
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της  ΜΑΙΡΗΣ  

 

Η ΜΑΙΡΗ είναι 31 ετών πτυχιούχος δασκάλα. Πριν περίπου 10 χρόνια διαγνώστηκε 

με σκλήρυνση κατά πλάκας και έκτοτε αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα με την 

υγεία της. Είναι παντρεμένη και έχει ένα γιο 4 χρονών. Μετά τη γέννα η κατάσταση 

της υγείας της επιδεινώθηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει κινητικά 

κυρίως προβλήματα, καθώς και προβλήματα οράσεως.  

Εργαζόταν ως δασκάλα στο δημόσιο τομέα, αλλά λόγω της υγείας της αναγκάστηκε 

να σταματήσει την εργασία της και αναμένει έγκριση για την αίτηση που έχει κάνει 

για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, όπου θα μπορεί να εκτελεί γραφειακά 

καθήκοντα.  

Η κατάσταση της υγείας της, την ανάγκαζε να απουσιάζει τουλάχιστο μια φορά το 

μήνα από την εργασία της, για λόγους θεραπείας σε Νευρολογικό Ινστιτούτο. Επίσης, 

σοβαρό εμπόδιο για την εργασία της ως δασκάλα είναι και το θέμα της κίνησης. Η 

ΜΑΙΡΗ δεν κινείται ανεξάρτητα ούτε σε γνωστούς, ούτε σε άγνωστους χώρους. 

Χρειάζεται  καθοδήγηση ή βοήθεια από άλλο πρόσωπο για να μετακινηθεί και η 

κίνηση της είναι αρκετά αργή. Δε διαθέτει ιδιαίτερη ενέργεια και δύναμη και δεν 

μπορεί να σταθεί όρθια για περισσότερο από 1-2 λεπτά. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζει 

δυσκολίες στην όραση της, ακόμα και με τη χρήση γυαλιών και χρειάζεται συχνές 

περιόδους ανάπαυσης.  

Σίγουρα, τα πιο πάνω προβλήματα καθιστούσαν την εργασία της στο σχολικό χώρο, 

πάρα πολύ δύσκολη εφόσον ήταν αναγκασμένη να μετακινείται από τη μια αίθουσα 

στην άλλη και να έχει διαύγεια και όρεξη για να διδάξει σε παιδάκια δημοτικού. 

Επίσης, υπήρχε και σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών στην τάξη της, 

εφόσον η ίδια δεν είναι σε θέση να ενεργήσει γρήγορα και αποτελεσματικά σε 

περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος.  

Παρ’ όλα αυτά η ΜΑΙΡΗ μπορεί να γράφει ευανάγνωστα και είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή με αργή αλλά ικανοποιητική ταχύτητα. 

Είναι άτομο πολύ κοινωνικό και ιδιαίτερα αγαπητό από τους γύρω της. Διαθέτει 

ιδιαίτερο πνεύμα και χιούμορ, γεγονός που την καθιστά πολύ συμπαθητική και 

ευχάριστη προσωπικότητα. Έχει καλές σχέσεις με τους συναδέλφους της και μπορεί 



να συνεργάζεται πολύ καλά σε μια ομαδική δουλειά. Μπορεί να είναι παραγωγική 

στην εργασία της, νοουμένου ότι θα της δίνεται η δυνατότητα των συχνών 

διαλειμμάτων, λόγω του ότι κουράζεται αρκετά εύκολα. Κύριο και ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της είναι εκείνο της επικοινωνίας. Είναι άτομο με οξυδέρκεια και 

άποψη, την οποία επιδιώκει και καταφέρνει να εκφράζει αποτελεσματικά, ανάλογα με 

το συνομιλητή της. Έχει στόχους και επιδιώκει να τους φέρει σε πέρας, αλλά λόγω 

των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και δε 

θέλει να αγχώνεται και να βιώνει στρεσογόνες καταστάσεις.  

Οι πιο πάνω ικανότητες που περιγράφονται την καθιστούν ένα ικανό γραφειακό 

υπάλληλο, που θα μπορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα να φέρνει εις πέρας και 

αποτελεσματικά τα εργασιακά του καθήκοντα.  

 


