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Οι άνθρωποι του S.B.Y καταθέτουν την εμπειρία τους, τις σκέψεις τους και όσα
αποκόμισαν από τη συμμετοχή και την εργασία τους στην Ομάδα.
Ρεβέκκα Γαλιατσάτου, ψυχολόγος, εισηγήτρια των καινοτόμων ομάδων του
σχολείου
Το 2005 ο καθηγητής ELLIOT, καλεσμένος από το ΛΛΠ, ανάμεσα στα πολλά υπέροχα
και αποκαλυπτικά για την εκπαίδευση που είχε αναφέρει…είπε και μια φράση
καταλυτική για την συνέχεια της επαγγελματικής μου πορείας, είπε: « …ρίξτε τους
τοίχους των τάξεων...βγείτε από την εσωστρέφεια και την απομόνωση…».
Κάπως έτσι προέκυψε και η ιδέα εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο
μας.
Οι προτάσεις μου έτυχαν καθολικής και άμεσης αποδοχής από όλους μέσα στο
σχολείο, frères, Γενική Διεύθυνση, διευθύνσεις μονάδων, σύλλογο διδασκόντων.
Ήταν κάτι που με γέμισε αισιοδοξία και δύναμη! Ξεκινήσαμε αμέσως διαδικασίες και σαν
αρχή οργανώσαμε στην αρχή, τρία καινοτόμα προγράμματα, ένα από αυτά ήταν και το
S. B. Y.
Από τότε κύλησαν σχεδόν 20 χρόνια, δημιουργικά, γιατί κάθε μέρα έκρυβε κάτι νέο,
αποκαλυπτικά,

γιατί

αβίαστα

αποκαλύπτονταν

δυνατότητες

τεράστιες

των

εκπαιδευτικών, των μαθητών και γενικά όλων όσοι εμπλέκονταν σε αυτό το εγχείρημα.
Προσωπικά με γέμιζε αισιοδοξία, μου έδινε κουράγιο και ώθηση να συνεχίσω.
Ελπίζω όσοι από το σχολείο μας συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια να νοιώθουν εξ ίσου
όμορφα, να γεμίζουν δύναμη και να προχωρήσουν εκσυγχρονίζοντας το δυναμικό αυτό
θεσμό.

Παναγιώτης Μαμαλής, μαθηματικός, εμπνευστής του ονόματος της ομάδας
Το STAND BY YOU...17 χρόνια μετά.
Tο S.B.Y. (stand by you) δημιουργήθηκε από την ανάγκη κάποιων εκπαιδευτικών να
προσεγγίσουν μαθητές με ιδιαίτερες κοινωνικές συμπεριφορές, ν’ αναγνωρίσουν και να
καταγράψουν το πρόβλημά τους· και να αναδείξουν τρόπους αντιμετώπισης.
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Το S.B.Y. αποτέλεσε και νομίζω αποτελεί και σήμερα για το Σχολείο μας μία διαδικασία
ενσωματωμένη στη λογική της έρευνας δράσης.
Ήταν μια γραμμική μεθοδολογία που άρχιζε με σχεδιασμούς και τελείωνε· με την
αξιολόγηση των πράξεων που έγιναν στην πορεία.
Πρόκειται περισσότερο για μια κυκλική διαδικασία κατά την οποία οι συμμετέχοντες
δρούσαν-ούν με μια στρατηγική προσπαθώντας ν’ αναπτύξουν δομές κατανόησης και
αντιμετώπισης του προβλήματος.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ
ΤΗ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΣΚΕΨΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΔΡΑΣΗ
Η συζήτηση

η πρακτική και η σύνθεση και ανασύνθεση των προβλημάτων

ερχόντουσαν σ’ επαφή έτσι ώστε

μπορούσαμε να εφαρμόζουμε συστηματικά,

υπεύθυνα το σύνολο των βελτιώσεων που μπορούσαμε να επιτύχουμε τόσο στην
κατανόηση όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της συμπεριφοράς των
παιδιών.
Με δεδομένο ότι ως εκπαιδευτικοί έχουμε διαφορετικές ικανότητες, απόψεις, εμπειρίες,
ιδιοσυγκρασία και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, θα ήταν πολύ δύσκολο αν όλοι
αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα διαχείρισης μιας τάξης ή κάποιων προσώπων με τον ίδιο
τρόπο.
Αν και μπορούμε να υποθέσουμε ότι ορισμένες φορές μπορούμε να έχουμε πολλές
ομοιότητες ως προς τον τρόπο διαχείρισης μιας διασπαστικής συμπεριφοράς.
Στα πλαίσια αυτά με το πρόγραμμα S.B.Y. αρχίσαμε μια συστηματική καταγραφή των
προβλημάτων συμπεριφοράς κάποιων παιδιών, προσπαθήσαμε να βρούμε τις
καταβολές του προβλήματος, ν’ ανακαλύψουμε κοινούς τρόπους αντιμετώπισης των
προβλημάτων προσπαθούσαμε να δούμε τα περιθώρια αλλαγής της συμπεριφοράς και
των επιλογών των παιδιών.
Με στόχους να περιορίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον ευρύτερο
χώρο του σχολείου με δεδομένη όχι (μόνο) την πειθαρχική παρέμβαση αλλά την
κατανόηση του προβλήματος και την αντιμετώπιση των σε βάθος χρόνου.
Τι μάθαμε ...Το πρόγραμμα του S.B.Y. μας έδωσε τη δυνατότητα προσέγγισης πολλών
παιδαγωγικών θεμάτων, καταλάβαμε όμως ότι πολλά προβλήματα συμπεριφοράς είναι
ουσιαστικά στρατηγικές αναζητήσεις της προσοχής από το παιδί. Το παιδί μαθαίνει
μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται ενεργός εξάρτηση ότι ορισμένες μορφές
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συμπεριφοράς του εξασφαλίζουν την προσοχή των άλλων και αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να υιοθετεί αυτές τις συμπεριφορές ως μέρος της καθημερινότητας του.
Ως ένας από τους συνιδρυτές του S.B.Y και εμπνευστής του τίτλου του, εκτιμώ ότι
αποτελεί μια επικαιροποίηση της παιδαγωγικής αντίληψης του M.Champagnat. H όλη
διαδικασία όσμωσης με παιδιά, συναδέλφους, γονείς με ωφέλησε τα μέγιστα ως
εκπαιδευτικό.
Με εκτίμηση
Μαμαλής Παναγιώτης
Καθηγητής Μαθηματικών
Ηλίας Γκαραβέλης, Διευθυντής Δημοτικού

1.

Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως μέλος της

Διεύθυνσης της βαθμίδας σας;
Το S.B.Y με τον εποικοδομητικό διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων, τη συσσωρευμένη
εμπειρία πολλών ετών εφαρμογής λειτουργεί καθαρά υποστηρικτικά για τα μέλη του και
συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων.

2.

Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην

προσωπική σας εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Η συμβολή του S.B.Y στην προσωπική μου παιδαγωγική εξέλιξη και ανάπτυξη είναι
μεγάλη και ουσιαστική. Αποτελεί την ψύχραιμη προσέγγιση σε θέματα που απασχολούν
τη μονάδα και αυτή με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα της γόνιμης συνεργασίας των
μελών του.

3.

Πείτε σας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη

θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
▪ Σχέσεις εμπιστοσύνης
▪ Εχεμύθεια
▪ Αλληλεγγύη

4.

Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός

του S.B.Y;
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Την έμπρακτη ενασχόληση με τρόπο παιδαγωγικό μιας ομάδας που λειτουργεί
υποστηρικτικά-συμβουλευτικά τόσο απέναντι σε μαθητές που χρήζουν βοήθειας, όσο
και απέναντι στις οικογένειές τους.

5.

Ποιες ανάγκες εκπαιδευτικών καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;

Μοίρασμα – αλληλεγγύη – συναισθηματική αποφόρτιση και εξισορρόπηση – ψύχραιμη
προσέγγιση συμβάντων – παιδαγωγική θεώρηση.

6.

Ποιες ανάγκες της βαθμίδας καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;

Την εστίαση και ενασχόληση σε άτομα (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς) που με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο απασχολούν τη βαθμίδα (συνήθως αρνητικά).

7.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που

εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
Ο παράγοντας χρόνος συνιστά μια αντικειμενική δυσκολία λόγω του ότι οι συναντήσεις
είναι εβδομαδιαίες και μερικές φορές από αργίες, γιορτές κ.ο.κ. μπορεί να γίνουν και
15ήμερες, γεγονός που απομακρύνει τις συνεδρίες από τα συμβάντα.
Παύλος Παππάς, Υποδιευθυντής Δημοτικού
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως μέλος της Διεύθυνσης
της βαθμίδας σας;
-

Ενδιαφέρουσες προτάσεις – πρακτικές για την αντιμετώπιση καθημερινών

θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
-

Προτάσεις για μαθητές και μεθόδους στήριξής τους
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;

-

Επιβεβαίωση γνώσεων, πρακτικών, δράσεων που ήδη γνώριζα

-

Προτάσεις για διαφορετική οπτική σε καταστάσεις παιδιών
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
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-

Τακτικές συνεδριάσεις

-

Ειλικρίνεια μεταξύ συμμετεχόντων σε αυτή την ομάδα

-

Εχεμύθεια και εμπιστοσύνη
4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;

Μία διαφορετική οπτική σε ζητήματα.
5. Ποιες ανάγκες εκπαιδευτικών καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
Υποστήριξης και στήριξης
6. Ποιες ανάγκες της βαθμίδας καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
Επίλυση ή προτάσεις λύσεων για άμεσα καθημερινά ζητήματα

Χάρις Ζούβελου, Επόπτρια Α’-Δ’ Δημοτικού
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως επόπτη;
Η αλήθεια είναι πως δεν έχω μέτρο σύγκρισης, με την έννοια ότι το S.B.Y. το γνώρισα
συγχρόνως με την εμπλοκή μου στη θέση αυτή. Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσα να
φανταστώ την εποπτεία χωρίς την εβδομαδιαία στήριξη της συγκεκριμένης ομάδας. Η
αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη, η ανταλλαγή απόψεων, οι ιδέες και οι προτάσεις
που ακούγονται βοηθούν τόσο στην αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων, όσο και
στην πρόληψη παρόμοιων.
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Πιστεύω γενικά στη δύναμη των ομάδων και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη με έχει
βοηθήσει πολύ και ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο χειρίζομαι καταστάσεις, τόσο
μέσα στη σχολική τάξη όσο και ως επόπτρια. Θυμίζει σ’ ένα βαθμό τα προγράμματα
ενδυνάμωσης που προσφέρονται σε εκπαιδευτικούς και μη.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
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καλή χημεία ανάμεσα στα μέλη



διακριτικότητα στον χειρισμό περιπτώσεων, ειδικά σ’ αυτές όπου

εμπλέκονται και άλλοι συνάδελφοι


υποστήριξη από τη γενική διεύθυνση και άλλους πιθανούς

συνεργάτες
4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
Με δεδομένη τη συχνότητα και την ποικιλία δύσκολων καταστάσεων που προκύπτουν
σ’ ένα σχολείο, ειδικά σ’ ένα με τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών όσο το δικό μας, μοιάζει
εξαιρετικά δύσκολο να μπορεί ένας μόνο άνθρωπος, απ’ όποια θέση κι αν προσεγγίζει
το θέμα, (εκπαιδευτικός στην τάξη, επόπτης, διευθυντικό στέλεχος κλπ) να μπορεί να
εμβαθύνει σε καθεμιά, να δει όλες τις πτυχές με την απαραίτητη αποστασιοποίηση και
να προτείνει κάποια βοηθητική λύση. Ομάδες σαν το S.B.Y. είναι απαραίτητες. Ακόμα
και το πώς θα παρουσιάσουμε το θέμα στην ομάδα, μας βοηθάει να το δούμε λίγο
διαφορετικά. Στη συνέχεια έρχεται η φρέσκια ματιά των υπόλοιπων, που, έχοντας μια
‘απόσταση ασφαλείας’ θα εντοπίσουν ευκολότερα κάτι που μπορεί να έχει διαφύγει και
θα βοηθήσουν να βρεθεί μια εποικοδομητική λύση.
5. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
Ο χρόνος μοιάζει να μην είναι ποτέ αρκετός! Υπήρξαν εβδομάδες που η ομάδα έπρεπε
να διαχειριστεί τόσα θέματα, που τα 45’ δεν ήταν αρκετά ούτε για τα μισά απ’ όσα
έπρεπε να συζητηθούν.
Το γεγονός ότι η συνάντηση γίνεται στο γραφείο του διευθυντή συνεπάγεται πολύ
συχνές διακοπές από τηλέφωνα, συναδέλφους που χρειάζονται κάτι εκείνη τη στιγμή
κλπ (Ίσως θα είχε νόημα η «μεταστέγαση» της ομάδας σε άλλο χώρο από του χρόνου).

Νικόλ Πρίντεζη, Επόπτρια Ε’- Στ’ Δημοτικού
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως επόπτη;
-

Στην παραπάνω επικοινωνία με τα παιδιά.

-

Στην ενίσχυση της δικής μου αντίληψης.
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-

Στην στοχευμένη κα καλύτερη προσέγγιση των μαθητών με ιδιαίτερα

θέματα.
-

Στη μεθοδευμένη και οργανωμένη αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων

που μπορούν να προκύψουν όχι μόνο σε ατομικά αλλά και σε ομαδικό
επίπεδο π.χ οργάνωση και συνεργασία μιας ολόκληρης τάξης και των
δασκάλων της.
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
-

Με το να βρίσκω άμεσους τρόπους ώστε να αντιμετωπίσω παιδιά με

ιδιαίτερες δυσκολίες.
-

Με το να συνεργάζομαι καλύτερα με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς

(ακόμα και τους πιο «δύσκολους») για να καταφέρουμε την ομαλή πορεία μιας
τάξης.
-

Με το να αποκτήσω περισσότερο υπομονή και ψυχραιμία και διπλωματία

σε εκρηκτικές στιγμές.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
-

Εχεμύθεια (ό,τι λέμε μένει στην ομάδα!)

-

Καλή συνεργασία (να ακολουθούμε όλες τις κινήσεις που έχουμε

αποφασίσει να γίνονται για κάθε περίπτωση)
-

«Να έχουμε αυτιά να ακούσουμε» γιατί κάποιες απόψεις και συμβουλές

είναι πιο χρήσιμες από αυτές που έχει ο καθένας στο μυαλό του
4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
Όσον αφορά στα παιδιά με την κατάλληλη προσέγγιση νιώθουν ότι κάποιος είναι εκεί
για κείνα, έχουν ένα σημείο-πρόσωπο αναφοράς για οποιαδήποτε ανάγκη.
5. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
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Δυσκολίες θα εμφανίζονταν αν δεν τηρούνται τα παραπάνω, αν η σύσταση της ομάδας
δεν ταιριάζει (εάν τα πρόσωπα που την αποτελούν δεν συμφωνούν μεταξύ τους) και αν
αλλάζουν συχνά τα μέλη της.

Ιωσήφ Περπινιάς, Διευθυντής Γυμνασίου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως μέλος της Διεύθυνσης
της βαθμίδας σας;
Σε μεγάλο βαθμό!! Οι εποπτείες ήταν και είναι το βασικό «εργαλείο». Άλλωστε το S.B.Y
είναι η μετεξέλιξη της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εποπτείας. Το S.B.Y δρα με βάση την πρόληψη και
αποτελεί ένα καινούργιο τρόπο άρθρωσης παιδαγωγικού λόγου στο πλαίσιο του
σύγχρονου σχολείου.
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Συνέβαλε τα μέγιστα γιατί μέσα από την ΟΜΑΔΙΚΗ δουλειά ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΑΜΕ ΟΛΟΙ ΩΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ μ’ έναν επιστημονικό μεθοδικό τρόπο. Παλαιότερα ο καθείς λειτουργούσε
ατομικά, με αυτοθυσία μερικές φορές, αλλά ερασιτεχνικά. Μέσα από τον διάλογο, τη
συνεργασία η αντιμετώπιση παραβατικών και ιδιαζουσών συμπεριφορών μαθητών
έγινε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ,

με

παράλληλη

ανάπτυξη

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ και ΜΕΘΟΔΩΝ.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
-

Εχεμύθεια – κλειστή ομάδα (συμπαγής) – Ικανή Διευθυντική ομάδα στις βαθμίδες

-

Καταγραφή των περιστατικών

-

Επιστημονική συγκρότηση -

Εμπειρία. Κάθε νέος που εισέρχεται πρέπει

σταδιακά να προσαρμόζεται με υπομονή στην ΟΜΑΔΑ.
4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
Προσεγγίζει και υποστηρίζει τους «δύσκολους» μαθητές με ιδιαίτερες κοινωνικές
συμπεριφορές. Βοηθά τις οικογένειες με έμμεσο και άμεσο τρόπο να ασχοληθούν
9

μεθοδικότερες και ουσιαστικότερα με το πρόβλημα του παιδιού τους (περαιτέρω
παραπομπή σε μονάδες ψυχικής υγείας κλπ)
5. Ποιες ανάγκες εκπαιδευτικών καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
Είναι μία μορφή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
καθώς μέσα από τη συνεργασία και τη συνεχή ενημέρωση, οι εκπαιδευτικοί που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκομίζουν χρήσιμα και πολύτιμα στοιχεία που οδηγούν
στη βελτίωση του παιδαγωγικού τους έργου, στην πρόοδο της διδακτικής διαδικασίας
και

στην

αποτελεσματικότερη

διαχείριση

των

διαφόρων

προβλημάτων

που

προκύπτουν.
6. Ποιες ανάγκες της βαθμίδας καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
Η βαθύτερη και ουσιαστική ενασχόληση με τους «δύσκολους» μαθητές από την Ομάδα
S.B.Y ΒΟΗΘΑΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ στο κλίμα της τάξης – της βαθμίδας γενικότερα. Η
πρόληψη είναι το παν στην ομαλή λειτουργία της βαθμίδας και η Ομάδα S.B.Y συμβάλει
τα μέγιστα στο ΚΑΛΟ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ κλίμα μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών –
γονέων.
7. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
-

Η σωστή χημεία της εκάστοτε ομάδας

-

Πρέπει οι Διευθυντές – Υποδιευθυντές της βαθμίδας να είναι απόλυτα
συνεργάσιμοι και ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ για να δουλέψει η Ομάδα S.B.Y

-

Η δυσκολία κάποιων εκπαιδευτικών που δεν ανήκουν στην Ομάδα S.B.Y να
εφαρμόσουν τις μεθόδους - τεχνικές της ομάδας για τη βοήθεια των «δύσκολων
μαθητών»

-

Ο χρόνος, λόγω πολλαπλών καθηκόντων των μελών της ομάδας

-

Το κάθε μέλος της ομάδας πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται προσωπικά με κάθε
δυνατό τρόπο (διάβασμα, εμπειρίες, νέες τεχνικές, πειραματισμοί κ.λ.π)

-

Η καταγραφή που δεν γίνεται πάντα όπως πρέπει και είναι σημαντική ως υλικό
για τους νέους – επόμενους που θα μπουν στην ομάδα. Κυρίως όμως η κάθε
περίπτωση είναι «πιλότος» για μια ενδεχόμενη νέα περίπτωση.

Περπινιάς Ιωσήφ
Μαθηματικός Διευθυντής Γυμνασίου
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(Συμμετοχή στις ομάδες στις ομάδες S.B.Y από το 2005)
α) 2005-2011 ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Υποδιευθυντής Λυκείου
β)2011=2015 ως Διευθυντής του Λυκείου
γ) 2015 έως σήμερα ως Διευθυντής του Γυμνασίου
Άννα Τζιώλη, Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως μέλος της Διεύθυνσης
της βαθμίδας σας;
Στο κομμάτι του παιδαγωγικού έργου που καθημερινά καλούμαι να φέρω σε πέρας το
S.B.Y ήταν υποστηρικτικό διότι μέσα από τη συζήτηση της ομάδας, το μοίρασμα και την
πιο επιστημονική παρέμβαση της ψυχολόγου αποκτούσα και αποκτώ τη δυνατότητα να
εκλαμβάνω το κάθε περιστατικό στις ρεαλιστικές του διαστάσεις και να κάνω όσο το
δυνατόν πιο εύστοχες παρεμβάσεις.
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Το καθημερινό έργο του εκπαιδευτικού είναι συνυφασμένο με τον ψυχο-συνασθηματικό
του κόσμο, νομίζω. Οπότε, κάτω από την προσωπική μου οπτική πρόκειται για δύο
συγκοινωνούντα δοχεία. Η επαγγελματική εξέλιξη κυρίως σε θέματα παιδαγωγικά
συμβάλλει ταυτόχρονα και στην προσωπική.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
-

Να λαμβάνουν σχετική επιμόρφωση τα μέλη της ομάδας ώστε να υπάρχει

αποτελεσματική επικοινωνία
-

Να υπάρχει εμπιστοσύνη, άνεση και αποδοχή μεταξύ των μελών της

ομάδας κυρίως κατά τις ώρες συνεργασίας τους
-

Να αξιοποιούνται οι αποφάσεις της ομάδας στις αναγκαίες παρεμβάσεις

4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
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Γονείς: της συνέχισης του οικογενειακού πλαισιώματος και ενδιαφέροντος και στον
χώρο του σχολείου, πράγμα το οποίο δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας τόσο για τα
παιδιά όσο και για τους ίδιους.
Μαθητές: Αισθάνονται ασφαλείς πρώτον γιατί γνωρίζουν ότι το σχολείο τους
προστατεύει και προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις και δεύτερον γιατί ξέρουν ότι
στην περίπτωση που βρίσκονται σε δύσκολη θέση το σχολείο δομές όπως το S.B.Y να
τους βοηθήσει να βρουν λύση.
5. Ποιες ανάγκες εκπαιδευτικών καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
-

Την ανάγκη της πλαισίωσης στον χώρο εργασίας

-

Την παροχή συμβουλών – κατευθυντήριων γραμμών ώστε να νιώθουν

ασφαλείς ότι ενεργούν σωστά και κάνουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις
-

Την παροχή βοήθειας – ενημέρωσης όταν βρίσκονται μπροστά σε μία

πρωτόγνωρη ή δύσκολη κατάσταση.
6. Ποιες ανάγκες της βαθμίδας καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
Το βοηθάει να λειτουργεί συντονισμένα, να ελέγχει το καθημερινό σχολικό γίγνεσθαι με
τρόπο αποτελεσματικό και να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες
των μαθητών και των οικογενειών τους.
7. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
-

Όταν προκύπτει (συχνά) αλλαγή σύνθεσης ομάδας – αλλαγή προσώπων

– και κυρίως όταν εισέρχονται πρόσωπα με παγιωμένες προσωπικές αντιλήψεις,
χωρίς διάθεση μετακίνησης ή αναθεώρησης των απόψεών τους όταν είναι
απαραίτητο.
Ο μεγάλος και διαφορετικός αριθμός περιπτώσεων μαθητών – οικογενειών που
χρειάζονται πλαισίωση – βοήθεια – αφύπνιση.
Κατερίνα Ρηγούτσου, Επόπτρια Α’ Γυμνασίου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως επόπτη;
Πολύ! Ειδικά σε δύσκολες περιπτώσεις που νομίζει κανείς πως δεν έχει κάτι άλλο να
κάνει. Η συζήτηση και η συνεργασία με βοήθησε να αλλάξω μερικές φορές και στάση με
σκοπό να επιλύσω προβλήματα.
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2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Πολύ! Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τους προβληματισμούς και την αναζήτηση
λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης, βοηθήθηκα στο πώς να αντιμετωπίζω πιο άμεσα
και αποτελεσματικότερα τα παιδαγωγικά ζητήματα που ανακύπτουν στη σχολική
καθημερινότητα. Επίσης έχω αποκτήσει αρκετή εμπειρία και μπορώ να αντιληφθώ πιο
γρήγορα κάποια θέματα και να τα αντιμετωπίσω ευκολότερα.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
-

Συμμετοχή ατόμων που το πιστεύουν και επιθυμούν να είναι μέλη.

-

Αρκετός χρόνος συνάντησης (2 ώρες).

-

Τακτική συνεργασία με καθηγητές για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
Ο θεσμός του S.B.Y βοηθά τις οικογένειες να κατανοήσουν την ανάγκη επικοινωνίας με
τα απιδιά τους και να συνειδητοποιήσουν ότι το σχολείο έχει ένα πλαίσιο το οποίο
βοηθά τα παιδιά να είναι ασφαλή.
5. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
-

Η πληθώρα των περιπτώσεων που χρειάζονται παρέμβαση.

-

Η παθητική στάση των συναδέλφων οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχουν τον

παιδαγωγικό ρόλο!

Γιώργος Σκληρές, Επόπτης Β’ Γυμνασίου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως επόπτη;
Σε σημαντικό βαθμό καθώς γνώρισα τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης
περιστατικών με παιδιά.
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2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Σε μεγάλο βαθμό καθώς ήρθα σε επαφή με προβλήματα των παιδιών που
προηγουμένως ή δε γνώριζα ή τα αντιμετώπιζα επιφανειακά.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
Εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της ομάδας.
4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
Ανάγκη για επίλυση (;) προβλημάτων σχετικών με την εφηβεία, την κοινωνικοποίηση
των παιδιών, των σχέσεων μεταξύ τους ή μεταξύ αυτών και των μελών της οικογένειάς
τους.

Μικάγια Σταματοπούλου, Επόπτρια Γ’ Γυμνασίου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως επόπτη;
Η ανταλλαγή απόψεων μέσα στην ομάδα, η παρουσίαση συγκεκριμένων δομημένων
τεχνικών για την επίλυση των προβλημάτων ενίσχυσαν τον ρόλο μου, πλαισίωσαν την
προσπάθειά μου.
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Γνώρισα εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, έτσι απέκτησα
μεγαλύτερη υπομονή και ψυχραιμία.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
-

Κοινή παιδαγωγική αντίληψη (στάση ζωής)

-

Εχεμύθεια

-

Σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών
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4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
Στις οικογένειες όπου οι γονείς είναι «απόντες» καλούμαστε να επιλύσουμε
προβλήματα για τα οποία οι γονείς αδιαφορούν.
5. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
-

Αδυναμία παρέμβασης στο εσωτερικό της οικογένειας. Υπάρχει ένα όριο,

το οποίο δεν μπορούμε να υπερβούμε, έτσι το πρόβλημα παραμένει.
-

Δυσκολία επικοινωνίας με ορισμένους συναδέλφους

-

Νέα κοινωνικά δεδομένα που εμφανίζονται για πρώτη φορά («χαράκωμα»

Γιώργος Βούλγαρης, Διευθυντής Λυκείου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως μέλος της Διεύθυνσης
της βαθμίδας σας;
Σε πολύ μεγάλο βαθμό καθώς βοηθούσε στη λήψη ορθότερων αποφάσεων.
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Απόλυτα. Άλλαξε τελείως την προσέγγιση σε παιδαγωγικό επίπεδο.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
-

Συνεργασία

-

Εχεμύθεια

-

Ικανότητα να ακούω τους άλλους

4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
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Πολλές

ανάγκες:

μαθησιακές

δυσκολίες,

δύσκολες

συμπεριφορές,

εμψύχωση,

επικοινωνία.
5. Ποιες ανάγκες εκπαιδευτικών καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
Την παιδαγωγική βελτίωση, την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων, δίνει
αυτοπεποίθηση.
6. Ποιες ανάγκες της βαθμίδας καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
Επίλυση και διαχείριση προβλημάτων, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη πειθαρχία.
7. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
-

Δυσκολία συνεργασίας με τους γονείς.

-

Δυσκολία συνεργασίας με τους συναδέλφους.

Αμαλία Σκούρα, Υποδιευθύντρια Λυκείου
1. Σε ποιον βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως μέλος της
Διεύθυνσης της βαθμίδας σας;
Το S.B.Y είναι ένας εξαιρετικός θεσμός, ο οποίος έχει συμβάλει πάρα πολύ στην
εξομάλυνση κρίσεων στο πλαίσιο της σχολικής καθημερινότητας. Ως μέλος της
διεύθυνσης του Λυκείου, η συνεργασία με τους υπεύθυνους του S.B.Y με έχει βοηθήσει
σημαντικά, γιατί μου έχει δώσει τη δυνατότητα να ακούω τη γνώμη έμπειρων
ανθρώπων με ενσυναίσθηση και να κρίνω πρόσωπα και καταστάσεις με μεγαλύτερη
νηφαλιότητα. Τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι χρόνο με τον χρόνο όλο και
περισσότερα, όλο και πιο περίπλοκα και ο θεσμός του S.B.Y απαραίτητο συμπλήρωμα
της λειτουργίας του Λυκείου.

2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Το S.B.Y έχει συμβάλει πολύ και στην ανέλιξη και ανάπτυξή μου ως παιδαγωγού. Η
συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και η προσέγγιση όλων των περιπτώσεων με έχει
βοηθήσει να ωριμάσω και να υιοθετήσω μια πιο εφεκτική στάση απέναντι σε μαθητές,
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γονείς και συναδέλφους-συνεργάτες. Πολλές φορές ο προβληματισμός που συνοδεύει
κάθε συνάντηση και οι σκέψεις που γεννώνται έχουν ακόμη πιο σημαντικά
αποτελέσματα και βοηθούν σε καλύτερους χειρισμούς.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;


Εχεμύθεια



Εμπιστοσύνη κάθε μέλους στους υπόλοιπους συνεργάτες της ομάδας



Αδιάλειπτη επικοινωνία με τη διεύθυνση της μονάδας, τους επόπτες και το
υπόλοιπο προσωπικό.

4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
Την ανάγκη των οικογενειών να ενημερώνονται για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά
τους που πολύ συχνά δε γνωρίζουν και αφορούν στη σχολική καθημερινότητα των
παιδιών, τις σχέσεις τους με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους, ερμηνεύουν
ζητήματα συμπεριφοράς, προβληματικής απόδοσης στο σχολείο, παραβατικότητας,
επιλύουν απορίες και ενίοτε συμβάλλουν στην προσαρμογή των παιδιών και το να
εγκλιματιστούν στο σχολικό περιβάλλον.

5. Ποιες ανάγκες εκπαιδευτικών καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
Βλ. ερώτ. 4.
Οι εκπαιδευτικοί, η διεύθυνση της κάθε μονάδας και οι επόπτες βοηθιούνται πολύ από
τη λειτουργία αυτού του θεσμού, του οποίου η λειτουργία ομαλοποιεί σε μεγάλο βαθμό
τη σχολική καθημερινότητα.
6. Ποιες ανάγκες της βαθμίδας καλύπτει ο θεσμός του S.B.Y;
7. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
Παρά την πολυετή λειτουργία του θεσμού αυτού στο σχολείο μας, δεν έχει καταστεί
σαφές πόσο χρήσιμος και αποτελεσματικός είναι. Φαίνεται να περιορίζεται στη
διεύθυνση και τους επόπτες και δεν κατορθώνει να προσεγγίσει την πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι συχνά δεν κατανοούν τη σημασία του και δεν αξιολογούν ούτε
και αξιοποιούν τη σημαντική βοήθεια που μπορεί να τους παρέχει στην καθημερινότητά
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τους. Παράλληλα, ορισμένοι -όχι απαραίτητα άδικα- βλέπουν με καχυποψία τον θεσμό
αυτό και θεωρούν ότι κάποιοι εμπλεκόμενοι παρεμβαίνουν με αδιακρισία σε ζητήματα
και υποθέσεις πολύ προσωπικές και δε διακρίνονται για σεβασμό στην ιδιωτικότητα των
μαθητών τους. Η φύση αυτού του θεσμού σαφώς απαιτεί χειρισμό των υποθέσεων με
σεβασμό και ευαισθησία απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Παρά την
ενδεχόμενη δικαιολογημένη κριτική, η σημασία του είναι εξέχουσα για το σχολείο μας
και μόνο θετικά μπορεί εν κατακλείδι να αξιολογηθεί.
Γιάννης Παπακωνσταντίνου, Επόπτης Α’ Λυκείου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως επόπτη;
Σε μεγάλο βαθμό καθώς υπάρχει συζήτηση και ενημέρωση για προβλήματα που
αφορούν παιδιά και εντοπισμός λύσεων-προτάσεων.
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Σε μεγάλο βαθμό βοηθάει και ενισχύει και παιδαγωγικά το ρόλο και το έργο μας ως
δάσκαλοι και γονείς.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
-

Επικοινωνία με ειλικρίνεια

-

Εμπειρία

-

Σύμπνοια

4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
-

Προσωπικές ανάγκες

-

Άγχος

-

Ψυχολογική στήριξη

-

Καθοδήγηση

σε

πολλά

επίπεδα

(οικογενειακά,

επαγγελματικά,

ψυχολογικά)
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5. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
-

Πληθώρα θεμάτων

-

Κρίση του θεσμού της οικογένειας σήμερα → αύξηση προβλημάτων

-

Έλλειψη χρόνου

Παναγιώτης Μαραγκός, Επόπτης Β’ Λυκείου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y υποστήριξε τον ρόλο σας ως επόπτη;
Το S.B.Y είναι στήριγμα για τον επόπτη γιατί ξέρει ότι δεν είναι μόνος του στην
αντιμετώπιση περιστατικών που δεν έχει εκπαιδευτεί ή δεν έχει την αντίστοιχη εμπειρία.
Έτσι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα από όσα θα έκανε μόνος του.
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y συνέβαλε στην προσωπική σας
εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγό;
Οι εμπειρίες και οι ιδέες, καθώς και οι γνώσεις των υπόλοιπων μελών του S.B.Y με
κάνουν συνεχώς καλύτερο.
3. Πείτε σας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y;
Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια.
4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y;
Όλες τις ψυχολογικές ανάγκες που προκύπτουν από το περιβάλλον και τις συνθήκες.
5. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y;
Η απασχόληση των μελών του και με άλλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις δεν
δίνουν τον απαραίτητο χρόνο για περισσότερη δουλειά και αφοσίωση.
Σπύρος Παπασπύρου, Επόπτης Γ’ Λυκείου
1. Σε ποιο βαθμό το S.B.Y. υποστήριξε το ρόλο σας ως επόπτη;
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Το S.B.Y. έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με κρίσιμο τρόπο στην υποστήριξη
του έργου μου ως επόπτη:
 με την εξέταση και μελέτη περιστατικών, επεισοδίων, καταστάσεων κρίσης,
«τύπων» παιδιών  προτείνονται τρόποι προσέγγισης των προσώπων, τεχνικές
παρέμβασης, μέθοδοι αντιμετώπισης, πρακτικές για την επίλυση προβλημάτων
 με την αναφορά διαφορετικών περιστατικών  είμαστε υποψιασμένοι
 με την ανταλλαγή απόψεων  γίνεται αναζήτηση της βέλτιστης επιλογής υπάρχει «μοίρασμα» και αποφόρτιση
 με την ανατροφοδότηση  δίνεται η δυνατότητα για αξιολόγηση, αναθεώρηση,
βελτίωση
 με την εμπειρία που αποκτάται συν τω χρόνω  υπάρχει κέρδος σε χρόνο και
δυνάμεις στις παρεμβάσεις που επιλέγουμε να κάνουμε
 με την παρουσία των Ψυχολόγων  τίθεται το επιστημονικό πλαίσιο για την
ερμηνευτική προσέγγιση των διαφόρων περιπτώσεων
2. Σε ποιο βαθμό η συμμετοχή σας στο S.B.Y. συνέβαλε στην προσωπική
σας εξέλιξη και ανάπτυξη ως παιδαγωγού;
Εκτιμώ ότι η συμμετοχή μου στις συναντήσεις του S.B.Y., όπως και η θητεία μου στη
θέση του επόπτη γενικότερα, με έχουν βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς έχω
παραστάσεις και εμπειρίες που μου επιτρέπουν να είμαι πιο προσεκτικός, μετρημένος
αλλά και «αυστηρός» στις κρίσεις μου για πρόσωπα, πιο οξυδερκής στην εκτίμηση των
καταστάσεων και πιο ουσιαστικός στις παρεμβάσεις μου, με διάθεση περισσότερο
παιδαγωγική.
3. Πείτε μας τρεις προϋποθέσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
θεωρείτε σημαντικές, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του
S.B.Y.
 συν-εργασία  διάθεση εργασίας σε συνδυασμό με ουσιαστική γνωριμία, καλή
«χημεία» και σωστή συνεργασία με αλληλοσυμπλήρωση των προσώπων που
συμμετέχουν
 χρόνος  εξασφάλιση επαρκούς χρόνου στα πρόσωπα που συμμετέχουν,
προκειμένου να γίνονται σωστά τα βήματα που απαιτούνται για τις εκάστοτε
παρεμβάσεις (το πρόγραμμα όλων, όσοι συμμετέχουν σ’ αυτή τη φάση στο
S.B.Y., είναι πολύ πιεσμένο και ο χρόνος δεν επαρκεί)
 επιμονή με καρτερικότητα…
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4. Ποιες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους καλύπτει ο θεσμός του
S.B.Y.;
Ο θεσμός του S.B.Y. καλύπτει:
 την ανάγκη των παιδιών για παρουσία δίπλα τους προσώπων που θα δώσουν
υποστήριξη, καθοδήγηση, «ευήκοον ους» και αγάπη
 την ανάγκη των οικογενειών να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους και να
βοηθηθούν, προκειμένου να λειτουργούν σωστά.
5. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αντικειμενικές δυσκολίες που
εμφανίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του S.B.Y.;
 πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη σε κάθε τάξη, σε
κάθε βαθμίδα
 δυσκολίες (ή και άρνηση) των γονέων να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
συνεργαστούν


ανεπαρκής

χρόνος

στο

διδακτικό

πρόγραμμα

των

προσώπων

που

συμμετέχουν στο S.B.Y.
 «πισωγυρίσματα» στον τρόπο λειτουργίας του S.B.Y. με τις διάφορες
εναλλαγές προσώπων
 «ασυνέχειες» στις μεταβάσεις από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα

Σπύρος Παπασπύρου
Επόπτης Β’ Γυμνασίου 2006-2011
Επόπτης Β’ Λυκείου 2011-2014
Επόπτης Γ’ Λυκείου 2018-σήμερα
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Στιγμές από την καθημερινότητα των εποπτών…

Εποπτείο Α’-Δ’ Δημοτικού

Εποπτείο Ε’ – Στ’ Δημοτικού
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Εποπτείο Α’ Γυμνασίου

23

Εποπτείο Β’ Γυμνασίου
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Εποπτείο Γ’ Γυμνασίου

25

Εποπτείο A’ Λυκείου

Εποπτείο Β’ Λυκείου
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Εποπτείο Γ’ Λυκείου
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Η ομάδα του S.B.Y εν δράσει…

Ομάδα S.B.Y. Δημοτικού

28

Ομάδα S.B.Y. Γυμνασίου

Ομάδα S.B.Y. Λυκείου
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ΜΑΡΙΑΝΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΙΑΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

STAND BY YOU

ΕΠΟΠΤΕΣ

ΓΟΝΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ S.B.Y. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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