
Μελέτη περίπτωσης

Η μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί αναφέρεται σε ένα 
πολύ-θέσιο Δημοτικό Σχολείο επαρχιακής πόλης. Ένα σχο-
λείο που αριθμεί 130 περίπου μαθητές. Το συγκεκριμένο 
σχολείο είναι από τα παλαιότερα σχολεία της περιοχής και 
με τις περισσότερες επιτυχίες. 

Στο τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς ο διευθυντής 
που ήταν στο σχολείο για αρκετά χρόνια έφυγε με σύνταξη. 
Ο νέος διευθυντής που ανέλαβε τα καθήκοντά του από τον 
Σεπτέμβριο ήταν δάσκαλος σε όμορο σχολείο και γνώστης 
του κλίματος που επικρατούσε στο νέο του σχολείο αλλά 
και της τοπικής κοινωνίας. Γνώριζε ότι το κλίμα μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και του προηγούμενου διευθυντή δεν ήταν 
θετικό. Οι σχέσεις του συλλόγου γονέων και των εκπαι-
δευτικών επίσης δεν ήταν οι καλύτερες. Προσπαθώντας 
να καταλάβει τους λόγους που γινόταν αυτό κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ο βασικός λόγος ήταν ο προκάτοχός του 
διευθυντής αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευ-
τικών ήταν μεγάλοι σε ηλικία και δύσκολοι χαρακτήρες. Ο 
διευθυντής προβληματίστηκε πως θα χειριστεί το θέμα. Αξί-

Διαπροσωπικές σχέσεις 
και σχολικό κλίμα
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ζει να αναφερθεί ότι στη σχολική μονάδα τοποθετήθηκαν 
τρεις νέοι εκπαιδευτικοί που αντικατέστησαν τρεις παλιούς 
εκπαιδευτικούς που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης. 
Θεώρησε πως θα ήταν πιο εύκολο να περάσει τις θέσεις του. 
Τις ημέρες που οι εκπαιδευτικοί προσέρχονταν στο σχολείο 
και πριν αρχίσουν τα μαθήματα ο διευθυντής κάλεσε στο 
γραφείο του τους νέους εκπαιδευτικούς, τον καθένα χωρι-
στά, και τους ενημέρωσε για τις ιδέες του και τους στόχους 
που έθεσε για το σχολείο. Τους ενθάρρυνε και τους ζήτησε 
να συνεργαστούν μαζί του για να βελτιώσουν τη λειτουργία 
της σχολικής μονάδας.

Στη συνέχεια κάλεσε το σύλλογο γονέων και συζήτησαν 
για τη συνεργασία που πρέπει να έχει ο σύλλογος γονέων 
με το σύλλογο διδασκόντων. Ενημέρωσε το Δ.Σ. του συλ-
λόγου γονέων μέχρι που φτάνουν τα όρια της συνεργασίας 
και τους υπέδειξε ότι δεν θα δεχτεί παρεμβάσεις στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. Επίσης τους ενημέρωσε ότι ο κάθε 
δάσκαλος θα ορίσει μία μέρα εβδομαδιαίως για ενημέρωση 
και συνεργασία με τους γονείς και μόνο τη συγκεκριμένη 
μέρα και ώρα θα μπορούν να ενημερώνονται για την σχο-
λική επίδοση των παιδιών τους. Μια μέρα πριν τον αγιασμό 
για την έναρξη των μαθημάτων στη συνεδρίαση του συλλό-
γου διδασκόντων ενημέρωσε όλους τους εκπαιδευτικούς 
για τις ιδέες του και το πώς θα υλοποιηθούν. Τους ενημέ-
ρωσε επίσης και για τη συνεργασία που είχε με το σύλλογο 
γονέων. Ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν με 
ζήλο, να έχουν συνεργασία μεταξύ τους, να βοηθήσουν 
και να ενημερώσουν τους νέους συναδέλφους για το μα-
θητικό δυναμικό. Αφού έγινε η κατανομή των τάξεων και 
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ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων 
ευχήθηκε στους εκπαιδευτικούς καλή δύναμη και όλοι μαζί 
να προσπαθήσουν να έχουν επιτυχία στο σχολείο.

Σχολιασμός

Σ΄ έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει συνεχώς, το σχολείο που 
αποτελεί το βασικό πυρήνα μόρφωσης και τον συνδετικό 
ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στην πα-
γκόσμια κοινότητα, δεν είναι δυνατόν να είναι στατικό και 
αμετάβλητο στο πέρασμα του χρόνου και στις προκλήσεις 
του μέλλοντος. Το σχολείο θα πρέπει να λάβει υπόψη του 
τα νέα δεδομένα και να αποδεσμευτεί από τις παραδοσι-
ακές δομές του. Για να μην είναι το σχολείο στατικό και 
απλός θεατής στις συνεχείς εξελίξεις είναι αναγκαία η ανά-
πτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων και η διαμόρφωση 
θετικού σχολικού κλίματος, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι 
περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στον εργασια-
κό τους χώρο. Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη 
των παραπάνω θεωρείται η σωστή και εποικοδομητική επι-
κοινωνία των μελών της σχολικής μονάδας.

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης βλέπουμε ότι ο 
νέος διευθυντής αφού μελέτησε το πρόβλημα που υπάρχει 
στο σχολείο του προσπαθεί να δώσει λύση. Φαίνεται πως 
θέλει να δώσει όραμα και στόχους για το σχολείο. Τον ενδι-
αφέρει να βελτιωθεί το κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
και τους γονείς. Θετικά κρίνεται η πρωτοβουλία του να κα-
λέσει το σύλλογο γονέων και να αναζητήσουν καλύτερους 


