλέττη & Ψωμά, 2013).
Οι  εκπαιδευτικοί  ενός  σχολείου  αισθάνονται  πως  λειτουργούν  ομαδικά  και  διαθέτουν  τη
δυνατότητα εξέλιξης της δυναμικής αυτής μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία
τους, π.χ. με το να μη μεταφέρουν διαπροσωπικές συγκρούσεις στον σύλλογο διδασκόντων
(Ράπτης,  Φώκιαλη,  Κόνσολας,  & Ψαράς,  2009) .  Επιπροσθέτως,  κάθε φορά που κρίνεται
απαραίτητη η λήψη κάποιας  απόφασης για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού,
μπορεί να προκύψουν αντιθέσεις διομαδικές, διαπροσωπικές ή διαμάχες ανάμεσα σε άτομα
και ομάδες. Οι αντιθέσεις αυτές προκύπτουν, γιατί δεν έχουν όλοι άνθρωποι τις ίδιες αξίες,
στόχους ή συμφέροντα που να εναρμονίζονται  πάντα με εκείνα της ομάδας που ανήκουν
(σύμφωνα με τους Ζαβλανό και Σαΐτη, όπως αναφέρεται στους Αθανασούλα – Ρέππα, και
συν., 2008-α, σελ. 95). 
Η διοίκηση του ειδικού σχολείου πραγματώνεται μέσα από τον/τη διευθυντή/-ντρια, τον/την
υποδιευθυντή/-ντρια  και  τον  σύλλογο  διδασκόντων.  Ο  σύλλογος  διδασκόντων  είναι  το
συλλογικό  όργανο που συναποφασίζει  και  ορίζει  τους  στόχους  και  τις  αρμοδιότητες  που
τίθενται, σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου και τις αντίστοιχες εγκυκλίους εφαρμόζοντας
το  αναλυτικό  πρόγραμμα  σπουδών.  Επίσης,  φροντίζει  την  υγεία  και  προστασία  των
μαθητών/-τριών,  ενώ εφαρμόζονται  διάφορες εκπαιδευτικές μέθοδοι.  Ο/Η υποδιευθυντής/-
τρια φροντίζει να αναπληρώνει τον/την διευθυντή/-τρια κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο,
όταν  λείπει  από  το  σχολείο  ή  δε  δύναται  να  εφαρμόσει  τα  καθήκοντά  του/της.  Ο/Η
διευθυντής είναι ο κυρίως υπεύθυνος για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στο σχολείο
και την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας (Ν. 1566/1985, άρθρ. 11, περίπτ. ΄Δ και
΄Στ).  Οι  διευθυντές/-τριες  των  σχολείων  έχουν  ευθύνη  να  ακολουθούν  τα  όσα  ορίζει  η
ελληνική νομοθεσία,  καθώς  κρίνεται  ιδιάζουσας σημασίας  να τη λαμβάνουν  υπόψη τους



κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων παράλληλα με το ιδιογραφικό πλαίσιο
της  υπηρεσίας  όπου  και  τη  προσαρμόζουν.  Ως  ηγέτες  του  σχολικού  οργανισμού  που
προΐστανται,  μεριμνούν  για  την  θετική  έκβαση  των  δραστηριοτήτων  του  σχολείου
(Θεοφιλίδης, 2012, σελ. 33-79). Λαμβάνοντας φυσικά υπόψη ότι οι άνθρωποι, που συνιστούν
το έμψυχο μέρος ενός οργανισμού, έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, επιδιώξεις και απόψεις,
αποτελούν τον σπουδαιότερο παράγοντα στην επιτυχία ή όχι μιας επιχειρούμενης ενέργειας
(Σαΐτης, 2002-α). Μάλιστα, εφόσον οι διευθυντές/-τριες δε γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν
τις διαμάχες (Okotoni & Okotoni, 2003), καλό είναι να καταρτιστούν, ώστε να αναλάβουν
και να φέρουν εις πέρας επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στην ομαλή λειτουργία των σχολείων
και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ιδιαίτερα η επιμόρφωση διαχείρισης κρίσεων
αναδεικνύεται ως σπουδαία και απαραίτητη (Bush & Chew, 1999). Κάποιες έρευνες έχουν
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ένας/μια ηγέτης/-τιδα ενός οργανισμού καλό είναι να διαθέτει
κάποια προτερήματα. 
Ρόλο σημαντικό διαδραμματίζουν,  η διάθεση για εργασία, η εντιμότητα της προσωπικότητάς
του  και  οι  δεξιότητες  πρόσληψης  των  σύνθετων  στοιχείων  του  οργανισμού.  Ακόμη
σημαντικό είναι, ο/η διοικητικά προϊστάμενος/-η εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου για να μην
παρατηρείται απομάκρυνση από τα δοθέντα του νόμου και ενημερώνει για τις απαραίτητες
διορθωτικές  παρεμβάσεις  που απαιτούνται  για  να αυξηθεί  η αποδοτικότητα του σχολείου
(Σαΐτη, 2011). 
Τέλος απόταν ένας εκπαιδευτικός της πράξης μεταβεί σε μια θέση ευθύνης και αποκτήσει
ηγετικό  ρολό  τότε  καλό  θα  ήταν  να  προβεί  σε  μια  στοχαστικό-  κριτική  θεώρηση  των
διαφόρων  καταστάσεων  που  λαμβάνουν  χώρα  στη  σχολική  μονάδα  και  να  αποκτήσει
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην επιτυχή διεξαγωγή του
νέου του ρόλου και στην ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση της εκπαίδευσης. 
Τα  στελέχη  εκπαίδευσης  λοιπόν  αποτελούν  την  βασική  δομή  για  την  οργάνωση  και  τη
διοίκηση της εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο
από τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν και θα εκτελούν τα καθήκοντά τους. 



Α)Βιβλιογραφική ανασκόπηση και θεωρητική προσέγγιση

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής γίνεται αναφορά στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
με την αντίστοιχη θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος  μελέτης  όπου χωρίζεται  σε δύο
κεφάλαια. 

Στο  1ο κεφάλαιο  και  στα  υποκεφάλαια  καταβάλλεται  προσπάθεια να εξεταστεί  η  έννοια
ειδικό σχολείο, τί είναι ορισμός, η λειτουργικότητα του , ο τρόπος που λειτουργεί, ο ρόλος
του ειδικού εκπαιδευτικού, οι προυποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ειδικών
σχολικών  μονάδων,  η  επιμόρφωση,  οι  εκπαιδευτικοί  ΕΕΠ ,  τι  είναι  ,ποιοί  είναι  τί  ρόλο
υπηρετούν, τί αρμοδιότητες έχουν, η επικοινωνία και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα
σε διευθυντή/τρια και ΕΕΠ. 

Στο 2ο κεφάλαιο και  στα υποκεφάλαια γίνεται  αναφορά στη σχολική ηγεσία στις  ειδικές
σχολικές μονάδες στο ρόλο που έχει η αποτελεσματική ηγεσία στο ειδικό σχολικό πλαίσιο. 

Κεφάλαιο  1ο:Το  ειδικό  σχολείο  –  ο  ειδικός  εκπαιδευτικός  –  το  επιστημονικό
εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Το Ειδικό σχολείο

Ειδική  Αγωγή και  Εκπαίδευση –  με  τους  όρους  αυτούς  αναφερόμαστε  κυρίως  σε  δομές
γνωστές και ως Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), οι οποίες
περιλαμβάνουν:

 Ειδικά Σχολεία αυτοτελή, στα οποία φοιτούν, μεικτά ή κατά κατηγορία, πρόσωπα με
αισθητηριακά,  κινητικά  ή  νοητικά  προβλήματα,  αναπτυξιακές  ή
ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές.

 Ειδικά Σχολεία, τα οποία συστεγάζονται με τα Γενικά Σχολεία, με στόχο, μεταξύ
άλλων, την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών.

 Ειδικές  Τάξεις  εντός  των  Γενικών  Σχολείων,  γνωστές  και  ως  Τμήματα  Ένταξης
(Τ.Ε.). Εκεί τα παιδιά φοιτούν για τρεις με έξι ώρες εβδομαδιαίως, παράλληλα με τη
Γενική Τάξη. Ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ανάλογα με την ειδική τους δυνατότητα,
εργάζονται στο πλαίσιο του Τ.Ε., σε διαφορετικές ώρες κάθε εβδομάδα, ώστε να μην
χάνουν όλα τα μαθήματα της Γενικής Τάξης.

Το Ειδικό Σχολείο είναι μια εκπαιδευτική μονάδα, η οποία:

1. Στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και επαγγελματίες διαφόρων κλάδων
και  ειδικοτήτων  (ειδικούς  δασκάλους,  ψυχολόγους,  κοινωνικούς  λειτουργούς,
λογοθεραπευτές,  εργοθεραπευτές,  φυσικοθεραπευτές,  νοσηλευτές  ,βοηθητικό
προσωπικό,μουσικό,κ.ά.),

2. Θέτει  εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους,

3. Καταρτίζει και ακολουθεί δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,

4. αράγει και αξιοποιεί ποικίλα παιδαγωγικά μέσα και υλικά, ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι
μαθητές:

• να αποκτήσουν, χωρίς φόβο και άγχος, σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες,



• να κατακτήσουν την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία,

• να βιώσουν θετικά επιτεύγματα, ανεξαρτήτως του επιπέδου των ικανοτήτων τους,

• να δομήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να πραγματώσουν την αυταξία τους.

Και το σημαντικότερο, όλα τα παραπάνω να γίνουν πράξη σε ένα ευχάριστο και ασφαλές,
από φυσικής και ηθικής άποψης, σχολικό περιβάλλον.

1.1 Λειτουργικότητα του ειδικού σχολείου

Με τον όρο λειτουργικότητα της ειδικής σχολικής μονάδας αναφερόμαστε στους χώρους που
παρέχουν ειδική εκπαιδευτική αγωγή στα άτομα εκείνα που τη χρειάζονται,  στα στελέχη
εκπαίδευσης,  στη  διοίκησή  τους  και  ταυτόχρονα  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  που
ακολουθείται.  Η ειδική  αγωγή και  εκπαίδευση είναι  υποχρεωτική και  παρέχεται  δωρεάν.
Υφίσταται  σε  σχολεία  προσχολικής,  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και
φορέα της αποτελεί το Υπουργείο Παιδείας. 

Όταν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή χαρακτηρίζονται ως πιο σοβαρές τότε η
ειδική αγωγή παρέχεται με τη βοήθεια εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης εντός της τάξης
του γενικού σχολείου. 

Έναν ακόμη χώρο παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αποτελούν τα ειδικά τμήματα
ένταξης  που  λειτουργούν  στα  σχολεία  γενικής  εκπαίδευσης  αλλά  με  διαφορετικά
προγράμματα εκπαίδευσης. Η ειδική αγωγή πλέον μπορεί να παρέχεται στο γενικό σχολείο
όταν  οι  ειδικές  ανάγκες  που  παρουσιάζονται  χαρακτηρίζονται  ως  ήπιας  μορφής  και  οι
μαθητές μπορούν να υποστηριχθούν από τον εκπαιδευτικό της τάξης ο οποίος συνεργάζεται
με τα ΚΕΣΥ.

O νόμος  3699  του  έτους  2008 αναφέρεται  στην  λειτουργικότητα  της  ειδικής  σχολικής
μονάδας.  Το 2008 ψηφίζεται το ισχύον μέχρι και σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για την Ειδική
Αγωγή (2008 – Ν. 3699/2008 – ΦΕΚ. 199 –Α- 2-10-2008 Ειδική Αγωγή και 8 Εκπαίδευση
ατόμων  με  αναπηρία  ή  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες)  ο  οποίος  αναδιατυπώνει  τους
στόχους και τις βλέψεις της προσφερόμενης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Ειδικότερα  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  διευκρινίζεται  ότι  «Ειδική  Αγωγή  και
Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία
και  διαπιστωμένες  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  ή  μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές
ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της
Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  ως  αναπόσπαστο  μέρος  της  υποχρεωτικής  και  δωρεάν
δημόσιας παιδείας. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και
διαπιστωμένες  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  ίσες  ευκαιρίες  για  πλήρη  συμμετοχή  και
συνεισφορά στην κοινωνία., ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία με
πλήρη  κατοχύρωση  των  δικαιωμάτων  τους  στην  μόρφωση  και  στην  κοινωνική  και
επαγγελματική ένταξη». Σύμφωνα με την παράγραφο 1(α) και 1(αα) του άρθρου 8 του Ν.
3699/2008  (ΦΕΚ  199/Α/2-10-2008)  «Ως  ΣΜΕΑΕ  ορίζονται:  α)  Για  την  πρωτοβάθμια
εκπαίδευση: αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν
εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι  το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους».
Ακόμα «Στα σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργούν
και  τμήματα  ολοημέρου  προγράμματος.  Στα  σχολεία  ΕΑΕ  εφαρμόζονται  ειδικά
προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων
ΕΑΕ περιλαμβάνονται και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο



οφείλει  να  προβεί  στο  σχεδιασμό  των  προγραμμάτων  πρώιμης  παρέμβασης  των  ειδικών
νηπιαγωγείων, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στο
πρόγραμμα  των  δημοτικών  σχολείων  ΕΑΕ  περιλαμβάνονται  και  δραστηριότητες
προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα των γυμνασίων και λυκείων ΕΑΕ μπορεί
να περιλαμβάνονται και μαθήματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

Συμπερασματικά,  οι  μαθητές  με  κάποια  ήπιας  μορφής  δυσκολία  ακολουθείται  το  κοινό
πρόγραμμα  ενώ  για  μαθητές  με  πιο  σοβαρές  δυσκολίες  ακολουθείται  το  εξειδικευμένο
πρόγραμμα. Οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν φοιτούν κυρίως σε
ειδικές σχολικές μονάδες ή σε τμήματα ένταξης με παράλληλη στήριξη από ειδικό βοηθητικό
προσωπικό. 

Πιο συγκεκριμένα, η παροχή ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά από το
νηπιαγωγείο  και  τα  τμήματα  ένταξης  πρώιμης  παρέμβασης  εντός  του  νηπιαγωγείου  και
διαρκεί έως και το 7ο έτος της ηλικίας του μαθητή και στα δημοτικά σχολεία έως το 14ο έτος
της  ηλικίας  τους.  Οι  ειδικές  σχολικές  μονάδες  στελεχώνονται  από  εκπαιδευτικούς
καταρτισμένους  στον  τομέα  της  ειδικής  αγωγής,  από  εκπαιδευτικούς  οι  οποίοι  έχουν
πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Σχετικά με τον τομέα της διοίκησης των
ειδικών σχολικών μονάδων, κύριο ρόλο έχει ο διευθυντής, έπειτα ο υποδιευθυντής και στη
συνέχεια  ο  σύλλογος  προσωπικού,  στην  περίπτωση,  όμως,  μονοθέσιων  και  διθέσιων
νηπιαγωγείων και δημοτικών, την ευθύνη της διοίκησης έχει ο προϊστάμενος που κατέχει
διετή θητεία τον οποίο ορίζουν οι  εκπαιδευτικοί  που κατέχουν οργανική θέση.  Αξίζει  να
σημειωθεί πως ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τμήματα ένταξης, έχουν το
δικαίωμα να καταλάβουν τη θέση του διευθυντή όπως και οι εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων.

1.2 Πώς λειτουργεί το Ειδικό Σχολείο

Ας αρχίσουμε με το στοιχειώδες, αλλά ουσιώδες της μεταφοράς-μετακίνησης των μαθητών.
Τα  παιδιά  μετακινούνται  καθημερινά  προς  και  από  το  Ειδικό  Σχολείο  με  κατάλληλα
διαμορφωμένα σχολικά οχήματα, που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν

Ακολουθείται  από  τα  παιδιά  δομημένο  πρόγραμμα  μαθημάτων,  το  οποίο  εγκρίνουν  οι
αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου (Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, Γραφείο Υποστήριξης
Εκπαιδευτικού Έργου, Υπουργείο Παιδείας). Οι μαθητές με μέτρια και υψηλή νοημοσύνη
διδάσκονται  τα  βασικά  μαθήματα  (Γλώσσα,  Μαθηματικά  κ.τ.λ.),  είτε  από τα  βιβλία  του
Υπουργείου για τις τάξεις του Γενικού Σχολείου, είτε από ειδικά εγχειρίδια, που υπάρχουν
για  τον  σκοπό  αυτόν.  Διδάσκονται,  επίσης,  κατά  περίπτωση,  Γυμναστική,  Εικαστικά,
Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Πληροφορική.

Οι  μαθητές  χωρίζονται  σε  τάξεις  και  τμήματα,  ανάλογα  με  τον  βαθμό  δυσκολίας  της
εκάστοτε  βιολογικής  και  εκπαιδευτικής  τους  ανάγκης.  Προκειμένου  να  γίνει  αυτό,  ο
σύλλογος  του  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  και  Επιστημονικού  Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.),  με  τη
συνδρομή  και  του  Ειδικού  Βοηθητικού  Προσωπικού  (Ε.Β.Π.),  συμβουλεύεται  τις  ήδη
υπάρχουσες διαγνώσεις και εκτιμήσεις για τους μαθητές. Παράλληλα, προβαίνει και σε δική
του αξιολόγηση και εκτίμηση της κατάστασης για τον κάθε μαθητή. Φροντίζει, λοιπόν, να
υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία ως προς τη σωστή τοποθέτηση των παιδιών στις τάξεις του
Ειδικού Σχολείου. Δεν τοποθετεί π.χ. ποτέ σε κοινό τμήμα υψηλής λειτουργικότητας παιδιά,
που  αυτοεξυπηρετούνται,  με  παιδιά  χαμηλής  λειτουργικότητας,  που  δεν  μπορούν  να
αυτοεξυπηρετηθούν.  Ούτε  καν  ως  αντίμετρο  στην  εκδήλωση  κάποιου  είδους  βίαιης  ή
επιθετικής συμπεριφοράς.

Ανάλογα με τις  ανάγκες  του εκάστοτε  μαθητή,  αυτός  παρακολουθεί,  ατομικά ή ομαδικά,
ειδικά  προγράμματα  Φυσικοθεραπείας,  Αγωγής  Λόγου-Λογοθεραπείας,  Εργοθεραπείας,
Αγωγής Υγείας και Αυτόνομης Διαβίωσης. Συμμετέχει, επίσης, μόνος, σε ομάδα ή με την
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οικογένειά του σε προγράμματα και δραστηριότητες που δομούνται από τον Παιδοψυχολόγο
ή/και  τον  Κοινωνικό  Λειτουργό  του  σχολείου.  Στο  σημείο  αυτό  να  επισημάνουμε  ότι  η
παρουσία  των  επιστημόνων  αυτών  στο  Ειδικό  Σχολείο  και  η  συνεργασία  τους  με  τους
δασκάλους, τους μαθητές και τους γονείς κρίνεται απαραίτητη. Η στήριξη, η καθοδήγηση και
η βοήθεια, που προσφέρουν στο πλαίσιο της σχολικής καθημερινότητας είναι ανυπολόγιστη.
Επιπροσθέτως, η ένταξή τους στο δυναμικό της σχολικής μονάδας ωφελεί και τους γονείς,
αφού,  μεταξύ  άλλων,  δεν  επιβαρύνονται  με  ιδιωτικές  θεραπείες,  καθώς  συνήθως  η
οικονομική δυνατότητα είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη.

Σχετικά  με  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  των  ειδικών  σχολικών  μονάδων  πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ξεκινά στις 8:00 το πρωί και μέχρι τις 8:10 υποδέχεται τους μαθητές, οι δύο
πρώτες  διδακτικές  περίοδοι  διαρκούν  σαράντα  πέντε  λεπτά  εκάστη  και  ακολουθεί  ένα
εικοσάλεπτο διάλειμμα. Στη συνέχεια, οι δύο επόμενες διδακτικές ώρες διαρκούν ομοίως 45
λεπτά εκάστη τις οποίες διαδέχεται ένα δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα, έπεται η 5 η διδακτική
ώρα η οποία έχει διάρκεια σαράντα λεπτών και λήγει στις 12:25 και τέλος η 6η και τελευταία
ώρα (13:15) που αποχωρούν οι μαθητές από τη μονάδα. Τα μαθήματα που προσφέρονται στις
ειδικές σχολικές μονάδες, καθορίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού και
επιλέγονται  τα  καταλληλότερα  τα  οποία  μπορεί  να  είναι  η  γλώσσα,  τα  μαθηματικά,
μαθήματα σχετικά με κοινωνικές δεξιότητες,  με προεπαγγελματικές δεξιότητες καθώς και
μαθήματα  αισθητικής  αγωγής  και  μουσικής.  Επιπλέον  παρέχονται  και  υπηρεσίες
λογοθεραπείας,  εργοθεραπείας,  φυσικοθεραπείας,  ψυχολογίας  ,  φυσικής  αγωγής,  ουσικής,
κοινωνικής εργασίας,νοσηλευτικής,κ.τ.λ..

Τα παιδιά τέλος, πραγματοποιούν σχολικούς περιπάτους και εκπαιδευτικές εκδρομές, αλλά
και συνεργάζονται στενά με τα οικεία τους Γενικά Σχολεία, είτε είναι συστεγαζόμενα με αυτά
είτε  όχι.  Επιτυγχάνεται  με  τον  τρόπο  αυτόν  η  κοινωνική  ενσωμάτωση  των  παιδιών  και
πολλαπλασιάζονται οι εμπειρίες μάθησης, σχολικής, κοινωνικής και συναισθηματικής.

Στη χώρα μας, βέβαια, ο τρόπος λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου δεν ενέχει πάντοτε τα
παραπάνω χαρακτηριστικά στο σύνολό τους. Οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι προβλεπόμενες
ούτε  οι  κατάλληλες  και  σίγουρα  υπάρχουν,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  προβλήματα,  που
αναστέλλουν  πτυχές  της  λειτουργίας  του.  Κάτι  τέτοιο,  ωστόσο,  δεν  υποβαθμίζει  τα
εκπαιδευτικά  οφέλη  των  μαθητών,  που  φοιτούν  στο  Ειδικό  Σχολείο,  ούτε  μειώνει  την
αποτελεσματικότητα του αγόγγυστου αγώνα και της στήριξης των γονέων τους, με τα όποια
δυνατά  μέσα.  Δε  μειώνει  επίσης  ούτε  τη  συμβολή  του  Επιστημονικού  και  Βοηθητικού
Προσωπικού,  στο  πεδίο  δράσης  του  καθενός.  Και,  τέλος,  σε  καμία  περίπτωση  δεν
παραγκωνίζει την επαγγελματική και ηθική ευσυνειδησία, τον ζήλο και την αυταπάρνηση
που δείχνουν οι ειδικοί δάσκαλοι, οι οποίοι κάτω από δύσκολες συνθήκες, εργασιακές και
μισθολογικές,  και  με λιγοστά μέσα καθημερινά καταθέτουν ψυχή σε αυτόν τον χώρο της
εκπαίδευσης.

1.3 Ο ρόλος του ειδικού εκπαιδευτικού

Η διάσταση του ρόλου και της παιδαγωγικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού για την επιτυχία
σχολικών  πρακτικών  και  την  πρόοδο  των  αναγκαίων  εκπαιδευτικών  αλλαγών  θεωρείται
ιδιαίτερα  σημαντική,  καθώς  ο  εκπαιδευτικός  είναι  ο  αναγκαίος  διαμεσολαβητής  για  την
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και πρέπει η διάσταση του εκπαιδευτικού να ληφθεί
υπόψη  ως  κρίσιμη  παράμετρος  από  τους  διαμορφωτές  πολιτικής  (Ευρωπαϊκός  Φορέας
Ειδικής  Αγωγής,  2009).  Το  Μάιο  του  2009,  σε  συνέδριο  που  πραγματοποιήθηκε  στη
Μαδρίτη, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μέρος του στρατηγικού πλαισίου για
την  Ευρωπαϊκή  συνεργασία  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση  (ET2020),  καθόρισε
στρατηγικούς  στόχους,  οι  οποίοι  υπογράμμιζαν  τη  σημασία  της  συνεκπαίδευσης  στην



παρεμπόδιση της μειονεξίας στην εκπαίδευση. Το Συμβούλιο σημείωσε ότι  η εκπαίδευση
οφείλει να μάχεται ενάντια σε κάθε μορφή διακρίσεων και να θωρακίζει όλους τους νέους
ανθρώπους  ώστε  να  αλληλεπιδρούν  θετικά  με  τους  συνομηλίκους  τους  με  διαφορετικό
υπόβαθρο. Το διεθνές συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 88 300 αντιπρόσωποι από
40 χώρες,  είχε ως στόχο την παροχή μιας ευκαιρίας για προβληματισμό σχετικά με τους
τρόπος ενσωμάτωσης των αρχών της ποιότητας, της επάρκειας και της ισότητας σε όλες τις
βαθμίδες  της  εκπαίδευσης.  Στις  βασικές  συμπερασματικές  προτάσεις  του  συνεδρίου
σημειώνεται: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών (τόσο
την αρχική όσο και αυτή που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους) σε όλες τις
βαθμίδες.  Οι  εκπαιδευτικοί  οφείλουν  να  είναι  προετοιμασμένοι  να  ανταποκριθούν  στις
διαφορετικές  ανάγκες  των  μαθητών  και  αυτό  αποτελεί  βασικό  παράγοντα  επιτυχίας  της
συνεκπαίδευσης (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2010). Η διάσταση του ρόλου του
εκπαιδευτικού και η συναφής παιδαγωγική του ενίσχυση και κατάρτιση αναγνωρίζεται πλέον
ως κομβική για την επιτυχία του ενταξιακού εγχειρήματος από όλες τις διεθνείς έρευνες και
μελέτες. Ακόμα, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιοποιήθηκε τον
Ιούλιο  του  2012  με  θέμα  «Εκπαίδευση  και  Αναπηρία/Ειδικές  Εκπαιδευτικές  Ανάγκες  –
Πολιτικές και Πρακτικές στον τομέα της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης για
τους/τις  μαθητές/τριες με Αναπηρίες και  με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην ΕΕ» 15
εκατομμύρια  παιδιά  έχουν  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες.  Στην  έκθεση  διατυπώνονται
αντιρρήσεις σχετικά με το κατά πόσον τα ειδικά εκπαιδευτικά συστήματα και η διαχωριστική
εκπαίδευση ελαττώνει την απομόνωση των μαθητών που ζουν ήδη σε συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισμού, μειώνοντας μάλλον παρά αυξάνοντας τις ευκαιρίες τους στη ζωή. Η έρευνα
δείχνει  ότι  τα  παιδιά  αυτά  μπορούν  να  εγγραφούν  σε  Γενικά  Σχολεία,  εάν  υπάρχει
μεγαλύτερη  επένδυση  στην  ανάπτυξη  των  γλωσσικών  δεξιοτήτων  τους  και  μεγαλύτερη
«ευαισθησία»  στην  αναγνώριση  των  διαφορών  και  στη  δημιουργική  διαχείριση  των
διαφορετικών ειδών αναγκών. 

Συμπερασματικά η σημασία της διάστασης του εκπαιδευτικού ως κρίσιμου παράγοντα για
την  επιτευξιμότητα  των  στόχων,  αλλά  και  την  αποτελεσματικότητα  των  στρατηγικών
αποτελεί  κοινή  παραδοχή  σε  διεθνές  επίπεδο  όλων  όσων  εμπλέκονται  στη  μελέτη  και
διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών, ενώ αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα η εκπαίδευση, η
επιμόρφωση,  η ευαισθητοποίηση και  η αναβάθμιση των επαγγελματικών του προσόντων,
σύμφωνα με τις νέες  κατευθύνσεις.

1.4 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) 

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Ε.Π. αποτελείται από επαγγελματίες ειδικοτήτων των
Κοινωνικών Επιστημών και των Επαγγελμάτων Υγείας (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Θεραπευτές  Λόγου,  Φυσικοθεραπευτές,  Εργοθεραπευτές,  Σχολικοί  Νοσηλευτές,
Επαγγελματικοί Σύμβουλοι) οι οποίοι παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο των Δασκάλων
απασχολούνται  σε  ΣΜΕΑΕ και  ΚΕΔΔΥ παρέχοντας  τις  υπηρεσίες  τους  ανάλογα  με  τον
επιστημονικό τους κλάδο. Τα μέχρι προσφάτως ΚΕΔΔΥ (πλέον ΚΕΣΥ) στελεχώνονται από
την ειδικότητα του Παιδοψυχιάτρου. Το Ελληνικό Κράτος έχει εισηγηθεί τη συμπερίληψη
του  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  σύμφωνα  με  το  σχετικό  για  την  ειδική  Αγωγή
Άρθρο 17, νόμος 3699/2008 - ΦΔΚ 199/Α’/2.10.2008 το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 1. Για
τη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ προβλέπεται Ε.Ε.Π. Η άσκηση των καθηκόντων
τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΑΕ,
όταν  δεν  υπάρχουν  αντίστοιχες  ειδικότητες  και  εφόσον  έχουν  καλυφθεί  οι  ανάγκες  των
σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων τους γίνεται με



απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ,
στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου της
ΕΑΕ ή του σχολικού συμβούλου ΕΕΠ της αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Οι ανήκοντες στους
κλάδους ΕΕΠ και  το ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ δύνανται  να αποσπώνται  στην
Κεντρική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  στις  Περιφερειακές
Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  και  στις  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, με την ισχύουσα κάθε φορά για το εκπαιδευτικό προσωπικό διαδικασία. 63 Οι
Κλάδοι του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους έχουν ως
εξής:  Κλάδος  ΠΕ21  και  ΠΕ  26  Θεραπευτών  Λόγου  Κλάδος  ΠΕ22  Επαγγελματικών
Συμβούλων  Κλάδος  ΠΕ23  Ψυχολόγων  Κλάδος  ΠΕ24  Παιδοψυχίατρων  Κλάδος  ΠΕ25
Σχολικών Νοσηλευτών Κλάδος ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών Κλάδος ΠΕ29 Εργοθεραπευτών
Κλάδος  ΠΕ30  Κοινωνικών  Λειτουργών  Ενώ  αναφέρεται  και  ο  κλάδος  μη  Ειδικού
Εκπαιδευτικού  προσωπικού:  Κλάδος  ΠΕ31  εξειδικευμένου:  α)  Στον  Επαγγελματικό
Προσανατολισμό  των  Τυφλών,  β)  στην  Κινητικότητα,  τον  Προσανατολισμό  και  τις
δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών 

4.2 Καθήκοντα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑ

Σε ότι  αφορά στα  τα  ιδιαίτερα  καθήκοντα  και  αρμοδιότητες  του  Ειδικού  Εκπαιδευτικού
Προσωπικού,  παράλληλα με αυτά των  Εκπαιδευτικών  Ειδικής  Αγωγής,  σύμφωνα με  την
«Υπουργική Απόφαση 27922/Γ6/2007 - ΦΕΚ449/Β/03-4-2007 «Καθορισμός των ιδιαίτερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Α)  Του  εκπαιδευτικού  προσωπικού,  που  υπηρετεί  σε  σχολικές  μονάδες  ειδικής  αγωγής
(ΣΜΕΑ)  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  (ειδικά  σχολεία,  τμήματα
ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας
στο σπίτι). 

Β)  Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και  του ειδικού βοηθητικού προσωπικού,  που
υπηρετεί  στις  σχολικές  μονάδες  ειδικής  αγωγής,  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» και τις διατάξεις: του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και
λειτουργία  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  άλλες  διατάξεις»,  της
παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α/14.3.2000) 64 «Εκπαίδευση
ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με
τα  καθήκοντα  και  τις  υποχρεώσεις  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού,  του  ειδικού
εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής και του
προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), του άρθρου
2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α/20.11.2003.) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες
διατάξεις» και  την υπ’  αριθμ.  1/27.1.2005 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  με  την
οποία εισηγείται τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού των σχολείων ειδικής
αγωγής», αυτά καθορίζονται ως εξής: 

1.Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες
του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί. Δεν απαλλάσσεται
από τα γενικά και ειδικά καθήκοντα του προσωπικού του σχολείου και από την ανάληψη
εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους αναθέσει.

2.Η  άσκηση  των  καθηκόντων  τους  δύναται  να  επεκτείνεται  και  στους  μαθητές  των
συστεγαζόμενων  ή  γειτονικών  ΣΜΕΑ,  όταν  δεν  υπάρχουν  αντίστοιχες  ειδικότητες  και



εφόσον έχουν καλυφθεί  οι  ανάγκες  των σχολείων στα οποία υπηρετούν.  Η επέκταση της
άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
ύστερα  από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ,  στο  οποίο υποβάλλονται  οι  σχετικές  αιτιολογημένες
εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και της αντίστοιχης ειδικότητας, 

3.Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους γονείς
για  την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής  μονάδας και  την προώθηση του εκπαιδευτικού
έργου. 

4.Ασκούν  τα  καθήκοντά  τους  παράλληλα  με  το  διδακτικό  έργο  των  εκπαιδευτικών,  σε
ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη,  όταν χρειάζεται,  σε προγραμματισμένη συνεργασία με
τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν. 

5.Ενημερώνουν  συστηματικά  τον  ατομικό  φάκελο  του  κάθε  μαθητή  και  σε
προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό
εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό
απόρρητο διατάξεις, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν.1143/1981. 

6.Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους
και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. 

7.Υποβάλλουν  πρόγραμμα  δραστηριοτήτων  για  θεώρηση  στο  σχολικό  σύμβουλο  ειδικής
αγωγής,  με  την  έναρξη  του  σχολικού  έτους  σε  τρία  αντίτυπα,  μέσω  του  διευθυντή  του
σχολείου και τον ενημερώνουν για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος,
που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.

8.  Διευκολύνουν  την  πρακτική  άσκηση  προπτυχιακών  ή  μεταπτυχιακών  φοιτητών  της
ειδικότητάς τους, τους οποίους δέχεται το σχολείο σε συνεννόηση με το διευθυντή και το
προσωπικό της αντίστοιχης ειδικότητας, ύστερα από σχετική έγκριση του ΥΠΕΠΘ.

9.Τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, σε ατομική ή μικροομαδική
βάση, εντάσσονται στο πλαίσιο του ωραρίου τους. 

10 Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου. Ειδικά κατά
κλάδο: 

Ψυχολόγοι 

1.Αξιολογούν τους μαθητές του σχολείου, όπου υπηρετούν, χρησιμοποιώντας επιστημονικές
μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό
του σχολείου, ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη
ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του μαθητή και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές
ανάγκες του. 

2.Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα
και στο κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα. 

3. Παρέχουν, στο πλαίσιο του ωραρίου τους, συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του
σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και
συμμετέχουν  στο  σχεδιασμό  του  προγράμματος  δραστηριοτήτων  του  μαθητή.  4.



4.Προγραμματίζουν και παρέχουν το υποστηρικτικό τους έργο ανάλογα με τις ανάγκες των
μαθητών και των οικογενειών τους.

5.Αναλαμβάνουν,  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο,  την  υποστηρικτική,  συμβουλευτική  ή
θεραπευτική διαδικασία,  ατομική ή ομαδική των μαθητών, η οποία κρίνεται υποχρεωτική
κατά την αξιολόγηση. Για τους ενήλικες μαθητές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους και,
όπου κρίνεται αναγκαίο, η συγκατάθεση της οικογένειας. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής
δέχεται  ψυχοθεραπευτική  αγωγή  εκτός  σχολείου,  δεν  εντάσσεται  σε  πρόγραμμα
θεραπευτικής διαδικασίας εντός αυτού. 6. Αξιολογούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του
προσωπικού, τις δυνατότητες και τις απαραίτητες ανάγκες των μαθητών που πρόκειται να
μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν. 

6.Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία περιλαμβάνει:

- ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης,

- εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων − παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι
- συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας,

-  καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών,  ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και
μεθόδων αποκατάστασης.

- Συντάσσουν τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών τους κατόπιν γραπτών αιτημάτων των
γονέων ή  υπηρεσιών.  Την  ευθύνη  της  ανακοίνωσης  του  περιεχομένου  των  ψυχολογικών
εκθέσεων προς τρίτους έχουν οι ίδιοι οι ψυχολόγοι.

- Συνεργάζονται με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τους σχολικούς συμβούλους, τα ΚΔΑΥ, τις
ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, τις διευθύνσεις άλλων σχολείων και με φορείς που παρέχουν
ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές. 

Κοινωνικοί Λειτουργοί 

1.Αποτελούν  το  συνδετικό  κρίκο  μεταξύ  του  σχολείου  της  οικογένειας,  και  των  άλλων
κοινωνικών φορέων και  υπηρεσιών που ασχολούνται  με το  παιδί,  την οικογένεια  και  τις
ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν. 

2. Συντάσσουν το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, που πρόκειται να ενταχθεί στη σχολική
μονάδα, σε συνεργασία με τους γονείς. Εισηγούνται τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης
για την καλύτερη προσαρμογή του μαθητή και της οικογένειας του στο σχολικό πλαίσιο.

3.Στηρίζουν  συστηματικά  και  προγραμματισμένα,  σε  ατομική  και  ομαδική  βάση,  τους
μαθητές, που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή άλλου είδους προβλήματα. 

4.  Προετοιμάζουν  αυτούς  που  πρόκειται  να  αποφοιτήσουν  και  συνεργάζονται  με  τον
επαγγελματικό  σύμβουλο  και  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  για  την  κοινωνική  ή  εργασιακή
αποκατάσταση, ενισχύοντας τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

5.  Συνεργάζονται  με την οικογένεια (γονείς,  αδέλφια,  ευρύτερη οικογένεια),  με στόχο τη
θετική τους στάση στο πρόβλημα του μαθητή, τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής
συμβίωσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης. Για την



επίτευξη των σκοπών αυτών χρησιμοποιούν και τις τρεις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, με
άτομα, ομάδες και κοινότητα.

6.Συνεργάζονται  με  σχολικούς  συμβούλους,  ΚΔΑΥ,  άλλα  σχολεία,  ιατροπαιδαγωγικές
κοινωνικές  υπηρεσίες,  και  με  κάθε  φορέα  που  υποστηρίζει  το  κοινωνικό  τους  έργο.  7.
Εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή που κρίνεται αναγκαία για το έργο τους. 

8.Διοργανώνουν συγκεντρώσεις γονέων, σε συνεργασία με το διευθυντή και τα άλλα μέλη
του  προσωπικού  του  σχολείου  και  τους  ενημερώνουν  για  κάθε  είδους  παροχές  που
δικαιούνται. 

9.Έχουν  τη  δυνατότητα  να  κάνουν  προγραμματισμένες  επισκέψεις  στις  οικογένειες  των
μαθητών,  να  συνοδεύουν  τους  γονείς  σε  διάφορες  υπηρεσίες,  όταν  κρίνεται  αναγκαίο,
πάντοτε  στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας, και σε συνεργασία με το διευθυντή, αφού, λόγω
της  ιδιομορφίας  του  έργου  τους,  η  αποστολή  τους  δεν  περιορίζεται  μόνο στο  χώρο  του
σχολείου. 

10. Συντάσσουν εκθέσεις που αναφέρονται σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όταν ζητηθεί
από τις  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες,  και  τις  παραδίδουν στο διευθυντή για  τη διεκπεραίωσή
τους.

Θεραπευτές Λόγου 

1'Αναλαμβάνουν την περιοδική αξιολόγηση των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα
επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής (με ομιλία ή με εναλλακτικές μεθόδους) Σχεδιάζουν και
υλοποιούν προγράμματα αποκατάστασης. 

2. Συνεργάζονται με τους γονείς και τους καθοδηγούν πώς να χειρίζονται τα προβλήματα
επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας και φωνής του παιδιού τους.

3.Αναλαμβάνουν  την  ενημέρωση  του  προσωπικού  του  σχολείου,  σε  θέματα  λόγου  και
επικοινωνίας,  ώστε  να  υπάρχει  ενιαία  αντιμετώπιση  των  δυσκολιών  στο  πλαίσιο  του
διδακτικού και θεραπευτικού λόγου. 

4.  Ασκούν το έργο τους σε ιδιαίτερο χώρο, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, και,  όταν
κρίνεται απαραίτητο για τον ίδιο το μαθητή, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό,
μέσα στην τάξη. 

Φυσικοθεραπευτές 

1.Αξιολογούν  τις  κινητικές  και  λειτουργικές  ικανότητες  των  μαθητών,  προσδιορίζουν  τις
ανάγκες τους και καθορίζουν τους θεραπευτικούς στόχους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν
ειδικές μεθόδους και μέσα εκπαιδεύοντας τους μαθητές, σε ατομική ή ομαδική βάση, όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ίδιους, στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου ή σε άλλους
κατάλληλους χώρους, εντός και εκτός σχολείου. 

2.Παρακολουθούν  και  αξιολογούν  περιοδικά  την  κινητική  εξέλιξη  των  μαθητών  και
ενημερώνουν τον ατομικό τους φάκελο.  

3.Συνεργάζονται με τις συναφείς ειδικότητες του σχολείου (εργοθεραπευτή − εκπαιδευτικό
φυσικής αγωγής), χωρίς να τους υποκαθιστούν στο έργο τους καθώς και με το Ε.Β.Π. και



ενημερώνουν τους  εκπαιδευτικούς  και  το λοιπό προσωπικό του σχολείου για  θέματα της
αρμοδιότητάς τους. 

5. Ενημερώνουν την οικογένεια για την κινητική εξέλιξη του μαθητή και εισηγούνται,  σε
συνεργασία  με  τους  εργοθεραπευτές,  τις  όποιες  εργονομικές  διευθετήσεις  κρίνονται
απαραίτητες.

Εισηγούνται,  συνεργαζόμενοι  με  τους  εργοθεραπευτές,  στο  διευθυντή  του  σχολείου  τις
αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις για την ανεμπόδιστη παραμονή των μαθητών στο χώρο
του σχολείου και την απρόσκοπτη μετακίνηση τους. Προτείνουν την προμήθεια βοηθημάτων
για  τη  διευκόλυνση  της  κινητικής  δραστηριότητας  και  της  μαθησιακής  ετοιμότητας  των
μαθητών. 

Εργοθεραπευτές 

1.Αξιολογούν  τις  αναπτυξιακές,  λειτουργικές  και  αισθητικοκινητικές  δεξιότητες  των
μαθητών, με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές. 

2.Προσδιορίζουν τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζουν τους στόχους αποκατάστασης των
διαφόρων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων (κινητικών, αντιληπτικών, κ.α.) που
βοηθούν το μαθητή στη σχολική και κοινωνική προσαρμογή. 

4.Παρακολουθούν και εξετάζουν περιοδικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και
ενημερώνουν τους γονείς  για την εξέλιξή τους και  για το πρόγραμμα εργοθεραπείας που
εφαρμόζουν.  Δίνουν  τις  απαραίτητες  συμβουλές,  προκειμένου  να  έχει  ο  μαθητής  την
καλύτερη υποστήριξη στο σπίτι 

5. Συνεργάζονται με τους φυσικοθεραπευτές και εισηγούνται στο διευθυντή του σχολείου τις
αναγκαίες  εργονομικές  διευθετήσεις.  Προτείνουν  την  προμήθεια  βοηθημάτων  για  τη
διευκόλυνση  της  ψυχοκινητικής  δραστηριότητας  και  της  μαθησιακής  ετοιμότητας  των
μαθητών,  ώστε  να  αξιοποιούνται  στο  μεγαλύτερο  δυνατό  βαθμό  οι  δυνατότητες  τους.
Προτείνουν  λειτουργικούς χειρισμούς, συνεργαζόμενοι με το ειδικό βοηθητικό προσωπικό
και τους γονείς, σε θέματα δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης των
μαθητών.

6. Αναλαμβάνουν την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου και των γονέων, σε θέματα
απόκτησης  δεξιοτήτων  μέσω  σκόπιμων  δραστηριοτήτων,  ώστε  να  υπάρχει  ενιαία
αντιμετώπιση στο χώρο του σχολείου και στο σπίτι..

7.Το πρόγραμμα εργοθεραπείας γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ατομική βάση ή σε
μικρές ομάδες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εργοθεραπευτή. 

Σχολικοί Νοσηλευτές 

1.Ευαισθητοποιούν  τους  μαθητές  σε  κανόνες  ατομικής  υγιεινής  και  προφύλαξης  από
κινδύνους.  Έχουν  ως  κύριο  έργο την  αγωγή και  την  προαγωγή της  υγείας,  με  σκοπό τη
διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό. 

2. Συμμετέχουν στον έλεγχο και την παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης του σχολικού
περιβάλλοντος  (αίθουσες,  κοινόχρηστοι  χώροι,  κυλικείο),  και  συνιστούν  στους
εμπλεκόμενους,  τη  λήψη  των  απαραίτητων  μέτρων  για  την  προστασία  των  μαθητών.  3..



3..Παρέχουν  τις  πρώτες  βοήθειες  στα  παιδιά  του  σχολείου  και  αντιμετωπίζουν  αιφνίδιες
αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια
σχολικών δραστηριοτήτων.

4. Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθητών (φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) σε συνεργασία
με το σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, με τη συναίνεση του γονιού. 

5.Είναι  υπεύθυνοι  για  την  ενημέρωση  της  οικογένειας  και,  σε  περίπτωση  ατυχήματος,
συνοδεύουν το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε
αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα. 

6.Ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και προτείνουν ειδικούς χειρισμούς στο ειδικό βοηθητικό
προσωπικό,  στα  θέματα  ατομικής  υγιεινής  των  μαθητών  και  συνεργάζονται  με  όλο  το
προσωπικό του σχολείου και τις υγειονομικές υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητας τους.
7.Εργάζονται  εξατομικευμένα  ή  σε  μικρές  ομάδες  στο  γραφείο  ή  το  εργαστήριο  αγωγής
υγείας, αν διαθέτει η σχολική μονάδα. 

8.Παρέχουν  συμβουλευτική  στους  γονείς  σε  θέματα  υγείας  και  διοργανώνουν  σεμινάρια
παροχής  πρώτων  βοηθειών  στο  προσωπικό  του  σχολείου,  στο  πλαίσιο  της  ενδοσχολικής
επιμόρφωσης. 

 Ειδικό βοηθητικό προσωπικό

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου (ΔΕ01) υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως
προβλέπεται στην παρ. 2, του άρθρου 6, του ν. 3699/2008 (Α’ 199), και για τους οποίους
έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης, με στόχο την
άρση  των  εμποδίων και  την  ισότιμη  συμμετοχή  τους  στην  εκπαίδευση.  Η άσκηση  των
καθηκόντων  του  δύναται  να  επεκτείνεται και  σε  μαθητές,  για  τους  οποίους  έχει  εκδοθεί
απόφαση έγκρισης  υποστήριξης  των  ίδιων  ή  των  συστεγαζόμενων σχολικών  μονάδων,
εφόσον  καλύπτονται  οι  ανάγκες  των μαθητών  των  σχολείων  στα  οποία  υπηρετούν.  Η
επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Ειδικότερα το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

1.     Υποδέχεται τους υποστηριζόμενους μαθητές κατά τον οριζόμενο χρόνο υποδοχής του
σχολικού προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και φροντίζει για την ασφαλή
αποχώρηση των μαθητών.

2.     Υποστηρίζει  τους  μαθητές  σε  θέματα  καθημερινής διαβίωσης,  αυτοεξυπηρέτησης,
προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, αγωγής τουαλέτας, σίτισης, ένδυσης, κινητικότητας και
σε άλλα θέματα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

3.     Υποστηρίζει τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς επίσης
και  σε  όλες  τις  δραστηριότητες  της σχολικής  ζωής,  όπως  περιπάτους,  διδακτικές
επισκέψεις, εκδρομές  και  σε  κάθε είδους  εκδήλωση που οργανώνει το  σχολείο.  Σε  καμία
περίπτωση  το  ΕΒΠ  δεν  υποκαθιστά τον  εκπαιδευτικό  της  τάξης,  ο  οποίος  έχει  την
ευθύνη εκπαίδευσης του μαθητή.



4.     Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, έχει ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική
διαδικασία σύμφωνα με τις  οδηγίες των εκπαιδευτικών και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των
μαθητών  στις  διάφορες  δραστηριότητες μέσα  και  έξω  από  την  τάξη,  ακολουθώντας  το
ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.

5.     Συμμετέχει  στη διερεύνηση των  αναγκών και  στη διαμόρφωση του εξατομικευμένου
προγράμματος εκπαίδευσης  των  μαθητών,  υποβάλλοντας  ανάλογες προτάσεις  στους
εκπαιδευτικούς στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.

6.    Εισηγείται συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών, το οποίο καταρτίζεται από το διευθυντή του σχολείου, μετά από συνεργασία και με
τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων των μαθητών.

7.     Συνεργάζεται  με  τους  γονείς  των  μαθητών  που  υποστηρίζει,  ενημερώνεται  για  τις
ιδιαίτερες ανάγκες αυτών και ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία
με το Διευθυντή του σχολείου.

8.     Σε περίπτωση βραχύχρονης απουσίας των μαθητών που υποστηρίζει, από οποιαδήποτε
δραστηριότητα του σχολικού προγράμματος, αναλαμβάνει εργασίες που τα όργανα διοίκησης
του σχολείου δύνανται να αναθέσουν, είτε εντός του σχολικού χώρου είτε εκτός αυτού σε
προγραμματισμένη δραστηριότητα του σχολείου. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας των
υποστηριζόμενων μαθητών, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα
από  πρόταση  του  Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.,  τοποθετείται  για  την  άσκηση  καθηκόντων  σε  άλλη
σχολική μονάδα για  την υποστήριξη μαθητή/ών με αναπηρία ή/ και  ειδικές  εκπαιδευτικές
ανάγκες, για τον/τους οποίο/ ους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης.

9.    Συμμετέχει ισότιμα στο Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας που υπηρετεί και
λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητες και στις αποφάσεις.

10.    Δεν απαλλάσσεται από γενικά ή ειδικά καθήκοντα και από την ανάληψη εργασιών που
τα  όργανα  διοίκησης του  σχολείου  μπορεί  να  του  αναθέσουν  στο  πλαίσιο  της ίσης
μεταχείρισης με τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.

11.    Κατά την ώρα των διαλειμμάτων φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών
και συνεργάζεται με τους εφημερεύοντες.

12.     Ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων εξασφαλίζει
χρόνο  διαλείμματος δεκαπέντε  (15)  λεπτών,  στο  ΕΒΠ,  κατά  τη  διάρκεια  του ημερήσιου
προγράμματος.

13.    Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του ΕΒΠ καθορίζεται
σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις  για  το  ωράριο  του  ΕΒΠ και  σε καμία  περίπτωση ο
χρόνος  παραμονής  του  στη  σχολική  μονάδα  δεν  μπορεί  να  είναι  α)  μικρότερος  του
διδακτικού  ωραρίου  των  υποστηριζόμενων  μαθητών  και  β) μεγαλύτερος  του  εργασιακού
ωραρίου των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.

 1.5 Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ειδικών σχολικών μονάδων 

Με τον  ερχομό  της  δεκαετίας  του  ΄90  αρχίζει  διαπιστώνεται  μια  αλλαγή  σχετικά  με  τις
αντιλήψεις για τον ρόλο που έχει το κράτος στην Ευρώπη, παρατηρώντας μια υποχώρηση του
κράτους  πρόνοιας  και  ενίσχυση  νεοφιλελεύθερων  αντιλήψεων.  Συνάμα,  υπάρχει  και  μια



όξυνση του ζητήματος αν η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική και ποιοτική και αν υπάρχει
αξιολόγηση.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έρχεται  αντιμέτωπη  με  δημογραφικές,  οικονομικές,
κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις έχοντας στόχο τη καλυτέρευση της εκπαίδευσης.
Στις  μέρες  μας  ο  εθνικός  χαρακτήρας  της  εκπαίδευσης  φθίνει  και  σιγά  –  σιγά
μεταμορφώνεται  σε  μια,  κοινά  αποδεκτή,  ευρωπαϊκή  πολιτική  καθώς  οι  ανάγκες  είναι
συνδεδεμένες  με τον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό αλλά και  την τεράστια εξέλιξη της
τεχνολογίας. Η εκπαίδευση καλείται να καλύψει τις ανάγκες μάθησης και κατάρτισης του
δυναμικού εργασίας, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Ειδικότερα,  εννοείται  η  διαμόρφωση ενός  αναλυτικού  συστήματος  δεικτών  και  επιπέδων
αναφοράς  που  θα  βοηθούν  στη  μέτρηση  της  εκπαιδευτικής  ποιότητας  μέσω  του
προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» σύμφωνα με τους Ρουσσάκη και Πασσιά,
(2006 στο Μητροπούλου 2009, σ. 29). Η ποιότητα στον εκπαιδευτικό κλάδο, σχετίζεται με
την βελτίωση των “standards” και η αξιολόγηση με επίκεντρο το σχολείο μπορεί να θεωρηθεί
ως μια δυναμική λειτουργία (Γκανάκας, 2005). Ορισμένοι συγγραφείς, όπως παραδείγματος
χάρη οι Θεοφιλίδης (1994) και Καψάλης (2005 στο Μητροπούλου 2009, σ. 30) αναφέρουν
μια σειρά παραγόντων οι οποίοι θεωρούνται υψίστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα
στη λειτουργία των σχολείων. 

Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς, ακολουθούν ευθύς αμέσως.

 α)  Η σχολική  ηγεσία:  Ο διευθυντής,  έχει  καθήκον  να  εμπνεύσει,  να  εμψυχώσει  και  να
δημιουργήσει κατάλληλο κλίμα εντός του σχολείου, να ασκήσει γραφειοκρατικά καθήκοντα
και ηγετικό ρόλο. 

β)  Η  δομή  και  η  οργάνωση  του  αναλυτικού  προγράμματος:  Ένα  σχολείο  για  να  είναι
αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο θα χαρακτηρίζεται
από σαφήνεια και ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να εκφράσει τις προσδοκίες αλλά και τους
σκοπούς που θέτει το σχολείο. 

γ) Η σταθερότητα του προσωπικού. Οι αστάθειες στο προσωπικό μπορούν να δημιουργήσουν
προβλήματα  στον  προγραμματισμό,  στην  οργάνωση  δραστηριοτήτων  20  καθώς  και  στις
επιδόσεις των μαθητών λόγω της συνεχούς αναστάτωσης που υπάρχει στη σχολική μονάδα. 

δ)  Το  κατάλληλο  εκπαιδευτικό  κλίμα:  Προκειμένου  να  υπάρξει  εύρυθμη  λειτουργία  της
σχολικής  μονάδας,  καθίσταται  αναγκαία  η  ύπαρξη  κατάλληλου  σχολικού  κλίματος  στη
μονάδα. 

ε)  Η  συνεργασία  μεταξύ  σχολείου  και  οικογένειας:  Είναι  σημαντική  η  επικοινωνία  των
γονιών με το σχολείο των παιδιών τους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου,
γεγονός που θα οδηγήσει στην καλύτερη επίδοση των μαθητών. 

Περνώντας  στις  σχολικές  μονάδες  ειδικής  αγωγής  και  εκπαίδευσης,  εκ  πρώτης  όψεως  ο
τρόπος που διοικούνται και λειτουργούν μοιάζει να είναι ο ίδιος με αυτόν που υφίσταται στις
γενικές σχολικές μονάδες αλλά αν κάποιος ψάξει σε βάθος θα διαπιστώσει πως υπάρχουν
αρκετές διαφορές. 

Πρώτη, σημαντική διαφορά, διαπιστώνεται στο προσωπικό που απαρτίζει την ειδική σχολική
μονάδα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από επιστήμονες όπως είναι λογοθεραπευτές, κοινωνικοί
λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λπ., ειδικότητες που δεν συναντάμε συχνά στα γενικά σχολεία. 



Επόμενη δεύτερη διαφορά παρατηρείται, στη λειτουργία των ειδικών σχολικών μονάδων στις
οποίες  εμπλέκονται  άμεσα  εξωσχολικοί  φορείς  όπως  είναι  το  ΚΕΣΥ  και  οι  υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας. 

Τρίτη διαφορά είναι ότι τα ειδικά σχολεία απαιτούν ένα ελαστικό πρόγραμμα προκειμένου να
μπορέσει να προσαρμοστεί και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μαθητών, πράγμα που δεν
συναντάμε στα γενικά σχολεία. 

Για όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τη Συριοπούλου – Δελλή, (2003 στο Μητροπούλου 2009,
σ.  30) οι  ειδικές σχολικές μονάδες χαρακτηρίζονται  ως οργανισμοί που διακρίνονται  από
εξωστρέφεια.

 Προκειμένου μια ειδική σχολική μονάδα να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να έχει τα εξής
χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ετήσια επιθεώρηση της Αγγλίας που αφορά στο έτος 2001
– 2002 (στο Μητροπούλου 2009, σ. 30) 

α) να εφαρμόζει ολιστικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και τη καταγραφή της προόδου
που σχετίζονται με τη λειτουργία ολόκληρου του σχολείου, 

β)  να υπάρχει  διαχείριση  αλλαγής  και  ειδικότερα  να  εφαρμόζονται  ενταξιακές  πρακτικές
προσδίδοντας έτσι διευρυμένο ρόλο στην ειδική σχολική μονάδα και τέλος, 

γ) να προωθείται η επιτυχημένη προσαρμογή του σχολείου σε θέματα αντιμετώπισης ειδικών
αναγκών.  Σύμφωνα  με  τα  συμπεράσματα  της  Riehl  (2000),  υποστηρίζεται  ότι  οι  ηγέτες
προκειμένου να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, θα πρέπει να καταφέρουν να ενδυναμώσουν
τη  σημασία  του  όρου  «διαφορετικότητα»,  να  οικοδομήσουν  τη  σχέση  του  σχολείου  –
κοινότητας και να εισάγουν ενταξιακές πρακτικές στο σχολείο. Προκειμένου να καταστούν
εφικτά τα παραπάνω, γίνεται υπέρβαση της ατομικής προσπάθειας και του παραδοσιακού
ρόλου του διευθυντή σχολικής μονάδας και απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχική διοίκηση
προκειμένου  να  χαραχθεί  μια  επιτυχής  πορεία.  Έτσι,  γίνεται  κατανοητή  η  σημασία  της
ομαδικής εργασίας για να μπορέσουν οι ειδικές σχολικές μονάδες να είναι ευέλικτες και να
ανταπεξέλθουν  στις  δυσκολίες  που  υπάρχουν.  Οι  μονάδες  αυτές,  χαρακτηρίζονται  από
συλλογικές δράσεις προκειμένου να επιλυθεί κάποια αρρυθμία καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι
μοιράζονται τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει (Farell & Ainscow, 2002). Προκειμένου να
μπορέσει το ειδικό σχολείο να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες που έχουν οι μαθητές, θα
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο ηγέτης του κάθε ειδικού σχολείου θα έπρεπε να αναπτύξει
οργανωσιακή κουλτούρα μέσω της οποίας θα παρεχόταν η απαιτούμενη ενθάρρυνση για την
επίλυση  των  όποιων  προβλημάτων  εμφανίζονταν.  Σύμφωνα  με  τον  Σολομών,  (1999  στο
Μητροπούλου 2009, σ. 32) είναι εμφανές και στη χώρα μας ότι τα σχολεία και πιο ειδικά οι
ειδικές  σχολικές  μονάδες,  μπορούν  να  δρουν  σχετικά  αυτόνομα,  αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες  που  θα  βελτιώσουν  το  εκπαιδευτικό  έργο,  παρά  τον  συγκεντρωτισμό  που
χαρακτηρίζει το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Εν κατακλείδι, η υπάρχουσα βιβλιογραφία
υποστηρίζει  πως η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου,  είτε αυτό είναι γενικό είτε ειδικό,
συναρτάται από πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή. 

Κεφάλαιο 2ο : Σχολική Ηγεσία

1.Σχολική ηγεσία στις ειδικές σχολικές μονάδες

 Η σημασία της συνεργασίας στα ειδικά σχολεία είναι πολύ μεγάλη καθώς στα σχολεία αυτά
υπάρχει διεπιστημονικότητα λόγω των πολλών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη λειτουργία



του. Συνεχώς εξελισσόμενη σημαντική θεωρείται η παρακολούθηση και η προσαρμογή των
σχολείων και των ειδικών σχολικών μονάδων. 

Η ηγεσία δεν είναι ταυτόσημη της διοίκησης αλλά αποτελεί μια διαδικασία που αποσκοπεί
στην αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς των ανθρώπων όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες
(Σαΐτης, 2005). 

Η διοίκηση σε ένα οργανισμό  μπορεί να καλύψει το φάσμα δραστηριοτήτων του και στον
χώρο  της  εκπαίδευσης  μπορεί  να  παρέχεται  από  τη  διεύθυνση του  σχολείου.  Σημαντικά
ζητήματα ηγεσίας που μπορεί να αφορούν τον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
είναι η αξία που δίνεται στην προσωπική ανάπτυξη, στο βαθμό βαρύτητας που δίνεται στην
εφαρμογή  του  αναλυτικού  προγράμματος  σε  σχέση  με  το  γνωστικό  αντικείμενό  τους,  η
προηγούμενη αποτελεσματική  πορεία  της  καριέρας  τους  στη διδακτική,  η  προϋπάρχουσα
εμπειρία  σε  γενικά  σχολεία  ως  δείκτης  για  την  αποτελεσματική  διοίκηση  των  ειδικών
σχολικών μονάδων και η θετική αντιμετώπιση για τον τομέα της εκπαίδευσης που ασχολείται
με  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,  σύμφωνα  με  τους  Rayner  &  Ribbins,  (1999,  στο
Μητροπούλου, 2009, σ. 25). 

Ο διευθυντής θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο και οι ευθύνες θα πρέπει να μοιραστούν μέσα
σε  μια  κοινότητα  στην  οποία  θα  υπάρχουν  κοινές  αξίες  και  προσδοκίες  με  σκοπό  να
μειωθούν λειτουργίες ελέγχου. Προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση παραγωγικότητας του
σχολείου,  θα πρέπει οι  ηγέτες να στραφούν στην έμπνευση ενός κοινού οράματος για το
σχολείο και να εμψυχώσουν τα εκπαιδευτικά μέλη του σχολείου μέσω της συνεργασίας και
της  ομαδικής  εργασίας  και  να  τους  ενθαρρύνει  να  είναι  σε  θέση  να  δρουν  αυτοβούλως
σύμφωνα με τους Johnson & Johnson (1989 στο Μητροπούλου, 2009, σ. 27). 

 Για  λόγους  εξοικονόμησης  χώρου  και  χρόνου,  θα  παρουσιαστούν  οι  πιο  γνωστές
ταξινομήσεις των στυλ ηγεσίας.

Οι Coleman και συν. (2004) αναφέρουν έξι στυλ ηγεσίας:

1.  Οραματιστής (visionary): είναι αποτελεσματικός όταν πρέπει να παρέχει στην ομάδα
του  ένα  νέο  όραμα.  Παράλληλα,  επιτρέπει  στην  ομάδα  του  να  πειραματιστεί  σε
καινοτόμες  ιδέες  και  να  πάρει  ρίσκα.   Η  ηγεσία  του  βασίζεται  στις  έννοιες  της
διαφάνειας και της ενσυναίσθησης. 

2.  Ανθρωπιστικός (affiliative): δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών
με τα μέλη της  ομάδας και  είναι  αποτελεσματικός,  όταν απαιτείται  να αυξηθεί  η
συνοχή της ομάδας ή να εμψυχωθεί η ομάδα.  Επίσης, εστιάζει στις συναισθηματικές
ανάγκες των μελών της και χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση. 

3.  Δημοκρατικός  (democratic):  προωθεί  τις  συμμετοχικές  διαδικασίες  μέσω  της
συνεργασίας  και  της  διαχείρισης  συγκρούσεων.   Διαμορφώνει  ένα  αρμονικό
περιβάλλον  και  είναι  αποτελεσματικός  όταν  δεν  ξέρει  προς  ποια  κατεύθυνση  να
σπρώξει την ομάδα του και χρειάζεται ιδέες από τη βάση.  

4.  Συμβουλευτικός  (coaching):  δίνει  βαρύτητα  στην  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων των
μελών  της  ομάδας  του,  αναγνωρίζει  τα  χαρακτηριστικά  που  τους  καθιστούν
μοναδικούς (αδυναμίες και πλεονεκτήματα) και διαθέτει ενσυναίσθηση. 



5.  Καταπιεστικός  (commanding):  δεν  διαθέτει  ενσυναίσθηση  και  περιμένει  από  τα
μέλη της ομάδας να τον υπακούν, χωρίς να παρέχει εξηγήσεις.  Βασίζεται σε τρία
χαρακτηριστικά  για  να  λειτουργήσει:  την  επίτευξη,  την  επιρροή  και  την
πρωτοβουλία.   Αυτός  ο  ηγέτης  μπορεί  να  είναι  αποτελεσματικός  σε  πολύ
περιορισμένες  περιπτώσεις  και  μάλιστα  σε  περιόδους  κρίσεων  ή  όταν  υπάρχουν
προβληματικά μέλη στην ομάδα 

6.  Καθοδηγητικός (pace-setting): διαθέτει μια καταναγκαστική εμμονή με την υψηλή
και  ταχύτατη  απόδοση,  και  εντοπίζει  άμεσα  αυτούς  που  έχουν  φτωχή  απόδοση.
Επειδή και αυτό το στυλ ηγεσίας δε διαθέτει ενσυναίσθηση, δεν αντιλαμβάνεται τη
δυσκολία  ή  τον  πόνο  των  άλλων.  Μπορεί  να  είναι  αποτελεσματικό  στυλ,  όταν
συνδυαστεί  με τον οραματιστή και το ανθρωπιστικό στυλ ηγεσίας. Οι συγγραφείς
υποστηρίζουν  ότι  τα  τέσσερα  πρώτα  στυλ  ηγεσίας  διαμορφώνουν  συνθήκες  που
αυξάνουν  την απόδοση των  μελών της  ομάδας,  ενώ τα  δύο τελευταία  πρέπει  να
εφαρμόζονται σε σπάνιες περιπτώσεις και με ιδιαίτερη προσοχή. 

Φαίνεται να διαφοροποιούνται οι ηγέτες ως προς τον τρόπο που αποφασίζουν να ασκήσουν
εξουσία  και  να  κινητοποιήσουν  τα  μέλη  της  ομάδας  τους.   Δεν  υπάρχει  ένα  μόνο στυλ
ηγεσίας, αλλά πολύ περισσότερα, τα οποία αποδίδουν διαφορετική βαρύτητα στη συμμετοχή
του ηγέτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στο είδος των σχέσεων που αναπτύσσει ο
ηγέτης με τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα του.  Η ύπαρξη διαφορετικών στυλ ηγεσίας
αποδεικνύει  ότι  δεν  υφίσταται  μόνο  ένα  που  κρίνεται  ως  αποτελεσματικό,  αλλά  η
αποτελεσματικότητα  ενός  ηγετικού  στυλ  καθορίζεται  από  τις  συνθήκες  και  από  την
προσωπικότητα του ίδιου του ηγέτη (Μαλαγκονιάρη, 2010).  

1.1 Αποτελεσματική ηγεσία στο σχολικό πλαίσιο 

 Καθώς  η  παρούσα  μελέτη  υλοποιείται  σε  σχολικό  περιβάλλον  στο  1ο Ειδικό  Δημοτικό
Σχολείο Ρεθύμνου θεωρούμε αναγκαίο  να παρουσιαστεί πώς η ηγεσία πραγματώνεται μέσα
σε  αυτό  το  πλαίσιο.   Με  άλλα  λόγια,  θα  αναλυθούν  τα  χαρακτηριστικά,  όπως  αυτά
προκύπτουν από τα εμπειρικά δεδομένα, που καθιστούν τη σχολική ηγεσία αποτελεσματική. 

Πιο συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας θέτει συγκεκριμένους στόχους που
πρέπει να επιτευχθούν από κάθε σχολική μονάδα.  Η επίτευξη αυτών των στόχων καθορίζεται
σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρωπο που ηγείται αυτής της προσπάθειας και δεν είναι άλλος
από  το  διευθυντή  του  σχολείου,  χωρίς  βέβαια  να  αποκλείεται  η  επίδραση  και  άλλων
παραγόντων,  όπως  είναι  η  ποιότητα  της  εκπαίδευσης  ή  οι  υψηλοί  στόχοι  επίδοσης  των
μαθητών (Lezotte, 1991; Πασιαρδής και Πασιαρδή, 2000). 

 Μια  πληθώρα  λόγων  υπογραμμίζουν  την  επιτακτική  ανάγκη  ύπαρξης  αποτελεσματικού
σχολικού ηγέτη, που μπορεί να σχετίζονται με τις μαθησιακές διαδικασίες (π.χ. βελτίωση της
επίδοσης  του  σχολικού  πληθυσμού),  με  τις  συναδελφικές  ή  εργασιακές  σχέσεις  (π.χ.
προκαταλήψεις  και  στερεοτυπικές  αντιλήψεις  για  τη  διαμόρφωση  ενός  πολυπολιτισμικού
σχολικού  περιβάλλοντος),  αλλά  και  με  διοικητικά  καθήκοντα  (π.χ.  διαχείριση  πόρων,  η
περιπλοκότητα και η αύξηση καθηκόντων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό)
(Γερασίμου,  2008;  Townsend,  2011).   Είναι  λοιπόν   σαφές  ότι  ο  ρόλος  του  σχολικού
διευθυντή είναι ποικίλος σε διάσταση  και προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών
δεξιοτήτων  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  αποτελεσματική  λειτουργία  της  σχολικής
μονάδας. 



 Ένας  μεγάλος  όγκος  ερευνών  έχει  διεξαχθεί  για  να  προσδιοριστούν  ποια  είναι  εκείνα
χαρακτηριστικά  που  καθιστούν  αποτελεσματικό  το  σχολικό  ηγέτη.   Σύμφωνα  με  τον
Παπαναούμ (1995) ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης οφείλει να δίνει βαρύτητα σε πέντε
βασικές πτυχές: 

1. Συνεργασία: ο συντονισμός για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας δεν είναι εύκολο έργο,
καθώς μέσα σε ένα συγκριμένο πλαίσιο δραστηριοποιούνται πολλά και διαφορετικά άτομα
(μαθητές,  εκπαιδευτικοί,  διοικητικοί  υπάλληλοι),  τα  οποία  όμως  έχουν  κοινή  στόχευση,
δηλαδή της προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Ο σχολικός ηγέτης μέσα σε ένα τέτοιο
πλαίσιο  καλείται  να  προωθεί  τις  συμμετοχικές  διαδικασίες,  να  ενημερώνει  τις  ομάδες
στόχους (π.χ. μαθητές ή εκπαιδευτικοί) για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και να εντοπίζει
τις  ανάγκες  αλλά  και  τις  αδυναμίες  του  προσωπικού  του.   Παράλληλα,  πρέπει  να
διαμορφώνει  ένα  θετικό  κλίμα  στο  σχολικό  περιβάλλον  και  να  παρέχει  στήριξη  και
καθοδήγηση  στους  εκπαιδευτικούς  για  να  μπορέσουν  να  επιτύχουν  τους  μαθησιακούς
στόχους  (Andrews  and  Soder,  1987;  Σαϊτης,  2005).  Μάλιστα,  στην  έρευνα  του  Mulford
(2003), επιβεβαιώνεται ότι όταν ο σχολικός ηγέτης είναι συνεργατικός και υποστηρικτικός, οι
εκπαιδευτικοί  είναι  περισσότερο  ικανοποιημένοι  με  την  εργασία  τους  και  έχουν  θετικές
αντιλήψεις για το σχολείο. 

2. Επικοινωνία: η επικοινωνία είναι μια διαδικασία που ο αποτελεσματικός ηγέτης δεν πρέπει
να την περιορίσει μόνο στα στενά πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά θα πρέπει να
την επεκτείνει  και  εκτός  αυτών τον ορίων.   Αναλυτικότερα,  η επικοινωνία θα πρέπει  να
αφορά το σχολικό ηγέτη με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους εκπαιδευόμενους αλλά και τους
γονείς.  Αυτοί οι τρεις διαφορετικοί αποδέκτες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι στόχοι
του διευθυντή και θα πρέπει να ενημερώνονται για νέες μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν  για  να  βελτιώσουν  την  απόδοση  των  μαθητών  και  να  αυξήσουν  την
παραγωγικότητα των εκπαιδευτών (Σαΐτης, 2005). 

3. Μαθησιακή διαδικασία: ο ρόλος του ηγέτη είναι να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς (π.χ.
επαγγελματική κατάρτιση)  να υιοθετήσουν τις  πιο σύγχρονες  εκπαιδευτικές  μεθοδολογίες
(εξατομικευμένη προσέγγιση), ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά στην γνωστική και κοινωνικό
-συναισθηματική τους ανάπτυξη (Πασιαρδής, 2004). 

4. Καινοτομία: σχετίζεται με την ικανότητα του σχολικού ηγέτη να έχει όραμα και να μπορεί
να εμπνέει, τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους εκπαιδευόμενους να το υιοθετήσουν και
να το υλοποιήσουν.  Η ικανότητά του να προωθεί το όραμά του μέσα από πρωτοποριακές
μεθόδους  και  ιδέες,  αυξάνει  ακόμα  περισσότερο  την  αποδοτικότητα  των  άμεσα
εμπλεκομένων (Fullan, 2003).

5. Διοικητικές δεξιότητες: η διοίκηση μιας μονάδας δεν είναι μια ικανότητα που απαραίτητα
αποκτιέται  αποκλειστικά  μέσω  της  εκπαίδευσης.  Είναι  περισσότερο  ένας  συνδυασμός
επαγγελματικής κατάρτισης/επιμόρφωσης, ετών εμπειρίας και στοιχείων της προσωπικότητας
του σχολικού ηγέτη.  Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι αυτή η ικανότητα δεν είναι στατική και ότι
απαιτεί από το σχολικό ηγέτη να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται για να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί  στα  ολοένα  και  αυξανόμενα  καθήκοντά  του,  βελτιώνοντας  παράλληλα  την
παραγωγικότητα της σχολικής του μονάδας (Σαΐτης, 2005; Townsend, 2011). 

Σε  παρόμοιο  κλίμα,  όμως  με  κάποιες  διαφοροποιήσεις  είναι  οι  απόψεις  των  Άνθη  και
Κακλαμάνη  (2011),  σχετικά  με  τα  χαρακτηριστικά  που  συνθέτουν  το  προφίλ  του



αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη.  Ειδικότερα, αναφέρουν ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει να
δίνει έμφαση στη(ν): 

1.  Διαμόρφωση  ενός  δυναμικού  πλαισίου,  το  οποίο  θα  στηρίζεται  στη  συνεργασία  των
εργαζομένων προκειμένου να επιτύχουν τους προκαθορισμένους στόχους. 

2. Ενεργητική συμμετοχή των υφισταμένων στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, μέσα
από την ενθάρρυνσή τους στην ανάληψη πρωτοβουλιών. 

3.Διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του σχολικού ηγέτη και των εργαζομένων, το
οποίο είναι εφικτό με τη διασφάλιση ανοιχτής επικοινωνίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη.
Η ανάγκη για ύπαρξη ανοιχτής επικοινωνίας επισημαίνεται και από την Κιρκιγιάννη (2011),
η οποία την επεκτείνει σε όλες τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον
και την οποία θεωρεί καθοριστική, τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης των εργασιακών όσο και
των ανθρώπινων σχέσεων. 

4.Κινητοποίηση των εργαζομένων, μέσα από την υιοθέτηση του ρόλου του συναισθηματικού
καθοδηγητή.   Μάλιστα,  ο  συναισθηματικώς  καθοδηγητής  θα πρέπει  να διαθέτει  τέσσερις
επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες: την ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση, το
χιούμορ και  τη  συναισθηματική νοημοσύνη.   Ιδιαίτερα,  η συναισθηματική νοημοσύνη,  η
οποία σχετίζεται με την αναγνώριση τόσο των δικών μας όσο και των συναισθημάτων των
άλλων, καθώς και την ικανότητα διάκρισής τους ώστε να καθοδηγούν τις συμπεριφορικές
μας αντιδράσεις, φαίνεται να σχετίζεται θετικά με τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης
στο σχολικό περιβάλλον, με την αφοσίωση των εργαζομένων και την ενεργητική συμμετοχή
τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Αθανασούλα- Ρέππα, 2001; Salovey & Mayer, οπ.
αναφ. στους Άνθη και Κακλαμάνη, 2011, σελ. 6.)

Προκειμένου να μπορέσουν τα σχολεία να εξελιχθούν και να συμβαδίσουν με τις αλλαγές και
τις απαιτήσεις τις κοινωνίας,  καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της συνεχούς επιμόρφωσης
των  ατόμων  που  απαρτίζουν  τις  σχολικές  μονάδες  καθώς  αποτελούν  τους  αρωγούς  και
αυτούς που θα «ανοίξουν» τις πύλες της μόρφωσης και της εξέλιξης των μαθητών ούτως
ώστε να προετοιμαστούν κατά το δυνατόν καλύτερα για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. 

1.2  Επιμόρφωση

Τα  επιμορφωτικά  προγράμματα  και  πιο  συγκεκριμένα  εκείνα  που  σχεδιάζονται  και
υλοποιούνται  για  εκπαιδευτικούς,  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  από ποικιλία  γεγονός  που
οφείλεται  στο  ότι  δεν  είναι  δυνατό  να  υπάρξει  μία  και  μοναδική,  καθολικά  αποδεκτή,
αντίληψη για τον οργανωτικό και διοικητικό τους χαρακτήρα και το περιεχόμενό τους και
επίσης  δεν  υπάρχει  συγκεκριμένο  πρότυπο  εκπαιδευτικού.  Έτσι  γίνεται  κατανοητό  πως
υπάρχουν αρκετές κατηγορίες οι οποίες διαφοροποιούνται με το είδος, την ποιότητα αλλά και
το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον Σαββαΐδη,  (2010) η
επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  καθίσταται  δυνατή  με  διάφορους  τρόπους  οι  οποίοι
παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 Έναν τρόπο αποτελούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά
κέντρα και έτσι οι εκπαιδευτικοί μπαίνουν ξανά στη θέση του μαθητευόμενου, διατηρώντας
έτσι ένα κλίμα σχολικής αίθουσας. 

Δεύτερο  τρόπο  αποτελεί  η  ενδοσχολική  επιμόρφωση  η  οποία  αποτελεί  το  δικαίωμα  που
απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για να εξελιχθούν επαγγελματικά και που λαμβάνει χώρα σε



πραγματικές  συνθήκες λαμβάνοντας  υπόψη τα χαρακτηριστικά και  τις  ιδιαιτερότητες  των
σχολικών κοινοτήτων. 

Ο τρίτος τρόπος επιμόρφωσης αποτελείται αυτόν της πανεπιστημιακής, ο οποίος γίνεται στα
πανεπιστήμια  όπου  παρακολουθούνται  σεμινάρια  και  προσφέρονται  γνώσεις  μέσω
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Ενδεχομένως,  ο  περισσότερο  διαδεδομένος  τρόπος  επιμόρφωσης  είναι  αυτός  της
αυτοεπιμόρφωσης.  Η αυτοεπιμόρφωση έχει ως βασικό της ρόλο τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ο
οποίος θα προσπαθεί αυτόνομα να αποκτά νέες γνώσεις μέσω προσωπικών του αναζητήσεων
πάνω στους τομείς που επιθυμεί.

 Στις μέρες μας και επειδή οι συνθήκες το απαιτούν λόγω πχ της πανδημίας του κοροναιού,
έχουμε την επιμόρφωση που δύναται να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως για εκείνους τους
εκπαιδευτικούς  που  επιθυμούν  να  παρακολουθήσουν  σεμινάρια  ,ακόμη και  προγράμματα
μεταπτυχιακά  βλ.Πανεπιστήμιο  Κύπρου,  τα  οποία  ενδέχεται  να  πραγματοποιούνται  σε
διαφορετική πόλη ή ακόμα και χώρα με την άνεση που τους προσφέρουν τα τεχνολογικά
μέσα.  Τα  συγκεκριμένα  επιμορφωτικά  προγράμματα  προσφέρουν  ευελιξία  παρέχοντας
εύκολη  και  άμεση  πρόσβαση  στο  διδακτικό  υλικό.  Δίνουν  επίσης  τη  δυνατότητα  να
ξεπεραστούν  εμπόδια  απόστασης  και  ταυτόχρονα  εμπόδια  σχετικά  με  το  επίπεδο  των
εκπαιδευομένων (Χλαπάνης, Δημητρακοπούλου, 2005).

Β)Έρευνα και μεθοδολογία της έρευνας

1. Μεθοδολογία της έρευνας 

Στην παρούσα εργασία σχετικά με το μέρος της θεωρίας μεγαλύτερη και  ιδιαίτερη ανάλυση
έγινε στο ρόλο, τη λειτουργία του ειδικού σχολείου και το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τον
τομέα  της  ειδικής  αγωγής  όπως  υφίσταται  μέχρι  σήμερα.  Στο  ερευνητικό  μέρος  έγινε
αποτύπωση της καταγραφής απόψεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού - ΕΕΠ και της
διευθύντριας του ειδικού δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου και της διεξαγωγής συμπερασμάτων
σχετικά  με  το  πώς  αντιλαμβάνονται  τον  θεσμό  του  ειδικού  σχολείου,  ποια  προβλήματα
πιθανόν  να υπάρχουν στη λειτουργία της μονάδας, πώς η οργάνωση μπορεί να επηρεάσει την
αποτελεσματικότητά της και τέλος πώς μπορεί να αναδειχθεί η δυναμική του προσωπικού. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα θέλουμε να εξετάσουμε τις απόψεις όσων  που συνδέονται άμεσα
με  το  ειδικό  σχολείο  και  την  ειδική  αγωγή  -  διευθύντρια  και  προσωπικό  1ου Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου -  και  να μελετήσουμε σε βάθος οργανωτικά,  θεσμικά και
λειτουργικά ζητήματα γύρω από αυτά. Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, επιλέξαμε το
δείγμα μας να αποτελείται από δεκαπέντε (11) άτομα συνολικά τα οποία θα κατέχουν είτε
διευθυντική  θέση  (διευθύντρια  1ου Ειδικού  Δημοτικού  Σχολείου  Ρεθύμνου)  ,  είτε  θα
συμπληρώνουν το ειδικό εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. Η έρευνά μας
με τη χρήση ατομικών συνεντεύξεων σε διευθύντρια / προσωπικό που απασχολούνται στο 1ο

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. 

1.2  Σημαντικότητα  διερεύνησης  των  απόψεων  της  διευθύντριας   και  του  ειδικού
επιστημονικού προσωπικού – ΕΕΠ στο ειδικό δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου

 Οι  απόψεις  αποτελούν  βασικό  συστατικό  σε  όλους  τους  επιστημονικούς  τομείς  που
ασχολούνται με τη συμπεριφορά των ανθρώπων και με τη μάθηση (Altan, 2006). Στις πιο
πολλές περιπτώσεις, οι ορισμοί για τις απόψεις επικεντρώνονται κυρίως στον τρόπο που οι



εκπαιδευτικοί  εκλαμβάνουν  την  ειδική  αγωγή.  Είναι  γεγονός  πως  το  να  προσδιοριστούν
εννοιολογικά  οι  απόψεις  είναι  αρκετά  δύσκολο  (Pintrich,  1990),  καθώς  οι  απόψεις
θεωρούνται  ως  «ακατάστατο  κατασκεύασμα»  και  εντοπίζονται  στην  υπάρχουσα
βιβλιογραφία  ως  ένα  σύνολο  στάσεων,  αξιών,  κρίσεων,  ιδεολογίας,  αντιλήψεων,
πεποιθήσεων,  προσωπικών θεωριών κλπ.  .  Ορισμένοι  ερευνητές,  επίσης,  θεωρούν πως οι
απόψεις μπορούν να σχετίζονται με τη γνώση καθώς αυτές μπορεί να επηρεάζονται από τη
γνώση , όμως όπως υποστηρίζει μια άλλη θεωρία, οι απόψεις θα ενεργοποιηθούν τη στιγμή
που οι εκπαιδευτικοί θα προσπαθήσουν να δώσουν έναν ορισμό σε σκοπούς και στόχους με
33 τους οποίους δεν έχουν αρκετή εμπειρία (Nespor, 1987). 

Οι εκπαιδευτικοί, όμως, στη περίπτωση όπου οι σκοποί και οι στόχοι είναι σαφείς κάνουν
χρήση της γνώσης. Φτάνοντας στο σημείο αυτό, αξίζει να τονίσουμε πως στη συγκεκριμένη
εργασία οι απόψεις αφορούν τις αντιλήψεις του προσωπικού αλλά και του διευθυντή ειδικών
σχολικών μονάδων σχετικά με:

 α) τον ορισμό του ειδικού σχολείου,

 β) τη περιγραφή των λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα, 

γ) τους παράγοντες σχετικούς με την οργάνωση και διοίκηση που μπορούν να επηρεάσουν
την αποτελεσματικότητά του και 

δ) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναδειχθεί η δυναμική του προσωπικού μέσω της
διεύθυνσης.

1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας,  όπως προαναφέρθηκε είναι  να ανιχνεύσουμε και  να
καταγράψουμε τις απόψεις του προσωπικού και της διευθύντριας του 1ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Ρεθύμνου  σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τον θεσμό του ειδικού σχολείου,
ποια προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν στη λειτουργία της ειδικής σχολικής μονάδας, ποιοι
παράγοντες σχετικοί με οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες μπορούν να επηρεάσουν την
αποτελεσματικότητά της και τέλος πώς μπορεί να αναδειχθεί η δυναμική του προσωπικού με
τη βοήθεια της διεύθυνσης.

 Η έρευνα επομένως,  χωρίζεται  σε τέσσερις  θεματικούς  άξονες οι  οποίοι  παρουσιάζονται
ευθύς αμέσως: 

 Απόψεις του προσωπικού και των διευθυντών ειδικών σχολικών μονάδων σχετικά με
τον θεσμό του ειδικού σχολείου

 Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα

 Παράγοντες  σχετικοί  με  την  οργάνωση  και  διοίκηση  που  επηρεάζουν  την
αποτελεσματικότητά του 

 Τρόποι  με  τους  οποίους  αναδεικνύεται  η  δυναμική  του  προσωπικού  μέσω  της
διεύθυνσης 



1.4 Συμμετέχοντες 

Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν η διευθύντρια και το ειδικό επιστημονικό
προσωπικό του 1ου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν
συνολικά ερωτηθέντες που ασκούν τα καθήκοντά τους είτε ως διευθύντρια  (1 στο δείγμα
μας) είτε ως προσωπικό ειδικοτήτων (10 στο δείγμα μας), καθώς το δείγμα θα πρέπει να είναι
ομοιογενές και όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα να χαρακτηρίζονται από όμοιες εμπειρίες
για το φαινόμενο που μελετά ο ερευνητής (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010). Η μέθοδος επιλογής
δείγματος  που  αξιοποιήσαμε  είναι  η  μέθοδοςτης  δειγματοληψίας  κριτηρίου  (criterion
sampling), όπου «ο ερευνητής που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη στρατηγική επιλέγει τις
περιπτώσεις που θα αποτελέσουν το προς μελέτη δείγμα του σύμφωνα με κάποιο κριτήριο, το
οποίο καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους της έρευνάς του» (Ίσαρη & Πουρκός 2015, σ.
83).  Στην  έρευνα  αυτή  επιθυμούσαμε  να  διερευνήσουμε  τις  αντιλήψεις  των  ατόμων  που
απαρτίζουν τις ειδικές σχολικές μονάδες σχετικά σε θεσμικά, λειτουργικά και οργανωτικά
ζητήματα. Έτσι, επιλέχθηκε ένα δείγμα ατόμων τα οποία να ασκούν καθήκοντα στο 1ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου , προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με άνεση και
ευελιξία στο ερωτηματολόγιό μας. Για την επιλογή του δείγματος αξιοποιήθηκαν περιοχές
εύκολης πρόσβασης προς την ερευνήτρια  και μόνο όσοι είχαν την προθυμία να αποτελέσουν
δείγμα της έρευνας. Προσπαθήσαμε να νιώσουν άνετα όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι και τους
δώσαμε δυνατότητα να αποφασίσουν οι ίδιοι τον τόπο, τον χώρο και το χρόνο διεξαγωγής
της συνέντευξης. Να τονιστεί εδώ ότι λόγω εκτάκτων καταστάσεων Covid-19 πανδημία, δεν
ήταν εφικτή σε όλους τους συνεντευξιαζόμενους η δια ζώσης συνέντευξη και σε 8 από τα
έντεκα  δείγματα οι  συνεντεύξεις   έγιναν μέσω πλατφόρμας τηλεεπικοινωνίας   messenger
όπου ήταν υπαρκτή η παρουσία των συνεντευξιαζόμενων από απόσταση. Πρέπει στο σημείο
αυτό ακόμη να επισημάνουμε  πως κάθε συνεντευξιαζόμενος διαβεβαιώθηκε ότι θα τηρηθεί η
ανωνυμία του.  

1.5 Ερευνητική Στρατηγική 

Για  τη  διερεύνηση  του  συγκεκριμένου  ζητήματος,  επιλέχθηκε  η  ποιοτική  ερευνητική
προσέγγιση. 1

Θεωρήθηκε ως η  πλέον  κατάλληλη μέθοδος  έρευνας,  καθώς  αποσκοπεί  στην  περιγραφή,
ανάλυση,  ερμηνεία  και  κατανόηση  των  κοινωνικών  φαινομένων,  καταστάσεων  και
χαρακτηριστικών των κοινωνικών ομάδων απαντώντας κυρίως στα «τι», «πώς» και «γιατί»
(Ιωσηφίδης, 2008). Στην ποιοτική έρευνα, ο μελετητής διερευνά τις κοινωνικές διαδικασίες
και  επιδιώκει  να  αποκτήσει  κάποιου  τύπου  άμεση  ή  έμμεση  πρόσβαση  στις  βιωμένες
εμπειρίες  των  συμμετεχόντων,  δίνοντας  έμφαση στα  κοινωνικά  παραγόμενα νοήματα και
αναπαραστάσεις,  στους  τρόπους σχηματισμού τους και  τις  ποικίλες  επιπτώσεις τους στην
κοινωνική ζωή. Επιπλέον,  «το  κύριο ενδιαφέρον των ποιοτικών μεθόδων εστιάζεται  στην
περιγραφή και  κατανόηση  της  μοναδικότητας  της  ανθρώπινης  εμπειρίας,  της  βιωματικής
πραγματικότητας (του βιόκοσμου) των υποκειμένων, στην ιδιαιτερότητα της συνείδησης και
των βιωμάτων τους» (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). Καθώς η ποιοτική έρευνα εστιάζει, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, στη βιωμένη πραγματικότητα του υποκειμένου και απαντά στα
ερωτήματα «τι», «πώς» και «γιατί», επιλέχθηκε και ο συγκεκριμένος τρόπος διερεύνησης του
σκοπού της έρευνας, σε αντίθεση με την ποσοτική ερευνητική μέθοδο, η οποία μελετά τη
συχνότητα και ποσότητα εμφάνισης του κάθε υπό έρευνα ζητήματος (Τσιώλης, 2011). 



Η  ημιδομημένη  συνέντευξη  έχει  τον  χαρακτηρισμό  της  ποιοτικής  διότι  «δεν  αξιοποιεί
αριθμητικά  δεδομένα  και  μαθηματικούς  υπολογισμούς  καθώς  και  γιατί  η  έρευνα
πραγματοποιείται  σε  πραγματικές  (  μέσω  τηεεπικοινωνίας  λόγω  Covid-19  )  και  όχι  σε
τεχνητές,  πειραματικά  ελεγχόμενες  συνθήκες»  (Πουρκός  &  Δαφέρμος,  2010,  σ.  30).
Επιδίωξη της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων διευθυντών και προσωπικού ειδικών
σχολικών μονάδων σχετικά με τον θεσμό τον ρόλο και τη λειτουργία ειδικών μονάδων και
έτσι η ποιοτική μέθοδος της συνέντευξης θεωρήθηκε η καταλληλότερη. 

Ειδικότερα, επιθυμούσαμε να δούμε αναλυτικότερα τις σκέψεις τους πάνω σε συγκεκριμένες
πτυχές του θέματος.  Η συνέντευξη κατά τους Verma & Mallick (2004) ορίζεται  ως «μια
συζήτηση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους, όπου ένας ή περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες  αναλαμβάνει  την ευθύνη να  εκθέσει  το 37 περιεχόμενο αυτών που έχουν
ειπωθεί» (Verma & Mallick, σ. 245). Πιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, έγινε χρήση
ατομικής ημιδομημένης συνέντευξης καθώς, όπως επισημαίνεται από τους Παπαϊωάννου &
Θεοδωράκης  &  Γούδας  (2003)  «η  ημιδομημένη  συνέντευξη:  Είναι  πιο  ευέλικτη  μορφή
συνέντευξης.  Επιτρέπει  να  εμβαθύνει  κανείς  περισσότερο.  Μπορεί  να  αλλάξουν  οι
διευκρινιστικές ερωτήσεις ή και η σειρά των ερωτήσεων. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις
πιλοτικές έρευνες». Επίσης, η ημιδομημένη συνέντευξη αποτελείται από «προκαθορισμένες,
σχετικώς, ερωτήσεις και αξιοποιείται από τους ερευνητές προκειμένου να έχουν έναν οδηγό
ώστε να καλύψουν τις σημαντικές πτυχές του θέματος κατά την διάρκεια της συνέντευξης.

Η ημιδομημένη συνέντευξη είναι ευέλικτη: 

α)  ως  προς  την  προσαρμογή  του  περιεχομένου  των  ερωτήσεων  ανάλογα  με  τον
συνεντευξιαζόμενο, 

β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποιες πτυχές με κατάλληλους ερωτώμενους, γ) ως προς τη
σειρά με την οποία παρουσιάζονται  οι  ερωτήσεις  και  τέλος,  δ)  ως προς την προσθήκη ή
αφαίρεση ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015 σ. 97).

Σε έρευνες κοινωνικές, η γενίκευση, υπό την έννοια της αντιπροσωπευτικότητας, αποτελεί
στόχο σπάνια. Ο στόχος είναι να γίνειμελέτη σε βάθος κοινωνικών φαινομένων μέσω των
προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των κοινωνικών υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2008). Για
τη διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος, επιλέχθηκε η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση.
Θεωρήθηκε ως η  πλέον  κατάλληλη μέθοδος  έρευνας,  καθώς  αποσκοπεί  στην  περιγραφή,
ανάλυση,  ερμηνεία  και  κατανόηση  των  κοινωνικών  φαινομένων,  καταστάσεων  και
χαρακτηριστικών των κοινωνικών ομάδων απαντώντας κυρίως στα «τι», «πώς» και «γιατί»
(Ιωσηφίδης, 2008). Στην ποιοτική έρευνα, ο μελετητής διερευνά τις κοινωνικές διαδικασίες
και  επιδιώκει  να  αποκτήσει  κάποιου  τύπου  άμεση  ή  έμμεση  πρόσβαση  στις  βιωμένες
εμπειρίες  των  συμμετεχόντων,  δίνοντας  έμφαση στα  κοινωνικά  παραγόμενα νοήματα και
αναπαραστάσεις,  στους  τρόπους σχηματισμού τους και  τις  ποικίλες  επιπτώσεις τους στην
κοινωνική ζωή. Επιπλέον,  «το  κύριο ενδιαφέρον των ποιοτικών μεθόδων εστιάζεται  στην
περιγραφή και  κατανόηση  της  μοναδικότητας  της  ανθρώπινης  εμπειρίας,  της  βιωματικής
πραγματικότητας (του βιόκοσμου) των υποκειμένων, στην ιδιαιτερότητα της συνείδησης και
των βιωμάτων τους» (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). Καθώς η ποιοτική έρευνα εστιάζει, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, στη βιωμένη πραγματικότητα του υποκειμένου και απαντά στα
ερωτήματα «τι», «πώς» και «γιατί», επιλέχθηκε και ο συγκεκριμένος τρόπος διερεύνησης του
σκοπού της έρευνας, σε αντίθεση με την ποσοτική ερευνητική μέθοδο, η οποία μελετά τη
συχνότητα και ποσότητα εμφάνισης του κάθε υπό έρευνα ζητήματος (Τσιώλης, 2011). 



1.6 Ζητήματα Δεοντολογίας στην έρευνα 

Στην  παρούσα  ερευνητική  μελέτη,  τα  ζητήματα  δεοντολογίας  τα  οποία  προκύπτουν  στις
ποιοτικές  έρευνες  διαφυλάχθηκαν  στο  μέγιστο  βαθμό.  Αρχικά,  οι  συμμετέχοντες
ενημερώθηκαν  πλήρως  για  το  θέμα,  τον  σκοπό  και  τη  χρήση  της  έρευνας.  Επιπλέον,
εξασφαλίστηκε η ελεύθερη και συναινετική συμμετοχή τους στην έρευνα ύστερα από την
πληροφόρησή τους. Σημαντικό είναι  ότι διασφαλίστηκε  η διατήρηση της ανωνυμίας των
συμμετεχόντων όσον αφορά τη δημοσίευση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν ότι, σε περίπτωση που θελήσουν να ενημερωθούν για τα
αποτελέσματα  της  έρευνας,  μπορούν  να  έρθουν  σε  επικοινωνία  με  τον  ερευνητή  για  τη
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω e-mail. Τέλος, ικανοποιήθηκαν όποιες απαιτήσεις
είχαν για τον τόπο και την ώρα των συνεντεύξεων. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων,
διασφαλίστηκε  η  απόλυτη  και  αμέριστη  προσοχή  από  τον  ερευνητή  προς  τον  κάθε
συμμετέχοντα, τηρήθηκε η σωστή στάση σώματος και αποφεύχθηκαν τυχόν εκφράσεις του
προσώπου που θα μπορούσαν είτε να επηρεάσουν τις απαντήσεις είτε να φέρουν σε δύσκολη
θέση τον ερωτώμενο. 

1.7  Περιορισμοί της έρευνας 

Όπως σε κάθε έρευνα, έτσι και σε αυτή την ερευνητική εργασία, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες
και περιορισμοί που προσπαθήσαμε όσο ήταν δυνατόν να αμβλύνουμε. Πιο συγκεκριμένα, οι
συνεντεύξεις  χαρακτηρίζονται  ως  χρονοβόρες  και  ο  χρόνος  των  διευθυντών  και  του
προσωπικού των ειδικών σχολικών μονάδων είναι αρκετά περιορισμένος. Η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων στην έρευνα αυτή, συνεργάστηκαν και μας προσέφεραν τις απόψεις τους με
μεγάλη προθυμία, ωστόσο υπήρξαν και ελάχιστες περιπτώσεις όπου η συνέντευξη διεξήχθη
με  την  παρουσία  πολλών  δυσκολιών  καθώς  ορισμένοι  συμμετέχοντες  επέλεξαν  να  μας
καταθέσουν τις απόψεις τους με σύντομο τρόπο προκειμένου να τελειώσει όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα η διαδικασία της συνέντευξης αλλά και ορισμένοι απέφευγαν τη συμμετοχή τους
στην ερευνητική διαδικασία.

 Επιπλέον,  ένας  καθοριστικός  παράγοντας  που  δημιούργησε  δυσκολία  στη  συλλογή
δεδομένων  ήταν  η  γενικότερη  δυσκολία  στην  εύρεση  δείγματος  καθώς  την  περίοδο
διεξαγωγής της παρούσας έρευνας και συλλογής δεδομένων, πολλά σχολεία είχαν έλλειμμα
σε προσωπικό λόγω του covid 19.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην παρούσα ερευνητική μελέτη, το κυριότερο πρόβλημα που
παρουσιάστηκε  είναι  ο  βαθμός  γενίκευσης  των  αποτελεσμάτων.  Καθώς  ο  αριθμός  των
συμμετεχόντων είναι  μικρός και  επιλέχθηκαν μέσω της  μεθόδου της βολικής ή σκόπιμης
δειγματοληψίας,  δεν καθίσταται  εφικτή η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  Σε
αυτό  το  πλαίσιο,  πρόβλημα  αποτελεί  και  η  ανομοιογένεια  των  κοινωνικο-δημογραφικών
δεδομένων  των  συμμετεχόντων.  Επιπλέον,  οι  απόψεις  που  εκφράστηκαν  αφορούν
συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένο κοινωνικό και χωροταξικό πλαίσιο (πόλη του
Ρεθύμνου), με αποτέλεσμα να καθίσταται η γενίκευση μη  εφικτή.,

Σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση που έχουμε κάνει, η εκπαίδευση βρίσκεται σε συνεχή
δυναμική  αλληλεπίδραση  με  την  κοινωνία,  ως  εκ  τούτου  οφείλει  να  εξελίσσεται  και  να
προσαρμόζεται στις επιταγές της. 

Βασικό περιορισμό της έρευνας τέλος αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για ποιοτική μελέτη
με μικρό δείγμα συμμετεχόντων και με συγχρονικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν επιτρέπει την



εξαγωγή  συμπερασμάτων  σχετικά  με  την  ύπαρξη  αιτιολογικών  σχέσεων.  Η
υπεραντιπροσώπευση των γυναικών στο δείγμα -9 γυναίκες,1 άνδρας- αποτελεί έναν ακόμη
περιορισμό της έρευνας και συνδέεται ενδεχομένως και με την έννοια του κοινωνικού φύλου.

Επίσης η συγκεκριμένη μελέτη υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς,  :

 Η  ειδική  αγωγή  είναι  ένα  θέμα  πολυσχιδές  με  πολλές  παραμέτρους  που  το
χαρακτηρίζουν και δεν είναι εύκολο να διερευνηθεί σε όλο της το εύρος μέσα  από
μια προσωπική συνέντευξη.

 Παράγοντες,  όπως  προσωπικά-οικογενειακά  προβλήματα  ή  η  διάθεση  των
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,  επηρεάζουν την ποιότητα των
δεδομένων και σε ένα μεγαλύτερο δείγμα ίσως θα είχαν μικρότερη σημασία. 

1.8 Διαδικασία συλλογής των δεδομένων

Για  να  συλλεχθούν  τα  απαραίτητα  δεδομένα  για  την  παρούσα  έρευνα  οργανώθηκαν
συναντήσεις ( μέσω τηλεεκπαίδευσης ) με 11 άμεσα εμπλεκόμενους στο 1ο Ειδκό Δημοτικό
Σχολείο  Ρεθύμνου  (1  διευθύντρια  και  10  άτομα  που  ανήκουν  στο  προσωπικό  ειδικών
σχολικών  μονάδων),  σε  χρόνο  που  εξυπηρετούσε  τους  συνεντευξιαζόμενους.
Πραγματοποιήθηκε   πιλοτική συνέντευξη προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα
ή ελλείψεις η οποία μας έδειξε πως το ερωτηματολόγιο ήταν κατάλληλο και εύστοχο ως προς
τις πτυχές που επιθυμούσαμε να διερευνήσουμε. 

Η  συνέντευξη  αποτελούνταν  από  12  συνολικά  ερωτήσεις  οι  οποίες  εντάσσονταν  στους
ακόλουθους τέσσερις θεματικούς άξονες: 

α) αντίληψη του διευθυντή και του προσωπικού σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου, 

β) περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα,

γ)  παράγοντες  σχετικοί  με  την  οργάνωση  και  διοίκηση  που  επηρεάζουν  την
αποτελεσματικότητά του και 

δ) τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης. 

Πιο  συγκεκριμένα,  αρχικά  συλλέχθηκαν  πληροφορίες  σχετικά  με  βασικά  στοιχεία  του
συνεντευξιαζόμενου,  δηλαδή  το  επίπεδο  και  αντικείμενο  σπουδών,  τα  συνολικά  έτη
υπηρεσίας  και  τα  έτη  υπηρεσίας  στο  συγκεκριμένο  σχολείο  που  βρίσκονται  τη  σχολική
χρονιά 2019 – 2020. Στη συνέχεια έγινε μια αρχική ερώτηση  σχετική με το πώς θα όριζαν οι
ίδιοι την ειδική αγωγή, σύμφωνα με το πώς την αντιλαμβάνονται. Μέσα από την επόμενη
ερώτηση, οι συμμετέχοντές μας καλούνταν να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το ειδικό από το γενικό σχολείο. Έπειτα  ζητήθηκε να
καταθέσουν  τις  απόψεις  τους  σχετικά  με  το  ποια  είναι  τα  δυνατά  αλλά και  τα  αδύναμα
στοιχεία των ειδικών σχολικών μονάδων καθώς και  τι  θα άλλαζαν σε αυτό οι διευθυντές
αλλά  και  το  προσωπικό  εάν  κατείχε  διευθυντική  θέση.  Στη  συνέχεια,  περνούσαμε  στο
κομμάτι  του προσδιορισμού των λειτουργικών προβλημάτων, όπου εστιάσαμε την έρευνα
στο κομμάτι της συχνής αλλαγής προσωπικού, στις υποδομές του κτιρίου και έπειτα τους
ζητήσαμε  να  μας  μιλήσουν  σχετικά  με  άλλα  προβλήματα  που  έχουν  παρατηρήσει.  Στην
επόμενη  φάση,  εστιάσαμε την  έρευνα  στο  κομμάτι  των  παραγόντων  της  οργάνωσης  και
διοίκησης  που  επηρεάζουν  την  αποτελεσματικότητά  του  σχολείου.  Κατ’  αρχήν  τους



ζητήσαμε να ορίσουν το αποτελεσματικό σχολείο και στη συνέχεια τις απόψεις τους σχετικά
με το πώς η οργάνωση βοηθά στην αποτελεσματικότητα καθώς και τι θα έκαναν οι ίδιοι ως
διευθυντές για να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Τέλος, περάσαμε στο
κομμάτι ανάδειξης της δυναμικής του προσωπικού. Εκεί η έρευνα στράφηκε στους τρόπους
που  η  διεύθυνση  καταφέρνει  να  ενθαρρύνει  το  προσωπικό  προκειμένου  να  καταστεί  το
σχολείο αποτελεσματικότερο, καθώς και στις ανάγκες επιμόρφωσης.

Καθώς  η  παρούσα  έρευνα  έχει  ποιοτικό  χαρακτήρα,  βασική  επιδίωξη  ήταν  ο  κάθε
συνεντευξιαζόμενος να δώσει τη δική του ερμηνεία και περιγραφή, χρησιμοποιώντας δικές
του  εννοιολογικές  κατηγορίες  και  όχι  μόνο  αυτές  που  επιβάλλονται  από  τις  θεματικές
ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης. 

Για αυτούς τους λόγους επιλέχθηκε και το ανοιχτό και ευέλικτο σχήμα της ημι – δομημένης
συνέντευξης, ενώ οι άξονες της συνέντευξης παρατίθενται ως εξής στον παρακάτω οδηγό
συνέντευξης: 

1.9 Οδηγός συνέντευξης

Το  παρόν  ερωτηματολόγιο  αποτελεί  συγκριτική  μελέτη  των  απόψεων  ηγεσίας  σε
αντιπαραβολή  με  τις  αποψεις  του  ειδικού  εκπαιδευτικού  προσωπικού  ,  προκειμένου  να
διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει σύγκλιση ή απόκλιση ….

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί  εργαλείο συλλογής δεδομένων για την εκπόνηση της
διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο, ¨ Ηγεσία και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπκό - ΕΕΠ
στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.  Απόψεις για την Οργάνωση και Διοίκηση
σχετικά   με  τη   λειτουργικότητα  του  ειδικού  σχολείου.Ποιοτική  προσέγγιση.¨ στα
πλαίσια  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «Κατεύθυνση:  Παιδαγωγική  και
Διδακτική Πράξη - Ειδίκευση: Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση», Αναπληρωτής
Καθηγητής  :  Οικονομίδης  Βασίλειος  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Προσχολικής
Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Απευθύνεται  σε  εν  ενεργεία  εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  που  εργάζονται  σε  δομή  ειδικής  αγωγής  (Ειδικό  Δημοτικό
Σχολείο Ρεθύμνου). Παρακαλείσθε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Οι
απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και απόρρητες και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
άλλους σκοπούς πέραν από αυτούς της έρευνας. 

Σας  ευχαριστώ  εκ  των  προτέρων  για  τη  συνεργασία  σας. 

1. Φύλο , Άντρας Γυναίκα 

2. Ηλικία , 22-35 36-49 50 και άνω 

3. Επίπεδο σπουδών 

4. Πρόσθετες σπουδές 

5. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 

6. Προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 



7. Σχολική δομή που εργάζεστε 

8. Ο διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε είναι , Άντρας Γυναίκα

9. Ο διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ανήκει στο

10.  Περιγράψτε  κατά  τη  γνώμη  σας  τα  χαρακτηριστικά  ενός/μιας  ιδανικού/ής
διευθυντή/διευθύντριας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής

Διευθύντρια  

1)Αντίληψη των διευθυντών σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου 

α) Πώς θα ορίζατε το ειδικό σχολείο; 

β) Ποια χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη σας, το διαφοροποιούν από το γενικό σχολείο;

 γ) Ποια θεωρείτε πως είναι τα δυνατά στοιχεία του και ποιες οι αδυναμίες του;

 δ) Τι θα αλλάζατε στο ειδικό σχολείο ως διευθυντής αυτής της μονάδας;

 2) Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

α) Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού (π.χ. λόγω αναπληρωτών) και
πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου; 

β) Οι υποδομές του σχολείου, επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το 39 προσωπικό ακριβώς
όπως επιθυμεί; 

γ)  Ποια  άλλα  προβλήματα  θεωρείτε  εσείς  σημαντικά  και  πώς  θα  προσπαθούσατε  να  τα
επιλύσετε ως διευθυντής; 

3)  Παράγοντες  σχετικοί  με  την  οργάνωση  και  διοίκηση  που  επηρεάζουν  την
αποτελεσματικότητά του 

α) Πώς θα ορίζατε το αποτελεσματικό σχολείο; 

β)  Ως  διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας,  με  ποιους  τρόπους  θα  βοηθούσατε  στην
αποτελεσματικότητά της;

 γ) Πώς θεωρείτε ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό; 

4)  Τρόποι  με  τους  οποίους  αναδεικνύεται  η  δυναμική  του  προσωπικού  μέσω  της
διεύθυνσης 

α)  Πώς  θα  προσπαθούσατε  να  ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  για  καλύτερη
αποτελεσματικότητα;

 β) Ποια η γνώμη σας για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα επιμόρφωσης 

 Προσωπικό 

1) Αντίληψη του προσωπικού σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου

 α) Πώς θα ορίζατε το ειδικό σχολείο; 



β) Ποια χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη σας, το διαφοροποιούν από το γενικό σχολείο; 

γ) Ποια θεωρείτε πως είναι τα δυνατά στοιχεία του και ποιες οι αδυναμίες του; 

δ) Τι θα αλλάζατε στο ειδικό σχολείο εάν κατείχατε διευθυντική θέση; 

2) Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

α) Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού (π.χ. λόγω αναπληρωτών) και
πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου; 

β)  Οι  υποδομές  του  σχολείου,  επαρκούν  προκειμένου  να  εργαστείτε  ακριβώς  όπως
επιθυμείτε;

γ)  Ποια  άλλα  προβλήματα  θεωρείτε  εσείς  σημαντικά  και  πώς  θα  προσπαθούσατε  να  τα
επιλύσετε εάν κατείχατε διευθυντική θέση 40 

3)  Παράγοντες  σχετικοί  με  την  οργάνωση  και  διοίκηση  που  επηρεάζουν  την
αποτελεσματικότητά του

 α) Πώς θα ορίζατε το αποτελεσματικό σχολείο; 

β) Εάν κατείχατε διευθυντική θέση στη σχολική μονάδα, με ποιους τρόπους θα βοηθούσατε
στην αποτελεσματικότητά της; 

γ) Πώς θεωρείτε ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό; 

4)  Τρόποι  με  τους  οποίους  αναδεικνύεται  η  δυναμική  του  προσωπικού  μέσω  της
διεύθυνσης

 α)  Πώς  θα  προσπαθούσατε  να  ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  για  καλύτερη
αποτελεσματικότητα εάν κατείχατε διευθυντική θέση; 

β) Ποιες οι ανάγκες σας για τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιμόρφωσης; 

Οι  ηλικίες  των  υποκειμένων  κυμαίνονταν  από  31  έως  46  ετών.  Όλοι  οι
συμμετέχοντες ήταν κάτοικοι του  Ρεθύμνου .Τα 3 από τα 10 υποκείμενα ζούσαν
μόνα τους και μακριά από την οικογένειά τους. Οι συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι
Πανεπιστημίου,  ΤΕΙ,  1  Λυκείου.  Τα  δημογραφικά  χαρακτηριστικά  των
συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

 Διεύθυνση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

1)Αντίληψη του θεσμού του ειδικού δημοτικού σχολείου από τη διεύθυνση

α) Πώς ορίζετε  το ειδικό σχολείο;

Είναι  θεσμός  Πού  βοηθά  μαθητές  που  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  προσαρμογής  στο
εκπαιδευτικό  Πλαίσιο  να  εκπαιδευτούν  και  να  αποκτήσουν  δεξιότητες  που  θα  τους
βοηθήσουν  την  ποιότητα  ζωής  την  οικογένεια  αλλά  και  την  ομαλή  κοινωνική  ένταξη
επικοινωνία  είναι  πολύ  σοβαρές  πυλώνας  Ίσως  κάποιοι  από  αυτούς  να  μπορεί  να  κάνει
μεταβίβαση σε κάποιο τυπικό σχολείο 



β)Ποια γνωρίσματα είναι αυτά που διαφοροποιούν το ειδικό
 το γενικό είναι το πρόγραμμα 
 στο ειδικό σχολείο μαθητές παίρνοντας τη ζωή σου

 β) Ποια είναι , κατά τη γνώμη σας, τα γνωρίσματα αυτά που το διαφοροποιούν από το γενικό
σχολείο; 

Θα ήθελα να πω ότι οι  μαθητές αυτοί μπορεί να αποτελέσουν πρότυπα για παραγωγή τους
νοητικά εκπαιδευτικά κοινωνικά και αυτό το Πετυχαίνουμε μέσα από τα προγράμματα της
κοινωνικοποίησης που την επαφή με την κοινωνία σχολικές μονάδες που γίνονται δράσεις
κοινές  με  τους  μαθητές  των  δημοτικών  σχολείων  και  με  αυτό  τον  τρόπο  προσπαθούμε
αδύνατο αδύνατο σημείο να μείνει γίνει γκέτο η περιθώριο 

γ) Θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατά και αδύνατα σημεία στο ειδικό δημοτικό σχολείο κατά τη
γνώμη σας, ; 

 τα  δυνατά  μας  σημεία  είναι  ότι  έχουμε  με  την  ευκαιρία  μας  δίνεται  η  ευκαιρία  να
εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας με τον τρόπο που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι η
εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία και θα σκίσει τα τυπικά και μαθητές που Υποτίθεται δεν έχουν
κάποια  δυσκολία  έχω  αυτή  την  ευκαιρία  να  είμαστε  θα  υπάρχει  ευελιξία  μεγάλη  στο
πρόγραμμά μας να το πρόγραμμά μας να ορίζεται μέσα από ότι τα ενδιαφέροντα και τα τις
ανάγκες  των  μαθητών  μας  αυτό  αυτή  η  ευελιξία  που  οδηγεί  στο  να  κάνουμε  καλύτερη
εκπαίδευση στα παιδιά είναι αυτό που χρειάζεται ο καθένας σε παρακαλώ 

δ)Σαν διευθυνση  αυτής της μονάδας τι θα αλλάζατε;

Θα αλλάζετε  κάτι  στη  μονάδα που είστε  καλό θα ήταν  να  προσπαθήσουμε  να  λυθεί  το
πρόβλημα  που αντιμετωπίζουμε το στεγαστικό για να μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε όλοι
και να δώσουμε στους μαθητές μας τις ευκαιρίες που μπορούν να δώσουν οι εκπαιδευτικοί
μας  και  το  υλικό  το  οποίο  διαθέτουμε  για  να  φτάσουμε  τον  κάθε  μαθητή  στο  ανώτατο
επίπεδο το εκπαιδευτικό που έχει
 Ναι τα τελευταία χρόνια υπάρχει υπάρχει όπως και σε όλα τα σχολεία μειωμένη κρατική
επιχορήγηση φυσικά η παρέα μένει η επιχορήγηση όμως τα προγράμματα που υλοποιούμε
γιατί  ενοχλούνται  πάρα  πολλά  προγράμματα  στο  σχολείο  στηρίζονται  στις  χορηγίες  στο
σύλλογο γονέων ο οποίος προσπαθεί με εκδηλώσεις και με δράσεις ώρες οικονομικά την
υλοποίηση των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την εκπομπή πολύ ωραία σχετικά
λειτουργικά προβλήματα στη μονάδα συσκευή τέτοια 

2) Λειτουργικά προβληματα στη σχολική μονάδα σας

α)  Θεωρείτε  τη  συχνή  αλλαγή  προσωπικού δυσκολία  (π.χ.  λόγω αναπληρωτών)  και  πώς
μπορεί η αλλαγή  αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου; Τεκμηριώστε.

Η αλλαγή προσωπικού ότι  μπορεί  να επηρεάσει  τη  λειτουργία στο σχολείο θα ήθελα να
τεκμηριώσουν  στη  συνέχεια  το  προσωπικό  Δυστυχώς  αυτό  πρόβλημα επηρεάζει  με  ποιο
τρόπο  παρακαλώ  διότι  τα  παιδιά  οι  μαθητές  μας  έχουν  ανάγκη  από  σταθερά  σημεία
αναφοράς η εναλλαγή των προσώπων τους προκαλεί άγχος 
Και  πρέπει  πάλι  να  προσαρμοστούν  στο  καινούργιο  πρόσωπο  αλλά  και  το  καινούργιο
πρόσωπο να προσαρμοστεί στους μαθητές με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος εκτός
έχουν κάποιοι διορισμοί και ευελπιστούμε ότι αυτό το πρόβλημα ωραία στο σχολείο σας 



γ) Στο σχολείο σας οι υποδομές , επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το  προσωπικό ακριβώς
όπως επιθυμεί; 

Γίνονται ενέργειες με το Σύλλογο γονέων και με τους γονείς να τα ξέρουν αυτά και με τους
φορείς  της  πολιτείας  και  με την αντιπεριφέρεια και  με το δήμο το σωματείο ατόμων με
αναπηρία οι προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί νέο σχολείο

Γιατί υπάρχει πρόβλημα της στην δικτυακή υποδομή για τις ειδικές μονάδες στο νομό μας
τώρα όμως που βρίσκεται προς πώληση ο χώρος όπου θα μεταστεγαστεί το ειδικό γυμνάσιο
και  το  εκ  και  έτσι  το  κτήριο  θα  μπορέσει  να  απλωθεί  και  να  καλύψει  τις  ανάγκες  των
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του ειδικού νηπιαγωγείου πώς γίνεται η εκπαίδευση
των μαθητών 

γ) Προβλήματα  που  θεωρείτε εσείς σημαντικά και πώς θα προσπαθούσατε να τα επιλύσετε
ως διευθυνση; 

3) Ποιοι είναι οι παράγοντες αναφορικά  με  οργάνωση και διοίκηση που επηρεάζουν
την αποτελεσματικότητά του

 α) Πώς ορίζετε το αποτελεσματικό σχολείο; 

Αναφορικά με Οργάνωση και  Διοίκηση το αποτελεσματικό σχολείο πρέπει  να είναι  ένας
χώρος που οι εκπαιδευτικοί σαν μία γροθιά από την  αρχή της χρονιάς κατά τη διάρκεια της
συνάντησης τους σε διάφορες παιδαγωγικές συναντήσεις τους να μπορούμε ανταλλάξουν τις
απόψεις τους να ορίσουν τους στόχους τους να παίρνουν τις αποφάσεις τους και να βγαίνει
από την  ομάδα από το  σύλλογο  διδασκόντων  φωνή η  γραμμή προς  τους  γονείς  για  την
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
Επειδή αντιμετωπίζουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα εκτός από ακόμα από την αποδοχή του
προβλήματος αλλά και στην καθημερινότητα γιατί εκεί υπάρχει και το κενό της πολιτείας στη
στήριξη των γονέων και των δομών εμείς δεν έχουμε την υποχρέωση να είμαστε βοηθοί τους
και όχι να τους μπερδεύουμε 
Για αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κατασταλάξει σε αυτά που έχουμε στόχο  
Λέμε ξεκάθαρα ότι είναι απαραίτητο ώστε  να υπάρχει αρμονία στις σχέσεις των συναδέλφων
όλοι μαζί.

β) Ποιοι είναι οι τρόποι που  θα βοηθούσατε στην αποτελεσματικότητα του σχολείου;

Έχουμε κοινό στόχο το καλό για το παιδί 
Αυτό που θα βοηθούσε στην αποτελεσματικότητα του σχολείου είναι οι διάφοροι τρόποι 

Συχνή  ενημέρωση  των  γονέων  ο  γονιός  πρέπει  να  είναι  κοντά  μας  και  δίπλα  μας  για
οτιδήποτε φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θήκη για να βοηθήσουν τόσο το παιδί τους όσο και
τους ίδιους ότι υπάρχουν αυτιά τα οποία τους ακούνε σας αυτά που μπορεί να θέλουν να
μοιραστούν και έχουμε υποχρέωση όλοι μπορεί να διαφωνούμε μπορεί να μη θέλεις να μου
κάνεις παρέα εκτός πλαισίου με κάποιον άλλο μέσα στο χώρο να είμαστε όλοι μία γροθιά
πολύ ωραία αυτό τώρα που έχετε προαναφέρει 

γ) Θεωρείτε  ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό; Με ποιο
τρόπο.

 4)  Τρόποι  με  τους  οποίους  αναδεικνύεται  η  δυναμική  του  προσωπικού  μέσω  της
διεύθυνσης



 α)  Θα   προσπαθούσατε  να  ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  για  καλύτερη
αποτελεσματικότητα; Με τι τρόπο.

Ότι η οργάνωση βοηθάει να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό 
Η οργάνωση με τον τρόπο που το έχω ήδη αναφέρει  ...ωραία συνεχίζουμε οι τρόποι με τους
οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης έχετε βρει κάτι
προηγουμένως με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να φέρουν για το προσωπικό για να είναι πιο
αποτελεσματικό έχετε σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές γιατί στην καθημερινότητα της σχολικής
ζωής 
Υπάρχουν  στιγμές  δύσκολες  που απορρέουν  από την  δυσκολία  της  εκπαίδευσης  και  της
αντιμετώπισης κάποιων περιστατικών των δυσκολιών των μαθητών μας ο διευθυντής πρέπει
να είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό που μπορεί εντός εισαγωγικών να λυγίσει Γιατί δεν είμαστε
για  τα  προβλήματα  αυτά  Δυστυχώς  πολλές  φορές  Είναι  και  παίρνουν  την  εκπαιδευτική
διαδικασία και χρειάζονται την αγωγή και εκπαίδευση και άλλων ειδικοτήτων Σημαντική η
γνώση  των ιατρικών πεδίων 
Οπότε εκεί  πρέπει δίπλα στο συνάδελφο να τον αποσυμπίεση να τον ενδυνάμωση για να
μπορέσει και να του δώσει κάποιες να μοιραστεί κάποιες σκέψεις του να τον βοηθήσει ώστε
να συνεχίσει το έργο του και να είναι πιο αποτελεσματικός με τους μαθητές του

β) Ποια η γνώμη σας για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα επιμόρφωσης 

Η γνώση σχετικά με τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα επιμόρφωσης είναι
σημαντικός σημαντικός μπορείτε να το επιβεβαιώσετε Ναι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό
Γιατί επειδή η επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς οι έρευνες δίνουν αποτελέσματα και απόψεις
για τα θέματα τα εκπαιδευτικά είτε μέσα από τις από τα σεμινάρια οι εκπαιδευτικοί και θα
μοιραστούν τις απορίες τους και τους προβληματισμούς τους και θα πάρουν απαντήσεις και
θα Καινούργιες τεχνικές που μπορεί να ακούσουν ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ 

Πίνακας 1

Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

Συμμετέχοντες Φύλλο Ηλικία Επίπεδο εκπαίδευσης

1.ΠΕ25   Σχ.
Νος.

Γυναίκα 31 Απόφοιτος ΤΕΙ

2.ΠΕ30    Κοιν.
Λειτ.

Γυναίκα 30 Απόφοιτος ΤΕΙ

3.ΠΕ 21  Λογοθ. Άνδρας 43 Απόφοιτος ΤΕΙ

4.ΔΕ  Ειδ. Βοηθ.
Πρ.

Γυναίκα 44 Απόφοιτος Λυκείου

5.ΠΕ11 Γυμν Γυναίκα 36 Απόφοιτος
Πανεπιστημίου

6.ΠΕ28  Φυσικ. Γυναίκα 36 Απόφοιτος ΤΕΙ

7.ΠΕ19  Υπολ. Γυναίκα 31 Απόφοιτος
Πανεπιστημίου



8.ΠΕ29 Εργ. Γυναίκα 39 Απόφοιτος ΤΕΙ

9.ΠΕ 23  Ψυχολ. Γυναίκα 46 Απόφοιτος
Πανεπιστημίου

10.TΕ16
Μουσικός

Γυναίκα 40 Απόφοιτος Λυκείου

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

 Συμμετέχων 1 -  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

σπουδές, ΙΕΚ Ξυνη
προυπηρεσία, 10 έτη
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ,,,γυναίκα 

Συμμετέχων 2 – Φυσική Αγωγή

σπουδές,Φυσική Αγωγή δύο χρόνια και στην ειδική αγωγή 
προυπηρεσία, 
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ,,, γυναίκα

Συμμετέχων 3 – Κοινωνική  Λειτουργός

σπουδές,μεταπτυχιακό στην προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και την ειδική ειδικότερα πέντε
χρόνια 
προυπηρεσία, 7 έτη
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ,,, γυναίκα

Συμμετέχων 4– Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

σπουδές,τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ, σεμινάριο ειδικής αγωγής Και τώρα ολοκληρώνω το
Μεταπτυχιακό μου στην ειδική εκπαίδευση όχι όμως ακόμα δεν το έχω ολοκληρώσει 

προϋπηρεσία στην εκπαίδευση πέρυσι δούλεψα σε ειδικό γυμνάσιο-λύκειο και ήταν η πρώτη
μου χρόνια το έτος δηλαδή 18 19 και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά σε σχολείο με υπηρεσία
στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση η περσινή χρονιά επί της ουσίας ήταν η πρώτη μου χρόνια
και μπήκα κατευθείαν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

προυπηρεσία, ένα έτος
εργασία,   Ειδικό  Δημοτικό  Ρεθύμνου  Σπουδές  να  προσθέσω  το  την  παιδαγωγική  και
εκπαιδευτική επάρκεια επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ και την γραφή braille που έχω φέτος
υπηρετώ  στο  1ο  Ειδικό  Δημοτικό  σχολείο  Ρεθύμνου  η  διευθύντρια  του  σχολείου  είναι
γυναίκα και υπηρέτης του στο ειδικό δημοτικό Ρεθύμνου
 
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε άντρας ή γυναίκα
 
Συμμετέχων 5 - Φυσικοθεραπεύτρια

σπουδές,μεταπτυχιακό ειδική αγωγή 



προυπηρεσία, 12 έτη
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ,,, γυναίκα

 Συμμετέχων 6- Λογοθεραπευτής

σπουδές,Πανεπιστημίου Master 
προυπηρεσία, 2 χρόνια στην ειδική αγωγή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ,,,, γυναίκα

Συμμετέχων 7 - Ψυχολόγος

σπουδές,Πτυχίο ψυχολογίας πτυχίο νηπιαγωγών 
προυπηρεσία, 10 χρόνια στην ειδική αγωγή 
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ,,,, γυναίκα

Συμμετέχων 8 – Εργοθεραπεύτρια

σπουδές,Επίπεδο  σπουδών  παιδαγωγικό  Αθήνα  πρόσθετες  σπουδαίες  Master  of  Arts  in
education Cardiff England προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 
χρόνος εταιρεία προστασίας σπαστικών σχολική δομή διευθυντής γυναίκα
προυπηρεσία, ένα έτος
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ,,,, γυναίκα

Συμμετέχων 9 - Μουσικός

σπουδές,
προυπηρεσία, ένα έτος
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου
διευθυντής του σχολείου που υπηρετείτε ,,,, γυναίκα

Συμμετέχων 10 - Νοσηλεύτρια

σπουδές, ΤΕ΅Ι Ηράκλειο
προυπηρεσία, 3 έτη
εργασία,  Ειδικό Δημοτικό Ρεθύμνου

Ανάλυση & αποδόμηση  ερευνητικών δεδομένων -συνεντεύξεων

Παρακάτω κάνουμε κατηγοριοποίηση των απαντήσεων βάσει των ερωτήσεων εκθέτοντας τις
απόψεις όλων των ερωτώμενων προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα.
Θεωρούμε απαραίτητη την κατηγοριοποίηση αυτή προκειμένου να μπορέσουμε με τρόπο πιο
ευδιάκριτο να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση μετέπειτα.

1)Αντίληψη του ΕΕΠ σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου 

1.Περιγράψτε παρακαλώ κατά τη γνώμη σας τα χαρακτηριστικά της ιδανικής διευθύντριας
του ειδικού δημοτικού σχολείου ότι νομίζετε 



3. έχει  τα χαρακτηριστικά μιας ιδανικής διευθύντριας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής .
Έχει μία ευελιξία και επίσης  γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο εργασίας 

4. Περιγράψτε κατά τη γνώμη σας τα χαρακτηριστικά μιας ιδανικής διευθύντριας σχολικής
μονάδας ειδικής αγωγής 
Λοιπόν θεωρώ ότι ένας ιδανικός διευθυντής θα πρέπει σίγουρα να διαθέτει οργανωτικές και
διοικητικές  ικανότητες έτσι  προκειμένου  να  υπηρετεί  με  συνέπεια  τα  υπηρεσιακά  του
καθήκοντα ,να έχει  όραμα και στόχους για το σχολείο και να μπορεί να αφουγκράζεται τις
ανάγκες τόσο των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών έμπρακτα να μπορεί να δείχνει Με
έμπρακτο τρόπο το ενδιαφέρον του για τη σχολική μονάδα φυσικά να δημιουργεί ένα κλίμα
συνεργασίας  στους εκπαιδευτικούς του σχολείου στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και  θα
πρέπει  να  διατηρεί  και  μία  αμερόληπτη  στάση  και  γενικότερα  να  διαχειρίζεται  με
αποτελεσματικότητα  τις  κρίσεις  που  προκύπτουν  και  τα  διάφορα  ζητήματα  τα  οποία
προκύπτουν μέσα στη σχολική μονάδα να διατηρεί  μία  καλή επικοινωνία επαφή με τους
γονείς . 

5.Έχει  καλές  σχέσεις  με  εξωτερικούς  παράγοντες  όπως  για  παράδειγμα  συνεργάτες  που
μπορεί να πραγματοποιηθούν κάποιες εκδρομές 

6. ο διευθυντής του σχολείου που εργαζόμαστε ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τη θέση
αυτή
Αγαπάει  τη  δουλειά  του  είναι  οργανωτικός   καθοδηγητικός  αλλά  και  αυστηρός  όταν
χρειάζεται το εκπαιδευτικό όσο και το μαθητικό δυναμικό του σχολείου 

7. χαρακτηριστικά  διευθυντή  είναι  ενεργητικός,  συνεργάσιμος,   οργανωτικός, δίκαιος,
τακτικός, συναισθηματικός, ευγενικός, θετικός, εφευρετικός. 

10. Ο  ιδανικός  διευθυντής  -  διευθύντρια  σχολικής  μονάδας  ειδικής  αγωγής  θα  πρέπει
καταρχήν να είναι οργανωτικός για να αντεπεξέρχεται στις διοικητικές του υποχρεώσεις με
σχετική ευκολία ώστε να του μείνει ο απαραίτητος χρόνος να επικοινωνεί με τους δασκάλους
του σχολείου του τα παιδιά και τους γονείς του. 
Για  να  μπορεί  όμως  αυτή  η  επικοινωνία  να  είναι  εποικοδομητική  θα  πρέπει  να  διαθέτει
επικοινωνιακές δεξιότητες πολύ ενσυναίσθηση, ευαισθησία και φυσικά αγάπη για αυτό που
κάνει. 
Έτσι θα μπορεί να μπαίνει στη δύσκολη θέση των γονέων με παιδιά που χρήζουν ειδικής
εκπαιδευτικής αντιμετώπισης, θα μπορεί να εμπνέει και να υποστηρίζει τους δασκάλους του
και θα αγκαλιάζει με τρυφερότητα τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Συνάμα χρειάζεται
και απαραίτητη γνώση του αντικειμένου της ειδικής αγωγής για να μπορεί να παραμείνει
ψύχραιμος σε δύσκολες στιγμές και να καθοδηγεί.
 
α) Πώς θα ορίζατε το ειδικό σχολείο; 

3.  Είναι  σχολείο  όπου  παρέχονται,  εξειδικευμένη   εκπαίδευση και  εξειδικευμένες
παρεμβάσεις ,εξατομικευμένο πρόγραμμα τμήματα  για μαθητικό πληθυσμό που δεν μπορεί
να  ενταχθεί  σε  γενικό  σχολείο  γιατί  έχει  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  τα  οποία  είναι
εξατομικευμένης  και  υποστήριξης  σας  παρακαλώ σχολείο  Υπάρχει ευελιξία  στη  γλώσσα
στον τρόπο διδασκαλίας και στόχος είναι το σχολείο να ενταχθεί καλύτερα στην κοινωνία, κ
αργότερα να γίνει κοινωνικοποίηση  με όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες 

4. Σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά τα οποία έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες αλλά και
παιδιά με αναπηρίες διαφόρων μορφών
το  ειδικό  σχολείο  στελεχώνεται  από  ειδικό  προσωπικό  ειδικά  καταρτισμένο δηλαδή
εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες
σε αυτά τα παιδιά φυσικά  είναι  δομές οι  οποίες  λειτουργούν κάτω από το συγκεκριμένο



νομοθετικό πλαίσιο αυτό που ισχύει τώρα και υπάρχει η δυνατότητα σε αυτό το σχολείο να
παρέχεται εξατομικευμένη 

6.  το ειδικό σχολείο είναι μία δομή που πρέπει να έχει ως προτεραιότητά του καθενός τη
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών του μέσα από την εκπαίδευση
αλλά και  ατομικές θεραπείες του παράγοντα αφετέρου την  καλύτερη δυνατή η ένταξη του
μαθητή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

3. στο  ειδικό  σχολείο  σημαντική  διαφορά  είναι  ότι  υπάρχουν  ειδικότητες  οι  οποίες  δεν
υπάρχουν στα άλλα τυπικά σχολεία όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,
Δηλαδή στελεχώνεται  από το τακτικό προσωπικό περισσότερων ειδικοτήτων οι οποίες είναι
αναγκαίες στις συνθήκες αυτές τις δομές .
Φυσικά και στο διοικητικό κομμάτι διαφοροποιούνται κάποια πράγματα .
Επίσης ο τρόπος με τον οποίο δομούνται οι τάξεις δηλαδή στα ειδικά σχολεία.
Υπάρχουν ολιγομελή τμήματα και η επιλογή των μαθητών δεν γίνεται βάσει του ηλικιακού
ορίου πώς γίνεται στα γενικά σχολεία αλλά διαμορφώνονται βάσει των αναγκών κυρίως των
μαθητών 

Υπάρχει δυνατότητα εξατομικευμένου προγράμματος μία σημαντική διαφοροποίηση από το
Γενικό  σχολείο  δηλαδή  στα  ειδικά  σχολεία  Υπάρχει  δυνατότητα  να  γίνεται  μάθημα
καθηγητού προς μαθητή εκπαιδευτικού προσπάθειες προς δύο μαθητές 
Επίσης το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαφορετικό τρόπος με τον οποίο τα παιδιά Έρχονται
και φεύγουν από το σχολείο 

7. Πώς ορίζεται το ειδικό σχολείο ένα σχολείο
Ένα ιδιαίτερο πληθυσμό με  κατάλληλο και δεμένο προσωπικό  με ειδικότητες υλικοτεχνικό
εξοπλισμό που λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών 

9. Πώς ορίζεται το ειδικό σχολείο
το  ειδικό  σχολείο  είναι  ένα  σχολείο  για  παιδιά  που  αντιμετωπίζουν  κάποιο  σωματικό  ή
ψυχικό ή κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα , δηλαδή για παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες 

10.  Το ειδικό σχολείο είναι μία εκπαιδευτική μονάδα στην οποία δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί
και  επιστήμονες  διαφόρων  ειδικοτήτων  οι  οποίοι  θέτουν  συγκεκριμένους  εκπαιδευτικούς
στόχους  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των  μαθητών  τους  καταρτίζουν  ένα  συγκεκριμένο
πρόγραμμα και χρησιμοποιούν ποικίλα παιδαγωγικά μέσα προκειμένου να συμβάλλουν στην
πνευματική και κοινωνική καλλιέργεια και ψυχοσωματική υγεία των μαθητών

β) Ποια χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη σας, το διαφοροποιούν από το γενικό σχολείο;

5.Και πώς διαφοροποιείται ας πούμε από το γενικό σχολείο είναι ένα πλαίσιο στο οποίο οι
μαθητές  με  πολλαπλές  δυσκολίες  μπορούν  να  πάρουν  μέρος  και  να  λάβουν  μία  ειδική
φροντίδα  σε  ένα  σε  ένα  πλαίσιο  που  η  ελευθερία  και  οι  εκπαιδευτικοί  σωματικά   και
ψυχολογικά 
θεωρείτε ότι υπάρχουνε δυνατά και αδύνατα σημεία στο ειδικό σχολείο 
Ποιο είναι αυτό το δυνατό σημείο που το χαρακτηρίζει και πιο Ίσως αυτό που το κάνει πιο
αδύνατο σχόλιο
Ότι όλοι είμαστε αποδεκτοί το αδύναμο σημείο Ίσως είναι ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή με
παιδιά ίδιας ηλικίας που μπορεί να έχουν μία πιο τυπική ανάπτυξη



6.2β  το  ειδικό  σχολείο  διαφοροποιείται  λόγω  των  μαθητών  του  που  παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες  και  χρίζουν  με  εντελώς  διαφορετική  προσέγγιση  στην  εκπαίδευση  του  σε
σχέση με το γενικό 

7.  ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα γνωρίσματα αυτά που το διαφοροποιούν από το γενικό
σχολείο ακριβώς αυτά τα άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως Ίσως με την ουσία τα
προβλήματα προβλήματα όρασης προβλήματα στο γλωσσικό επίπεδο

10.Το ειδικό σχολείο διαφοροποιείται από το γενικό κατά τη γνώμη μου στο γεγονός ότι οι
δεξιότητες και ανάγκες των μαθητών ίδιας ηλικίας είναι πολύ διαφορετικές και έτσι πρέπει να
υπάρχει  περισσότερη εξατομικευμένη παρέμβαση,  εξατομίκευση αλλά και  διαφοροποίηση
στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και περισσότερη ευελιξία

γ) Ποια θεωρείτε πως είναι τα δυνατά στοιχεία του και ποιες οι αδυναμίες του;

3. πάρα πολύ ωραία σας παρακαλώ ότι υπάρχουν δυνατά και αδύνατα σημεία στο σχολείο
ώστε αρκετά
δυνατά  σημεία  όπως  είναι  η  ευελιξία  που  υπάρχει  στο  πρόγραμμα τα  μικρά  τμήματα
Ανάλογα με τις ανάγκες του του χρόνου συγκεκριμένο πρόγραμμα και διαμορφώνεται στις
ανάγκες του κάθε παιδιού 

4. ερώτηση  1Γ  σίγουρα  υπάρχουν  και  δυνατά  και  αδύνατα  σημεία  στο  ειδικό  δημοτικό
σχολείο στο οποίο εργάζομαι Εντάξει καμία δομή δεν είναι όλα άψογα θα πω ότι Ένα από τα
πιο δυνατά σημεία του σχολείου στο οποίο υπηρετώ είναι φυσικά  η ηγεσία  του δηλαδή η
διεύθυνση του αναφέρομαι στην διευθύντρια του σχολείου καθώς πρόκειται για να πούμε το
οποίο κατά τη γνώμη μου διαθέτει όλα εκείνα τα προστατεύει τα οποία είναι αναγκαία για
αυτή  τη  θέση  και  παράλληλα  έχει  και  ευαισθησία  και  ενσυναίσθηση  τα  οποία  καθαρό
σπουδαία χαρακτηριστικά για έναν άνθρωπο που υπηρετεί ένα τέτοιο σχολείο και καλλιεργεί
ένα θετικό κλίμα οπότε αυτό θα το κατατάξω στα πολύ δυνατά σημεία του σχολείου μας
Λέγεται την πολύ ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και φυσικά το θετικό κλίμα το
οποίο δημιουργείται μεταξύ των εκπαιδευτικών η όρεξη και το μεράκι που έχουν οι δάσκαλοι
και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο του σχολείου 
τώρα  θα  έλεγα  ότι  στα  αδύναμα  σημεία  στα  δυνατά  σημεία  ανήκουν  ανήκει  η  ελλιπής
ενδεχομένως σε κάποια θέματα υλικοτεχνική υποδομή δηλαδή ειδικότητα ειδικότητες όπως
οι  λογοθεραπευτές,  εργοθεραπευτές   θα  αναφερθώ  και  από  τη  δική  μου  σκόπια  ως
πληροφορικός θα ήθελα 
Να  έχω  πιο  σύγχρονο  υλικό  ,να  έχω  το  χώρο  μου,  να  μπορώ  να  οργανώσω  πιο
αποτελεσματικά  την  τάξη  μου  έτσι  αυτό  θα  έχει  και  καλύτερα  αποτελέσματα  και  στους
μαθητές φυσικά και θα έλεγα ότι  ένα σημείο πουείναι σημαντικό είναι οι εγκαταστάσεις.
Δηλαδή  ο  χώρος  στον  οποίο  στον  οποίο  λειτουργεί  το  σχολείο  ποιος  δεν  είναι  μη
λειτουργικός αλλά  θα  μπορούσε  να  είναι  πολύ  καλύτερος  ο  κάθε  εκπαιδευτικός  κάθε
δάσκαλος να έχει έναν πιο ευρύχωρο ή υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι έχουν τα τμήματος μέσα
στον  ίδιο  χώρο  οπότε  η  αυτονομία  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  ήταν  προτιμότερο  καθώς
παρακωλύεται μερικές φορές κάτω από κάποιες συνθήκες το έργο των το έργο των δασκάλων
αυτό.
 Δηλαδή νομίζω ότι το θέμα της των εγκαταστάσεων το να βρεθεί το χώρο σε έναν να βρεθεί
το σχολείο σε ένα μεγαλύτερο χώρο ή να επεκταθεί ο ήδη υπάρχων χώρος για να γίνεται πιο
αποτελεσματικό και το έργο των δασκάλων και των ειδικών και των ειδικοτήτων  

6. 1Γ Θεωρώ ότι  υπάρχουν παντού δυνατά και  αδύνατα σημεία τόσο σχολικό κοινωνικό
σχόλιο 
1δ σχολείο που εργάζομαι από τη θέση του διευθυντή Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι 
 



7. δυνατά  και  αδύνατα  σημεία  δυνατά  καταρτισμένοι  εκπαιδευτικοί  καλή  συνεργασία
ενδιαφέρον  εκπαιδευτικών  καλή  διεύθυνση καταρτισμένοι  εκπαιδευτικοί  εξατομικευμένο
πρόγραμμα, εκμάθηση βάση αναγκών και δυνατοτήτων

8. θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατά και αδύνατα σημεία στο ειδικό δημοτικό σχολείο κατά τη
γνώμη σας αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια δεν μου έρχεται κάτι

9. 1  γ  τα  δυνατά  σημεία  ενός  ειδικού  σχολείου  είναι  ότι  υπάρχουν  καταρτισμένοι
εκπαιδευτικοί τα τμήματα είναι πιο μικρά ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και είναι και η
ύλη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους τα αδύνατα τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες
υποδομές και φυσικά τα κατάλληλα μέσα και υλικά και αρκετές φορές οι γονείς δεν έχουν
δεχτεί την κατάσταση και το πρόβλημα του παιδιού τους με αποτέλεσμα να δημιουργούν
κάποιο  πρόβλημα  πολλές  φορές  τη  συνεργασία  με  το  σχολείο  και  τους  εκπαιδευτικούς
ερώτηση 

10. Τα  δυνατά  σημεία  των  ειδικών  σχολείων  είναι  ότι  μπορούν  να  λειτουργούν  με
περισσότερη ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους 
και  τα  αδύνατα  σημεία  είναι  η  μικρότερη  ίσως  κοινωνικοποίηση  των  παιδιών  λόγω της
μικρότερης επαφής τους με παιδιά χωρίς ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες
 

δ) Τι θα αλλάζατε στο ειδικό σχολείο ως διευθυντής αυτής της μονάδας;

1.εάν ήσασταν η διεύθυνση τις μονάδες ειδικής αγωγής τι θα αλλάζατε στην αντιμετώπιση
στα ειδικά σχολεία μπορείτε να γίνεται πιο σαφής
Δηλαδή περισσότερο προσωπικό στα ειδικά σχολεία και  περισσότερη κατανόηση τα παιδιά
από το προσωπικό σημαντικό είναι συμπεριφορά του παιδιού ωραία 

2.αν ήσασταν η διεύθυνση της μονάδας αυτή τι θα αλλάζατε
σε  σχέση  με  τους  ανωτέρους  μου  ώστε  να  βρεθεί  ένας  χώρος  να   έχει  καλύτερες
εγκαταστάσεις  μεγαλύτερος  χώρος σχετικά  με  τα  λειτουργικά  προβλήματα  της  σχολικής
μονάδας συζητήσει  τη συχνή αλλαγή προσωπικού όπως των αναπληρωτών ότι  μπορεί  να
επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου 

3. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε μία υποθετική ερώτηση αν ήσασταν η διεύθυνση της
ειδικής μονάδας που υπηρετείται τι θα αλλάζατε ανάσα στη βάση αυτών των σημείων που
εντοπίσατε  ότι  είναι  ίσως  πιο  αδύναμα  περισσότερες  ειδικότητες και  να  μπορούν  να
συνεργαστούν έτσι πιο καλά διάφορες ειδικότητες και όσον αφορά το σημαντικό 

4. 1δ αν ήμουν διεύθυνση αυτής της μονάδας θα ήθελα να σας  πω ότι θεωρώ ότι η διεύθυνση
του  συγκεκριμένου  σχολείου  προσπαθεί  τα  μέγιστα  και  οποιαδήποτε  αδυναμία  του
συγκεκριμένου σχολείου δεν βαραίνει προσωπικά την διεύθυνση
θεωρώ  ότι  θα  θα  επικεντρωνόμουν  αν  ήμουν  διεύθυνση,  θα  προσπαθούσα  να  υπάρξει
χρηματοδότηση για την υποστήριξη του σχολείου σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής  θα
ζητούσα τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης,  των τοπικών φορέων και οργανώσεων για
να  γίνουν  αλλαγές  σε  αυτό  που  ανέφερα  και  πριν  στις  καταστάσεις  όπως  είναι  και
ενδεχομένως το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό και το λεγόμενο του ασφαλούς θα θα
προσπαθούσα να γίνεται  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είτε στα πλαίσια του ωρολογίου
προγράμματος  σχολείου  με  τέτοιο  τρόπο ώστε  να  μην  παρακωλύεται  βέβαια  το  έργο το
εκπαιδευτικό έργο είτε εκτός ωραρίου ενδεχομένως αυτό με κάποια επιφύλαξη αυτό 



Δηλαδή  Ίσως  και  στην  στην  κατάρτιση  και  στην  εκπαίδευση  των  δασκάλων  και  των
εκπαιδευτικών  

5. Εσείς ήσασταν η διεύθυνση της μονάδας Αυτής τι θα αλλάζατε νομίζω ότι θα κρατούσα
την  σύσταση του σχολείου όπως ουσιαστικά δουλεύει τώρα
Ίσως να προσπαθήσω λίγο να εξατομικεύσω το πρόγραμμα του κάθε παιδιού όσο το δυνατόν
περισσότερο για να αναπτύξει κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες 
Τι γίνεται ήδη είναι η εσωτερική ή εξωτερική ουσιαστικά επαφή τους  με την πραγματική
ζωή έξω 

6. 2α και συχνή αλλαγή προσωπικό 
Σαφώς  και  επηρεάζεται  η  δουλειά  του  σχολείου  η  προσωπική  σχέση  του  παιδιού  με  το
προσωπικό αλλά και το προσωπικό κάθε μία χρονιά χάνει πολύτιμο χρόνο στην προσπάθειά
του  να  ανιχνεύει  τις  ιδιαιτερότητές  του  κάθε  παιδιού  της  με  τον  εκπαιδευτικό  ώστε  να
επιτευχθεί η αλληλεπίδραση  μαθητή και εκπαιδευτή 

7. καλύτερη συνεργασία μέσω συναντήσεων με ομάδα κάθε φορά 
 μορφωτικό διαλέξεων από ειδικούς ενδυνάμωση σχέσεων μέσω μεταξύ προσωπικού 

8. Αν  ήσασταν  η  διάθεση  αυτής  της  μονάδας  τι  θα  αλλάζατε  Ίσως  να  δίνουμε  γενικά
περισσότερη  προσοχή  στα  ειδικά  σχολεία  Όσον  αφορά  τους  χώρους  το  υλικό  που
χρησιμοποιείται 

9. 1δ εάν ήμουν διεύθυνση θα προσπαθούσα να έκανα πιο συχνά σύλλογο διδασκόντων για
να συζητήσουμε και  να δούμε  πως θα επιτευχθούν  οι  στόχοι  και  θα προσπαθούσαμε να
ζητήσω κάποιους πόρους για να καλύψω τις ανάγκες του σχολείου 

10. Αν ήμουν διευθύντρια θα φρόντιζα να οργανωνα  πάρα πολύ καλά το διοικητικό έργο
ώστε να είχα περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με τους μαθητές το προσωπικό του σχολείου
και τους γονείς.

2) Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα 

α) Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού (π.χ. λόγω αναπληρωτών) και
πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου; 

3. Ας  πούμε  οι  αναπληρωτές  είναι  αντιπαιδαγωγικό  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  και  θα
μπορούσε να επηρεάσει σχολείο στη σωστή λειτουργία του .
θα ήθελα την περαίωση είναι προσώπων και τα παιδιά και για τους γονείς δεν υπάρχει ένα
σταθερό σημείο αναφοράς κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται ξανά από την αρχή και και για τον
ίδιο  που  πρέπει  να  μαθαίνει  συνεχώς  καινούργια  πλαίσια καινούριους  μαθητές  και  τους
γονείς αλλά και από τους γονείς τους και μετά υπάρχει και ειδική ομάδα των παιδιών είναι
αναπληρωτές περισσότεροι αυτό δυσκολεύει η κατάσταση 

4.2 Α σε αυτό σίγουρα θα πω καταρχάς τη συχνή αλλαγή του προσωπικού κυρίως λόγω της
πληθώρας  των  αναπληρωτών  που  υπάρχουμε  είναι  μέσα  στην  πραγματικότητα  της  που
βιώνουμε πολύ αναπληρωτές και είμαι κάθετη σε αυτό ότι η συχνή αλλαγή του προσωπικού
ίδιο σε τέτοια πλαίσια σε ειδικά σχολεία σε ειδικά δημοτικά σχολεία γενικούς δεν μπορεί να
επιφέρει θετικά αποτελέσματα και μόνο είναι τροχοπέδη, είναι εμπόδιο στην στο να είναι ένα
σχολείο  αποτελεσματικό  όσο γίνεται  περισσότερο τα παιδιά  αυτά έχουν  ανάγκη από ένα
σταθερό περιβάλλον αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά ίδιος ένας λόγος παραπάνω για αυτά τα
παιδιά  όμως  τα  οποία  θέλουν  σημαντικά  μεγαλύτερο  χρόνο  για  να  σε  μάθουν για  να



συνηθίσουν  για  να  ανοιχτούν  έτσι  να  δημιουργηθεί  ένας  ένας  δίαυλος  επικοινωνίας  σε
ικανοποιητικούς ρυθμούς
Και  φυσικά  αυτό  είναι  αμοιβαίο έτσι  και  εμείς  οι  εκπαιδευτικοί  θέλουμε  χρόνο  για  να
διαπιστώσουμε ποιες είναι οι  πραγματικές ανάγκες ποιες την οι  αδυναμίες του κάθε ποια
είναι  τα  όρια  των  δυνατοτήτων  τους  Έτσι  πρέπει  να  θέσουμε  στόχους  ρεαλιστικούς  και
πραγματοποιήσιμη  να  μπούμε  στον  ιδιαίτερο  κόσμο  αυτό  των  παιδιών  είναι  ένα  πολύ
δύσκολο εγχείρημα και μόλις αυτό επιτευχθεί επί της ουσίας
Και εκεί που αρχίζουμε να παράγουμε έργο θα πρέπει σύντομα να βρεθούμε σε άλλο σχολικό
περιβάλλον, με  άλλα παιδιά, με άλλες ανάγκες και ούτω καθεξής και στη θέση τη δική μας
να βρεθεί άλλος εκπαιδευτικός που θα πρέπει να στήσει να το στήσει όλο αυτό από την αρχή
χάνεται σημαντικός χρόνος εγώ αυτό θεωρώ
Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να δουλεύω για συνεχόμενες χρονιές με τα ίδια παιδιά θεωρώ
ότι η αποτελεσματικότητα είχα πολύ πιο αποτελεσματικό έργο το να υπάρχει  μία συνέχεια
της  προσπάθειας  που  έχει  γίνει  τα  οφέλη  και  τα  παιδιά  θα  ήταν  πολύ μεγαλύτερα  πολύ
μεγαλύτερα και Και φυσικά να αναφέρω ότι και το κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς έτσι
όταν οι εκπαιδευτικοί δάσκαλοι τους συνολικά ο σύλλογος είναι σταθερός δημιουργούνται
πιο ισχυροί δεσμοί καλύτερη επικοινωνία καλύτερη συνεργασία μακροπρόθεσμα και αυτό
φυσικά έχει αντίκτυπο θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα
ερώτηση 

5. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται και σε ένα ειδικό σχολείο όχι μόνο στο ειδικό και που τα
παιδιά έχουν ανάγκη από μία ρουτίνα και με σταθερότητα του προσωπικού δημιουργείται μία
αναστάτωση τόσο στα παιδιά αλλά ταιριάζουν και στη συνεργασία των εμπλεκομένων έτσι
ανθρώπων εκπαιδευτικών 

6. 2β του σχολείου σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν ώστε να μπορεί το προσωπικό πάμε
εργαστεί όπως επιθυμεί υπάρχει έλλειψη χώρου με αποτέλεσμα να γίνονται θεραπείες τους
διαδρόμους και να συνυπάρχουν δύο τμήματα με 25 να κάνουν τη δουλειά τους 

7. 2γ περισσότερο προσωπικό με συνεχή πίεση και έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες εύρεση
πόρων  για  βελτίωση  υλικό  τεχνικών  θεμάτων  καλύτερη  οργάνωση  της  λειτουργίας  του
σχολείου μέσω ανάθεσης και επιμερισμού αρμοδιοτήτων του προσωπικού τελευταία θα πεις 

8. Τι να θεωρώ ακριβώς Προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο να αλλάζει το προσωπικό κάθε
τρεις και λίγο τα παιδιά χρειάζονται σταθερό σταθερούς εκπαιδευτικούς μέσα γιατί δεν είναι
σε  δένονται  με  αυτούς  όπως  και  εσύ  δεν  είσαι  με  αυτά  και  σίγουρα όταν  έχεις  κάποια
χαρακτηριστικά και  πληροφορίες για αυτά όσο περνάει  ο καιρός μπορείς  να βελτιώνεσαι
στην  να  βελτιώνεις  την  εκπαιδευτική  τους  εξέλιξη  σχολείο  σας  υποδομές  επαρκούν
προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό Όχι δεν υπάρχουν τάξεις για τις διάφορες ειδικότητες
και κατάλληλες σας χρειάζεται Δεν ξέρω πώς να το πω μπορείς να το γράψεις εσύ όπως θες
καλύτερα  χρειάζεται  χρειάζεται  κι  άλλα  καροτσάκια  υπολογιστές  που  να  μπορείς  να
λειτουργήσεις  Σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  κάθε  παιδιού έχουνε  χώρους  που  μπορεί  να
ηρεμήσει το παιδί κατάλαβα διαμορφωμένες 

9. 2 Α η αλλαγή των εκπαιδευτικών σίγουρα επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου γιατί ο
κάθε εκπαιδευτικός αποκτάει με τον καιρό ένα  προσωπικό δέσιμο με τον κάθε μαθητή και
έτσι δεν χάνετε χρόνο στην επόμενη χρονιά Καθώς επίσης συνεχίζει και το εκπαιδευτικό του
κομμάτι  από  εκεί  που  είχε  σταματήσει  την  προηγούμενη  χρονιά  και  δεν  χρειάζεται  να
ξεκινήσει ο καινούργιος όταν ξεκινούσε από την αρχή ερώτηση 

10. λειτουργικά προβλήματα 



Η συχνή αλλαγή προσωπικού είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλες τις σχολικές
μονάδες ειδικά σε δομές ειδικής αγωγής Τα παιδιά χρειάζονται σταθερό προσωπικό που το
γνωρίζουν καλά για να νιώσουν σταθερότητα και ασφάλεια. το ίδιο ισχύει για το προσωπικό
το οποίο όσο περισσότερο καιρό βρίσκεται  σε ένα σχολείο τόσο καλύτερα γνωρίζει  τους
μαθητές του  και τις ανάγκες τους. Επίσης τόσο στενότερες και ποιοτικότερες και συνάπτει
με  το  υπόλοιπο  προσωπικό  τους  γονείς  και  τα  παιδιά  του  σχολείου  με  αποτέλεσμα  να
επιτυγχάνονται ευκολότερα όλοι οι εκπαιδευτικοί στόχοι.

β) Οι υποδομές του σχολείου, επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το  προσωπικό ακριβώς
όπως επιθυμεί; 

1.ναι στο σχολείο σας υποδομές απαραίτητη προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό όπως
επιθυμεί 

δηλαδή έχετε καλές υποδομές που βοηθούν ή όχι 

2. υποδομές επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό ακριβώς όπως επιθυμεί Όπως
είπα και πριν γιατί  παρακαλώ Πώς είναι εκεί  που είστε εκπαιδευτικούς 2 σε 1 επεισόδιο
τρίμματα οπότε μπορεί να μην

3. στο σχολείο σας υποδομές θεωρείται ότι επαρκούν για να εργαστεί το προσωπικό όμως
επιθυμεί δεν έχω ακόμα πολύ μικρή δεν υπάρχει αρκετός δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να
μπορώ να γράψω πάνω σε αυτά τα λειτουργικά προβλήματα στη σχολική σας μονάδα αυτά
τα προβλήματα που είπατε εσείς ότι είναι για σας έτσι ιδιαίτερα 

4. 2 β είναι αυτό το σημείο το αδύνατο του σχολείου το οποίο ανέφερε και στην προηγούμενη
ερώτηση ότι Οι υποδομές του σχολείου  δεν είναι επαρκείς θα πω δεν είναι κακές αλλά θα
μπορούσα να είμαι πολύ καλύτερα Εσύ υποδομές προκειμένου του έργο των εκπαιδευτικών
να γίνεται  καλύτερα  χαρακτηριστικά σας  αναφέρω τη δική μου την περίπτωση ότι  είμαι
πληροφορικός και έχω στη διάθεση μου laptop τους οποίους τους μαζί μου και πηγαίνω από
τμήμα  σε  τμήμα  θα  ήταν  πολύ  πιο  αποτελεσματικό  να  μπορώ  να  έχω  μία  αίθουσα
οργανωμένη με τους  υπολογιστές  και  να μεταφέρουν  τα παιδιά  σε  αυτή την αίθουσα θα
μπορούσα να οργανώσω το μάθημά μου πολύ καλύτερα Επίσης αρκεί ο χώρος αυτό που
ανέφερα  και  για  τις  εγκαταστάσεις  που  σημαίνει  ότι  υπάρχουν  ώρες  στο  ωρολόγιο
πρόγραμμα που διάφορες ειδικότητες βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο και κάνουμε το μάθημα
μας ή στην διδασκαλία γενικότερα Έχει θετικά αποτελέσματα αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς
συνδιδασκαλία Γιατί  εκεί  ο  καθένας  μας  θα πρέπει  να  διεκπεραιώσει  το  εξατομικευμένο
πρόγραμμα του μαθητή που έχει κίνηση στιγμή που σημαίνει ότι αναπόφευκτα ο ένας εντός
εισαγωγικών ενοχλεί τον άλλον βέβαια στο σχολείο μας υπάρχει απόλυτη κατανόηση και
πολύ καλό κλίμα και  Το ξεπερνάμε και  αυτό αλλά θα ήταν φυσικά πολύ προτιμότερο ο
καθένας μας να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα στο το ωρολόγιο πρόγραμμα του και στα
συγκεκριμένα μαθήματα ερώτηση 

5.  στο σχολείο σας υποδομές προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό όπως επιθυμεί Όσον
αφορά τον εξοπλισμό είναι υπερπλήρης αυτό που Ίσως θα ήταν ακόμα καλύτερα στην οποία
έχετε γυμναστικά όργανα και τα λοιπά και μετά από πολύ ωραία προβλήματα που θεωρείτε
εσείς 

6. 2γ όπως προανέφερα το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη χώρου αλλά δεν μπορώ να
φανταστώ πως από το να τα μαθαίνω σε αρμόδιους 3Α σχολείου είναι αποτελεσματικό όταν
επιτυγχάνει 

7.  Όχι  σοβαρές  ελλείψεις  σε  υλικοτεχνική  υποδομή που  δυσχεραίνουν  το  έργο  των
εκπαιδευτικών  και  λοιπών  φροντιστών  αναπληρωτές  δυσκολία  στη  συνεργασία  στην



απόκτηση  ομαδική  σχέσεις  με  συναδέλφους  καθυστερείς  κατανόηση  πλαισίου  και  των
αναγκών των μαθητών 

9.2β  Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι  κατάλληλες  υποδομές στο σχολείο γιατί  θα χρειαζόμουν
χρειάζομαι μία ειδική αίθουσα για το μάθημα μου στενά μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε
όπως θα έπρεπε ερώτηση 

10.   Στο σχολείο  μας  υποδομές  δεν υπάρχουν κατά  τη γνώμη μου.  υπάρχει  έλλειψη σε
αίθουσες και σε υλικοτεχνική υποδομή.

γ)  Ποια  άλλα  προβλήματα  θεωρείτε  εσείς  σημαντικά  και  πώς  θα  προσπαθούσατε  να  τα
επιλύσετε ως διευθυντής; 

3.πώς θα μπορούσατε να τα επιλύσετε να ήσασταν διεύθυνση πώς είναι Ένας άλλος τρόπος
είναι ο εθελοντισμός και μέσα από δηλαδή έτσι ας πούμε θα μπορούσαν να βρεθούν Κοστίζει
γιατί τα παιδιά με αναπηρία ακριβά Κρεββατά ότι χρειάζονται 

4. 2 Γ προβλήματα που θεωρώ σημαντικά στη σχολική μονάδα θα πάλι θα επικεντρωθώ σε
αυτό το κομμάτι στην στην  έλλειψη κάποιων κάποιου υλικού υλικοτεχνικής υποδομής και
στην  υποδομή  των  εγκαταστάσεων  και  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα  μπορούσα  να
προσπαθούσαν να επιλύσω είναι στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και οργανισμούς
θα προσπαθούσα να ενισχύσω το σχόλιό μου με οικονομικούς Πόρους έτσι ώστε να μπορέσω
να καλύψω όλες τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για να παράγουν εκπαιδευτικό τους έργο σε
ότι  υλικό  προγράμματα  λογισμικά  χρειάζεται  το  σχολείο  γίνεται  μία  συντονισμένη
πραγματοποιείται μία συντονισμένη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι και Ε όταν και η δικιά
μου η προσπάθεια  και  φυσικά  να  μπορούσα το  σχολείο  να  βελ  αποτελεσματικότερος  το
σχολείο  το  οποίο  Καταρχάςτιωθεί  η  να  επεκταθεί  να  αποκτήσεις  την  να  αποκτήσει  και
άλλους χώρους με κάποιο τρόπο για να μπορέσουν οι δάσκαλοι να δουλέψουν ο καθένας στο
χώρο του αυτόνομα και ειδικότητα στη να διαθέτουν τη δικιά σου άνοιξα το δικό τους χώρο
για την καλύτερη οργάνωση και και  τελικά την καλύτερη το πιο αποδοτικό εκπαιδευτικό
έργο 

5 Ναι θέλω κάποια ιδιαίτερα Δεν πειράζει  που μου συνέχεια υπάρχει  αυτό όταν υπάρξει
συνεργασία εκπαιδευτικών αυτό πολύ ωραία σχετικά με τους παράγοντες που αφορούν την
οργάνωση και τη διοίκηση στην αποτελεσματικότητα του ειδικού σχολείου 

6.3β η αποτελεσματικότητά του σχολείου εξαρτάται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε
μεγάλο βαθμό στην οργάνωση του από τη διεύθυνση 

7.  καλύτερη  συνεργασία μέσω  συναντήσεων  με  ομάδα  κάθε  φορά  βγαλες  μορφωτικό
διαλέξεων από ειδικούς ενδυνάμωση σχέσεων μέσω μεταξύ προσωπικού 

8. προβλήματα που θεωρείτε σημαντικά και πως θα προσπαθούσατε να τα επιλύσετε UFC
έχω αναφέρει ήδη

9.2 Γ ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι η έλλειψη των απαραίτητων μέσων και υλικού
και  αν  ήμουν  διευθύνσεις  θα  προσπαθούσα  να  πιέσω  κάποιους  ανωτέρους  για  κάποια
οικονομική χορηγία για την κάλυψη αυτών των αναγκών ή θα Προσπαθούσα ζητούσα κάποια
δωρεά από συλλόγους ή οποιοδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει και επίσης θα προσπαθούσα
να είχα συχνή επικοινωνία με τους γονείς και συζήτηση για το οποιοδήποτε πρόβλημα του
παιδιού τους ερώτηση 

10.  Ένα  από  τα  σημαντικότερα  προβλήματα  πέρα  από  την  έλλειψη  υποδομών  είναι  η
επικοινωνία με τους γονείς. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και επιμόρφωση και στους



διευθυντές και στο προσωπικό όλων των σχολείων. Η καλή επικοινωνία με τους γονείς λύνει
πάρα πολλά προβλήματα.

3)  Παράγοντες  σχετικοί  με  την  οργάνωση  και  διοίκηση  που  επηρεάζουν  την
αποτελεσματικότητά του 

α) Πώς θα ορίζατε το αποτελεσματικό σχολείο; 

2.Ναι ωραία σχετικά με τους παράγοντες που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση που
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ειδικού σχολείου Πώς ορίζεται το αποτελεσματικό
σχολείο ειδικής αγωγής

 Όσον αφορά το πρόγραμμα στον ημερήσιο το εκπαιδευτικό συμπεριφορά των παιδιών έχετε
κάτι να προσθέσετε δεν έχω ωραία 

Ποιοι είναι οι τρόποι που θα βοηθούσατε για να είναι αποτελεσματικό το σχολείο ξέρω ότι
αλληλοσυμπληρώνονται οι ερωτήσεις Αν έχετε κάτι να προσθέσετε ωραία 

Πώς ορίζεται το αποτελεσματικό σχολείο και συνεχίζω θεωρείται ότι βοηθάει η οργάνωση
στο να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό με ποιο τρόπο αυτές συμπίπτουν οι ερωτήσεις
είναι μικρές λεπτομέρειες 

3.  Τέλος  πάντων  θα  ήθελα  τώρα  σχετικά  με  παράγοντες  που  αφορούν  Οργάνωση  και
Διοίκηση στην αποτελεσματικότητα του ειδικού σχολείου βάση όλων αυτών που έχουμε πει
παραπάνω θεωρείται ότι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό σχολείο ένα ειδικό σχολείο
και πως είναι πολύ ειδικό σχολείο δεν υπάρχει ένας κρυμμένος Να προσπαθείς ειδικά για τα
σχολεία Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά το προσωπικό νομίζω σχολείο βέβαια βέβαια

4.ερώτηση 3Α Πώς ορίζεται το αποτελεσματικό σχολείο
 τελικό ΙΚΑ να ΙΚΑ που επί υπάρχει καταρτισμένοι προς από θεωρώ ο κοινούς στοχοθεσία
το επιτυγχάνει θέτει οι τους τους οποίους Επίσης από τους βασικότερους σχολείο στο οποίο
παρά το οποίο παράγεται εκπαιδευτικό έργο το οποίο συνδέεται με την συνολική ανάπτυξη
των παιδιών και επίσης αποτελεσματικό με σχόλιο το οποίο επιδιώκει και επιτυγχάνει την
πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών πάντα με επίκεντρο φυσικά το τα παιδιά
τους μαθητές και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την παροχή αποτελεσματικής μάθησης
και διδασκαλίας 

5. Όσον αφορά Οργάνωση και Διοίκηση πώς ορίζετε εσείς αποτελεσματικό το ειδικό σχολείο
γνωρίζω αποτελεσματικότερα σχολείο και δεν πειράζει όπως νομίζετε όπως μπορείτε να το
σκεφτείτε και για να σας διευκολύνω λίγο Ίσως θα μπορούσατε να σκεφτείτε τρόπους που θα
βοηθούσε  στην  αποτελεσματικότητα  του  ειδικού  σχολείου  αποτελέσματα  από  το  ειδικό
σχολείο  θεωρώ ότι  είναι  το ένας παράγοντας που πρέπει να είναι συντονισμένο και γιατί
έχουν άμεση επαφή τα παιδιά με αυτό πολύ ωραία συνεργασία με τους ανθρώπους που είναι
το ειδικό προσωπικό και χρειάζονται είναι απαραίτητο να βοηθάνε τα παιδιά να ξετυλιχτούν
τόσο σωματικά αλλά και ψυχικά πολύ ωραία σχετικά με την οργάνωση που έχει ένα ειδικό
σχολείο 

6. 3γ  η  οργάνωση  είναι  ο  κυριότερος  ένα  σχόλιο  αυτό  τον  σημαντικότερο  ρόλο  έχει
εκμεταλλευόμενοι εκπαιδευτικό προσωπικό υλικό που διαθέτει 



7. όμορφοι χώροι εργονομική πλούσιο υλικό εκπαιδευτικό και τεχνικό που μεριμνά για την
κοινωνικοποίηση μαθητών με εκδρομές βόλτες και επισκέψεις τη θάλασσα βελτιστοποίηση
χώρου και προμήθεια υλικού μέσω υπευθύνων ή χωριό

8. Ποιοι  είναι  οι  παράγοντες  αναφορικά  με  Οργάνωση  και  Διοίκηση  Πώς  ορίζεται  το
αποτελεσματικό σχολείο νομίζω ότι έχω απαντήσει σε όλα αυτά τα προηγούμενα Δηλαδή θα
πρέπει να έχει κατάλληλες δομές δασκάλους προσωπικό το οποίο να είναι εξειδικευμένο 

9. 3Α ένα αποτελεσματικό σχολείο θα θα ήταν αν υπήρχε κάποια σταθερότητα προσωπικού
υποστήριξη Γονέων και όσο το δυνατόν καλύτερες και άψογες  συνάδελφοι και σχέσεις και
φυσικά αν υπήρχε πιθανότητα αρχεία ερώτηση 

10. Αποτελεσματικό σχολείο είναι αυτό που με το λιγότερο δυνατό κόπο εκπληρώνει τους
σκοπούς  του  προσφέροντας  ένα  περιβάλλον  αγάπης  και  ασφάλειας  για  όλους  μαθητές
δασκάλους και γονείς.Επίσης είναι αυτό που εμπνέει και δίνει κίνητρα σε όλους. 

β)  Ως  διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας,  με  ποιους  τρόπους  θα  βοηθούσατε  στην
αποτελεσματικότητά της;

1.ναι στο σχολείο σας υποδομές απαραίτητη προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό όπως
επιθυμεί 

δηλαδή έχετε καλές υποδομές που βοηθούν ή όχι 

2. Όσον αφορά το κομμάτι της ειδίκευσης Ας της γυμναστικής θεωρείται ότι και εκεί υπάρχει
δυσκολία κατηγορούσε Ναι αλλά όταν Ας πούμε ο διευθυντής έχει οργανώσει το πρόγραμμα
και ταιριάζουμε το έχετε πολύ σημαντικό είναι αυτό το πράγμα 

Οι  υποδομές επαρκούν  προκειμένου  να  εργαστεί  το  προσωπικό  ακριβώς  όπως  επιθυμεί
Νομίζω πως όχι όπως είπα και πριν ωραία προβλήματα που θεωρείτε εσείς σημαντικά και
πως θα προσπαθούσατε να τα επιλύσετε αν ήσασταν η διεύθυνση Νίκο Οπότε θεωρείται τη
συνεργασία πολύ σημαντική συνεργασία 

Αν μπορούσατε να βρείτε εσείς ίσως Στα παιδιά θα πρέπει να γίνονται πολύ ωραία θεωρείται
ότι πρέπει να γίνεται Σε τι φάση Πόσο συχνά θα μπορούμε σίγουρα και όταν λέτε επισκέψεις
Σε τι χορούς παρακαλώ εξηγήστε Τα παιδιά αυτά υπάρχει και μία επικοινωνία μεταξύ τους
Όσον αφορά τις αθλοπαιδιές που σας αφορούν συνεργασία μεταξύ των παιδιών ωραία πάρα
πολύ ωραία και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους αναδεικνύεται  η δυναμική του
προσωπικού μέσω της διεύθυνσης ερώτηση που εσείς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το
προσωπικό του σχολείου 

3.Οπότε  θεωρείται  ότι  γενικώς  η  οργάνωση  βοηθάει  για  να  καταστεί  ένα  σχολείο
αποτελεσματικό κατέβασε όλα αυτά που αναφέραμε και τις ανάγκες τους και τις ατομικές
ανάγκες του κάθε μαθητή σχετικά με τρόπους με τους οποίους αναδεικνύει τη δυναμική του
προσωπικού μέσω από μία διεύθυνση γιατί χάθηκε λίγο

4. ερώτηση  3β  Ποιοι  είναι  οι  τρόποι  που  θα  βοηθήσουν  στην  αποτελεσματικότητα  του
σχολείου αυτό που θα έκανα είναι ότι θα έδινα έμφαση στην αποτελεσματική διδασκαλία και
μάθηση και στην δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία ήταν κατάλληλα για τις
ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών φρέσκο βουνά πάντα δίπλα στους εκπαιδευτικούς τους



στο προσωπικό του σχολείου θα τους ενθαρρύνει να προκειμένου να πάρουν πρωτοβουλίες
για  να  αναπτύξουν  εκπαιδευτικά  έργα  και  προγράμματα  προκειμένου  να  επιτευχθούν  οι
στόχοι  που έχουν τεθεί  ενδεχομένως θα προσπαθούσα να δημιουργήσω προγράμματα για
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σεμινάρια για την ενίσχυση της κατάρτισης τους για την
διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και θα νησιά Επίσης κάτω επειδή το έχω αναφέρει το
συνολικό θα ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία και την επαφή με τους με τους
γονείς θα στελέχωναν το σχολείο με το απαραίτητο εξοπλισμό με τον απαραίτητο εξοπλισμό
ο οποίος είναι αναγκαίος για την διεκπεραίωση για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου των
εκπαιδευτικών ερώτηση 

5. θεωρείται ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι τρόποι που θα μπορούσα να το κάνω πιο
αποτελεσματικό Ίσως να υπάρχει ένα μόνιμο προσωπικό στο σχολείο να υπάρχουν μόνιμοι
λογοθεραπευτής εργοθεραπευτής ειδικό σχολείο Επομένως Πόσο μάλλον σε ειδικό σχολείο
είναι άκρως απαραίτητες και θα έπρεπε να υπήρχαν πολύ ωραία σχετικά με τη δυναμική του
προσωπικού

9. 3 β πόσα στην αποτελεσματικότητα σχολείου θα ήταν υπάρχει πειθαρχία και καλή σχέση
μεταξύ των συναδέλφων και φυσικά να υπάρχουν κοινοί στόχοι και προσδοκίες ερώτηση 

10. Στην αποτελεσματικότητα του σχολείου  θα βοηθούσε αν το γραφειοκρατικό κομμάτι
ήταν πολύ λιγότερο και ευκολότερο έτσι ώστε ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί να είναι
αφοσιωμένη  στην κατεξοχήν  δουλειά  τους  που είναι  η  αφοσίωση τους  μαθητές  και  στις
ανάγκες τους.
Όπως προείπα η οργάνωση είναι το Α και το ω για να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό
γιατί έτσι όλα γίνονται πιο εύκολα και με το μικρότερο δυνατό κόπο κρατώντας τις δυνάμεις
των εκπαιδευτικών και του διευθυντή στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία.
 

 γ) Πώς θεωρείτε ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό; 

7. αποτελεσματικό σχολείο πώς μπορεί  να γίνει  βελτιστοποίηση χωρών απόκτηση υλικού
οργάνωση Εξωτερικών επισκέψεων και ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό 

9. 3 Γ Ε Φυσικά και η οργάνωση βοηθάει σε ένα σχολείο να είναι αποτελεσματικό και όλα
γιατί  όλα  λειτουργούν  καλύτερα  και  υπάρχει  μία  Φυσική  ροή  χωρίς  ιδιαίτερο  κόπο  και
φυσικά αποφεύγονται ανεπιθύμητα ανεπιθύμητες συμπεριφορές και καταστάσεις ερώτηση 

4)  Τρόποι  με  τους  οποίους  αναδεικνύεται  η  δυναμική  του  προσωπικού  μέσω  της
διεύθυνσης 

α)  Πώς  θα  προσπαθούσατε  να  ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  για  καλύτερη
αποτελεσματικότητα;

Για  καλύτερη  αποτελεσματικότητα  κάτι  είχατε  διευθυντική  θέση  προσπαθούσατε  και  το
προσωπικό αν είσαστε διευθύντρια Καταρχήν Τώρα κάνει μόνο του Τη συνεργασία σας αν
ήσασταν διευθύντρια 

τι θα θεωρήσετε απαραίτητο να γνωρίζετε εσείς σχετικά με την οργάνωση του τμήματος που
έχει ο εκπαιδευτικός δηλαδή το πρόγραμμα του ή στα παιδιά του πως είναι και όλα αυτά τι θα



θέλατε  να  γνωρίζετε  εσείς  για  να  έχετε  αποτέλεσμα  σαν  να  διεύθυνση  και  σαν
αποτελεσματικό σχολείο 

2.Τι κάνετε στο πρόγραμμά σας και με πώς το κάνετε Τι ανταπόκριση έχουν τα παιδιά Ποιες
είναι οι αναγκαίες για τη συμμετοχή της και η ίδια ωραία θεωρείτε την εμπλοκή των γονέων
ότι θα μπορούσε να χρειαστεί κάπου θεωρώ γιατί όποτε σου που κάνετε σαν πρόγραμμα στη
γυμναστική σας αν μπορούσε να πάρει με το σκορ να υπάρχει και να έχουν μία συνέχεια στο
σπίτι  με  κάποιο  πρόγραμμα  κάποιο  τρόπο  Ίσως  κάποια  παιδιά  να  συνεχίσουμε  και
εξωσχολικές δραστηριότητες δηλαδή να κάνουν κάποιο είδος άσκησης σχολείου παιδάκια
σας  όσον  αφορά  γυμναστικής  δραστηριότητες  και  αθλητικές  μην  ασχολούνται  τα
περισσότερα σαν άθλημα Θα το κάνω δύο-τρία κολυμβητήριο πολύ ωραίο ωραία να κάνω τι
θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να κάνουνε είναι τα περισσότερα παιδιά τι θα μπορούσαμε τι θα
μπορούσα να ασχοληθώ μου έχετε εντοπίσει τη δυνατότητα στην πλειοψηφία τους γουστάρω
Ναι τις ηλικίες από τα παιδιά που τα είπαμε σε 5 λεπτά έτοιμο άθλημα τι τι άθλημα Ναι με το
στίβο τι άθλημα στο στίβο τι ακριβώς Θα ήθελα τεκέ γιατί έχω ασχοληθεί μόνο με ρώτησε Τι
είναι αυτό παρακαλώ όχι ένα γήπεδο έχει κάποια απόσταση του προσπαθούν να χτυπήσουν
Κάτι μικρά μπαλάκια κάτι που άλλες ομάδες να προσελκύσουμε Μία μεγάλη Μία μεγάλη
τρύπα ωραία το χει και δοκιμάσει με παιδιά ναι ωραία ενδιαφέρον

3.  Τι  ωραία  Όσον  αφορά  τη  δυναμική  του  προσωπικού  τους  μέσω  της  διεύθυνσης  θα
μπορούσατε  παρακαλώ  αν  ήσασταν  διεύθυνση  να  μου  πείτε  πώς  θα  προσπαθούσατε  να
ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  να  είναι  πιο  αποτελεσματικό  να  είναι  πιο
αποτελεσματικό λοιπόν κάτι που βοηθάει εγώ θέλω από την αρχή ας πούμε όταν υπάρξει ένα
από του σχολικού έτους ας πούμε μυστικό αν είναι καινούργιος πήγε στην περίπτωση των
αλλά και είναι μία συνολική εικόνα και να φαίνονται κάθε φορά πιο πιο εύκολο ανάγκες Ε
ναι σωστά 

4. 3  Γ  θεωρείται  ότι  βοηθάει  η  οργάνωση  ένας  τάφος  η  απάντηση  είναι  θετική  είναι  η
συνολική λειτουργία του σχολείου θα πρέπει να διέπεται από συστηματική οργάνωση τόσο
σε θέματα διοικητικά στην οργάνωση εκπαιδευτικού δυναμικού γενικότερα θα πρέπει  να
γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια και να υπάρχει συνεργασία το οποίο απαιτεί οργάνωση
είναι θεμελιώδης έστω να υπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια και για τη λήψη αποφάσεων
του  σχολικού  που  αφορούν  σχολική  μονάδα  το  σχολείο  είναι  ένας  οργανισμός  Όπως
συμβαίνει  και  σε  κάθε  επιχείρηση  θα  πρέπει  όλα  του  τα  κομμάτια  να  λειτουργούν
συνδυαστικά  αλληλεπιδρούν όλοι  όλα τα  τα μέρη του σχολείου  προκειμένου να υπάρχει
ομαλή λειτουργία  και  να  επιτυγχάνονται  οι  στόχοι  όλα  αυτά  τα  κομμάτια  θα  πρέπει  να
συνεργάζονται κάτι το οποίο για να στην πει από τη μία πολύ συντονισμένη οργάνωση Αυτό
φυσικά  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  πρέπει  να  έχετε  Από  τη  διεύθυνση  δηλαδή  το  ιδιωτικό
πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες για να συντονίσει όλα τα υπόλοιπα
μέρη που αποτελούν την σχολική μονάδα ερώτηση

4 Α αν ήμουν ο διευθυντής του σχολείου τι θα έκανα κάτι το οποίο γίνεται έτσι κι αλλιώς
μεγάλο  βαθμό  θα  προσπαθούσα  να  παρέχω  κίνητρα  για  την  καλύτερη  λειτουργία  του
σχολείου στους  εκπαιδευτικούς  θα συζητούσα συχνά και  θα προσπαθούσα να βρίσκουμε
συνεχώς αρωγός δίπλα στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών και να τους στηρίζω σε κάθε
τους  προσπάθεια πάντα με απόλυτη διάθεση για  να συζητήσουμε να λύσουμε  θέματα οι
κρίσεις  σε  ζητήματα  τα  οποία  προκύπτουν  θα  αναζητούσαν  τρόπους  προκειμένου  να
επιβραβεύσω το προσωπικό και να κάνω συνέχεια αναφορά στα θετικά των προσπαθειών
τους και όταν επιτυγχάνονται στόχοι θα επισημάνατε συνεχώς την θετική προσπάθεια που
γίνεται και θα θα την επιβραβεύω βα Είναι ο πιο αποτελεσματικός γίνεται και τέλος θα έλεγα
ότι  και  τα  προγράμματα  επιμόρφωσης  προκειμένου  να  υπάρχει  διαρκής  κατάρτιση  του
προσωπικού  και  να  ενημερώνονται  συνεχώς  σε  να  ενισχύονται  οι  δυνατότητες  και  οι



δεξιότητες που ήδη διαθέτει το προσωπικό αλλά να υπάρχει μία ενίσχυση όλο αυτό θα ήταν
κάτι το οποίο θα προσπαθούσα να κάνω προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι το προσωπικό του
σχολείου  και  Επομένως  να υπάρχει  καλύτερη  αποτελεσματικότητα  στην σχολική μονάδα
ερώτηση 

5.  πώς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το προσωπικό αν ήσασταν η διεύθυνση για να
είναι καλύτερη η συνεργασία μεταξύ τους Και όταν Με αυτό τον τρόπο χώρο με συζήτηση
και  με  τα  αποτελέσματα  ότι  αυτό  το  πράγμα  που  η  δουλειά  που  γίνεται  μέσα  έχετε  τα
αποτελέσματα  και  είναι  πάρα  πολύ  ωραία  θεωρείται  απαραίτητες  τις  ανάγκες  σας  για
συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης και γιατί είναι άκρως απαραίτητα Γιατί βλέπουμε
ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλές και το προσωπικό χρειάζεται για να μπορέσουμε
να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά 

6. 3γ  η  οργάνωση  είναι  ο  κυριότερος  ένα  σχόλιο  αυτό  τον  σημαντικότερο  ρόλο  έχει  η
εκκλησία εκμεταλλευόμενοι εκπαιδευτικό προσωπικό υλικό που διαθέτει 

7. πώς θα ενθαρρύνει να εβδομαδιαίων συναθροίσεων θα συζητάμε θέματα που προκύπτουν
ανάθεση καθηκόντων σαφείς υποχρεώσεις επιβράβευση προσπάθειας συναντήσεις με χαλαρό
κλίμα για  ενδυνάμωση σχέσεων προσωπικού επιμορφωτικές  συναντήσεις  αποτελεσματικό
σχολείο  το  σχολείο  που  λειτουργεί  αρμονικά  που  υπάρχει  συνεργασία  ανάμεσα  στο
προσωπικό  διεύθυνση  προσωπικό  και  παιδιών  προσωπικού  εφαρμόζει  εξατομικευμένα
προγράμματα βάσει αναγκών και δυνατοτήτων μαθητών

8.τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του  προσωπικού  μέσω της διεύθυνσης
πόσα  Προσπαθήστε  να  ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  Για  καλύτερη
αποτελεσματικότητα θα πρέπει να έχεις καλές σχέσεις μεταξύ των του προσωπικού σου αν
είσαι ο διευθυντής η διευθύντρια και να έτσι ώστε να μπορείς να τον βοηθήσεις στο έπακρο
με ότι χρειάζεται 

9. 4 Α τα εμφανή να τους το προσωπικό του σχολείου για να είναι πιο αποτελεσματικό αν
ήμουν διεύθυνση θα ήμουν δίπλα τους και θα τους βοηθούσαν σε οποιοδήποτε πρόβλημα η
απορία είχα και θα προσπαθούσαν να κινούμασταν όλοι μαζί προς ένα κοινό στόχο που θα
ήταν βέβαια Η ανάπτυξη των μαθητών ερώτηση 

10.  Θα προσπαθούσα να ενθαρρύνω τον προσωπικό καταρχήν με το να επιβραβεύω ωραίες
πρωτοβουλίες με το να αναδεικνύω τα θετικά στοιχεία κάθε εκπαιδευτικού με το να είμαι
καλός ακροατής ανάγκη στον εκπαιδευτικό μου πάντα μέσα από δημοκρατικές δίκαιες και
διαφανείς  σε όλους  διαδικασίες.  Θα προσπαθούσα να συνεργαστώ μαζί  τους και  να τους
εμπνεύσουμε το σωστό παράδειγμα μου χωρίς όμως να Θεωρώ τον εαυτό μου αυθεντία. 
 β) Ποια η γνώμη σας για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα επιμόρφωσης 

1.θεωρείται  ότι  αν  είχατε  επιμόρφωση  θα  σας  βοηθούσε  στην  ειδική  αγωγή  για  την
αποτελεσματικότητα του σχολείου με ποιο τρόπο τρόπο 

Ναι που σας βοηθάει τη μόρφωση βοήθεια των παιδιών βοήθεια των παιδιών Σε τι τομέα
παρακαλώ Να βοηθάει το ένα το άλλο πολύ σημαντικό 

2.ποιες είναι αναγκαίες για τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιμόρφωσης παρακαλώ είναι
χρήσιμα ωραία κάτι άλλο να προσθέσετε γιατί έχουμε τελειώσει εγώ ευχαριστώ γεια σας 
 
3.τελειώνοντας  θεωρείται  ότι  θα  είχατε  ανάγκες  για  συμμετοχή  σε  προγράμματα
επιμόρφωσης και γιατί γιατί χάθηκε το τελευταίο σκέλος θα είχατε ανάγκες για συμμετοχή



σας σε προγράμματα επιμόρφωσης και γιατί το να συμμετέχουν και σε κάποιες περιπτώσεις
τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς 

4.4β τόσο Οι δικές μου ανάγκες αλλά και γενικότερα των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία
ιδίως οι εκπαιδευτικοί σε δομές στα πλαίσια της ειδικής αγωγής έχουν την ανάγκη για συνεχή
κατάρτιση και επιμόρφωση και θεωρώ ότι θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα της
πολιτείας για την για τη βελτίωση Γιατί αυτό θα λειτουργούν και θα βελτιώνουν και την
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης οι ανάγκες επόμενους
είναι  αυξημένες είμαστε εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  έχουμε έχουμε καταρτιστεί  για αυτό και
μπορούμε και βρισκόμαστε στους χώρους στο χώρο της ειδικής αγωγής Ωστόσο θεωρεί πολύ
σημαντική  την  Δια  Βίου  Μάθηση  γιατί  μέσα  από  την  ενίσχυση  των  δεξιοτήτων  την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τι καινούργιο υπάρχει μπορούν να βελτιώσουν τις ακόμη
περισσότερο  τις  δεξιότητές  μας  να  ενθαρρύνουν  την  προσπάθειά  μας  να  μπορούμε  να
Είμαστε  ικανοί  να  οργανώνουμε  και  να  συντονίσουμε  το  περιβάλλον  της  μάθησης  να
μπορούμε να αξιοποιούμε όλα τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή και μπορούν
να τα εντάξουμε στο έργο μας αυτά αισθάνομαι Ελπίζω να βοήθησα και 

5. Από μένα στέλνει συνεχή επιμόρφωση τελειώνω τώρα σε παρακαλώ θα μπορούσατε κάτι
να προσθέσετε θεωρείται κάτι απαραίτητο να επισημάνετε υπηρετήσεις αυτή που που μου 

6. 4β  η  ανάγκη  για  συμμετοχή  στα  προγράμματα  επιμόρφωσης  δεν  σταματούν  ποτέ
στεναχωρήσαμε καλό ύπνο με  καινούργιες  μεθόδους  αντιμετώπισης των δυσκολιών  είναι
επιτακτική  ανάγκη  η  επιμόρφωση  μας  σε  κάθε  καινούργιο  που  αγοράζει  από  την
επιστημονική κοινότητα 

7. και  απαραίτητη  η  επιμόρφωση  ανά  χρονικά  διαστήματα  πάνω  σε  νέες  πρακτικές  και
επιστημονικές  κατευθύνσεις  όπου  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  συζήτησης  καθημερινών
προβλημάτων 

8. ποιες  ανάγκες  για  τη  συμμετοχή  στα  προγράμματα  επιμόρφωσης  για  να  γίνεις  εσύ
καλύτερος εκπαιδευτικός στα παιδιά αυτά με ειδικές ανάγκες τη γνώση πάνω από όλα όσο
περισσότερη γνώση έχεις τόσο πιο εύκολο είναι να την υλοποιήσεις 

9. 4β θα χρειαζόμουν περισσότερη επιμόρφωση ανά περίπτωση και σίγουρα θα βοηθούσαν
κάποια  έξτρα  σεμινάρια  ψυχολογίας  κυρίως  για  την  προσέγγιση  κάποιων  ιδιαίτερων
περιστατικών 

10. Πάντα υπάρχουν ανάγκες για επιμόρφωση τόσο σε διοικητικά οργανωτικά όσο και σε
παιδαγωγικά  θέματα  ή  θέματα  επικοινωνίας  με  τους  γονείς  και  το  άλλο  προσωπικό  του
σχολείου. 

Συνέντευξη Διευθύντριας  και ΕΒΠ 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

Συμφωνα με τους συγγραφεις  Θεοφιλίδη (1994) και Καψάλη (2005 στο Μητροπούλου
2009, σ. 30) υπάρχουν μια σειρά παραγόντων οι οποίοι θεωρούνται υψίστης σημασίας
για την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των σχολείων. 



α)  Η σχολική ηγεσία: Ο  διευθυντής,  έχει  καθήκον  να  εμπνεύσει,  να  εμψυχώσει  και  να
δημιουργήσει κατάλληλο κλίμα εντός του σχολείου, να ασκήσει γραφειοκρατικά καθήκοντα
και ηγετικό ρόλο. 

- είναι  θεσμός  Πού  βοηθά  μαθητές  που  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  προσαρμογής  στο
εκπαιδευτικό  Πλαίσιο  να  εκπαιδευτούν  και  να  αποκτήσουν  δεξιότητες  που  θα  τους
βοηθήσουν την ποιότητα ζωής την οικογένεια αλλά και την ομαλή κοινωνική ένταξη take me
επικοινωνία είναι πολύ σοβαρές πυλώνας Η Νήσος κάποιοι από αυτούς να μπορεί να κάνει
μεταβίβαση σε κάποιο τυπικό σχολείο ποια γνωρίσματα είναι αυτά που διαφοροποιούν το
ειδικό το γενικό είναι το πρόγραμμα γεωργάνος στο ειδικό σχολείο μαθητές παίρνοντας τη
ζωή σου setlist 

4. Λοιπόν Περιγράψτε κατά τη γνώμη σας τα χαρακτηριστικά μιας ιδανικής διευθύντριας
σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής Λοιπόν θεωρώ ότι  ένας ιδανικός διευθυντής θα πρέπει
σίγουρα να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες έτσι προκειμένου να υπηρετεί με
συνέπεια  τα υπηρεσιακά του καθήκοντα να έχει  Όραμα και στόχους για το σχολείο και να
μπορεί  να  αφουγκράζεται  τις  ανάγκες  τόσο  των  μαθητών  αλλά  και  των  εκπαιδευτικών
έμπρακτα  να  μπορεί  να  δείχνει  Με  έμπρακτο  τρόπο  το  ενδιαφέρον  του  για  τη  σχολική
μονάδα  φυσικά  να  δημιουργεί  ένα  κλίμα  συνεργασίας έτσι  στους  εκπαιδευτικούς  του
σχολείου στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ευγνώμονες θα πρέπει να διατηρεί και μία
αμερόληπτη στάση και γενικότερα να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις κρίσεις που
προκύπτουν και τα διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέσα στη σχολική μονάδα να
διατηρεί Μία μία καλή επικοινωνία επαφή με τους γονείς αυτά 

β) Η δομή και η οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος: Ένα σχολείο για να είναι
αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο θα χαρακτηρίζεται
από σαφήνεια και ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να εκφράσει τις προσδοκίες αλλά και τους
σκοπούς που θέτει το σχολείο.

 - μας δίνεται η ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας με τον τρόπο που κατά τη
γνώμη μου θα έπρεπε να είναι η εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία και θα ασκήσει τα τυπικά και
μαθητές που υποτίθεται δεν έχουν κάποια δυσκολία έχω αυτή την ευκαιρία να είμαστε θα
υπάρχει ευελιξία μεγάλη στο πρόγραμμά μας να το πρόγραμμά μας να ορίζεται μέσα από ότι
τα ενδιαφέροντα και τα τις ανάγκες των μαθητών μας αυτό αυτή η ευελιξία που οδηγεί στο
να  κάνουμε  καλύτερη  εκπαίδευση  στα  παιδιά  είναι  αυτό  που  χρειάζεται  ο  καθένας  σε
παρακαλώ 

ο διευθυντής του σχολείου που εργαζόμαστε ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τη θέση αυτή
αγαπάει τη δουλειά του είναι  οργανωτικός οδηγός αλλά και αυστηρός όταν χρειάζεται το
εκπαιδευτικό όσο και Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου 

10. Ο ιδανικός διευθυντής διευθύντρια σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής θα πρέπει καταρχήν
να είναι οργανωτικός για να αντεπεξέρχεται στις διοικητικές του υποχρεώσεις με σχετική
ευκολία ώστε να του μείνει ο απαραίτητος χρόνος να επικοινωνεί με τους δασκάλους του
σχολείου του τα παιδιά και τους γονείς του. Για να μπορεί όμως αυτή η επικοινωνία να είναι
εποικοδομητική  θα  πρέπει  να  διαθέτει  επικοινωνιακές  δεξιότητες  πολύ  ενσυναίσθηση,
ευαισθησία και φυσικά αγάπη για αυτό που κάνει. Έτσι θα μπορεί να μπαίνει στη δύσκολη
θέση των γονέων με παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής αντιμετώπισης, θα μπορεί να
εμπνέει  και  να  υποστηρίζει  τους  δασκάλους  του  και  θα  αγκαλιάζει  με  τρυφερότητα  τις
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Συνάμα χρειάζεται και απαραίτητη γνώση του αντικειμένου



της  ειδικής  αγωγής για να μπορεί  να παραμείνει  ψύχραιμος  σε  δύσκολες  στιγμές  και  να
καθοδηγεί.
 
3.  Είναι  σχολείο  παρέχονται  εξειδικευμένη   εκπαίδευση και  εξειδικευμένες  παρεμβάσεις
εξατομικευμένο πρόγραμμα τμήματα για μαθητικό πληθυσμό που δεν μπορεί να ενταχθεί σε
γενικό  σχολείο  γιατί  έχει  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  τα  οποία  εξατομικευμένης  και
υποστήριξης σας παρακαλώ σχολείο Υπάρχει ευελιξία στη γλώσσα στον τρόπο διδασκαλίας
και  στόχος  είναι  το σχολείο  να  ενταχθεί  καλύτερα  στην κοινωνία,  κ   αργότερα να  γίνει
κοινωνικοποίηση  με όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες 

4. 3  Γ  θεωρείται  ότι  βοηθάει  η  οργάνωση  ένας  τάφος  η  απάντηση  είναι  θετική  είναι  η
συνολική λειτουργία του σχολείου θα πρέπει να διέπεται από συστηματική οργάνωση τόσο
σε θέματα διοικητικά στην οργάνωση εκπαιδευτικού δυναμικού γενικότερα θα πρέπει  να
γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια και να υπάρχει συνεργασία το οποίο απαιτεί οργάνωση
είναι θεμελιώδης έστω να υπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια και για τη λήψη αποφάσεων
του  σχολικού  που  αφορούν  σχολική  μονάδα  το  σχολείο  είναι  ένας  οργανισμός  Όπως
συμβαίνει  και  σε  κάθε  επιχείρηση  θα  πρέπει  όλα  του  τα  κομμάτια  να  λειτουργούν
συνδυαστικά  αλληλεπιδρούν όλοι  όλα τα  τα μέρη του σχολείου  προκειμένου να υπάρχει
ομαλή λειτουργία  και  να  επιτυγχάνονται  οι  στόχοι  όλα  αυτά  τα  κομμάτια  θα  πρέπει  να
συνεργάζονται κάτι το οποίο για να στην πει από τη μία πολύ συντονισμένη οργάνωση Αυτό
φυσικά  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  πρέπει  να  έχετε  Από  τη  διεύθυνση  δηλαδή  το  ιδιωτικό
πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες για να συντονίσει όλα τα υπόλοιπα
μέρη που αποτελούν την σχολική μονάδα ερώτηση
4.υπάρξει  χρηματοδότηση  για  την  υποστήριξη  του  σχολείου  σε  επίπεδο  υλικοτεχνικής
υποδομή

γ)  Η  σταθερότητα  του  προσωπικού. Οι  αστάθειες  στο  προσωπικό  μπορούν  να
δημιουργήσουν  προβλήματα  στον  προγραμματισμό,  στην  οργάνωση  δραστηριοτήτων  20
καθώς και στις επιδόσεις των μαθητών λόγω της συνεχούς αναστάτωσης που υπάρχει στη
σχολική μονάδα.

-  αλλαγή  προσωπικού  ότι  μπορεί  να  επηρεάσει  τη  λειτουργία  στο  σχολείο  θα  ήθελα  να
τεκμηριώσουν στη συνέχεια το προσωπικό 
Δυστυχώς αυτό πρόβλημα επηρεάζει με ποιο τρόπο παρακαλώ 
Διότι τα παιδιά οι μαθητές μας έχουν ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς η εναλλαγή των
προσώπων άγχος Και πρέπει πάλι να προσαρμοστούν στο καινούργιο πρόσωπο αλλά και το
καινούργιο πρόσωπο να προσαρμοστεί στους μαθητές με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος
χρόνος εκτός έχουν κάποιοι διορισμοί και ευελπιστούμε ότι αυτό το πρόβλημα ωραία στο
σχολείο σας υποδομές επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό όπως επιθυμεί μόνο
να εξηγήσετε το λόγο θεωρώ ότι καλύφθηκαν εκεί προβλήματα που θεωρείται σημαντικά και
που θα προσπαθούσατετα επιλύσετε οδός διεύθυνση σε λειτουργικά είπατε για το κτιριακό

3. Το δικό σου το γενικό σχολείο εκτός από το ότι τα παιδιά που φοιτούν στα ειδικά σχολεία
είναι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες διαφορές της μία σημαντική
διαφορά είναι  ότι  υπάρχουν  ειδικότητες  οι  οποίες  δεν  υπάρχουν  στα άλλα σχολεία όπως
λογοθεραπευτές  εργοθεραπευτές  Δηλαδή  στελεχώνεται  από  προσωπικό  από  το  τακτικό
προσωπικό περισσότερων  ειδικοτήτων οι  οποίες  είναι  αναγκαίες  στις  συνθήκες  αυτές  τις
δομές  Φυσικά  και  στο  διοικητικό  κομμάτι  διαφοροποιούνται  κάποια  πράγματα  Επίσης  ο
τρόπος με τον οποίο δομούνται οι τάξεις δηλαδή στα ειδικά σχολεία υπάρχουν ολιγομελή
τμήματα και η επιλογή των μαθητών δεν γίνεται βάθη του ηλικιακού ορίου πώς γίνεται στα
γενικά σχολεία αλλά διαμορφώνονται βάσει των αναγκών κυρίως των μαθητών 



Υπάρχει δυνατότητα εξατομικευμένου προγράμματος μία σημαντική διαφοροποίηση από το
Γενικό  σχολείο  δηλαδή  στα  ειδικά  σχολεία  Υπάρχει  δυνατότητα  να  γίνεται  μάθημα
καθηγητού προς μαθητή εκπαιδευτικού προσπάθειες προς δύο μαθητές Επίσης το ωρολόγιο
πρόγραμμα είναι διαφορετικό τρόπος με τον οποίο τα παιδιά Έρχονται και φεύγουν από το
σχολείο Samsung cloud 

4. Σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά τα οποία έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες αλλά και
παιδιά με αναπηρίες διαφόρων μορφών τα ειδικά σχολεία το ειδικό σχολείο στελεχώνεται
από ειδικό προσωπικό ειδικά  καταρτισμένο δηλαδή εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου
αυτή να Παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες σε αυτά τα παιδιά φυσικά είναι
δομές οι οποίες λειτουργούν κάτω από το συγκεκριμένο νομοθετικό Πλαίσιο αυτό που ισχύει
τώρα και υπάρχει η δυνατότητα σε αυτό το σχολείο να παρέχεται εξατομικευμένη 

6. 2α  και  συχνή  αλλαγή  προσωπικό  Σαφώς  και  επηρεάζεται  δουλειά  του  σχολείου  η
προσωπική σχέση του παιδιού με το προσωπικό αλλά και το προσωπικό κάθε μία χρονιά
χάνει πολύτιμο χρόνο στην προσπάθειά του να ανιχνεύει τις ιδιαιτερότητές του κάθε παιδιού
της με τον εκπαιδευτικό ώστε να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση άξιο μαθητή και εκπαιδευτή 

δ) Το κατάλληλο εκπαιδευτικό κλίμα: Προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία της
σχολικής  μονάδας,  καθίσταται  αναγκαία  η  ύπαρξη  κατάλληλου  σχολικού  κλίματος  στη
μονάδα. 

-οι εκπαιδευτικοί σαν μία γροθιά στην αρχή της χρονιάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης
τους  παιδαγωγικές  συναντήσεις  τους να ανταλλάξουμε τις  απόψεις τους να βγάζουν τους
στόχους τους να παίρνουν τις αποφάσεις τους και να βγαίνει από την ομάδα από το σύλλογο
διδασκόντων φωνή η γραμμή προς τους γονείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διότι
επειδή αντιμετωπίζουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα εκτός από ακόμα από την αποδοχή του
προβλήματος αλλά και στην καθημερινότητα γιατί εκεί υπάρχει και το κενό της πολιτείας στη
στήριξη των γονέων και των δομών εμείς δεν έχουμε την υποχρέωση να είμαστε βοηθοί τους
και όχι να τους μπερδεύουμε για αυτό Λοιπόν πρέπει να έχουμε κατασταλάξει σε αυτά που
θέλει μέσα αυτά που το λέμε ξεκάθαρα ώστε να υπάρχει για να υπάρχει Αρμονία στις σχέσεις
των συναδέλφων όλοι

τα τμήματα είναι πιο μικρά ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών

7. δυνατά και αδύνατα σημεία δυνατά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί καλή συνεργασία θέλεις
και ενδιαφέρον εκπαιδευτικών καλή διεύθυνση καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί εξατομικευμένο
εκμάθηση βάση αναγκών και δυνατοτήτων

7. πώς θα ενθαρρύνει να εβδομαδιαίων συναθροίσεων θα συζητάμε θέματα που προκύπτουν
ανάθεση καθηκόντων σαφείς υποχρεώσεις επιβράβευση προσπάθειας συναντήσεις με χαλαρό
κλίμα για  ενδυνάμωση σχέσεων προσωπικού επιμορφωτικές  συναντήσεις  αποτελεσματικό
σχολείο  το  σχολείο  που  λειτουργεί  αρμονικά  που  υπάρχει  συνεργασία  ανάμεσα  στο
προσωπικό  διεύθυνση  προσωπικό  και  παιδιών  προσωπικού  εφαρμόζει  εξατομικευμένα
προγράμματα βάσει αναγκών και δυνατοτήτων μαθητών

8.τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του  προσωπικού  μέσω της διεύθυνσης
Προσπαθήστε  να  ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  Για  καλύτερη
αποτελεσματικότητα θα πρέπει να έχεις καλές σχέσεις μεταξύ των του προσωπικού σου αν



είσαι ο διευθυντής η διευθύντρια και να έτσι ώστε να μπορείς να τον βοηθήσεις στο έπακρο
με ότι χρειάζεται 

10.  Θα προσπαθούσα να ενθαρρύνω τον προσωπικό καταρχήν με το να επιβραβεύω ωραίες
πρωτοβουλίες με το να αναδεικνύω τα θετικά στοιχεία κάθε εκπαιδευτικού με το να είμαι
καλός ακροατής ανάγκη στον εκπαιδευτικό μου πάντα μέσα από δημοκρατικές δίκαιες και
διαφανείς  σε όλους  διαδικασίες.  Θα προσπαθούσα να συνεργαστώ μαζί  τους και  να τους
εμπνεύσουμε το σωστό παράδειγμα μου χωρίς όμως να Θεωρώ τον εαυτό μου αυθεντία. 

ε) Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας:  Είναι σημαντική η επικοινωνία των
γονιών με το σχολείο των παιδιών τους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου,
γεγονός που θα οδηγήσει στην καλύτερη επίδοση των μαθητών. 

- Έχουμε κοινό στόχο το καλό παιδί αυτή που αναφέρει την επιτροπή που θα βοηθούσατε
στην αποτελεσματικότητα του σχολείου είναι οι τρόποι με συχνή ενημέρωση των γονέων ο
γονιός πρέπει να είναι κοντά μας και δίπλα μας για οτιδήποτε φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί
για να βοηθήσουν τόσο το παιδί τους όσο και τους ίδιους ότι υπάρχουν αυτιά τα οποία τους
ακούνε σας αυτά που μπορεί να θέλουν να μοιραστούν και έχουμε υποχρέωση όλοι μπορεί να
διαφωνούμε μπορεί να μη θέλεις να μου κάνεις παρέα εκτός πλαισίου με κάποιον άλλο μέσα
στο  χώρο  να  είμαστε  όλοι  μία  γροθιά  πολύ  ωραία  αυτό  τώρα  που  έχετε  προαναφέρει
θεωρείται

2.Τι  κάνετε  στο  πρόγραμμά σας  και  με  πώς  το  κάνετε  Τι  ανταπόκριση  έχουν  τα  παιδιά
παράδειγμα το Skype Πολύ ωραία Ποιες είναι οι αναγκαίες για τη συμμετοχή της και η ίδια
ωραία θεωρείτε την εμπλοκή των γονέων ότι θα μπορούσε να χρειαστεί κάπου θεωρώ γιατί
όποτε σου που κάνετε σαν πρόγραμμα στη γυμναστική σας αν μπορούσε να πάρει με το σκορ
να υπάρχει και να έχουν μία συνέχεια στο σπίτι με κάποιο πρόγραμμα κάποιο τρόπο Ίσως
κάποια παιδιά να συνεχίσουμε και εξωσχολικές δραστηριότητες δηλαδή να κάνουν κάποιο
είδος  άσκησης  σχολείου  παιδάκια  σας  όσον  αφορά  γυμναστικής  δραστηριότητες  και
αθλητικές μην ασχολούνται τα περισσότερα σαν άθλημα Θα το κάνω δύο-τρία κολυμβητήριο
πολύ ωραίο ωραία να κάνω τι θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να κάνουνε είναι τα περισσότερα
παιδιά τι θα μπορούσαμε τι θα μπορούσα να ασχοληθώ μου έχετε εντοπίσει τη δυνατότητα
στην πλειοψηφία τους γουστάρω Ναι τις ηλικίες από τα παιδιά που τα είπαμε σε 5 λεπτά
έτοιμο άθλημα τι τι άθλημα Ναι με το στίβο τι άθλημα στο στίβο τι ακριβώς Θα ήθελα τεκέ
γιατί έχω ασχοληθεί μόνο με ρώτησε Τι είναι αυτό παρακαλώ όχι ένα γήπεδο έχει κάποια
απόσταση του προσπαθούν να χτυπήσουν Κάτι μικρά μπαλάκια κάτι που άλλες ομάδες να
προσελκύσουμε Μία μεγάλη Μία μεγάλη τρύπα ωραία το χει και δοκιμάσει με παιδιά ναι
ωραία ενδιαφέρον

4. ερώτηση  3β  Ποιοι  είναι  οι  τρόποι  που  θα  βοηθήσουν  στην  αποτελεσματικότητα  του
σχολείου αυτό που θα έκανα είναι ότι θα έδινα έμφαση στην αποτελεσματική διδασκαλία και
μάθηση και στην δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία ήταν κατάλληλα για τις
ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών φρέσκο βουνά πάντα δίπλα στους εκπαιδευτικούς τους
στο προσωπικό του σχολείου θα τους ενθαρρύνει να προκειμένου να πάρουν πρωτοβουλίες
για  να  αναπτύξουν  εκπαιδευτικά  έργα  και  προγράμματα  προκειμένου  να  επιτευχθούν  οι
στόχοι  που έχουν τεθεί  ενδεχομένως θα προσπαθούσα να δημιουργήσω προγράμματα για
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σεμινάρια για την ενίσχυση της κατάρτισης τους για την
διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και θα νησιά Επίσης κάτω επειδή το έχω αναφέρει το
συνολικό θα ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία και την επαφή με τους με τους
γονείς θα στελέχωναν το σχολείο με το απαραίτητο εξοπλισμό με τον απαραίτητο εξοπλισμό



ο οποίος είναι αναγκαίος για την διεκπεραίωση για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου των
εκπαιδευτικών ερώτηση 
7.λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών 

Ανάλυση έρευνας σύμφωνα με τους Coleman και συν.

Οι Coleman και συν. (2004) αναφέρουν έξι στυλ ηγεσίας:

1. Οραματιστής (visionary): είναι αποτελεσματικός όταν πρέπει να παρέχει στην ομάδα του
ένα νέο όραμα. Παράλληλα, επιτρέπει στην ομάδα του να πειραματιστεί σε καινοτόμες ιδέες
και  να  πάρει  ρίσκα.   Η  ηγεσία  του  βασίζεται  στις  έννοιες  της  διαφάνειας  και  της
ενσυναίσθησης. 

-ένας διευθυντής σε πλαίσιο ειδικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να έχει κάτι περισσότερο από
οποιοδήποτε διευθυντή στη σχολική μονάδα εκείνο που ίσως θα έπρεπε να τον χαρακτηρίζει
λόγω  της  ιδιαιτερότητας  πλαισίου  είναι  η  πιο  συχνή  επαφή  και  ενημέρωση  των  γονέων
προκειμένου να γίνεται συμβουλευτική που χρειάζεται και το πρόβλημα του παιδιού και να
καταρτίζεται πρόγραμμα που πρέπει να γίνεται εργασία με οικογένεια στα σχολεία μία φορά
σε μας απαραίτητα γιατί το καλύτερο πρόγραμμα της στο σχολείο Αν δεν υπάρχει συνέχεια
στο σπίτι δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι είναι απαραίτητη για την εκπαίδευση του παιδιού
είναι  απαραίτητη  η  συνεργασία  με  φορείς  λόγω  των  δυσκολιών  και  της  ιδιαιτερότητας
τοποθεσία Όσον αφορά με τους συναδέλφους χρειάζεται επειδή έρχονται νέοι καινούργιοι
που δεν έχουν δουλέψει θέλουν χρόνο προσαρμογής σπίτι είναι δικά μου εσύ για να μπορέσω
να  λειτουργείς  να  αντιμετωπίσουν  Γιατί  ρωτάς  Που  δεν  έχουν  ασχοληθεί  πέρα  από  τη
θεωρητική  εκπαίδευση  Οπότε  ο  διευθυντής  πρέπει  να  είναι  δίπλα  να  αφουγκράζεται  τις
ανησυχίες και να είναι υποστηρικτικός σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζουν σχολική
τάξη

2. Ανθρωπιστικός (affiliative): δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών με
τα μέλη της ομάδας και είναι  αποτελεσματικός, όταν απαιτείται να αυξηθεί η συνοχή της
ομάδας ή να εμψυχωθεί η ομάδα.  Επίσης, εστιάζει στις συναισθηματικές ανάγκες των μελών
της και χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση. 

- να καταρτίζεται πρόγραμμα που πρέπει να γίνεται εργασία με οικογένεια στα σχολεία μία
φορά σε μας

-ο γονιός πρέπει να είναι κοντά μας και δίπλα μας για οτιδήποτε φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί
θήκη για να βοηθήσουν τόσο το παιδί τους όσο και τους ίδιους ότι υπάρχουν αυτιά τα οποία
τους ακούνε σας αυτά που μπορεί να θέλουν να μοιραστούν

-πρέπει δίπλα στο συνάδελφο να τον αποσυμπίεση να τον ενδυνάμωση 

3.  Θα ήθελα  παρακαλώ να  μου πείτε  τη  γνώμη σας για  τα  χαρακτηριστικά  ενός  ή  μιας
ιδανικής  ενός  ιδανικού  διευθυντή  μιας  ελληνικής  διευθύντριας  σχολικής  μονάδας  ειδικής
αγωγής Προσωπικού Και με εξωτερικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα συνεργάτες που
μπορεί να πραγματοποιηθούν κάποιες εκδρομές συνεργάτες όπως θα ήτανε για παράδειγμα ο
σε μία ενδεχόμενη σε μία ενδεχόμενη τη γνώμη σας αν μπορείτε να μου πείτε ναι ουσιαστικά
που να τελειώνουν τα παιδιά Ή κάποιος άλλος χώρος που είναι εκπαιδευτικός Αυτό είναι το
πρώτο και κυρίως η εργασία το δεύτερο είναι το Ένα τρίτο θα ήτανε συνεννοήσεις που δεν θα
γίνονται σωστά το ωράριο Προβλήματα πάρα πολύ ωραία 

4. Ο διευθυντής του σχολείου που εργαζόμαστε ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τη
θέση  αυτή  αγαπάει  τη  δουλειά  του  είναι  οργανωτικός  οδηγός  αλλά  και  αυστηρός  όταν
χρειάζεται το εκπαιδευτικό όσο και Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου



3. δυνατά σημεία όπως είναι η ευελιξία που υπάρχει στο πρόγραμμα

3.  Δημοκρατικός  (democratic):  προωθεί  τις  συμμετοχικές  διαδικασίες  μέσω  της
συνεργασίας και της διαχείρισης συγκρούσεων.  Διαμορφώνει ένα αρμονικό περιβάλλον και
είναι αποτελεσματικός όταν δεν ξέρει προς ποια κατεύθυνση να σπρώξει την ομάδα του και
χρειάζεται ιδέες από τη βάση.  

-γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο εργασίας 
-ένας διευθυντής σε Πλαίσιο ειδικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να έχει κάτι περισσότερο από
οποιοδήποτε διευθυντή στη σχολική μονάδα εκείνο που ίσως θα έπρεπε να τον χαρακτηρίζει

-οι εκπαιδευτικοί σαν μία γροθιά στην αρχή της χρονιάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης
τους  παιδαγωγικές  συναντήσεις  τους να ανταλλάξουμε τις  απόψεις τους να βγάζουν τους
στόχους τους να παίρνουν τις αποφάσεις τους και να βγαίνει από την ομάδα από το σύλλογο
διδασκόντων φωνή η γραμμή προς τους γονείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

6. Χαρακτηριστικά διευθυντή ενεργητικός συνεργάσιμος οργανωτικός δίκαιος τακτικός
συναισθηματικός ευγενικός θετικός εφευρετικός 

5. Λοιπόν Περιγράψτε κατά τη γνώμη σας τα χαρακτηριστικά μιας ιδανικής διευθύντριας
σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής Λοιπόν θεωρώ ότι  ένας ιδανικός διευθυντής θα πρέπει
σίγουρα να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες έτσι προκειμένου να υπηρετεί με
συνέπεια  τα υπηρεσιακά του καθήκοντα να έχει  Όραμα και στόχους για το σχολείο και να
μπορεί  να  αφουγκράζεται  τις  ανάγκες  τόσο  των  μαθητών  αλλά  και  των  εκπαιδευτικών
έμπρακτα  να  μπορεί  να  δείχνει  Με  έμπρακτο  τρόπο  το  ενδιαφέρον  του  για  τη  σχολική
μονάδα  φυσικά  να  δημιουργεί  ένα  κλίμα  συνεργασίας έτσι  στους  εκπαιδευτικούς  του
σχολείου στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ευγνώμονες θα πρέπει να διατηρεί και μία
αμερόληπτη στάση και γενικότερα να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις κρίσεις που
προκύπτουν και τα διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέσα στη σχολική μονάδα να
διατηρεί Μία μία καλή επικοινωνία επαφή με τους γονείς αυτά 

4. Συμβουλευτικός (coaching):  δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών
της ομάδας του, αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά που τους καθιστούν μοναδικούς (αδυναμίες
και πλεονεκτήματα) και διαθέτει ενσυναίσθηση. 

- Υπάρχουν στιγμές δύσκολες που απορρέουν από την δυσκολία της εκπαίδευσης και της
αντιμετώπισης κάποιων περιστατικών των δυσκολιών των μαθητών μας ο διευθυντής πρέπει
να είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό που μπορεί εντός εισαγωγικών να λυγίσει Γιατί δεν είμαστε
για  τα  προβλήματα  αυτά  Δυστυχώς  πολλές  φορές  Είναι  και  παίρνουν  την  εκπαιδευτική
διαδικασία και χρειάζονται την Αρωγή και άλλων ειδικοτήτων

7. Έχει  τα  χαρακτηριστικά  μιας  ιδανικής  διευθύντριας  σχολικής  μονάδας  ειδικής
αγωγής Και  μία ευελιξία  και επίσης  να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο εργασίας κάτι
άλλο μπορώ να σκεφτώ πάρα πολύ ωραία

5. Καταπιεστικός (commanding): δεν διαθέτει ενσυναίσθηση και περιμένει από τα μέλη της
ομάδας να τον υπακούν, χωρίς να παρέχει εξηγήσεις.  Βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά για
να λειτουργήσει: την επίτευξη, την επιρροή και την πρωτοβουλία.  Αυτός ο ηγέτης μπορεί να
είναι  αποτελεσματικός  σε  πολύ  περιορισμένες  περιπτώσεις  και  μάλιστα  σε  περιόδους
κρίσεων ή όταν υπάρχουν προβληματικά μέλη στην ομάδα 



6. Καθοδηγητικός (pace-setting): διαθέτει μια καταναγκαστική εμμονή με την υψηλή και
ταχύτατη απόδοση, και εντοπίζει άμεσα αυτούς που έχουν φτωχή απόδοση.  Επειδή και αυτό
το στυλ ηγεσίας δε διαθέτει ενσυναίσθηση, δεν αντιλαμβάνεται τη δυσκολία ή τον πόνο των
άλλων. Μπορεί να είναι αποτελεσματικό στυλ, όταν συνδυαστεί με τον οραματιστή και το
ανθρωπιστικό  στυλ  ηγεσίας.  Οι  συγγραφείς  υποστηρίζουν  ότι  τα  τέσσερα  πρώτα  στυλ
ηγεσίας διαμορφώνουν συνθήκες που αυξάνουν την απόδοση των μελών της ομάδας, ενώ τα
δύο τελευταία πρέπει να εφαρμόζονται σε σπάνιες περιπτώσεις και με ιδιαίτερη προσοχή. 

- εκείνο που ίσως θα έπρεπε να τον χαρακτηρίζει λόγω της ιδιαιτερότητας πλαισίου είναι η
πιο συχνή επαφή και ενημέρωση των γονέων προκειμένου να γίνεται  συμβουλευτική που
χρειάζεται και το πρόβλημα του παιδιού

10. Ο ιδανικός διευθυντής διευθύντρια σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής θα πρέπει καταρχήν
να είναι οργανωτικός για να αντεπεξέρχεται στις διοικητικές του υποχρεώσεις με σχετική
ευκολία ώστε να του μείνει ο απαραίτητος χρόνος να επικοινωνεί με τους δασκάλους του
σχολείου του τα παιδιά και τους γονείς του. Για να μπορεί όμως αυτή η επικοινωνία να είναι
εποικοδομητική  θα  πρέπει  να  διαθέτει  επικοινωνιακές  δεξιότητες  πολύ  ενσυναίσθηση,
ευαισθησία και φυσικά αγάπη για αυτό που κάνει. Έτσι θα μπορεί να μπαίνει στη δύσκολη
θέση των γονέων με παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής αντιμετώπισης, θα μπορεί να
εμπνέει  και  να  υποστηρίζει  τους  δασκάλους  του  και  θα  αγκαλιάζει  με  τρυφερότητα  τις
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Συνάμα χρειάζεται και απαραίτητη γνώση του αντικειμένου
της  ειδικής  αγωγής για  να μπορεί  να παραμείνει  ψύχραιμος  σε δύσκολες  στιγμές  και  να
καθοδηγεί.

 
Ανάλυση και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων - Συζήτηση

Η συζήτηση και τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης θα στηριχθούν στις  διαστάσεις που
θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα. 
Η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, το θεωρητικό πλαίσιο, τη μέθοδο που
ακολουθήθηκε,  την  ανάλυση  των  ερευνητικών  δεδομένων  και  τέλος  τη  συζήτηση.  Στο
θεωρητικό πλαίσιο αρχικά γίνεται μία παρουσίαση των ευρημάτων και των συμπερασμάτων
παρεμφερών  ή  ερευνών  σχετικών  με  το  θέμα  που  εξετάζουμε.  Έπειτα,  περιγράφεται  η
μέθοδος που ακολουθήθηκε σε όλη την ερευνητική διαδικασία και αναφέρονται πληροφορίες
σχετικά με το δείγμα, τον τρόπο συλλογής δεδομένων και τη μέθοδο ανάλυσης τους. Έπεται
το  κεφάλαιο  της  ανάλυσης,  το  οποίο  αποτελείται  από  την  ανάλυση  των  ερευνητικών
δεδομένων της  έρευνας  μέσω της  θεματικής  ανάλυσης,  τα  οποία  παρουσιάζονται  με  την
μορφή  υποθεμάτων  και  θεμάτων.  Στο  τέλος,  το  κεφάλαιο  της  συζήτησης  αφορά  την
παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  βάσει  θεωριών,  τον  αναστοχασμό  σχετικά  με  την
διαδικασία της έρευνας και τον ρόλο της ερευνήτριας αλλά και προτάσεις για μελλοντική
έρευνα. 
Σαν ερευνητική μέθοδος, η ανάλυση περιεχομένου είναι ένα συστηματικό και αντικειμενικό
μέσο περιγραφής των φαινομένων. Είναι επίσης γνωστή ως μέθοδος ανάλυσης εγγράφων. Η
ανάλυση περιεχομένου επιτρέπει στον ερευνητή να διαχειριστεί θεωρητικά ζητήματα για να
βελτιώσει την κατανόηση των δεδομένων. Μέσω της ανάλυσης περιεχομένου, είναι δυνατή η
διάχυση λέξεων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο. 
Μέσω  της  ταξινόμησης  σε  ίδιες  κατηγορίες,  λέξεις,  φράσεις  και  παρόμοιες  εκφράσεις
αποκτούν το ίδιο νόημα. Η ανάλυση περιεχομένου είναι  μια ερευνητική μέθοδος για την
πραγματοποίηση αναπαραγωγικών και έγκυρων συμπερασμάτων από δεδομένα στο ίδιο το
πλαίσιό  τους,  με  σκοπό  την  παροχή  γνώσεων,  νέων  πληροφοριών,  αναπαράστασης  των
γεγονότων και ενός πρακτικού οδηγού δράσης. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συνοπτική
και ευρεία περιγραφή του υπό διερεύνηση φαινομένου,  και  το αποτέλεσμα της ανάλυσης
είναι  έννοιες  ή  κατηγορίες  ή  άξονες  που  περιγράφουν  το  ίδιο  το  φαινόμενο.  Συνήθως  ο
σκοπός αυτών των εννοιών ή κατηγοριών ή αξόνων είναι η δημιουργία ενός μοντέλου, ενός
εννοιολογικού συστήματος, ενός εννοιολογικού χάρτη ή κατηγοριών. Ο ερευνητής επιλέγει



μεταξύ των όρων «έννοια»,  «κατηγορία» ή «άξονας» και χρησιμοποιεί ένα από αυτά. Για
παράδειγμα, εάν ο σκοπός της μελέτης είναι να αναπτύξει μια θεωρία, συνιστάται ο όρος
«έννοια» να χρησιμοποιείται ως πληρεξούσιο για την «κατηγορία» ή τον «άξονα» (Elo &
Kyngäs,  2008).  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  λήψης  των  συνεντεύξεων,  οι
απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε οι κοινές απόψεις, ακόμη και
εκφρασμένες  με διαφορετικό τρόπο αποδίδοντας το ίδιο νόημα, δημιούργησαν μια ενιαία
κατηγορία.

1)Αντίληψη του θεσμού του ειδικού δημοτικού σχολείου από τη διεύθυνση

1)Αντίληψη του προσωπικού σχετικά με τον θεσμό του ειδικού σχολείου

 α) Πώς ορίζετε  το ειδικό σχολείο;

 β) Ποια είναι , κατά τη γνώμη σας, τα γνωρίσματα αυτά που το διαφοροποιούν από το γενικό
σχολείο; 

γ) Θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατά και αδύνατα σημεία στο ειδικό δημοτικό σχολείο κατά τη
γνώμη σας; 

δ)Αν  ήσασταν η  διευθυνση  αυτής της μονάδας τι θα αλλάζατε;

Η πρώτη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας φανερώνει αρχικά την επιθυμία όλων
των εκπαιδευτικών για την ανάγκη της συμβουλευτικής, καθοδηγητικής, δημοκρατικής και
ενγένει μετασχηματικής μορφής ηγεσίας στην Εκπαιδευτική και ∆ιδακτική διαδικασία. Στην
πλειοψηφεία  τους  οι  ερωτώμενοι  θεωρούν  το  ειδικό  σχολείο  θεσμό  με  ιδιαίτερες
κατευθύνσεις και συγκεκριμένους στόχους σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των παιδιών που
φοιτούν σε αυτά. Θεωρούν ότι διαφοροποιούνται  από τα γενικά σχολεία και ότι ενώ στο
σχολείο τους η διευθύντρια προσπαθεί με όλη της την διάθεση και δύναμη ψυχική που έχει ,
οι  συνθήκες  της  υποδομής  του  σχολείου  με  τη  στενότητα  χώρων  που  έχει  δε  βοηθούν
επαρκώς στην επίτευξη των στόχων τους.

2) Λειτουργικά προβληματα στη σχολική μονάδα σας

α) Θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού (π.χ. λόγω αναπληρωτών) και πώς μπορεί αυτή να
επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου; Τεκμηριώστε.

β) Στο σχολείο σας οι υποδομές , επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το  προσωπικό ακριβώς
όπως επιθυμεί; 

γ) Προβλήματα  που  θεωρείτε εσείς σημαντικά και πώς θα προσπαθούσατε να τα επιλύσετε
ως διευθυνση; 

Ως πλεονεκτήµατα αναδεικνύουν τη συνεργασία με την αρμόδια διευθύντρια όπως και τη
συνεργασία με τους γονείς καθοριστική για την επίτευξη του έργου τους ,σαν ειδικότητες
εκπαιδευτικών από διάφορους χώρους.  Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει  ότι
πως θα επιθυµούσε να υπήρχε υποστήριξη του έργου του από τον υπεύθυνο διευθυντή στην
προκειμένη περίπτωση σχολείου, 1ο Ειδικό Σχολείο Ρεθύμνου.

3) Ποιοι είναι οι παράγοντες αναφορικά  με  οργάνωση και διοίκηση που επηρεάζουν
την αποτελεσματικότητά του



 α) Πώς ορίζετε το αποτελεσματικό σχολείο; 

β) Ποιοι είναι οι τρόποι που  θα βοηθούσατε στην αποτελεσματικότητα του σχολείου;

 γ) Θεωρείτε  ότι βοηθά η οργάνωση στο να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό; Με ποιο
τρόπο.

 Ως µειονεκτήµατα της ηγεσίας σε σχέση με τις ειδικότητες  οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν
τις φτωχές υλικοτεχνικές υποδομές, την έλλειψη χώρου σημαντική τροχοπέδη στην επίτευξη
των εκπαιδευτικών τους  στόχων και  την αλληλεπίδραση τόσο των εκπαιδευτικών μεταξύ
τους όσο και τη σχέση τους με τους γονείς των παιδιών.

4)  Τρόποι  με  τους  οποίους  αναδεικνύεται  η  δυναμική  του  προσωπικού  μέσω  της
διεύθυνσης 

α)  Πώς  θα  προσπαθούσατε  να  ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  για  καλύτερη
αποτελεσματικότητα εάν κατείχατε διευθυντική θέση; 

β) Ποιες οι ανάγκες σας για τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιμόρφωσης;

 Η επιμόρφωση έχει νόημα μόνο όταν στοχεύει σε κάποια πρόσθετη παιδαγωγική αξία. Τα
τελευταία χρόνια είναι πλέον ξεκάθαρο ότι καινοτομίες στο αναλυτικό πρόγραμμα και στις
διδακτικές  μεθόδους είναι  επιτυχείς  και  αποτελεσματικές  μόνο όταν λάβουμε υπόψη «τί»
κάνει ο εκπαιδευτικός . Ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού ως µεταφορέα της γνώσης
απαιτείται να αντικατασταθεί με εκπαιδευτικούς ικανούς να μαθαίνουν τους μαθητές τους
πώς να μαθαίνουν,  με εκπαιδευτικούς ικανούς να χειρίζονται και να προσαρfόζονται  στις
ραγδαίες  αλλαγές  της  κοινωνίας  και  της  εκπαίδευσης  στην  ειδική  αγωγή.  Η  συνεχής
επιµόρφωση  των  εκπαιδευτικών  κρίνεται  απαραίτητη.  Το  πρόγραμμα  επιµόρφωσης  των
εκπαιδευτικών  πρέπει  να  έχει  συνέχεια  και  να  ενταχθεί  σε  ένα  ολοκληρωμένο  πλαίσιο
εκπαίδευσης με κύριο άξονα αυτόν της ειδικής αγωγής. Επιτακτική είναι η ανάγκη για το
ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  να  προσδιορίσει  και  να  υιοθετήσει  ένα  ολοκληρωμένο
µοντέλο, αφενός επιµόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τις
ειδικότητες και αφετέρου επαρκούς εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, το οποίο θα
στοχεύει στην συνεργασία όλων των ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στη θεωρητική θεμελίωση το θέματος μας , η διεπιστημονική
ομάδα ειδικοτήτων σε ένα πλαίσιο ειδικής αγωγής Σμεα αποτελείται από εκπαιδευτικούς από
τις παρακάτω ειδικότητες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ανάλογα με τις προς
αξιολόγηση περιπτώσεις, σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: ΠΕ26 ή ΠΕ21-Λογοθεραπευτών,
ΠΕ29-  Εργοθεραπευτών,  ΠΕ24-Παιδοψυχιάτρων  ή  ΠΕ35-Παιδιάτρων,  ΠΕ23-Ψυχολόγων,
ΠΕ30-Κοινωνικών  Λειτουργών,  ΠΕ22-Επαγγελματικών  Συμβούλων,  ΠΕ28-
Φυσικοθεραπευτών,  ΠΕ25-Σχολικών  Νοσηλευτών,  ΠΕ31-Εξειδικευμένο  είτε  στον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό των τυφλών είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό
και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα
των κωφών είτε στη γραφή Braille των τυφλών και ΠΕ36- Μουσικοθεραπευτών. 

Η ομάδα αυτή επαγγελματιών από τον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, των
κοινωνικών επιστημών και της υγείας, η οποία έχει καλά καθορισμένα όρια και τα μέλη της
μοιράζονται έναν κοινό σκοπό, παρόμοιες αξίες και κατέχουν κάποια ξεχωριστή γνώση και
δεξιότητες. 



Στο  πλαίσιο  της  διεπιστημονικής  ομάδας  η  ομάδα  διευκολύνειτη  σφαιρική  ολιστική
κατανόηση των προβλημάτων και των αναγκών των μαθητών, έτσι λοιπόν, βλέπουν το παιδί
από  κάθε  πλευρά:  εκπαιδευτική,  ψυχολογική,  κοινωνική,  ψυχιατρική  και  οι  αποφάσεις
παίρνονται σε συνεργασία με τους γονείς και το παιδί, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολιστικό
πλαίσιο παρέμβασης (Σαραβελάκης, 2013),,

Συμπεράσματα

Η επιτυχία του μοντέλου αυτού της διεπιστημονικότητας στην ειδική αγωγή των ειδικοτήτων
καθορίζεται  λοιπόν συμπερασματικά από τα παρακάτω:  

Απόψεις του προσωπικού και των διευθυντών ειδικών σχολικών μονάδων σχετικά με τον
θεσμό του ειδικού σχολείου

Αρχίζουμε με την πρώτη κατηγορία των αποτελεσμάτων της έρευνας η οποία αναφέρεται στα
χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  που  έχουν  οι  σχολικοί  διευθυντές  για  να  θεωρούνται
αποτελεσματικοί στο έργο τους. Βασιζόμενοι στις απόψεις της διευθύντριας του 1ου Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΕΠ προέκυψε
ότι  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  είναι  η  συνεχής  εγρήγορση σε  παιδαγωγικά  θέματα  ή  τα
διοικητικά,  ,  προϋπάρχουσα  εμπειρία  σε  θέσεις  ευθύνης,  η  δημοκρατική  διάθεση  στη
διοίκηση του σχολείου.  Ακόμη, σε ότι  αφορά το χαρακτήρα και  τη  προσωπικότητα τους
αναφέρουν  ότι  είναι  σημαντικό  να  είναι  ουδέτεροι,  ανθρώπινοι,  δίκαιοι,  αντικειμενικοί,
οργανωτικοί  στη δουλειά τους,  επικοινωνιακοί,  καινοτόμοι,  δραστήριοι,  συνεργάσιμοι,  να
είναι  διαμορφωτές  θετικού  κλίματος,  να  αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες  και  ευθύνες,  να
παρέχουν κίνητρα, να είναι αποφασιστικοί. 

Περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα

Στη συνέχεια περνάμε στη δεύτερη κατηγορία των αποτελεσμάτων η οποία αναφέρεται στην
περιγραφή λειτουργικών προβλημάτων στη σχολική μονάδα. Πιο αναλυτικά, οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί  αναφέρουν  ότι  η  βασική δεξιότητα που όλα τα ηγετικά στελέχη πρέπει  να
κατέχουν είναι αρχικά οι διοικητικές δεξιότητες, με έμφαση στις στρατηγικές οργάνωσης των
γραφειοκρατικών  υποθέσεων  ή  των  δράσεων,  της  διαχείρισης  και  αντιμετώπισης
προβληματικών καταστάσεων και τη χρήση των μεθόδων, μέσων και της τεχνολογίας. Έπειτα
οι  ανθρώπινες  δεξιότητες  με  έμφαση  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις  που  αναπτύσσουν  με
προϊστάμενους  και  υφισταμένους,  μαζί  με  τις  τεχνικές  με  έμφαση  στην  αποτελεσματική
χρήση  των  γνώσεων.  Συντοχρόνως   γίνεται  αναφορά  και  στις  νοητικές  δεξιότητες  με
ιδιαίτερη επισήμανση στην ικανότητα διατύπωσης και υλοποίησης στόχων. Συμπερασματικά
αναφέρονται  οι  προσωπικές  με  τις  κοινωνικές  δεξιότητες  μέσα  από  τις  έννοιες  της
αυτοαξιολόγησης, της αυτοπεποίθησης και της ενσυναίσθησης. Ωστόσο εκφράστηκε και η
άποψη ότι δεν χρειάζεται καμία ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων για να μπορεί το ΕΕΠ να
είναι αποτελεσματικό στο έργο του. 

Από την άλλη,  η τρίτη κατηγορία σχετίζεται  με τους  τρόπους ανάπτυξης  των παραπάνω
δεξιοτήτων επισημαίνουν ότι είναι σημαντική η συνεχής ενασχόληση με το αντικείμενο, το
προσωπικό ενδιαφέρον, η παροχή κινήτρων από κρατικούς φορείς ή από τους προϊστάμενους
και  η  γενικότερη  επαγγελματική  εξέλιξη.  Αναφέρουν  ότι  πιο  αποτελεσματικός  τρόπος
ανάπτυξης  καινούργιων  δεξιοτήτων  είναι  η  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικά  προγράμματα
(σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, μεταπτυχιακά προγράμματα) τα οποία έχουν την έγκριση του



Υπουργείου Παιδείας ή άλλων αξιόπιστων παιδαγωγικών φορέων, η εκπαιδευτική εμπειρία
στο χώρο και η ενημέρωση μέσα από ενδεδειγμένη και αρμόζουσα βιβλιογραφία.  

Παράγοντες  σχετικοί  με  την  οργάνωση  και  διοίκηση  που  επηρεάζουν  την
αποτελεσματικότητά του 

Σε αυτή την κατηγορία συναντάμε τους παράγοντες σχετικούς με την οργάνωση και διοίκηση
που  επηρεάζουν  την  αποτελεσματικότητά  του.Υπάρχουν  και  ορισμένες  απόψεις  που
ανέφεραν ότι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους ορίζεται στα τυπικά
πλαίσια βάση της νομοθεσίας. Η διευθύντρια και το ΕΕΠ αναφέρουν ότι η συνεργασία με
τους  γονείς  γίνεται  στα  πλαίσια  διοργανώσεων  διαφόρων  εκδηλώσεων  (μαθητικών
διαγωνισμών,  εκδρομών,  project)  μέσα  από  συναντήσεις  με  τους  συλλόγους  γονέων  και
κηδεμόνων  ή  από  δράσεις  με  εθελοντικές  ομάδες  που  είτε  υπάρχουν  είδη  είτε  έχουν
δημιουργηθεί έπειτα από τη συνεργασία τους με τους γονείς. Και εδώ υπήρχαν απόψεις που
ανάφεραν ότι η συνεργασία τους με τους γονείς κινείται από τα τυπικά πλαίσια έως και την
απουσία  της  συνεργασίας  (συναντήσεις  στην αρχή της  χρονιάς,  όταν  δίνονται  οι  έλεγχοι
προόδου ή όταν υπάρξει πρόβλημα και πηγαίνουν οι μαθητές στο γραφείο). 

Τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης 

Συνεχίζουμε με την επόμενη κατηγορία των αποτελεσμάτων της έρευνας η οποία αναφέρεται
στους  τρόπους  με  τους  οποίους  αναδεικνύεται  η  δυναμική  του  προσωπικού  μέσω  της
διεύθυνσης.  Μέσα από την παρουσίαση των συνεντεύξεων διαπιστώνουμε ότι όλοι σχεδόν
προσπαθούν είτε ατομικά είτε συλλογικά, ανάλογα την περίπτωση, να πάρουν τις σωστές
αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην καλύτερη λύση των προβλημάτων. Μέσα από τις
απόψεις τους βλέπουμε ότι οι περισσότεροι από το ΕΕΠ δεν διαχειρίζονται μονοι τους τις
δύσκολες καταστάσεις αλλά με τη βοήθεια, τις συμβουλές και την καθοδήγηση είτε ειδικών
(ψυχολόγοι,  κοινωνικοί  λειτουργοί)  είτε  αρμόδιων  φορέων  (σχολικοί  σύμβουλοι,
εκπαιδευτικοί  οργανισμοί).  Ακόμη  η  διευθύντρια  πριν  προβεί  στην  διαχείριση  των
προβλημάτων λειτουργεί  με στρατηγικό τρόπο, θέτοντας σε εφαρμογή ορισμένες δεξιότητες,
όπως κοινωνικές,  τις  οποίες θεωρεί  κατάλληλες και αποτελεσματικές. Τα αισθήματά τους
κατά τη διαρκεί της αντιμετώπισης των κρίσιμων καταστάσεων αλλά και μετά αποπνέουν
αρκετή  σιγουριά  γιατί  γνωρίζουν  ποια  είναι  η  κατάλληλη  στρατηγική  που  πρέπει  να
εφαρμόσει, σε ποιους πρέπει να απευθύνθει και πιστεύει ότι έχει τα κατάλληλα εφόδια και τις
γνώσεις. Εμφανίζεται μια διευθύντρια ψύχραιμη η οποία προβαίνει σε αποφάσεις  έγκαιρα
και  λογικά,  έχει  θάρρος  και  αποφασιστικότητα  όταν  πρόκειται  να  ανακοινώσουν  τις
αποφάσεις  ή  τις  θέσεις  τους  σε  τρίτους,  διαχειρίζεται  τις  καταστάσεις  με  δυναμισμό και
δείχνοντας  εμπιστοσύνη  τόσο  στον  ίδιο   τον  εαυτό  της  όσο  και  στους  γύρω  της  ,  στη
συγκεκριμένη περίπτωση στο ΕΕΠ. 

Μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων μπορούμε να αναφέρουμε  και
τις   διαπροσωπικές  σχέσεις  ανάμεσα  στη  διευθύντρια  και  τους  εκπαιδευτικούς  ΕΕΠ.  Οι
απόψεις όλων όσων δυμμετείχαν στις συνεντεύξεις διαπιστώνουμε ότι είναι  κυρίως καλές
και τυπικές. Και εδώ οι απόψεις ποικίλουν καθώς μερικοί θεωρούν ότι οι σχέσεις με το ΕΕΠ
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του έργο
των  διευθυντών  ενώ  άλλοι  πιστεύουν  το  αντίθετο.  Σημαντικό  είναι  όπως  αναφέρουν
αναφέρουν ότι η δημιουργία θετικού κλίματος, η καλή διάθεση και οι καλές διαπροσωπικές
σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές είναι στη διάθεση και τις προθέσεις του
ίδιου του σχολικού διευθυντή, καθώς αυτός είναι υπεύθυνος για την οικοδόμηση των σωστών
σχέσεων εντός και εκτός του σχολείου με όλους. Τέλος υπάρχουν και οι απόψεις εκείνες που
πρεσβεύουν ότι οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι τυπικές για να υπάρχει
αντικειμενικότητα,  σεβασμός  στο  πρόσωπο  του  διευθυντή  και  πολύ  σημαντικό  να  μην
μπλέκονται οι προσωπικές σχέσεις με τις επαγγελματικές. 



Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Έπειτα  από  την  εμπειρικά  θεμελιωμένη  θεωρία  με  διερευνητικές  συνεντεύξεις  της
διευθύντριας και του ΕΕΠ του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου,  σαν προτάσεις θα
μπορούσαμε  να  εισηγηθούμε  και  να  τονίσουμε τη  σπουδαιότητα  του  ρόλου  του/της
διευθυντή/-ντριας  και  των  οργανωσιακών,  διοικητικών   δεξιοτήτων  του/της,  ώστε  να
διαχειρίζεται  καταστάσεις,  για εύρυθμη λειτουργία  του σχολικού πλαισίου σε σχέση και
άμεση συνάρτηση με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΕΠ. 

Ωστόσο,  είναι  φανερό ότι  καμία πρόοδος  δεν μπορεί  να επιτευχθεί  όσο οι  εκπαιδευτικοί
πιστεύουν  ότι  δεν  πρέπει  να εμπιστεύονται  τους  φορείς  μιας  εξουσίας  που δεν τηρεί  τις
δεσμεύσεις  της,  που  συσχετίζει  την  υπηρεσιακή  τους  κατάσταση  με  τις  πολιτικές  τους
πεποιθήσεις.  Στόχευση  της  πολιτείας  θα  ήταν  αναγκαίο  να  αποτελεί  η  διάχυση  του
αλτρουισμού  και  της  αμοιβαιότητας,  μέσω  του  σχολείου,  μιας  κοινωνίας  χωρίς
αποκλεισμούς. 

Οι  συναναστροφές  και  οι  αλληλέγγυες  σχέσεις  μεταξύ των  εμπλεκομένων  σε  ένα  ειδικό
εκπαιδευτικό  πλαίσιο  (διευθυντές,  εκπαιδευτικοί)   μπορεί  να  συμβάλλουν  θετικά  στη
συνεργασία εντός και εκτός της σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής  και την αξιοποίηση των
υφιστάμενων φορέων υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 
Επομένως η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει  την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών μεταξύ
τους  (και  απέναντί  της)  μέσω  δράσεων  ,  προσλήψεων  μονίμων  εκπαιδευτικών,  που  θα
στοχεύουν  στην  αύξηση  και  διάχυση  του  κοινωνικού  κεφαλαίου  προς  όφελος  της  κάθε
σχολικής μονάδας -ειδικής αγωγής και κατά συνέπεια όλης της κοινωνίας. 

Αξιοσημείωτο οφείλουμε να πούμε είναι ότι σε πλαίσια ειδικής αγωγής ,θα μπορούσαν να
γίνουν  μελλοντικές  έρευνες,  είτε  πανεπιστημιακές  είτε  ατομικές,  δίνοντας  έμφαση  στην
επιρροή  Covid  19  εποχή(νέες παραμέτροι  και σταθμίσεις).  Καλό θα ήταν τέλος να γίνει
εξαγωγή  ασφαλέστερων  και  γενικευμένων  συμπερασμάτων  με  τη  χρήση  μεγαλύτερου
δείγματος έρευνας !!!

                                  Ευχαριστώ πολύ!!!
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Παράρτημα

Συνεντεύξεις
Συμμετέχων 1 Διευθύντρια    
 μετεκπαίδευση προϋπηρεσία 35 προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή και  εκπαίδευση από το
1998  σχολική  δομή  που  εργάζεστε  ειδικό  δημοτικό  σχολείο  Ρεθύμνου  το  όνομά  σας
Ανδρομάχη 
είστε η διευθύντρια ναι 
ιδανικά χαρακτηριστικά διευθύντριας ένας διευθυντής σε Πλαίσιο ειδικής εκπαίδευσης δεν
πρέπει να έχει κάτι περισσότερο από οποιοδήποτε διευθυντή στη σχολική μονάδα εκείνο που
ίσως θα έπρεπε να τον χαρακτηρίζει λόγω της ιδιαιτερότητας πλαισίου είναι η πιο συχνή
επαφή και ενημέρωση των γονέων προκειμένου να γίνεται συμβουλευτική που χρειάζεται και
το πρόβλημα του παιδιού και να καταρτίζεται πρόγραμμα που πρέπει να γίνεται εργασία με
οικογένεια στα σχολεία μία φορά σε μας απαραίτητα γιατί το καλύτερο πρόγραμμα της στο
σχολείο Αν δεν υπάρχει συνέχεια στο σπίτι δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι είναι απαραίτητη
για  την  εκπαίδευση  του  παιδιού  είναι  απαραίτητη  η  συνεργασία  με  φορείς  λόγω  των
δυσκολιών και της ιδιαιτερότητας τοποθεσία Όσον αφορά με τους συναδέλφους χρειάζεται
επειδή έρχονται νέοι καινούργιοι που δεν έχουν δουλέψει θέλουν χρόνο προσαρμογής σπίτι
είναι δικά μου εσύ για να μπορέσω να λειτουργείς να αντιμετωπίσουν Γιατί ρωτάς Που δεν
έχουν ασχοληθεί πέρα από τη θεωρητική εκπαίδευση Οπότε ο διευθυντής πρέπει να είναι
δίπλα να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και να είναι υποστηρικτικός σε οποιαδήποτε δυσκολία
αντιμετωπίζουν σχολική τάξη 

Πώς  ορίζεται  το  ειδικό  σχολείο  είναι  θεσμός  Πού  βοηθά  μαθητές  που  αντιμετωπίζουν
δυσκολίες  προσαρμογής  στο  εκπαιδευτικό  Πλαίσιο  να  εκπαιδευτούν  και  να  αποκτήσουν
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν την ποιότητα ζωής την οικογένεια αλλά και την ομαλή
κοινωνική ένταξη  επικοινωνία είναι πολύ σοβαρές πυλώνας Ίσως κάποιοι από αυτούς να
μπορεί  να  κάνει  μεταβίβαση σε  κάποιο τυπικό  σχολείο  ποια  γνωρίσματα είναι  αυτά που
διαφοροποιούν  το  ειδικό  το  γενικό  είναι  το  πρόγραμμα  γεωργάνος  στο  ειδικό  σχολείο
μαθητές παίρνοντας τη ζωή σου 
 Θα ήθελα  κοινωνικού αυτή των μαθητών με μαθητές μπορεί να αποτελέσουν πρότυπα για
παραγωγή τους  νοητικά εκπαιδευτικά  κοινωνικά και  αυτό  το Πετυχαίνουμε  μέσα από τα
προγράμματα της κοινωνικοποίησης που την επαφή με την κοινωνία σχολικές μονάδες που
γίνονται δράσεις κοινές με τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και με αυτό τον τρόπο
προσπαθούμε αδύνατο αδύνατο σημείο να μείνει γίνει γκέτο η περιθώριο πολύ ωραία σαν
διεύθυνση αυτής της μονάδας 

τι θα αλλάζατε αρκεί τα δυνατά μας σημεία είναι ότι έχουμε με την ευκαιρία μας δίνεται η
ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τους  μαθητές  μας  με τον τρόπο που κατά τη γνώμη μου θα
έπρεπε να είναι η εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία και θα σκίσει τα τυπικά και μαθητές που
Υποτίθεται  δεν  έχουν  κάποια  δυσκολία  έχω  αυτή  την  ευκαιρία  να  είμαστε  θα  υπάρχει
ευελιξία  μεγάλη στο πρόγραμμά μας να το πρόγραμμά μας να ορίζεται  μέσα από ότι  τα
ενδιαφέροντα και τα τις ανάγκες των μαθητών μας αυτό αυτή η ευελιξία που οδηγεί στο να
κάνουμε καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά είναι αυτό που χρειάζεται ο καθένας σε παρακαλώ 

Θα αλλάζετε  κάτι  στη  μονάδα που  είστε   να  προσπαθήσουμε  να  λυθεί  το  πρόβλημα το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε το στεγαστικό για να μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε όλοι και
να δώσουμε στους μαθητές μας στις ευκαιρίες που μπορούν να δώσουν οι εκπαιδευτικοί μας
και το υλικό το οποίο διαθέτουμε για φτάσουμε τον κάθε μαθητή στο ανώτατο επίπεδο το
εκπαιδευτικό που έχει Ναι τα τελευταία χρόνια υπάρχει υπάρχει όπως και σε όλα τα σχολεία
μειωμένη κρατική επιχορήγηση φυσικά η παρέα μένει η επιχορήγηση όμως τα προγράμματα
που υλοποιούμε γιατί ενοχλούνται πάρα πολλά προγράμματα στο σχολείο στηρίζονται στις



χορηγίες  στο  σύλλογο  γονέων  ο  οποίος  προσπαθεί  με  εκδηλώσεις  και  με  δράσεις  ώρες
οικονομικά την υλοποίησητωνπρογραμμάτων που είναι απαραίτητα για την εκπομπή πολύ
ωραία σχετικά λειτουργικά προβλήματα στη μονάδα συσκευή τέτοια αλλαγή προσωπικού ότι
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία στο σχολείο θα ήθελα να τεκμηριώσουν στη συνέχεια το
προσωπικό Δυστυχώς αυτό πρόβλημα επηρεάζει με ποιο τρόπο παρακαλώ Διότι τα παιδιά οι
μαθητές μας έχουν ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς η εναλλαγή των προσώπων άγχος
Και  πρέπει  πάλι  να  προσαρμοστούν  στο  καινούργιο  πρόσωπο  αλλά  και  το  καινούργιο
πρόσωπο να προσαρμοστεί στους μαθητές με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος εκτός
έχουν κάποιοι  διορισμοί και ευελπιστούμε ότι αυτό το πρόβλημα ωραία στο σχολείο σας
υποδομές  επαρκούν  προκειμένου  να  εργαστεί  το  προσωπικό  όπως  επιθυμεί  μόνο  να
εξηγήσετε το λόγο θεωρώ ότι καλύφθηκαν εκεί προβλήματα που θεωρείται σημαντικά και
που  θα  προσπαθούσατε  να  τα  επιλύσετε  οδός  διεύθυνση  σε  λειτουργικά  είπατε  για  το
κτιριακό εσείς  θα  μπορούσατε  να  δράσετε  κάπου εκεί  και  στο  κτήμα για  γάμο γίνονται
ενέργειες με το Σύλλογο γονέων και  με τους να τα ξέρουν αυτά και  με τους φορείς  της
πολιτείας και με την αντιπεριφέρεια και με το δήμο το σωματείο ατόμων με αναπηρία οι
προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί Γιατί υπάρχει πρόβλημα της στην δικτυακή υποδομή για
τις ειδικές μονάδες στο νομό μας τώρα όμως που βρίσκεται προς πώληση ο χώρος όπου θα
μεταστεγαστεί το ειδικό γυμνάσιο και το εκ και έτσι το κτήριο θα μπορέσει να απλωθεί και
να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του ειδικού νηπιαγωγείου
πώς  γίνεται  η  εκπαίδευση  των  μαθητών  εδώ  πέρα  παρακάτω  ερώτηση  παρακαλώ Όσον
αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του έργου σας
πώς θα μπορείς να της το αποτελεσματικός πολύ από αναφορικά με Οργάνωση και Διοίκηση
το αποτελεσματικό σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος που οι εκπαιδευτικοί σαν μία γροθιά
στην αρχή της χρονιάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους παιδαγωγικές συναντήσεις
τους  να  ανταλλάξουμε  τις  απόψεις  τους  να  βγάζουν  τους  στόχους  τους  να  παίρνουν  τις
αποφάσεις τους και να βγαίνει από την ομάδα από το σύλλογο διδασκόντων φωνή η γραμμή
προς τους γονείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διότι επειδή αντιμετωπίζουν ήδη
πάρα πολλά προβλήματα εκτός από ακόμα από την αποδοχή του προβλήματος αλλά και στην
καθημερινότητα γιατί εκεί Υπάρχει και το κενό της πολιτείας στη στήριξη των γονέων και
των  δομών  εμείς  δεν  έχουμε  την  υποχρέωση  να  είμαστε  βοηθοί  τους  και  όχι  να  τους
μπερδεύουμε για αυτό Λοιπόν πρέπει να έχουμε κατασταλάξει σε αυτά που θέλει μέσα αυτά
που  το  λέμε  ξεκάθαρα  ώστε  να  υπάρχει  για  να  υπάρχει  Αρμονία  στις  σχέσεις  των
συναδέλφων όλοι Έχουμε κοινό στόχο το καλό παιδί αυτή που αναφέρει την επιτροπή που θα
βοηθούσατε στην αποτελεσματικότητα του σχολείου είναι οι τρόποι με συχνή ενημέρωση
των γονέων ο γονιός πρέπει να είναι κοντά μας και δίπλα μας για οτιδήποτε φαίνεται ότι οι
εκπαιδευτικοί θήκη για να βοηθήσουν τόσο το παιδί τους όσο και τους ίδιους ότι υπάρχουν
αυτιά τα οποία τους  ακούνε σας  αυτά που μπορεί  να θέλουν  να μοιραστούν  και  έχουμε
υποχρέωση όλοι  μπορεί  να διαφωνούμε μπορεί  να μη θέλεις  να μου κάνεις  παρέα εκτός
πλαισίου με κάποιον άλλο μέσα στο χώρο να είμαστε όλοι μία γροθιά πολύ ωραία αυτό τώρα
που  έχετε  προαναφέρει  θεωρείται  Ότι  η  οργάνωση  βοηθάει  να  καταστεί  ένα  σχολείο
αποτελεσματικό οργάνωση με τον τρόπο που το αναφέρει το ποτήρι σας έχετε απάντηση
ωραία συνεχίζουμε οι τρόποι με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού
μέσω της διεύθυνσης έχετε βρει κάτι προηγουμένως με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να φέρουν
για το προσωπικό για να είναι πιο αποτελεσματικό έχετε σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές γιατί
στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής Υπάρχουν στιγμές δύσκολες που απορρέουν από
την δυσκολία της εκπαίδευσης και της αντιμετώπισης κάποιων περιστατικών των δυσκολιών
των μαθητών μας ο διευθυντής πρέπει να είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό που μπορεί εντός
εισαγωγικών να λυγίσει Γιατί δεν είμαστε για τα προβλήματα αυτά Δυστυχώς πολλές φορές



Είναι  και  παίρνουν  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  χρειάζονται  την  Αρωγή  και  άλλων
ειδικοτήτων Και γιατί πολλά πολλές από αυτές τις Σχολές αυτών των ιατρικών πεδίων Οπότε
εκεί πρέπει δίπλα στο συνάδελφο να τον αποσυμπίεση να τον ενδυνάμωση για να μπορέσει
και  να  του  δώσει  κάποιες  να  μοιραστεί  κάποιες  σκέψεις  του  να  τον  βοηθήσει  ώστε  να
συνεχίσει  το  έργο  του  και  να  είναι  πιο  αποτελεσματικός  με  τους  μαθητές  του  Η γνώση
σχετικά με τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα επιμόρφωσης είναι σημαντικός
σημαντικός μπορείτε να το επιβεβαιώσετε Ναι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό Γιατί επειδή
η επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς οι έρευνες δίνουν αποτελέσματα και απόψεις για τα θέματα
τα εκπαιδευτικά είτε μέσα από τις από τα σεμινάρια οι εκπαιδευτικοί και θα μοιραστούν τις
απορίες τους και τους προβληματισμούς τους και θα πάρουν απαντήσεις και θα Καινούργιες
τεχνικές που μπορεί να ακούσουν ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ 

Συμμετέχων 2 

Επίπεδο  σπουδών  παιδαγωγικό  Αθήνα πρόσθετες  σπουδαίες  Master  of  Arts  in  education
Cardiff England προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 20 χρόνια προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή
ένας χρόνος εταιρεία προστασίας σπαστικών σχολική δομή διευθυντής γυναίκα

 ο ιδανικός διευθυντής διευθύντρια σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής θα πρέπει Καταρχήν να
είναι  οργανωτικός  για  να  αντεπεξέρχεται  στις  διοικητικές  του  υποχρεώσεις  με  σχετική
ευκολία ώστε να του μείνει ο απαραίτητος χρόνος να επικοινωνεί με τους δασκάλους του
σχολείου του τα παιδιά και τους γονείς του για να μπορεί όμως αυτή η επικοινωνία να είναι
εποικοδομητική θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες πολύ στην ευαισθησία και
φυσικά αγάπη για αυτό που κάνει. έτσι θα μπορεί να μπαίνει στη δύσκολη θέση των γονέων
με παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής αντιμετώπισης, θα μπορεί να εμπνέει και να
υποστηρίζει τους δασκάλους του και θα αγκαλιάζει με τρυφερότητα τις ιδιαίτερες ανάγκες
των μαθητών. συνάμα χρειάζεται και απαραίτητη γνώση του αντικειμένου της ειδικής αγωγής
για να μπορεί να παραμείνει ψύχραιμος σε δύσκολες στιγμές και να καθοδηγεί.

 αντίληψη του προσωπικού σχετικά με το θεσμό του ειδικου σχολειου

 ειδικό σχολείο είναι μία εκπαιδευτική μονάδα στην οποία δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί και
επιστήμονες  διαφόρων  ειδικοτήτων  οι  οποίοι  θέτουν  συγκεκριμένους  εκπαιδευτικούς
στόχους  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των  μαθητών  τους  καταρτίζουν  ένα  συγκεκριμένο
πρόγραμμα και χρησιμοποιούν ποικίλα παιδαγωγικά μέσα προκειμένου να συμβάλλουν στην
πνευματική και κοινωνική καλλιέργεια και ψυχοσωματική υγεία των μαθητών

 το ειδικό σχολείο διαφοροποιείται από το Γενικό κατά τη γνώμη μου στο γεγονός ότι οι
δεξιότητες και ανάγκες των μαθητών ίδιας ηλικίας είναι πολύ διαφορετικές και έτσι πρέπει να
υπάρχει  περισσότερη  εξατομικευμένη  εξατομίκευση  αλλά  και  διαφοροποίηση  στην
εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και περισσότερη ευελιξία

 τα αδύνατα σημεία των ειδικών σχολείων Είναι ότι μπορούν να λειτουργούν με περισσότερη
ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους και τα αδύνατα σημεία είναι η μικρότερη
Ίσως  κοινωνικοποίηση  των  παιδιών  λόγω  της  μικρότερης  επαφής  τους  με  παιδιά  χωρίς
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες

 αν ήμουν διευθύντρια θα φρόντιζα να οργανώνουν ένα πάρα πολύ καλά το διοικητικό έργο
ώστε να είχα περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με τους μαθητές το προσωπικό του σχολείου
και τους γονείς



 λειτουργικά προβλήματα η συχνή αλλαγή προσωπικού είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα
σε όλες τις σχολικές μονάδες ειδικά σε δομές ειδικής αγωγής Τα παιδιά χρειάζονται σταθερό
προσωπικό που το γνωρίζουν καλά για να νιώσουν σταθερότητα και ασφάλεια. το ίδιο ισχύει
για το προσωπικό το οποίο όσο περισσότερο καιρό βρίσκεται σε ένα σχολείο τόσο καλύτερα
γνωρίζει τους μαθητές του  και τις ανάγκες τους. Επίσης τόσο στενότερες και ποιοτικότερες
και  συνάπτει  με  το  υπόλοιπο  προσωπικό  τους  γονείς  και  τα  παιδιά  του  σχολείου  με
αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται ευκολότερα όλοι οι εκπαιδευτικοί στόχοι.

 στο σχολείο μας υποδομές δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη μου.  υπάρχει έλλειψη σε αίθουσες
και σε υλικοτεχνική υποδομή.

 ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα πέρα από την έλλειψη υποδομών είναι η επικοινωνία
με τους γονείς. χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και επιμόρφωση και στους διευθυντές και
στο προσωπικό όλων των σχολείων. η καλή επικοινωνία με τους γονείς λύνει πάρα πολλά
προβλήματ

 παράγοντες αναφορικά με την Οργάνωση και Διοίκηση

 αποτελεσματικό  σχολείο  είναι  αυτό  που  με  το  λιγότερο  δυνατό  κόπο  εκπληρώνει  τους
σκοπούς  του  προσφέροντας  ένα  περιβάλλον  αγάπης  και  Ασφάλειας  για  όλους  μαθητές
δασκάλους και γονείς. επίσης είναι αυτό που εμπνέει και δίνει κίνητρα σε όλους. 

στην αποτελεσματικότητα του σχολείου  θα βοηθούσε αν το γραφειοκρατικό κομμάτι ήταν
πολύ  λιγότερο  Και  ευκολότερο  έτσι  ώστε  ο  διευθυντής  και  οι  εκπαιδευτικοί  να  είναι
αφοσιωμένη  στην κατεξοχήν  δουλειά  τους  που είναι  η  αφοσίωση τους  μαθητές  και  στις
ανάγκες τους.

όπως προείπα η οργάνωση είναι το Α και το ω για να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό
γιατί έτσι όλα γίνονται πιο εύκολα και με το μικρότερο δυνατό κόπο κρατώντας τις δυνάμεις
των εκπαιδευτικών και του διευθυντή στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία.

τρόποι για τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική προσωπικού μέσω της διεύθυνσης

θα  προσπαθούσα  να  ενθαρρύνω  τον  προσωπικό  Καταρχήν  με  τον  επιβραβεύω  ωραίες
πρωτοβουλίες με το να αναδεικνύω τα θετικά στοιχεία κάθε εκπαιδευτικού με το να είμαι
καλός ακροατής ανάγκη στον εκπαιδευτικό μου πάντα μέσα από δημοκρατικές δίκαιες και
διαφανείς  σε  όλους  διαδικασίες.  θα προσπαθούσα να συνεργαστώ μαζί  τους  και  να τους
εμπνεύσουμε το σωστό παράδειγμα μου χωρίς όμως να Θεωρώ τον εαυτό μου αυθεντία. 

πάντα  υπάρχουν  ανάγκες  για  επιμόρφωση  τόσο  σε  διοικητικά  οργανωτικά  όσο  και  σε
παιδαγωγικά  θέματα  ή  θέματα  επικοινωνίας  με  τους  γονείς  και  το  άλλο  προσωπικό  του
σχολείου. 

Συμμετέχων 3 

στον οποίο υπάρχουν άτομα τα οποία χρήζουν πιασμένες πρακτικής

 ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα γνωρίσματα αυτά που το διαφοροποιούν από το Γενικό
σχολείο ακριβώς αυτά τα άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως Ίσως με την ουσία τα
προβλήματα προβλήματα όρασης προβλήματα στο γλωσσικό επίπεδο



θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατά και  αδύνατα σημεία στο ειδικό δημοτικό σχολείο κατά τη
γνώμη σας αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια δεν μου έρχεται κάτι

Αν  ήσασταν  η  διάθεση  αυτής  της  μονάδας  τι  θα  αλλάζατε  Ίσως  να  δίνουμε  γενικά
περισσότερη  προσοχή  στα  ειδικά  σχολεία  Όσον  αφορά  τους  χώρους  το  υλικό  που
χρησιμοποιείται 

λειτουργικά προβλήματα στη σχολική μονάδα σας θεωρείτε τη συχνή αλλαγή προσωπικού
και πώς μπορεί αυτή να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου θεωρείτε τη συχνή αλλαγή
προσωπικού  και  πώς  μπορεί  θεωρείται  Τι  να  θεωρώ  ακριβώς  Προφανώς  δεν  είναι  ότι
καλύτερο  να  αλλάζει  το  προσωπικό  κάθε  τρεις  και  λίγο  τα  παιδιά  χρειάζονται  σταθερό
σταθερούς εκπαιδευτικούς μέσα γιατί δεν είναι σε δένονται με αυτούς όπως και εσύ δεν είσαι
με  αυτά  και  σίγουρα  όταν  έχεις  κάποια  χαρακτηριστικά  και  πληροφορίες  για  αυτά  όσο
περνάει ο καιρός μπορείς να βελτιώνεσαι στην ναυάγιο να βελτιώνεις την εκπαιδευτική τους
εξέλιξη σχολείο σας υποδομές επαρκούν προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό Όχι δεν
υπάρχουν τάξεις για τις διάφορες ειδικότητες και κατάλληλες σας χρειάζεται Δεν ξέρω πώς
να  το  πω μπορείς  να  το  γράψεις  εσύ  όπως  θες  καλύτερα  χρειάζεται  χρειάζεται  κι  άλλα
καροτσάκια υπολογιστές που να μπορείς να λειτουργήσεις Σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε
παιδιού Taxis έχουνε χώρους που μπορεί να ηρεμήσει το παιδί κατάλαβα διαμορφωμένες 

προβλήματα που θεωρείτε σημαντικά και πως θα προσπαθούσατε να τα επιλύσετε UFC έχω
αναφέρει ήδη

 Ποιοι  είναι  οι  παράγοντες  αναφορικά  με  Οργάνωση  και  Διοίκηση  Πώς  ορίζεται  το
αποτελεσματικό σχολείο νομίζω ότι έχω απαντήσει σε όλα αυτά τα προηγούμενα Δηλαδή θα
πρέπει να έχει κατάλληλες δομές δασκάλους προσωπικό το οποίο να είναι εξειδικευμένο 

τρόποι με τους οποίους  αναδεικνύεται  η δυναμική του προσωπικού μέσω της διεύθυνσης
πόσα  Προσπαθήστε  να  ενθαρρύνετε  το  προσωπικό  του  σχολείου  Για  καλύτερη
αποτελεσματικότητα θα πρέπει να έχεις καλές σχέσεις μεταξύ των του προσωπικού σου αν
είσαι ο διευθυντής η διευθύντρια και να έτσι ώστε να μπορείς να τον βοηθήσεις στο έπακρο
με ότι χρειάζεται 

ποιες ανάγκες για τη συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης για να γίνεις εσύ καλύτερος
εκπαιδευτικός στα παιδιά αυτά με ειδικές ανάγκες τη γνώση πάνω από όλα όσο περισσότερη
γνώση έχεις τόσο πιο εύκολο είναι να την υλοποιήσεις 

Συμμετέχων 4 

άνδρας 3649 

Πανεπιστημίου Master 

2 χρόνια στην ειδική αγωγή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

γυναίκα Ειδικό Δημοτικό

ο διευθυντής του σχολείου που εργαζόμαστε ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τη θέση αυτή
αγαπάει τη δουλειά του είναι οργανωτικός οδηγός αλλά και αυστηρός όταν χρειάζεται το
εκπαιδευτικό όσο και Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου με δελτίο καιρού 



1α το ειδικό σχολείο είναι μία δομή που πρέπει να έχει ως προτεραιότητά του καθενός τη
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών του μέσα από την εκπαίδευση
αλλά και ατομικές θεραπείες του παράγοντα αφετέρου την καλύτερη δυνατή η ένταξη του
μαθητή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

2β  το  ειδικό  σχολείο  διαφοροποιείται  λόγω  των  μαθητών  του  που  παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες  και  χρίζουν  με  εντελώς  διαφορετική  προσέγγιση  στην  εκπαίδευση  του  σε
σχέση με το γενικό 

1Γ Θεωρώ ότι υπάρχουν παντού δυνατά και αδύνατα σημεία τόσο σχολικό κοινωνικό σχόλιο
1δ σχολείο που εργάζομαι από τη θέση του διευθυντή Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι 

2α και συχνή αλλαγή προσωπικό Σαφώς και επηρεάζεται δουλειά του σχολείου η προσωπική
σχέση του παιδιού με το προσωπικό αλλά και το προσωπικό κάθε μία χρονιά χάνει πολύτιμο
χρόνο στην προσπάθειά του να ανιχνεύει  τις  ιδιαιτερότητές του κάθε παιδιού της  με τον
εκπαιδευτικό ώστε να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση άξιο μαθητή και εκπαιδευτή 

2β του σχολείου σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν ώστε  να μπορεί  το προσωπικό πάμε
εργαστεί όπως επιθυμεί υπάρχει έλλειψη χώρου με αποτέλεσμα να γίνονται θεραπείες τους
διαδρόμους και να συνυπάρχουν δύο τμήματα με 25 να κάνουν τη δουλειά τους 

2γ όπως προανέφερα το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη χώρου αλλά δεν μπορώ να
φανταστώ πως θα μπορούσα να το κλείσω Θα σε πάρω από το να τα μαθαίνω σε αρμόδιους
3Α σχολείου είναι αποτελεσματικό όταν επιτυγχάνει 

3β η αποτελεσματικότητά του σχολείου εξαρτάται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε
μεγάλο βαθμό στην οργάνωση του από τη διεύθυνση 

3γ η οργάνωση είναι ο κυριότερος ένα σχόλιο αυτό τον σημαντικότερο ρόλο έχει η εκκλησία
εκμεταλλευόμενοι εκπαιδευτικό προσωπικό υλικό που διαθέτει 

4 Α Η αναγνώριση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού και βράβευση του από την έκθεση θεωρώ ότι
θα πάρει το προσωπικό να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του

 4β  η  ανάγκη  για  συμμετοχή  στα  προγράμματα  επιμόρφωσης  δεν  σταματούν  ποτέ
στεναχωρήσαμε καλό ύπνο με καινούργιες  μεθόδους  αντιμετώπισης των δυσκολιών  είναι
επιτακτική  ανάγκη  η  επιμόρφωση  μας  σε  κάθε  καινούργιο  που  αγοράζει  από  την
επιστημονική κοινότητα 

Συμμετέχων 5 ψυχολόγος

Πτυχίο ψυχολογίας πτυχίο νηπιαγωγών 

10 χρόνια στην ειδική αγωγή 

χαρακτηριστικά  διευθυντή  ενεργητικός  συνεργάσιμος  οργανωτικός  δίκαιος  τακτικός
συναισθηματικός ευγενικός θετικός εφευρετικός 

2γ περισσότερο προσωπικό με συνεχή πίεση και έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες εύρεση
πόρων  για  βελτίωση  υλικό  τεχνικών  θεμάτων  καλύτερη  οργάνωση  της  λειτουργίας  του
σχολείου μέσω ανάθεσης και επιμερισμού αρμοδιοτήτων του προσωπικού τελευταία θα πεις 



και  απαραίτητη  η  επιμόρφωση  ανά  χρονικά  διαστήματα  πάνω  σε  νέες  πρακτικές  και
επιστημονικές  κατευθύνσεις  όπου  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  συζήτησης  καθημερινών
προβλημάτων 

αποτελεσματικό  σχολείο  πώς  μπορεί  να  γίνει  βελτιστοποίηση  χωρών  απόκτηση  υλικού
οργάνωση Εξωτερικών επισκέψεων και ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό 

σίγουρα  βοηθάει  γιατί  υπάρχει  κατανόηση  υποχρεώσεων  και  ευθυνών  εκ  μέρους  του
προσωπικού  όταν  ενθαρρύνεται  η  εύρυθμη  λειτουργία  σχολείου  Άρα  επιτυγχάνονται  οι
περισσότεροι στόχοι ως πρόσφατες που είναι το ζητούμενο 

πώς θα ενθαρρύνει να εβδομαδιαίων συναθροίσεων θα συζητάμε θέματα που προκύπτουν
ανάθεση καθηκόντων σαφείς υποχρεώσεις επιβράβευση προσπάθειας συναντήσεις με χαλαρό
κλίμα για  ενδυνάμωση σχέσεων προσωπικού επιμορφωτικές  συναντήσεις  αποτελεσματικό
σχολείο  το  σχολείο  που  λειτουργεί  αρμονικά  που  υπάρχει  συνεργασία  ανάμεσα  στο
προσωπικό  διεύθυνση  προσωπικό  και  παιδιών  προσωπικού  εφαρμόζει  εξατομικευμένα
προγράμματα βάσει αναγκών και δυνατοτήτων μαθητών

όμορφοι  χώροι  εργονομική πλούσιο υλικό  εκπαιδευτικό  και  τεχνικό που μεριμνά για την
κοινωνικοποίηση μαθητών με εκδρομές βόλτες και επισκέψεις τη θάλασσα βελτιστοποίηση
χώρου και προμήθεια υλικού μέσω υπευθύνων ή χωριό

 καλύτερη  συνεργασία  μέσω  συναντήσεων  με  ομάδα  κάθε  φορά  βγαλες  μορφωτικό
διαλέξεων από ειδικούς ενδυνάμωση σχέσεων μέσω μεταξύ προσωπικού 

δυνατά και αδύνατα σημεία δυνατά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί καλή συνεργασία θέλεις και
ενδιαφέρον  εκπαιδευτικών  καλή  διεύθυνση  καταρτισμένοι  εκπαιδευτικοί  εξατομικευμένο
εκμάθηση βάση αναγκών και δυνατοτήτων

υλικό και χώροι ειδικά διαμορφωμένο αποδοχή ιδιαιτεροτήτων αίσθηση ανήκειν αδύνατα Όχι
μόνιμο  προσωπικό  φτωχές  υποδομές  περιορισμένο  υλικό  εκπαιδευτικό  μειωμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό μειωμένο ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ειδικότητες γνωρίσματα
ειδική εκπαιδευτική ειδικότητες εξοπλισμός και εκδρομή πρόγραμμα εξατομικευμένο ειδικός
πληθυσμός υποδομές 

Όχι  σοβαρές  ελλείψεις  σε  υλικοτεχνική  υποδομή  που  δυσχεραίνουν  το  έργο  των
εκπαιδευτικών  και  λοιπών  φροντιστών  αναπληρωτές  δυσκολία  στη  συνεργασία  στην
απόκτηση  ομαδική  σχέσεις  με  συναδέλφους  καθυστερείς  κατανόηση  πλαισίου  και  των
αναγκών των μαθητών 

Πώς ορίζεται το ειδικό σχολείο ένα σχολείο για Ένα ιδιαίτερο πληθυσμό με κατάλληλο και
δεμένο προσωπικό με ειδικότητες υλικοτεχνικό εξοπλισμό που λειτουργεί Σύμφωνα με τις
ανάγκες των μαθητών 

Συμμετέχων 6 Εργοθεραπεύτρια

Πώς  ορίζεται  το  ειδικό  σχολείο  ειδικό  σχολείο  είναι  ένα  σχολείο  για  παιδιά  που
αντιμετωπίζουν κάποιο σωματικό ή Ψυχικό ή κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα Δηλαδή για
παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες ερώτηση



1β τα γνωρίσματα που διαφοροποιούν το ειδικό από το Γενικό σχολείο είναι τα μαθήματα και
οι στόχοι που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού και δεν είναι τα ίδια με
τα γενικά σχόλια έχουν στόχο τη ηρεμία των παιδιών και την αύξηση του των γνωστικών
τους αντικειμένων ερώτηση 

1 γ τα δυνατά σημεία ενός ειδικού σχολείου είναι ότι υπάρχουν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί
τα  τμήματα  είναι  πιο  μικρά  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των  παιδιών  και  είναι  και  η  ύλη
προσαρμοσμένη  στις  ανάγκες  τους  τα  δυνατά  τώρα  είναι  ότι  δεν  υπάρχουν  κατάλληλες
υποδομές και φυσικά τα κατάλληλα μέσα και υλικά και αρκετές φορές οι γονείς δεν έχουν
δεχτεί την κατάσταση και το πρόβλημα του παιδιού τους με αποτέλεσμα να δημιουργούν
κάποιο  πρόβλημα  πολλές  φορές  τη  συνεργασία  με  το  σχολείο  και  τους  εκπαιδευτικούς
ερώτηση 

1δ εάν ήμουν διεύθυνση θα προσπαθούσα να έκανα πιο συχνά σύλλογο διδασκόντων για να
συζητήσουμε και να δούμε πως θα επιτευχθούν οι στόχοι και θα προσπαθούσαμε να ζητήσω
κάποιους Πόρους για να καλύψω τις ανάγκες του σχολείου ερώτηση 

2 Α η αλλαγή των εκπαιδευτικών σίγουρα επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου γιατί ο κάθε
εκπαιδευτικός αποκτάει με τον καιρό ένα προσωπικό δέσιμο με τον κάθε μαθητή και έτσι δεν
χάνετε χρόνο στην επόμενη χρονιά Καθώς επίσης συνεχίζει και το εκπαιδευτικό του κομμάτι
από εκεί που είχε σταματήσει την προηγούμενη χρονιά και δεν χρειάζεται να ξεκινήσει ο
καινούργιος όταν ξεκινούσε από την αρχή ερώτηση 

2β  Δυστυχώς  δεν  υπάρχουν  οι  κατάλληλες  υποδομές  στο  σχολείο  γιατί  θα  χρειαζόμουν
χρειάζομαι μία ειδική αίθουσα για το μάθημα μου στενά μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε
όπως θα έπρεπε ερώτηση 

2 Γ ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι η έλλειψη των απαραίτητων μέσων και υλικού
και  αν  ήμουν  διευθύνσεις  θα  προσπαθούσα  να  πιέσω  κάποιους  ανωτέρους  για  κάποια
οικονομική χορηγία για την κάλυψη αυτών των αναγκών ή θα Προσπαθούσα ζητούσα κάποια
δωρεά από συλλόγους ή οποιοδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει και επίσης θα προσπαθούσα
να είχα συχνή επικοινωνία με τους γονείς και συζήτηση για το οποιοδήποτε πρόβλημα του
παιδιού τους ερώτηση 

3Α ένα αποτελεσματικό σχολείο θα θα ήταν αν υπήρχε κάποια σταθερότητα προσωπικού
υποστήριξη Γονέων και όσο το δυνατόν καλύτερες και άψογες συνάδελφοι και σχέσεις και
φυσικά αν υπήρχε πιθανότητα αρχεία ερώτηση 

3 β πόσα στην αποτελεσματικότητα σχολείου θα ήταν υπάρχει πειθαρχία και καλή σχέση
μεταξύ των συναδέλφων και φυσικά να υπάρχουν κοινοί στόχοι και προσδοκίες ερώτηση 

3 Γ Ε Φυσικά και η οργάνωση βοηθάει σε ένα σχολείο να είναι αποτελεσματικό και όλα γιατί
όλα λειτουργούν καλύτερα και υπάρχει μία Φυσική ροή χωρίς ιδιαίτερο κόπο και φυσικά
αποφεύγονται ανεπιθύμητα ανεπιθύμητες συμπεριφορές και καταστάσεις ερώτηση 

4 Α τα εμφανή να τους το προσωπικό του σχολείου για να είναι  πιο αποτελεσματικό αν
ήμουν διεύθυνση θα ήμουν δίπλα τους και θα τους βοηθούσαν σε οποιοδήποτε πρόβλημα η
απορία είχα και θα προσπαθούσαν να κινούμασταν όλοι μαζί προς ένα κοινό στόχο που θα
ήταν βέβαια Η ανάπτυξη των μαθητών ερώτηση 



4β θα χρειαζόμουν  περισσότερη  επιμόρφωση  ανά  περίπτωση και  σίγουρα θα βοηθούσαν
κάποια  έξτρα  σεμινάρια  ψυχολογίας  κυρίως  για  την  προσέγγιση  κάποιων  ιδιαίτερων
περιστατικών 

Συμμετέχων 7 

Ατυχία που πρέπει να μπεις για σένα το όνομά σας παρακαλώ Σας νοσηλευτικής πρόσθετες
σπουδαίες υπηρεσίες στην εκπαίδευση Πόσα χρόνια παρακαλώ ένα ωραία σχολική δομή που
εργάζεστε  τώρα  1ο  Ειδικό  νηπιαγωγείο  και  το  ειδικό  δημοτικό  Χανίων  διευθυντής  του
σχολείου που υπηρετείτε άντρας ή γυναίκα 

Περιγράψτε παρακαλώ κατά τη γνώμη σας τα χαρακτηριστικά της ιδανικής διευθύντριας του
ειδικού δημοτικού σχολείου ότι νομίζετε Δεν είναι κάτι ρε παιδί μου έτσι λίγο παραλάβετε
Γιατί δεν ακούγεται πολύ καλά Τι άλλο ωραία παρακάτω θα έχετε ερωτήσεις που μπορείτε να
απαντήσετε γενικώς τώρα σχετικά με την αντίληψη για το θεσμό του ειδικού σχολείου 

θέλω να μου πείτε Πώς ορίζεται το ειδικό σχολείο δηλαδή Κατά τη γνώμη σας Τι είναι το 20
λείο Γεια σας είναι μία δύσκολη ερώτηση Ναι Ότι νομίζει Ναι εντάξει τώρα είναι ξέρεις
ξέρετε πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση οπότε δεν αν δεν έχετε άποψη και δεν σας έχετε Δεν
πειράζει  πάμε  παρακάτω  τα  ωραία  κατά  τη  γνώμη  σας  ποια  είναι  τα  γνωρίσματα  που
διαφοροποιούν το γενικό σχολείο από το ειδικό ποια είναι τα γνωρίσματα που διαφοροποιούν
το γενικό στο ειδικό σχολείο Ναι Ναι πολύ σημαντικό εάν Ήσασταν η διεύθυνση τις μονάδες
ειδικής αγωγής τι θα αλλάζατε στην αντιμετώπιση στα ειδικά σχολεία μπορείτε να γίνεται πιο
σαφής Δηλαδή περισσότερο προσωπικό στα ειδικά σχολεία και περισσότερη κατανόηση τα
παιδιά από το προσωπικό Γατάκια δείγματα των παιδιών Για ξαναπές σε παρακαλώ γιατί δεν
ακούστηκε να είναι συμπεριφορά του παιδιού ωραία ας κάνουν παράλληλα μυαλό και τα
δίνω Μα δεν πειράζει σχετικά με τα λειτουργικά προβλήματα του σχολείου θεωρείται  τη
συχνή αλλαγή του προσωπικού ότι επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου Πώς την επηρεάζει
εξηγήστε παρακαλώ και πάει μία άλλη πρέπει να μάθει όλα τα παιδιά από την αρχή δάσκαλος
ναι  στο σχολείο σας υποδομές  απαραίτητη προκειμένου να εργαστεί  το προσωπικό όπως
επιθυμεί δηλαδή έχετε καλές υποδομές που βοηθούν ή όχι Ωραία προβλήματα που θεωρείται
σημαντικά και θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να τα έχετε επιλύσει Αν ήσασταν η διεύθυνση
κοινωνική λειτουργό έχει  Ναι  αυτά  ωραία είπατε παρακαλώ ή αναγκάζονται  ορίζεται  το
αποτελεσματικό σχολείο ειδικής αγωγής Πώς μπορούμε να κάνουμε Βεβαίως Ποιοι είναι οι
τρόποι που θα βοηθούσατε σε ένα σχολείο για να γίνει πιο αποτελεσματικό νομίζω ότι έχετε
απαντήσει  και  λίγο  πιο  πάνω  Ναι  έχω  απατήσει  οπότε  ωραία  θεωρείται  ότι  βοηθάει  η
οργάνωση του σχολείου να γίνει πιο αποτελεσματικό και πώς η οργάνωση εξωτερικές τομές
Πολύ  ωραία  παιδιών  ωραία  τρόποι  με  τους  οποίους  αναδεικνύεται  η  δυναμική  του
προσωπικού  μέσω της  διεύθυνσης  θα  προσπαθούσατε  να  εμφανίζεται  το  προσωπικό  για
καλύτερη αποτελεσματικότητα αν ήσασταν η διεύθυνσή μας άνθρωπο Ναι ναι δεν άκουσα
καλά Και γιατί άλλο παρακαλώ γιατί δεν ακούστηκε για την προϋπηρεσία να κάνουμε και
αυτό  έχω  αντιμετωπίσει  και  πολύ  ωραία  θεωρείται  ότι  αν  είχατε  επιμόρφωση  θα  σας
βοηθούσε στην ειδική αγωγή για την αποτελεσματικότητα του σχολείου με ποιο τρόπο τρόπο
Ναι που σας βοηθάει τη μόρφωση βοήθεια των παιδιών βοήθεια των παιδιών Σε τι τομέα
παρακαλώ Να βοηθάει το ένα το άλλο πολύ σημαντικό Θα μπορούσατε να προσθέσετε κάτι
τελειώνοντας θα είχατε κάτι να πείτε Όχι αυτά τα ωραία 

Συμμετέχων 8 

Ελισάβετ 



Γεια σας για μία εργασία πανεπιστημίου Κρήτης ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση θα
ήθελα να μου απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις και πρώτα θα ήθελα κάποια Προσωπικά
σας στοιχεία θέλω να πούμε και το όνομά σας προηγουμένως δεν το είπα με ποιο είναι το
όνομά σας το επίθετό σας  γεια σας οι σπουδές σας και οι πρόσθετες σπουδές σας 

Φυσική Αγωγή δύο χρόνια και στην ειδική αγωγή σχολική 

δομή που εργάζεστε ειδικό δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου

 διευθυντής του σχολείου υπηρετείται Άνδρας ή γυναίκα ανήκει στην Πρωτοβάθμια μονάδες
ειδικής  αγωγής  Τμήματος  του  οργανώνει  στα  πλαίσια  της  δομής  των  μαθημάτων  Όσον
αφορά  την  τάξη  Όσον  αφορά  τις  ομάδες  των  παιδιών  Όσον  αφορά  το  ατομικό  πώς  το
σκέφτεστε όλα μαζί ωραία 

Θα ήθελα τώρα εδώ της την αντίληψη σας σχετικά με το θεσμό του ειδικού σχολείου Πώς
ορίζεται το ειδικό σχολείο Σχολείο στο Γενικό σχολείο εκπαίδευσης μία ομάδα παιδιών στο
σχολείο μπορεί να μην συμβαίνει αυτό Πάντα τις περισσότερες Δηλαδή γίνεται η εκπαίδευση

θεωρείται ότι υπάρχουν δυνατά και αδύνατα σημεία στο ειδικό δημοτικό σχολείο κατά τη
γνώμη σας και ποια είναι αυτά τα δυνατά και ποια τα αδύνατα αν ήσασταν η διεύθυνση της
μονάδας αυτή τι θα αλλάζατε 

να  βρεθεί  ένας  χώρος  έχει  καλύτερες  εγκαταστάσεις  μεγαλύτερος  χώρος  σχετικά  με  τα
λειτουργικά προβλήματα της  σχολικής  μονάδας συζητήσει  τη  συχνή αλλαγή προσωπικού
όπως των αναπληρωτών ότι μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου εξηγήστε το
σχολείο  που  τα  παιδιά  θέλουν  συγκεκριμένο  καθηγητή  τα  παιδιά  για  να  μπορεί  να
προχωρήσει  στην  εξέλιξη  τους  και  ανάλογα  ωραία  σχολείο  σε  υποδομές  επαρκούν
προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό ακριβώς όπως επιθυμεί 

Όπως είπα και πριν γιατί παρακαλώ Πώς είναι εκεί που είστε εκπαιδευτικούς 2 σε 1  Όσον
αφορά  το  κομμάτι  της  ειδίκευσης  Ας  της  γυμναστικής  θεωρείται  ότι  και  εκεί  υπάρχει
δυσκολία 

Ας  πούμε  ο  διευθυντής  έχει  οργανώσει  το  πρόγραμμα  και  ταιριάζουμε  το  έχετε  πολύ
σημαντικό  είναι  αυτό  το  πράγμα  Οι  υποδομές  επαρκούν  προκειμένου  να  εργαστεί  το
προσωπικό ακριβώς όπως επιθυμεί Νομίζω πως όχι όπως είπα και πριν 

προβλήματα που θεωρείτε εσείς σημαντικά και πως θα προσπαθούσατε να τα επιλύσετε αν
ήσασταν η διεύθυνση Νίκο Οπότε θεωρείται τη συνεργασία πολύ σημαντική συνεργασία Ναι
ωραία  σχετικά  με  τους  παράγοντες  που  αφορούν  την  οργάνωση  και  τη  διοίκηση  που
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ειδικού σχολείου

Πώς ορίζεται το αποτελεσματικό σχολείο ειδικής αγωγής Όσον αφορά το πρόγραμμα στον
ημερήσιο το εκπαιδευτικό συμπεριφορά των παιδιών έχετε κάτι να προσθέσετε 

δεν έχω ωραία Ποιοι είναι οι τρόποι που θα βοηθούσατε για να είναι αποτελεσματικό το
σχολείο ξέρω ότι αλληλοσυμπληρώνονται οι ερωτήσεις Αν έχετε κάτι να προσθέσετε ωραία 

Πώς ορίζεται το αποτελεσματικό σχολείο και συνεχίζω θεωρείται ότι βοηθάει η οργάνωση
στο να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό με ποιο τρόπο αυτές συμπίπτουν οι ερωτήσεις



είναι  μικρές  λεπτομέρειες  Αν μπορούσατε να βρείτε  εσείς  ίσως Στα παιδιά θα πρέπει  να
γίνονται πολύ ωραία θεωρείται ότι πρέπει να γίνεται Σε τι φάση 

Πόσο  συχνά  θα  μπορούμε  σίγουρα  και  όταν  λέτε  επισκέψεις  Σε  τι  χορούς  παρακαλώ
εξηγήστε  Τα  παιδιά  αυτά  υπάρχει  και  μία  επικοινωνία  μεταξύ  τους  Όσον  αφορά  τις
αθλοπαιδιές που σας αφορούν συνεργασία μεταξύ των παιδιών ωραία πάρα πολύ ωραία και
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους αναδεικνύεται η δυναμική του προσωπικού μέσω
της διεύθυνσης ερώτηση που εσείς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το προσωπικό του
σχολείου Για καλύτερη αποτελεσματικότητα κάτι είχατε διευθυντική θέση προσπαθούσατε
και το προσωπικό αν είσαστε διευθύντρια

Καταρχήν  Τώρα  κάνει  μόνο  του  Τη  συνεργασία  σας  αν  ήσασταν  διευθύντρια  τι  θα
θεωρήσετε απαραίτητο να γνωρίζετε εσείς σχετικά με την οργάνωση του τμήματος που έχει ο
εκπαιδευτικός δηλαδή το πρόγραμμα του ή στα παιδιά του πως είναι  και  όλα αυτά τι  θα
θέλατε  να  γνωρίζετε  εσείς  για  να  έχετε  αποτέλεσμα  σαν  να  διεύθυνση  και  σαν
αποτελεσματικό σχολείο 

Τι κάνετε στο πρόγραμμά σας και με πώς το κάνετε  Πολύ ωραία Ποιες είναι οι αναγκαίες για
τη συμμετοχή της και η ίδια ωραία θεωρείτε την εμπλοκή των γονέων ότι θα μπορούσε να
χρειαστεί κάπου θεωρώ γιατί όποτε σου που κάνετε σαν πρόγραμμα στη γυμναστική σας αν
μπορούσε να πάρει με το σκορ να υπάρχει και να έχουν μία συνέχεια στο σπίτι με κάποιο
πρόγραμμα  κάποιο  τρόπο  Ίσως  κάποια  παιδιά  να  συνεχίσουμε  και  εξωσχολικές
δραστηριότητες δηλαδή να κάνουν κάποιο είδος άσκησης σχολείου παιδάκια σας όσον αφορά
γυμναστικής δραστηριότητες και αθλητικές μην ασχολούνται τα περισσότερα σαν άθλημα
Θα  το  κάνω  δύο-τρία  κολυμβητήριο  πολύ  ωραίο  ωραία  να  κάνω  τι  θεωρείτε  ότι  θα
μπορούσαμε να κάνουνε είναι τα περισσότερα παιδιά τι θα μπορούσαμε τι θα μπορούσα να
ασχοληθώ μου  έχετε  εντοπίσει  τη  δυνατότητα  στην  πλειοψηφία  τους  γουστάρω Ναι  τις
ηλικίες από τα παιδιά που τα είπαμε σε 5 λεπτά έτοιμο άθλημα τι τι άθλημα Ναι με το στίβο
τι άθλημα στο στίβο τι ακριβώς 

έχω  ασχοληθεί  μόνο  με  ρώτησε  Τι  είναι  αυτό  παρακαλώ  όχι  ένα  γήπεδο  έχει  κάποια
απόσταση του προσπαθούν να χτυπήσουν Κάτι μικρά μπαλάκια κάτι που άλλες ομάδες να
προσελκύσουμε Μία μεγάλη Μία μεγάλη τρύπα ωραία το χει και δοκιμάσει με παιδιά ναι
ωραία  ενδιαφέρον  ποιες  είναι  αναγκαίες  για  τη  συμμετοχή  σας  σε  προγράμματα
επιμόρφωσης  παρακαλώ  είναι  χρήσιμα  ωραία  κάτι  άλλο  να  προσθέσετε  γιατί  έχουμε
τελειώσει εγώ ευχαριστώ γεια σας 
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εκπαίδευση δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου ηλικία σας παρακαλώ 30 και τον κωδικό του της
ειδικότητας σας παρακαλώ και μεταπτυχιακό στην προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και την
ειδική ειδικότερα πέντε χρόνια που εργάζεται τώρα ωραία ο διευθυντής του σχολείου που
υπηρετείτε  είναι  Άνδρας  ή  γυναίκα  έχει  τα  χαρακτηριστικά  μιας  ιδανικής  διευθύντριας
σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής Και μία ευελιξία και επίσης να γνωρίζει πολύ καλά το
αντικείμενο εργασίας κάτι άλλο μπορώ να σκεφτώ πάρα πολύ ωραία Θα ήθελα παρακαλώ
τώρα σχετικά με την αντίληψη του θεσμού του ειδικού Δημοτικού Σχολείου

πώς  ορίζετε  εσείς  το  ειδικό  σχολείο  Ωραία  είναι  σχολείο  παρέχονται  εξειδικευμένες
εκπαίδευση  Περίμενε  γιατί  έχω  δεύτερη  κλήση  να  το  κλείσουμε  και  εξειδικευμένοι
παρεμβάσεις εξατομικευμένο πρόγραμμα τμήματα για μαθητικό πληθυσμό που δεν μπορεί να



ενταχθεί σε γενικό σχολείο γιατί έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία εξατομικευμένης
και  υποστήριξης  σας  παρακαλώ  σχολείο  Υπάρχει  ευελιξία  στη  γλώσσα  τον  τρόπο
διδασκαλίας και στόχος είναι το σχολείο να ενταχθει καλύτερα στην κοινωνία  με όσο το
δυνατόν περισσότερες πιθανότητες πάρα πολύ ωραία σας 

παρακαλώ  ότι  υπάρχουν  δυνατά  και  αδύνατα  σημεία  στο  σχολείο  ώστε  αρκετά  δυνατά
σημεία όπως είναι η ευελιξία που υπάρχει στο πρόγραμμα τα μικρά τμήματα  Ανάλογα με τις
ανάγκες του του χρόνου συγκεκριμένο πρόγραμμα και διαμορφώνεται στις ανάγκες του κάθε
παιδιού έτσι ωραία 

Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε μία υποθεση αν ήσασταν η διεύθυνση της ειδικής μονάδας
που υπηρετείται τι θα αλλάζατε ανάσα στη βάση αυτών των σημείων που εντοπίσατε 

ότι είναι ίσως πιο αδύναμα περισσότερες ειδικότητες και να μπορούν να συνεργαστούν έτσι
πιο καλά διάφορες ειδικότητες και όσον αφορά το σημαντικό 

Στα λειτουργικά προβλήματα που έχει μία σχολική μονάδα θα ήθελα να μου πείτε ότι αν
θεωρείτε ότι η συχνή αλλαγή προσωπικού Ας πούμε οι αναπληρωτές είναι για την εύρυθμη
λειτουργία  και  θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  σχολείο  σωστή  λειτουργία  του  θα  ήθελα  την
περαίωση είναι προσώπων και τα παιδιά και για τους γονείς δεν υπάρχει ένα σταθερό σημείο
αναφοράς κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται Ξανά από την αρχή και και για τον ίδιο που πρέπει
να μαθαίνει συνεχώς καινούργια πλαίσια καινούριους μαθητές και τους γονείς Αλλά και από
τους  γονείς  τους  και  μετά  υπάρχει  και  ειδική  ομάδα  των  παιδιών   είναι  αναπληρωτές
περισσότεροι αυτό δυσκολεύει η κατάσταση είναι ένα ζήτημα στο θέμα των αναπληρωτών
και τα σχολεία φυσικά βέβαια στο σχολείο σας υποδομές θεωρείται  ότι επαρκούν για να
εργαστεί το προσωπικό όμως επιθυμεί δεν έχω ακόμα δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να
μπορώ να γράψω πάνω σε αυτά τα λειτουργικά προβλήματα στη σχολική σας μονάδα αυτά
τα προβλήματα που είπατε εσείς ότι είναι για σας έτσι ιδιαίτερα πώς θα μπορούσατε να τα
επιλύσετε να ήσασταν διεύθυνση πώς είναι

 Ένας άλλος τρόπος είναι ο εθελοντισμός και μέσα από δηλαδή έτσι ας πούμε θα μπορούσαν
να βρεθούν Κοστίζει γιατί τα παιδιά με αναπηρία ακριβά έχουν ότι χρειάζονται 

Τέλος πάντων θα ήθελα τώρα σχετικά με παράγοντες που αφορούν Οργάνωση και Διοίκηση
στην αποτελεσματικότητα του ειδικού σχολείου βάση όλων αυτών που έχουμε πει παραπάνω
θεωρείται ότι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό σχολείο ένα ειδικό σχολείο και πως είναι
πολύ ειδικό σχολείο

δεν  υπάρχει  ένας  κρυμμένος  Να  προσπαθείς  ειδικά  για  τα  σχολεία  Αυτά  τα  βασικά
χαρακτηριστικά το προσωπικό νομίζω σχολείο βέβαια βέβαια Οπότε θεωρείται ότι γενικώς η
οργάνωση βοηθάει για να καταστεί ένα σχολείο αποτελεσματικό όλα αυτά που αναφέραμε
και τις ανάγκες τους και τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή σχετικά με τρόπους με τους
οποίους αναδεικνύει τη δυναμική του προσωπικού μέσω από μία διεύθυνση Όσον αφορά τη
δυναμική του προσωπικού τους μέσω της διεύθυνσης θα μπορούσατε παρακαλώ αν ήσασταν
διεύθυνση να μου πείτε πώς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το προσωπικό του σχολείου
να είναι πιο αποτελεσματικό να είναι πιο αποτελεσματικό λοιπόν κάτι που βοηθάει εγώ θέλω
από την αρχή ας πούμε όταν υπάρξει ένα από του σχολικού έτους ας πούμε μυστικό αν είναι
καινούργιος πήγε στην περίπτωση των αλλά και είναι μία συνολική εικόνα και να φαίνονται
κάθε  φορά  πιο  πιο  εύκολο  ανάγκες  Ε  ναι  σωστά  τελειώνοντας  θεωρείται  ότι  θα  είχατε
ανάγκες για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και γιατί γιατί χάθηκε το τελευταίο



σκέλος θα είχατε ανάγκες για συμμετοχή σας σε προγράμματα επιμόρφωσης και γιατί το να
συμμετέχουν και σε κάποιες περιπτώσεις τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς 
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Είμαι  γυναίκα  ανήκουν  στην  ηλικιακή  ομάδα  22  με  35  το  επίπεδο  σπουδών  μου  είναι
τριτοβάθμια εκπαίδευση Άει  πανεπιστήμιο πρόσθετες  σπουδές  έχω ένα σεμινάριο ειδικής
αγωγής  Και  τώρα  ολοκληρώνω το  Μεταπτυχιακό  μου  στην  ειδική  εκπαίδευση  όχι  όμως
ακόμα δεν το έχω ολοκληρώσει προϋπηρεσία στην εκπαίδευση πέρυσι δούλεψα σε ειδικό
γυμνάσιο-λύκειο  και  ήταν η πρώτη μου χρόνια το έτος  δηλαδή 18 19 και  φέτος  είναι  η
δεύτερη χρονιά σε σχολείο με υπηρεσία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση η περσινή χρονιά
επί  της  ουσίας  ήταν  η  πρώτη  μου χρόνια  και  μπήκα  κατευθείαν  στην  ειδική  αγωγή και
εκπαίδευση   

Σπουδές  να προσθέσω το την παιδαγωγική και  εκπαιδευτική  επάρκεια επάρκεια από την
ΑΣΠΑΙΤΕ και την γραφή braille που έχω φέτος υπηρετώ στο 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο
Ρεθύμνου η διευθύντρια του σχολείου είναι γυναίκα και υπηρέτης του στο ειδικό δημοτικό
Ρεθύμνου

 Λοιπόν  Περιγράψτε  κατά  τη  γνώμη  σας  τα  χαρακτηριστικά  μιας  ιδανικής  διευθύντριας
σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής 

Λοιπόν θεωρώ ότι ένας ιδανικός διευθυντής θα πρέπει σίγουρα να διαθέτει οργανωτικές και
διοικητικές  ικανότητες  έτσι  προκειμένου  να  υπηρετεί  με  συνέπεια  τα  υπηρεσιακά  του
καθήκοντα να έχει Όραμα και στόχους για το σχολείο και να μπορεί να αφουγκράζεται τις
ανάγκες τόσο των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών έμπρακτα να μπορεί να δείχνει Με
έμπρακτο τρόπο το ενδιαφέρον του για τη σχολική μονάδα φυσικά να δημιουργεί ένα κλίμα
συνεργασίας έτσι στους εκπαιδευτικούς του σχολείου στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και
ευγνώμονες θα πρέπει να διατηρεί και μία αμερόληπτη στάση και γενικότερα να διαχειρίζεται
με  αποτελεσματικότητα  τις  κρίσεις  που  προκύπτουν  και  τα  διάφορα  ζητήματα  τα  οποία
προκύπτουν μέσα στη σχολική μονάδα να διατηρεί Μία μία καλή επικοινωνία επαφή με τους
γονείς αυτά 

ερώτηση 1 α πώς ορίζω το ειδικό σχολείο είναι εδώ με σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά τα
οποία έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες αλλά και παιδιά με αναπηρίες διαφόρων μορφών τα
ειδικά σχολεία το ειδικό σχολείο στελεχώνεται από ειδικό προσωπικό ειδικά καταρτισμένο
δηλαδή εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου αυτή να Παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις
και τις δεξιότητες σε αυτά τα παιδιά φυσικά είναι δομές οι οποίες λειτουργούν κάτω από το
συγκεκριμένο νομοθετικό Πλαίσιο αυτό που ισχύει τώρα και υπάρχει η δυνατότητα σε αυτό
το σχολείο να παρέχεται εξατομικευμένη 

Το δικό σου το γενικό σχολείο εκτός από το ότι τα παιδιά που φοιτούν στα ειδικά σχολεία
είναι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες διαφορές της μία σημαντική
διαφορά είναι  ότι  υπάρχουν  ειδικότητες  οι  οποίες  δεν  υπάρχουν  στα άλλα σχολεία όπως
λογοθεραπευτές  εργοθεραπευτές  Δηλαδή  στελεχώνεται  από  προσωπικό  από  το  τακτικό
προσωπικό περισσότερων  ειδικοτήτων οι  οποίες  είναι  αναγκαίες  στις  συνθήκες  αυτές  τις
δομές  Φυσικά  και  στο  διοικητικό  κομμάτι  διαφοροποιούνται  κάποια  πράγματα  Επίσης  ο
τρόπος με τον οποίο δομούνται οι τάξεις Κοιτάξεις δηλαδή στα ειδικά σχολεία υπάρχουν
ολιγομελή τμήματα και η επιλογή των μαθητών δεν γίνεται βάθη του ηλικιακού ορίου πώς
γίνεται στα γενικά σχολεία αλλά διαμορφώνονται βάσει των αναγκών κυρίως των μαθητών



Υπάρχει δυνατότητα εξατομικευμένου προγράμματος μία σημαντική διαφοροποίηση από το
Γενικό  σχολείο  δηλαδή  στα  ειδικά  σχολεία  Υπάρχει  δυνατότητα  να  γίνεται  μάθημα
καθηγητού προς μαθητή εκπαιδευτικού προσπάθειες προς δύο μαθητές Επίσης το ωρολόγιο
πρόγραμμα είναι διαφορετικό τρόπος με τον οποίο τα παιδιά Έρχονται και φεύγουν από το
σχολείο Samsung cloud ερώτηση 

1Γ σίγουρα υπάρχουν και δυνατά και αδύνατα σημεία στο ειδικό δημοτικό σχολείο στο οποίο
εργάζομαι Εντάξει καμία δομή δεν είναι όλα άψογα θα πω ότι Ένα από τα πιο δυνατά σημεία
του  σχολείου  στο  οποίο  υπηρετώ  είναι  φυσικά  η  ηγεσία  του  δηλαδή  η  διεύθυνση  του
αναφέρομαι στην διευθύντρια του σχολείου καθώς πρόκειται για να πούμε το οποίο κατά τη
γνώμη μου διαθέτει όλα εκείνα τα προστατεύει τα οποία είναι αναγκαία για αυτή τη θέση και
παράλληλα  έχει  και  ευαισθησία  και  ενσυναίσθηση  τα  οποία  καθαρό  σπουδαία
χαρακτηριστικά  για  έναν  άνθρωπο  που  υπηρετεί  ένα  τέτοιο  σχόλιο  και  καλλιεργεί  ένα
πολιτικό πρόβλημα οπότε αυτό θα το κατατάξω στα πολύ δυνατά σημεία του σχολείου μας
Λέγεται την πολύ ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και φυσικά το θετικό κλίμα το
οποίο δημιουργείται μεταξύ των εκπαιδευτικών η όρεξη και το μεράκι που έχουν οι δάσκαλοι
και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο του σχολείου τώρα θα
έλεγα ότι στα αδύναμα σημεία στα δυνατά σημεία ανήκουν ανήκει η ελλιπής ενδεχομένως σε
κάποια  θέματα  υλικοτεχνική  υποδομή  δηλαδή  ειδικότητα  ειδικότητες  όπως  οι
λογοθεραπευτές  εργοθεραπευτές  η  εγώ  θα  αναφερθώ  και  από  τη  δική  μου  Σκόπια  ως
πληροφορικός θα ήθελα 

Να έχω πιο σύγχρονο υλικό να έχω το χώρο μου να μπορώ να οργανώσω πιο αποτελεσματικά
την τάξη μου έτσι αυτό θα έχει και καλύτερα αποτελέσματα και στους μαθητές φυσικά και θα
έλεγα ότι και ένα σημείο του στο Περιστέρι είναι οι εγκαταστάσεις Δηλαδή ο χώρος στον
οποίο στον οποίο λειτουργεί το σχολείο ποιος δεν είναι μη λειτουργικός αλλά θα μπορούσε
να είναι πολύ καλύτερος ο κάθε εκπαιδευτικό κάθε δάσκαλος να έχει έναν πιο ευρύχωρο ή
υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι έχουν τα τμήματος μέσα στον ίδιο χώρο οπότε η αυτονομία
είναι  κάτι  το  οποίο  θα ήταν προτιμότερο καθώς παρακωλύεται  μερικές  φορές  κάτω από
κάποιες συνθήκες το έργο των το έργο των δασκάλων αυτό Δηλαδή νομίζω ότι το θέμα της
των εγκαταστάσεων το να βρεθεί το χώρο σε έναν να βρεθεί το σχολείο σε ένα μεγαλύτερο
χώρο ή να επεκταθεί ο ήδη υπάρχων χώρος για να γίνεται πιο αποτελεσματικό και το έργο
των δασκάλων και των ειδικών και των ειδικοτήτων ερώτηση 

1δ  αν  ήμουν  διεύθυνση  αυτής  της  μονάδας  στη  θάλασσα  σας  να  πω  ότι  θεωρώ  ότι  η
διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου προσπαθεί τα μέγιστα και οποιαδήποτε αδυναμία του
συγκεκριμένου  σχολείου  δεν  βαραίνει  προσωπικά  την  διεύθυνση  θεωρώ  ότι  θα  θα
επικεντρώνομαι μουνα θα προσπαθούσα να υπάρξει χρηματοδότηση για την υποστήριξη του
σχολείου  σε  επίπεδο  υλικοτεχνικής  υποδομής  θα  ζητούσε  τη  βοήθεια  της  τοπικής
αυτοδιοίκησης των τοπικών φορέων και οργανώσεων για να γίνουν αλλαγές σε αυτό που
ανέφερα και πριν στις καταστάσεις όπως είναι και ενδεχομένως το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο
είναι εφικτό και το λεγόμενο του ασφαλούς θα θα προσπαθούσαν να γίνεται επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών  είτε  στα πλαίσια  του  ωρολογίου προγράμματος  σχολείου  με  τέτοιο  τρόπο
ώστε  να  μην  παρακωλύεται  βέβαια  το  έργο  το  εκπαιδευτικό  έργο  είτε  εκτός  ωραρίου
ενδεχομένως αυτό με κάποια επιφύλαξη αυτό Δηλαδή Ίσως και στην στην κατάρτιση και
στην εκπαίδευση των δασκάλων και των εκπαιδευτικών ερώτηση

2 Α σε αυτό σίγουρα θα πω Καταρχάς τη συχνή αλλαγή του προσωπικού κυρίως λόγω της
πληθώρας  των  αναπληρωτών  που  υπάρχουμε  είναι  μέσα  στην  πραγματικότητα  της  που



βιώνουμε πολύ αναπληρωτές και είμαι κάθετη σε αυτό ότι η συχνή αλλαγή του προσωπικού
ίδιο σε τέτοια πλαίσια σε ειδικά σχολεία σε ειδικά δημοτικά σχολεία γενικούς δεν μπορεί να
επιφέρει θετικά αποτελέσματα και μόνο είναι τροχοπέδη είναι εμπόδιο στην στο να είναι ένα
σχολείο  αποτελεσματικό  όσο γίνεται  περισσότερο τα παιδιά  αυτά έχουν  ανάγκη από ένα
σταθερό περιβάλλον αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά ίδιος ένας λόγος παραπάνω για αυτά τα
παιδιά  όμως  τα  οποία  θέλουν  σημαντικά  μεγαλύτερο  χρόνο  για  να  σε  μάθουν  για  να
συνηθίσουν  για  να  ανοιχτούν  έτσι  να  δημιουργηθεί  ένας  ένας  Δίαυλος  επικοινωνίας  σε
ικανοποιητικούς Και φυσικά αυτό είναι αμοιβαίο έτσι και εμείς οι εκπαιδευτικοί θέλουμε
χρόνο για να διαπιστώσουμε Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες ποιες την οι αδυναμίες του
κάθε ποια είναι τα όρια των δυνατοτήτων τους Έτσι πρέπει να θέσουμε στόχους ρεαλιστικούς
και πραγματοποιήσιμη να μπούμε στον ιδιαίτερο κόσμο αυτό των παιδιών είναι ένα πολύ
δύσκολο εγχείρημα και  μόλις  αυτό επιτευχθεί  επί  της ουσίας Και εκεί  που αρχίζουμε να
παράγουμε έργο θα πρέπει σύντομα να βρεθούμε σε άλλο σχολικό περιβάλλον άλλα παιδιά
με άλλες ανάγκες και ούτω καθεξής και στη θέση τη δική μας να βρεθεί άλλος εκπαιδευτικός
που θα πρέπει να στήσει να το στήσει όλο αυτό από την αρχή χάνεται σημαντικός χρόνος εγώ
αυτό θεωρώ Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να δουλεύω για συνεχόμενες χρονιές με τα ίδια
παιδιά θεωρώ ότι η αποτελεσματικότητα είχα πολύ πιο αποτελεσματικό έργο το να υπάρχει
μία  συνέχεια  της  προσπάθειας  που  έχει  γίνει  τα  οφέλη  και  τα  παιδιά  θα  ήταν  πολύ
μεγαλύτερα πολύ μεγαλύτερα και Και φυσικά να αναφέρω ότι και το κλίμα ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς  έτσι  όταν  οι  εκπαιδευτικοί  δάσκαλοι  τους  συνολικά  ο  σύλλογος  είναι
σταθερός δημιουργούνται πιο ισχυροί δεσμοί καλύτερη επικοινωνία καλύτερη συνεργασία
μακροπρόθεσμα  και  αυτό  φυσικά  έχει  αντίκτυπο  θετικό  αντίκτυπο  στη  λειτουργία  της
σχολικής μονάδας γενικότερα ερώτηση

2 β είναι αυτό το σημείο το αδύνατο του σχολείου το οποίο ανέφερε και στην προηγούμενη
ερώτηση ότι Οι υποδομές του σχολείου δεν είναι επαρκής θα πω δεν είναι κακές αλλά θα
μπορούσα να είμαι πολύ καλύτερα Εσύ υποδομές προκειμένου του έργο των εκπαιδευτικών
να γίνεται  καλύτερα  χαρακτηριστικά σας  αναφέρω τη δική μου την περίπτωση ότι  είμαι
πληροφορικός και έχω στη διάθεση μου laptop τους οποίους τους μαζί μου και πηγαίνω από
τμήμα  σε  τμήμα  θα  ήταν  πολύ  πιο  αποτελεσματικό  να  μπορώ  να  έχω  μία  αίθουσα
οργανωμένη με τους  υπολογιστές  και  να μεταφέρουν  τα παιδιά  σε  αυτή την αίθουσα θα
μπορούσα να οργανώσω το μάθημά μου πολύ καλύτερα Επίσης αρκεί ο χώρος αυτό που
ανέφερα  και  για  τις  εγκαταστάσεις  που  σημαίνει  ότι  υπάρχουν  ώρες  στο  ωρολόγιο
πρόγραμμα που διάφορες ειδικότητες βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο και κάνουμε το μάθημα
μας ή στην διδασκαλία γενικότερα Έχει θετικά αποτελέσματα αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς
συνδιδασκαλία Γιατί  εκεί  ο  καθένας  μας  θα  πρέπει  να διεκπεραιώσει  το εξατομικευμένο
πρόγραμμα του μαθητή που έχει κίνηση στιγμή που σημαίνει ότι αναπόφευκτα ο ένας εντός
εισαγωγικών ενοχλεί τον άλλον βέβαια στο σχολείο μας υπάρχει απόλυτη κατανόηση και
πολύ καλό κλίμα και  Το ξεπερνάμε και  αυτό αλλά θα ήταν φυσικά πολύ προτιμότερο ο
καθένας μας να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα στο το ωρολόγιο πρόγραμμα του και στα
συγκεκριμένα μαθήματα ερώτηση 

2 Γ προβλήματα που θεωρώ σημαντικά στη σχολική μονάδα θα πάλι θα επικεντρωθώ σε αυτό
το κομμάτι στην στην έλλειψη κάποιων κάποιου υλικού υλικοτεχνικής υποδομής και στην
υποδομή των εγκαταστάσεων και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσα να προσπαθούσαν να
επιλύσω είναι στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και οργανισμούς θα προσπαθούσα να
ενισχύσω το σχόλιό μου με οικονομικούς Πόρους έτσι ώστε να μπορέσω να καλύψω όλες τις
ανάγκες  των  εκπαιδευτικών  για  να  παράγουν  εκπαιδευτικό  τους  έργο  σε  ότι  υλικό



προγράμματα λογισμικά χρειάζεται το σχολείο γίνεται μία συντονισμένη πραγματοποιείται
μία συντονισμένη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι και Ε όταν και η δικιά μου η προσπάθεια
και  φυσικά  να  μπορούσα  το  σχολείο  να  βελ  αποτελεσματικότερος  το  σχολείο  το  οποίο
Καταρχάςτιωθεί  η  να επεκταθεί  να αποκτήσεις  την να αποκτήσει  και  άλλους  χώρους  με
κάποιο  τρόπο  για  να  μπορέσουν  οι  δάσκαλοι  να  δουλέψουν  ο  καθένας  στο  χώρο  του
αυτόνομα και ειδικότητα στη να διαθέτουν τη δικιά σου άνοιξα το δικό τους χώρο για την
καλύτερη  οργάνωση  και  και  τελικά  την  καλύτερη  το  πιο  αποδοτικό  εκπαιδευτικό  έργο
ερώτηση 

3Α  Πώς  ορίζεται  το  αποτελεσματικό  σχολείο τελικό  ΙΚΑ  να  ΙΚΑ  που  επί  υπάρχει
καταρτισμένοι  προς  από θεωρώ ο  κοινούς  στοχοθεσία  το  επιτυγχάνει  θέτει  οι  τους  τους
οποίους  Επίσης  από  τους  βασικότερους  σχολείο  στο  οποίο  παρά  το  οποίο  παράγεται
εκπαιδευτικό έργο το οποίο συνδέεται με την συνολική ανάπτυξη των παιδιών και επίσης
αποτελεσματικό με σχόλιο το οποίο επιδιώκει και επιτυγχάνει την πολύ καλή συνεργασία
μεταξύ των εκπαιδευτικών πάντα με επίκεντρο φυσικά το τα παιδιά τους μαθητές και την
ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  και  την  παροχή  αποτελεσματικής  μάθησης  και  διδασκαλίας
ερώτηση 3β Ποιοι είναι οι τρόποι που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότητα του σχολείου
αυτό που θα έκανα είναι ότι θα έδινα έμφαση στην αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση
και στην δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία ήταν κατάλληλα για τις ανάγκες
των συγκεκριμένων μαθητών φρέσκο βουνά πάντα δίπλα στους  εκπαιδευτικούς  τους  στο
προσωπικό του σχολείου θα τους ενθαρρύνει να προκειμένου να πάρουν πρωτοβουλίες για να
αναπτύξουν εκπαιδευτικά έργα και προγράμματα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που
έχουν τεθεί  ενδεχομένως θα προσπαθούσα να δημιουργήσω προγράμματα για τους  ίδιους
τους  εκπαιδευτικούς  σεμινάρια  για  την  ενίσχυση  της  κατάρτισης  τους  για  την  διαρκή
εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών  και  θα  νησιά  Επίσης  κάτω  επειδή  το  έχω  αναφέρει  το
συνολικό θα ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία και την επαφή με τους με τους
γονείς θα στελέχωναν το σχολείο με το απαραίτητο εξοπλισμό με τον απαραίτητο εξοπλισμό
ο οποίος είναι αναγκαίος για την διεκπεραίωση για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου των
εκπαιδευτικών ερώτηση 

3 Γ θεωρείται ότι βοηθάει η οργάνωση ένας τάφος η απάντηση είναι θετική είναι η συνολική
λειτουργία του σχολείου θα πρέπει να διέπεται από συστηματική οργάνωση τόσο σε θέματα
διοικητικά στην οργάνωση εκπαιδευτικού δυναμικού γενικότερα θα πρέπει  να γίνεται  μία
συντονισμένη  προσπάθεια  και  να  υπάρχει  συνεργασία  το  οποίο  απαιτεί  οργάνωση  είναι
θεμελιώδης έστω να υπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια και για τη λήψη αποφάσεων του
σχολικού που αφορούν σχολική μονάδα το σχολείο είναι ένας οργανισμός Όπως συμβαίνει
και  σε  κάθε  επιχείρηση  θα  πρέπει  όλα  του  τα  κομμάτια  να  λειτουργούν  συνδυαστικά
αλληλεπιδρούν όλοι όλα τα τα μέρη του σχολείου προκειμένου να υπάρχει ομαλή λειτουργία
και να επιτυγχάνονται οι στόχοι όλα αυτά τα κομμάτια θα πρέπει να συνεργάζονται κάτι το
οποίο για να στην πει από τη μία πολύ συντονισμένη οργάνωση Αυτό φυσικά είναι κάτι το
οποίο  θα  πρέπει  να έχετε  Από τη  διεύθυνση δηλαδή το  ιδιωτικό  πρόσωπο θα  πρέπει  να
διαθέτει οργανωτικές ικανότητες για να συντονίσει όλα τα υπόλοιπα μέρη που αποτελούν την
σχολική μονάδα ερώτηση

4 Α αν ήμουν ο διευθυντής του σχολείου τι θα έκανα κάτι το οποίο γίνεται έτσι κι αλλιώς
μεγάλο  βαθμό  θα  προσπαθούσα  να  παρέχω  κίνητρα  για  την  καλύτερη  λειτουργία  του
σχολείου στους  εκπαιδευτικούς  θα συζητούσα συχνά και  θα προσπαθούσα να βρίσκουμε
συνεχώς αρωγός δίπλα στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών και να τους στηρίζω σε κάθε
τους  προσπάθεια πάντα με απόλυτη διάθεση για  να συζητήσουμε να λύσουμε  θέματα οι



κρίσεις  σε  ζητήματα  τα  οποία  προκύπτουν  θα  αναζητούσαν  τρόπους  προκειμένου  να
επιβραβεύσω το προσωπικό και να κάνω συνέχεια αναφορά στα θετικά των προσπαθειών
τους και όταν επιτυγχάνονται στόχοι θα επισημάνατε συνεχώς την θετική προσπάθεια που
γίνεται και θα θα την επιβραβεύω 

βα  Είναι  ο  πιο  αποτελεσματικός  γίνεται  και  τέλος  θα  έλεγα  ότι  και  τα  προγράμματα
επιμόρφωσης  προκειμένου  να  υπάρχει  διαρκής  κατάρτιση  του  προσωπικού  και  να
ενημερώνονται συνεχώς σε να ενισχύονται οι δυνατότητες και οι δεξιότητες που ήδη διαθέτει
το  προσωπικό  αλλά  να  υπάρχει  μία  ενίσχυση  όλο  αυτό  θα  ήταν  κάτι  το  οποίο  θα
προσπαθούσα να κάνω προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι  το προσωπικό του σχολείου και
Επομένως να υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότητα στην σχολική μονάδα ερώτηση 4β τόσο
Οι δικές μου ανάγκες αλλά και γενικότερα των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία ιδίως οι
εκπαιδευτικοί  σε  δομές  στα  πλαίσια  της  ειδικής  αγωγής  έχουν  την  ανάγκη  για  συνεχή
κατάρτιση και επιμόρφωση και θεωρώ ότι θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα της
πολιτείας για την για τη βελτίωση Γιατί αυτό θα λειτουργούν και θα βελτιώνουν και την
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης οι ανάγκες επόμενους
είναι  αυξημένες είμαστε εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  έχουμε έχουμε καταρτιστεί  για αυτό και
μπορούμε και βρισκόμαστε στους χώρους στο χώρο της ειδικής αγωγής Ωστόσο θεωρεί πολύ
σημαντική  την  Δια  Βίου  Μάθηση  γιατί  μέσα  από  την  ενίσχυση  των  δεξιοτήτων  την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τι καινούργιο υπάρχει μπορούν να βελτιώσουν τις ακόμη
περισσότερο  τις  δεξιότητές  μας  να  ενθαρρύνουν  την  προσπάθειά  μας  να  μπορούμε  να
Είμαστε  ικανοί  να  οργανώνουμε  και  να  συντονίσουμε  το  περιβάλλον  της  μάθησης  να
μπορούμε να αξιοποιούμε όλα τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή και μπορούν
να τα εντάξουμε στο έργο μας αυτά αισθάνομαι Ελπίζω να βοήθησα και 

Συμμετέχων 11 

Λοιπόν Γεια σας Θα ήθελα παρακαλώ να σας πάρω μία συνέντευξη για την εργασία μου που
έχει τίτλο ηγεσία και οι ειδικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ειδικό σχολείο
Ρεθύμνου και έχει να κάνει σχέση και με τη συνεργασία του προσωπικού και τις επιδόσεις
τους και είναι μία ποιοτική προσέγγιση που θα χρειαστεί εγώ μετά να αναλύσω 

Θα ήθελα παρακαλώ κάποια στοιχεία  σας το όνομα και  το επίθετό σας Εάν μπορείς  ναι
ηλικία  σας  28 ετών  σπουδές  σας  νηπιαγωγός  παιδαγωγικό προσχολικής  εκπαίδευσης  και
μεταπτυχιακό ειδική αγωγή ωραία σχολική δομή που εργάζεστε ειδικό σχολείο Ρεθύμνου 

Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε τη γνώμη σας για τα χαρακτηριστικά ενός ή μιας ιδανικής
ενός  ιδανικού  διευθυντή  μιας  ελληνικής  διευθύντριας  σχολικής  μονάδας  ειδικής  αγωγής
Προσωπικού Και με εξωτερικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα συνεργάτες που μπορεί
να πραγματοποιηθούν κάποιες εκδρομές συνεργάτες όπως θα ήτανε για παράδειγμα ο σε μία
ενδεχόμενη σε μία ενδεχόμενη τη γνώμη σας αν μπορείτε να μου πείτε ναι ουσιαστικά που να
τελειώνουν τα παιδιά Ή κάποιος άλλος χώρος που είναι εκπαιδευτικός Αυτό είναι το πρώτο
και κυρίως η εργασία το δεύτερο είναι  το Ένα τρίτο θα ήτανε συνεννοήσεις  που δεν θα
γίνονται σωστά το ωράριο Προβλήματα πάρα πολύ ωραία 

Θα ήθελα τώρα σχετικά με την αντίληψη που έχετε για το θεσμό του ειδικού σχολείου κατά
τη γνώμη σας Πώς ορίζεται το ειδικό σχολείο και πώς διαφοροποιείται ας πούμε από το
Γενικό σχολείο είναι ένα Πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές με και και και Καλώς ρε φίλε ποιος
θα πάω ποιος θα πάει τώρα φίλε σε γάμο και ιστορία φορά κινητά τελειώσανε φίλε θα ναι
φίλε οδός τώρα Τι ώρα έχεις μάθημα Θοδωρή Θοδωρή Τι ώρα έχεις μάθημα 



Θα ήθελα παρακαλώ να σας πάρω μία συνέντευξη για την εργασία μου που έχει τίτλο ηγεσία
και οι ειδικοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παιδικό σχολείο Ρεθύμνου και έχει
να κάνει σχέση και με τη συνεργασία του προσωπικού και τις επιδόσεις τους και είναι μία
ποιοτική προσέγγιση θα χρειαστεί εγώ μετά να αναλύσω 

Θα ήθελα παρακαλώ κάποια στοιχεία σας το όνομα και το επίθετό σας 28 ετών σπουδές σας
νηπιαγωγός παιδαγωγικό προσχολικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό πάνω στο νηπιαγωγείο
ωραία σχολική δομή που εργάζεστε ειδικό σχολείο Ρεθύμνου 

Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε τη γνώμη σας για τα χαρακτηριστικά ενός ή μιας ιδανικής
ενός ιδανικού διευθυντή μιας ελληνικής διευθύντριας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής το
πρώτο  και  κυριότερο  την  συνεργασία  μεταξύ  του  διευθυντή  και  των  εμπλεκομένων
εκπαιδευτικών αλλά και βοηθητικού προσωπικού και με τους γονείς κάποιος άλλος χώρος
που είναι εκπαιδευτικός Αυτό είναι το πρώτο και κλήση εργασία το δεύτερο είναι το λαό
Συνεννοήσεις  που  δεν  θα  γίνονται  σωστά  ή  κάποια  το  ωράριο  των  παιδιών  Και  πώς
διαφοροποιείται ας πούμε από το Γενικό σχολείο είναι ένα Πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές με
πολλαπλές δυσκολίες μπορούν να πάρουν μέρος και να λάβουν μία ειδική φροντίδα σε ένα σε
ένα Πλαίσιο που η ελευθερία και οι εκπαιδευτικοί σωματικά Σωματικά και ψυχολογικά τον
θεωρείτε ότι υπάρχουνε δυνατά και αδύνατα σημεία στο ειδικό σχολείο το σχολείο δηλαδή αν
παρατηρήσουμε κάποιο κομματικό βελτίωση κατά τη γνώμη σας 

Ποιο είναι αυτό το δυνατό σημείο που το χαρακτηρίζει και πιο Ίσως αυτό που το κάνει πιο
αδύνατο σχόλιο Ότι όλοι είμαστε αποδεκτοί το αδύναμο σημείο Ίσως είναι ότι δεν υπάρχει
άμεση επαφή με παιδιά ίδιας ηλικίας που μπορεί να έχουν μία πιο τυπική ανάπτυξη Ωραία αν
Εσείς ήσασταν η διεύθυνση της μονάδας Αυτής τι θα αλλάζατε νομίζω ότι θα κρατούσε την
τη σύσταση του νηπιαγωγείου στο ουσιαστικά δουλεύει τώρα Ίσως να προσπαθήσω λίγο να
εξατομικεύσει το πρόγραμμα του κάθε παιδιού όσο το δυνατόν περισσότερο για να αναπτύξει
κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες Τι γίνεται ήδη είναι η εσωτερική ή εξωτερική ουσιαστικά
επαφή τους με το με την πραγματική ζωή με την πραγματική ζωή έξω θα ήθελα παρακαλώ
σχετικά με τα λειτουργικά προβλήματα στη σχολική σας μονάδα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι
η συχνή αλλαγή προσωπικού όπως των αναπληρωτών μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του
σχολείου σίγουρα μπορεί να επηρεάσει είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται και σε ένα ειδικό
σχολείο  όχι  μόνο  στο  ειδικό  και  που  τα  παιδιά  έχουν  ανάγκη  από  μία  ρουτίνα  και  με
σταθερότητα  του  προσωπικού  δημιουργείται  μία  αναστάτωση  τόσο  στα  παιδιά  αλλά
ταιριάζουν  και  στη  συνεργασία  των  εμπλεκομένων  έτσι  ανθρώπων  εκπαιδευτικών  στο
σχολείο σας υποδομές προκειμένου να εργαστεί το προσωπικό όπως επιθυμεί Όσον αφορά
τον εξοπλισμό είναι υπερπλήρης αυτό που Ίσως θα ήταν ακόμα καλύτερα στην οποία έχετε
γυμναστικά όργανα και τα λοιπά και μετά από πολύ ωραία προβλήματα που θεωρείτε εσείς
σημαντικά πέρα από αυτά που αναφέραμε τώρα στη λειτουργική του δομή θα μπορούσατε να
σκεφτείτε  και  αν  ναι  πώς  θα  μπορούσατε  να  τα  επιλύσετε  αν  ήσασταν  η  διεύθυνση
προβλήματα έχω εντοπίσει ήδη Ναι θέλω κάποια ιδιαίτερα Δεν πειράζει που μου συνέχεια
υπάρχει  αυτό όταν υπάρξει  συνεργασία εκπαιδευτικών αυτό πολύ ωραία σχετικά με τους
παράγοντες  που  αφορούν  την  οργάνωση  και  τη  διοίκηση  στην  αποτελεσματικότητα  του
ειδικού σχολείου 

Όσον αφορά Οργάνωση και Διοίκηση πώς ορίζετε εσείς αποτελεσματικό το ειδικό σχολείο
γνωρίζω αποτελεσματικότερα σχολείο και δεν πειράζει όπως νομίζετε όπως μπορείτε να το
σκεφτείτε και για να σας διευκολύνω λίγο Ίσως θα μπορούσατε να σκεφτείτε τρόπους που θα
βοηθούσε  στην  αποτελεσματικότητα  του  ειδικού  σχολείου  αποτελέσματα  από  το  ειδικό



σχολείο θεωρώ ότι είναι  το ένας παράγοντας που πρέπει  να είναι  συντονισμένο και  γιατί
έχουν άμεση επαφή τα παιδιά με αυτό πολύ ωραία συνεργασία με τους ανθρώπους που είναι
το ειδικό προσωπικό και χρειάζονται είναι απαραίτητο να βοηθάνε τα παιδιά να ξετυλιχτούν
τόσο σωματικά αλλά και ψυχικά πολύ ωραία σχετικά με την οργάνωση που έχει ένα ειδικό
σχολείο θεωρείται ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι τρόποι που θα μπορούσα να το
κάνω πιο αποτελεσματικό Ίσως να υπάρχει ένα μόνιμο προσωπικό στο σχολείο να υπάρχουν
μόνιμοι λογοθεραπευτής εργοθεραπευτής ειδικό σχολείο

Επομένως  Πόσο  μάλλον  σε  ειδικό  σχολείο  είναι  άκρως  απαραίτητες  και  θα  έπρεπε  να
υπήρχαν πολύ ωραία σχετικά με τη δυναμική του προσωπικού 

πώς θα προσπαθούσατε να ενθαρρύνετε το προσωπικό αν ήσασταν η διεύθυνση για να είναι
καλύτερη η συνεργασία μεταξύ τους Και όταν Με αυτό τον τρόπο χώρο με συζήτηση και με
τα αποτελέσματα ότι αυτό το πράγμα που η δουλειά που γίνεται μέσα έχετε τα αποτελέσματα
και  είναι  πάρα  πολύ  ωραία  θεωρείται  απαραίτητες  τις  ανάγκες  σας  για  συμμετοχή  στα
προγράμματα  επιμόρφωσης  και  γιατί  είναι  άκρως  απαραίτητα  Γιατί  βλέπουμε  ότι  η
εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλές και το προσωπικό χρειάζεται για να μπορέσουμε να
είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά Από μένα στέλνει συνεχή επιμόρφωση τελειώνω τώρα σε
παρακαλώ θα μπορούσατε κάτι να προσθέσετε θεωρείται κάτι απαραίτητο να επισημάνετε
υπηρετήσεις αυτή που που μου 


