
 

                                        Για την επιλογή Δ/ντών 

Δημοκρατία στα σχολεία  - Ένα όραμα που βρίσκεται ακόμα μακριά 

Σχετικά με το θέμα της επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, θεωρούμε  θετική 

εξέλιξη τη θεσμοθέτηση  για πρώτη  φορά της  συμμετοχής του Συλλόγου Διδασκόντων  

σε αυτή τη διαδικασία. Αποτελεί από παλιά  εκφρασμένη θέση μας, η επιλογή των 

Διευθυντών  να μην  συνδέεται με διαδικασίες ατομικής ή άλλης αξιολόγησης, αλλά να 

είναι αποτέλεσμα επιλογής των Συλλόγων Διδασκόντων.  

Έτσι έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα, για να προχωρήσουμε στον εκδημοκρατισμό του 

δημόσιου σχολείου. Λείπουν όμως  ακόμη βασικά στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή και 

γι αυτό απαιτείται: 

 Να ανατραπεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες των 

διευθυντών και να επανακαθοριστούν σε ένα νέο πλαίσιο άμεσης δημοκρατίας, ώστε να 

μη βρεθούμε πάλι σε ίδιες καταστάσεις, όπου διευθυντές «κουνούσαν το δάχτυλο» στους 

συναδέλφους που αντιστέκονταν στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του προηγούμενου 

διαστήματος. Ο διευθυντής θα πρέπει να υπερασπίζεται το Δημόσιο Σχολείο  σεβόμενος 

το ρόλο της κάθε  συνιστώσας της  σχολικής μονάδας (διδασκόντων-μαθητών-γονέων). 

 Η  ενίσχυση της παρέμβασης  του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαδικασία επιλογής του 

Δ/ντή, αυξάνοντας το ποσοστό της συμμετοχής του. Με το υπάρχον σύστημα επιλογής  

δεν διασφαλίζεται  επαρκώς η βούληση του συλλόγου.  

 Να αναβαθμιστεί  ο   ρόλος του  Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να αποτελεί το βασικό 

διοικητικό όργανο της σχολικής μονάδας.  Ο σύλλογος, με το  Δ/ντή - ίσο  μεταξύ ίσων - να   

αποφασίζει για όλα τα θέματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα (διδακτικό, 

παιδαγωγικό, διοικητικό έργο, λειτουργικές ανάγκες και οικονομική διαχείριση κ.α.) με 

απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές  διαδικασίες. Έτσι ο σύλλογος θα πρέπει: 

 να έχει τη δυνατότητα ανάκλησης του Δ/ντή, υπό  προϋποθέσεις, όταν αυτός 

αδυνατεί να εκπληρώσει το ρόλο, για τον οποίο επιλέχτηκε. 

 να υπερασπίζεται  τα δικαιώματα των  μαθητών  και  τα  εργασιακά του 

δικαιώματα.  



 να έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την  εκπλήρωση  του εφαρμοστέου 

σχολικού έργου. 

 Θα πρέπει επίσης να αρθούν οι αποκλεισμοί για τις ειδικότητες των ολιγόωρων 

μαθημάτων. Αποκλείονται οι ειδικότητες που δεν μπορούν να συμπληρώσουν πλήρως το 

διδακτικό  ωράριο των Δ/ντών σε  μικρά σχολεία.  

 

 Επιπλέον δεν πρέπει να  ξεχνάμε ότι χωρίς χρήματα για την Παιδεία, χωρίς  μαζικούς 

διορισμούς, χωρίς αντισταθμιστική αγωγή, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών 

επιτροπών κλπ. δεν μπορεί να  σταθεί  κανένας Δ/ντής, όσο προοδευτικός κι αν είναι και 

κανένας  σύλλογος δε θα μπορέσει να πάρει αποφάσεις με αντίκρυσμα. Επίσης πρέπει να 

γίνει κατανοητό ότι οι όποιες δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις δεν μπορούν  να 

υλοποιηθούν, αν δεν υπάρξει σύγκρουση με την  κυρίαρχη πολιτική δηλ. με την Ε.Ε.,το 

ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και το Κεφάλαιο. 

 

Στην παρούσα λοιπόν κατάσταση και παρ’ όλες τις επιφυλάξεις μας, καλούμε τους 

συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά στις συγκεκριμένες ψηφοφορίες και να στηρίξουν   

αυτούς που έχουν δείξει έμπρακτα την αφοσίωσή τους στις συλλογικές διαδικασίες  και 

τον σεβασμό τους στις συλλογικά διαμορφωμένες θέσεις του κλάδου. Αυτούς που  

θέλουν να συμβάλλουν να γίνει πράξη το όνειρο ενός διαφορετικού σχολείου που 

ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες , ενταγμένου στη προοπτική μιας άλλης πιο δίκαιης – 

ανθρώπινης κοινωνίας.  

Παράλληλα δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε όλα τα παραπάνω για 

τον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό των σχολείων. Γιατί εάν δεν υλοποιηθούν οι 

προηγούμενες προϋποθέσεις και κυρίως αυτή της σύγκρουσης με τις καπιταλιστικές 

αναδιαρθρώσεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί και πάλι ο κλάδος για τη 

συνέχιση μιας πολιτικής που υποβαθμίζει  συστηματικά τη δημόσια εκπαίδευση. 

 

 

 

 



 


