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Abstract 

The present study aims at highlighting the factors that are related to the pedagogical, 

administrative and social dimensions of the role of education executives in the 21st century. 

Considering that the contribution of executives to the shaping and success of educational 

events and reforms is decisive, we are urged to investigate this role and their attitudes in 

relation to their profession and especially in relation to the exert of administrative tasks and 

hierarchical structures within the educational system. 

Lately, the question of the de-professionalization of teachers as well as the issue of 

their multidimensional role is discussed. This multidimensional role can have pedagogical, 

administrative and socio-political dimensions. The pedagogical dimensions are mainly related 

to their pedagogical training and behavior, their advisory, socializing and mediating role as 

pedagogues. The administrative dimensions are mainly related to the exert of administration 

and authority, organizational processes and decision-taking, and so on. The socio-political 

dimensions are mainly related to their personality and actions  as citizens, their social and 

political efficiency  available,    the configuration of their political conscience and identity, 

their active participation in socio-political events, etc. . 

This survey, which uses both quantitative and qualitative research methods, was 

conducted in March 2014 using questionnaires. The following sections analyze the problem 

and the issues that will concern us, the purpose and research questions of the survey , its 

methodology, its results, as well as the discussion of the results. Finally, the Bibliographic 

References and the Appendix of this study follow. 
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Primary Education Executives-  Attitudes- Research study- Education in the 21
st
 century 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο  ζηνλ 21ν αηψλα. Θεσξψληαο φηη ε ζπκβνιή ησλ ζηειερψλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

ηελ επηηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξψκελσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή, 

σζνχκαζηε λα εξεπλήζνπκε ην ξφιν απηφ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά 

ηνπο θαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ηεξαξρηθψλ δνκψλ 

κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.   

Σειεπηαία ζπδεηηέηαη πνιχ ην ζέκα ηεο απνεπαγγεικαηηθνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φπσο θαη ην ζέκα ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ξφινπ ηνπο.  Ο πνιπδηάζηαηνο απηφο ξφινο κπνξεί λα 

έρεη δηαζηάζεηο παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθφ-πνιηηηθέο. Οη παηδαγσγηθέο 

δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ζπκπεξηθνξά, κε ηνλ 

ζπκβνπιεπηηθφ, θνηλσληνπνηεηηθφ θαη δηακεζνιαβεηηθφ ηνπο ξφιν σο παηδαγσγνί. Οη 

δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη εμνπζίαο, κε 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιήςε απνθάζεσλ θαη άιια ζπλαθή. Οη θνηλσληθφ-πνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δξάζε ηνπο σο πνιίηεο, κε ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ δηαζέηνπλ, κε ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο 

ηνπο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλσληθφ-πνιηηηθά 

δξψκελα, θ.ιπ.  

ηε δηεξεχλεζε απηή, ρξεζηκνπνηήζακε  ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο 

έξεπλαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηε ηνπ 2014, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. ηηο 

επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ, ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε κεζνδνινγία θαη ε παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σέινο, αθνινπζνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

θαη ην παξάξηεκα ηεο. 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά 

ηειέρε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – ηάζεηο- Έξεπλα- Δθπαίδεπζε ζηνλ 21
ν
 αηψλα 

 

 

 

 

 



6 
 
  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ…………………………………………..……………………………………4-5 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ………………………………………………………………….….9-10 

ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ  ΖΜΔΗΧΜΑ…………………………………………………………..…11-13 

 

ΜΔΡΟ Α΄: ΔΙΑΓΧΓΗ………………………………………………………………..15-17 

Κεθάιαην 1: εκαζία ηνπ ζέκαηνο θαη γεληθή  πξνβιεκαηηθή– Ο ζθνπφο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα………….....................................................................................18-68 

1.1: εκαζία ηνπ ζέκαηνο θαη γεληθή  πξνβιεκαηηθή……………………………...…......18-21 

1.2. Ο ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα……………………………………………..22-25 

1.3. Αλαζθφπεζε ηεο μελφγισζζεο θαη ειιελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο………….…......26-68 

 

ΜΔΡΟ  Β΄: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ………………........................................69-189 

Κεθάιαην 2: Γηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο………………….....69-159 

2.1. Οη Παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο..........................70-72 

2.1.1. Ζ  „δηαθνξεηηθφηεηα‟ - Μηα πξαγκαηηθφηεηα ζηα ζρνιεία καο……………73-75 

2.1.2.Ζ  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην ζχγρξνλν ζρνιείν...............................76-97 

2.1.3. Ζ θξηηηθή παηδαγσγηθή- Μηα άιιε πξνζέγγηζε ………………………….98-107 

2.2 .Κνηλσληθν-πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο…............................................................................................108-114 

2.3.Παηδαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο……………………………………………………………………………115-135 

2.4. Η Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ……………………………………….......................................................136-142 

2.4.1. Πξνζφληα ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο…………………………………………….………………………143-144 

2.4.2. Δπηπηψζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο…………………….144-145 

2.4.3. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο…………………………….........................…...145-147 



7 
 
  

2.4.4. χζηεκα απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο  - 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε /πξφηαζε…………….………………………………………….148-159 

 

Κεθάιαην 3: Γηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο……..160-194 

3.1. Ζγεζία θαη κάλαηδκελη…………………………………………………………….160-161 

3.2. Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία………………………………………………………...161-166 

3.3. Ζ δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε…………………...………………………………....167-168 

3.4. Ζ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε……………………….................................….168-170 

3.5. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο …………………………………….........170-170 

3.6. Ζ επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο………………...……………….….…..171-179 

3.7. Ο ξφινο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο………………….…………………….....179-180 

3.8. Οη δηνηθεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ..............................180-186 

3.9.Οη πξνθαηαιήςεηο σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ησλπαηδαγσγηθψλ- δηνηθεηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ησλ ζηειερψλ ……….…..187-187 

3.9.1. Αλάιπζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε tσλ 

ζηεξενηχπσλ/πξνθαηαιήςεσλ………………..……………………………..….187-187 

3.9.2. Υαξηνγξάθεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηε ζηξαηεγηθή ελάληηα ζηηο δηαδφζεηο – 

ζπλεζηζκέλα ζηεξεφηππα - δηαζεζηκφηεηα νξγαληζκνχ………………………..188-188 

            3.9.3. Δθαξκνγή παξέκβαζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο…………....188-188 

 

Κεθάιαην 4: Μνληέια εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο…………........................................189-220 

4.1. Κιαζηθή δηνίθεζε………………………………….................................................189-189 

4.1.1.H θπζηνθξαηηθή αληίιεςε ηνπ F. Taylor……………………………….…….….189-190 

4.1.2.Ζ δηνηθεηηθή αληίιεςε ηνπ Ζ. Fayol….…………………………………….....…191-192 

4.1.3.Ζ γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε θαηά ηνλ M. Weber…………….………….…..…..192-194 

 4.2. Ζ λενθιαζηθή δηνίθεζε…………………………………..….…............................194-195 

4.3. Ζ ζχγρξνλε δηνίθεζε……………………………………...……............................196-199 

4.4. Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία…………………………………………………….…............200-202 



8 
 
  

4.5. Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Κξήηεο: Μία πξφηαζε γηα έλα κνληέιν 

εθπαηδεπηηθήοδηνίθεζεο  ……………………..............................................................,..203-218 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα …………………………………………………………….….219-220 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ…………….........................................221-313 

Κεθάιαην 5: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο………………………...................................222-248 

5.1. Μέζνδνο θαη κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ………………..........................................222-223 

5.2. Πεξηγξαθή κέζνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ……………………………………..........223-225 

5.3. Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο…………………….........................................225-226 

5.4. Σερληθέο  επεμεξγαζίαο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ………………………………….....226-226 

5.5. ηαηηζηηθέο ηερληθέο γηα αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ………………………...227-227 

5.6. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο……………………………………..................................227-227 

 5.7. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο………………………………...………………………......228-232 

 

Κεθάιαην 6: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο…………………………………............233-300 

6.1. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ………………...........................233-238 

6.2. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ……….…………………….…...239-250 

θέςεηο - Πξνηάζεηο ησλ ζηειερψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα…………………...251-252 

Αλάιπζε-Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ……………..……..........................................253-270 

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο………………………..…………………………….…......271-290 

Βηβιηνγξαθία………………………………………….….…........................................,292-314 

 

ΜΔΡΟ Γ΄:ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ…………………………………………………………..315-330 

Η.Σειηθφ Δξσηεκαηνιφγην…………………………………………………..………...315-318 

ΗΗ. Πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην……………………………………………………….….319-321 

ΗΗI. Πίλαθεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (SPSS)………………………………………........322-328 



9 
 
  

                                                 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

ΑΔΗ:  Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

Α.κε..Α.: Άηνκα κε Αλαπεξία 

Α.Π: Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Α.Π.Τ..Π.Δ. – Α.Π.Τ..Γ.Δ.: Αλψηεξα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Α.Σ.Δ.Η : Αλψηαηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

ΑΔΠ : Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

Γ.Ο.Δ.: Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο 

Γ.Ο.Π.: Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Δ.Α.Δ : Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ 

Δ.Δ:   Δπξσπατθή Έλσζε 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.: Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Αζήλαο 

ΔΚΠΑ : Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Δ.Λ.Μ.Δ.: Έλσζε Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

Ζ.Γ..Δ.:  Ζγεηηθά Γηνηθεηηθά ηειέρε Δθπαίδεπζεο 

Ζ/Τ :  Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο  

Η.Σ.Τ.Δ.–ΓΗΟΦΑΝΣΟ: Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ.: Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο Τπνζηήξημεο 

ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ: Κέληξα Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ΚΔ.Τ.Π.: Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Κ.Π.Δ.: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Κ.Σ.Δ.Λ. : Κνηλά Σακεία Δηζπξάμεσλ Λεσθνξείσλ 
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Κ.Τ..Π.Δ.-Κ.Τ..Γ.Δ.: Κεληξηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Μ.Μ.Δ. Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

ΠΔ02:  Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο – 02 Φηιφινγνο 

Π.Γ:  Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Π.Γ.Δ.: Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο  

Π.Γ.:  Πξφζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε 

Π.Σ.Γ.Δ. : Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Π.Τ..Π.Δ –Π.Τ..Γ.Δ.: Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

.Δ.Κ.:  ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζε 

ΜΔΑΔ:  ρνιηθέο  Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Ν:  πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο Νέσλ 

Σ.Π.Δ: Σερλνινγηθέο  Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλσλία 

ΤΠΔΠΘ:  Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Τ.Α : Τπνπξγηθή Απφθαζε 

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - Δθπαηδεπηηθή 

Δπηζηεκνληθή θαη Πνιηηηζηηθή Οξγάλσζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

SPSS : Superior Performance Software System - Πξφγξακκα ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο 

Γεδνκέλσλ 
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                                       ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο απηή επηζπκνχκε λα εθθξάζνπκε ηελ ραξά καο θαη ηελ 

επγλσκνζχλε καο γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ καο δφζεθε γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξέζακε  λα βηψζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο κειέηεο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ παηδαγσγηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη θπξίσο ησλ δηνηθεηηθψλ  δηαζηάζεσλ ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζε ειιεληθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, 

δεηήκαηα ηα νπνία κέρξη ζήκεξα είρακε βηψζεη ζηελ πξάμε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

 

ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε φηη εθηφο απφ ηηο ζπνπδέο πνπ έρνπκε 

θάλεη, κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή καο πξνυπεξεζία σο κάρηκνη δάζθαινηζηελ ηάμε, ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή καο δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζε δεθάδεο εθπαηδεπηηθνχ θαη απηνδηνηθεηηθνχ 

ραξαθηήξα επηηξνπέο, ηελ πξνυπεξεζία καο ζε δηάθνξεο ζέζεηο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

γηα πνιιά ρξφληα θαη θπξίσο κέζα απφ ηε ζεηεία καο γηα έμη πεξίπνπ ρξφληα ζηε ζέζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο 

εθπαηδεπηηθή δνκή ζηελ Διιάδα, πνπ έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο 1050 ζρνιηθέο κνλάδεο 

12.500 ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνχο θαη 100.000 καζεηέο, θαηαθέξακε λα απνθηήζνπκε πνιχ 

κεγάιε εκπεηξία θαη γλψζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα, αιιά πεξηζζφηεξν ζα 

ιέγακε καο δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ηεο ζεσξεηηθήο  εκβάζπλζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ, κε ηε 

ζύγρξνλε θαη επξεία έλλνηα ηνπ όξνπ θαη ηελ εθαξκνγή ζ‟ απηέο ζύγρξνλσλ δηνηθεηηθώλ 

κνληέισλ.    

 

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ζπλεηδεηά επηιέμακε λα ππεξεηήζνπκεην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, πηζηεχακε φηη ε γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζην άηνκν, ζην 

καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αληηκεησπίδνληαο ηνπο, φρη σο έλα αθφκα “αξηζκφ” αιιά σο 

πξφζσπα κε αλάγθεο ηηο νπνίεο νθείινπκε λα θαιχπηνπκε κε ακεζφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν ίδην ην ζρνιείν πηζηεχνπκε φηη έρεη λα επηηειέζεη έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο θξίζεο ζεζκψλ θαη αμηψλ. Μέζα ζε έλα 

ηέηνην πεξηβάιινλ ζπλερψλ αιιαγψλ, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί θαινχκαζηε λα 

πξνζαξκνδφκαζηε ζπλερψο, λα δηαηεξνχκε δσληαλή ηελ επαθή κε ηε γλψζε θαη λα 
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ππεξεηνχκε ην πςειφ ηδαληθφ ηεο κφξθσζεο κε βαζηά θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία, γφληκν 

θαη εηιηθξηλή δηάινγν, θαιφπηζηε θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη ακνηβαία ζπκπιεξσκαηηθή 

δξάζε. Σν ζρνιείν είλαη απηφ πνπ εηνηκάδεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο, γηα απηφ θαη ζα πξέπεη 

λα είλαη κηα θπςέιε ραξάο, εξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

Πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη φια είλαη ζέκα Παηδείαο, πηζηεχακε θαη πηζηεχνπκε  φηη 

πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα δηακνξθψζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαβαζκηζκέλν, 

πνηνηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ, ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ζηηο λέεο θαη ηνπο λένπο ηνπ ηφπνπ καο, 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα φλεηξά ηνπο θαη λα εληαρζνχλ κε ηα 

θαιχηεξα δπλαηά εθφδηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ζηίβν. Πάληα πηζηεχακε, φηη 

ν δάζθαινο πξέπεη λα είλαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο αγσλίαο θαη ηεο πξνζδνθίαο γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ γηα ηε λέα γεληά θαη ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο.  

 

ηαλ απνθαζίζακελα αζρνιεζνχκε κε ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, είρακε πιένλ 

δηακνξθψζεη ηελ άπνςε φηη κφλν κέζα απφ ηηο ζπλεξγαζίεο, ηηο πνηνηηθέο δξάζεηο, ηηο 

δπλακηθέο πξσηνβνπιίεο, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηε ζχλζεζε απφςεσλ θαη ην δηάινγν 

κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε λα ζηεξίμνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψζνπκε θαη λα επηηχρνπκε έλα πνιχπιεπξν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο ελφο πεξηζζφηεξν “αλζξψπηλνπ” πξνζψπνπ ηεο δηνίθεζεο, καθξηά 

απφ ηελ απφιπηα ινγηζηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. 

 

Κιείλνληαο ην ζύληνκν απηό πξνινγηθό καο ζεκείσκα, νθείινπκε λα εθθξάζνπκε έλα 

πνιύ κεγάιν επραξηζηώ θαη ηελ ηδηαίηεξε εθηίκεζε καο ζηελ επηβιέπνπζα ηεο Γηδαθηνξηθήο καο 

Γηαηξηβήο, θ. Μαξία Σαθειιαξίνπ, Καζεγήηξηα θαη Πξόεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο 

Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, κία εμαίξεηε εθπαηδεπηηθό θαη δηαθεθξηκέλε 

επηζηήκνλα δηεζλώο, πνπ καο  έθαλε ηελ ηηκή σο δηδαθηνξηθνύο  ηεο θνηηεηέο, δείρλνληάο καο 

έηζη εκπηζηνζύλε θαη δίλνληάο καο ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ επθαηξία λα βηώζνπκε κηα κνλαδηθή 

θαη ζπγθινληζηηθή εκπεηξία, απηή ηεο εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο θαη έξεπλαο ζεκάησλ όπσο 

απηό πνπ πξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα δηαηξηβή «Σηειέρε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζεο: 

Παηδαγσγηθέο, Γηνηθεηηθέο θαη Κνηλσληθέο Γηαζηάζεηο ηνπ ξόινπ ηνπο  ζηνλ 21
ν
 αηώλα».  
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Δπίζεο, νθείινπκε έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ θαη ηελ ηδηαίηεξε εθηίκεζε καο, ζηνπο 

ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο καο, ηελ θ. Πέιια Καινγηαλλάθε,Καζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνλ θ. Σήθε Μπνπδάθε, 

Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, δύν επίζεο εμαίξεηνπο δαζθάινπο θαη 

δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο δηεζλώο, πνπ ζηάζεθαλ δίπια καο,  ζε όιν απηό ην ηαμίδη θαη καο 

ζηήξημαλ κε ηδηαίηεξε αγάπε θαη θαηαλόεζε, αιιά θαη ζηα ππόινηπα κέιε ηεο επηακεινύο 

επηηξνπήο ηεο Γηδαθηνξηθήο καο Γηαηξηβήο, επίζεο εμαίξεηνπο επηζηήκνλεο θαη παηδαγσγνύο, 

ηνλ θ. Απόζηνιν Παπατσάλλνπ, Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ηνλ θ. 

Θσκά Μπάθα Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ, ηελ θ. Δπζηξαηία Σνθνύ, Λέθηνξα ηνπ Τκήκαηνο Νεπηαγσγώλ  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ θαη ηνλ θ. Παλαγηώηε Γηαγθνπλίδε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 
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Οθείισ έλα πνιύ κεγάιν επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζηνπο γνλείο κνπ θαη 

ηδηαίηεξα ζηε ζύδπγό κνπ Μαξία θαη ζηα παηδηά κνπ Διεπζεξία θαη Βαγγέιε, γηα ηελ εζηθή θαη 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ πξόζθεξαλ θαη κνπ πξνζθέξνπλ όια απηά ηα ρξόληα  
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ΜΔΡΟ Α΄:  ΔΙΑΓΧΓΗ 
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ΜΔΡΟ Α΄:  ΔΙΑΓΧΓΗ 

 ηηο κέξεο καο, ε εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο είλαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνλνκηθφ-ηδενινγηθψλ, θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπγθπξηψλ. Πνιιά ζέκαηα 

θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη ζήκεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη θνηλά γηα πνιιέο ρψξεο, ελψ θάπνηα άιια αληαλαθινχλ φπσο είλαη 

θπζηθφ ηηο θαηά ηφπνπο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 Ο ξφινο δε θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη έμσ 

απφ απηφ, αλέθαζελ ππήξμαλ ζεκαληηθφ ζέκα επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

εξεπλεηηθψλ αλαδεηήζεσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Μάιηζηα, ν «κεηαζρεκαηηζκφο» ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ζρέζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ, κε ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζην 

επξχηεξν ζπγθείκελν. Αξθεηνί κειεηεηέο, φπσο ν (Καδακίαο, 2002 ; Παληαδήο, 2004), 

αλαθέξνληαη ζε κία «λέα ηάμε πξαγκάησλ» ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ηηο επηδξάζεηο ηεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.Σνλίδεηαη δε ην γεγνλφο πσο ε 

«εκπνξεπκαηνπνίεζε» θαη ε «εξγαιεηνπνίεζε» ηεο γλψζεο θαη ηεο δηάδνζήο ηεο, απνηειεί 

πιένλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ δήηεκα.  

 ην παξαπάλσ πιαίζην ζπδεηηέηαη πνιχ ην ζέκα ηεο απνεπαγγεικαηηθνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φπσο θαη ην ζέκα ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ξφινπ ηνπο. Ο πνιπδηάζηαηνο απηφο 

ξφινο κπνξεί λα έρεη δηαζηάζεηο παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο θαηθνηλσληθφ-πνιηηηθέο. Οη 

παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη 

ζπκπεξηθνξά, κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ, θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη δηακεζνιαβεηηθφ ηνπο ξφιν σο 

παηδαγσγνί. Οη δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη 

εμνπζίαο, κε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιήςε απνθάζεσλ. Οη θνηλσληθφ-πνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δξάζε ηνπο σο πνιίηεο, κε ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ δηαζέηνπλ, κε ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο 

ηνπο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλσληθφ-πνιηηηθά 

δξψκελα. 

 Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο, ε παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα 

δηεξεπλήζεη ηηο παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ δηεξεχλεζε απηή, ε 
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νπνία ρξεζηκνπνηεί ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηνλ Μάξηε ηνπ 2014κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ.  

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

δεηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ, ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε κεζνδνινγία 

θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σέινο, αθνινπζνχλ 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ην Παξάξηεκα ηεο. 
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Κεθάιαην 1: εκαζία ηνπ ζέκαηνο θαη γεληθή  πξνβιεκαηηθή –Ο ζθνπφο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

1.1. εκαζία ηνπ ζέκαηνο θαη γεληθή  πξνβιεκαηηθή 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο  απαηηείηαη απφ ην δάζθαιν λα νξγαλψλεη 

απνηειεζκαηηθά ην κάζεκά ηνπ, λα ην αμηνινγεί, λα κεζνδεχεη θαιχηεξνπο ηξφπνπο 

νξγάλσζεο ηεο ηάμεο ηνπ, δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο «ηερληθέο» άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο, αιιά θαη κε ην γεγνλφο φηη απηφο απνηειεί ηνλ θχξην απνδέθηε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ηφζν ζηε ρψξα ηνπ φζν θαη ζην ρψξν ηεο 

Δπξψπεο. πσο έρεη ηνληζηεί, ν θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζην φηη ν δάζθαινο θηλδπλεχεη λα 

κεηαηξαπεί ζε απιφ «κάλαηδεξ-δηεθπεξαησηή», «ηερλνθξάηε», ελψ ηαπηφρξνλα 

ππνβαζκίδεηαη ν κνξθσηηθφο θαη παηδαγσγηθφο ηνπ ξφινο. Σν δεηνχκελν πάλησο δελ είλαη λα 

«θαηαζθεπάδνληαη» εμεηδηθεπκέλνη δάζθαινη-επηζηήκνλεο, αιιά θαη πεπαηδεπκέλνη 

επαγγεικαηίεο επηζηήκνλεο. Δμάιινπ, πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν 

ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ: νη δεκνγξαθηθέο αλαθαηαηάμεηο, νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ε 

ζχγρξνλε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ε 

επίδξαζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, νη παγθφζκηεο ζέζεηο απέλαληη ζηε θηψρεηα, ην 

πεξηβάιινλ, ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ αλεξγία θαη άιια.  

 Δπηπιένλ, αμίδεη λα επηζεκάλεη θαλείο φηη, ελφςεη ησλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ ζηηο 

επηζηήκεο, ηελ ηερλνινγία, ηελ νηθνλνκία, νη ζεκεξηλνί εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

απνθηνχλ δηαξθψο πεξηζζφηεξα εθφδηα, φπσο ε γλψζε ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, ε ζπλείδεζε ηεο επξσπατθήο θαη νηθνπκεληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ε ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θ.ιπ., 

απαξαίηεηα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ησλ αλζξψπσλ - κειψλ κηαο 

δηεζλνχο θνηλσλίαο, ( Mearns & J.E. Cain, Stress and Coping, 16, 2003, pp. 71-82).  

 Δίλαη γεγνλφο φηη ν πνιχπιεπξνο θαη πνιπζχλζεηνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, σο 

θχξηνο θνξέαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απνηειεί ην θαηεμνρήλ αληηθείκελν δξάζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο αιιά θαη ηνπ δηαιφγνπ πνπ εληνπίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Όζηεξα απφ κηα πνιπεηή θαη 

«πεξηπεηεηψδε εμέιημε» νη δάζθαινη αλαγθάζηεθαλ λα ππνζηνχλ πνιιέο ηαπεηλψζεηο θαη λα 

ππνβιεζνχλ ζε πνιιέο ζπζίεο, ψζπνπ λα απαιιαρζνχλ απφ ηα δεηλά ησλ δεκάξρσλ, ησλ 

πνιηηεπηψλ θαη ησλ ηφζσλ άιισλ γλσζηψλ ή αγλψζησλ «παξαγφλησλ», πνπ θάζε θνξά 

παξεκπφδηδαλ ην έξγν ηνπο», (Ππξγησηάθεο, 1992, ζει. 13 ; αθειιαξίνπ, 2002). 
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 Δίλαη γλσζηφ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληηκεησπηδφηαλ 

θπξίσο, σο ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ νπνίν μεθηλά θαη 

ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δίλαη φκσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηφζν 

κηθξφο θαη πεξηνξηζκέλνο; Θα ήηαλ άξαγε ζθφπηκε ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

πξσηνβάζκηαο λα πεξηνξηζηεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα πεξηνξηζηεί κφλν ζ‟ απηφ 

πνπ παξαδνζηαθά νλνκάδνπκε «ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ», ελλνψληαο πνιχ απιά κνλάρα ην 

ξφιν πνπ ζπλεζίζακε λα έρεη απηφο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, δειαδή απηφλ ηνπ θνξέα ηεο 

γλψζεο; Ζ απάληεζε είλαη ζαθψο, φρη, θαζψο κηα ηέηνηα εμέιημε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα ζε ηέικα θαη καξαζκφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο, 

«νθείιεη» λα ζπκβάιεη αθελφο ζηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή ηεο λέαο γλψζεο θαη αθεηέξνπ 

είλαη ζθφπηκν λα απνηειεί θαη ν ίδηνο αληηθείκελν έξεπλαο θαη αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ κέζα 

απ‟ ηελ εκπεηξία ηνπ λα θάλεη γλσζηέο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ εάλ ιεθζνχλ ππφςε ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε  πνιηηηθέο αιιαγψλ φπνπ ππάξρεη πξαγκαηηθά αλάγθε.  

χκθσλα κε ηνλ Μπνπδάθε (Μπνπδάθεο 2001:ζει. 262):«Η Δπξώπε αληηκεησπίδεηαη 

πξσηίζησο σο εληαίνο νηθνλνκηθόο θαη όρη σο εληαίνο θνηλσληθνπνιηηηθόο ρώξνο. Απηό κε ηε 

ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν, ην νπνίν απνθηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, όπσο αληαγσληζηηθόηεηα, άκηιια, απνξξίςεηο, ηεξαξρίεο, δνκέο 

θ.ι.π.», ηνλίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη εληζρχεηαη ν ζπγθεληξσηηζκφο θαη ν θξαηηζκφο κε 

ηελ έλλνηα ηνπ θεληξηθνχ θξαηηθνχ ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. «Ο ζπλνιηθφο 

κεραληζκφο, πνπ ιεηηνπξγεί, ηφζν γηα ηελ θαζεγεηνπνίεζε, φζν θαη γηα ηελ έληαμε ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, καο θάλεη λα δνχκε φηη ε ηειεπηαία απνηειεί έλα αληηθείκελν 

πάιεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ άζθεζε εμνπζίαο θαη ιηγφηεξν κε ηε 

δεκηνπξγία γλψζεο….. Ζ βαζηθή ζρέζε, πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηνλ αλαμηνθξαηηθφ-

δηεθζαξκέλν  απηφλ ηξφπν (ε δηαθζνξά λννχκελε  σο κηα κνξθή δξάζεο ηεο πλεπκαηηθήο 

κεηαπξαηηθήο ηάμεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο, ηεο θπξίαξρεο ηάμεο ηνπ πνιηηηθνχ πεδίνπ γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ  πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο,  θαη κειψλ ησλ θπξηαξρεκέλσλ ηάμεσλ γηα 

θνηλσληθή άλνδν) ζην εζσηεξηθφ ησλ ΑΔΗ, είλαη κηα ζρέζε θνκκαηηθψλ παηξφλσλ θαη 

θνκκαηηθψλ πειαηψλ, πξάγκα πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ππαθνήο θαη 

θνκθνξκηζηηθήο, αληί επηζηεκνληθήο, γλψζεο». (Παιεφο, Κπξηαδή, 1999, ζει. 197-233). 

(ζηφρνη, πεξηερφκελα, κέζνδνη, βηβιία, θ.ι.π), (Ibid, ζει. 267). 

Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηινγψλ θαη πνιηηηθψλ, «ζα 

ηείλνπλ λα δηακνξθώζνπλ έλα θιίκα θνηλσληθήο έληαζεο πνπ ζα επηδεηλώλεηαη κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ αδηεμόδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηε δηάςεπζε θαιιηεξγεκέλσλ θξνύδσλ ειπίδσλ από ηηο 
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έληερλα ΄΄κπζνπνηεκέλεο΄΄ δπλαηόηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο». ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη 

«ηα αδηέμνδα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη πξσηίζησο αδηέμνδα ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο», (Ibid, ζει. 267, 268). 

 Αμίδεη ζην παξαπάλσ πιαίζην λα ζεκεηψζνπκε φηη , κε δεδνκέλεο ηηο λέεο απαηηήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ηελ παξνπζία ελφο φιν θαη πην πνηθίινπ θαη πνιππνιηηηζκηθνχ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο αιιαγήο ηνπ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ράξαμε 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε, θαηάξηηζε θαη ζηήξημε ησλ 

«απνηειεζκαηηθψλ» εθπαηδεπηηθψλ έρεη γίλεη πηεζηηθφ αίηεκα ζηηο κέξεο καο. Ζ ηθαλφηεηα 

ησλ ζρνιείσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο ζεκεξηλέο θνηλσληθέο 

αλάγθεο ζα εμαξηεζεί θαηά κεγάιν κέξνο απφ ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηνπλ. 

 Γλσξίδνπκε επίζεο φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ δελ έρεη ηα 

απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα θαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα 

«εθηφο εηδηθφηεηαο» είλαη εληππσζηαθά πςειφ ζε κεξηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, (Unesco, 

«Information and Communication Technologies in Teacher Education», 2002: pp. 13-21). 

Δίλαη γεγνλφο σζηφζν, ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο δελ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εξγάδνληαη. 

Ηθαλνί εθπαηδεπηηθνί ζπρλά δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζε 

πεξηβάιινληα πνπ δελ ηνπο παξέρνπλ ζηήξημε ή αξθεηά θίλεηξα θαη επηβξάβεπζε ζην 

πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Οη θαηά θαηξνχο πνιηηηθέο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη "ζπγθξάηεζε" "απνηειεζκαηηθψλ" εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα 

κεξηκλνχλ γηα ηελ πξφζιεςε ηθαλψλ επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη λα παξέρνπλ ζηήξημε θαη 

θίλεηξα γηα ζπλερψο πςειή απφδνζε ζην έξγν ηνπο θαζψο θαη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο. 

 Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη, ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο γεληθά γηα ην 

ξφιν θαη ην έξγν ηνπο απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηφζν ηεο πξνζσπηθήο φζν θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο. Ζ δηάζηαζε απηή επεξεάδεη ζπρλά ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ.  Χζηφζν, παξφιν 

πνπ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην 

επάγγεικα ηνπο ζα έπξεπε λα απνηεινχλ κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα 

δηεξεπλά ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπληεινχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ή ηελ δπζαξέζθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπο, εληνχηνηο ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θαη κηθξά δείγκαηα απφ κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο, 
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ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.Σν δήηεκα ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

παξακέηξσλ ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηξξνή πνπ απηέο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζηελ ςπρηθή 

πγεία ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο, είλαη έλα ζεκειηψδεο δήηεκα πνπ ζηηο 

κέξεο καο κειεηάηαη απφ πιεηάδα επηζηεκφλσλ απφ ηνπο θιάδνπο ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο 

Φπρνινγίαο, ηεο Παηδαγσγηθήο, θ.ά. 

  χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, (Κάληαο, 1995, ζει. 101-102), ππάξρνπλ αξθεηέο 

αλαθνξέο θαη κειέηεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ αηνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

επραξίζηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ πξνζσπηθή ςπρηθή ηνπ πγεία. Έρεη δηαπηζησζεί απφ 

πιεζψξα εξεπλψλ φηη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππάξρεη ζηελή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο παξάγνληεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη εμαηηίαο ησλ 

πξνεθηάζεσλ πνπ έρεη ε αξλεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθελφο ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο θαη αθεηέξνπ ζπλνιηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θξίλεηαη 

απνιχησο αλαγθαία ε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ην επάγγεικα ηνπο.( Gaziel, 29(1), 1993, pp. 67-79). 

 Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ε κεηαηξνπή ηεο δηδαζθαιίαο ζ' έλα επάγγεικα πην 

ειθπζηηθφ, ηφζν γηα ηνπο ησξηλνχο, φζν θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, 

πξνβάιιεη πιένλ σο επείγνπζα πνιηηηθή αλάγθε. Ζ ράξαμε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ ζεσξνχκε 

φηη πξνυπνζέηεηηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εχξνπο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζέιθπζε, θαηάξηηζε θαη "ζπγθξάηεζε" ησλ "απνηειεζκαηηθψλ" εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο 

θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπο. Οη 

πξνζεγγίζεηο απηέο ζπρλά θαζνξίδνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ νη ίδηνη δεκηνπξγνχλ ζε ζρέζε 

κε ην επάγγεικά ηνπο  θαη θαηά ζπλέπεηα ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ απηνί, πηζαλφλ, 

ζα επηδείμνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο  θαηάζηαζεο. (Καΐια,  

Αλδξεαδάθεο, Ξαλζάθνπ, & Φηιίππνπ, 1995). 
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1.2. Ο ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 Ζ  κειέηε καο απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ 

21
ν
 αηψλα. Θεσξψληαο φηη ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ επηηπρία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξψκελσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή, σζνχκαζηε λα 

εξεπλήζνπκε ην ξφιν απηφ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπ, θπξίσο ζε 

ζρέζε κε ηελ άζθεζε δηνηθεηηθώλ θαζεθόλησλ θαη ηεξαξρηθώλ δνκώλ κέζα ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα.   

 Δίλαη αλάγθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή λα ηνπνζεηεζνχλ εθείλνη νη φξνη  ελφο 

δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, 

πνιηηεία, παλεπηζηήκηα, δηεζλείο νξγαληζκνί, θ.ά)., ψζηε λα πξνζεγγηζηνχλ θαιχηεξα ηα 

ρξφληα πξνβιήκαηα θαη λα δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο, απνθνκκέλεο απφ πνιηηηθνχ θαη 

ππξνζβεζηηθνχ ραξαθηήξα κεηαξξπζκίζεηο πνπ θαιχπηνπλ, αιιά δελ δηνξζψλνπλ νπζηαζηηθά 

ηίπνηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, φπσο ηνλίδεηαη θαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Unesco 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε, είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηεπζπλζνχκε πξνο κηα «θνηλσλία 

ηεο εθπαίδεπζεο». Με ηνλ ηξφπν απηφ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα έθζεζε, νη 

πνιίηεο «ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, λα έρνπλ αληίιεςε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο θαη λα ελζαξξύλνληαη ώζηε λα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ αλάινγν θνηλσληθό 

ξόιν ζηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλόηεηα».(Unesco, φπ.π., p. 33). 

 Παξάιιεια, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ζην θέληξν ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκαηηζκψλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ν δηάινγνο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ην επξχηεξν 

πνιηηηθφ-θνηλσληθφ, θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ/ζπγθείκελν (context). Ηδηαίηεξα κάιηζηα 

ζηνλ 21
ν
 αηψλα νη εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ νξηνζέηεζε, αμηνιφγεζε 

θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. Δξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ ηε ιεγφκελε εζσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

ζρνιείνπ (internalefficiency), αιιά θαη ηελ εμσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

(externalefficiency). Ζ εζσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ζπλδέεηαη κε ηα φζα ζπκβαίλνπλ 

κέζα ζην ζρνιείν (δηδαζθαιία, δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, 

αηκφζθαηξα ηάμεο, πξνζσπηθφηεηα εθπαηδεπηηθνχ, ζρέζεηο δαζθάισλ-καζεηψλ θαη 

αηκφζθαηξα κάζεζεο, θαη άιια παξφκνηα), ελψ ε εμσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ έρεη θπξίσο λα θάλεη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

ζηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ ηδενινγηθφ-πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 
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ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ ηεξάξρεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο, ηεο ζρνιηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο θι.π. Δμάιινπ, φξνη θαη έλλνηεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη, πξνθιήζεηο θαη 

λέα δεδνκέλα εκθαλίδνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ. 

  Δίλαη γεγνλφο φηη ε κειέηε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ επηβάιιεη θαη έλαλ «αλαζηνραζκφ» 

αιιά θαη «λέεο αλαγλψζεηο» ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ν εζλνθεληξηζκφο, ε ζηάζε απέλαληη ζηνλ „άιιν‟, ε παγθνζκηνπνίεζε, 

ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα θαη νξηνζεηνχλ θαη ηηο λέεο πξνηεξαηφηεηεο/πξνθιήζεηο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Οη κειεηεηέο θαινχληαη επίζεο λα δψζνπλ πιένλ πνιιαπιέο εξκελείεο, 

θαιιηεξγψληαο ηνλ ζθεπηηθηζκφ θαη ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ, 

(Balibar, & Wallerstein, 1991), ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ 

παξάιιεια δηακνξθψλεηαη έλαο λένο ιφγνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη 

πξνθιήζεηο, ηνπο λένπο νξακαηηζκνχο: ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ πνπ πεξλά κέζα απφ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ εζληθνχ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ, ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή, ηελ πάιε ελάληηα 

ζηνλ απνθιεηζκφ, ζηελ κεξνιεςία, ηα ζηεξεφηππα θαη ηελ πξνθαηάιεςε, ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνθιήζεηο, ηηο πνιηηηθέο επηινγέο, ηνπο λεσηεξηζκνχο θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία. (J. Delors, 

L‟Education, un Trésor est Caché dedans,  éditions Unesco! Odile Jacob, Paris, Unesco, 1996, 

cf. επίζεο, Δλεκεξσηηθή Έθζεζε 25, Η Δθπαίδεπζε, κέζα ηεο θξύβεηαη έλαο Θεζαπξόο, 

Έθζεζε πξνο ηελ ΟΤΝΔΚΟ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηνλ 21ν αηψλα 

ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ ΕΑΚ ΝΣΔΛΟΡ, παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο Γ.Γ. Σζανχζε, Αζήλα, 

Οθηψβξηνο 1996).  

 “Πεξηζζόηεξν από πνηέ, ην ζρνιείν έρεη σο απνζηνιή λα πξνεηνηκάζεη ηνπο λένπο λα 

γίλνπλ πξσηαγσληζηέο ζε κηα θνηλσλία θηλεηηθή, αβέβαηε θαη αλνηρηή, λα δηαζέηνπλ γλώζεηο 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ κηαλ επαξθή θνηλσληθή έληαμε”. (Φεξί, 1996, ζει. 52-53). 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα, ε πνιππινθφηεηα θαη ε εηεξνγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν θάλεη θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο απνδέθηεο πνιχ ζεκαληηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ηίζεηαη θαη αθνξά 

ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή πξάμε, ηελ αλάγθε δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ γηα ηηο κεζφδνπο, ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηα πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο, λα θξίλνπ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ, 

λα ζηνράδνληαη γηα ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπο φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζε εζληθά θαη 

επξσπατθά πιαίζηα αιιά θαη ζε παγθφζκηα. ηηο κέξεο καο ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη φηη πεξλά 

ξηδηθέο αλαζεσξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε επνρή καο κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ 

κηα επνρή επαλεξκελείαο θαη επξέσλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, αιιά θαη επνρή 
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πνιιαπιήο κεζνδνινγηθήο αλαλέσζεο. Οπνηαδήπνηε πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο δελ 

πξνζεγγίδεηαη πιένλ ζαλ απηφλνκε θαη θιεηζηή κνλάδα. Ζ έξεπλα αλαπξνζαλαηνιίδεηαη, 

εθζπγρξνλίδεηαη θαη δηεπξχλεηαη. (Καινγηαλλάθε, 1998, ζει. 94-106). 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ δηνηθεηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηα ζεκεξηλά 

ζρνιεία θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. Δηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

είλαη: 

 Πσο αληηιακβάλνληαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ην ξφιν ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο;  

 Πνίνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ιήςε δηνηθεηηθήο ζέζεο;  

 Πνηεο δπζθνιίεο ή πνηεο εληάζεηο εληνπίδνπλ ζε ζρέζε κε ην δηνηθεηηθφ ηνπο ξφιν ;  

 Πνηεο κνξθέο δηνίθεζεο ζπκπαζνχλ, πξνσζνχλ ή αθνινπζνχλ;  

 Πσο πξνζθέξνπλ ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν κέζα απφ ην δηνηθεηηθφ ηνπο ξφιν; 

 Δίλαη πάλησο γεγνλφο φηη ε θνηλή πξνβιεκαηηθή ζε δηάθνξεο ρψξεο γηα ηε ζρέζε 

νηθνλνκίαο, εθπαίδεπζεο, θνπιηνχξαο, ε «θξίζε ηνπ θξάηνπο-έζλνπο» θαη ε ζπδήηεζε γηα ην 

ηνπηθφ θαη ην παγθφζκην, γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηεξφηεηα, ε δηεζλνπνίεζε ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ θφζκνπ θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε πηνζέηεζε ησλ πνιιαπιψλ 

εξκελεηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, ε αιιαγή ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη νη ζπλερείο αιιαγέο ζην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηθφ, 

ηδενινγηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζπγθείκελν, νη δπλακηθέο δηαπνιηηηζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο, νη 

ξηδηθέο αλαζεσξήζεηο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε γηα πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρεη γηα ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπ ζην 

πιαίζην ηεο ρψξαο ηνπ αιιά θαη ζην επξχηεξν επξσπατθφ πιαίζην, (Ibid).   

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη λέεο «παηδαγσγηθέο πξνθιήζεηο» (pedagogical 

challenges) ζπλδένληαη ζηελά κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

«εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε» (educational development) θαη ην «κεηαζρεκαηηζκό» 

(transformation) ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ «πξνζαξκνγή» ηεο ζηε ιεγφκελε «παγθόζκηα 

νηθνλνκία» (global economy), κε ηελ «εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε» (educational reform) θαη 

ηε «γισζζηθή πνιηηηθή» (language policy) ζε θνηλσλίεο πνπ βξίζθνληαη ζε «κεηαβαηηθό 

ζηάδην» (transitional societies), κε ηελ «εθπαηδεπηηθή αλνηθνδόκεζε» (educational 

reconstruction) θαη ηνλ «εθπαηδεπηηθό εθδεκνθξαηηζκό» (educational democratisation) ζε 
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δηάθνξεο ρψξεο θαη άιια ζπλαθή, (Mebrahtu, Crossley & Johnson, 2000, Κνπινχξε, 2006, 

ζει. Β410). 

Μάιηζηα, δχν πιεπξέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζεσξνχληαη ζηηο κέξεο καο πνιχ ζεκαληηθέο. Ζ κία είλαη ην ζρνιείν θαη ην 

είδνο ηεο γλψζεο πνπ πξνσζεί θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηηο 

δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο έσο ην Παλεπηζηήκην γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (εδψ ν ξφινο θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

θεθαιαηψδεο), θαη ε δεχηεξε είλαη ν ρψξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ν ξφινο ηνπ ζην ρψξν ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο (θαη εδψ νη ζέζεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην επάγγεικά 

ηνπο θαη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζεσξνχληαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο), 

(Γακαλάθε, Κνπιατδή, Καινγήξνπ &Παπαδάθε, 2007, Καινγηαλλάθε, 2005).  
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1.3. Αλαζθφπεζε ηεο μελφγισζζεο θαη ειιελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο 

 

Α. Ξελφγισζζε  βηβιηνγξαθία 

χκθσλα κε ηνλ Bipath, (Bipath 2012), ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεηαη ν 

θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ εγέηε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ιεηηνπξγηθήο θνπιηνχξαο ελφο 

νξγαληζκνχ. ηα πιαίζηα απηά ε παξνχζα κειέηε ηνπ επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγηθήο θνπιηνχξαο ζηα ζρνιεία ηεο Νφηηαο 

Αθξηθήο, θαζψο θαη λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηε δεκηνπξγία ηεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνηνηηθή κειέηε ζε δχν αζηηθά ζρνιεία, ηα 

νπνία είραλ ηελ έδξα ηνπο ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρακεινχ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ status 

πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηνκνξθία ησλ κεηαβιεηψλ ζπγθείκελνπ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα. Σν έλα απφ απηά ηα ζρνιεία είρε ραξαθηεξηζηεί σο ιεηηνπξγηθφ 

θαη ην άιιν σο δπζιεηηνπξγηθφ σο πξνο ην εξεπλψκελν ζέκα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ ζηηο νπνίεο έιαβε ρψξα ε παξνχζα έξεπλα, 

αλαδεηήζεθαλ απαληήζεηο ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα (ζει. 205): 

 Ση κπνξείηε λα κνπ πείηε γηα ην ζρνιείν ζαο; 

 Πνηα είλαη ηα δπλαηά ζεκεία θαη πνηεο νη αδπλακίεο/ειιείςεηο ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

 Πσο κπνξείηε λα βειηηψζεηε ην ζρνιείν ζαο; 

ηα εξσηήκαηα απηά θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ καζεηέο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, 

εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, ν πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, θαζψο θαη ηα 

εθιεγκέλα κέιε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλαιχζεθαλ, επίζεο, ηα πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ, ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ 

καζεηψλ, ηα έγξαθα γηα ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα θαη ηελ επξχηεξε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, νη 

αλαθνηλψζεηο, θαζψο θαη ηα ππνκλήκαηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη ηα βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζρεηίδνληαη άξξεθηα κε ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηε ζπκπεξηθνξά, 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Έηζη ν δηεπζπληήο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζρνιείνπ θάλεθε φηη δηέζεηε θαη ρξεζηκνπνίεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επηζπκεηήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Απηφ 

θαηέζηε δπλαηφ κέζσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ κέξνπο ηνπ φηη απηφο ζπληζηά ηελ αξρή ηνπ 
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ζρνιείνπ, αλαιακβάλεη ηελ επζχλε θαη θαζίζηαηαη ππφινγνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

ελδπλάκσζε επηζπκεηψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δηεπζπληήο ηνπ δπζιεηηνπξγηθνχ ζρνιείνπ δελ 

αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο εγέηε, επηδεηθλχεη ζεκάδηα ζπκαηνπνίεζεο θαη φρη κφλν 

απνηπγράλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα, αιιά είλαη ηαπηφρξνλα 

ππεχζπλνο γηα ηελ δηαηάξαμε ηεο νκαιήο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Καηεγνξεί 

ζπλερψο ηνπο άιινπο γηα ηα ιάζε ηνπ, θαη δηνηθεί ηε ζρνιηθή κνλάδα κέζα απφ ηηο θιεηζηέο 

πφξηεο ηνπ γξαθείνπ ηνπ, αθνχ δηαθξίλεηαη απφ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγηθήο ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο. Απηή ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζπλέπεηά ηνπ 

θαζηζηνχλ ην ζρνιείν ηνπ δπζιεηηνπξγηθφ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε παξνχζα κειέηε είλαη φηη αλ ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ αζρνιείηαη κε πάξα πνιιά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

πξνηεξαηφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ή αλ αθφκα δηαθαίλεηαη κηα αζπλέπεηα 

αλάκεζα ζηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, ηφηε ηφζν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη νη 

καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ ηη είλαη ζη‟ αιήζεηα ζεκαληηθφ θαη ηη φρη. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία εθ δηακέηξνπ δηαθνξεηηθψλ νξακάησλ 

θαη πξνζδνθηψλ, θαζψο θαη πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ππνθνπιηνχξσλ. 

Άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγηθήο θνπιηνχξαο ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν δηεπζπληήο αληηδξά ζε θξίζηκα πεξηζηαηηθά, 

δεκηνπξγψληαο λέεο λφξκεο, αμίεο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

εκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηαδηθαζία απηή δηαδξακαηίδνπλ, επίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, αιιά 

θαη θαζηζηά ηνλ εαπηφ ηνπ πξφηππν αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηαρείξηζε 

ηεο επηαμίαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

Σέινο, ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δηεπζπληήο θαηά ηε δηαδηθαζία απφδνζεο 

ακνηβψλ θαη επαίλσλ αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, θαηαδεηθλχνληαη απφ ηελ 
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παξνχζα κειέηε σο εμίζνπ θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο ιεηηνπξγηθήο θνπιηνχξαο ζην ζρνιείν ηνπ. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη κε ζρεηηθή κειέηε πνπ δηεμήγαγε ν Goksoy,  (Goksoy 2014, 

ζει.173), δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο νξγαλσηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σα 

εξσηήκαηα ζηα νπνία ν ζπγγξαθέαο επειπηζηεί λα απαληήζεη είλαη ηα αθφινπζα:  

 Πνην είλαη ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ; 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, ρξφληα ππεξεζίαο, θνξέαο αξρηθήο 

θαηάξηηζεο, δηάξθεηα ππεξέηεζεο ζην ίδην ζρνιείν); 

 Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 Οη νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κε βάζε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (θχιν, ειηθία, ρξφληα ππεξεζίαο, θνξέαο αξρηθήο 

θαηάξηηζεο, δηάξθεηα ππεξέηεζεο ζην ίδην ζρνιείν); 

 Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζηηο νξγαλσηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο; 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 424 εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο, δεκνηηθήο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ηφζν ζην θέληξν φζν θαη ζηα 

πξνάζηηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Γηα ηε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιίκαθεο «Participation in Administration” 

(Uyar, 2007) & “Organizational Citizenship” (Di Paolaetal, 2007).  

Ζ παξνχζα κειέηε θαηέδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

πίζηεπαλ φηη ζπκκεηείραλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ηνπο, κε ηνπο 

άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ εθείλα ησλ γπλαηθψλ. Ζ 

απξνζπκία ησλ γπλαηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ελδερνκέλσο, 

ζρεηίδεηαη κε ηε  επξχηεξε δνκή ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο ή κπνξεί λα εδξάδεηαη ζε 

γξαθεηνθξαηηθνχο παξάγνληεο. 

Χο πξνο ηνλ παξάγνληα ειηθία, φζν κεγαιχηεξνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηφζν ζεσξνχλ 

φηη νη απφςεηο ηνπο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφηεξν ξφιν ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ επηπξφζζεηα πξνζφληα (κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ) ζεσξνχλ φηη ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ιφγσ ηνπ φηη 
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κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηάξζξσζε ηνπ 

νξγαλσηηθνχ ζρνιηθνχ ζπγθείκελνπ, κέζσ ησλ επηπξφζζεησλ γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ. 

Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, φηη ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζε πεξηζζφηεξεο νξγαλσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

Δπίζεο, θάλεθε φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν αληδηνηειείο. Ζ ίδηα ηάζε θαηαγξάθεθε θαη αλαθνξηθά 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθείλνπο πνπ θαηείραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ δε δηέζεηαλ επηπξφζζεηα πξνζφληα. 

Σέινο, φζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, φπσο θάλεθε απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ηφζν πςειφηεξεο είλαη νη νξγαλσηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, ιφγσ ηνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζηεξίδνληαη νπζηαζηηθά απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη φηη νη ηδέεο, νη ζθέςεηο θαη νη απφςεηο ηνπο γίλνληαη 

ζεβαζηέο. 

Ο Ibrahim (2013) δηεξεπλά ηελ χπαξμε ή κε πηζαλήο ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζηηι 

εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην επίπεδν απφδνζεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή ζηα ΖΑΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζρνιεία ηνπ 

Νηνπκπάη, ιακβάλνληαο, επίζεο, ππφςε ην θχιν, ηελ πξνυπεξεζία, θαζψο θαη ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία απηφο ππεξεηεί. 

Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία θαιείηαη λα βξεη ν κειεηεηήο απαληήζεηο είλαη ηα αθφινπζα: (5) 

 Πνηα είλαη ηα ζηηι εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία ηνπ Νηνπκπάη; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην ζηηι εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην ζηηι εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ; 

 Σν ζηηι εγεζίαο πνπ πηνζεηεί έλαο δηεπζπληήο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θχιν, ηε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηεί θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ; 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή δηαθνξνπνηείηαη αλαθνξηθά κε ην θχιν, ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηεί θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ; 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Multifactoreader ship 

Questionnaire (Avolio & Bass 1995), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 45 εξσηήζεηο, νη 36 απφ ηηο 
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νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζηηι εγεζίαο θαη νη 9 ηειεπηαίεο κεηξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ απφδνζε ησλ ζρνιείσλ 

αληιήζεθαλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο γηα ην έηνο 2010. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απεηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί 34 ζρνιείσλ, ηα νπνία επηιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ην 

επίπεδν ζην νπνίν είραλ θαηαηαρζεί (κε ηθαλνπνηεηηθφ, απνδεθηφ, θαιφ θαη εμαηξεηηθφ) απφ 

ην ππνπξγείν παηδείαο ηνπ Νηνπκπάη. Ο αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ ήηαλ 219 άλδξεο θαη 271 

γπλαίθεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηέγξαςαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ 

πηνζεηνχλ θαηά θχξην ιφγν ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηηι εγεζίαο ζε αληίζεζε κε ην παζεηηθφ. 

Φάλεθε, επίζεο, φηη ην ζηηι εγεζίαο πνπ πηνζεηεί ν δηεπζπληήο ζρεηίδεηαη κε ην αλ ην 

δηδαθηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ηνλ ζεσξεί σο απνηειεζκαηηθφ αξρεγφ, αιιά δε ζρεηίδεηαη κε ην 

επίπεδν απφδνζεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, φπσο απηφ έρεη εθηηκεζεί θαη θαηαγξαθεί απφ ην 

ππνπξγείν παηδείαο ηνπ Νηνπκπάη. Δπίζεο νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη κεηαζρεκαηηζηηθέο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, θαη, επίζεο, ηα 

ζρνιεία ηνπο είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο.Σέινο, ην ζηηι εγεζίαο αιιά θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν, ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, αιιά φρη θαη κε βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. 

Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν εξεπλεηήο είλαη φηη πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ησλ ζρνιείσλ, νη δηεπζπληέο δελ νθείινπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν λα 

είλαη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο, αιιά πξέπεη λα γίλνπλ θαη δηδαθηηθνί εγέηεο θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

χκθσλα κε ηνλ Uqwalashi (2012), θαλέλαο ζρνιηθφο νξγαληζκφο δελ είλαη δπλαηφ λα 

ππάξμεη ρσξίο ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηαδηθαζηψλ πνπ δελ είλαη άιιεο απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ επηινγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηε δηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ, ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε.ηε κειέηε ηνπ (2012) θαηαδεηθλχεη ηελ άξξεθηε αλάγθε εθαξκνγήο 

φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ σο κέξνο ησλ θαζεκεξηλψλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπο. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ θαζεκεξηλψλ δηνηθεηηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηνηρεία ή 
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δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ φζν ην δπλαηφλ νκαιφηεξε πξαγκάησζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ εθείλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή νθείιεη λα εξγαζηεί σο εμήο: 

Ο ζρεδηαζκφο αλαθέξεηαη ζηελ ελφξαζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ σο πξνο ην κέιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπ. ρεηίδεηαη θαη δηαζθαιίδεη ηελ πηνζέηεζε θαη ηε δηάρπζε ησλ «θνηλψλ» 

εθείλσλ ζηφρσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νκάδαο θαη ηεο κείσζεο ησλ ελδννκαδηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. Μέζσ απηνχ επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ βαζηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο κε ηε ρξήζε ησλ 

ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. Σέινο, θαηαδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή λα 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ θαη πιηθνηερληθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη 

ησλ πφξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζην ζρνιείν. 

Ζ νξγάλσζε ζπληζηά, κε ηε ζεηξά ηεο, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία δηαζθαιίδεη φηη νη ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 

δηαξζξσζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ 

ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν δηεπζπληήο νθείιεη λα αλαζέζεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

θαη φρη κφλν, πξνζσπηθφ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, λα απμήζεη ηηο αλζξψπηλεο θαη πιηθέο 

πεγέο, θαη λα πξαγκαηψζεη ηηο ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνληαο ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο- καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Απφ ηελ άιιε, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ν 

δηεπζπληήο νθείιεη λα αζρνιεζεί θαη κε ηνλ επηηπρή ζπληνληζκφ θαη θαζνδήγεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαζψο θαη κε ηελ ζθαηξηθφηεξε θαη ζπζηεκαηηθφηεξε 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζή ηνπ. 

Ζ δηεχζπλζε, απνηειεί κηα εμίζνπ ζεκαληηθή εγεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο ηελ νπνία νη 

ξφινη πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε, κε 

ζπλέπεηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο, θαζψο θαη ηελ απψιεηα ζεκαληηθψλ 

αλζξψπηλσλ πεγψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Πξσηαξρηθφ, ινηπφλ, θαζήθνλ ηνπ δηεπζπληή 

είλαη λα αλαθαιχπηεη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ αδπλακηψλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη λα παξέρεη ηηο αλαγθαίεο δηεμφδνπο, νη 



32 
 
  

νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ αξρηθψλ 

ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ. 

Χο εμίζνπ αλαπφζπαζηε εγεηηθή δηαδηθαζία, ν ζπληνληζκφο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ επίηεπμε ηνπ ππφ πξαγκάησζε 

εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ. ε ζπλδπαζκφ, κάιηζηα κε ηελ επαλαηξνθνδφηεζε, πνπ νθείιεη λα 

παξέρεη ζπλερψο ν δηεπζπληήο ζην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, ζπκβάιινπλ 

ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ, ξεαιηζηηθνχ θαη αβίαζηνπ δηαιφγνπ, ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αηζζεκάησλ εκπηζηνζχλεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σαπηφρξνλα, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

ζπληζηά έλα απφ βαζηθφηεξα θξηηήξηα ηεο «νξζήο» εγεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ο ζρνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο επηηξέπεη ζην δηεπζπληή ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη απαξαίηεηνη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία δηαζθαιίδεη ηελ απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη 

δηεχζπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ ζρνιείνπ, κέζσ ηεο ζπλερνχο 

αμηνιφγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ επαλαθαζνξηζκνχ ησλ δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. 

Ο Wang (2010) δηεξεπλά ηε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν. Χο κειέηε 

πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζρνιείν ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα πξνάζηηα ηεο πφιεο 

Changhua ζηελ Σατβάλ, ηνπ νπνίνπ νη θάηνηθνη αλήθνπλ ζηε κεζαία πξνο ρακειή θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή ηάμε. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζεσξήζεθε δπζιεηηνπξγηθφ αλαθνξηθά κε ηελ 

πηνζέηεζε θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ζρέζε κε ηα πνιχ θαιά ρξεκαηνδνηνχκελα 

ζρνιεία ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ιάκβαλε πνιχ 

πεξηνξηζκέλε, ζρεδφλ κεδακηλή, ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή δηάθνξνπο 

άιινπο ηνπηθνχο θνξείο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα, ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ν δηεπζπληήο δελ ζπκπεξηιάκβαλε ζην 

φξακα πνπ είρε γηα ηελ παξερφκελε απφ ην ζρνιείν ηνπ εθπαίδεπζε ηελ ελζσκάησζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή-δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, δελ αλαιάκβαλε ηελ επζχλε 

δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ ζρνιηθψλ πφξσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνσζήζεη ηελ 
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πηνζέηεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, νχηε θαη παξείρε θάπνηαο κνξθήο ζηήξημε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηή ε έιιεηςε ππνζηήξημεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή επεξέαζε αξλεηηθά ην εζηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα πηνζεηήζνπλ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίνη δελ θαηάθεξαλ λα 

γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί θνξείο αιιαγήο γηα ην ζρνιείν ηνπο. 

Τπνγξακκίζηεθε, ινηπφλ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο φηη φζν αθνζησκέλνη 

θαη λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη φζν θαη αλ πηζηεχνπλ ζηα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο απφ απηήλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ θαη πάξα πνιιά, αλ δελ ππνζηεξίδνληαη- ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε εζηθφ επίπεδν- απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εθπνλήκαηνο ησλ Thien & Razak (2012) είλαη ε παξνρή ελφο 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηε ζεσξεηηθή βάζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Γηεζλψο ην ζρνιείν αλαγλσξίδεηαη σο έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη απφ 

θαηλνθαλείο νξγαλσηηθέο δνκέο, ηηο νπνίεο νη εηδηθνί ραξαθηεξίδνπλ σο νξζνινγηθέο, 

πνιηηηθέο ή σο θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Γηα θάζε κία απφ απηέο έρεη αλαπηπρζεί θαη πεξηγξαθεί 

έλα μερσξηζηφ κνληέιν, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο νξζνινγηθφ κνληέιν, πνιηηηθφ κνληέιν θαη 

κνληέιν θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο αληίζηνηρα. Σα ηξία απηά κνληέια δηαθέξνπλ αξθεηά 

κεηαμχ ηνπο. 

Σν νξζνινγηθφ κνληέιν ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ παξαδνρή φηη φινη νη νξγαληζκνί, 

θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην ζρνιείν, δηαθξίλνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζθνπψλ θαη 

ζηφρσλ. ε αληηδηαζηνιή, ην πνιηηηθφ κνληέιν, εζηηάδεηαη ζην αιιεινδξαζηηθφ ζχζηεκα πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ ππννκάδσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη επηδηψθνπλ 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, έρνπλ δηαθνξεηηθά αηηήκαηα θαη ηδενινγίεο, θπξίσο, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηεο εμνπζίαο ή θαη άιισλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ. Σν κνληέιν θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο 

εκθαλίδεηαη σο κηα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο γεληθήο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θάζε κέινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιειεπηδξά κε φια ηα 

ππφινηπα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπληνλίζνπλ θαη λα δηαρχζνπλ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. 

Δθηφο, ινηπφλ, απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο νξγαληζκφο, ην ζρνιείν κπνξεί ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ νξγαλσκέλε 
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θαη ζπζηεκαηηθή δηεπζέηεζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ 

κέζα ζ‟ απηφ. Δληνχηνηο, ππνζηεξίδεηαη φηη ην ζρνιείν ζπληζηά κηα νληφηεηα, ε νπνία δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απιά θαη κφλν απφ ηηο πθηζηάκελεο ελδνζρνιηθέο αιιειεμαξηήζεηο, αιιά θαη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ, ην ζρνιείν 

γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλα αλνηρηφ θαη πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί απνηειεζκαηηθά κφλν κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο αλνηρηήο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο 

θαη ηεο πνιπδηάζηαηεο νξγαλσηηθήο ζεσξίαο (Open system theory/ multilevel organizational 

theory). 

Ζ αλνηρηή ζπζηεκηθή ζεσξία πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ βηνιφγν Ludwig 

VonBertalanffy ην 1956, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δηνηθεηηθνχ ηχπνπ θαλνληθφηεηεο, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

δπλάκεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ σο έλαο απφ 

ηνπο θαζνξηζηηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηβίσζε ελφο ζπζηήκαηνο.   

Ζ πνιπδηάζηαηε νξγαλσηηθή ζεσξία δηαηππψζεθε απφ ηνπο Klein&Kozlowski ζηηο 

αξρέο ηνπ 1920, θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην κίθξν θαη κάθξν επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην κάθξν επίπεδν απνξξέεη απφ ηελ θνηλσληνινγηθή νπηηθή κέζσ ηεο ζέζεο 

φηη νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη κε παξφκνην ηξφπν κέζα ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ 

δνκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ. Χζηφζν, ε νπηηθή απηή δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο 

αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη ζηε ζπκπεξηθνξά, ηηο αληηιήςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία δπλεηηθά επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

νιφθιεξεο ηεο νκάδαο. Απφ ηελ άιιε, ην κίθξν επίπεδν δε ιακβάλεη ππφςε ηνπ εθείλνπο 

ηνπο παξάγνληεο ζπγθείκελνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην επίπεδν ηεο νκάδαο θαη νη νπνίνη 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ θαηαιπηηθά ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ. 

Χζηφζν απηφο ν ηξφπνο ζεψξεζεο ηνπ ζρνιείνπ ην αληηκεησπίδεη σο έλα δπλακηθφ θαη 

αιιειεπηδξαζηηθφ νηθνδφκεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα δξάζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, μεθηλψληαο απφ εθείλν ησλ καζεηψλ έσο θαη εθείλν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

θνπφο ηεο κειέηεο πνπ δηεμήγαγε ν Shellinger (2005) είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε 

απαινηθή ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηνπο δηεπζπληέο λα πξνάγνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηνπο. Ζ έξεπλα 

δηεμήρζε ην ζρνιηθφ έηνο 2003-2004 θαη επηθεληξψζεθε ζην θαηά πφζν κπνξεί ν δηεπζπληήο 

λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο απνηειεζκαηηθφο δηδαθηηθφο εγέηεο ή αλ ηα ππεξβνιηθά δηνηθεηηθά 
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ηνπ θαζήθνληα δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηε βαζηθή απηή ππνρξέσζή ηνπ. πγθεθξηκέλα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: (ζ.1) 

 Μπνξνχλ ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο ησλ 

δηεπζπληψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; 

 Μπνξεί έλαο ζρνιηθφο δηνηθεηηθφο κάλαηδεξ λα αλαιάβεη θαη λα δηεθπεξαηψζεη ηα δηνηθεηηθά 

απηά θαζήθνληα επηηπρψο; 

 Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζα αθηεξψζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε 

βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ; 

 Ζ εζηίαζή ηνπ απηή ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ; 

 Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζα απμεζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ; 

Σν παξφλ πφλεκα εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πέκπην εξψηεκα, ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

επίδξαζε ησλ καζεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Kentucky‟s 

CommonwealthAccountabilityTestingSystem (CATS). 

Καη ζηα ηξία ζρνιεία, πνπ απεηέιεζαλ ηκήκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, μεπεξλψληαο κάιηζηα θαηά πνιχ ηνπο 

κέζνπο φξνπο ησλ ζρνιείσλ ηεο πνιηηείαο ηνπ Κεληάθη. Ζ αλάζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ ζρνιηθφ δηνηθεηηθφ κάλαηδεξ, ζπλέβαιε 

εμίζνπ θαζνξηζηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ράζκαηνο πνπ παξαηεξείηαη, ζηελ πξνγελέζηεξε 

θάζε, κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζην ίδην ζρνιείν. Μάιηζηα ζην 

έλα απφ απηά νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο νθείινληαλ ζηελ 

εζλνηηθή ηνπο θαηαγσγή εμαιείθζεθαλ πιήξσο. 

Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αιιαγή απηή ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν, ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη νη δηεπζπληέο δε δηαζέηνπλ 

ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο δηδαθηηθή εγεζία ζηα 

πιαίζηα ησλ παξαδνζηαθψλ ζρνιηθψλ δνκψλ. 

Κακία νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε δελ παξαηεξήζεθε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν ζρνιηθφο 

δηνηθεηηθφο κάλαηδεξ αλέιαβε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ δηεπζπληή, θαζψο θαη 

ηελ αλαθνξά ηεο εβδνκαδηαίαο πξνφδνπ. Οη δηεπζπληέο θαη ησλ ηξηψλ πηινηηθψλ ζρνιείσλ 

επεζήκαλαλ φηη απηή ε ζπλερήο παξνρή δεδνκέλσλ ήηαλ εθείλε πνπ ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά 
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αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επέιεγαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαζέζηκν ρξφλν 

ηνπο. Ζ χπαξμε ηνπ ζρνιηθνχ δηνηθεηηθνχ κάλαηδεξ ή ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ήδε ππήξρε ζην ζρνιείν, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ ππνβνήζεζε 

ησλ δηεπζπληψλ ζηελ άζθεζε ηεο δηδαθηηθήο εγεζίαο ηνπο. Σέινο, αλ θαη κε ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο, θαη νη ηξεηο δηεπζπληέο θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ξνπηίλεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην παξειζφλ θαη λα αιιάμνπλ ηελ επξχηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηα ηνπο Cloud & Kritsonis (2012) νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ νθείινπλ λα 

επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία νξγαλσηηθψλ δνκψλ πνπ βνεζνχλ ηα ζρνιεία λα επηηχρνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ην φξακά ηνπο γη‟ απηά. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη ε ζχληνκε εμέηαζε 

ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα θιεηζηά ζπζηήκαηα κπινθάξνπλ ηελ χπαξμε θαηλνηνκίαο, 

ζπλεξγαζίαο θαη επειημίαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. «ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ν 

φξνο θιεηζηφ ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηελ επίηεπμε παξαγσγηθφηεηαο απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο». (ζ.88) 

Οη νξγαληζκνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ. Μηα αηπρήο αληίιεςε πνπ ζρεηίδεηαη 

κ‟  απηά είλαη φηη απηνί νη νξγαληζκνί είλαη απηνζπληεξνχκελνη. Ζ πηνζέηεζε απηήο ηεο 

αληίιεςεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νδεγεί ζηελ παξαλφεζε φηη ζπγθεθξηκέλα άηνκα κέζα ζ‟ 

απηφ ιεηηνπξγνχλ κφλν κε πξναπνθαζηζκέλνπο θαη πιήξσο πξνδηαγεγξακκέλνπο σο ηελ 

ηειεπηαία ηνπο ιεπηνκέξεηα ξφινπο, πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηνπο ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληά ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

Σα θιεηζηά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ πξνζθέξνληαο 

κφλν κία ζπλερή θαη εκπεξηζηαησκέλε κέηξεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

ε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο επηδφζεηο ζε δνκεκέλα ηεζη, 

νδεγψληαο ζρεδφλ πάληα ζε ζπκπεξάζκαηα ηνπ ηχπνπ φηη αλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ελφο 

ζρνιείνπ ζ‟ απηνχ ηνπ είδνπο ηα ηεζη είλαη ρακειέο ηφηε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θξίλεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ. Χζηφζν, απηφο ν ηξφπνο ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ δελ επηηξέπεη ηελ 

ειεχζεξε δηαθίλεζε θαη αληαιιαγή ηδεψλ. 

Με δεδνκέλεο, φκσο, ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο, 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη πιένλ λα απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο εθείλεο γλψζεηο πνπ ζα 

ηνπο επηηξέςνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο σο 
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θαηλνηνκίεο. Καη απηφ γηαηί, ζηηο κέξεο καο πιένλ, ε θαηλνηνκία, ε ζπλεξγαζία θαη ε επειημία 

ζπληζηνχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηα ζπληζηά ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο ζεσξίαο ησλ 

πνιιαπιψλ ηχπσλ λνεκνζχλεο ηνπ Howard Gardner. Κχξηα ζέζε ηεο απνηειεί ε 

παξαηήξεζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ ηδηαίηεξσλ θαη νκαδηθψλ καζεζηαθψλ ζηηι ησλ καζεηψλ, 

σο κέζνπ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ λέεο κνξθέο 

κάζεζεο θαη λα δηεπξχλνπλ ηε γλσζηηθή ηνπο βάζε. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ, 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα είλαη εμαηξεηηθά επέιηθηνη φηαλ έρνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο 

πξαγκαηηθά ελδηαθέξεηαη γηα κηα ζεκαηηθή θαη πξνζπαζεί λα ηνπο ηε κεηαιακπαδεχζεη. Ζ 

δηδαζθαιία πξέπεη λα ζπληζηά κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη ν έλαο θαη κνλαδηθφο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο γηα λα δηδάμεη θάπνηνο φινπο ηνπο 

καζεηέο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία, θαζψο θαη ε ελζσκάησζε φισλ 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα θιεηζηά ζπζηήκαηα απεκπνινχλ ηελ θαηλνηνκία, ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηελ επειημία απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ζρνιείν, αλ θαη απηέο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ησλ επηηπρεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ-δηδαθηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Καζίζηαηαη, επνκέλσο, επηηαθηηθή ε αλάγθε πηνζέηεζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιείσλ εθείλσλ ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ πνπ βνεζνχλ ην ζχλνιν ησλ δξψλησλ, ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πξνζψπσλ λα επηηχρνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην φξακά ηνπο γη‟ απηφ. 

Οη Mitchell & Castle (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ αληηιακβάλνληαη θαη πξαγκαηψλνπλ ηε 

δηδαθηηθή εγεζία ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε κηαο 

πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εξκελεχζνπλ ηα δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν. Σν 

ζθεπηηθφ ήηαλ φηη ε εμηζηφξεζε απηψλ ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ελνξάζεσλ ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο φζν θαη γηα ηνπο 

εξεπλεηέο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ νη δηεπζπληέο 12 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ λφηηνπ 

Οληάξην. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε έπεηηα απφ ζπιινγή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

αληιήζεθαλ απφ ην ππνπξγείν, αιιά θαη απφ άιινπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη ηα νπνία 

θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ελ ιφγσ δηεπζπληέο είραλ ηε θήκε φηη θαιιηεξγνχζαλ ηηο δηδαθηηθέο 
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ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη φηη πξνσζνχζαλ απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Έμη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άληξεο 

θαη έμη γπλαίθεο. 

Ζ έξεπλα δηήξθεζε κία νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά. Πεγέο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππήξμαλ 

νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ηνπ θάζε δηεπζπληή, κία ζηελ αξρή θαη κία ζην κέζν ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. Μηα δεχηεξε κνξθή πεγήο ππήξμε ε παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ δξάζεο θάζε 

δηεπζπληή ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπ γηα κηάκηζε ή δχν νιφθιεξεο κέξεο, αλάινγα κε ην 

πξφγξακκα ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Κξαηήζεθαλ ιεπηνκεξείο ζεκεηψζεηο γηα ηηο 

ελέξγεηεο ησλ δηεπζπληψλ, θαζψο θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα 

εκπιέμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαζψο θαη άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο/δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηξίηε πεγή δεδνκέλσλ πξνήιζε απφ 

ηξεηο νκαδηθέο ζπλεδξίεο ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ηνλ Ηαλνπάξην, ηνλ Απξίιην 

θαη ην Μάην. ‟ απηέο ηηο ζπλεδξίεο δφζεθε ζηνπο δηεπζπληέο ε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο αλαθνξηθά κε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο πηπρέο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαζψο 

θαη λα ζπδεηήζνπλ πξαθηηθά ζέκαηα/πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηηθή εγεζία 

ηνπο. 

Απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξνέθπςε κηα πιεζψξα ζεκάησλ, ηα νπνία 

θαηέδεημαλ ηελ χπαξμε νκνηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

δηεπζπληέο εθθξάδνπλ ην ξφιν ηνπο. Ζ παξνπζίαζή ηνπο γίλεηαη ζην πιαίζην δχν επξχηεξσλ 

θαηεγνξηψλ: ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πξαγκάησζεο ηεο δηδαθηηθήο ηνπ εγεζίαο. Οη 

ζεσξήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο ξφινπ πεξηζηξάθεθαλ γχξσ 

απφ ηε γλψζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ επίζεκε παξνρή ηξφπσλ θαη κεζφδσλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  θαη ηελ αλεπίζεκε νηθνδφκεζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηδαθηηθήο εγεζίαο, 

δεηήζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο λα νξίζνπλ ην πψο ηελ αληηιακβάλνληαη. Ζ κεγάιε 

πιεηνςεθία ηνπο ηελ ηαχηηζε κε ηελ έλλνηα ηνπ εηδήκνλα ζηα ζέκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Απφ απηή ηελ νπηηθή δελ ήηαλ πξφζπκνη λα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο σο δηδαθηηθνχο εγέηεο, γηαηί ζεσξνχλ φηη δελ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηα ζέκαηα 

απηά.  

εκαληηθφ ήηαλ, επίζεο, ην εχξεκα φηη νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο ε δηδαθηηθή εγεζία 

εκπεξηέρεη κία επίζεκε θαη κία αλεπίζεκε δηάζηαζε. Ζ επίζεκε ζρεηίδεηαη κε ηε δηνξγάλσζε 
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ζπλεδξίσλ, νκάδσλ εξγαζίαο θαη δηαιέμεσλ, ζηηο νπνίεο νη εηδηθνί παξέρνπλ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, γλψζεηο θαη πξαθηηθέο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ζηνρεχνληαο 

ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζε δηάθνξνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, ζεσξνχζαλ φηη νη ίδηνη (νη δηεπζπληέο) δηαδξακάηηδαλ πην 

ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ αλεπίζεκε δηάζηαζή ηεο, πξνζπαζψληαο λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Χζηφζν, απφ ηηο παξαηεξήζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θάλεθε φηη απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο δελ αληηπξνζσπεχνληαη εμίζνπ. Οη δχν ζηξαηεγηθέο πνπ παξαηεξήζεθε φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ ήηαλ ν άηππνο θαζεκεξηλφο δηάινγνο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ε ρξήζε επαίλσλ θαη ελζάξξπλζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζηνπο καζεηέο, νη νπνίoη ζπλέβαιαλ εμίζνπ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ιεηηνπξγηθήο θνπιηνχξαο. 

Ληγφηεξε έκθαζε δηλφηαλ ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε 

δηεπθφιπλζε ηεο επνπηείαο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν ζπληνληζκφο θαη ε ζε 

βάζνο αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ή ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

ε παξφηξπλζε γηα αλαζηνραζκφ. 

Μηα δεχηεξε ηάζε πνπ επέδεημαλ νη δηεπζπληέο ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο απηνλνκίαο κέζσ ηεο επηινγήο κηαο εγεηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ε νπνία ζα ήηαλ είηε δηεπθνιπληηθή είηε θαζνδεγεηηθή. ινη νη δηεπζπληέο 

αλέθεξαλ φηη πξνσζνχζαλ ηε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ θιίκαηνο, ην νπνίν επέηξεπε ηε 

ιήςε ζπλεξγαηηθψλ απνθάζεσλ, φκσο απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θάλεθε φηη 

θάπνηνη απφ απηνχο αλαιάκβαλαλ εμνινθιήξνπ ηνλ έιεγρν κηαο ζεηξάο θαηαζηάζεσλ, 

θαζηζηψληαο εκθαλή θαη επηηαθηηθή ηελ άκεζε πξνβνιή ηεο εμνπζίαο ηνπο, αληί λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ηεο δηδαθηηθήο εγεζίαο ηνπο, θαηαδείρζεθε φηη ήηαλ 

εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη θαηαλννχλ θαη αληηιακβάλνληαη απηφ 

ην ξφιν ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο ε δηδαθηηθή εγεζία ηνπο, σζεί ηνπο δηεπζπληέο λα 

θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην γλσζηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηεπζπληέο νθείινπλ λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο, θαη ηνπο 

εμσζρνιηθνχο ζεζκνχο.  
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Χο πξνο ην γεληθφηεξν επίπεδν, θάλεθε φηη νη δηεπζπληέο δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηε δφκεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Αλαθέξνπλ φηη ν 

πξνζθνξφηεξνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ θιίκαηνο είλαη ε νηθνδφκεζε ζεηηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπηπξφζζεηα, νη δηεπζπληέο 

απηνί επέκεηλαλ φηη ε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ είδνπο ζεηηθψλ ζρέζεσλ απνηειεί ηνλ 

θαζνξηζηηθφηεξν παξάγνληα θαηά ηε δηαδηθαζία πξαγκάησζεο θαη πξναγσγήο ηεο δηδαθηηθήο 

εγεζίαο ηνπο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηηι, ηνπ βαζκνχ ζπλνρήο κεηαμχ ησλ πξνο επίηεπμε 

ζηφρσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηέινο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

κεραληζκψλ. ηα πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο επηβεβαηψζεθε ε επηξξνή ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο ζηηι ζηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, αιιά φρη θαη εθείλε ηεο ζπλνρήο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο. 

Ζ βαζηθή ζέζε ηεο κειέηεο ηνπ Arlesting (2007) απνξξέεη απφ ηελ αληίιεςε φηη ε 

ζρνιηθή εγεζία δελ είλαη δπλαηή ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο επηθνηλσλνχλ κε ηα άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη θαη δηαβηνχλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο, 

θαζψο θαη λα γλσξίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε αλαθνξηθά κε ην φξακα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ, ζπληζηά κηα 

εμίζνπ δσηηθήο ζεκαζίαο νξγαλσηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ε κάζεζε. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ησλ επηθνηλσληαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ. 

Ζ κειέηε απηή ζπληζηά κηα εκπεηξηθή έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δνκή, ε 

θνπιηνχξα θαη ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, θπξίσο, ζηελ 

ελδνζρνιηθή επηθνηλσλία πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ γχξσ απφ παηδαγσγηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη ζέκαηα βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

επηρεηξεί λα δψζεη απάληεζε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: (ζει.263). 

 Μπνξνχλ δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο φπσο ε δνκή, ε θνπιηνχξα θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αλαιπηηθά εξγαιεία γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ; 
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 Με πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, αλ ππάξρνπλ, επηθνηλσλνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ν 

δηεπζπληήο ζην ζρνιείν, θπξίσο, γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε; 

 Με πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, αλ ππάξρνπλ, ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

βειηίσζεο θαη κάζεζεο; 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ζρνιείν αζηηθήο πεξηνρήο ζην Middletown ηεο 

βφξεηαο νπεδίαο, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε σο κειέηε πεξίπησζεο. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

βαζίζηεθαλ ζε έγγξαθα, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο, ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ‟ απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζρέδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο 

θαη παξαδείγκαηα εβδνκαδηαίσλ πιεξνθνξηαθψλ αλαθνξψλ. Σφζν νη 2 δηεπζπληέο φζν θαη νη 

36 εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Γηεμήρζεζαλ 30ιεπηεο αηνκηθέο 

ζπλεληεχμεηο κε έμη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ ηπραία απφ ηε 

γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ. Καη νη δχν δηεπζπληέο παξαρψξεζαλ μερσξηζηή σξηαία 

ζπλέληεπμε. 

Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη ε ελδνζρνιηθή επηθνηλσλία, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρνιείνπ, ζπλέβαιε κεξηθψο ζηε κεηάδνζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

θαζεκεξηλήο εξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία είρε σο απφξξνηα ηελ εκθάληζε εχθνια 

πξνβιέςηκσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη φρη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ελφο 

πξνθιεηηθνχ δηαιφγνπ γχξσ απφ ζεκαληηθά παηδαγσγηθά δεηήκαηα θαη ζέκαηα βειηίσζεο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ επηθνηλσλία, ζ‟ απηφ ην ζρνιηθφ ζπγθείκελν, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεηδεηά σο έλα 

εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηα θαη ηεο εμαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ 

λνήκαηνο, αιιά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ 

απφ ηε δηεπζπληηθή εγεζία. Ζ έκθαζε ηφζν απφ ηνπο δηεπζπληέο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή κεηάδνζε θαη αλαπαξαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Αθφκα θαη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κεκνλσκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί ή νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ είραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ε επίηεπμε νκνθσλίαο 

θαη ε ιήςε ινγηθνθαλψλ απνθάζεσλ ήηαλ πην ζεκαληηθή απφ ηε δηάζεζε ηνπ αλαγθαίνπ 

ρξφλνπ γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ 

αληηιήςεσλ. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη δηεπζπληέο δπζθνιεχηεθαλ πνιχ λα 
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πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε ελδνζρνιηθή 

επηθνηλσλία, σζηφζν φινη ζπκθψλεζαλ φηη ζρεηηθέο αιιαγέο θξίλνληαη αλαγθαίεο. 

Ο Yolcu (2011) εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ απνθεληξνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλάο ηνπ απνηειείηαη απφ 15 δηεπζπληέο, 14 απφ ηνπο νπνίνπο είλαη άληξεο 

θαη 1 γπλαίθα. ινη έρνπλ πάλσ απφ 18 ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. 

Παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ 

ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπο παξαηεξήζεθε φηη ήηαλ αληίζηνηρε κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ 

ζρνιείνπ. Ο ίδηνο παξάγνληαο θάλεθε φηη επεξέαδε θαηαιπηηθά ηφζν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ φζν θαη ηηο επξχηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηφζν νη 

γνλείο φζν θαη νη δηεπζπληέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή. 

Αξθεηνί απφ ηνπο δηεπζπληέο ζεσξνχζαλ φηη είλαη ιάζνο ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, κηα πνπ νη γνλείο δελ έρνπλ ιάβεη θακία ζρεηηθή εθπαίδεπζε 

ζηνλ ηνκέα απηφ. εκαληηθή παξαηήξεζε, ζην ζεκείν απηφ, είλαη φηη φινη νη δηεπζπληέο πνπ 

εμέθξαζαλ απηή ηελ άπνςε δελ είραλ νχηε νη ίδηνη ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα, κηα πνπ 

δελ ήηαλ απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, θάλεθε φηη νη 

δηεπζπληέο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο είλαη εθείλνη πνπ αληηδξνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζηάζε ηνπο απηή κπνξεί, 

ελδερνκέλσο, λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη πηνζεηνχλ κηα απηαξρηθή θαη φρη δεκνθξαηηθή 

πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, θνβνχκελνη κελ ράζνπλ ηελ εμνπζία 

πνπ θαηέρνπλ. 

πσο πξναλαθέξζεθε, νη γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην κεζαίν θαη ην 

αλψηεξν θνησληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, 

ελψ απηνί πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα ρακειφηεξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα 

απνθιείνληαλ παληειψο απφ ηε δηαδηθαζία απηή. Ζ πξαθηηθή απηή δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε 

πίεζε ζηνπο δηεπζπληέο πνπ εξγάδνληαη ζηα κεζαίνπ θαη αλψηεξνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ ζρνιεία, αλαγθάδνληάο ηνπο λα είλαη πεξηζζφηεξν μεθάζαξνη, δηαπγείο θαη 

θαηαλνεηνί. Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο απηνχο λα αλαπηχμνπλ 
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πεξηζζφηεξεο θαη αξηηφηεξεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη πεηζνχο σο δηνηθεηέο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

Ο Aslanargun (2012) ππνζηεξίδεη φηη ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ ε δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη επεξεαζκέλε δηεζλψο απφ ηε ινγηθή ηνπ ζεηηθηζκνχ, ε νπνία βαζίδεηαη, θαηά 

θχξην ιφγν, ζε νξζνινγηθέο ηερληθέο θαη αγλνεί αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζην βσκφ ηεο 

νξζνινγηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδηαζκνχ. Χζηφζν, ηα ζρνιεία απνηεινχλ αμηαθά θαζνδεγνχκελνπο νξγαληζκνχο, νη 

νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνηλσληθά 

ππεχζπλα άηνκα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δελ είλαη κφλν 

επηθνξηηζκέλνη κε λνκηθά θαη επαγγεικαηηθά θαζήθνληα, αιιά θαη ππνρξεσκέλνη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο απφ κηα πην εζηθή άπνςε. ην πιαίζην απηφ, 

ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αμηψλ πνπ νη δηεπζπληέο νθείινπλ λα 

δηαζέηνπλ θαη λα εμαζθνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλάο ηνπ (Aslanargum, 2012) απνηειείηαη απφ 19 δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ ηεο πφιεο Akcakoca, ζηελ επαξρία Duzce ηεο Σνπξθίαο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δνκεκέλεο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο. Οη δηεπζπληέο 

ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο απφ 6, 6, θαη 7 άηνκα. Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ 3 ψξεο αλά 

γθξνππ. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 

Οη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ζε 

γεληθέο γξακκέο έρνπλ επεξεαζηεί θαη δηακνξθσζεί απφ ηελ εμεηαζηνθεληξηθή λνκνζεζία ηνπ 

ππνπξγείνπ παηδείαο. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξζεθαλ νη έλλνηεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο θαξηέξαο θαη ηνπ γεληθνχ θαινχ, παξά ηελ πιήξε 

έιιεηςε νινθιεξσκέλεο ή θνηλήο πεξηγξαθήο ηνπο. 

Παξάιιεια, ζεσξνχλ φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ νθείινπλ λα δηαπλένληαη απφ 

κηα ζεηξά θνηλψλ αμηψλ, φπσο ε δηθαηνζχλε, ε εκπηζηνζχλε, νη ζρνιηθνί θαλφλεο θαη ε αγάπε 

γηα ηε δνπιεηά ηνπο. Χζηφζν, αμηνινγνχλ σο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή θαηά ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ηνπο ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο πνπ απφ ην 

2010 έρεη ζεζπίζεη ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν παηδείαο. Δπηπξφζζεηα, ππνβαζκίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηφζν ησλ επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φζν θαη εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ζεσξψληαο ηα απιά σο επηπξφζζεηεο δεμηφηεηεο. 
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Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο, ε νπνία ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνθαιχςνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηηο αμηαθέο έλλνηεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αγάπεο γηα ηε δνπιεηά 

ηνπο, θαζψο θαη ηνπ θνηλνχ θαινχ. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θξίλεηαη, επίζεο, ε πξνψζεζε 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο θαηά ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ηεο ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Calik, Sezgin&Kilinc (2012) είλαη ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δηδαθηηθέο δηνηθεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο αηνκηθήο 

θαη ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηδηψθεηαη, επίζεο, ε 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ επηπηψζεσλ ηεο αηνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαθηηθή εγεζία γηα ηε ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε 328 

ηάμεηο δεκφζησλ ζρνιείσλ ηεο Άγθπξαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011. Οη 215 απφ απηνχο 

ήηαλ άληξεο θαη νη 113 γπλαίθεο. 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο αηνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Teachers‟ SenseofEfficacy, ελψ γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ νκαδηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ε θιίκαθα CollectiveEfficacy, πνπ 

αλαπηχρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Goddardetal (2000). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ δηεπζπληψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

InstructionalLeadership, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Sisman (2002). Σέινο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ εξγαιείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε. 

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε δηδαθηηθή εγεζία είρε ζεκαληηθή 

άκεζε θαη ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψζεθε φηη ε πξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εμηζνξξνπνχζε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε δηδαθηηθή εγεζία θαη ηε ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο θαηέδεημε 

φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπζρέηηζεο δηαπηζηψζεθαλ αλάκεζα ζηε ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε, σο πξνο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δηδαθηηθήο 
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εγεζίαο θαη ηεο αηνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπζρέηηζεο εληνπίζηεθαλ αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζ‟ απηέο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αηνκηθήο θαη ηεο 

ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.Έλα αθφκα απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε 

απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ήηαλ φηη ε δηδαθηηθή εγεζία ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

εκθαλίδεη κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπζρέηηζεο κε ηε ζπιινγηθή παξά κε ηελ αηνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.πκπεξαζκαηηθά, ε παξνχζα κειέηε θαηέδεημε 

ζαθψο φηη ε βειηίσζε ηφζν ηεο αηνκηθήο φζν θαη ηεο ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ δηδαθηηθή θαζνδήγεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Απφ ηελ άιιε, νη Horng, Kalson & Loed (2009) εμεηάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην 

ρξφλν πνπ δαπαλά ν δηεπζπληήο ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο αξκνδηνηήησλ πνπ θαιείηαη λα 

θέξεη εηο πέξαο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ, ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπληζηά κηα απφ ηηο πξψηεο επξείαο θιίκαθαο κειέηεο αλαθνξηθά 

κε ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ζε φια ηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Ματάκη.Μεηξήζεθαλ 43 δηαθνξεηηθά έξγα πνπ θαιείηαη λα πξαγκαηψζεη ν δηεπζπληήο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Ζ θαηαγξαθή ηνπο έγηλε αλά πεληάιεπην γηα κία νιφθιεξε κέξα. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε έμη γεληθέο θαηεγνξίεο- Γηνίθεζε, 

νξγαλσηηθή δηαρείξηζε, δηδαζθαιία, δηδαθηηθφ πξφγξακκα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

ζρέζεηο. 

Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξήζεθε λα δνζεί απάληεζε είλαη: (ζ.2) 

 Με ηη αζρνινχληαη νη δηεπζπληέο; 

 Πνπ μνδεχνπλ ην ρξφλν ηνπο; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο νη ξφινη ησλ δηεπζπληψλ επεξεάδνληαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζρνιείνπ; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ αληαλαθιψληαη 

ζηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο; 
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Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θαηέδεημε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ 

ζρνιηθνχ δηεπζπληή. Γηαπηζηψζεθε φηη ν ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ζεηηθψλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ, 

φπσο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο θαη ε ζεηηθή ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θιίκαηνο. Απφ ηελ άιιε νη 

θαζεκεξηλέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη ειάρηζηα ή θαζφινπ κε ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζπρλά έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο αμηνινγήζεηο ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. 

Καηά κέζν φξν νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη δηεπζπληέο δαπαλνχλ ηνλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην ρξφλν ηνπο είλαη ε επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ζέκαηα επηαμίαο θαη 

πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ. Γηαπηζηψζεθε φηη, θαηά κέζν φξν, νη δηεπζπληέο δαπαλνχλ 

θαζεκεξηλά ζρεδφλ ην 30% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηε δηεπζέηεζε δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ φπσο 

ε επίβιεςε ησλ καζεηψλ θαη ε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ. Γηαζέηνπλ έλα επηπιένλ 20% ηνπ 

ρξφλνπ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο, φπσο ε πξφζιεςε θαη ε δηαρείξηζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ. Αληηζέησο, ρξεζηκνπνηνχλ κφλν 10% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία, φπσο ε παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαζψο θαη γη‟ απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

επξχηεξν δηδαθηηθφ πξφγξακκα, φπσο είλαη ε εθαξκνγή/πινπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.         

πλνςίδνληαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ είλαη 

εθείλεο πνπ ζπκβάιινπλ ιηγφηεξν ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, απφ φηη νη ππφινηπεο κνξθέο 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. Χζηφζν, εθείλεο πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο αθφκα θαη απφ εθείλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δηδαζθαιία. Απφ ηελ παξνχζα κειέηε θαηαδείρζεθε, ινηπφλ, φηη ν 

κνλνδηάζηαηνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ εμάζθεζε ηεο δηδαθηηθήο εγεζίαο 

ηνπο κέζσ ηεο άκεζεο επαθήο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελδερνκέλσο, λα απνδεηρζεί 

επηδήκηνο ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ζπληειεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ σο νξγαλσηηθνί εγέηεο. 
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Οη Burkhauser, etal. (2012) κε ηε ζεηξά ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηεπζπληέο πνπ 

αλαιακβάλνπλ γηα πξψηε θνξά ηέηνηνπ είδνπο θαζήθνληα ζε έλα ζρνιείν, αλακέλεηαη λα 

βειηηψζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξφ ην επίπεδν ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν, νη λένη δηεπζπληέο 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα πιεζψξα πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ, ε θχζε ησλ νπνίσλ 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην ζρνιείν θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία απηφ εδξάδεηαη. Ζ 

παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηφζν ηηο ελέξγεηεο φζν θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ λέσλ 

δηεπζπληψλ, ζπλδένληάο ηηο κε ηηο ζπλέπεηεο ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

«ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, σο λένη δηεπζπληέο νξίδνληαη εθείλνη πνπ 

βξίζθνληαη γηα πξψηε ρξνληά ζε έλα ζρνιείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ησλ 

δηεπζπληψλ πνπ δηαζέηνπλ πξνυπεξεζία σο δηεπζπληέο ζε θάπνην άιιν ζρνιείν». Σν 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, θπξίσο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπζρεηηζκψλ αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ, ηελ πηζαλφηεηα ν δηεπζπληήο λα παξακείλεη ζην ζρνιείν θαη ηηο εθζέζεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην ζρνιείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σα εξσηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ απάληεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Καηά πφζν ε παξακνλή ηνπ λένπ δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα απηνχ ηνπ ζρνιείνπ; 

 Ση ζπκβαίλεη ζηελ απνδνηηθφηεηα εθείλσλ ησλ ζρνιείσλ απφ ηα νπνία απνρσξνχλ νη 

λένη δηεπζπληέο; 

 Ζ απνδνηηθφηεηα απηή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

δηεπζπληή πνπ απνρσξεί; 

 ε ηη βαζκφ ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλά ν δηεπζπληήο ζηα δηάθνξα 

θαζήθνληά ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ ζρνιείνπ; 

 ε πνην βαζκφ νη αληηιήςεηο ηνπ δηεπζπληή αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο, επίζεο, θαη ην ζρνιηθφ θαη ηνπηθφ πεξηβάιινλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ ζρνιείνπ; 

 ε πνην βαζκφ ν κειινληηθφο ζρεδηαζκφο θαη ην φξακα πνπ έρεη ν δηεπζπληήο 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνρή ηνπ ζρνιείνπ; 

Παξνπζηάδνληαη εδψ ηα απνηειέζκαηα ελφο ζπλφινπ αλαιχζεσλ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ 

ηηο εκπεηξίεο ησλ λέσλ δηεπζπληψλ ζε έμη πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ: ην Μέκθηο, ην ηθάγν, ηε Νέα 

Τφξθε, ηελ Οπάζηγθηνλ, ηε Βαιηηκφξε θαη ην θιαλη. 
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Σα ζρεηηθά δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ 4 βαζηθέο πεγέο. Σα ηνπηθά ζεζκηθά ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζηα ζρνιεία, ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο 

γξαπηέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ ή ησλ απσιεηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζε κία 

δηαδηθηπαθή έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ηελ άλνημε ηνπ 2008 θαη, ηέινο, ηε κειέηε 20 ζρνιείσλ, 

ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ σο κειέηεο πεξίπησζεο, θαη ηα νπνία δηνηθνχληαλ απφ λένπο 

δηεπζπληέο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009. Κάζε κία απφ ηηο πεγέο δεδνκέλσλ 

ζπκπεξηειάκβαλε δηεπζπληέο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ην ζρεηηθφ πξφγξακκα 

πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ δηεπζπληψλ, φζν θαη άιινπο πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζ‟ απηφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο ηα 94 είραλ νινθιεξψζεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελψ 425 δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζ‟ απηφ. 

Αληιήζεθαλ, επίζεο, δεδνκέλα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηεπζπληέο αλαθνξηθά κε ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δαπαλνχλ ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο γηα ην αλ είλαη νη ίδηνη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηή ηνπο ηε δηαρείξηζε θαζψο θαη γηα ην θαηά πφζν παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην ζρνιείν ή ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία απηφ εδξεχεη επεξεάδνπλ ηνπο 

ίδηνπο, ηηο πεγέο νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ην γεληθφηεξν ζχζηεκα ππνζηήξημεο θαη 

ζρεδηαζκνχ ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ εμεηάζηεθαλ νη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο. 

Σα ζρεηηθά επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη απφ 

ηνπο λένπο δηεπζπληέο πνηθίινπλ ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ. Οη λένη δηεπζπληέο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζρνιεία ηα νπνία δηαθέξνπλ σο πξνο ην ζπγθείκελν, φκσο απηφ δε θαίλεηαη 

λα ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε ησλ πνηθίισλ απηψλ απνηειεζκάησλ. 

Οη λένη δηεπζπληέο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε ζρνιεία πνπ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ήηαλ πςειέο θαηά ηα ρξφληα πνπ είραλ πξνεγεζεί ηεο ηνπνζέηεζήο 

ηνπο ζ‟ απηά ηα ζρνιεία ή εθείλνη πνπ ηνπνζεηνχληαλ ζε λεντδξπζέληα ζρνιεία, ήηαλ 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα απνρσξήζνπλ απφ απηά κεηά απφ έλα ή δχν ρξφληα, απφ φηη εθείλνη νη 

λένη δηεπζπληέο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαλ πνιχ θάησ απφ ην κέζν φξν 

σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη λένη δηεπζπληέο ήηαλ 

πηζαλφ λα αληηθαηαζηαζνχλ ζ‟ απηά ηα ζρνιεία αθφκα θαη ζηε κέζε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 

ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ παξαηεξείηαη αθφκα κεγαιχηεξε αξλεηηθή απφθιηζε ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 
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Οη ζρεηηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη πνιινί λένη δηεπζπληέο εγθαηαιείπνπλ ηα ζρνιεία 

ηνπο έλα ή δχν ρξφληα κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζ‟ απηά. Απφ ηνπο 519 λένπο δηεπζπληέο ηνπ 

δείγκαηνο, νη 61 έθπγαλ ζηα κέζα ή κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ, θαη άιινη 56 κε ην 

ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Οη απνρσξήζεηο απηέο επεξεάζηεθαλ θαζνξηζηηθά θαη 

απφ εηδηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην ζρνιείν. 

Σν γεγνλφο φηη ην 78% ησλ λέσλ δηεπζπληψλ πνπ έθπγαλ κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο 

έηνπο απφ ην ζρνιείν ηνπο, ζρεηηδφηαλ κε ηελ εκθάληζε αξλεηηθφηεξσλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ, απνξξέεη απφ ηελ αλεπάξθεηα πνπ έδεημαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Πνιινί απφ απηνχο, κάιηζηα, άιιαμαλ 

ηειείσο ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Ζ πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε κε ηε ζεηξά 

ηεο επηβεβαίσζε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο ησλ δχν παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. 

Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε φηη νη λένη δηεπζπληέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία πνπ ηνπνζεηήζεθαλ, παξέκεηλαλ ζ‟ απηά ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη θαη ην 2011. 

Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία απφ ηα νπνία ν λένο δηεπζπληήο έθπγε κεηά απφ έλα ρξφλν, 

παξνπζίαζαλ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ην επφκελν δηδαθηηθφ 

έηνο. Απφ ηα 40 ζρνιεία πνπ εκπίπηνπλ ζ‟ απηήλ ηελ θαηεγνξία, κφλν ζηα 9 παξαηεξήζεθε 

βειηίσζε ζηηο καζεηηθέο επηδφζεηο, ελψ ζηα κηζά απφ απηά (20) ππήξμε ζεκαληηθή 

επηδείλσζε. ηα 11 ζρνιεία ζηα νπνία δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, νχηε 

ζεηηθέο νχηε αξλεηηθέο, αιιά παξφια απηά αληηθαηέζηεζαλ ην δηεπζπληή ηνπο κεηά ηνλ 

πξψην ρξφλν, κφλν ζε 1 παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. ε 7 ε 

θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε, ελψ ζηα ππφινηπα 3 παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα. 

Σν κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο ησλ δηεπζπληψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθεί ζε κία 

απιή ζπληαγή, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο ζε φια ηα πεξηβάιινληα κε ηελ ίδηα 

επηηπρία. Γε βξέζεθαλ ζρεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία λα απνδεηθλχνπλ φηη αλ νη δηεπζπληέο 

έδηλαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε κία ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηά ηνπο ή αλ αθηέξσλαλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε θάπνηα άιιε, ζα βειηηψλνληαλ νη επηδφζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Αληηζέησο, ήηαλ ε πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη φρη ν ρξφλνο πνπ αθηέξσλαλ ζ‟ απηέο, ε 

νπνία θάλεθε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. Ζ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο δελ εληφπηζε ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο 

αλάκεζα ζην ρξφλν πνπ αθηεξψλεη ν δηεπζπληήο ζε θάπνηα αξκνδηφηεηά ηνπ θαη ηεο χπαξμεο 

ζπλνρήο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. 
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Οη λένη δηεπζπληέο αλέθεξαλ φηη νη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ηνπο δπζθνιεχνπλ 

ππεξβνιηθά, κε απνηέιεζκα λα αθηεξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ 

ηνπ ζ‟ απηέο, είλαη ε πξνψζεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ, ε δηεμαγσγή παξαηήξεζεο κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, ε νηθνδφκεζε κηαο ζπλεθηηθήο θνπιηνχξαο ζρέζεσλ αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, ε δεκηνπξγία νκάδσλ 

εγεζίαο θαη ε πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ αλάιπζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην ηνπηθφ θαη ζρνιηθφ ζπγθείκελν θαη ζηε ζπλνρή 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ δελ εληφπηζε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

ζπζρέηηζεο. Χο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ εκθαλίδνληαη ε 

ηθαλφηεηα θαη ε ζπλνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη δηεπζπληέο ζηηο εθζέζεηο ηνπο αλαθέξνπλ φηη 

φζν πεξηζζφηεξεο ήηαλ νη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ε ζπλνρή κεηαμχ ηνπο 

,ηφζν ζεηηθφηεξεο ήηαλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο κειέηεο πεξίπησζεο έδεημε φηη ε επηηπρήο 

ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ δηεπζπληή δε ζπλδεφηαλ κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέζεηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ πξηλ απηφο αλαιάβεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ, αιιά, θπξίσο, κε ηηο δξάζεηο πνπ ν ίδηνο αλαιάκβαλε. Δληνπίζηεθαλ, επίζεο, 

δηαθφξσλ ηχπσλ ζηξαηεγηθέο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ νπνίσλ, νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηφζν ηελ πηνζέηεζε ηνπ νξάκαηφο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ 

φζν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ηνπο. ΄ απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε άκεζε 

ζηήξημε ησλ ηθαλφηεξσλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε δηεμαγσγή πξνζσπηθψλ 

ζπλαληήζεσλ κε θάζε έλα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξηζηά, ν ζεβαζκφο ηεο πξνυπάξρνπζαο 

θνπιηνχξαο, θαζψο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, ε ζπρλή 

επίζθεςή ηνπο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, θαη, ηέινο, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε πξνψζεζε 

μεθάζαξσλ θαη δίθαησλ πξνζδνθηψλ αλαθνξηθά κε ηα αλακελφκελα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα. 

Έλαο άιινο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, πνπ θάλεθε φηη επεξεάδεη ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζπλνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ε έθηαζε 

ηεο επηξξνήο πνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. Αλ θαη ηα 

πνζνζηά ήηαλ ρακειφηεξα, απφ απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαη νη ηξεηο απηέο πεξηνρέο- πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ- 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε πςειφηεξα επίπεδα επίδξαζεο/επηξξνήο γηα ηνπο δηεπζπληέο πνπ 
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παξέκεηλαλ ζηε ζέζε ηνπο θαη κεηά ηνλ ζρνιηθφ έηνο 2008-2009. Σν φξακα θαη ν 

κειινληηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δηεπζπληψλ δελ θάλεθε λα επεξεάδνπλ ηελ παξακνλή ή φρη ζηε 

ζέζε ηνπο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Φάλεθε, επίζεο, φηη νη λένη δηεπζπληέο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε ρακειψλ επηδφζεσλ 

ζρνιεία εκθάληζαλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λ‟ απνρσξήζνπλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ελφο 

ζρνιηθνχ έηνπο. Απηφ, ελδερνκέλσο, νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζρνιεία απηά 

βξίζθνληαη ππφ ζηελφηεξν ιεπηνκεξή έιεγρν, ηφζν απφ ηα αξκφδηα γξαθεία εθπαίδεπζεο, 

φζν θαη απφ ηελ πνιηηεία θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ζρνιεία πνπ ράλνπλ ηνπο λένπο δηεπζπληέο ηνπο δελ εκθαλίδνπλ 

θαιέο επηδφζεηο θαηά ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά, θαηαδεηθλχνληαο φηη ε αλεπαξθήο 

πξνζαξκνγή ηνπ δηεπζπληή ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Ζ 

δηαπίζησζε απηή θαζηζηά επηηαθηηθή ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ δηεπζπληψλ ζηα ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη απηνί είλαη 

πξαγκαηηθά έηνηκνη λα αλαιάβνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο λένπο ξφινπο ηνπο, νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, εηδηθφηεξα ζηα ζρνιεία ρακειψλ 

επηδφζεσλ.  

Οη δηεπζπληέο πνπ αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε πςειψλ επηπέδσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν ηνπο, θαζψο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

ζεηηθφηεξσλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. Φάλεθε, επίζεο, φηη νη λένη δηεπζπληέο επηδξνχλ άκεζα 

θαη θαηαιπηηθά ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα φζν θαη ζηε ζπλνρή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Απηνί 

πνπ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη εθείλνη νη δηεπζπληέο πνπ εζηηάδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζ‟ απηνχο ηνπο δχν ηνκείο, δηαπίζησζε πνπ εληζρχεη ηελ 

θξηζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Καηά ηνλ Su (2013) έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ε εγεηηθή δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

επηδεηθλχεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. θνπφο ηεο κειέηεο ηνπ (Su, 2013) ήηαλ λα 

δηεξεπλήζεη αλ ε παξαθνινχζεζε απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, κπνξεί λα βειηηψζεη 
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ηε ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ απφ ηνπο δηεπζπληέο ρξφλνπ ηνπο, θαζψο θαη λα απμήζεη ην 

πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ απηνί αθηεξψλνπλ ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ αξθεηέο ηερληθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ, 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα εγεηηθά ζηειέρε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρξφλν ηνπο 

απνηειεζκαηηθά. ‟ απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε ζέζε πξνηεξαηνηήησλ, ν ζρεδηαζκφο ζηφρσλ, ε άξλεζε θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ παξαζηηηθψλ παξαγφλησλ. Απηέο νη ηερληθέο δηδάρηεθαλ θαη ζηνπο δηεπζπληέο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. 

Σξεηο ήηαλ νη δηεπζπληέο πνπ απεηέιεζαλ ην δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ησλ 

νπνίσλ ε επηινγή έγηλε ζχκθσλα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ νη ίδηνη επέδεημαλ σο πξνο ηελ 

εθκάζεζε ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ, θαζψο θαη ηεο πξνζπκίαο ηνπο λ‟ απμήζνπλ ηνλ ρξφλν 

πνπ αθηέξσλαλ ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αξρηθά κεηξήζεθε ν ρξφλνο πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δηεπζπληέο αθηέξσλαλ ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ απφ 

ηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ ηερληθψλ. Κάζε δηεπζπληήο παξαθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα ην 

πξφγξακκα, ην νπνίν δηήξθεζε γηα 4 ψξεο ηε κέξα, γηα 2 κέξεο ηελ εβδνκάδα γηα 10 αθξηβψο 

εβδνκάδεο. Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν ηνπ θαζελφο μερσξηζηά. Έγηλε 

βηληενζθφπεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ, λα εμεηαζηεί ην επίπεδν, ε ακεζφηεηα, νη 

ηάζεηο/πξνηηκήζεηο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηξήζεθε μαλά ην πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπο πνπ αθηέξσλαλ νη δηεπζπληέο ζε 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πξηλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη θαη νη 

ηξεηο δηεπζπληέο αθηέξσλαλ ειάρηζην απφ ην ρξφλν ηνπο ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζπλέβαιε 

απνηειεζκαηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηέξσλαλ νη δηεπζπληέο ζε δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Χζηφζν, αλ θαη ν κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηέξσλαλ θαη νη ηξεηο δηεπζπληέο ζε 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απμήζεθε ζεκαληηθά, εληνπίζηεθαλ νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

σο πξνο ηελ ακεζφηεηα ησλ αιιαγψλ, ησλ ηάζεσλ θαη ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο. Οη δχν απφ 

ηνπο ηξεηο δηεπζπληέο ηξνπνπνίεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν ηξίηνο, φκσο, ρξεηάζηεθε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν. Σν ίδην ίζρπζε θαη σο 
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πξνο ην ζέκα ησλ ηάζεσλ/πξνηηκήζεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηνπο ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο πνπ επέιεγαλ γηα λα δαπαλήζνπλ ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο εληνπίζηεθαλ, επίζεο, εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ σο πην ρξνλνβφξεο. ‟ απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε δηαρείξηζε 

δηαθφξσλ ζπλαληήζεσλ, π.ρ. κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ή κε επηζθέπηεο ηνπ ζρνιείνπ, 

θαζψο θαη ε πεηζάξρεζε ησλ καζεηψλ. 

Οη δηεπζπληέο εκθαλίδνληαη επηθπιαθηηθνί αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ηθαλνπνηεηηθψλ 

πνζνζηψλ απφ ην ρξφλν ηνπο ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη φηη πξνηηκνχλ λα αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα. 

Έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε αδπλακία ηνπο λα ζέζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, πξνηεξαηφηεηεο 

ή πξνζεζκίεο. Οη δηεπζπληέο γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ, αιιά δελ έρνπλ έλα ζρέδην 

πξνηεξαηνηήησλ αλάινγν κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ φζσλ θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο. 

Σέινο, έλαο αθφκα ιφγνο είλαη φηη νη δηεπζπληέο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίζνπλ πιήξσο ηηο 

δηδαθηηθέο απφ ηηο κε δηδαθηηθέο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηψζνπλ. 

Εεηήζεθε, επίζεο, θαη απφ ηνπο ηξεηο δηεπζπληέο λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε, κέζσ 

ησλ ζρνιίσλ θαη ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο γχξσ απφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ. Καη νη ηξεηο αλέθεξαλ φηη ήηαλ ρξήζηκν θαη εχθνιν ζηελ παξαθνινχζεζή 

ηνπ. Δληνχηνηο, αλέθεξαλ, επίζεο, φηη αλ θαη γλσξίδνπλ πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δε δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηέο, ηδηαίηεξα 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ. 

Οη Bryketal. (2009) ππνζηεξίδνπλ φηη ε νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ κε απψηεξν ζηφρν 

ηε βειηίσζή ηνπο ζπληζηά έλα θηιφδνμν ζηφρν, ν νπνίνο εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα. Πνηα 

είλαη ηα αλαγθαία θαη επαξθή ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα αζηηθά ζρνιεία; Πσο ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο; Ση ζπκβαίλεη 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ θάπνην απφ απηά ηα ζπζηαηηθά απνπζηάδεη; (ζ. 29)  

Πξψηα απ‟ φια πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα 

νηθνδνκήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ δηδαθηηθφ-καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζέηνληαο έλα θνηλφ 

φξακα, αλαπηχζζνληαο κηα ζεηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα, 

δηαζθαιίδνληαο ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη πξνάγνληαο ηε ζπλεξγαζία 

ηφζν αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. 
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Οη δηεπζπληέο πξέπεη, επίζεο, λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έκθαζε, 

ινηπφλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα δνζεί ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο σο εθπαηδεπηηθψλ, ζηε 

βειηίσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο γχξσ απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, 

ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο, θαζψο θαη ζηελ νξζή θαζνδήγεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη νη πιήξσο 

ελεκεξσκέλνη ζρνιηθνί δηεπζπληέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ πξναγσγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ηζφηεηαο κέζσ ηεο πξναγσγήο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή δηαδξακαηίδνπλ, 

επίζεο, ε θαιιηέξγεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ, ηφζν ησλ δηθψλ ηνπο φζν 

θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ε ελδπλάκσζε ελφο καζεηνθεληξηθνχ 

θιίκαηνο, θαζψο θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

Σέινο, ν Omemu (2015) ζεσξεί φηη απφ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ, νη εγεηηθέο θαη νη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εκθαλίδνληαη σο νη πιένλ 

ζεκαληηθέο, κηα πνπ ζπληζηνχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ πξναγσγή ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ επνπηηθψλ, δηδαθηηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ξφισλ ηνπο. 

ηε Νηγεξία, ε Καζνιηθή Βαζηθή Δθπαίδεπζε (ΚΒΔ) απνηειεί ηε βάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, κε θχξηα απφξξνηα ην γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή επηηπρία ηνπ 

εμαξηάηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. Γη‟ απηφ θαη 

θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ ησλ εγεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επίηεπμε 

ζεηηθψλ επηδφζεσλ. 

‟ απηή ηε δηεξεχλεζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα εγεηηθά ζηηι ησλ 

δηεπζπληψλ, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηνηθεηηθά ηνπο 

θαζήθνληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνίθεζεο, 

ζηα νπνία εληάζζνληαη ε χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ, ν αλζξσπνθεληξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο, ε θαζνδήγεζε γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ε 

αληίιεςε φηη απηή ζπληζηά έλα ζπλερέο θαη φρη κεκνλσκέλε απνζπαζκαηηθή πξνζπάζεηα. 
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Σέινο, ζεκαληηθή βαξχηεηα πξέπεη λα απνδνζεί ζηηο δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο/δηαδηθαζίεο, δειαδή, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζην ζπληνληζκφ ηεο 

φιεο πξνζπάζεηαο. 
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Β. Διιελφγισζζε  βηβιηνγξαθία  

Ο  Μπνπδάθεο, (Μπνπδάθεο .,2016), ζε απφζπαζκα απφ εηζήγεζή ηνπ, ζε εκεξίδα 

ηεο ΓΟΔ  ζηηο έξξεο, κε ζέκα: «Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε: Αληιψληαο απφ ην ειιεληθφ θαη 

επξσπατθφ παξειζφλ θαη δηακνξθψλνληαο ην ειπηδνθφξν αχξην ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο», 

θαη ζε ζρεηηθή πξνζέγγηζε πνπ θάλεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ δηαρξνληθά ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο, ζέηεη πνιχ ζνβαξά εξσηήκαηα 

φπσο:           

 «πγθέληξσζε, απνθέληξσζε, απνζπγθέληξσζε ή ζπλδπαζκφο; Σέινο, ηη έρεη λα καο 

πεη ην ειιεληθφ θξάηνο ρζεο γηα δεηήκαηα ζπγθεληξσηηζκνχ, απνθέληξσζεο θαη 

απνζπγθέληξσζεο; Σν ειιεληθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα ππήξμε, απφ ηφηε πνπ ζεζκνζεηήζεθε επί 

Βαπαξψλ, ηελ ηξηεηία 1834-1837, ζπγθεληξσηηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ, παηεξλαιηζηηθφ, ιάθπξν 

ησλ ληθεηψλ, θνκκαηηθφ-πειαηεηαθφ. Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πξνέηαζζαλ, φπσο 

ζεκεηψλεη ν Ν. Μνπδέιεο, ην θνκκαηηθφ-πνιηηηθφ θαη φρη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ. Σν 

θξάηνο δε ιεηηνχξγεζε σο κνριφο αλάπηπμεο αιιά σο θνξέαο ηαθηνπνίεζεο ησλ εκεηέξσλ. 

Γπζηπρψο, απηέο νη αληηαλαπηπμηαθέο παζνγέλεηεο, παξά ηηο πξνζδνθίεο απφ ηελ πνιηηηθή 

αιιαγή ηνπ Γελάξε θαη ηνπ επηέκβξε ηνπ 2015 αληί λα ακβιχλνληαη κάιινλ επηδεηλψλνληαη 

κε νιίγε δεκνθξαηηθή επίθαζε κε ηελ ςήθν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηινγή ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα, θαηά ηελ θξίζε κνπ, αμηνπεξίεξγν εθεχξεκα γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο εκβάζπλζεο ηνπ θνκκαηηθνχ- πειαηεηαθνχ θξάηνπο».   

πλερίδνληαο καο επηζεκαίλεη επίζεο ην ζέκα ηνπ απηνλφεηνπ ζηε ρψξα καο φπσο ζε 

φιεο ηηο «πξνεγκέλεο ρψξεο» δειαδή απηφ ηεο ζηειέρσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ κε ηα 

πιένλ άμηα θαη ηθαλά ζηειέρε (θαη φρη ηνπο αξεζηνχο), επηιεγκέλα κε αμηνθξαηηθνχ  θαη 

αδηάβιεηνπ ραξαθηήξα δηαδηθαζίεο. Φέξλεη σο παξάδεηγκα ην κνληέιν ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

(Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο ) πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψλεη φιεο απηέο ηηο 

δηαδηθαζίαο θαη πξνηείλεη θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν ηελ ίδξπζε δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο πνπ  

ζα αλαιακβάλεη επίζεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πέξαλ απφ ηα νπνηνπδήπνηε  ηδενινγηθνχ θαη 

θνκκαηηθνχ ραξαθηήξα ζχλδξνκα θαη πξνθαηαιήςεηο.  

ηε ζπλέρεηα επηζεκαίλεη ηα ζνβαξά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ ζρεηηθά 

κε ηελ αλάγθε απνθέληξσζεο θαη απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θάλνληαο αλαθνξά ζην ΑΔ ηνπ 1930, ην ΔΤΠ ηνπ Ν.1566/85 θαη ηνπ Νφκνπ 2986/ 2002 

γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο εθπαίδεπζεο. Άκεζεο αλάγθεο ζεσξεί ηελ παξαπέξα 

απνθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη, επηηέινπο φπσο καο ιέεη, «αο ηειεηψλνπκε κε ηνλ 
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κπακπνχια ηεο αμηνιφγεζεο κε ην ςεπδνεπηρείξεκα φηη επηζηξέθνπκε ζηνλ θαθφ 

επηζεσξεηή, φηαλ λνκνζεηείηαη ε αμηνιφγεζε (έρνπλ λνκνζεηεζεί απφ ην 1982 δέθα ηξία 

λνκνζεηήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε. Καλέλα δελ εθαξκφζηεθε πιήξσο). Σν ζεκεξηλφ 

θνηλσλνληθνπνιηηηθφ δεκνθξαηηθφ καο ζχζηεκα, παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηα ειιείκκαηά ηνπ, 

δελ επηηξέπεη παιηλδξνκήζεηο ζην 'καο θαηεγγέιζε φηη ζπδείηε κεηά ηηλνο γπλαηθφο...' ή ζηo 

'απαγνξεχεηαη ην ζπλνκπξειιίδεζζαη..' πζηήκαηα πνπ δελ αμηνινγνχλ φινπο ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ, ππνδνκέο, πξνγξάκκαηα, βηβιία, εθπαηδεπηηθφ έξγν αιιά θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 'ζχξεηαη πξνο ηα θάησ', επλνεί ηνπο ηεκπέιεδεο θαη ηηκσξεί ηνπο ηθαλνχο πνπ 

ρξεηάδεηαη ε θνηλσλία πνπ έξρεηαη».   

Δπηινγηθά καο κηιάεη γηα ηελ 4ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ είλαη 'πξν ησλ ππιψλ' 

θαη ζα πξέπεη λα καο βξεη φινπο πξνεηνηκαζκέλνπ θαη θπξίσο ηνπο λένπ πνπ ζα θαιεζηνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη ζην εξγαζηαθφ ρψξν, αλαιακβάλνληαο λα 

θάλνπλ εξγαζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα. Κιείλνληαο αλαξσηηέηαη γηα ην πφζν θαη εάλ ε 

πνιηηεία είλαη έηνηκε λα αληηκεηψπηζε απηή ηε λέαο ηάμε πξαγκάησλ πνπ δηακνξθψλεηαηθαη 

επηζεκαίλεη: «- ρέδηα γηα κηα αμηνιφγεζε φισλ φζσλ αλέθεξα πην πάλσ, κε ζηφρεπζε ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε έκθαζε ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, 

ππήξμαλ πνιιέο ζην παξειζφλ αιιά νη επθαηξίεο ράζεθαλ. Θπκίδσ ηα ζρέδηα ηνπ αείκλεζηνπ 

Ησζήθ νινκψλ, αληηπξνέδξνπ ηνπ .Π.Η. (ζ' απηά είρε αλαθεξζεί ν Ν. Κσλζηαληφπνπινο ζηε 

Βνπιή), ηα ζρέδηα δψδεθα Π.Γ. ηνπ αείκλεζηνπ Υξήζηνπ Φξάγθνπ ηελ πεξίνδν 1986-1988 

(έκεηλαλ ζηα ζπξηάξηα), ηελ πξφηαζε ηεο ΓΟΔ, ην 1983, φπνπ γηα πξψηε θνξά γίλεηαη ιφγνο 

γηα αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θ.ά. Σέινο, αο δηαβάζνπλ νη ηζχλνληεο ηα πνξίζκαηα 

επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, φπσο απηά ηνπ ζπλεηζεγεηή κνπ Γ. Μπαγάθε 

ζηελ Πάηξα».  

χκθσλα κε ηνλ Φαζνχιε,( ΦαζνχιεοΚ.,2006) θαη ζην πιαίζην ηεο  επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ε κεγάιε αλάγθε πιένλ θαη δηεζλψο γηα 

επαγγεικαηηθνπνίεζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νδεγεί ζην λα αιιάμνπλφινη 

θνπιηνχξα θαη επαγγεικαηηθφ πξνθίι. Γειαδή απφ απινί γξαθεηνθξάηεο θαη δηεθπεξαησηέο 

σο ζηειέρε, λα γίλνπλ εγέηεο θαη θαζνδεγεηέο θνξέσλ, αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Απηή ε αιιαγή επηβάιεη ζηα ζηειέρε λα απνθηήζνπλ επαγγεικαηηζκφο φρη κφλν ζηα πιαίζηα 

ζεσξίαο αιιά θαη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο δεηλφηεηαο. Ο ζρνιηθφο εγέηεο πξέπεη λα είλαη 

ηθαλφο, λα έρεη απνηειέζκαηα, λα βειηηψλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε κάζεζε, λα 

επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ  

http://www.indeepanalysis.gr/academics/kwstas-fasoulis
http://www.indeepanalysis.gr/academics/kwstas-fasoulis
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ηνπ θαη λα θέξεη  εηο πέξαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θξαηψλ, θνηλσληψλ θαη 

κνλάδσλ. Γεληθά, ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα γίλεη ηαπηφζεκν ηεο επηηπρίαο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Έηζη παξάιιεια κε 

ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη έλα 

ζψκα επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηε ζρνιηθή εγεζία πνπ ζηεξίδεηαη ζε κία ζεηξά εξεπλψλ, 

πεξηγξάθεη ζεσξίεο  θαη αλαιχεη ζπκπεξηθνξέο θαη επαγγεικαηηθέο ηαθηηθέο. ε πνιιέο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαζηεξψλνληαη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, ηδξχνληαη επαγγεικαηηθέο ζπληερλίεο, θαζηεξψλνληαη θψδηθεο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο, πξνσζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο αμίεο θαη δεκηνπξγνχληαη ηάζεηο 

ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο (βι. Καινγηάλλεο, 2015; Φαζνχιεο, 2006).   

«Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο 

πξνζθέξεηαη έλα πινχζην κίγκα κεζφδσλ ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Huber, 2004· 

Darling-Hammond θαη LaPointe, 2007) πνπ πεξηιακβάλεη: 

 ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ησλ ζεσξεηηθψλ δηαιέμεσλ, 

 ηηο ζπλεξγαηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη δηαδηθαζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο κεζφδνπο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηηο δνκέο, ζηηο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ηεο νινκέιεηαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

 ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο κεζφδνπο παηρληδηνχ ξφισλ θαη πξνζνκνίσζεο πξνβιεκάησλ 

θαη θαζεθφλησλ, 

 ηηο πξαθηηθέο κεζφδνπο ηεο πξνγχκλαζεο, ηνπ mentoring, ησλ καζεηεηψλ ζην πεδίν, 

ησλ επηζθέςεσλ γλσξηκίαο, 

 ηηο κεζφδνπο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem based 

learning, κειέηεο πεξίπησζεο, έξεπλα δξάζεο θαη πξφηδεθη). Οη κέζνδνη απηέο 

ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη ελεξγνπνηνχλ ηνλ ζηνραζκφ, θαη 

 ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο κάζεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ». 

Ζ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην  ρακειφ θφζηνο ησλκεζφδσλ απηψλ θάλνπλ ην 

ζεζκφ ηνπ κέληνξα (mentor) θαη ηνπ πξνγπκλαζηή (coach) λα θπξηαξρνχλ.    

Δπηινγηθά, ζε κηα επνρή έληνλσλ δηεζλψλ αλαθαηαηάμεσλ ζην επάγγεικα ηνπ 

δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, φπνπ αξρίδνπλ λα παγηψλνληαη θαηαζηάζεηο, ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα αξλείηαη αθφκε λα αλαγλσξίζεη ην δνκηθφ ξφιν ηνπ 

ζρνιηθνχ εγέηε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα αδηαθνξεί γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζε ησλ ελ δπλάκεη θαη ελ ελεξγεία δηεπζπληψλ 
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ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σν δπζνίσλν ζε ειιεληθφ επίπεδν είλαη ε απνπζία πξσηνβνπιηψλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο εηδηθά γηα ηε ζρνιηθή εγεζία. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηδενινγηθφ, 

θνκκαηηθφ ρξσκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ππνβηβάδεη ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζε απιφ 

δηεθπεξαησηηθφ-εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

«Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε έξρεηαη λα θαηαζηήζεη απαγνξεπηηθή 

ηελ νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ καδηθήο θιίκαθαο. ε ηνχηε ηε ζπγθπξία ινηπφλ, ηα επηκνξθσηηθά ζρήκαηα 

ηνπ κέληνξα θαη ηνπ πξνγπκλαζηή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζρεηηθά 

ρακεινχ θφζηνπο γηα ην θξάηνο θαη αξθεηά πςεινχ νθέινπο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Κψζηαο 

ΦαζνχιεοΚαζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΠΑ Ηνχιηνο 

2016». 

Δπίζεο,  νη  Φαζνχιεο Κ., Κνπηξνπκάλνο Γ., & Αιεμφπνπινο Ν., (2009), ζηελ έξεπλα 

– εξγαζίαο ηνπο, κε ζέκα: «Γηνηθεηηθά ζηειέρε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: πξνζέζεηο, 

ζηάζεηο, ππνθεηκεληθά πξφηππα θαη αληηιεπηφ ζπκπεξηθνξηθφ  έιεγρν», ζπγθξίλνπλ ηηο 

ζεσξίεο ηεο Έιινγεο Γξάζεο θαη ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο κε πιαίζην ηηο πξνζέζεηο, 

ηηο ζηάζεηο, ηα ππνθείκελα πξφηππα θαη ηνλ αληηιεπηφ ζπκπεξηθνξηθφ  έιεγρνο ησλ Ζ.Γ..Δ.  

ην δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε ην Γελάξε ηνπ 2007 κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζπκκεηείραλ 83 εθπαηδεπηηθνί ηνπ Μαξάζιεηνπ Γηδαζθαιείνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη θαη νη δχν απηέο ζεσξίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα 

ζρνιεία. Ζ ζεσξία ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο, κάιηζηα, κε πξφβιεςε δηαθχκαλζεο 

63,7% ηεο πξφζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαδεηρζνχλ ζε Ζ.Γ..Δ., 

παξνπζηάδεηαηαπμεκέλε ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο Έιινγεο Γξάζεο, ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ 

πξφβιεςεο ήηαλ ζην 62%. Μάιηζηα φπσο καο επηζεκαίλνπλ ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο θαη 

ησλ δχν ζεσξηψλ είλαη πςειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ βξέζεθε ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ απηέο νη  ζεσξίεο (βι. Godin&Kok,1996 Armitage&Conner, 2001).  

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο βαζίζηεθε αξρηθά ζηε ζεσξία ηεο Έιινγεο 

Γξάζεο (Ajzen&Fishbein,1980), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

επεξεάδεηαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα εθδειψζεη ηελ εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά 

(attitudestowardsthebehaviour) θαη ηα ππνθεηκεληθά πξφηππα (subjectivenorms). Με ηελ 

πξνζζήθε ηνπ αληηιεπηνχ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ σο Σξίηε κεηαβιεηή ζηα πιαίζηα ηεο 

http://www.indeepanalysis.gr/academics/kwstas-fasoulis
http://www.indeepanalysis.gr/academics/kwstas-fasoulis
http://www.indeepanalysis.gr/academics/kwstas-fasoulis
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Θεσξία ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (Ajzen 1991), ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, ζε φηη 

αθνξά ηελ πξφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαδεηρζνχλ ζε Ζ.Γ..Δ., φηη απηή επεξεάδεηαη 

απφ δχν παξάγνληεο, ηε ζηάζε ηνπο ζην ελδερφκελν κηαο ηέηνηαο αλάδεημεο θαη, απφ ηνλ 

αληηιεπηφ ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν ηεο αλάδεημεο ηνπο απηήο.   

Απφ πξαθηηθήο άπνςεο νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ελδέρεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ 

θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ αλάδεημεο ησλ Ζ.Γ..Δ., απφ ηελ πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. Κχξηα δηαπίζησζε ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί  

ζην ελδερφκελν λα αλειηρζνχλ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ελδερνκέλνπ αλάιεςεο ζέζεσλ επζχλεο 

ζην κέιινλ.«Ζ ζεηηθή ζηάζε φηαλ κεηαθξάδεηαη ζε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηνξγαλψλεη αλά ηεηξαεηία ην ΤΠ.Δ.Π.Θ θαη 

ζπλδπάδεηαη κε εθπαίδεπζε- επηκφξθσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (αίηεο, 2007), ηηο ηερλνινγίεο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο 

φπσο επίζεο ηεο απφθηεζεο εκπεηξίαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, 

ηφηε ην απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηινγήο Ζ.Γ..Δ ζα είλαη αλακθίβνια 

πνηνηηθφηεξν». 

Γηα ηε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζεκαληηθή ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζπάζεηα απφ ηελ 

πνιηηείαλα εμαζθαιίζεη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκήθαη ηελ  πνηφηεηαηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ψζηε ην ηειεπηαίν λα αηζζαλζεί αζθαιέο θαη λα δηεθδηθήζεη ζέζεηο επζχλεο.   

Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί θαη ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο. Οη αληηθεηκεληθφηεηα, ε αμηνθξαηία θαη ε δηαθάλεηα ζα κπνξνχζε  λα 

απνρξσκαηίζεη ηηο ήδε θνκκαηηθά ρξσκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί λα εμειίμνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ψζηε λα 

δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο δηνηθεηηθήο επζχλεο.  

χκθσλα κε ηνλ Καηζαξφ, (Καηζαξφο Γ.,2008, ζει. 6-7), ζην βηβιίν ηνπ, «Οξγάλσζε 

θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο»,νη πνιηηηθέο επηινγέο, ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή-εθπαηδεπηηθή ηδενινγία θαζνξίδνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επεξεάδνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο δίλνληαο ζηνηρεία 

ζπγθεληξσηηθά ή απνθεληξσηηθά ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαη νξηνζεηψληαο ηα 

δηνηθεηηθά πεξηζψξηα ησλ ζηειερψλ. 
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Ο ίδηνο ζπλερίδνληαο αλαθέξεηαη ζηε  δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

ρψξα καο θαη ηελ εληάζζεη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ «νξγαλνδηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο» θαη κε ίδηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε απηφ, δειαδή ηνλ «ππεξβνιηθφ 

ζπγθεληξσηηζκφ, πιεζσξηζκφ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ, επηθάιπςε θαη ζχγθξνπζε 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ κνλνκειψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, λνκνζεηηθφ ράνο θαη αλππαξμία 

θσδηθνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, ηππνιαηξηθή γξαθεηνθξαηηθή λννηξνπία θαη 

δχζθακπηεο, ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο. ηηο δχν πξψηεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ησλ επζπλψλ αθνινπζεί ηελ ππξακηδηθή θαη 

γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε νκνηνκνξθίαο, φζνλ αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ζηελ άζθεζε ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

φιε νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία, ε δηνίθεζε, ε επνπηεία θαη ε παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ΤΠΔΠΘ θαη απφ έλα πιέγκα λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαζψο επίζεο ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, πνπ θαζνξίδνπλ σο θαη ζηελ ηειεπηαία ηνπο ιεπηνκέξεηα φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο». 

Δπνκέλσο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε δπζθνιεχνληαη λα αζθήζνπλ ξφινπο πνπ δελ έρνπλ 

νξηζηεί κε ζαθήλεηα, ελψ ν θεληξηθφο  ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο αθήλεη ειάρηζηα 

πεξηζψξηα ηνπηθήο απηνλνκίαο, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο νπζηαζηηθήο  δηνίθεζεο, 

ζπζηεκαηηθήο κεηεθπαίδεπζεο θαη ζρεηηθήο εμάζθεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη. Παγηψλεηαη έηζη κηα λνκηθίζηηθε αληίιεςε 

πνπ ζέιεη ην δηεπζπληή απιφ δηεθπεξαησηή θαη ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ρσξίο 

απνηειεζκαηηθήδηνηθεηηθή νξγάλσζε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.   

Βέβαηα, ηειεπηαία κφλν θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο ε άπνςε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

εηζαγσγήο ησλ αξρψλ ηνπ κάλαηδκελη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο ζρεηηθέο έξεπλεο 

αλέδεημαλ  ηηο αξρέο απηέο ζε βαζηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο. Άιισζηε ην ζχγρξνλν κάλαηδκελη ζεσξήζεθε βαζηθφ εξγαιείν 

εμνξζνινγηζκνχ θαη απνδνηηθφηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε.         

ηε ζπλέρεηα θάλεη αλαθνξά ζηε δηάθξηζε πιένλ αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη ηελ 

εγεζία θαη επηζεκαίλεη φηη ηα ζηειέρε ζρεηηθά θαη κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε απαηηείηαη ηα λα είλαη φρη κφλν απνηειεζκαηηθνί πξντζηάκελνη 
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αιιά θαη εγέηεο θαη «απηφ κπνξνχλ λα ην επηηχρνπλ κφλν εθφζνλ: α) γλσξίδνπλ θαη 

εθαξκφδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, β) έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο δξάζεο θαη παξάιιεια λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γ) έρνπλ 

φξακα γηα ηελ εθπαίδεπζε ην νπνίν πεγάδεη απφ ηηο αλάγθεο θαη απφ ηηο επηζπκίεο ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο, δ) ζέηνπλ ζηφρνπο, ε) δηαζέηνπλ επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη κπνξνχλ λα 

εκπλένπλ. Γηάλλε Καηζαξφ (2008)». 

Ζ Λφδγθα, (Λφδγθα Δ. Υ., 2015), ζηε κεηαπηπρηαθή ηεο εξγαζία-κειέηε, κε ζέκα: "H 

δηνηθεηηθή θνπιηνχξα ζηελ εθπαίδεπζε",επηρείξεζε κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη απφ ηα δεπηεξνγελή δεδνκέλα λα πξνζαξκφζεη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα θαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηειέρε. ηελ εξγαζία-κειέηε ηεο απηή κεηαμχ άιισλ, «νξίδεη ηελ δηνηθεηηθή θνπιηνχξα σο 

«νη θνηλέο ζπκπεξηθνξέο, νη αμίεο πνπ αζπάδνληαη θαη νη βαζχηεξεο παξαδνρέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηειερψλ» θαη επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ πεδίνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηνλ ειιαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν πεξηζζφηεξν ζηε λέα νπηηθή πνπ πξνζθέξεη 

ε θνπιηνχξα γεληθά, κε ζπζηεκαηηθέο θαη δηεμνδηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο. Κπξίσο, φκσο, 

ηνλίδεηηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο θαη ζην ίδην ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηελ απνθηά κέζα απφ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ, φπσο θαη ε επζχλε πνπ βαξαίλεη ηελ Πνιηηεία γηα ηε κεηαβνιή θαη ηελ 

πνηνηηθή αλακφξθσζή ηεο». 

Ζ  Σεθηνλνπνχινπ, (Σεθηνλνπνχινπ Μ., 2015), ζηε κεηαπηπρηαθή ηεο εξγαζία-

κειέηε, κε ζέκα: «Ζ Ζγεζία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε – Θεσξία θαη Έξεπλα», 

επηζεκαίλεη φηη ε εγεζία απνηειεί κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη ζεσξείηαη σο 

κηα απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ 

άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

ζρνιείνπ θαζψο ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ 

εγεηψλ. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ είλαη νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο νξίζηεθε επηιεθηηθά. Βαζηθφ ζηνηρείν αλάιπζεο ήηαλ 

ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ απνηχπσζε εάλ θαη πψο νη δηεπζπληέο αζθνχλ εγεζία ζην 

ειιεληθφ δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη γηα ηελ άληιεζε ηνπ δείγκαηνο επηιέρζεθαλ νη λνκνί 

Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 
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ηελ έξεπλα θαηαγξάθεηαη ε αλάγθε γηα δηεπζπληέο-εγέηεο θαη φρη δηεπζπληέο απινχλ 

εληνινδφρνπο δηεθπεξαησηέο ησλ θεληξηθψλ δηνηθήζεσλ. ηελ έξεπλαθαηαγξάθνληαη 

ζηνηρεία απφ ζηειέρε  ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ ηνπ «δηεπζπληή-γξαθεηνθξάηε»καθξηά 

απφ ην κνληέιν απηνχ ηνπ ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο εκπλεπζηήο 

θαζνδεγεηήο θαη θνξέαο ηεο αιιαγήο. Δδψ θαηαγξάθεηαη επίζεο ε αδπλακία θαη ε αλάγθε 

αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ  πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε λα κπνξνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξεο 

δπλαηφηεηεο άζθεζεο εγεζίαο. Ο ππεξβνιηθφοζπγθεληξσηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

αλεπάξθεηα θαη ε δπζθακςία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ αιιά θαη ε έιιεηςεθηλήηξσλ θαη 

ππνζηήξημεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο,απνζαξξχλνπλ ηα ζηειέρε λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο 

θαη πξσηνβνπιίεο  θαη λα πξνσζνχλ  

Δπίζεο ζηελ έξεπλα απηή,αλαδεηθλχεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε εθαξκνγήο λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηα ζρνιεία, 

ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε θαη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ζρνιείνπ αιιά θαη ε άξζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αξραηφηεηα ζε βάξνο άιισλ 

θξηηεξίσλ, αθνχ ηα ρξφληα πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα θαη κε ηνπο εξσηψκελνπο είλαη πνιιά 

ζε ζρέζε θαη κε ηε δηεζλή πξαθηηθή. ην ηέινο αλαδεηθλχεηαη θαη ζε απηή ηελ έξεπλα ε  

άκεζε αλάγθε γηα έλα αμηφπηζην, αμηνθξαηηθφ θαη αδηάβιεην ζεζκηθφ πιαίζην επηινγήο 

δηεπζπληψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί  ζην κέγηζην βαζκφ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. 

Ζ Γηπιάξε, (Γηπιάξε Υ., 2010) ζηε Γηδαθηνξηθή ηεο Γηαηξηβή κε ζέκα: 

«Δθπαηδεπηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Οξγάλσζε, ηε  Γηνίθεζε θαη ηελ Δπνπηεία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο ηεο Ηζπαλίαο 

θαη ηεο Γαιιίαο 1980-2010 κηα ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε», κεηαμχ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλάο ηεο, επηζεκαίλεη φηη ε επηινγή ησλ δηεπζπληψλ πξέπεη λα είλαη 

αλάινγε κε ην ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ δειαδή ηελ πξνεηνηκαζία πνιηηψλ ηθαλψλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο εμειίμεηο θαη ζηηο ηξείο ρψξεο. Απηφ πξνυπνζέηεη αληηθεηκεληθφηεηα  

ζηελ επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θάηη πνπ ζηε ρψξα καο ππνζάιπεηαη απφ 

θνκκαηηθέο ηδενινγίεο θαη ζχλδξνκα ελψ ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία, ε δηαζθάιηζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ. Δπίζεο  κηα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ απνηειεί ε θαηάξηηζε θαη ε 

επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα ζηελ Διιάδα δελ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε 

πεξίνδνο άζθεζεο αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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θαηάξηηζε ζηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, απμάλνληαη φκσο κε 

πξναηξεηηθή ηζρχ. Ο  Ν.3848/2010 ζέηεη σο πξνυπφζεζε επηινγήο ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο ηελ 

θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο επάξθεηαο πνπ, αλ εθαξκνζηεί, ζα θαιχςεη ην θελφ ηεο 

επηκφξθσζεο πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.   

«Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα λα κπνξέζεη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα λα αλαιάβεη έλα πην 

ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ρξεηάδεηαη, έλα 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο. Έλα πιαίζην πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ φισο ησλ κειψλ ηεο (Μαπξνγηψξγνο, 

1999,ζει.145). Καη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηρηεί ζε ζεκαληηθφ θνξέα 

δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αλ αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή 

ζρνιείνπ θαη αλ ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο δηαζέηνπλ ηηο ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο 

θαη επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο (Charlier&Moens, 2003, sel.88)» 

«Αιιά θαη ην πξφζθαην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο ηνλίδεη ηε ζεκαζία αλάπηπμεο  

πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, ζπιινγηθήο επζχλεο θαη απνινγηζκνχ ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζέινληαο λα δεκηνπξγήζεη έλα αλνηθηφ ζρνιείν, θνξέα γφληκεο ππνδνρήο 

θαη ζπλδηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  Ζ βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, ε 

αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ απαηηνχλ κηα βαζηά  θαη άκεζε αιιαγή ηνπ 

δηεπζπληηθνχ κνληέινπ, πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ έλα κνληέιν εμαληιεκέλν θαη κε ζνβαξέο 

ειιείςεηο.(Marchesi, 1998, Fialaire, 1999). ε απηφ ην ζεκείν ε ζπδήηεζε ηνπνζεηείηαη φρη 

γχξσ απφ ην αλ πξέπεη λα δηαηεξεζεί ην κε επαγγεικαηηθφ δηεπζπληηθφ κνληέιν αιιά απφ ην 

κέρξη πνην ζεκείν πξέπεη λα αιιάμεη. Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηνίθεζε ελφο δεκνθξαηηθνχ 

ζρνιείνπ απαηηεί ζπλερή εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ αξρψλ ηεο  ινγνδνζίαο θαη ηεο θξηηηθήο 

ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε βαζηθφ θιεηδί ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ησλ ζρνιείσλ λα είλαη ν εθδεκνθξαηηζκφο ησλ δηεπζπληψλ (Aspin, 

1997,p.255)».  

Ο Φψηεο Πνιίηεο (2007), ζηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία, «Γπλαίθεο & Άλδξεο 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ εγεζία ζρνιηθψλ κνλάδσλ κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε κε πξν(ο)θιήζεηο 

απφ ηε θεκηληζηηθή δηαλφεζε», δίλεη θαη ηελ άιιε δηάζηαζε ζην ζέκα καο, ζρεηηθή κε ηηο 

ζηάζεηο, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζε ζέζεηο Γηεπζπληψλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ.  
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Απνδείρζεθε φηη νη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα σο 

έκθπια ππνθείκελα άζθεζαλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο εγεζίαο  θηλνχκελνη φρη κφλν απφ ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θχινπ ηνπο αιιά θαη απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 «Ζ πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ δηεπζπληξηψλ αληηκεηψπηδαλ ηελ εγεζία 

νπζηνθξαηηθά, δειαδή σο κηα νπζία, σο κηα ζηαζεξά ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, θάηη ζαλ 

«θχζε»,ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε βηνινγηθέο πξνθείκελεο θαη ζπλαξηάηαη ζηελά κε ηελ 

αλδξηθή «ηαπηφηεηα».Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απνπζίαδεε εξκελεία ηεο κε-

παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ ηζηνξία ιφγσ θνηλσληθψλ παξακέηξσλ. 

 Οη δηεπζχληξηεο αληηκεηψπηδαλ κνξθέο (εηεξν)ζεμηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ απφ ηελ 

ππεξεζία θαη απφ ηελ θνηλσλία, νη νπνίεο βαζίδνληαλ ζηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε φηη 

δηεχζπλζε-εγεζία είλαη γέλνπο αξζεληθνχ θαη ζπλεπψο δε ζπλάδεη κε ηε γπλαηθεία 

θχζε. 

 Οη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί δελ (θαηα) δέρνληαλ «νδεγίεο» απφ ηηο γπλαίθεο 

πξντζηακέλεο ηνπο ζεσξψληαο θάηη ηέηνην σο ππνηηκεηηθφ γη‟ απηνχο. Ζ δηεθδίθεζε 

ηεξαξρηθψλ ζέζεσλ ζπρλά εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηε «ζειπθφηεηά» ηνπο, θαζψο 

απηή εξκελεπφηαλ σο απψιεηά ηεο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ελνρψλ. Παξάιιεια, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο ζην ξφιν ηνπο θαη λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα 

έπξεπε λα εξγαζηνχλ ππεξάλζξσπα θαη πνιιαπιάζηα ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

 Δπίζεο, «θάπνηνη δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο αληηκεηψπηδαλ ηελ εγεζία σο εγεκνληθή 

κνξθή αλδξηζκνχ, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη απηή αλήθε αξρεηππηθά ζηνπο άλδξεο 

Μεξηθέο δηεπζχληξηεο πξνηηκνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμνπζία κε δηεπθνιπληηθφ 

θαη ππνζηεξηθηηθφ ηξφπν, απφ ηα δηηηά θαζήθνληά ηνπο πξνηηκνχζαλ ηε δηδαζθαιία 

ζηελ ηάμε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ άζθεζε δηνίθεζεο, ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη δελ επηζπκνχζαλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα αλψηεξεο 

ζέζεηο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. 

 Οη δηεπζπληέο πηνζεηνχζαλ «αλδξηθέο» κνξθέο δηεχζπλζεο-εγεζίαο θαη νη γπλαίθεο 

«ζειπθέο». Γηαπηζηψζεθε αλάγθε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα άκεζε επηκφξθσζε ζε 

ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, ζεκεηψλνληαο φηη ε άζθεζε δηεχζπλζεο-εγεζίαο 

ησλ ζηειερψλ βαζίδεηαη ζηνλ εκπεηξηζκφ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηα ηππηθά 

πξνζφληα ηνπο». 
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      Δχθνια ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαδνζηαθή ππεξνρή ηνπ άλδξα ζε ζέζεηο 

εμνπζίαο απνδπλακψλεηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ γπλαηθψλ ζην ρψξν ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ Αλησλνπνχινπ Εσή Μαξίλα,επίζεο, (Θεζζαινλίθε, 2006), ζηελ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα δηπισκαηηθή εξγαζίαο  κε ζέκα «Γπλαίθεο  θαη δηεπζπληηθέο  ζέζεηο  ζηε  

Β΄/ζκηα  Δθπαίδεπζε:  Μηα  θεκηληζηηθή  ζεσξεηηθή  θαη  εκπεηξηθή πξνζέγγηζε» ζέηεη έλα 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ην ζέκα, ηνπ πψο ζα κπνξνχζε ηειηθά λα επηηεπρζεί ε ηζφηεηα ησλ δχν 

θχισλ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο λα αλαιακβάλνπλ ζέζεηο  επζχλεο 

ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. ε κηα γεληθφηεξε απάληεζε φπσο καο επηζεκαίλεη ζα 

κπνξνχζακε λα  δψζνπκε  ζην ζέκα πνιηηηθφ πεξηζζφηεξν πεξηερφκελν ζπλδένληαο ην πην 

πνιχ κε ηνπο επξχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

θνηλσληθή αληζφηεηα, ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε,  ελψ ζα 

πξέπεη  ηαπηνρξφλσο λα ζθεθζνχκε θαη ηηο πιηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ παξήγαγαλ 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο αληηιήςεηο γηα ηελ εγεζία θαη νη νπνίεο ηειηθά απνθιείνπλ ηηο 

γπλαίθεο θαη επλννχλ ηνπο άλδξεο. «Υαξαθηεξηζηηθά καο επηζεκαίλεη φηη κέζα ζ‟ έλα 

γπλαηθνθξαηνχκελν επαγγεικαηηθφ ρψξν δηνηθνχλ νη άλδξεο». 

ηε ζπλέρεη θαη κέζα ηψξα απφ ηηο ζπδεηήζεηο – ζπλεληεχμεηο κε ηηο δηεπζχληξηεο ηεο 

έξεπλαο ηεο πξνέθπςαλ, πξνηάζεηο – κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλνκή 

ησλ ηεξαξρηψλ θαη αλψηεξσλ ζέζεσλ ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε κε δεδνκέλν θαη ην γεγνλφο φηη 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο γπλαηθψλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο ζα επεξέαδε ην ραξαθηήξα ησλ 

ζρνιείσλ θαη ζα ηα έθαλε πην επαίζζεηα θαη πην δίθαηα ζε ζέκαηα θχινπ. Δλδεηθηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ζρεηηθέο πξνηάζεηο φπσο: Να ππάξρεη ελζάξξπλζε απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο θαη γεληθφηεξα απφ ηνπο αλψηεξνπο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηινγέο 

ζηειερψλ, αιιά θαη λα επαλεμεηαζηεί θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ίζσο ν φξνο 

«επαγγεικαηίαο- εθπαηδεπηηθφο» θαη «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε- θαξηέξα». χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ηα ίδηα ηα θξηηήξηα επηινγήο κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαηππψλνληαη απνθιείνπλ ηηο 

γπλαίθεο, ελψ πξνηείλεηαη λα αλαδεηρηεί παλειιαδηθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζε αιιά θαη δείγκα απφ γπλαίθεο ζηε δηνίθεζε σο κνληέια, 

πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. εκαληηθή αθνχγεηαη ε πξφηαζε 

επίζεο γηα πνζφζησζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε, αιιά 

θαη νπζηαζηηθή απνθέληξσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο 

ελδηαθέξνληεο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ έξεπλα ζα ήηαλ 



67 
 
  

ην πψο αληηιακβάλνληαη θαη βηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ απηή 

αζθείηαη απφ άλδξεο ή γπλαίθεο, ηηο  αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά  γηα ηνπο άλδξεο 

θαη ηηο γπλαίθεο ζην δηεπζπληηθφ ξφιν θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ (ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ) απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε δηεπζπληηθφ ξφιν θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο.  

Ο ηπιηαλίδεο, (ηπιηαλίδεο .,2008), ζηε  κεηαπηπρηαθή επηζηεκνληθή ηνπ εξγαζία  

«Οη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζην ιφγν ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη 

ησλ ρσξψλ Διιάδαο, Φηλιαλδίαο θαη Κχπξνπ (πξνζιήςεηο – ζπγθξίζεηο) κε επηβιέπoληα 

θαζεγεηή ηνλ θ. . Μπνπδάθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ», καο επηζεκαίλεη φηη ηηο δχν 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ξφινο θαη ηα θαζήθνληα ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ άιιαμαλ θαη έρνπλ απνθηήζεη εμαηξεηηθή ζεκαζία σο 

απφξξνηα  ησλ εμειίμεσλ εληφο θαη εθηφο ηεο εθπαίδεπζεο.    

«Ζ καδηθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηφζν ζε καζεηηθφ δπλακηθφ φζν 

θαη ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε επέθηαζή ηνπο, ν εκπινπηηζκφο θαη νη αιιαγέο ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, ε αλάιεςε απφ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα ελφο 

δηαξθψο δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο αξκνδηνηήησλ, ε δηεχξπλζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ, ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο, ηνπηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο θηι. είλαη κφλν 

κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη. ρεηίδνληαη δε, κε ηα αηηήκαηα γηα 

δηεχξπλζε ηεο «ζρεηηθήο απηνλνκίαο» ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα απνθέληξσζε ή 

απνζπγθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, γηα «απνηειεζκαηηθή» δηνίθεζε θαη 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα επέιηθηεο κνξθέο δηνίθεζεο 

θαη γηα ην πέξαζκα απφ ηε γξαθεηνθξαηία ζην δεκφζην management (Αλδξένπ, 2005)».  

ιεο νη παξαπάλσ αιιαγέο  φπσο καο επηζεκαίλεη, δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα κηα 

άιιε θνπιηνχξα θαη άπνςε γηα ηε δηνίθεζε,  πέξαλ απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθνχ θαη θαζαξά 

δηεθπαηξεσηηθνχ  ραξαθηήξα αληηιήςεηο πνπ πιένλ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα 

δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Γεδνκέλα πνπ απαηηνχλ ζηειέρε επαγγεικαηίεο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε 

δηνίθεζε αιιά θαη γεληθφηεξα, ζηειέρε κε γλψζεηο παηδαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ.  

ηε ζπλέρεηα θάλεη αλαθνξά ζηα «λέα δφγκαηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο» πνπ δηακνξθψλνληαη, θπξηαξρνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο εμειίμεηο ζε Παγθφζκην θαη  
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Δπξσπατθφ επίπεδν  θαη επεξεάδνπλ ηηο  ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ ηάζε, ελάληηα ζε 

φιεο ηηο άιιεο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο. Μία, ελνπνηεκέλε 

φπσο καο επηζεκαίλεη Δπξψπε, κπνξεί λα αλαηξέςεη ηε εηθφλα απηή θαη λα βνεζήζεη λα 

πεξάζεη ν θφζκνο απφ έλα απηαξρηθφ θαη θαηαλαγθαζηηθφ πιαίζην ζε έλα λέν,  δεκνθξαηηθνχ 

θαη εθζπγρξνληζηηθνχ ραξαθηήξα ηζνξξνπεκέλν πεξηβάιινλ, πνπ ζα ζέβεηαη αμίεο θαη αξρέο 

φπσο απηέο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

ηεο δηθαηνζχλεο ζε παγθφζκην θαη παλαλζξψπηλν επίπεδν.  

 «Ζ πνξεία πξνο ηνλ 21ν αηψλα κφιηο μεθίλεζε θαη θαλείο δελ μέξεη αλ ην άηνκν ζα 

ζπλερίζεη λα είλαη πνιίηεο, αλ ην έζλνο-θξάηνο ζα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ, αλ ν «θαζέλαο 

καο ζα κπνξεί λα βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην έζλνο ηνπ», θαη ηέινο, αλ ε εθπαίδεπζε ζα 

κπνξέζεη λα απνηειέζεη αιεζηλή πεγή λνεκαηνδφηεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηνλ 

άλζξσπν ζην ζχγρξνλν θφζκν (Schnapper, 2000)».    
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ΜΔΡΟ Β΄ : ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Κεθάιαην 2: Γηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο  

2.1. Παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο 

 ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν αληαλαθιψληαη ε πνιππινθφηεηα θαη 

νη αλαθαηαηάμεηο ηεο θνηλσλίαο καο, ν εθπαηδεπηηθφο, (αιιά θαη ην ζηέιερνο εθπαίδεπζεο ζα 

ιέγακε εκείο, φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην ηεθκεξηψζνπκε θαη ζηε κειέηεο καο), ζα πξέπεη 

λα ζπλδπάδεη κηα πνηθηιία ηδηνηήησλ, φπσο παηδαγσγφο, θαζνδεγεηήο, νξγαλσηήο, 

εκςπρσηήο, εξεπλεηήο, θίινο, κεηαξξπζκηζηήο (βι. Γθνχβξα, Κπξίδεο & Μαπξηθάθε, 2001, 

ζει. 93-95). Σα παξαπάλσ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα δεδνκέλνπ φηη ζηηο κέξεο καο  «ε 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη κηα θνηλσληθή εκπεηξία κέζσ ηεο νπνίαο ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο, αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη απνθηνχλ βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο θαη ηερλνγλσζία» (Δθπαίδεπζε, 1999, ζει. 39). 

  Δπηπιένλ, εμαηξεηηθή ζεκαζία ζα έρεη πάληα κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην «ε εδξαίσζε 

ελφο βνεζεηηθνχ ήζνπο ζην ζρνιείν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πξνζσπηθή ειεπζεξία 

εμηζνξξνπείηαη κε έλα πιαίζην ζαθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη αλάκεζα ζε δαζθάινπο θαη καζεηέο» θαη «ε χπαξμε  

εμέιημεο ζηνπο θαλφλεο θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ» (Head, 2000, ζ. 

171).  

 Πην αλαιπηηθά, ν ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα κέζα 

απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ θαηάξηηζεο, ην επίπεδν ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ θαη ηε 

ζπλνιηθφηεξε επάξθεηα ηεο ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ε γεληθή παηδεία, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε κχεζε ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή 

έξεπλα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή κφξθσζε είλαη νη ηέζζεξηο ηνκείο πνπ πξέπεη λα ζπλζέηνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο κφξθσζεο ηνπ Δπξσπαίνπ εθπαηδεπηηθνχ (Σξνχιεο, 1996, ζει. 320). 

 Έηζη, ζχκθσλα κε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο (βι. Μαηζαγγνχξαο, 

2002, Κειεζίδεο, 2001) ν εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα είλαη:  

• ν ιεηηνπξγφο, δηφηη ε απνζηνιή ηνπ είλαη θνηλσληθή,  

• ν επηζηήκνλαο, δηφηη θαηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν,  

• ν δεκφζηνο ππάιιεινο, δηφηη επηηειεί κία εξγαζία πνπ ππφθεηηαη θαη ζε δηνηθεηηθέο 

δεζκεχζεηο, θαη  

• ν δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ λένπ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο, ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ κηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνυπάξρεη -θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο- θαη 
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κηαο λέαο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεη ην λεαξφ άηνκν πξνζπαζψληαο λα ελζσκαησζεί θαη λα 

δεκηνπξγήζεη, πνιιέο θνξέο κε αληηθάζεηο, αληηζέζεηο, ίζσο θαη βηαηφηεηεο. 

 Μηα δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ-

ζχκβνπιν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηή απαηηεί βαζηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο (Κνζκίδνπ-

Hardy & Μαξκαξηλφο, 1994, ζει. 54-55):  

I. Γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηηο επξχηεξεο αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο 

κε γλψκνλα κηα θξηηηθή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

θαηαζηάζεσλ. 

II.  Ηθαλφηεηεο ζην ρεηξηζκφ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, γεγνλφο πνπ απαηηεί 

ελζπλαίζζεζε, θαζψο θαη πξνψζεζε ηνπ αηζζήκαηνο επάξθεηαο ζηνπο άιινπο.  

III. Όπαξμε θηλήηξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ, φπσο ε επίηεπμε ζηφρσλ θαη ε 

άζθεζε επηξξνήο 

 Σα παξαπάλσ, ηνπνζεηνχληαη ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ 

επηζηήκε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ε εθπαίδεπζε θαη θαη‟ επέθηαζε νη εθπαηδεπηηθνί  

θαινχληαη ζήκεξα λα κεηαβνχλ απφ ηα παξαδνζηαθά δαζθαινθεληξηθά κνληέια δηδαζθαιίαο, 

ζηελ λέα επνρή ησλ θνηλσληθφ- γλσζηηθψλ ζεσξηψλ ηεο κάζεζεο, ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, 

ηνπ καζεηνθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο θαη ηεο ελεξγεηηθήο θαη αιιεινζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. ε απηφ ην πιαίζην ν εθπαηδεπηηθφο απφ απιφο κεηαθνξέαο γλψζεο κε ηνπο 

καζεηέο παζεηηθνχο δέθηεο πιεξνθνξηψλ, θαζίζηαηαη ν κέληνξαο, ν θαζνδεγεηήο, ν βνεζφο 

θαη ν ζπλεξγάηεο ησλ καζεηψλ πνπ ζα ηνπο δψζεη ηηο επηινγέο λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα 

νηθνδνκήζνπλ νη ίδηνη ηε λέα γλψζε. Με  πην απιά ιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί, ρξεηάδεηαη: 

 «Να κάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο πώο λα καζαίλνπλ, όζν θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ 

γλσζηηθά, πλεπκαηηθά θαη εζηθνθνηλσληθά ώζηε λα δηαδξακαηίζνπλ ην δηθό ηνπο ξόιν ζε 

έλα δηαξθώο κεηαβαιιόκελν πιαίζην θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 

πξνθιήζεσλ» (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001, ζει. 28). 

 Eίλαη γεγνλφο πσο νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο ζε γλψζεηο πςεινχ 

επηπέδνπ, δηαξθψο εκπινπηηδφκελεο, απαηηνχλ αλάπηπμε ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

i. Τςειφ επίπεδν ηεο γεληθήο παηδείαο,  

ii. Γηδαζθαιία θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,  

iii. Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,  

iv. Γηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,  

v. Δλίζρπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, 
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vi. Έκθαζε θαη ελίζρπζε ζηελ έξεπλα. 

 ε απηφ ην ζεκείν αλαδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο επαξθνχο θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζχγρξνλν θαη απαηηεηηθφ 

ηνπο ξφιν. Ζ επηκφξθσζε αθνξά ηελ επηπιένλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή εηδίθεπζε 

(Σζνιάθεο, 1994), πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαλέσζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο 

θαηάξηηζεο (πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηα πξνπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ηνπο), αιιά θαη κε ηε βειηίσζε, ηελ αλαλέσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Μπνπδάθεο, 2000).  

 Παξφια απηά αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ επηζεκάλεη πσο ε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ επαξθεί ( νχιεο, 2002), θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα ιεγφκελα ησλ 

ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

 «Τα ζπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα απνηπρίαο ζην εθπαηδεπηηθό καο έξγν, (ι.ρ 

αδηαθνξία όρη κηθξνύ πνζνζηνύ καζεηώλ ζε θάζε ηάμε, αζπλελλνεζία, ζπγθξνύζεηο 

δαζθάισλ-καζεηώλ, θαηλόκελα έιιεηςεο ζεβαζκνύ από κέξνπο αξθεηώλ καζεηώλ, ρακειό 

επίπεδν γλώζεσλ θ.α), έρνπλ βέβαηα πνηθίιεο αηηίεο, δελ είλαη όκσο άζρεηα κε θάπνηα 

δπζιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ξόινπ καο. Κνπβαιώληαο κέζα καο εζσηεξηθεπκέλα βηώκαηα κηαο 

ζηξεβιήο παηδείαο πνπ πήξακε ζηα καζεηηθά καο ρξόληα θαη ρσξίο επηζηεκνληθή θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ιεηηνπξγνύκε ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο ζηε βάζε ηνπ απηνζρεδηαζκνύ θαη ηνπ εκπεηξηζκνύ..» (Δ.Λ.Μ.Δ Λέζβνπ, 1988, ζει. 

760). 

Σα παξαπάλσ, αλ θαη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δεδνκέλα επηζηεκνληθνχ 

επηπέδνπ, απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά ηφζν γηα ηελ 

επηξξνή ησλ μεπεξαζκέλσλ παξαδνζηαθψλ παηδαγσγηθψλ κνληέισλ ηνπ παξειζφληνο ζηνπο 

ζεκεξηλνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη βέβαηα ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο πνπ είλαη θαη ην ζέκα 

κειέηεο καο, φζν θαη γηα ηελ επηξξνή ησλ πξνγελέζηεξσλ θνηλσληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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2.1.1. Η  “δηαθνξεηηθφηεηα”  -  Μηα πξαγκαηηθφηεηα ζηα ζρνιεία καο 

 Ο νξηζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αθνξά θπξίσο ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ελφο αηφκνπ 

πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ, ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξν θαη δηαθνξεηηθφ ζπλάκα. Ζ έλλνηα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο έρεη αξλεηηθνχ πξφζεκνπ πεξηερφκελν φηαλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αηφκνπ 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζε κία θνηλσληθή ή πην ζπγθεθξηκέλα ζε κία 

καζεηηθή νκάδα. ε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νίθνπο ζπιιήβδελ ππάξρνπλ καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθφηεηεο. Χο δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα ιεθζεί ε δηαθνξά ζηε γιψζζα, ζηε 

ζξεζθεία, ζηνπο εζηκηθνχο θαλφλεο, ζηηο ηδενινγίεο, ζηηο ζσκαηηθέο αλσκαιίεο θ.α.  

 Χζηφζν, ε έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο δελ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ. Σνπλαληίνλ, ε δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί έλα επξχ θάζκα 

κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά σο ελδπλάκεη θαιιηεξγεκέλα φληα κπνξνχλ λα απηνδεκηνπξγεζνχλ  

θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο παηδαγσγνχκελα φληα. Ζ ζχγρξνλε επνρή πνπ 

παξνπζηάδεη  ξαγδαία εμειηζηκφηεηα θαιεί ην ζρνιείν σο εθπαηδεπηηθφ θνξέα γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ λα δηαδξακαηίζεη ηνλ νπζηψδε ξφιν ηνπ, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ην λα 

αθππλίζεη ελζηηθησδψο αιιά θαη γλσζηηθά ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ καζεηψλ ηελ αηνκηθφηεηα 

σο έλα αλαγθαίν θνκκάηη ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα, ινηπφλ, δελ εκπεξηθιείεη 

πξνθαηαιήςεηο θαη ππνηηκεηηθά θαζεζηψηα ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, αιιά αληίζεηα 

ελδπλακψλεη θαη ππνζηεξίδεη ην δηθαίσκα ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο λα αλαγλσξίδεηαη σο 

απηφλνκε χπαξμε.  

 Ο δάζθαινο, σο παηδαγσγφο θαη θπξίσο σο θαζνδεγεηήο θαιείηαη λα εθκαηεχζεη ηα 

ζηνηρεία απηά ησλ καζεηψλ πνπ ζπληεινχλ ζε κία δηαθνξνπνηεκέλε ππφζηαζε θαη έπεηηα λα 

ηα αμηνπνηήζεη. ε κία θνηλσληθή καζεηηθή νκάδα ζπλππάξρνπλ φινη νη καζεηέο θαη 

αμηνπνηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο σο έλα ηδηαίηεξν ηαιέλην. ηελ νπζία ελψλνπλ ηηο 

δπλάκεηο εθείλεο πνπ ηνπο θάλνπλ λα είλαη ηδηαίηεξνη θαη κνλαδηθνί θαη πξνζθέξνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο θαηά ην πιείζηνλ. Ο δάζθαινο έρεη ηελ ηθαλφηεηα, φκσο, κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα, κέζα απφ αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα 

πξνζδηνξίζεη θαη λα θαζηεξψζεη ηελ ζέζε θάζε καζεηή μερσξηζηά. Παξάγνληεο φπσο ην 

ζρνιείν θνίηεζεο, ε πεξηνρή πνπ δεη ην θάζε παηδί, ηα επαγγέικαηα ησλ γνλέσλ ηνπ, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε εζληθφηεηά ηνπο, ε ζξεζθεία ηνπο, θάπνην πνζνζηφ αλαπεξίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Α.κε.Α, ν δάζθαινο νθείιεη λα παξέκβεη κε δηαθξηηηθφ ηξφπν ψζηε λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 
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αξσγφ, ζηελ εζηθή ελίζρπζε απηψλ ησλ αηφκσλ κε ζθνπφ λα θαηαιάβνπλ ζέζε ζηε καζεηηθή 

νκάδα αμηνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 

 Ζ αλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ σο αηνκηθφηεηα απνηειεί ζεβαζκφ 

ζηελ  απηνλνκία ηνπ θαη εθηίκεζε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ 

σο αλζξψπηλν νλ πξσηίζησο θαη σο παηδαγσγνχκελε ππφζηαζε δεπηεξεπφλησο. Έηζη 

ελεξγνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο έλα εθζηαζηαθφ κπζηήξην ζην νπνίν ελψλνληαη 

φιεο νη δπλαηφηεηεο ζαλ κία ελέξγεηα θαη φιεο νη ζθέςεηο ζαλ έλαο λνπο. Ζ πξφζβαζε ζηε 

γλψζε εθθηλεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο δάζθαινο ζε πξψην ζηάδην, πξέπεη λα 

παξαηεξήζεη ην παηδί, λα θαηαλνήζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ψζηε λα εηζάγεη ηελ αξκφδνπζα 

παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ ζα θαζνδεγήζεη ην παηδί θαηεπζχλνληάο ην ζην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ κνλνπάηη. Χζηφζν, νξηζκέλεο παξεκβαηηθέο δηνξζσηηθέο αιιαγέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ καζεηή θξίλνληαη αλαγθαίεο ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ (Παπαλνχηζνο, 

Πξαθηηθή Φηινζνθία, 1974, ζει. 41-63).  

 Υξήδεη επηζήκαλζεο φηη ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην εθάζηνηε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πξνζδηνξίδεη ηνλ ηχπν ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αληηκεησπίδνληαη κε ην δένληα ηξφπν. Ο ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε, θαζψο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηεο είλαη θαηαιπηηθφο θαη 

θαζνξηζηηθφο δηφηη επεξεάδεη άκεζα ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζην παηδί σο καζεηή θαη 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζην παηδί σο άηνκν. Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ θαηάιιεισλ επθαηξηψλ 

ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ παηδαγσγφ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, πξαγκαηψλεηαη ε 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ. Γελ πξέπεη λα δηαιάζεη ηεο πξνζνρήο καο 

φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ φπσο θαη ν επξχηεξνο θνηλσληθφο πεξίγπξφο ηνπ δηαδξακαηίδνπλ 

εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ. Ο θαζεκεξηλφο ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, έλα επέιηθην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ε ζπλερήο αμηνιφγεζή ηνπ θαη πνηθίιεο αμηφινγεο παξεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο 

θξίλνληαη απαξαίηεηεο κέζνδνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη 

ζην θαηλφκελν ηεο δηαθνξνπνίεζεο.  (http://users.sch.gr/simeonidis/EIDIKHAGOGH 

/diaforetikothta.pdf). 

 

 

http://users.sch.gr/simeonidis/EIDIKHAGOGH%20/diaforetikothta.pdf
http://users.sch.gr/simeonidis/EIDIKHAGOGH%20/diaforetikothta.pdf
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πσο καο επηζεκαίλεη πνιχ εχζηνρα ε θ. Καινγηαλλάθε (2015, ζει.833) ζην βηβιίν 

ηεο «Πεξί πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθή», ε ζπδήηεζε θαη ν πξνβιεκαηηζκόο γύξσ από ηηο  

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαζώο 

θαη ην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα αιιά θαη αιινύ 

αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνώζεζε κηαο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ζηα παηδηά θαη 

ζηνπο λένπο ζην πιαίζην κηαο θνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη νινέλα από ηε ζπλζεηόηεηα, ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα, ηελ πνιππινθόηεηα, ηελ εηεξνγέλεηα, αιιά θαη ηελ αβεβαηόηεηα.  

«Ζ έλλνηα ηεο Πνιηηηθήο Κνηλσληθνπνίεζεο, (Καινγηαλλάθε 2015,ζει.834), 

ζεσξνχκελε θαη σο αμία πνιηηηζηηθή, νθείιεη λα ζπλδέεηαη επίζεο κε κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα 

επηδηψθεη λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ αιιά θαη ηνπ νηθνπκεληθνχ πνιίηε, ν νπνίνο 

ζα ζπκκεηέρεη, ζα μέξεη πσο κπνξεί λα απνθαζίδεη, ζα εθθξάδεη ειεχζεξα ηελ άπνςε ηνπ, ζα 

ζέβεηαη ηνλ δεκνθξαηηθφ δηάινγν, ζα επηδηψθεη λα ζπλεξγάδεηαη, ζα ελδηαθέξεηαη λα 

καζαίλεη γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιεη, ζα αζθεί θξηηηθή ζηνλ θφζκν απηφ. ε απηφ ην 

πιαίζην ζήκεξα πξνβάιιεη έληνλα θαη ε αλάγθε γηα αλαγλψξηζε θαη ππνζηήξημε ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη λα έρεη αληίιεςε γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ην status ηνπ, λα κπνξεί λα ζπκβηψλεη κε άιινπο, γλσξίδνληαο ελδερνκέλσο 

φηη νη αλάγθεο θαη νη ειπίδεο ηνπ είλαη δηαθνξεηηθέο, λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζηε 

γιψζζα, ζηελ αληηπξνζψπεπζε, ζηε ζξεζθεία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πνιηηηθή. Οπζηαζηηθά, 

ζα ιέγακε πσο ε πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ζήκεξα – ζηελ επξχηεξή ηεο κνξθή – αλάγεηαη 

ζε νπζηψδεο δήηεκα ζπγθξφηεζεο κηαο ζεκαληηθήο ζρέζεο: ηεο ζρέζεο ηνπ «Δγψ πξνο  ηελ « 

Δηεξφηεηα» ηνπ άιινπ».  
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2.1.2.Η  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην ζχγρξνλν ζρνιείν  

ην ζεκείν απηφ θαη κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη σο ζηειέρε, αιιά θαη σο 

εθπαηδεπηηθνί, θαινχκαζηε θαζεκεξηλά λα δηαρεηξηζηνχκε κέζα ζηα ζρνιεία, ζέκαηα 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα βηψλνπκε έλα άιιν δηαπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, 

επηβάιιεηαη λα θάλνπκε κηα πνιχ ζχληνκε  αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ απνηεινχλ  ην επίθεληξν ηεο ηξίπηπρεο δηεμνδηθήο 

αλάιπζεο (παηδαγσγηθέο – θνηλσληθέο – δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο) ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Παξά ηνπ φηη ε κειέηε καο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα 

ζηειέρε εθπαίδεπζεο πνπ ζπγρξφλσο φκσο ζα πξέπεη λα είλαη θαη γλψζηεο φισλ ησλ 

παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ, θξίλνπκε αλαγθαίν λα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία γηαηί φρη κφλνλ έρεη παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο, αιιά ζπλάκα 

παξνπζηάδεη θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, θαζψο ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ ζηειέρνπο θαη ηνπ 

δαζθάινπ ηαπηίδνληαη άκεζα κε εθείλνλ ηνπ θνηλσληθνχ.Κηλνχκελνη ζηα εθπαηδεπηηθά 

πιαίζηα πέξαλ ησλ μεπεξαζκέλσλ παξαδνζηαθψλ παηδαγσγηθψλ κνληέισλ ηνπ παξειζφληνο 

θαη εζηηάδνληαο ζηνπο ζεκεξηλνχο εθπαηδεπηηθνχο, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ζεκαηνδνηεί κία θαηλνηφκα θαη εληέιεη κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία κέζσ ηεο έλλνηαο 

ηεο δηδαζθαιίαο ζα κπνξέζεη λα γίλεη αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή απφ ηνλ αλαγλψζηε.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην γλσζηνινγηθφ ζχζηεκα πνπ εδξαηψλεη ν παηδαγσγφο βάζεη 

ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ δηαπαηδαγψγεζεο, ε νπνία ζπλπθαίλεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αλάγθεο, ηελ εηνηκφηεηα, ην ελδηαθέξνλ, ην καζεζηαθφ πξνθίι, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη 

ηα γλσζηηθά εξεζίζκαηα ησλ ελ δπλάκεη καζεηψλ θξίλεηαη θαηεπζπληήξηνο αξσγφο γηα ηελ 

γλσζηηθή εμέιημε θαη επηηπρία απηψλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη κε ηελ έλλνηα ελ δπλάκεη καζεηήο ελλννχκε ην καζεηή, ν νπνίνο κέζσ ηεο ζσζηήο θαη 

βαζκηαίαο θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηή ζα κεηεμειηρζεί ζε ελέξγεηα, δειαδή ζε ελεξγεηηθφ 

δέθηε ελ νιίγνηο ζε γλσζηαθφ φλ (Σεξέδεο Υξήζηνο, Δηζαγσγή ζηελ Φηινζνθία, 2002, ζει. 

11-55) . 
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Οξηζκφο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

         Με ηελ γλσζηνινγηθή έλλνηα δηδαζθαιία ελλνείηαη ε ακθίδξνκε παηδαγσγηθή ζρέζε 

κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ. Κεληξηθφ πξφζσπν είλαη ν δάζθαινο, 

δειαδή ν ελεξγφο πξάησλ, ην πξφζσπν εθείλν πνπ θαηά βάζε ελεξγεί θαη ζπλερψο 

δξαζηεξηνπνηεί ηνπο καζεηέο ηνπ. Μαζεηήο είλαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ ππφθεηηαη ζηελ 

ελέξγεηα ηεο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζιήςεσο πιεξνθνξηψλ (κάζεζε) θαη αιιειεπηδξά 

απφ θνηλνχ κε ην ππνθείκελν ηεο ελεξγεηαθήο απηήο δηαδηθαζίαο, ην δάζθαιν Tomlinson, 

2000). Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κία νξγαλσηηθή θαη παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή 

(Κνπηζειίλε, 2001). 

Αλακθίβνια, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν θάζε καζεηήο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηά 

ηνπ. Με άιια ιφγηα, θάζε καζεηεπφκελνο είλαη ''πξνηθηζκέλνο'' κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, 

γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ελδηαθέξνληα, γεγνλφο πνπ πξναπαηηεί ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία απφ ηνλ παηδαγσγφ. Δίλαη, δειαδή, επηηαθηηθή αλάγθε λα παξέρεηαη ζηα παηδηά ε 

απαξαίηεηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε απφ ην ζρνιείν ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμειηρζνχλ θαη 

λα βειηησζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.  

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία είλαη ε πξνζνρή εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή ή κηαο κηθξήο νκάδαο καζεηψλ ζε αληίζεζε 

κε ηε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σζάλ λα είλαη φκνηνη κεηαμχ 

ηνπο. εκαίλεη δηδαζθαιία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ.(Tomlinson, 2000). Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κία νξγαλσηηθή θαη παηδαγσγηθή 

ζηξαηεγηθή (Κνπηζειίλε, 2001) θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία 

κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ θαη ηηο ηεξαξρεί βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ κε ζθνπφ ηελ 

αλάδεημε αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ. Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

δελ ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηαρσξίδεη ην θάζε ηί γηα ηνλ έθαζην καζεηή 

θάζε κέξα δηφηη αθελφο είλαη αδχλαην λα γίλεη θαη αθεηέξνπ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ αλψθειν γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο.  

«Μόλν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνηθηιία δηδαθηηθώλ κνληέισλ ζα 

επηηύρνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηηπρίαο όισλ ησλ καζεηώλ..... Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

αμηνπνηνύλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη λα κεηξηάδνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο αδπλακίεο. 

Απηό κπνξεί λα γίλεη κόλν κε ηε ρξήζε πνηθίισλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ» ( T.J.Lasley, T.J 

Matczynski 1997 ).  
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 Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη  βαζίδεηαη ηφζν ζηελ έγθπξε θαη έγθαηξε 

δηάγλσζε φζν θαη ζηε ζπλερή αμηνιφγεζε. Ζ ζπληξέρνπζα θαη δηαγλσζηηθή απηή 

αμηνιφγεζε απνζθνπεί ζην λα αληηιεθζεί θαη λα απνθνκίζεη ν εθπαηδεπηηθφο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα καζεζηαθά πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ 

ψζηε ζηε  ζπλέρεηα λα κπνξέζεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ πξνζερή  δηδαζθαιία ηνπ (Tomlinson 

Carol Ann, «H δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο»βι.ζει.8-18, 20-21, 

28, κηθξ: Θενθηιίδεο - Φνξζηέ, 2010). 

Θεσξεηηθφ ππφβαζξν. 

           Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο δελ είλαη κφλνλ κηα 

κνληέξλα θαηλνηνκία, αιιά είλαη θαη έλα θπζηθφ επαθφινπζν ηεο γλψζεο πνπ έρνπκε ζήκεξα 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ φλησλ 

πξαγκαηψλεηαη ζηελ εηνηκφηεηα, ην ελδηαθέξνλ θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι. χκθσλα κάιηζηα 

κε ηνλ (Vygotsky 1988), ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηηο ζεσξίεο 

ηεο επνηθνδόκεζεο ηεο κάζεζεο (constructivism) θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, ε γλψζε θσδηθνπνηείηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο 

κε βάζε πξνεγνχκελεο έλλνηεο, ζεκαζηνινγηθά δίθηπα θαη γλσζηηθά ζρήκαηα 

(Vosniadou,1994,Weinstein & Mayer, 1986). Δπνκέλσο, ε γλψζε νηθνδνκείηαη ζε 

πξνεγνχκελεο – πξναπαηηνχκελεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ γλψζεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο, ινηπφλ, ζεκειηψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο αδηαθνξνπνίεηεο χιεο ζε βαζηθέο 

γλώζεηο (ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη )θαη ζε πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο (απηέο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε ζηήξημε ησλ βαζηθψλ). 

  ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε Κνπηζειίλε Μ. πξνηείλεη ηελ αλάιπζε 

θαη ζε κεηαζρεκαηηζηηθέο γλώζεηο, ηηο γλψζεηο, δειαδή, πνπ μεπεξλνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

πξφηαζή ηεο απηή βαζίζηεθε ζηελ εθηίκεζή ηεο πσο ε δηαθνξνπνίεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

κφλν γηα λα βειηησζνχλ νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα, αιιά 

ζπγρξφλσο θαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ηα παηδηά κε ηαιέλην θαη 

πξνρσξεκέλε γλψζε ζε ζρέζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα.  

 Δπηπξνζζέησο, ν Ρψζνο ςπρνιφγνο Lev Vygotsky ππνζηεξίδεη φηη κέρξη ελφο ζεκείνπ 

ην παηδί δξα θαη ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα γηα λα θαηαλνήζεη κηα δεμηφηεηα ή έλλνηα. Πέξαλ 

απφ απηφ ην ζεκείν, ην παηδί δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη απηφβνπια. ηαλ, φκσο, έλαο 
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εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη βνήζεηα ζην παηδί, ηφηε ην παηδί κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

επφκελε πεξηνρή θαη λα επηηχρεη. Σελ πεξηνρή απηή ηελ νλφκαζε «Εψλε Δγγχηαηεο 

Αλάπηπμεο». Μέζα ζε απηή ηε δψλε πξαγκαηνπνηείηαη ε λέα κάζεζε, φηαλ δειαδή ε εξγαζία 

είλαη θαηά ην έιιαζνλ πην δχζθνιε γηα ην επίπεδν ηνπ παηδηνχ, αιιά πνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νδεγείηαη ζηελ επηηπρία.  

Υξήδεη επίζεο επηζήκαλζεο φηη ην ελδηαθέξνλ απνηειεί ην βαζηθφ θίλεηξν ψζηε λα 

ζπλδεζεί ν καζεηήο κε ηε δηαδηθαζία ηεο καζήζεσο εθφζνλ νη επηινγέο πνπ ζηεξίδνληαη ζην 

ελδηαθέξνλ θαιιηεξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα κε απνηέιεζκα νη εξγαζίεο λα γίλνληαη 

πξνθιεηηθέο θαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνλ θαζέλα. Αθνινχζσο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ 

δηαπαηδαγσγείηαη ν θαζέλαο (καζεζηαθφ πξνθίι) έρεη επηηεπρζεί πιεζψξα αμηφινγσλ 

εξεπλψλ. Πην αλαιπηηθά, ε Dunn (1996) εηζήγαγε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο καζεζηαθνχ πξνθίι:  

ην πεξηβαιινληηθό , ην ζπλαηζζεκαηηθό , ην θνηλσληνινγηθό θαη ην θπζηθό. Γηα παξάδεηγκα, ν 

πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο ζπγρέεηαη άκεζα κε ήρνπο, θσηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν θαζίζκαηνο 

θ.α. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο ζπλπθαίλεηαη κε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη ηηο γλσζηαθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν καζεηήο (αθνπζηηθφο ηξφπνο αληίιεςεο, νπηηθφο, 

θηλεζηαηζζεηηθφο). Ο θνηλσληνινγηθφο έπεηηα αθνξά ηηο ζρέζεηο πνπ δχλαληαη λα 

αλαπηπρζνχλ κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ κε ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη  ν θπζηθφο παξάγνληαο 

ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ θηλεηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ.      

Ο  Howard Garder (1983) ππνζηήξημε ηελ έλλνηα ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, θαζψο ν 

ίδηνο δηέθξηλε νθηψ κνληέια πνπ ζπλαπνηεινχλ απηή ηελ έλλνηα. Απηνί νη ηχπνη λνεκνζχλεο  

είλαη ν γισζζηθόο, ν ινγηθνκαζεκαηηθόο, νπηηθό-ρσξνηαμηθόο, ν θηλεζηαηζζεηηθόο, ν κνπζηθόο, 

ν δηαπξνζσπηθόο, ν ελδνπξνζσπηθόο θαη ν θπζηνγλσζηηθόο. Παξάιιεια, ν Robert Sternberg 

(1985) παξνπζίαζε ηξεηο ηχπνπο λνεκνζχλεο ηνλ αλαιπηηθό, ην δεκηνπξγηθό θαη ηνλ πξαθηηθό. 

Δπίζεο θαη νη δχν ππνζηεξίδνπλ, φηη νη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

επίπεδα λνεκνζχλεο, ελψ πξνηηκνχλ ζπλήζσο έλα. Δπνκέλσο, εηζεγνχληαη φηη ε δηαδηθαζία 

ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ πξνηηκεηέν ηχπν 

λνεκνζχλεο ηνπ αηφκνπ. 

 

 

 



80 
 
  

Η αλαγθαηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

 ηελ ζεκεξηλή επνρή, παξαηεξείηαη σο επί ησλ πιείζησλ ν δαζθαινθεληξηθφο ηξφπνο 

εθκάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ έλαλ κνλνιηζηθφ ηξφπν 

εξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηδαζθαιία είλαη βαζηζκέλε ζε πξνθαζνξηζκέλεο κεζφδνπο, 

πξνθαζνξηζκέλα πεξηερφκελα θαη πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο γηα λα κπνξέζεη λα δηεμαρζεί 

σο κάζεζε. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ζρνιείν έρεη κεηαηξαπεί ζε έλαλ 

δχζθακπην νξγαληζκφ κεηαιακπάδεπζεο ζηείξσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. 

 Ζ άπνςε ηνπ Dewey (1859-1952), ηνπ καζεηή ηνπ Kilpatrick,ηνπ Key, ηνπ Pestalozzi 

(1746-1827), ηεο Montessori (1870-1952),ηνπ Kerschensteiner (1854-1932) θ.α. γηα ηελ 

αλάγθε πξνζέγγηζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηε δσή θαη ηδηαίηεξα ζηηο αλάγθεο, ηα βηψκαηα, ηα 

εξσηήκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ καζεηψλ βξήθε κεγάιε απήρεζε ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, αιιά ζε πξαθηηθφ επίπεδν δελ πινπνηήζεθε φζν ζα έπξεπε. Δπνκέλσο, ε 

δηαθνξνπνίεζε, σο κηα δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηεο γλήζηαο, θπζηθήο κάζεζεο (Κνζζπβάθε, 

2006), έξρεηαη γηα λα θαιχςεη ην θελφ πνπ πξνθαιεί απηφο ν απζηεξφο δαζθαινθεληξηζκφο , 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπκπεξηθνξηζκφο. 

 Σα θαίξηα αίηηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη νη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ θαη νη 

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο κάζεζεο. Απηά ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο, θαζψο θαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ. 

(Κνζζπβάθε, 2002). Με ηνλ φξν δηαθνξνπνίεζε ελλννχληαη ζαθψο νη κεζνδηθέο  

πξνζπάζεηεο νκαδνπνίεζεο πνπ γίλνληαη γηα λα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη θιίζεηο, νη 

ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη λα πξαγκαησζνχλ εμίζνπ νη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Κνζζπβάθε,2002). Ζ δηαθνξνπνίεζε 

βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο θαη ε αμία ππάξρεη ζε θάζε άηνκν (Fenech Adami, 

2004).Σαπηνρξφλσο, νη ζηφρνη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζπλπθαίλνληαη θπξίσο 

ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, ζηελ νπζηαζηηθή ιήςε απνθάζεσλ ησλ καζεηψλ, ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηακαζεηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ζηε δηαιιαθηηθφηεηα θαη ζηνλ 

απηνέιεγρν, ηελ απηνλνκία, ηνλ απηνζεβαζκφ, αμίεο πνπ αλπςψλνπλ φια ηα αλζξψπηλα φληα. 
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Η δηαθνξνπνίεζε δηαθξίλεηαη θαηά βάζε ζε εμσηεξηθή θαη ζε εζσηεξηθή 

Ζ εμσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε (καθξφ-επίπεδν) αθνξά ηνπο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ, ηηο 

βαζκίδεο θαη ηηο ηάμεηο θαη δηαρσξίδεηαη ζε <<δηαζρνιηθή>> (θάζεηε θαη νξηδφληηα δνκή  

ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ζρνιείσλ) θαη ζε 

<<ελδνζρνιηθή>> (νξίδεηαη ζηηο ηάμεηο ελφο ζρνιείνπ).  

Ζ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθα-

ζίαο ηεο κάζεζεο γηα νξηζκέλν ρξφλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο κηαο ηάμεο ππφ ηελ 

επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα καζαίλνπλ θαη λα εμειίζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην βαζκφ ηεο 

καζεζηαθήο ηνπο εμέιημεο ζε έλαλ νξηζκέλν θιάδν (Klafski, 1998).Ζ  εζσηεξηθή 

δηαθνξνπνίεζε είλαη κηα πξαθηηθή θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα κεηαρεηξηζηεί 

θαηάιιεια ηνπο καζεηέο ηνπ, λα ζρεδηάζεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, λα ζεζπίζεη θαλφλεο 

θαη λα δηειεγρζεί καδί κε απηνχο ηε κάζεζε απηψλ (Benjamin, 2006).ηηο κέξεο καο ινηπφλ 

είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα έρεη ν θάζε καζεηήο δηθαίσκα ζηε κφξθσζε θαη ζηελ αηνκηθή 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ηελ θαηαγσγή θαη ην θχιν ηνπ (Κνζζπβάθε, Φ, 2002). 

Ζ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ιφγνπο θνηλσληθνχο, 

παηδαγσγηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο. Ζ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο επηβάιιεηαη γηα θνηλσληθνχο, παηδαγσγηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο ιφγνπο. Δθθηλψληαο 

απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο παξαηεξνχκε φηη ε αλζξψπηλε γλψζε έρεη πνιιέο κνξθέο θαη 

κεηαβάιιεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Γη΄ απηφ ην ιφγν ε παηδεία πξέπεη λα αθνινπζεί έλα 

νιηζηηθφ κνληέιν, πιήξεο, εμειηζζφκελν θαη ππφ εμέιημε θαη λα κελ παξακέλεη έλαο 

άθακπηνο θνξέαο απιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ γλψζε λσζξή θαη άλεπ 

γλσζηνινγηθνχ λνήκαηνο. Αλη‟ απηνχ θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε ε γλψζε λα είλαη επθπήο 

(διδ λα έρεη λνεκαηηθή απφδνζε) θαη εχρξεζηε (διδ λα είλαη εμειίμηκε). (Βι. William G. 

Lycan, 2007, ζε κηθζ: Μαξαγθνχ Γ. , ζει. 20-29) Σν επηζηεκνληθφ ζχζηεκα ηεο γλψζεο 

εδξαηψλεηαη, ινηπφλ, ζηελ επθπΐα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο. ηαλ ν δηαπαηδαγσγνχκελνο 

καζεηήο απνθηήζεη ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο, ηφηε ζα κπνξεί κε απφιπηε επθπΐα λα γλσξίδεη 

πνην γλσζηηθφ κνλνπάηη πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη κε πνηεο δεμηφηεηεο απηφ κπνξεί λα γίλεη 

εθηθηφ θαη λα νδεγεζεί ζε κία δηαδηθαζία ζπλερνχο θαη πιήξνπο κάζεζεο θαη  δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο.  
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Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ν επνηθνδνκεηηζκόο, 

δνκηζκόο ή θνλζηξνπθηηβηζκόο  (constructivism) πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε σο κία ελεξγεηηθή 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη ζεκαζίεο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία. Πην αλαιπηηθά, ην ζρνιείν 

παξέρεη ζηνπο παηδαγσγνχκελνπο ηελ επθαηξία λα εμεηάδνπλ ηα πξάγκαηα ππφ ηε κνξθή 

πνιιαπιψλ πξννπηηθψλ θαη δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ δηαζηάζεσλ κε ζθνπφ λα επεμεξγάδνληαη 

ηα πνηθίια ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη λα επηηπγράλνπλ ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζή ηνπο. Καηά 

ηελ ελεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο κάζεζεο, ν καζεηήο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ παηδαγσγνχ 

κεηαβάιιεη ηηο θξίζεηο ηνπ θαη αλαδνκεί ηηο θαηεζηεκέλεο γλψζεηο ζε λέεο γλψζεηο κε λφεκα 

θαη πεξηερφκελν. εκείν αλαθνξάο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα αλσηέξσ απνηειεί ε 

πξνεγνχκελε γλσζηηθή εκπεηξία ηνπ καζεηή φπσο θαη ην θίλεηξν γηα κάζεζε ζην νπνίν 

εθδειψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ πιήξε επαλεμέηαζε θαη αλαδφκεζε ησλ 

πξνγελέζηεξσλ γλψζεσλ (Gudjons,1997) (http://users.sch.gr/simeonidis/EIDIKHAGOGH 

/diaforetikothta.pdf). 

πλεθπαίδεπζε θαη δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο UNESCO, ε ζπλεθπαίδεπζε θαιείηαη σο κία δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ελδπλακψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  λα απεπζχλεηαη 

ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα δηαδηθαζία κε βάζε ηελ νπνία νη 

πνιππνίθηιεο αλάγθεο, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα πνιππνίθηια ελδηαθέξνληα φισλ ησλ παηδηψλ 

βξίζθνπλ αληαπφθξηζε, πιεξνχληαη θαη θαιχπηνληαη. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη απηφ εθηθηφ 

ζα πξέπεη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηδαζθαιίαο λα απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, ηηο θνπιηνχξεο θαη ηηο θνηλφηεηεο θαζψο θαη λα 

εμαιεηθζεί ν απνθιεηζκφο απηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Έλα ζπλεθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κφλν αλ ηα θνηλά ζρνιεία γίλνπλ πην ζπλεθπαηδεπηηθά.  

 Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο πξνηάζζεη φηη ην αληηθείκελν πνπ 

καζαίλνπλ ηα παηδηά, ν ηξφπνο πνπ ην καζαίλνπλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά 

απνδεηθλχνπλ φηη ην έκαζαλ πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ην επίπεδν θαη ηε καζεζηαθή ηνπο 

εηνηκφηεηα, (Παληειηάδνπ, 2008).  

 Με άιινπο ιφγνπο, νη δηαθνξέο πνπ δηέπνπλ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν πξναπαηηνχλ σο 

επί ησλ πιείζησλ κεγαιχηεξν  ρξνληθφ δηάζηεκα, επειημία θαη έλα επξχ θάζκα ηερληθψλ, 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαζθάινπ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Κξίλεηαη, επνκέλσο, αλαγθαίν λα 

http://users.sch.gr/simeonidis/EIDIKHAGOGH%20/diaforetikothta.pdf
http://users.sch.gr/simeonidis/EIDIKHAGOGH%20/diaforetikothta.pdf
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ππάξρεη επειημία, δηαξθήο έιεγρνο, επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη θαη 

δηαθνξνπνίεζε, (Weston, 1992). 

  Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη κία πνιχ επηηπρεκέλε ηερληθή πνπ 

φκσο ρξεηάδεηαη ζεκαληηθή πξνεξγαζία θαη αθφκα κεγαιχηεξε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα επηιέμνπλ λα ηελ εθαξκφζνπλ. Πξφθεηηαη γηα κία επέιηθηε πξνζέγγηζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ηηο πην θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κε 

βαζηθή επηδίσμή ηεο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξάιιεια κε 

ηηο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αληίιεςε, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

δηαζέηεη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη  ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, (Hall, 1992).  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηηο ηδέεο ηεο Ann Tomlinson,ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε θάζε είδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζε απηέο ηηο δηαθνξέο ησλ 

καζεηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κία <<επίπεδε>> δηδαζθαιία γηα φινπο αιιά ζα πξέπεη λα 

νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ην πιέγκα φισλ απηψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνπο δηέπεη.  

Σαπηνρξφλσο, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δελ είλαη παλάθεηα θαη δελ ιεηηνπξγεί 

απηφκαηα. Πξψηνλ, πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην ζρνιείν ηελ 

αλαγθαηφηεηά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Θα πξέπεη δειαδή λα έρνπλ ηελ πεπνίζεζε 

φηη αλ ηελ εθαξκφζνπλ ζα ιπζνχλ πιεζψξα δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζα θαιπθζνχλ 

πεξηζζφηεξεο αλάγθεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ηαπηνρξφλσο. Γεχηεξνλ, ππάξρεη 

αλάγθε ζαθνχο θαη εκπεξηζηαησκέλεο επηκφξθσζεο απφ γλψζηεο ησλ ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ 

αιιά θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Σξίηνλ, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαζψο θαη δηαξθήο εθηίκεζε θαη θαζνδήγεζε 

ησλ αλαγθψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέηαξηνλ, είλαη πξέπνλ λα 

ελεκεξψλνληαη ζπρλά νη γνλείο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν γεληθψλ ζηφρσλ θαη 

εηδηθψλ πξαθηηθψλ. Σέινο, ππάξρεη αλάγθε γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπγρξνληζκφ ελεξγεηψλ 

ζε επίπεδν ηάμεο, ζρνιείνπ θαη επξχηεξεο πεξηθέξεηαο,(Βι. Λαγόο Γ., Δηζαγσγή ζηελ 

Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε, 2008). 
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Η ζπκβνιή ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

 Ζ αλνκνηνγέλεηα πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο απαζρνιεί δεκηνπξγηθά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο, δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θάζε καζεηή απαληά ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ απνηειεί ηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή πξφηαζε θαζψο έρεη ηε 

κνξθή κίαο ξηδηθήο αλαδφκεζεο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο.  

 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) δηαζέηνπλ εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζηζηνχλ ην θαηάιιειν κέζν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Πνιιά εκπφδηα εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο μεπεξληνχληαη 

κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα, φζνη εθπαηδεπηηθνί 

δπζθνιεχνληαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πνιππνίθηιεο θαη πνιχκνξθεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηνπο έρνπλ πιένλ άκεζε πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο, απφ νπνηεδήπνηε άιινηε, επηινγέο σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ελφο επξέσο θάζκαηνο εθαξκνγψλ θαη ινγηζκηθψλ. Ζ 

ηερλνινγία είλαη έλα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ θαη δηαδξαζηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζε νηνδήπνηε κνηίβν δηδαζθαιίαο επηιέμεη ν 

δάζθαινο. 

  Οη ΣΠΔ απνηεινχλ ην θαηάιιειν κέζν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, 

θαζψο ελζαξξχλνπλ ηνπο αηνκηθνχο ξπζκνχο θαη ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ καζεηή. Μέζσ 

ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ, λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο κε ππνζηήξημε φπνπ ρξεηάδεηαη θαη λα επσθειεζνχλ απφ πνιπαηζζεηεξηαθέο 

πξνζεγγίζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Πνιιά πξνγξάκκαηα παξέρνπλ πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε πνιππινθφηεηα ησλ νπνίσλ ηξνπνπνηείηαη εχθνια θαη έηζη επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία καζαίλνπλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηα φξηα πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο. Έλα πιενλέθηεκα ησλ  ΣΠΔ  είλαη φηη  

παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο κε πνιινχο ηξφπνπο κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη νπηηθνί, νη 

αθνπζηηθνί, κε κνξθή θεηκέλνπ θ.α. Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζηελ πιενλεθηηθή ζέζε θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν, λα επεμεξγαζηνχλ έλλνηεο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ εκπεξηθιείεη πνιινχο ηχπνπο δηδαζθαιίαο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ειαρηζηνπνηψληαο ηελ αλάγθε επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ θάιπςεο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Α.Π.). Μαζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 
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απφ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Σάμεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη δνκεκέλν πιαίζην ζε καζεηέο πνπ 

ηελ ρξεηάδνληαη θαη εκπινπηηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

 Ζ Benjamin (2005) ζπλνςίδεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζε έμη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε 

ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία:  

i. Ιδησηηθόηεηα: Ζ ηερλνινγία πξνζηαηεχεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη 

εξγάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ, παξέρνληάο ηνπο ηδησηηθφηεηα.  

ii. Σπλεξγαηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο: Οη νnline ηερλνινγίεο (ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, forum, ηειεδηάζθεςε θ.ά) ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ εληζρχνληαο ηαπηνρξφλσο ηε δηάζεζε γηα δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ πνιιαπιψλ θνηλνηήησλ καζήζεσο.  

iii. Οξγάλσζε: Λνγηζκηθά θαη εθαξκνγέο επηθνπξνχλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

iv. Υπνζηήξημε καζεζηαθώλ ζηπι θαη αηζζεηεξηαθήο κάζεζεο: Οη ΣΠΔ αληαπνθξίλνληαη 

ζηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πξνθίι, θαζψο ελζαξξχλνπλ ηελ αθνπζηηθή, ηελ νπηηθή 

θαη ηελ θνηλσληθή κάζεζε. Δπηπξνζζέησο, ε επαλεμέηαζε ησλ ελλνηψλ θαζίζηαηαη 

ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε.  

v. Παξνρή επηινγώλ: Ζ αθζνλία πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγψλ θαζηζηά εχθνιε γηα ηνπο 

καζεηέο ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εξγαζία ζε απηέο.  

vi. Απζεληηθή κάζεζε: Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε αμηφινγα ινγηζκηθά 

θαη ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ππνζηεξίδνπλ ηελ απζεληηθή κάζεζε θαη ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ βνεζά ηνλ παηδαγσγφ λα αληηκεησπίζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

έρεη έθαζηνο καζεηήο ρεηξηδφκελνο ηελ πνιππινθφηεηα ή ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο εκπιέθνληαη κε ην πεξηερφκελν απηφ, 

ηηο επηινγέο ηνπο γηα λα θάλνπλ θαλεξά ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζήο ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο απηή ζπληειείηαη. Ζ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ.  

 Οη Jonassen & Reeves (1996), ζεσξνχλ ηηο ηερλνινγίεο γλσζηηθά εξγαιεία επεηδή 

δηεπξχλνπλ ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηνραζκνχ, 
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επηιχνπλ ηπρφλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη αλαβαζκίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. Δίλαη 

επξέσο γλσζηφ φηη ν ππνινγηζηήο, σο γλσζηηθφ-δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν, ζπληζηά ηνλ θχξην 

άμνλα έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Κφκεο, 

2000) θαη ε εχζηνρε ρξήζε ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ ηα πξνάγεη ζε αμηφινγα γλσζηηθά 

εξγαιεία, θαζψο νηθνδνκνχλ θαη εληζρχνπλ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο  φπσο είλαη ε θξηηηθή 

ζθέςε, ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα θ. α. (Κφκεο, 2004). Σα ΣΠΔ 

πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε ηχπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην καζεζηαθφ πξνθίι, ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ εηνηκφηεηα θάζε καζεηή.  

 Ζ πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε βαζηθή αξρή ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

είλαη ε επηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη φρη κφλνλ ζηελ  ηερλνινγία. ηε 

ζχγρξνλε επνρή είλαη ζρεδφλ ζα ιέγακε απεξηφξηζην ην θάζκα ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηνπο καζεηέο σο ςεθηνπνηεκέλα βηβιία, εηθνληθνί ρεηξηζκνί, 

πξνζνκνηψζεηο, νπηηθνπνηήζεηο, εθαξκνγέο, απεηθνλίζεηο, γξαθήκαηα, επηζηεκνληθά βίληεν, 

αξρεία ήρνπ θαη εηθφλσλ θαη πνιιά άιια πνπ κπνξνχλ λα θσηίζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ 

έλλνηεο, ηδέεο, νξηζκνχο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο κάζεζεο. Οη καζεηέο έρνπλ πιένλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αλαηξέμνπλ  άκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε  δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, νη 

νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε καζεζηαθφ πξνθίι. Δπίζεο  παξέρνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πιείζηεο ειεθηξνληθέο πεγέο γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Αθξηβψο φπσο ε ηερλνινγία δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε δηαθνξνπνηεκέλν 

πεξηερφκελν, παξέρεη επίζεο ηξφπνπο πνπ θαζηζηνχλ ην ίδην πεξηερφκελν πξνζηηφ ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα εξγαιείσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απνηεινχλ:  

Σα ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Λνγηζκηθά (Kidspiration, Inspiration) 

θαη εθαξκνγέο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ηνπ Web2.0 (Cmap, Webspiration θ.α.) 

δηεπθνιχλνπλ ζήκεξα ην έξγν ηεο επηηπρνχο δηδαζθαιίαο ελλνηψλ θαη ζρέζεσλ ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο αλαιακβάλνληαο ηελ νπηηθνπνίεζή ηνπο θαη βνεζψληαο ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο 

λα δηαβάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ίδην θείκελν κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Αμίδεη λα 

επηζεκαλζνχλ δε νη πνιχπιεπξεο δπλαηφηεηεο δηαβάζκηζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, φπσο 

θαη ησλ γξαθηθψλ νξγαλσηψλ (graphic organizers) πνπ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ εμαξρήο 

κε ηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά ή λα βαζηζηνχλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ (templates) 

πνπ πεξηέρνπλ. εκεηψλεηαη φηη νη γξαθηθνί νξγαλσηέο θάλνπλ θαλεξή ηε δνκή θαη ηελ 

πιεξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, αλήθνπλ ζηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο 
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γηα ηε δηδαζθαιία θαη αμηνπνηνχληαη ζπρλά, θαζψο απνηεινχλ επέιηθηα, δπλακηθά εξγαιεία 

κε πνηθίιεο εθαξκνγέο γηα δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη γηα πνιινχο ηχπνπο 

καζεηψλ (Drapeau, 2009). 

Σν ινγηζκηθφ αλάγλσζεο νζφλεο.  

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλάγλσζεο νζφλεο ππνζηεξίδεη ζαθψο ηνπο καζεηέο κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ή πξνηίκεζε ζηελ αθνπζηηθή κάζεζε, εληνπίδνληαο ην θείκελν θαη 

άιια δεδνκέλα ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη εθθσλψληαο 

πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ην ινγηζκηθφ αλαδεηθλχεη ηηο ιέμεηο θαηά ηελ αλάγλσζε ελεξγνπνηψληαο θαη ηελ 

νπηηθή δίνδν ησλ καζεηψλ. 

Σα ςεθηαθά βηβιία, ηα eBooks θαη ηα Αudiobooks. 

Σα ςεθηαθά βηβιία παξέρνπλ επθαηξίεο πξφζβαζεο ηνπ ίδηνπ πεξηερνκέλνπ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα πνιππινθφηεηαο. Πιενλεθηνχλ έλαληη ηεο έληππεο κνξθήο θπξίσο ζην 

φηη κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ δηαδξαζηηθά κέζα θαη δηαβαζκηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

απεπζείαο κέζα ζην θείκελν. Πνιιά ςεθηαθά βηβιία ζε CD δηαζέηνπλ επηπιένλ πνηθίια 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο π.ρ. νδεγίεο ζηίμεο, ππνζηήξημε ιεμηινγίνπ, text-to-speech 

δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ επηινγή πνπ δίλεηαη ζην ρξήζηε λα αιιάμεη αθφκε θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα. 

Ο θεηκελνγξάθνο-Microsoft Word.  

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα επθνιφηεξα θαη ηα πιένλ δηαζέζηκα, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο, 

κέζα δηαθνξνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ. Αμηνπνηψληαο απιά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ πξνθχπηνπλ 

κηθξφηεξα θείκελα, ιέμεηο, παξάγξαθνη θαη θείκελα κε επηζεκάλζεηο πνπ επηθεληξψλνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία φπσο π.ρ. δηαιφγνπο, ιφγηα ζηνηρεία, ιέμεηο 

θιεηδηά ή βαζηθά ζεκεία κηαο παξαγξάθνπ θ.η.ι. Ζ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ζρνιίσλ δελ 

κπνξεί λα παξάζρεη πξνζαξκνζκέλν ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην ζηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη 

βνήζεηα γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο θεηκέλνπ ή πξνηάζεηο εκβάζπλζεο/επέθηαζεο ζηνπο 

πξνρσξεκέλνπο (Hobgood & Ormsby, n.d.). 

 Δξγαιεία φπσο E-books, Podcasts, Blogs, Κνηλσληθά Γίθηπα, Forums, Γηαδηθηπαθά 

πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, YouTube θ.α. δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ 

αμηνπνηψληαο ην πξνζσπηθφ καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι θαη ζηνπο δαζθάινπο λα βειηηψζνπλ ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο  ηνπο φπσο επί παξαδείγκαηη λα δψζνπλ  γξαπηέο νδεγίεο, θαηάιιειεο 
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πξνηξνπέο ή αθφκε λα ππνζηεξίμνπλ  ηνπο καζεηέο ηνπο ζε έλα Βlog κε ζθνπφ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην επίπεδν εηνηκφηεηάο ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηνπο αλεμαηξέησο κε ηα εξγαιεία 

ησλ ΣΠΔ παξέρνληαο παξάιιεια έλα απζεληηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε πνιιαπιά επίπεδα 

κάζεζεο, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζε έλα πςειφβαζκν επίπεδν ζηνραζκνχ, 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο (Schweizer & Kossow, 2007).  

Αλακθίβνια,  ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο αθφκε θαη γηα 

ηνλ πην έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ. Ζ επηηπρήο ελζσκάησζε φκσο ησλ ΣΠΔ βαζίδεηαη ζηνλ 

έμππλν ζρεδηαζκφ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ειέγμνπλ (εηνηκφηεηα, ελδηαθέξνλ θαη καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ). Ζ 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε νπνία ζρεδηάδεηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο δηαζθαιίδεη ηάμεηο, 

νη νπνίεο απνηεινχλ πινχζηα θέληξα κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

(http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolB/VolB_51_64.pdf). 
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 πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο: 

I. ηε ζχγρξνλε επνρή νη καζεηέο δηαθέξνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, κέξα κε ηε κέξα κε 

απνηέιεζκα ε νκνηνγέλεηα λα δηαζπάηαη. Γη΄ απηφλ ην ιφγν θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

εθαξκφδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη ν παηδαγσγφο ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. 

II. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη νη 

παηδαγσγηθνί, νη θνηλσληθνί θαη νη ςπρνινγηθνί. Παξά ηαχηα, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

θξίλεηαη απζηεξά αλαγθαίνο θαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο ν ίδηνο σο θαζνδεγεηήο, 

απνηειεί ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ θνξέα ζηε δεκηνπξγηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ νη 

νπνίνη αλαπηχζζνπλ πιελ ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη βαζηθά αλζξσπνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε απηνλνκία, ν απηνέιεγρνο, ν απηνζεβαζκφο, ε θξηηηθή 

ηθαλφηεηα θ.α. 

III. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθφο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν νθείιεη λα έρεη σο ζεκέιην έλα 

πξνκειεηεκέλν ζηαδηαθφ ζρέδην εξγαζίαο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην γλσζηηθφ θαη΄ 

επέθηαζε θαη ην εζηθφ επηζηέγαζκα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

IV. Ο δάζθαινο κέζσ ησλ ζηφρσλ ηνπ  αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ην πεξηερφκελν, ε 

δηαδηθαζία, ην απνηέιεζκα) νθείιεη πξνζαξκφδνληάο ηα ζηα ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (ελδηαθέξνλ, εηνηκφηεηα, καζεζηαθφ πξνθίι), ηα νπνία 

απνδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο λα πξαγκαηψζεη κία 

πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία θαη 

ηελ πνηνηηθή αλαδφκεζε ησλ καζεηψλ. 

V. πλεθπαίδεπζε: έλλνηα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο επηζήκαλζεο γηα ηελ πξαθηηθή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Έηζη, 

ινηπφλ, θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά σο επηθνπξηθφ ζηνηρείν ζηε 

δηαδηθαζία φρη κφλνλ ηεο ζεσξεηηθήο εθαξκνγήο αιιά θαη επί ηνπ πξαθηένπ.  

VI. Οη ΤΠΔ σο βαζηθά ςεθηαθά εξγαιεία κάζεζεο παξέρνπλ πνιππνίθηιεο δπλαηφηεηεο 

θαη ξπζκνχο κάζεζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα δηαθνξεηηθά κεηαβιεηά ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ. Ζ ηερλνινγία ζεσξείηαη σο βαζηθφ κέζν επηπξφζζεην ηεο 

παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία αλακθηζβήηεηα ζπληειεί ζηελ δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία.  
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χληνκε αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

Ζ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ζρεδφλ ζπλψλπκε  κε ηε ζχγρξνλε 

παηδαγσγηθή επηζηήκε. Πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο νξγαλσηηθέο θαη κεζνδηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα αληηκεησπίδνπλ δίθαηα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα ζε έλα 

ζρνιείν ή κία  ηάμε, ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο, δπλαηφηεηεο, θιίζεηο θαη ελδηαθέξνληα ηνπ 

καζεηή μερσξηζηά ή κηαο νκάδαο καζεηψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθή ρψξα, κε 

δηαθνξεηηθνχο εζηκηθνχο θαλφλεο θαη πνιππνίθηιεο ζπκπεξηθνξέο. 

 Σν παξφλ θεθάιαην αληηπξνζσπεχεη θπξίσο κία απφπεηξα γηα κειέηε θαη εμέηαζε ηεο 

– γλσζηνινγηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ – έλλνηαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαζθαιίαο, 

έλλνηα ε νπνία θαηά θφξνλ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπ δαζθάινπ κε ηνπο ελ δπλάκεη καζεηέο 

θαη εζηηάδεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηδίνπ λα ελεξγνπνηήζεη δηά ηεο κεζφδνπ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ηηο πνιππνίθηιεο πξνζσπηθφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ παηδαγσγνχκελσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην γλσζηνινγηθφ ζχζηεκα πνπ εδξαηψλεη ν παηδαγσγφο βάζεη 

ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ δηαπαηδαγψγεζεο, ε νπνία ζπλπθαίλεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αλάγθεο, ηελ εηνηκφηεηα, ην ελδηαθέξνλ, ην καζεζηαθφ πξνθίι, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηηο 

γισζζηθέο επηξξνέο θαη ηα γλσζηηθά εξεζίζκαηα ησλ ελ δπλάκεη καζεηψλ θξίλεηαη 

θαηεπζπληήξηνο αξσγφο γηα ηε γλσζηηθή εμέιημε θαη επηηπρία απηψλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ 

δεδνκέλα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κε ηελ έλλνηα ελ δπλάκεη καζεηήο ελλννχκε ην καζεηή, ν 

νπνίνο κέζσ ηεο ζσζηήο θαη βαζκηαίαο θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηή ζα κεηεμειηρζεί ζε 

ελεξγεία, δειαδή ζε ελεξγεηηθφ δέθηε ελ νιίγνηο ζε γλσζηαθφ φλ, (Βι. Σεξέδεο Υξήζηνο, 

2002, ζει. 11-55) . 

 Οηαδήπνηε ζπλδηαιιαγή πεξί ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

πεξί ηεο θχζεο, ησλ ζθνπψλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηάο ηεο, εθθηλεί απφ ηελ θνηλή  δηαπίζησζε 

φηη ε Διιάδα, σο ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ πιένλ, ηείλεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε κηα 

θνηλσλία πνιππνιηηηζκηθή. ιν θαη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο απνδίδνπλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ (Γακαλάθεο, 1998). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά,ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ε πξσηνθαλήο ηερλνινγηθή εμέιημε, 

ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ ππεξεζληθψλ 

ζεζκψλ, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, δίλνπλ ην ζηίγκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ. Τπφ απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαγθαηφηεηα 

αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ψζηε απηφ λα ππεξβεί ηε κνλνπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε 
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θαη λα ιάβεη ππφςε ηνλ γισζζηθφ θαη ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ ν νπνίνο αθνξκάηαη απφ 

ην καζεηηθφ πιεζπζκφ. Δληνχηνηο, ε αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

ηεο εηεξφηεηαο επηθέξεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νξηζκέλα πξνβιήκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν πξνβιεκαηηζκφο γίλεηαη εκθαλήο ηε ζηηγκή εθείλε πνπ πξέπεη λα  

δηαηππσζνχλ νη φξνη  βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνζηδηάδνπζεο  αιιαγέο, νη 

ζηφρνη, νη παηδαγσγηθνί κέζνδνη θαη ν θαλνληζηηθφο  ξφινο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 Ο Γθφηνβνο (2002), ηνλίδεη φηη ην πξφβιεκα ην νπνίν απνξξέεη εθ ηεο ππάξμεσο ησλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο κεηνλφηεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

είλαη ε απφπεηξα ηνπ λα ζέζνπκε  φξηα ζηελ εθπαηδεπηηθή αξκνδηφηεηαο ηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο. Δθηφο απηνχ, ην αίηεκα γηα εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθήο αγσγήο  κε πνιιαπιά αμηαθά 

ζπζηήκαηα ψζηε λα αληηπξνζσπεχνληαη θαη νη ππφινηπεο νκάδεο, (εθηφο απφ ηελ θπξίαξρε), 

ζέηεη δεηήκαηα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο φπσο ηα θαησηέξσ: Μέρξη πνηφ βαζκφ ην ζρνιείν 

κπνξεί λα παξακείλεη αμηαθά νπδέηεξν; Ση γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 

πνιιαπινί θαλνληζηηθνί θψδηθεο ησλ πνιιαπιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ είηε είλαη 

αληηθαηηθνί είηε έξρνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε απηφλ ηεο θπξίαξρεο;   

 Οξηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

Με ηε γλσζηνινγηθή έλλνηα δηδαζθαιίαο φπσο ηελ έρνπκε νξίζεη θαη παξαπάλσ, 

ελλνείηαη ε ακθίδξνκε παηδαγσγηθή ζρέζε κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ 

αηφκσλ. Κεληξηθφ πξφζσπν είλαη ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο ην πξφζσπν εθείλν πνπ 

ππφθεηηαη ζηελ ελέξγεηα ηεο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζιήςεσο πιεξνθνξηψλ (κάζεζε) 

θαη αιιειεπηδξά απφ θνηλνχ κε ην ππνθείκελν ηεο ελεξγεηαθήο απηήο δηαδηθαζίαο, ην 

δάζθαιν, (Σεξέδεο Υξήζηνο, 2002). 

ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ηψξα, θάζε καζεηεπφκελνο είλαη ''πξνηθηζκέλνο'' κε 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ελδηαθέξνληα, γεγνλφο πνπ πξναπαηηεί ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή δηδαζθαιία απφ ηνλ παηδαγσγφ. Ο φξνο Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε δελ 

παξαπέκπεη ζε έλα θνηλά απνδεθηφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, αιιά πεξηιακβάλεη κηα πιεζψξα 

ζεσξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ αλάινγα κε ηηο 

ζεσξεηηθέο παξαδνρέο γηα ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε.ε 

θακία πεξίπησζε φκσο ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεη ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα παξέρεη  ζ‟ απηά ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε 

ζην ζρνιείν. 
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Θεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

 Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ηφζν σο ζχζηεκα ζεσξεηηθψλ αξρψλ φζν θαη σο 

πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, θαζνξίδεηαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, δειαδή απφ ην κνληέιν πνιππνιηηηζκνχ απφ ην νπνίν αληιεί ηηο 

αλαθνξέο, ηηο αξρέο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ επηηεινχληαη αλαθνξηθά κε απηφ φπσο επί 

παξαδείγκαηη ηε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ην ξφιν ησλ ζπιινγηθνηήησλ, ην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Καη‟ επέθηαζε, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε νπνία εζηηάδεη θαη επηθεληξψλεηαη  ζηελ 

εθπαίδεπζε, απνηειεί κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζε  θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν. 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή  εθπαίδεπζε  πεξηγξάθεηαη σο ε χπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ 

ή πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, ζέηνληαο ηνλ πνιηηηζκφ σο ην πξσηαξρηθφ 

εξκελεπηηθφ ζρήκα. Ο θπξίαξρνο πνιππνιηηηζκηθφο ιφγνο, μεθηλψληαο απφ κηα ζηαηηθή 

ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε απφ κηα αληίιεςε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξψλ σο αληηθεηκεληθψλ θαη ακεηάβιεησλ, θσδηθνπνηεί ηε «δηαθνξεηηθφηεηα» ζε 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, παξαγλσξίδνληαο άιιεο θνηλσληθέο, ηαμηθέο ή νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο θαη εμαληιεί ηελ αλάιπζή ηνπ ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο απηψλ ησλ δηαθνξψλ 

σο ηελ πηνζέηεζε  ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο (Γθφβαξεο, 2002). Φαίλεηαη φηη ζε κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, απηφ πνπ ζπληζηά ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ 

αιινδαπψλ θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ αληηιήςεσλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο γηα ηνλ πνιηηηζκηθφ 

«άιινλ» θαη φρη  βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ αιινδαπψλ. Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο δεκηνπξγνχλ έλα 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ην εάλ ηειηθψο ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε πξνσζεί ηε δηαπνιηηηζκηθή 

ζπλάληεζε θαη επηθνηλσλία ή επηηείλεη θαη δηαησλίδεη θαηλφκελα δηάθξηζεο θαη απνθιεηζκνχ. 

χκθσλα κε ην Γηαγθνπλίδε, (Γηαγθνπλίδεο Π.,2003), «ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ε 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ πνιχκνξθνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπγρξφλνπ ζρνιείνπ, ησλ πξνζπαζεηψλ αιιειεπίδξαζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, κε ζηφρν λα πξνσζεζεί ε ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαη πξνσζείηαη ε θαιιηέξγεηα 

ελφο πνιχγισζζνπ θαη πνιππνιηηηζκηθνχ δπλακηθνχ, φπνπ ζε ηειηθή αλάιπζε κέζα απφ ηε 

ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ, κπνξνχλ λα 

αλαδεηρηνχλ ηαπηφρξνλα θνηλέο αμίεο θαη ηδαληθά, αλεμαξηήησο θπιήο, πνιηηηζκνχ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ».    
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Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, (Γηαγθνπλίδεο Π.,2003), φπσο καο επηζεκαίλεη 

ζην ίδην άξζξν, «δελ κπνξεί λα αγλνεί ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο θαη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ 

κέηξα θαη αιιαγέο θαη λα αιιάμεη ν εζλνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαη λα πεξάζεη ζ' έλα πην 

πινπξαιηζηηθφ πξφζσπν, φπνπ ζα πξνσζεζνχλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθέο 

θαηλνηνκίεο θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 

μελνθνβίαο θαη άιισλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, αιιά θαη ε πξναγσγή θαη δηεχξπλζε ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχνληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε αλάπηπμε 

δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηθψλ κνληέισλ γηα ηελ εθαξκνγή κηαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη αγσγήο». 

Η αλαγθαηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαζθαιία θαη 

ηε κάζεζε. 

ηε ζεκεξηλή επνρή, παξαηεξείηαη σο επί ησλ πιείζησλ ν δαζθαινθεληξηθφο ηξφπνο 

εθκάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ έλα κνλνιηζηθφ ηξφπν 

εξγαζίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηδαζθαιία είλαη βαζηζκέλε ζε πξνθαζνξηζκέλεο κεζφδνπο, 

πξνθαζνξηζκέλα πεξηερφκελα θαη πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο γηα λα κπνξέζεη λα δηεμαρζεί 

σο κάζεζε. Καη' νπζία, αθελφο, ν δάζθαινο αληηκεησπίδεηαη σο θνξέαο γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ θαη αθεηέξνπ ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο δελ πεγάδνπλ απφ ηα βηψκαηα, ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα εξσηήκαηα ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε κε θαιιηεξγήζηκε 

θξηηηθή ζθέςε απηψλ. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ζρνιείν έρεη κεηαηξαπεί ζε έλαλ 

δχζθακπην νξγαληζκφ κεηαιακπάδεπζεο ζηείξσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ.  

 Ο θξηηηθφο πνιππνιηηηζκφο δηαθνξνπνηείηαη απφ νηνδήπνηε πινπξαιηζηηθφ 

παξάδεηγκα θαη αληιεί ηηο αλαθνξέο ηνπ ηφζν απφ ηε λενκαξμηζηηθή φζν θαη απφ ηε 

κεηαδνκηζηηθή πξνζέγγηζε, δίλνληαο έκθαζε ζην ξφιν ηεο γιψζζαο θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ησλ ηαπηνηήησλ. Απηφ πνπ ηνλ 

δηαθνξνπνηεί απφ ηηο άιιεο κνξθέο πνιππνιηηηζκνχ είλαη φηη δε δηαπξαγκαηεχεηαη ηνλ 

πνιηηηζκφ σο έλλνηα ηελ νπνία δηαθξίλεη ε νκνθσλία θαη ε αξκνλία. Δλ αληηζέζεη, 

αλαγλσξίδεη φηη ε εηεξφηεηα (δηαθνξεηηθφηεηα) ζπλαληάηαη ηφζν κεηαμχ φζν θαη εληφο ησλ 

νκάδσλ, ζεσξψληαο ηελ σο απνηέιεζκα ηζηνξίαο, εμνπζίαο θαη ηδενινγίαο (Mc Laren, 1995).  

 Δπίζεο, ζεκαηνδνηεί ηε κεηαηφπηζε απφ ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ αλεθηηθφηεηα, ζε 

έλλνηεο φπσο ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε. Δπνκέλσο, δελ παξαπέκπεη ζηελ απιή ζπλχπαξμε 
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ζην ίδην θνηλσληθφ πιαίζην πνιιψλ θιεηζηψλ θαη πεξηραξαθσκέλσλ εζλνπνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ, αιιά ζηελ αλάπηπμε ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ηνπο. O θξηηηθφο 

πνιππνιηηηζκφο αλαδεηθλχεη ηνλ επίπιαζην ραξαθηήξα ηεο νπδεηεξφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

ζθαίξαο πνπ επηθαιείηαη ν θηιειεχζεξνο πνιππνιηηηζκφο, ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ 

ρψξν, ν νπνίνο ζηελ νπζία αληαλαθιά ην πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ θεθάιαην ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο. Δπηπιένλ, εληάζζεη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο εληφο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ 

ζρέζεσλ εμνπζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θξηηηθή πνιππνιηηηζκηθφηεηα αλαγλσξίδεη ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο πνιηηηζκηθέο γλψζεηο πνπ θέξνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν, σζηφζν 

αληηκεησπίδεη απηφ ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην σο απνηέιεζκα άληζσλ θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, (May, 1999).  

 Ο θξηηηθφο πνιππνιηηηζκφο δηεθδηθεί θαη απαηηεί ηελ επαλαδφκεζε θαη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο ηφζν κεηαμχ ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, 

επηβεβαηψλνληαο έηζη ην ρεηξαθεηεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, φζν θαη εληφο ησλ ίδησλ ησλ νκάδσλ, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ παξάδνζε σο βαζηθή ηνπ αξρή. Μηα 

θξηηηθή πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε πηνζεηεί κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ 

φπσο ηαπηφηεηα, θπιή, ηάμε θ.α. Απηφ απηνζηηγκεί ζεκαίλεη πσο αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα 

ηεο πνιηηηζκηθήο ή εζληθήο  ηαπηφηεηαο  σο θνηλσληθή θαηαζθεπή, ε ζπγθξφηεζε ηεο νπνίαο 

πξαγκαηψλεηαη ζηε βάζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη σο ηέηνηα ππφθεηηαη ζε 

κηα δηαθαή εμέιημε (Μαληάηεο, 2006). 

Πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο. 

 Ο δάζθαινο, σο παηδαγσγφο θαη θπξίσο σο θαζνδεγεηήο θαιείηαη λα εθκαηεχζεη ηα 

ζηνηρεία απηά ησλ καζεηψλ πνπ ζπληεινχλ ζε κία δηαθνξνπνηεκέλε ππφζηαζε θαη έπεηηα λα 

ηα αμηνπνηήζεη. ε κία θνηλσληθή καζεηηθή νκάδα ζπλππάξρνπλ φινη νη καζεηέο θαη 

αμηνπνηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο σο έλα ηδηαίηεξν ηαιέλην. ηελ νπζία ελψλνπλ ηηο 

δπλάκεηο εθείλεο πνπ ηνπο θάλνπλ λα είλαη ηδηαίηεξνη θαη κνλαδηθνί θαη πξνζθέξνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο θαηά ην πιείζηνλ.  

 Ο δάζθαινο έρεη ηελ ηθαλφηεηα, φκσο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο βησκαηηθνχ ραξαθηήξα, 

κέζα απφ αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα πξνζδηνξίζεη θαη λα θαζηεξψζεη ηε 

ζέζε θάζε καζεηή μερσξηζηά. Παξάγνληεο φπσο ην ζρνιείν θνίηεζεο, ε πεξηνρή πνπ δεη ην 

θάζε παηδί, ηα επαγγέικαηα ησλ γνλέσλ ηνπ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε εζληθφηεηά ηνπο, ε 
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ζξεζθεία ηνπο, θάπνην πνζνζηφ αλαπεξίαο πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ Α.κε.Α., ν δάζθαινο νθείιεη λα παξέκβεη κε 

δηαθξηηηθφ ηξφπν ψζηε λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ αξσγφ ζηελ εζηθή ελίζρπζε απηψλ ησλ 

αηφκσλ κε ζθνπφ λα θαηαιάβνπλ ζέζε ζηε καζεηηθή νκάδα αμηνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο. 

 Ζ αλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ σο αηνκηθφηεηα απνηειεί ζεβαζκφ 

ζηελ  απηνλνκία ηνπ θαη εθηίκεζε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ 

σο αλζξψπηλν νλ πξσηίζησο θαη σο παηδαγσγνχκελε ππφζηαζε δεπηεξεπφλησο. Έηζη 

ελεξγνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο έλα εθζηαζηαθφ κπζηήξην ζην νπνίν ελψλνληαη 

φιεο νη δπλαηφηεηεο ζαλ κία ελέξγεηα θαη φιεο νη ζθέςεηο σζάλ έλαο λνπο. Ζ πξφζβαζε ζηε 

γλψζε εθθηλεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο δάζθαινο ζε πξψην ζηάδην, πξέπεη λα 

παξαηεξήζεη ην παηδί, λα θαηαλνήζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ψζηε λα εηζάγεη ηελ αξκφδνπζα 

παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ ζα θαζνδεγήζεη ην παηδί θαηεπζχλνληάο ην ζην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ κνλνπάηη. Χζηφζν, νξηζκέλεο παξεκβαηηθέο δηνξζσηηθέο αιιαγέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ καζεηή θξίλνληαη αλαγθαίεο ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ (Παπαλνχηζνο, 

Πξαθηηθή Φηινζνθία, 1974, ζει. 41-63).   

Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ην κέζν αιιά θαη ην θιεηδί γηα ηελ  επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή θαη πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε θαηλνηνκίαο ή αιιαγήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη ηδηαίηεξα φηαλ ε αιιαγή απηή έρεη λα θάλεη κε ηε δηδαζθαιία. Έηζη, απηνί πνπ ζα 

αλαιάβνπλ λα εθαξκφζνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή ή θαηλνηνκία ζην ζρνιείν πξέπεη λα 

επηκνξθσζνχλ θαη λα ληψζνπλ φηη είλαη κέξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ψζηε λα ηελ 

νηθεηνπνηεζνχλ θαη λα κπνξνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ κε επηηπρία (Tomlinson Carol Ann, «H 

δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο» βι. ζει.158, κηθξ: Θενθηιίδεο- 

Φνξζηέ, 2010). 

Γεληθψο, ηα αξγά θαη ζηαζεξά βήκαηα αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα νδεγήζνπλ ζε 

κία ζπζηεκαηηθή πξφνδν θαη εμέιημε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. 

Αλακθίβνια, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ζα παίμεη θαη ην γεγνλφο πψο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα νξακαηηζηεί κία  δξαζηεξηφηεηα  πνπ ζα εμειίζζεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Έηζη, 

ινηπφλ κπνξεί λα αθηεξψζεη ιίγν ρξφλν πξνηνχ μεθηλήζεη ε εκέξα θαη λα αλαξσηεζεί πψο 

ζέιεη λα μεθηλήζεη κία δηαπνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, πψο ζέιεη λα θαίλεηαη ελψ 

εθηπιίζζεηαη θαη πψο πξέπεη λα ηειεηψζεη. ηε ζπλέρεηα, λα πξνγξακκαηίζεη πψο λα 

απνηξέςεη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία λα ζπκβνχλ. Να θαηαγξάςεη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ν ίδηνο 
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ζα αθνινπζήζεη θαη νδεγίεο πνπ ζα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ. Φπζηθά, δελ κπνξεί λα 

απνηξέςεη θάζε πηζαλφ κπέξδεκα, αιιά κπνξεί ζπλερψο λα βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνβιέπεη ζρεηηθά πξνβιήκαηα θαζψο λα ζρεδηάδεη θαη λα δίλεη απνηειεζκαηηθέο νδεγίεο. 

Καζψο ινηπφλ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία λα γίλεηαη 

εθηθηή ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα  ηεο εξγαζίαο, νθείιεη λα ζθεθηεί θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ηε δεκηνπξγήζεη, (TomlinsonCarolAnn, «H δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο»βι.ζει159,160, κηθξ: Θενθηιίδεο-Φνξζηέ, 2010).  

 Σν παηδαγσγηθφ κνληέιν, ην νπνίν πηνζεηείηαη  είλαη ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν, ην 

νπνίν έρεη πξνηαζεί  σο ην θαηαιιειφηεξν παηδαγσγηθφ κνληέιν γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. Οη άμνλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: ηελ θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε, ηε γλσζηηθή ζθαισζηά 

(scaffolding), ηελ παηρληδνθεληξηθή κάζεζε, ηελ απζεληηθή κάζεζε θαη ηε κεηθηή κάζεζε. 

Ο πξψηνο άμνλαο ηνπ κνληέινπ είλαη ε απνθαιππηηθή κάζεζε, ε νπνία ιακβάλεη 

ρψξα νπνηεδήπνηε δελ παξέρεηαη ζηνλ καζεηή ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ηαπηφρξνλα ν 

καζεηήο θαιείηαη λα ην βξεη κφλν κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ηνπ παξέρεηαη. Ζ 

θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε έδεημε φηη ππεξηεξεί ηεο απηφλνκεο αλαθάιπςεο ζε δηάθνξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία θαη ζηελ 

εθκάζεζε πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ (Mayer, 2004). Έλαο αθφκα ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο 

ήηαλ φηη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Scratch, εκθαλίδνληαη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ νη καζεηέο αθήλνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κφλνη ηνπο 

πξνγξάκκαηα κε ειάρηζηε βνήζεηα. Οη καζεηέο δειαδή ελψ θαηαθέξλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

απιά πξνγξάκκαηα, σζηφζν δελ θαηαθέξλνπλ λα εκβαζχλνπλ ζε δχζθνιεο έλλνηεο φπσο 

είλαη νη αιιεγνξίεο θαη νη κεηαθνξηθέο έλλνηεο.  

 Ο δεχηεξνο άμνλαο ηνπ κνληέινπ είλαη ε γλσζηηθή ζθαισζηά (scaffolding), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη νηνδήπνηε κέζν, ζηνηρείν, πιεξνθνξία, ππφδεημε ή ελέξγεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπ καζεηή, ψζηε λα επηηχρεη ην 

αλακελφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα» (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011). Ζ έλλνηα ηεο 

γλσζηηθήο ζθαισζηάο πεξηιακβάλεη δειαδή εθείλν ην πιαίζην κάζεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

ελ δπλάκεη καζεηή γηα λα κπνξεί λα κάζεη. Σν πιαίζην απηφ, ζηελ παξνχζα πξφηαζε, 

ζηεξίρζεθε ζηηο πξνηάζεηο ηνπ, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ην πιαίζην κάζεζεο πξέπεη λα παξέρεη 

μεθάζαξεο νδεγίεο θαη ζηφρνπο, λα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ζε έλα κνλνπάηη κάζεζεο, λα 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε, λα ππνδεηθλχεη πεγέο πνπ βνεζνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 
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ηνπ καζήκαηνο, λα κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ απνγνήηεπζε ησλ καζεηψλ θαη λα 

απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ καζεηψλ.   

 Ο ηξίηνο άμνλαο ηνπ κνληέινπ είλαη ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζην παηρλίδη ή κε άιινπο 

ιφγνπο ζηελ παηρληδνθεληξηθή κάζεζε (game-based learning), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

κάζεζε ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ ''παηγληψδεηο'' θαηαζηάζεηο. Ζ επηινγή απηή έγηλε επεηδή ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα νη καζεηέο λα 

καζαίλνπλ κε έλαλ επράξηζην θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, λα έρνπλ κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα λα 

κάζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 Ο ηέηαξηνο άμνλαο ηνπ κνληέινπ είλαη ε «απζεληηθή κάζεζε» (authentic learning), ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηε κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλζήθεο ή εξγαζίεο πνπ 

αλαπαξηζηνχλ θαηαζηάζεηο. Ζ ρξήζε ησλ απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαίλεηαη φηη 

ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο ζε δηάθνξα ζέκαηα, αιιά δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ίζσο δπζθνιέςνπλ ηνπο καζεηέο φπσο είλαη ε πνιππινθφηεηα ηνπο, ε 

αζάθεηα ηνπο θαη ε πνηθηιία ησλ απνηειεζκάησλ. Έηζη, ζαθψο θαη ε δηδαζθαιία θξίλεηαη σο 

καζεηνθεληξηθή. 
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2.1.3. Κξηηηθή παηδαγσγηθή - Μηα άιιε πξνζέγγηζε 

 Ο φξνο «Κξηηηθή Παηδαγσγηθή» παξαπέκπεη αξρηθά ζηελ πξνζηδηάδνπζα παηδαγσγηθή 

ζεσξία θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κεζφδνπο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζε δεχηεξν ζηάδην, 

νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ελάληηα 

ζηηο ''αληίμνεο'' ζπλζήθεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο 

ζπλείδεζεο γίλεηαη αληηιεπηή σο ην ζεκέιην πνπ νξίδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηεί ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία κηαο θξηηηθήο θνηλσληθήο 

επηζηήκεο θαη ππνβάιιεη ηα εκπιεθφκελα άηνκα (καζεηέο – δαζθάινπο) ζε κηα δηαδηθαζία 

θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ (Carr θαη Kemiss, 

2000). Απηή ε ζεκειηψδεο παξαδνρή θαηαδεηθλχεη ηνλ ζαθή πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή πξννπηηθή ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο.      

 Σα δεηήκαηα ζηα νπνία εζηηάδνπλ νη ζεσξεηηθνί ηεο είλαη, ε αιινηξίσζε, ε 

αληζφηεηα θαη ε εμάξηεζε. Έλα εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ ππάξρεη ζπκβαηφηεηα 

κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ:         

 Μπνξεί ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή; 

Πιείζηνη εθ ησλ κειεηεηψλ απνπεηξψληαη λα ζπλζέζνπλ ηηο δχν έλλνηεο, αληιψληαο 

αλαθνξέο ηφζν απφ ηε λενκαξμηζηηθή πξνζέγγηζε φζν θαη απφ ηε κεηαλεσηεξηθή ζθέςε, 

έρνληαο σο ζηφρν ηελ δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπο (Gay, 1995).     

 Μία ξηδνζπαζηηθή δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ απνηειεί παξά κία κνξθή θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα δχν παξαιιαγέο ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο ηεο θαηά 

θφξνλ εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ηζφηεηαο. Μεζνδνινγηθά ακθφηεξεο νη έλλνηεο 

παξαπέκπνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο, ηελ επίηεπμε απηνλνκίαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ.           

 Με βάζε ηα φζα σο ηψξα εηπψζεθαλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε έρεη έλαλ ρεηξαθεηεηηθφ θαη κεηαζρεκαηηζηηθφ ραξαθηήξα θαη 

εθθηλεί απφ κηα θξηηηθή επηζηεκνινγηθή παξάδνζε θαη ηελ επαθφινπζε εθπαηδεπηηθή θαη 

δηδαθηηθή ηεο δηάζηαζε, φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηελ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή. Γελ αξθείηαη ζε 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζην ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά απνβιέπεη ζην ξηδηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζρνιηθά εγρεηξίδηα, 

ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ) κε πξννπηηθή ηελ αιιαγή ηεο 

θνηλσλίαο. Θα πξέπεη λα πξνσζεί εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα νδεγνχλ ζε θξηηηθή 
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ζεψξεζε ησλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο κέζσ κηαο 

αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη  παγησκέλσλ αληηιήςεσλ.  

 Κξηηηθή εξκελεία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ 

sitewww.polydromo.gr θαη ηνπ emathima.gr ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη δεηήκαηα επαθήο γισζζψλ ζην ζρνιείν. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ. θαη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη 

Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 

βαζίζηεθε ζηε δεκηνπξγία πινχζησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κέζα απφ ηε ρξήζε 

δηδαθηηθψλ πιηθψλ. Κάζε ελφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ην παηδί  θαιείηαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη λα 

δηδάμεη κηα παηδαγσγηθή έλλνηα, αιιά θπξίσο κέζα απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ παηδηψλ λα 

δηεξεπλήζεη αιιά θαη λα εμειίμεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

καζεκαηηθή έλλνηα (http://emathima.gr/?cat=13 ).      

 Ζ ζρνιηθή επίδνζε δίγισζζσλ καζεηψλ, θαληάδεη αθφκα πην αλεμήγεηε, αλ νη 

καζεηέο απηνί δελ εληάρζεθαλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν απφ ηελ Α΄ ηάμε.  Αθνχ δελ ππάξρεη 

γισζζηθή ζπκθσλία αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, αθνχ δελ 

ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, αθνχ δελ 

ππάξρεη ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία, δηαξθήο επαλεθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηφηε πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε πνχ ζηεξίδεηαη ε δπλακηθή  πνπ αλαπηχζζνπλ 

απηνί νη καζεηέο ζε βαζκφ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αληαγσλίδνληαη ηνπο κνλφγισζζνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα κάζεζεο πνπ πξέπεη λα µαο 

απαζρνιήζεη, δηφηη ηειηθά νη πνιηηηζµηθά δηαθέξνληεο θαη νη δίγισζζνη καζεηέο θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο επσµίδνληαη θαη επζχλεο πνπ αλαινγνχλ ζην ζρνιείν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

 Πξέπεη επίζεο λα µαο απαζρνιήζεη, δηφηη άγλσζηεο  γισζζηθέο θαη καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο (θαη φρη νπσζδήπνηε θνηλσληθά απνδεθηέο) ζην ζρνιείν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ 

εµπφδηζαλ ην δίγισζζν καζεηή ζηελ επίδνζή ηνπ. Πξνθαλψο ζπλέβε ην αληίζεην: ηνλ 

βνήζεζαλ λα κάζεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη µέζσ απηήο ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γεκηνχξγεζε δειαδή ν καζεηήο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, µία 

θνηλφηεηα κάζεζεο µε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, παξά ην αληίζηξνθν 

(http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Epistimoniko/ekpaideysh_goneis_/SkourtouVratsali

http://www.polydromo.gr/
http://emathima.gr/?cat=13
http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Epistimoniko/ekpaideysh_goneis_/SkourtouVratsalis_Daskaloi&MathitesPolitismikiEterothta.pdf


100 
 
  

s_Daskaloi&MathitesPolitismikiEterothta.pdf ).      

 Σφζν ην www.poludromo.gr φζν θαη ην emathima.gr απνηεινχλ ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθφ πιηθά γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηνπ  λεπηαγσγείνπ. Χο 

βαζηθφ πεξηερφκελν έρνπλ πνιιαπιά ζέκαηα εηδηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σνχην 

εληζρχεη θαη πξνσζεί ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ηειείηαη ειεθηξνληθά, κέζσ 

ππνινγηζηή. αθψο θαη απνηεινχλ ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αηνκηθέο, ηδηαίηεξεο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ αλεμαηξέησο, 

νηαζδήπνηε θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, θαζψο δελ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν (θπξίαξρν ή κεηνλνηηθφ) θαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη 

εληζρχνπλ ηελ πξνζπάζεηα κίαο επνηθνδνκεηηθήο ειεθηξνληθήο δηδαζθαιίαο ζηεξηδφκελε ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.         

 ην πιαίζην απηφ νη ξφινη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαζρεκαηίδνληαη, θαζψο ε 

εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ ηδίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηηο αξρέο 

ηεο «δηά βίνπ κάζεζεο» θαη ηεο «ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο», αιιά θαη ην πνιππνιηηηζκηθφ 

θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο θαη 

δηαθνξεηηθφηεηα, είηε απηή είλαη δηαθξαηηθή είηε πεξηνξίδεηαη ''εληφο ησλ ηεηρψλ''. θνπφο 

κηαο ηέηνηαο εθπαίδεπζεο είλαη φρη κφλν ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ή ε 

επηθαηξνπνίεζε απηψλ πνπ ήδε έρνπλ απνθηεζεί, αιιά θαη ε δεκηνπξγηθή εθαξκνγή ηνπο ζε 

απζεληηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε ζπλερήο αλάπηπμή ηνπο κε επαγγεικαηηθή ζπλέπεηα. Απηή 

είλαη, άιισζηε, θαη ε επηδίσμε πνιιψλ εζληθψλ ή ππεξεζληθψλ ζεζκψλ θαη νξγαλψζεσλ, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεοπαξερνχζεο εθπαίδεπζεο.      

 Ζ  Κξηηηθή Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε απαηηεί έλα Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν 

ζαθψο ακθηζβεηεί ην θπξίαξρν εζληθφ πξφηππν, αιιά απφ ηελ άιιε δε δνκείηαη ζηε ινγηθή 

ησλ δηαθνξψλ, θάηη ην νπνίν, φπσο είπακε, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε ησλ 

εζλνηηθψλ νξίσλ θαη ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο 

εθιακβάλεηαη σο κνλάδα απνγπκλσκέλε απφ ην θνηλσληθνπνηεηηθφ ηνπ πιαίζην (Μαληάηεο, 

2006). Σν ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο, απφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο 

πξνζιακβάλνπζεο. κσο, ε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο δεδνκέλεο θνπιηνχξαο δελ ζεκαίλεη 

νχηε ηελ νξηνζέηεζή ηεο, νχηε ηελ ππνηίκεζε ησλ ππνινίπσλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

επηθνηλσλνχλ θξηηηθά κε φια ηα εζληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα πξνέιεπζεο ησλ 

ππνινίπσλ, ελψ παξάιιεια λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζνπλ, λα κεηαζρεκαηίζνπλ ή 

λα απνξξίςνπλ ην δηθφ ηνπο. Γχν βαζηθέο αξρέο πνπ ηηο πξνζδίδεη ην θξηηηθνπαηδαγσγηθφ ηεο 

http://www.polydromo.gr/httpdocs/files/Epistimoniko/ekpaideysh_goneis_/SkourtouVratsalis_Daskaloi&MathitesPolitismikiEterothta.pdf
http://www.poludromo.gr/
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ππφβαζξν είλαη ν πξαμηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θαη ν αλαζηνραζκφο σο κηα δηαδηθαζία 

επαλαδηαηχπσζεο, επαλαθαζνξηζκνχ θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ πξνζσπηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ παξαδνρψλ.          

 Ζ online εθπαίδεπζε είηε απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο γνλείο είηε απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ επηθνπξηθφ εθπαηδεπηηθφ κέζν γηα πνιινχο ιφγνπο:  

I. Δίλαη θνηλή γηα φινπο.  

II. Γελ θνζηίδεη νηθνλνκηθά. 

III. Πξνζθέξεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε θαη ν καζεηήο πνπ δελ είλαη ηφζν ''θαιφο'' λα 

κπνξεί λα βειηησζεί, αιιά θαη ν ''δπλαηφο'' καζεηήο λα κπνξεί λα θάλεη επηπξφζζεηεο 

αζθήζεηο ζην ζπίηη.  

IV. Παξέρεηαη έηνηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζηνπο γνλείο κε ζηφρν λα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γνλείο, νη νπνίνη δελ θαηάγνληαη απφ ηελ 

Διιάδα θαη ηνπο είλαη αθφκε δχζθνιν λα κάζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Απηνκάησο, ην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θξίλεηαη σο ρξήζηκν γηα 

γνλείο θαη παηδηά.  

V. Τπάξρεη θαη εηθνλνγξαθεκέλν πιηθφ κε πνιιέο εηθφλεο, ψζηε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηφ θαη λα κελ θνπξάδεη πλεπκαηηθά ηνλ επηθείκελν καζεηή. 

VI. Τπάξρνπλ ηεζηάθηα εκπέδσζεο ηεο ζεσξίαο, ψζηε ν καζεηήο λα κπνξεί λα 

απηνειέγρεη ηηο γλψζεηο ηνπ ή λα ειέγρεηαη ην επίπεδν γλψζεψλ ηνπ απφ ηνλ γνλέα. 

VII. Πνιιέο νηθνγέλεηεο πξνηηκνχλ λα ειέγρνπλ ηα παηδηά ηνπο κέζσ απηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ site θαη έηζη  απαιιάζζνληαη απφ ηα έμνδα ησλ θξνληηζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ. 

VIII. Ζ ζρέζε γνλέσλ σο εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδηψλ σο καζεηψλ θαιιηεξγείηαη γφληκα θαη 

έηη πεξαηηέξσ ε γνλετθή ζρέζε αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο απηήο 

αλαδφκεζεο. 

IX. Ζ κάζεζε κέζσ εθπαηδεπηηθψλ site ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε ηφζν ηεο παηδείαο φζν 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο γεληθφηεξα, θαζψο απνδεηθλχεηαη θαζεκεξηλά φηη ε 

ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε εμειίζζεηαη κε γνξγφ ξπζκφ. 

X. Οη εθπαηδεπηηθνί επηθνπξνχληαη ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ, ηα δηδαθηηθά κέζα θαη ηηο αζθήζεηο πνπ βάδνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο 
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πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

I. ηε ζχγρξνλε επνρή νη καζεηέο δηαθέξνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, κέξα κε ηε κέξα κε 

απνηέιεζκα ε νκνηνγέλεηα λα δηαζπάηαη. Γη΄ απηφ ην ιφγν θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

εθαξκφδεηαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη ν παηδαγσγφο 

ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. 

II. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  είλαη νη 

παηδαγσγηθνί, νη θνηλσληθνί  θαη νη ςπρνινγηθνί. Παξά ηαχηα, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

θξίλεηαη απζηεξά αλαγθαίνο θαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο ν ίδηνο σο θαζνδεγεηήο, 

απνηειεί ην δηακεζνιαβεηηθφ θνξέα ζηε δεκηνπξγηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ ηνπ. 

Έηζη, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ πιελ ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη βαζηθά 

αλζξσπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε απηνλνκία, ν απηνέιεγρνο, ν 

απηνζεβαζκφο, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα θ.α. 

III. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ αίζνπζα ηεο δηδαζθαιίαο, 

ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν νθείιεη λα έρεη 

σο ζεκέιην έλα πξνκειεηεκέλν ζηαδηαθφ ζρέδην εξγαζίαο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην 

γλσζηηθφ θαη΄ επέθηαζε θαη ην εζηθφ επηζηέγαζκα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

IV. Ο δάζθαινο κέζσ ησλ ζηφρσλ ηνπ  αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νθείιεη 

πξνζαξκφδνληάο ηα ζηα  βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ηα νπνία 

απνδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηάο ηνπο λα πξαγκαηψζεη κία 

πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία θαη 

ηελ πνηνηηθή αλαδφκεζε ησλ καζεηψλ. 

Μία αμηφινγε δηδαθηηθή κέζνδνο θαη εθαξκνγή είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ φπσο είλαη ην www.poludromo.gr θαη ηνemathima.gr. 

 

 

 

 

 

 

http://www.poludromo.gr/
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Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 

 Ζ παηδαγσγηθή πξάμε ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο ζπλίζηαηαη 1) ζηελ 

αλίρλεπζε, 2) ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη 3) ζηελ απνδπλάκσζε ησλ αξλεηηθψλ ζηεξεφηππσλ 

θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ απαμηψλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγψληαο θαη' 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθά εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ηνπο 

θαη θαη' επέθηαζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ βαζηθφηεξνπ ζηφρνπ ηεο εθπαίδεπζεο.  

ηνρνζεζία/ηξαηεγηθέο παξέκβαζεο & επηθνηλσλίαο/Οκάδα ζηφρνπ/Μέζα δηάρπζεο. 

 Ζ εκπεηξηθή επηζηήκε ζπζηεκαηνπνηεί ηε δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο ηνπ άγλσζηνπ θαη 

ηεο αλαθάιπςεο ηνπ λένπ. Δπηρεηξεί λα αλαθαιχςεη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ζα καζαίλακε 

κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή, ηπραία εκπεηξία θάπνηνπ λένπ πξάγκαηνο. Έλα είδνο εκπεηξηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε «επηζηεκνληθή κέζνδνο», ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε ζηελφηεξε ζχιιεςε 

ηεο επηζηήκεο σο θπζηθήο επηζηήκεο. Χο κέζνδνο απφθηεζεο ηεο γλψζεο, ε επηζηεκνληθή 

κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

a. Εζηίαζε: Απνθάζηζε ηη ζέιεηο λα αλαθαιχςεηο θαη πνην ζα είλαη ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο ζνπ ζηνλ θπζηθφ ή θνηλσληθφ θφζκν. 

b. Έξεπλα: Δλεκεξψζνπ ζρεηηθά κε φζα έρνπλ ήδε αλαθαιχςεη εξεπλεηέο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

c.  Δηαηύπσζε ππνζέζεσλ: Γψζε κηα πξψηε εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηεξεπλάο 

θαη εμήγεζε γηαηί αμίδεη ε δηεξεχλεζή ηνπ. 

d. Παξαηήξεζε ή/θαη πείξακα: Απηφ είλαη ην ζηάδην ηεο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο. Ση 

βιέπεηο πνπ δελ είλαη νξαηφ κε ηελ πξψηε καηηά, αιιά απνθαιχπηεηαη ράξε ζηε 

ζπζηεκαηηθή θαη εζηηαζκέλε παξαηήξεζε; Δλαιιαθηηθά, πεηξακαηίζνπ: θάλε θάηη 

θαη δεο ηηο ζπλέπεηεο. 

e. Καηαγξαθή: Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο ζνπ κπνξεί λα είλαη πνζνηηθά, θαζψο 

πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. Μπνξεί επίζεο λα είλαη πνηνηηθά, εάλ, γηα 

παξάδεηγκα, ε έξεπλά ζνπ είλαη εζλνγξαθηθή θαη έρεηο εηζρσξήζεη ζε κηα μέλε 

θνηλσληθή νκάδα, πξνζπαζψληαο λα δεηο ηνλ θφζκν κε ηα κάηηα ησλ κειψλ ηεο, λα 

κηιήζεηο, λα ληψζεηο θαη λα ζθεθηείο γηα ηνλ θφζκν φπσο κηινχλ, ληψζνπλ θαη 

ζθέπηνληαη απηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ζνπ είλαη δεδνκέλα θαη γεγνλφηα, 

φρη κφλν απιέο γλψκεο ή πεπνηζήζεηο. ηελ πνζνηηθή έξεπλα κπνξείο λα βγάιεηο 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζεο απφ ηηο κεηξήζεηο θαη ηνπο 

ππνινγηζκνχο ζνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, δίλεηο κηα πεξηγξαθή γηα 
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ηελ νξζφηεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα είζαη αξθεηά ζίγνπξνο δηφηη δεηο πνιχ θαηξφ ζε 

απηφ ην θνηλσληθφ πιαίζην δηεξεπλψληαο ην δήηεκα πνπ ζε απαζρνιεί απφ πνιιέο 

νπηηθέο θαη κε βάζε ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο απφςεηο πνιιψλ αλζξψπσλ. 

f. Αλάιπζε: ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηο ηα δεδνκέλα θαη θαηαιήγεηο ζε ζπκπεξάζκαηα. 

Ίζσο ην ζπκπέξαζκά ζνπ λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: «Παξαηεξήζακε ην Υ επί καθξφλ 

ή πξνζεθηηθά γηα πνιχ θαηξφ ή απφ πνιιέο απφςεηο. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ην Υ πξέπεη λα είλαη γεληθψο αιεζέο». Απηή είλαη ε επαγσγηθή κέζνδνο, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ζπλάγνπκε ηελ αιήζεηα κε ηε κνξθή γεληθψλ θαλφλσλ απφ ηελ εμέηαζε 

επηκέξνπο πεξηπηψζεσλ. 

g. Επηβεβαίσζε: Πξνθεηκέλνπ λα πείζεηο ηνπο άιινπο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ 

ζπκπεξάζκαηφο ζνπ, εμήγεζε ιεπηνκεξψο φια ηα βήκαηα πνπ έθαλεο κέρξη λα 

θηάζεηο ζε απηφ. Δάλ θάπνηνο άιινο επαλαιάβεη ηε δηθή ζνπ έξεπλα (είηε 

πξαγκαηηθά είηε θαληαζηηθά), ζα πεξηκέλεηο κέρξη λα θαηαθέξεη λα βξεη ηα ίδηα 

δεδνκέλα θαη λα θαηαιήμεη ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Σν εξεπλεηηθφ έξγν ζνπ πξέπεη 

λα εμεγεί ην αληηθείκελν κειέηεο θαη ηε κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο, ηεο θαηαγξαθήο, 

ηεο αλάιπζεο θαη ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη λα βαζίδεζαη 

ζηελ ηπθιή εκπηζηνζχλε ησλ άιισλ – επίηξεςε ζε φπνηνλ ακθηβάιιεη λα 

επηβεβαηψζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ζνπ. Δάλ εμεηάζεη ηα πξάγκαηα φπσο ηα εμέηαζε 

θάπνηνο, ζα πξέπεη θαη νπνηνζδήπνηε άιινο λα βξεη ηα ίδηα δεδνκέλα πνπ βξήθε θαη 

εθείλνο (newlearningonline.com: They Know Much More Than We Realised, Γλψζε 

θαη Μάζεζε, ζει.329). 

 

Ελλνηνινγώληαο κέζσ νξνινγίαο 

 Ζ επηζηεκνληθή κέζνδνο ηεο ελλνηνιφγεζεο κέζα απφ ηελ νξνινγία δηαθξίλεη ηηο 

ιέμεηο θαη ηηο έλλνηεο κε αθξηβέζηεξν θαη ιηγφηεξν ακθίζεκν ηξφπν ζε ζρέζε κε φ,ηη 

ζπκβαίλεη ζπρλά ζηνλ θαζεκεξηλφ βηφθνζκφ καο ή ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο πνπ εθθξάδνληαη 

ζηε θπζηθή γιψζζα. Φηάλεη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζεκαζηνινγηθήο αθξίβεηαο θαη 

ζεκαζηνινγηθήο πξνβιεςηκφηεηαο. Κάλεη ζαθείο δηαρσξηζκνχο. Γηαηππψλεη ζαθείο νξηζκνχο 

φζνλ αθνξά ην ζθνπφ ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γλψζεο, απνζπψληαο ην λφεκα, 

γηα λα εληνπίζεη ηηο ππνθείκελεο ιεηηνπξγίεο κηαο έλλνηαο, πξνζδηνξίδνληαο έηζη ηελ αθξηβή 

έθηαζε εθαξκνγήο ηεο. 

Ζ ελλνηνιφγεζε κέζα απφ ηελ νξνινγία σζεί ηνπο καζεηέο λα απνζαθελίδνπλ, λα 

θαηεγνξηνπνηνχλ, λα νκαδνπνηνχλ θαη λα δηαθξίλνπλ  φια απηά είλαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία 
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κηαο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γλψζεο. Γελ είλαη απιψο δήηεκα απνκλεκφλεπζεο ηνπ νξηζκνχ 

ησλ ιέμεσλ. Δίλαη έλα είδνο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο. Ζ δηδαθηηθή δηδαζθαιία 

αξθείηαη ζηελ απνζηήζηζε ησλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο. Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

ελλνηνιφγεζε κέζα απφ ηελ νξνινγία γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο, φρη γηα λα 

απνζηεζίζνπκε κηα βαξεηή ιίζηα απφ νλφκαηα θαη νξηζκνχο. 

 

Ελλνηνινγώληαο κέζσ ζεσξίαο 

Ζ ζεσξία είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο ζθέςεο θαη έθθξαζεο, ν νπνίνο ζπλαληάηαη 

απνθιεηζηηθά ζην είδνο ηεο κε ζπλεζηζκέλεο παξαγσγήο γλψζεο πνπ νλνκάδνπκε επηζηήκε. 

Οη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο εθθξάδνπλ ξεηά ην άξξεην. Μεηαηξέπνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

εκπεηξία ζε ρξήζηκεο γεληθεχζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ επνηθνδνκεηηθά ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο. Πξνυπνζέηνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπγθξνηεκέλεο ζθέςεο πνπ καο βνεζά 

λα ζπκπεξάλνπκε, λα πξνβιέςνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε. ηαλ αλαπηχζζνπκε 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο, θαηαβάιινπκε πξφζζεηε πξνζπάζεηα γηα λα πξνζδψζνπκε ζηε 

ζθέςε καο κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη νξγάλσζε. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο δηαηχπσζεο, 

θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ζεσξηψλ είλαη επίζεο κεγαιχηεξε φηαλ είκαζηε νη δεκηνπξγνί θαη 

φρη απιψο νη ρξήζηεο ησλ δηαθφξσλ πξαγκάησλ. 

Οη καζεηέο κπνξεί λα καζαίλνπλ, φκσο νη δάζθαινη είλαη απηνί πνπ θαηέρνπλ ηηο 

ζεσξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε. Ζ απζεληηθή εθπαίδεπζε σζεί 

ηνπο καζεηέο είηε λα αθνκνηψζνπλ ην ππνβφζθνλ κήλπκα ησλ ζεσξηψλ είηε λα θαηαλνήζνπλ 

κφλνη ηνπο κηα ζεσξία πξαγκαηνπνηψληαο έλα πείξακα ή ρξεζηκνπνηψληαο κηα καζεκαηηθή 

απφδεημε. Σνπο δεηά λα ππνδνκήζνπλθαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαδνκήζνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ 

εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ. 

 Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εθπαίδεπζε δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ νη ίδηνη ζεσξεηηθνί 

κε ελεξγφ ηξφπν, θαιψληαο ηνπο, γηα παξάδεηγκα, λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ νη ζεσξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε θάπνηνλ θαλφλα. 

Βιέπνληαο νη ίδηνη γηαηί ε επηζηήκε έρεη θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα, θα-

ηαλννχλ ηελ ππνβφζθνπζα ινγηθή ησλ ζεσξηψλ. Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εθπαίδεπζε ελζαξξχλεη 

επίζεο ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζεσξίεο, ηδηαίηεξα κε βάζε ηνλ θξηηηθφ 

αλαζηνραζκφ ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ απφ ηνλ θφζκν ηνπο. 
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Αλαιύνληαο ιεηηνπξγηθά 

Καζεκεξηλά θαη δηαξθψο νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ινγηθή, εληνπίδνπλ αηηηψδεηο 

ζρέζεηο, ζθέθηνληαη παξαγσγηθά θαη επαγσγηθά. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δνχκε ζην ράξηε φηη 

πξέπεη λα ζηξίςνπκε ζηελ επφκελε ζηξνθή γηα λα θηάζνπκε ζην εθαίζηεην πνπ ζέινπκε λα 

επηζθεθηνχκε, είκαζηε βέβαηνη φηη ζα ρξεηαζηεί λα αλέβνπκε θάπνην ιφθν γηα λα θηάζνπκε 

ζηνλ πξννξηζκφ καο. θεθηφκαζηε, δειαδή, κε βάζε κηα άξξεηε ζεσξία γηα ηε γεσινγηθή 

δνκή ησλ πεδηάδσλ θαη ησλ βνπλψλ. Απιψο δε γλσξίδνπκε ηε ζεσξία φζν ζπζηεκαηηθά θαη 

ζρεδηαζκέλα ζα ηελ γλσξίδακε εάλ ρξεζηκνπνηνχζακε ηε γλσζηαθή δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξ-

γηθήο αλάιπζεο.  

 Ζ επηζηήκε ρξεζηκνπνηεί πιαίζηα ζπιινγηζηηθήο πνπ βαζίδνληαη ζηα αλαιπηηθά 

εξγαιεία ηεο ινγηθήο, ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο πξφβιεςεο. Ζ παξαγσγηθή 

κέζνδνο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή απηνχ πνπ νλνκάδεηαη ζπιινγηζκφο: εάλ ην Υ είλαη αιεζέο 

θαη ην Τ είλαη παξάδεηγκα ηνπ Υ, ηφηε θαη ην Τ είλαη αιεζέο. Σν Υ είλαη ε πξφηαζε, ε νπνία 

ζεσξείηαη αιεζήο, θαη απφ απηήλ παξάγεηαη κέζσ ηνπ ζπιινγηζκνχ κηα άιιε πξφηαζε, ην 

ζπκπέξαζκα.  

Αλαιύνληαο θξηηηθά 

Γελ είλαη πάληα εχθνιν λα θαηαιάβνπκε φηη θάπνηνο δηαζηξεβιψλεη ηελ αιήζεηα γηα 

δηθφ ηνπ φθεινο. Δίλαη επίζεο πηζαλφ ηα θαηλφκελα λα απαηνχλ. Σν έλζηηθην ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ θαζεκεξηλψλ εκπεηξηψλ ζηε δσή καο. Ζ επηζηήκε 

κεηαηξέπεη απηά ηα έλζηηθηα ζε κέζνδν, ζε ηξφπνπο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ κε θξηηηθφ θαη 

αλαιπηηθφ βιέκκα. Οθείινπκε λα αλαδεηνχκε ηα ζπκθέξνληα, ηα θίλεηξα θαη ηελ εζηθή πνπ 

κπνξεί λα θξχβνληαη πίζσ απφ αμηψζεηο θαη ηζρπξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε γλψζε. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζηάζε «θξηηηθήο», κηα ζηάζε δηαξθνχο επαγξχπλεζεο θαη αλαζηνραζκνχ ησλ ζθνπψλ 

θαη ησλ ζπκθεξφλησλ.  

 Ζ θξηηηθή αλάιπζε είλαη κηα ζεκαληηθή γλσζηαθή δηαδηθαζία. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα εληνπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα πίζσ απφ κηα πξάμε ή ηα θίλεηξα 

πίζσ απφ έλαλ ηζρπξηζκφ. Ζ θξηηηθή αλάιπζε δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη φκσο ζε απηφ. Σα 

απνηειέζκαηά ηεο απαηηνχλ ζπρλά ηελ αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο. Οη ζεξάπνληέο ηεο 

κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζε άιιεο κεζφδνπο εθαξκνζκέλεο γλψζεο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αιιάμνπλ ηνλ θφζκν. Αζθαιψο, είλαη εππξφζδεθηε ε θξηηηθή αλάιπζε θάζε γεγνλφηνο, 

θεηκέλνπ ή πξαθηηθήο. Δίλαη φκσο επίζεο βέβαην φηη ε θξηηηθή γλψζε ζα εληζρπφηαλ εάλ 

αλήθε ζε έλα επξχηεξν γλσζηαθφ ξεπεξηφξην, ζην νπνίν ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα δηαηππψζεη 

ηε δηθή ηνπ ελαιιαθηηθή πξφηαζε. 
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Εθαξκόδνληαο θαηάιιεια 

Γλσξίδνπκε ελζηηθησδψο πψο λα εθαξκφδνπκε ηηο γλψζεηο καο, θαζψο είλαη θάηη ην 

νπνίν θάλνπκε θάζε ψξα θαη ζηηγκή. Ο άλζξσπνο εθαξκφδεη απφ ζπλήζεηα φζα γλσξίδεη. 

θνπφο ηεο επηζηήκεο είλαη επίζεο ε εθαξκνγή, φκσο κάιινλ πξφθεηηαη γηα κηα πην 

εζηηαζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή. Πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε πεξηζζφηεξν απφ φζν 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηαηί ζέινπκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε 

απηήλ ηε γλψζε. Θέινπκε επίζεο λα βεβαησζνχκε φηη ε εθαξκνγή ηεο γλψζεο είλαη 

ιεηηνπξγηθή θαη ρξήζηκε.  

 ην καζεζηαθφ πιαίζην, ε δηαδηθαζία ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο κπνξεί λα 

πινπνηείηαη φηαλ, γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο θαινχληαη λα θάλνπλ θάηη πξαθηηθφ κε 

πξνβιέςηκν ή αλακελφκελν ηξφπν είηε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο είηε ζε ζπλζήθεο 

πξνζνκνίσζεο ηνπ «πξαγκαηηθνχ θφζκνπ». Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη ην πέξαζκα απφ 

ηε ζεσξία ζηελ εθαξκνγή ηεο κέζα απφ έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα. Ζ γλψζε πνπ απνθηά κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ν καζεηήο κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε θξηηήξην ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή. Δίλαη 

απνηειεζκαηηθή ε γλψζε; Δίλαη θαηάιιειε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο; Γίλεη κηα ρξήζηκε 

ιχζε ζε έλα γλσζηφ θαη αλαγλσξηζκέλν πξφβιεκα; 

Εθαξκόδνληαο δεκηνπξγηθά 

Δίηε ην ζπλεηδεηνπνηνχκε είηε φρη, κε θάζε πξάμε θαη θάζε ιέμε καο κεηαζρεκαηί-

δνπκε ηνλ θφζκν. Καλέλαο άιινο δελ έρεη αθξηβψο ηηο ίδηεο εκπεηξίεο, δελ έρεη θάλεη αθξηβψο 

ηα ίδηα πξάγκαηα, δελ είρε ηελ ίδηα ζπκβνιή θαη δελ έρεη αλαπαξαζηήζεη ηνλ θφζκν ζηνπο 

άιινπο κε ηε κνλαδηθή ρξνηά ησλ δηθψλ καο εκπεηξηψλ. Ζ θαηλνηνκία είλαη ζηε θχζε καο. 

Παίξλνπκε ηα αληηθείκελα θαη ηα λνήκαηα ηνπ θφζκνπ θαη ηα δηεπζεηνχκε κε λένπο ηξφπνπο. 

Μπνξεί νη θαηλνηνκίεο καο λα είλαη κηθξέο ή κπνξεί λα κελ έρνπκε θαλ επίγλσζε φηη 

θαηλνηνκνχκε, παξφια απηά φκσο θαηλνηνκνχκε δηαξθψο.(newlearningonline.com: 

TheyKnowMuchMoreThanWeRealised, ΓλψζεθαηΜάζεζε, ζζ.327-339). 
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2.2. Κνηλσληθφ-πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη 

εθπαηδεπηηθέο  πνιηηηθέο  

 ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο ζα επηζεκαίλακε φηη 

θαινχληαη λα είλαη επαξθείο φρη κφλν ζηηο δηνηθεηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, αιιά 

ζπγρξφλσο θαη επαξθείο σο επηζηήκνλεο, αιιά θαη σο παηδαγσγνί, έηνηκνη λα 

θνηλσληθνπνηήζνπλ επηηπρψο, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά θαη εζηθά ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο. Σα παξαπάλσ ζπλδένληαη ζαθψο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δξάζε ηνπ ζηειέρνπο 

σο πνιίηε, κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη ν ίδηνο, κε ηε δηακφξθσζε 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα 

θνηλσληθνπνιηηηθά δξψκελα, θ.ιπ.    

Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Giroux, (Giroux 1988), ν δεκφζηνο δηάινγνο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαίλεηαη πσο δε ιακβάλεη ππφςε νχηε ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ λα είλαη ελεξγνί θαη ζθεπηφκελνη πνιίηεο, αιιά νχηε θαη  

ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θαη πεξηζζφηεξν ησλ ζηειερψλ ζα ιέγακε εκείο), πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηηο πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο. Με πην απιά ιφγηα 

ππνζηεξίδεηαη πσο αληί νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  (ηδηαίηεξα ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο), λα αμηνπνηνχληαη ζην δεκφζην δηάινγν φληαο ηα ππνθείκελα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, θαζίζηαληαη ην αληηθείκελφ ηνπο, θαινχκελνη λα εθαξκφζνπλ ζηφρνπο, πνπ 

έρνπλ ηεζεί ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε θξίζε ηνπο. Σα παξαπάλσ κεηψλνπλ αλακθηζβήηεηα ην 

θχξνο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθφηεξα. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Giroux 

(1988), ε απαμίσζε θαη ε απνεπαγγεικαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

γεληθφηεξα ζπλδέεηαη κε ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηεο εξγαιεηαθήο ηδενινγίαο, πνπ δίλεη 

έκθαζε ζηελ ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο 

εξγαζίαο ηνπ ζηελ ηάμε «απαμίσζε ηεο θξηηηθήο δπλαηφηεηαο θαη ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο φθεινο ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε ηππνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ζηαζκηζκέλα ηεζη ψζηε λα ειεγρζεί 

θ.α.».            

 ην ίδην πιαίζην ν Giroux, (Giroux 1988) επηζεκαίλεη πσο νη κειινληηθνί 

εθπαηδεπηηθνί « θαη ηα κεηέπεηηα ζηειέρε ζα ιέγακε εκείο», δε δηδάζθνληαη ηε κεζνδνινγία 

ηνπ λα ζθεθζνχλ θξηηηθά ζε δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο δσήο ησλ ζρνιείσλ 

αιιά δηδάζθνληαη ζην πσο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζρνιείν θαη ηε δηδαζθαιία κέζα απφ ηε 

ινγηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ κάλαηδκελη (κία έλλνηα πνπ ζα αλαιπζεί ζηε 

ζπλέρεηα).  
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Παξά ην κε επλντθφ θιίκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο–ζηειέρε (πνιηηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ), θαίλεηαη πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δεκφζην δηάινγν 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δηαηππψλνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο 

γηα ηνλ ηξφπν ηεο επηκφξθσζεο ηνπο ζε φια ηα αληηθείκελα, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη 

ηηο θπξίαξρεο κνξθέο πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηνίθεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Σέηνηνπ είδνπο 

ζπδεηήζεηο δίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επθαηξία λα νξγαλσζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, δείρλνληαο δεκφζηα πνηνο είλαη ν θεληξηθφο ξφινο πνπ πξέπεη λα 

έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζέιεη λα είλαη 

νπζηαζηηθή θαη βηψζηκε (Giroux, 1988). Έηζη,νη εθπαηδεπηηθνί έρνληαο αλαπηχμεη 

πνιηηηθνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα, νθείινπλ θαηά ηνλ Giroux (1988) λα 

είλαη νη δηαλννχκελνη ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα 

ζθεθζνχλ θξηηηθά, λα πξνβιεκαηηζζνχλ πάλσ ζηε γλψζε, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αγσληζζνχλ 

γηα έλα θαιχηεξν θφζκν.        

 Καηά ηνπο Γεξκηηδάθε  Μ. Γ.&Ησαλλίδε Β.,( 2004),  ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα παίμεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζε ελφο ελεξγνχ θαη ρεηξαθεηεκέλνπ πνιίηε, κε 

δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη αξρέο αιιά θαη ελφο πνιίηε κε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

επάξθεηα, νχησο ψζηε λα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα θαη ν ίδηνο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο θαη πξννδεπηηθφηεξεο θνηλσλίαο κε αξρέο θαη αμίεο φπσο  απηέο 

ηεο εηξήλεο, ηεο θξνληίδα θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζε γηα ην πεξηβάιινλ, ηεο κέξηκλαο γηα ηελ 

πγεία, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο  εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σεο πξνζαξκνγήο 

επίζεο  ζε έλα λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ηεο δεκηνπξγία  λέσλ αληηιήςεσλ  θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, ρσξίο λα απνδπλακψλνληαη 

ηα εζληθά θαη ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σα παξαπάλσ είλαη θαηά ηνπο  Γεξκηηδάθε  

Μ. Γ.& Ησαλλίδε Β κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθά εθείλα ζηνηρεία πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ 

αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα, κε θαίξηαο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ  ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ.  

 χκθσλα κε ηνλ Παζηά, (Παζηάο 2006), νη πνιηηηθέο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθφηεξα 

απνθηνχλ μερσξηζηή ζεκαζία ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ αληαπφθξηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο ζην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ κηα θξίζηκε κάδα δηακεζνιάβεζεο 

ησλ ζχγρξνλσλ ζρέζεσλ „εμνπζίαο-γλψζεο‟ σο „θάηνρνη‟ ηεο λέαο γλψζεο, σο „θνξείο‟ 

κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο, σο „αμηνινγεηέο‟ ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κάζεζεο, σο „εθπαηδεπηέο‟ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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ζηηοδηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο, σο „ζπκκέηνρνη ζηελ αλαπαξαγσγή‟ ζχγρξνλσλ πνιηηηζκηθψλ 

θαη ηδενινγηθψλ πξνηχπσλ θαη αμηψλ, σο „ελεξγνί πνιίηεο‟ θαη „θξηηηθνί δηαλννύκελνη‟ ηεο  

εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο .      

 Καηά ηνλ Φπθάξε, (Φπθάξεο 2007), «ν γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην 

πψο δηακνξθψλεηαη ν ζχγρξνλνο δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά πεξηβάιινλ, φπνπ ε γλψζε δηαθνξνπνηείηαη θαη 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο γηα λα ηελ πξνζεγγίζεη 

έρεη αλάγθε ηελ χπαξμε πνιπεπίπεδεο θαη πνιχπιεπξεο αληίιεςεο. ηε δηαγξαθφκελε απηή 

θαηάζηαζε απαηηείηαη απφ ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ λα απεθδπζεί ην ξφιν ηνπ "κεηαδφηε", 

"αλακεηαδφηε" ή "κεηαβηβαζηή" κηαο θνηλσληθά απνδεθηήο "επίζεκεο" θαη άλσζελ 

επηβαιιφκελεο "βαζηθήο γλψζεο" θαη εμειηθηηθά λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ζπκκέηνρνπ, ζηελ πξνψζεζε ηνπ παηδαγσγνχκελνπ πξνο ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

αλαδήηεζεο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο. Μηαο γλψζεο απαηηνχκελεο θαη αλαγθαίαο γηα ηελ 

επίιπζε ξεαιηζηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ 

παηδαγσγνχκελνπ. ηφρνο δελ πξέπεη λα είλαη ε παξνρή δηδαθηηθψλ δπλαηνηήησλ, αιιά ν 

επξχηεξνο πξνβιεκαηηζκφ πξνο ην "δηδαθηηθψο πξάηηεηλ" ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ν κνλαδηθφο παξάγνληαο ή σο ν κφλνο 

ππεχζπλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή επίιπζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ απαηηήζεσλ, αιιά ζεσξείηαη σο κηα δπλακηθή ζπληζηψζα, ε νπνία κπνξεί λα 

ζπκβάιεη επνηθνδνκεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή».     

 ηε  δχζθνιε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή  πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία βηψλεη ζήκεξα ε 

ρψξα καο, ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί  γεληθφηεξα φκσο, είλαη απηνί πνπ 

θαινχληαη γηα άιιε κηα θνξά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη ζηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ηεο επνρήο κε πίζηε ζηελ απνζηνιή ηνπο, αθνζίσζε ζην έξγν ηνπο θαη 

αληδηνηέιεηα ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπο. Να εκπλεχζνπλ, λα εκςπρψζνπλ, λα δψζνπκε 

θίλεηξα θαη λα επηβξαβεχζνπκε ηε λέα γεληά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη θαη απηή κε ηε ζεηξά 

ηεο ζηε βειηίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπκε φινη καο. Να δψζνπλ πλνή ζην φξακα 

ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ, δεκηνπξγψληαο θαιά πξφηππα θαη ζηάζεηο δσήο γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπο. Να κεηαιακπαδεχζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο αιιά θαη ηελ ειπίδα 

φηη έλαο άιινο θφζκνο δηθαηνζχλεο, πξνφδνπ θαη επεκεξίαο είλαη εθηθηφο.   

 Καηά ηνπο Γξνγίδε  Α Γεκήηξε &Παππά Γ. Άλλα (2008), είλαη ηφζν κεγάιεο θαη 

ζπλερείο νη κεηαβνιέο ζηελ επνρή καο, ψζηε αλαπφθεπθηα πιένλ θαη σο αλζξψπνπο, αιιά 

θπξίσο σο  δαζθάινπο καο επηβάιιεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε ζηάζε καο θαη λα 
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βξνχκε κία λέα ζέζε κέζα ζην ζχγρξνλν ζθεληθφ πνπ πιένλ είλαη παγθφζκην. Ζ πξνζαξκνγή 

ηνπ αηφκνπ ζην λέν πεξηβάιινλ είλαη θαηνξζσηή πιένλ κφλν κε ζπλερή θαη έληνλε 

πξνζπάζεηα. Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δσήο ζήκεξα απαηηεί 

πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο γλψζεηο, κεγαιχηεξε άζθεζε ησλ δεμηνηήησλ, ηζρπξφηεξα λεχξα, 

εληνλφηεξε ελεξγεηηθφηεηα, κεγαιχηεξε θαη ηαρχηεξε βνπιεηηθή αληνρή θαη επειημία. 

 πλερίδνληαο καο επηζεκαίλνπλ φηη ε λέα ζέζε ηνπ  ζεκεξηλνχ  δαζθάινπ  είλαη 

πιένλ«ην δεηνχκελν θαη ην άκεζν εξσηεκαηηθφ. Πνηνο είλαη ινηπφλ, ν κνξθσηηθφο θαη ν 

εζηθφο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ηεο επνρήο πνπ δνχκε; Παξακέλεη κέζα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία 

ζεκειηψδεο ε ζπκβνιή ηεο παηδείαο φπσο πξηλ ή φρη; Ζ απάληεζε είλαη πσο νπδέπνηε άιινηε, 

ε ζεκαζία ηνπ δαζθάινπ θαη σο πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά θαη σο επαγγεικαηηθή επίδνζε δελ 

ππήξμε ηφζν θεθαιαηψδεο θαη ηφζν πξσηαξρηθή φζν ζηνλ θαηξφ καο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο 

παηδείαο πξνβάιιεη θνινζζηαία. Καη θαηά ζπλέπεηα νπδέπνηε άιινηε ππήξμε ηφζν δχζθνιν 

θαη ηφζν βαξχ ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ζπλζεηηθή πνιπκέξεηα ηεο ζεκεξηλήο δσήο, καο 

θαηαθιχδεη απφ ηελ πξψηε ψξα. Καζεκεξηλά εκθαλίδνληαη  θαη απνηακηεχνληαη κε ηαρχηεηα 

ηφζα πλεπκαηηθά αγαζά θαη ηφζεο θαηαθηήζεηο ζην ηερληθφ ηνκέα, ψζηε  είλαη αλαπφθεπθην 

ην βάξνο ηεο παηδείαο λα απμάλεη θάζε κέξα κε εληαηηθφ  ξπζκφ θαη γηα εθείλνλ πνπ ηε 

δέρεηαη θαη γηα εθείλνλ πνπ ηελ αζθεί. ηε ζεκεξηλή επνρή ινηπφλ ην δήηεκα ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε επνρή ζέκα πξνο ζπδήηεζε απ‟ φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο παηδαγσγνχο θαη ηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα».          

 Δπίζεο νη  Γξνγίδεο  Α. Γεκήηξεο ; Παππά Γ. Άλλα (2008),ζε απφζπαζκα απφ ην 

άξζξν ηνπο, «Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν», επηζεκαίλνπλ φηη «ν ίδηνο 

ν καζεηήο, είλαη ήδε πνιίηεο ηνπ παγθφζκηνπ ρσξηνχ». «Θα πξέπεη λα γίλεη ην πηζηεχσ φισλ 

ησλ δαζθάισλ φηη νη λένη καο  πξέπεη λα απνθηήζνπλ επξχηεξε θξηηηθή θαη επέιηθηε ζθέςε, 

πην ηζρπξή ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ζσξάθηζε θαη εζηθέο αμίεο ηέηνηεο πνπ ζα είλαη ε 

παλνπιία  πξνζηαζίαο ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ ρσξίο ζχλνξα. Απφ ηα ζρνιεία καο  λα 

βγαίλνπλ καζεηέο πνπ ζα  είλαη ηθαλνί σο απξηαλνί πνιίηεο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά, λα αμηνινγνχλ θαη λα ηεξαξρνχλ ηηο θαηαλαισηηθέο 

ηνπο ζπλήζεηεο, αιιά θαη λα εληξπθνχλ ζηηο αηψληεο θαη αλαιινίσηεο εθείλεο αμίεο πνπ 

ζηήξημαλ ηνλ πνιηηηζκφ καο θάλνληάο ηνλ θαιχηεξν γηα ηε δηθή ηνπο γεληά θαη γηα ηηο 

επφκελεο. Πνιηηηζκφο είλαη λ‟ αθήλεηο πνιηηηζκφ θαη ζηνπο επφκελνπο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ν 

δάζθαινο ζην δχζθνιν έξγν ηνπ ζήκεξα απαηηείηαη λα είλαη νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο, 

ζεηηθφο παξαηεξεηήο θαη εξκελεπηήο ησλ γεγνλφησλ θαη νπζηαζηηθφο θαη απξνθαηάιεπηνο 
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κνξθσηήο». Σν ίδην ην ζρνιείν, πνπ απνηειεί ζα ιέγακε έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο θνηλσλία καο, 

κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο θξίζεο ζεζκψλ θαη 

αμηψλ θαη  έρεη πξαγκαηηθά λα επηηειέζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν».    

 Σν ζρνιείν απνηειεί πεδίν, ζχκθσλα θαη κε ηελ έθθξαζε ηνπ Bourdieu, ηφπν 

δηαπάιεο ή ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλαπηπρζεί δηαπάιε θαη αληίζηαζε, φπσο γξάθεη 

θαη ν Apple. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ζην ζρνιείν δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

είλαη κφλν «ηεξνθάληεο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο» (Althusser), φηη πξέπεη πξψηα λα 

αιιάμνπκε ηελ θνηλσλία θαη κεηά λα αιιάμνπκε ην ζρνιείν, ηφηε δελ κπνξνχκε λα 

αιιάμνπκε νχηε ην ζρνιείν νχηε ηελ θνηλσλία.      

 Καηά ηνλ Κσλζηαληίλνπ, (Κσλζηαληίλνπ X. 2017),«Τν ζρνιείν ζπληζηά ζεκειηώδε 

θνηλσληθό ζεζκό κε ζπγθεθξηκέλνπο παηδαγσγηθνύο, θνηλσληθνπνηεηηθνύο θαη θνηλσληθνύο 

πξνζαλαηνιηζκνύο, κε αδηακθηζβήηεηε πξνηεξαηόηεηά ηνπ ηε δηακόξθσζε θνηλσληθώλ 

ζηάζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο αλζξώπηλεο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο».   

 Γπζηπρψο φκσο ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, αληηκεησπίδεη πνιιά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε, ηα πξνβιήκαηα  

γεληθφηεξα ζε  πιηθνηερληθή ππνδνκή, αιιά θπξίσο κε ηελ έιιεηςε νξάκαηνο. Παξά ην φηη ν 

ξφινο ηεο παηδείαο γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, δελ κπνξνχκε 

παξά επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα «πάζρεη», έρεη πξνβιήκαηα 

ηα νπνία νδεγνχλ ζε κηα γεληθή άπνςε φηη ρξεηάδνληαη πιένλ άκεζεο αιιαγέο. Αιιαγέο νη 

νπνίεο φκσο απαηηνχλ ην ζπλδπαζκφο πνιιψλ αιιεινζπκπιεξνχκελσλ παξαγφλησλ, 

απνθαζηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ζσζηφ  πξνγξακκαηηζκφ, ζπληνληζκέλε θαη  απνδνηηθή 

ζπλεξγαζία.  Κξίλεηαη άκεζα αλαγθαίν λα πξνρσξήζνπκε ζε έλα πξαγκαηηθά νπζηαζηηθφ θαη 

επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη βέβαηα ηεο 

ίδηαο ηεο πνιηηείαο, πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη σο θπξίαξρν εζληθφ δήηεκα ηελ παηδεία, πέξαλ 

απφ ηηο φπνηεο αληηιήςεηο θαη επηινγέο πνιηηηθνχ θαη θπξίσο ζηελνχ θνκκαηηθνχ ραξαθηήξα.

 χκθσλα κε ηνλ Μπαγάθε, (Μπαγάθεο Γ.2017), “Πνιχπαζε ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

quovadis”; “Πέξα απφ ηελ ηερληθή νξζνινγηθφηεηα ηεο απφ ηα πάλσ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε”(esos, 11-1-2017).«Γεθαεηίεο βηψλνπκε πνηθίιεο, κε 

βηψζηκεο,απφ ηα πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down) εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζηε ρψξα καο, νη 

νπνίεο εθπνξεχνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο Τπνπξγνχο Παηδείαο. Παξφιν πνπ πνιχ ζπρλά νη 

πξσζππνπξγνί αλαζέηνπλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε εζσθνκκαηηθνχο ηνπο αληηπάινπο γηα λα 

απαιιαγνχλ απφ απηνχο, παξά ην φηη ζπάληα θαη θαη‟ εμαίξεζε έλαο Τπνπξγφο Παηδείαο 
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επαλεθιέγεηαη βνπιεπηήο ζηηο επφκελεο εθινγέο, ηα κνληέια ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ επηιέγνληαη ζπρλά δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη νη ελαιιαθηηθέο ηνπο δελ είλαη εχθνια 

αληρλεχζηκεο».         

 πλερίδνληαο καο επηζεκαίλεη ην απηνλφεην, δειαδή  φηη «ζηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε απαηηείηαη αιιαγή πνξείαο ησλ πνιηηηθψλ, ε νπνία δπζηπρψο δελ είλαη αθφκα 

νξαηή. Γελ είλαη ζίγνπξν αθφκα φηη έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί επαξθψο ε εζηία ηνπ 

πξνβιήκαηνο.Παξά ηνπο άπεηξνπο δηαιφγνπο πνιππιεζψλ νκάδσλ, ηα δηάθνξα 

αλαπαιαησκέλα «λέα θαηλνηφκα» παθέηα θαη νη άπεηξεο εμαγγειίεο έρνπλ κάιινλ πξνθαιέζεη 

ζχγρπζε, θνχξαζε θαη απνγνήηεπζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα».   

 Γελ είλαη ιίγνη νη εθπαηδεπηηθνί, φπσο καο επηζεκαίλεη επίζεο,«πνπ πιένλ 

αδηαθνξνχλ, δελ εκπηζηεχνληαη θαη δελ ειπίδνπλ, κεηά θαη ηηο θπβηζηήζεηο πνπ ηνπο 

πεξηβάινπλ. Σν γεγνλφο φηη θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζπλαληνχλ κεγάιεο 

αληηζηάζεηο ή αδηαθνξία απνηειεί κηα θαιή επθαηξία πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε αιιαγή πνξείαο ησλ θεληξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ».  

Σν ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ρψξα καο, ζα ιέγακε εκείο, ην 

αλαδεηθλχεηθαη ην επηζεκαίλεη ν ίδηνο πνιχ εχζηνρα ζην άξζξν ηνπ, κε ηελπαξαθάησδήισζε. 

« Οη θξαηνύληεο αο μεθύγνπλ από ηηο θνκκαηηθέο «παξσπίδεο», αο αμηνπνηήζνπλ ηηο 

επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ηηο έρνπλ απαμηώζεη, αο ζέζνπλ ιίγεο θαη εθηθηέο 

πξνηεξαηόηεηεο θαη αο ηηο ππνζηεξίμνπλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν θαη  κε ζπλέρεηα, κέρξη 

ηέινπο», (Μπαγάθεο Γ.2017). 

Καηά ηνπο Λαγφ Γ, Καινχξε Οπξ., Αλησλφπνπιν Η., &  Πακνπθηζφγινπ Α., (2006), 

είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γεληθφηεξα γηα λα είλαη επηηπρήο 

θαη λα επηθέξεη επλντθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία, πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη 

εθαξκφζηκε, λα έρεη κηα ζηαζεξή πνξεία θαηεχζπλζεο έρνληαο κηα επειημία αληηκεηψπηζεο 

ηεο εκθάληζεο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, λα δηακνξθψλεη πιαίζηα γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαη λα 

ζρεκαηίδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, νη 

παξάγνληεο απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε πνπ αζθεί ηελ θξαηηθή 

εμνπζία εθθξάδνληαο ηελ βνχιεζε θαη ηελ επηινγή ηνπ ιανχ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζηα 
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πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, λνκηκνπνηείηαη θαη ζρεκαηίδεηαη κεηά ηελ παξάζεζε 

ησλ απφςεσλ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. πνιηηεία, ζηειέρε, 

εθπαηδεπηηθνί, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θηι.).ηφρνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε επίιπζε ησλ ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ε απνθαηάζηαζε ηεο επηαμίαο θαη ηεο νκαιφηεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα είλαη 

αληηθεηκεληθή θαη φρη λα κεξνιεπηεί  εηο βάξνο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ή νκάδσλ. 
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2.3. Παηδαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ  ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο 

 Ζ ελαζρφιεζε θαη ε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ/ζηειέρνπο ζην βαζκφ πνπ επεξεάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

δηαδηθαζία, ζπληειεί ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ επί ηνπ δεηήκαηνο, ηα 

νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ φιε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ. Δλ ζπλερεία, 

ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο βαζηθψλ ελλνηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηνχλ θαη λα δηεπθξηληζηνχλ κειαλά ζεκεία ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάγλσζε 

θαη εηδηθφηεξα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ αλαγλψζηε κε απηφ. Θα κεηαβνχκε, έπεηηα, ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο δηνίθεζεο θαη ελ ζπλερεία ζα 

θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή-ηζηνξηθή 

εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ ζα 

επηρεηξήζνπκε είλαη λα εκβαζχλνπκε ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηε ζπλαθή εμέιημε 

ηνπ ζεζκνχ, ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε θαιχηεξα θαη βαζχηεξα ηελ επξχηεξε νπηηθή ηεο 

έλλνηαο αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηφο καο.   

Έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θξηηηθέο ζηνλ νξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο   

 Ζ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί κηα ππθλή έλλνηα, δειαδή (1) έρεη επξχ 

πεξηερφκελν θαη (2) είλαη αμηνινγηθά θνξηηζκέλε. Δίλαη επνκέλσο δχζθνιν λα δψζνπκε έλαλ 

ηειεησηηθφ νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα απηή. Παξ‟ φια απηά ζα πξέπεη λα απνπεηξαζνχκε λα 

νξίζνπκε ηελ έλλνηα, ψζηε λα έρνπκε κηα θνηλή αθεηεξία γηα ζπδήηεζε, ( www.vlioras.gr, 

Dewey, 1916,  Marples 2010,  Bailey (ed) 2010). Έλαο απφ ηνπο πην πνιπζπδεηεκέλνπο 

νξηζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη δνζεί απφ ηνλ R.S.Peters (31 Οθησβξίνπ 1919 – 30 

Γεθεκβξίνπ 2011, Βξεηαλφο θηιφζνθνο), ζην άξζξν ηνπ 1970 «Education and the educated 

man».( Peters R. S. 1972, Peters (eds.). Ο Peters πξνζπαζεί λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζέηνληαο ηξία βαζηθά θξηηήξηα: 

a) Πξφθεηηαη γηα ηε κεηάδνζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη άμην γηα φζνπο 

αθνζηψλνληαη ζε απηφ. 

b) Δκπεξηθιείεη γλψζε θαη θαηαλφεζε θαη επίζεο έλα είδνο γλσζηηθνχ νξίδνληα. 

http://www.vlioras.gr/
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c) Απνθιείεη ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο ιφγσ ηνπ 

φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζειεκαηηθή θαη ζπλεηδεηή παξνπζία ηνπ καζεηή. 

Πνιινί έρνπλ θάλεη θξηηηθή ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ. Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη είλαη 

κνλφπιεπξνο. Ο Paul Hirst (20 Μαΐνπ 1946 - 17 Ηνπλίνπ 2003,Βξεηαλφο θνηλσληνιφγνο θαη 

πνιηηηθφο ζεσξεηηθφο) γηα παξάδεηγκα ζεσξεί φηη ν νξηζκφο ηνπ Peters δίλεη ππεξβνιηθή 

έκθαζε ζηε γλψζε θαη ζηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη ηνπ δηαθεχγεη ε 

βαζηθή αμία πνπ ζα πξέπεη λα δηαπλέεη ηελ εθπαίδεπζε: λα δίλεη ην λέν άηνκν ηελ ηθαλφηεηα 

λα ειεπζεξσζεί απφ ην εδψ θαη ηψξα. Σν ηδαληθφ ηεο θηιειεχζεξεο εθπαίδεπζεο θαηά ηνλ 

Hirst, κπνξεί λα ππεξεηεζεί φηαλ ν άλζξσπνο κάζεη λα αλαπηχζζεη ηνλ νξζφ ιφγν, δειαδή 

ηελ ηθαλφηεηα ζθέςεο. Καη απηφ ζα γίλεη φηαλ αλαπηπρζεί ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα ζπδεηά θαη λα θξίλεη αμίεο, ζπλήζεηεο θαη πεπνηζήζεηο πνπ είλαη άμηεο ιφγνπ.  

Μηα δηαθνξεηηθή θξηηηθή πξνηείλεηαη απφ ηε Jane Roland Martin (Martin, 1981), 

(Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζηνλ Παλεπηζηήκην ηεο Βνζηψλεο) ζην βηβιίν ηεο Reclaiming a 

Conversation (1987). H Martin ζεσξεί φηη ην ηδεψδεο πνπ πξνηείλεη ν Peters κε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ είλαη ζεμηζηηθφ. Θεσξεί δε φηη απηφ είλαη πξάγκαηη ην ηδεψδεο πνπ πξνσζείηαη ζήκεξα 

απφ ηα εθπαηδεπηηθά καο ζπζηήκαηα: πξνσζνχκε έλα ηδαληθφ γηα ηνλ «εθπαηδεπφκελν 

άλζξσπν» ηνλ νπνίν εμπκλεί θαη πξνσζεί ραξαθηεξηζηηθά παξαδνζηαθά «αλδξηθά», ππφ ηελ 

έλλνηα φηη έρνπλ ηεζεί σο ηδαληθά θαη ππεξεηεζεί ηζηνξηθά απφ άλδξεο. Γηα παξάδεηγκα 

πξνσζνχληαη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη ζπνπδψλ (ε θπζηθή, ηα καζεκαηηθά, ε ινγνηερλία) θαη 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (πγηεηλή, καγείξεκα, θέληεκα, θεπνπξηθή, ηππνγξαθία), ζηα 

νπνία ηζηνξηθά έρνπλ δηαθξηζεί γπλαίθεο. Παξάιιεια, θαη ζην αμηαθφ επίπεδν πξνσζνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ζέινπκε ηα παηδηά λα είλαη «δπλακηθά», 

«απνθαζηζηηθά» θαη «εξγαηηθά» θαη φρη «επαίζζεηα», «δεκηνπξγηθά» ή «αιιειέγγπα». 

Πξνσζνχκε θαη πάιη ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηαπηηζηεί ηζηνξηθά κε ην αλδξηθφ θχιν. 

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ιέεη ε Martin, δελ εμηζψλνπκε ηηο γπλαίθεο κε ηνπο άλδξεο, αληηζέησο 

θαηαπηέδνπκε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ψζηε λα κνηάζνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξρέηππν. 

Δηδηθψο γηα ηηο γπλαίθεο ηα πξάγκαηα είλαη αθφκα ρεηξφηεξα έηζη, δηφηη νη παξαδνζηαθέο 

αμίεο δελ έρνπλ απνιχησο εθιείςεη. Κη έηζη, απφ ηε κία πηέδνπκε ηηο γπλαίθεο λα κνηάζνπλ κε 

απηφ ην πξφηππν θαη απφ ηελ άιιε, φηαλ ηα θαηαθέξλνπλ, ηηο κεκθφκαζηε γηα απηφ. Μηα 

επηηπρεκέλε «δπλακηθή». «απνθαζηζηηθή», «εξγαηηθή» γπλαίθα έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θαηαθξαπγή ηεο θνηλσλίαο. 
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Ζ θηιφζνθνο ζεσξεί φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην γηα 

φινπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο, φηη ζα ζπκπεξηιάβεη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία θαη ησλ δχν 

θπιεηηθψλ παξαδφζεσλ θαη ζα ειεπζεξψζεη ηνπο λένπο αλζξψπνπο ηα παιαηά πξφηππα. Απηφ 

πξνυπνζέηεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε θαη εθ βάζξνπ αλαδηάξζξσζε ηεο παηδείαο. Σν λα 

πξνηείλεη θαλείο ην ίδην ηδαληθφ γηα φινπο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κηα ηέηνηα ζπδήηεζε, 

ηζνχηαη κε ην λα πξνσζεί ην αληξηθφ πξφηππν θαη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ αλδξηθνχ θχινπ. Ζ 

Martin πξνζπαζεί ζην έξγν ηεο λα αλνίμεη απηή ηε ζπδήηεζε. Δπειπηζηεί φηη απφ απηή ηε 

ζπδήηεζε ζα πξνθχςεη έλα ζρνιείν πνιχ πην «αλνηθηφ» ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Σν εξψηεκα ηη είλαη εθπαίδεπζε, ζρεηίδεηαη ηειηθά κε ηνπο ζθνπνχο πνπ ζα 

ζεσξήζνπκε φηη έρεη ε εθπαίδεπζε. Ο παξαπάλσ δηάινγνο ζπλνςίδεη ελ κέξεη ηα πξνβιήκαηα 

θάζε απφπεηξαο νξηζκνχ. Ζ έλλνηα ηεο παηδείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο κφξθσζεο θ.ιπ. έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηηο αμίεο ηηο νπνίεο ν θάζε θηιφζνθνο ζεσξεί ζεκαληηθφηεξεο. Δίλαη δε 

θαηαλνεηφ φηη δηαθνξεηηθέο αμίεο ζπλεπάγνληαη θαη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Έηζη άιινη φπσο 

ν Peters δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε γλψζε, άιινη, φπσο ν Hirst, ζηελ πλεπκαηηθή 

απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ θη άιινη, φπσο ε Martin ζηε ζέζπηζε κηαο πην ηζφηηκεο 

θνηλσλίαο, (Noddings 1995). 

 

Η έλλνηα ηνπ θξάηνπο 

 φξνο «θξάηνο» εκθαλίδεηαη πξψηε θνξά ζπλεηδεηά κέζα ζηνλ «Ζγεκφλα» ηνπ 

Μαθηαβέιη ζε κηα απφπεηξα ηνπ Ηηαινχ θηινζφθνπ λα πεξηγξάςεη ηελ αληίιεςε ηνπ γηα ηελ 

πνιηηηθή. Έηζη δίλεη ζην θξάηνο ηελ έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο πνπ πεγάδεη απφ ηελ άζθεζε ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Ο Διιεληθφο φξνο «θξάηνο» αλ θαη δελ εκθαλίδεηαη ζηελ επίζεκε νξνινγία ηεο 

θιαζζηθήο αξραηφηεηαο, απνδίδεηαη σο έλλνηα απφ ην ξήκα «θξαηέεηλ» θαη ηαπηίδεηαη κε ην 

ιαηηληθφ status, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα άηνκν ή κία 

θνηλσληθή νκάδα. Κξάηνο ζηα αξραία Διιεληθά ζήκαηλε "δχλακε". Ζ έλλνηα ηνπ θξάηνπο 

έρεη λα θάλεη κε κηα νξγαλσκέλε πνιηηηθή νληφηεηα πνπ θαηέρεη θαζνξηζκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαη αληηπξνζσπεχεη έλα πιεζπζκφ. Απηά κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ ζε εζληθά θξάηε, 

ππνεζληθά θξάηε, ή πνιπεζληθά θξάηε. Έλα θξάηνο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 

νξγαληζκψλ νη νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δηακνξθψλνπλ ηνπο θαλφλεο εθείλνπο νη 

νπνίνη θπβεξλνχλ ηνλ πιεζπζκφ κίαο θνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη 
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ηελ νκαιή ζπκβίσζε ησλ αηφκσλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο. Σν θξάηνο έρεη θπβέξλεζε, 

λφκνπο θαη αλαγλσξηζκέλε θπξηαξρία. 

Κάλνληαο κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ην θξάηνο ήηαλ ε 

πξνζσπνπνίεζε ηεο ππαξθηήο εμνπζίαο θάζε κνξθήο. Σν Κξάηνο, ε Βία, ν Εήινο θαη 

ε Νίθε αλαθέξνληαη απφ ηνλ Ζζίνδν ζηε Θενγνλία ηνπ σο αδέιθηα, ηέθλα ηεο ηπγφο θαη 

ηνπ Πάιιαληα. 

Χζηφζν, ζε άιιεο εθδνρέο, ην Κξάηνο είλαη ην λφζν παηδί ηνπ Γία θαη κηαο αλψλπκεο 

ζλεηήο γπλαίθαο, ή έλαο Σηηάλαο πνπ δέλεη ηνλ Πξνκεζέα ζην βξάρν. Ο Αηζρχινο, 

ζηελ ηξαγσδία ηνπ Πξνκεζεύο Γεζκώηεο παξνπζηάδεη ην Κξάηνο θαη ηε Βία σο ππεξέηεο ηνπ 

Γία λα επηρεηξνχλ λα παξάζρνπλ βνήζεηα ζηνλ Ήθαηζην λα δέζεη ηνλ Πξνκεζέα ζηα βξάρηα 

ηνπ Καπθάζνπ. Σν Κξάηνο απιά απνδέρεηαη θαη εθηειεί ρσξίο δεχηεξε ζθέςε ή αλαζηέιιεη 

ηηο δηαηαγέο ηνπ Γία. Ζ κφλε δηθαηνζχλε γηα ην Κξάηνο είλαη ε δηθαηνζχλε ηνπ Γία. Σν 

Κξάηνο δελ δχλαηαη λα αηζζαλζεί θηιία ή νίθην, επεηδή δελ έρεη δηθφ ηνπ ζχζηεκα αμηψλ πέξα 

απφ απηφ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηνλ Γία. 

Ο  Πιάησλαο κε ηε ζεηξά ηνπ, ζην έξγν ηνπ Πνιηηεία, κε αθνξκή ην εξψηεκα «ηη 

είλαη δηθαηνζχλε», πεξηγξάθεη ηελ ηέιεηα πφιε-θξάηνο, απηή πνπ ζα ελζαξθψλεη ζρέζεηο 

δηθαηνζχλεο. Θεσξεί φηη κηα πνιηηεία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απηνπξαγκάησζε θαη ηελ επδαηκνλία ηνπ αλζξψπνπ. Απνηειεί, έηζη, αλαγθαία πξνυπφζεζε 

γηα ηε δηθαηνζχλε. 

Ζ νξγάλσζε ησλ αλζξψπσλ ζε πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πξνθχπηεη, θαηά ηνλ 

Πιάησλα, ιφγσ αλάγθεο. Οηθνλνκηθέο αλάγθεο νδεγνχλ ζπρλά ζηελ αλάγθε γηα επέθηαζε 

ηεο πφιεο θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζε πφιεκν. Ο πφιεκνο πξνθχπηεη σο αλαγθαία θαηάζηαζε. 

Αλαγθαίνη, επνκέλσο, είλαη θαη νη θχιαθεο-πνιεκηζηέο: είλαη άλζξσπνη αθνζησκέλνη ζην 

θξάηνο. Δδψ ν Πιάησλαο δίλεη έκθαζε ζηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε: νη θχιαθεο παίξλνπλ 

ηέηνηα εθπαίδεπζε ψζηε λα γίλνπλ δίθαηνη. Οη θχιαθεο φκσο είλαη πιήξσο αθνζησκέλνη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πφιεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα αζρνινχληαη θαη κε ηα πξνο ην δελ. Κάπνηνο 

ηξφπνο ζα πξέπεη λα βξεζεί γηα λα ηξέθνληαη απηνί θαη ε πφιε. Αλαγθαία, ινηπφλ, είλαη κηα 

δεχηεξε νκάδα πνπ ζα ηξέθεη ηνπο θχιαθεο θαη απηνί ζα ηελ πξνζηαηεχνπλ: νη δεκηνπξγνί. 

Οη δεκηνπξγνί ζα πξέπεη λα είλαη άλζξσπνη εγθξαηείο θη εξγαηηθνί. Σέινο αλαγθαία είλαη θαη 

ε δηνίθεζε ηεο πφιεο. Κάπνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. Απηή ηε δνπιεηά 

https://el.wikipedia.org/wiki/Βία_(μυθολογία)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ζήλος_(μυθολογία)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Νίκη_(μυθολογία)
https://el.wikipedia.org/wiki/Ησίοδος
https://el.wikipedia.org/wiki/Θεογονία
https://el.wikipedia.org/wiki/Στύγα
https://el.wikipedia.org/wiki/Πάλλαντας
https://el.wikipedia.org/wiki/Δίας_(μυθολογία)
https://el.wikipedia.org/wiki/Τιτάνες
https://el.wikipedia.org/wiki/Αισχύλος
https://el.wikipedia.org/wiki/Τραγωδία
https://el.wikipedia.org/wiki/Προμηθεύς_Δεσμώτης
https://el.wikipedia.org/wiki/Ήφαιστος
https://el.wikipedia.org/wiki/Προμηθέας
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αλαιακβάλνπλ νη άξρνληεο θηιφζνθνη, νη νπνίνη είλαη νη θαιχηεξνη ησλ θπιάθσλ. Έηζη 

δεκηνπξγνχληαη ηειηθά ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

ΟΠιάησλαο πξψηνο αλαδεηθλχεηηελ αλάγθε γηα κηα θξαηηθή, δεκφζηα εθπαίδεπζε. Σν θξάηνο

πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε δηφηη απηή είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα επηβίσζή

ο ηνπ, ( Colin Hay, Michael Lister, David Marsh, κεηάθξαζε: Γηψξγνο Αλησλίνπ, 

Αιέμαλδξνο Κνπηζνγηάλλεο, επηκέιεηα  ζεηξάο: Μηράιεο πνπξδαιάθεο, 2011). 

 

 ηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο - Απφςεηο θηινζφθσλ πεξί απηήο ηεο έλλνηαο 

Αξρηθά, ν Πιάησλαο,  φπσο θαη πνιινί ζχγρξνλνη θηιφζνθνη θαη ζηνραζηέο, θξίλνπλ 

σο πξσηεχνληα ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο ηε δηακφξθσζε θαιψλ πνιηηψλ. Σν θάζε άηνκν ζα 

πξέπεη λα εθπαηδεπηεί έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη, 

αθφκα θαη κε ηίκεκα ηελ πξνζσπηθή ηνπ επραξίζηεζε. Κη απηφ δηφηη αλ δελ θάλεη θαλείο ην 

θαζήθνλ ηνπ, δελ δχλαηαη λα είλαη πξαγκαηηθά επδαίκσλ. Δπδαίκσλ είλαη απηφο πνπ πιεξνί 

ην ζθνπφ ηνπ. Σν θνηλσληθφ ζχλνιν είλαη επνκέλσο πάλσ απφ ην άηνκν. Δμάιινπ, κηα δίθαηε 

πνιηηεία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα κηα θαιή δσή. Καη γηα λα έρνπκε κηα δίθαηε πνιηηεία ζα 

πξέπεη ην θάζε άηνκν λα εθπαηδεπηεί έηζη ψζηε λα εμππεξεηήζεη ην θνηλφ θαιφ. 

Δπνκέλσο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη αλάινγα  κε  ηηο  δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

ηελ ίδηα αθξηβψο εθπαίδεπζε. Δμάιινπ θαη ε θνηλσλία έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. 

Δίλαη εχθνιν λα θέξνπκε ην Πιαησληθφ κνληέιν ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Μηα θνηλσλία 

ρξεηάδεηαη φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. 

Αλαιφγσο κε ην ηη είδνπο εηδηθφηεηεο ρξεηάδνληαη,  ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ε 

εθπαίδεπζε. Βεβαίσο, ζήκεξα ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνλ Πιάησλα: ζηελ  επνρή 

ηνπ, αιιά θαη ζηελ ηδαληθή πνιηηεία  ηνπ,  θαλείο δελ ακείβεηαη. 

Οη δεκηνπξγνί είλαη νη κφλνη πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηδηνθηεζία, αιιά  νπζηαζηηθά ηελ 

ζέηνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπ θξάηνπο: ηα ρσξάθηα ηνπο ή νη βηνηερλίεο ηνπο ηξέθνπλ φινπο 

ηνπο πνιίηεο. Οη δηαθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζπλεπάγνληαη αληζφηεηεο νηθνλνκηθέο. Απηφ 

βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη φινη ίζνη: ππάξρνπλ ζαθείο δηαθξίζεηο νη νπνίεο  

ππνγξακκίδνληαη απφ ην πφζε εμνπζία έρεη ν θαζέλαο ζηηο δσέο ησλ  ππνινίπσλ. 

Καη ν Νηηνχη (J. Dewey, 1859-1952)   πην  πξφζθαηα  ππνζηήξημε επίζεο  φηη  ε  

Δθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεγαίλεη ρέξη ρέξη κε  ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε.  Κη απηφο ζεσξεί 
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πσο θάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εθφζνλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

πξνζαξκφδνληαη ζηα ελδηαθέξνληα  θάζε  καζεηή.  κσο ε αληίιεςή ηνπ δηαθέξεη  απφ  ηνπ  

Πιάησλα ζεκαληηθά. Κη απηφ δηφηη, αληηζέησο κε ηνλ Πιάησλα πνπ ηεξαξρεί πνιχ απζηεξά 

ηελ εθπαίδεπζε, ν Νηηνχη ήηαλ ελάληηα ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνγξακκάησλ  ζπνπδψλ  ζε  

αλψηεξα θαη θαηψηεξα.  Αθφκα  πεξηζζφηεξν  δελ  πίζηεπε  φηη  νη  καζεηέο  αλαγθαζηηθά  

εληάζζνληαη ζε ηξεηο κφλν θαηεγνξίεο. 

Σν κνληέιν ηνπ Πιάησλα είλαη απνιχησο θαλμηνλαιηζηηθφ  (απφ ην function= 

ζθνπφο): ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο επηβάιεη αλαιφγσο θαη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. Γηα απηφ θαη ν Πιάησλαο αλαπηχζζεη ηηο ηδέεο ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε κέζα ζην 

πιαίζην ηεο  αλαδήηεζεο ηεο  ηδαληθήο πνιηηείαο.  Ζ εθπαίδεπζε έξρεηαη λα εληζρχζεη ηελ  

εγθαζίδξπζε θαη  ηελ ζπληήξεζε  ελφο πνιηηηθνχ θξάηνπο θαη δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε  λα 

θηηάρλεη  θαινχο  πνιίηεο.  Ο Πιάησλαο  δελ  ζεσξεί  φηη  ππάξρεη  θάπνηα  εγγελήο 

ζχγθξνπζε  κεηαμχ ηεο  πνιηηείαο  θαη  ησλ  αηφκσλ.  Αληηζέησο  κάιηζηα ζεσξεί φηη ε 

επδαηκνλία θαζελφο κπνξεί λα επηηεπρζεί  κφλν εληφο  ηεο πνιηηείαο. 

Σελ ίδηα ζθέςε βξίζθνπκε επίζεο θαη ζηνλ  Νηηνχη. Οη παηδαγσγνί  ζα πξέπεη λα 

εξγαζηνχλ ψζηε νη καζεηέο λα εθπιεξψζνπλ  ηα φλεηξά ηνπο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

επξσζηία ησλ θξαηψλ ηνπο (ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νηηνχη, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

δεκνθξαηίαο). Δίλαη φκσο δεηνχκελν αλ φινη φζνη δνπλ ζηελ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα είλαη  

επδαίκνλεο. 

Ο  Πιάησλαο  ππνζέηεη  φηη  είλαη  φινη,  εθφζνλ  πξάηηνπλ  απηφ  γηα  ην  νπνίν  

έρνπλ  ηηο  εγγελείο δπλαηφηεηεο. κσο, ν ίδηνο ζπρλά  ππαηλίζζεηαη (εδψ π.ρ. κε ηελ 

αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ, αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν ζε άιια έξγα) κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία γηα  ην ηη ζπληζηά ηελ «θαιή δσή», γηα ην πφηε δειαδή ην άηνκν πξαγκαηηθά θαηαθηά 

ηελ επδαηκνλία. Μφλν έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο δηάγεη «ζεσξεηηθφ βίν» είλαη πξαγκαηηθά 

επδαίκσλ.  Βεβαίσο, ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε επδαηκνλία δελ ζεκαίλεη επηπρία κε 

ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ φξνπ. Ζ  «θαιή δσή» άξρεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο  θαη ηα θαζήθνληα 

ελφο πνιίηε,  αιιά παξάιιεια νδεγεί θαη ζηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ αηφκνπ. 

Ο Νηηνχη αληηζέησο, ππνζηεξίδεη φηη δηαθνξεηηθά ππνθείκελα έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο, δπλαηφηεηεο, ηαιέληα θη ελδηαθέξνληα θαη ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε απηά, δηφηη κφλν έηζη  θαηαθηνχλ φινη ηελ θαιή δσή πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. 

Δπνκέλσο δελ ππάξρεη έλαο ηξφπνο δσήο πνπ λα είλαη ν ηδαληθφο ή ν αλψηεξνο. Ζ επδαηκνλία 
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επηηπγράλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηνλ θαζέλα καο θαη θαλέλαο απφ  απηνχο ηνπο 

ηξφπνπο δελ είλαη αλψηεξνο ή θαηψηεξνο απφ ηνπο άιινπο. 

Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα απειεπζεξψλεη ην λέν άηνκν. Ζ εθπαίδεπζε ζα 

πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα δήζεη φπσο ζέιεη ην ίδην: λα δηαιέμεη έλα 

επάγγεικα θαη έλαλ ηξφπν δσήο απηφλνκα. 

Ζ απηνλνκία αλαδεηθλχεηαη σο αμία ζηε λεφηεξε επνρή. πσο θαη νη αμίεο ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη, δελ απνηειεί ηδαληθφ ζηελ αξραηφηεηα. 

ηελ πξψηε καηηά εμάιινπ ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο κνηάδεη αληαγσληζηηθή σο πξνο ηελ 

έλλνηα ηνπ Πνιίηε, φπσο ηελ ππεξαζπίζηεθαλ θηιφζνθνη ηεο αξραηφηεηαο. Οη θηιφζνθνη ησλ 

λέσλ ρξφλσλ πάλησο, πξνζπάζεζαλ λα ζπλδέζνπλ ηηο δχν απηέο έλλνηεο. 

Ο Λνθ (J.  Locke, 1632‐1704)  ζέηεη επζέσο έλαλ ηέηνην ζηφρν γηα ηελ αγσγή.  Δίλαη 

δε απφ ηνπο πξψηνπο θηινζφθνπο πνπ ζηα λεφηεξα ρξφληα  αζρνιήζεθαλ κε ηελ παηδεία  ζε 

έλα μερσξηζηφ έξγν. Ζ εθπαίδεπζε,  ζηνπο  λεφηεξνπο ρξφλνπο, απαζρνιεί θαη πάιη ηε  

θηινζνθία θαη ην βαζηθφ  δηαθχβεπκα ησλ θηινζφθσλ ηφηε είλαη θαζαξά πνιηηηθφ. Ζ 

εθπαίδεπζε είλαη ην φρεκα γηα ηελ απηνλνκία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο  

θνηλσλίαο. 

Καη ν Ρνπζζψ (J.J. Rousseau, 1712‐1770) ιίγν αξγφηεξα, ζην έξγν ηνπ  Αηκίιηνο ή 

πεξί αγσγήο ζέηεη επίζεο έλα παξφκνην ηδεψδεο: ε εθπαίδεπζε ζα  πξέπεη λα δεκηνπξγεί 

απηφλνκα ππνθείκελα. Σν θείκελν απηφ ηνπ Ρνπζζψ  απνηειεί έλα ηδηαίηεξν πθνινγηθά  

έξγν: κνηάδεη άιινηε κε δνθίκην θη άιινηε κε κπζηζηφξεκα, ην νπνίν πεξηγξάθεη κηα 

θαληαζηηθή ηζηνξία  δηαπαηδαγψγεζεο.  Γξάθεηαη δε ελ κέξεη σο απάληεζε ζηνλ Λνθ. Καη νη 

δχν ζέηνπλ  ηελ  απηνλνκία  σο ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο αγσγήο. κσο ελλννχλ ηελ έλλνηα απηή 

δηαθνξεηηθά. 

Καη ν Καλη  (I. Kant,1724‐1804). ην έξγν ηνπ Πεξί παηδαγσγηθήο, ζπκθσλεί κε ηνλ 

Ρνπζζψ φηη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γεθπξψλεηαη ην ράζκα κεηαμχ θπζηθνχ θφζκνπ θαη 

εζηθήο πξάμεο. Οδεγεί ην παηδί απφ ην ζηάδην  ησλ  θπζηθψλ παξνξκήζεσλ ζηελ 

απηνζπλεηδεζία θαη ηελ  απηνλνκία ηνπ  σο  ινγηθφ/εζηθφ νλ. Ζ εθπαίδεπζε πξνζζέηεη, ζα 

πξέπεη λα απνηειεί  βαζηθή  κέξηκλα ηνπ θξάηνπο. Δδψ δηαθαίλνληαη ήδε θαη νη  αληηξξήζεηο 

ηνπ Καλη ζηνλ  Ρνπζζψ θαη ηνλ Λνθ. 
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Ζ εθπαίδεπζε, θαηά Καλη, πξέπεη λα ηηζαζεχζεη  ηελ  έληνλε  παξφξκεζε  γηα 

αζπδνζία θαη λα απνδερζεί ηα πξνηάγκαηα ηεο ινγηθήο. Σν ηδαληθφ πνπ θαζνδεγεί ηελ 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη, θαηά ηνλ Καλη, λα είλαη ε ηδέα  ηεο  ηειεηφηεηαο. Ζ έλλνηα ηνπ 

αλζξψπνπ γηα  ηνλ  Καλη ελέρεη έληνλε θαλνληζηηθφηεηα: ν άλζξσπνο νθείιεη λα είλαη ινγηθφ 

νλ, λα πεηζαξρεί  ζην θαζήθνλ, λα  ζέιεη  λα  ηειεηνπνηείηαη.  Ζ ηδέα ηνπ ηέιεηνπ ππάξρεη ζηνλ  

θαζέλα  καο  θαη  θαζνδεγεί  ηελ  εθπαίδεπζε δηφηη φινη ζέινπκε λα  έρνπκε εκπεηξία απηήο 

ηεο ηειεηφηεηαο. Φπζηθά, ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηηο θιίζεηο ηνπ παηδηνχ, λα αθήζνπκε 

ρψξν γηα ειεπζεξία έθθξαζεο. 

Δπίζεο  λα  ην  δηδάμνπκε ρξεζηκνπνηψληαο  ηε  ζσθξαηηθή  κέζνδν:  βνεζά  ζηελ  

αλάπηπμε  ηεο ινγηθήο, ζηελ απηνπεηζαξρία  ηεο  ζθέςεο,  ζηελ  απηνλνκία  θαη θαζηζηά  ηελ  

εθπαίδεπζε ζθιαβηά. Σέινο λα  θξνληίζνπκε  γηα ηελ  εζηθή  δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ 

απηνλνκία  ηνπ παηδηνχ:  λα κάζεη  λα ζέβεηαη  ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, λα κάζεη λα 

παιεχεη γηα φζα ζέιεη  λα επηηχρεη  θαη  λα κάζεη λα αθήλεη ηνπο άιινπο λα παιεχνπλ γηα φζα  

ζέινπλ  λα  επηηχρνπλ. Μέζα  απφ ηελ  εθπαίδεπζε, ην παηδί πξέπεη πξσηίζησο λα  κάζεη  λα 

πεηζαξρεί. Γελ πξέπεη λα  πξνζπαζνχκε λα ην  πείζνπκε γηα ηα  πάληα. Κπξίσο, δελ πξέπεη λα 

κάζεη φηη ε εθπαίδεπζε (ή φηη φια) είλαη έλα παηρλίδη. Αλ ηνπ δεκηνπξγεζεί απηή ε εληχπσζε 

ηφηε δελ ζα  ζεβαζηεί  νχηε  ηνλ θφπν ησλ άιισλ, νχηε ην δηθφ ηνπ. Σν πξψην κέιεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη θαηά ηνλ Καλη ε πεηζαξρεκέλε ζθέςε. Μεηά, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη 

φινη νη άιινη επηκέξνπο ζηφρνη, δειαδή ε  δεκηνπξγία  ελφο θαιιηεξγεκέλνπ  βιέκκαηνο  γηα  

ηνλ  θφζκν, ε πξνψζεζε  ηνπ  πνιηηηζκνχ θαη  ηέινο, ε  εζηθή  αθεξαηφηεηα:  ε απηνλνκία  

ηαπηίδεηαη  κε ηελ εζηθή νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ. 

Έλαο θαιιηεξγεκέλνο αιιά θαθφο άλζξσπνο θαλεξψλεη κηα απνηπρεκέλε  

εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα. Ζ απηνλνκία ζηνλ Καλη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εζηθή,  ηε  

ινγηθή θαη ηε  πεηζαξρία. Απηφλνκνο  είλαη ν άλζξσπνο,  ν νπνίνο  πεηζαξρεί  ζπλεηδεηά  ζηα 

πξνηάγκαηα ηεο ινγηθήο. Καη θαζφηη ε εζηθή πεγάδεη απφ ηε ινγηθή,  ν άλζξσπνο απηφο  

είλαη  ηαπηφρξνλα  θαη  εζηθφο. Ζ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο  έηζη  απνθηά  έλα  έληνλν 

θαλνληζηηθφ  λφεκα. Οθείινπκε λα ππαθνχκε  ζηηο  πξνζηαγέο  ηνπ  ιφγνπ.  Αλ  δελ  είκαζηε  

ινγηθά φληα, δελ κπνξνχκε λα είκαζηε απηφλνκα. Ζ έλλνηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηαπηίδεηαη 

κε ηελ έλλνηα  ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο εζηθήο. 

Ο  Γνπίληο (C.  Winch), κεηαμχ  άιισλ  ζχγρξνλσλ  θηινζφθσλ,  επηρεηξεκαηνινγεί  

ππέξ  ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ  ζηφρνπ  ηεο  απηνλνκίαο.  Θέηεη  φκσο,  παξάιιεια  θαη  θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα, δηαρσξίδεη ηελ απηνλνκία ζε αδχλακε θαη ηζρπξή. Ζ ηζρπξή 
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απηνλνκία είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ θαζελφο λα επηιέγεη λα  δήζεη  φπσο  ζέιεη,  λα  πηνζεηήζεη  

φπνηεο  αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη ζθνπνχο επηζπκεί, είηε απηνί  επηδνθηκάδνληαη απφ ηελ 

θνηλσλία είηε φρη. Σν ηη  είλαη αμηφινγν θαη  ηθαλνπνηεηηθφ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

απνθαζίδεηαη απνθιεηζηηθά  απφ  ην  ηζρπξά  απηφλνκν  άηνκν. Αληίζεηα  φηαλ  έρεη  

αδχλακε  απηνλνκία, ην  άηνκν  έρεη  ηελ  δπλαηφηεηα λα θάλεη επηινγέο,  κεηαμχ αμηψλ  

πεπνηζήζεσλ θαη ζθνπψλ, νη νπνίνη εγθξίλνληαη  ήδε απφ ηελ θνηλσλία. Αθφκε, ζηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο  είλαη θαη εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ αηφκσλ. 

ινη  νη  παξαπάλσ  θηιφζνθνη  ζεσξνχλ  φηη  γηα  λα  επηηεπρζεί  ε  εθπαίδεπζε 

θαιψλ  πνιηηψλ ή απηφλνκσλ πξνζσπηθνηήησλ, ρξεηάδεηαη  θαη  εζηθή  δηαπαηδαγψγεζε. Σα 

άηνκα ζα πξέπεη λα εμειηρζνχλ ζε εζηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο ζα ζέβνληαη ηφζν ηελ αηνκηθή 

ηνπο χπαξμε φζν θαη ην ζπιινγηθφ θαιφ, ζέηνληαο παξάιιεια φξηα ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

δξάζε. Σα φξηά ηνπο ζα πξέπεη λα ζηακαηνχλ εθεί πνπ εθθηλνχλ ηα φξηα ησλ ζπλαλζξψπσλ 

ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε-

απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ. Ζ  ζσζηή  επαγγεικαηηθή  εθπαίδεπζε  πξέπεη  λα  είλαη  

δηθαίσκα φισλ ησλ καζεηψλ. Μηα θαιή δνπιεηά ζήκεξα ζεσξείηαη βαζηθφ  ζπζηαηηθφ κηαο 

νινθιεξσκέλεο δσήο. ηηο θνηλσλίεο πνπ δνχκε είλαη δχζθνιν λα βξεη θαλείο ηθαλνπνίεζε  

ζε κηα θαζεκεξηλφηεηα πνπ δελ πεξηέρεη κηα λνεκαηνδνηνχκελε εξγαζία. 

Παξφιν πνπ ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη ηφζν ζεκαληηθή ζήκεξα, ζπρλά 

ππνηηκάηαη σο  ζηφρνο ηεο  εθπαίδεπζεο.  Πνιινί  εθπαηδεπηηθνί  ζεσξνχλ  πσο ην κνλαδηθφ  

έξγν πνπ ηνπο  αλαινγεί  είλαη  λα  κνξθψλνπλ  ηνπο  καζεηέο. Γελ ελδηαθέξνληαη  λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηνπο  καζεηέο  γηα ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Αθφκα πεξηζζφηεξν, 

ζεσξνχλ φηη ν ζηφρνο  ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ππνηάζζεη  ηελ εθπαίδεπζε ζε 

εμσηεξηθνχο ρξεζηηθνχο ζηφρνπο, έηζη φπσο απηνί ηίζεληαη απφ ηελ θνηλσλία. 

Ο Νηηνχη πξψηνο ζέηεη ηνλ ζηφρν ηεο  επαγγεικαηηθνχ  πξνζαλαηνιηζκνχ  δηα  κέζσ 

ηεο πξσηνβάζκηαο ήδε εθπαίδεπζεο. Ακθηζβεηεί  φηη  ππάξρεη  έληαζε κεηαμχ ησλ αμηψλ πνπ 

αλαθέξακε πην πάλσ: ην λα  κπνξείο λα  πξνζαξκφδεζαη ζε έλα ρψξν εξγαζίαο δελ ζεσξεί φηη  

ζνπ  αθαηξεί  θξηηηθή  ζθέςε ή αηνκηθή  ειεπζεξία. Ακθηζβεηεί επηπιένλ, ηε λνκηκφηεηα ηεο  

δηάθξηζεο κεηαμχ πξαθηηθήο θαη ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ζπλεπαθφινπζα ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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Έλαο ηειεπηαίνο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε πξαγκάησζε ηεο επεκεξίαο. 

Κάζε λένο άλζξσπνο κπαίλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ζθνπφ  καθξνπξφζεζκα  λα  

απνθηήζεη επεκεξία ή ηελ θαιή δσή. ηελ  πξαγκαηηθφηεηα  βέβαηα,  θακία  δσή  δελ  είλαη  

απαιιαγκέλε  απφ  ιχπεο,  φπσο  επίζεο  θαη  απφ  απνιαχζεηο. 

Δπηπιένλ,  δελ  ππάξρεη  θάπνηνο  ηχπνο  δσήο  ν  νπνίνο  λα  ζεσξείηαη  απφ  φινπο 

θαιφο θαη επράξηζηνο.  Ζ  επεκεξία  είλαη  ππνθεηκεληθή. Πψο κπνξεί ινηπφλ  ε εθπαίδεπζε  

λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα  θαηαθηήζνπλ ηελ  θαιή δσή; Φηιφζνθνη απφ ηελ αξραηφηεηα σο 

ζήκεξα πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαιή δσή, ην επ δελ.  Οη  πξνηάζεηο  ηνπ  Πιάησλα  

θαη  ηνπ  Αξηζηνηέιε  πεξί  επδαηκνλίαο ή  ε  ηαχηηζε  ηεο  θαιήο  δσήο κε ηνλ ζεσξεηηθφ βίν, 

απνηεινχλ  θνκκάηη απηήο ηεο ζπδήηεζεο. ηε λεφηεξε επνρή κεγάιε επίδξαζε έρεη  αζθήζεη 

ε πξνζπάζεηα ηνπ Μηιι λα  θαηαηάμεη  ηηο  απνιαχζεηο ζε  αλψηεξεο  (πλεπκαηηθέο) θαη 

θαηψηεξεο (πιηθέο θαη ζσκαηηθέο). Καηά ηνλ Μηιι, είλαη ρίιηεο θνξέο πξνηηκφηεξν λα δεη 

θαλείο σο θησρφ θαη κειαγρνιηθφο σθξάηεο, παξά σο έλα ραξνχκελν θαη ρνξηαζκέλν 

γνπξνχλη. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε εθθξάδεη ν Μπέλζακ (J. Bentham), ν  νπνίνο  

πξνζπαζεί  λα  βξεη  έλαλ  ηξφπν  ππνινγηζκνχ  ηεο  πνζφηεηαο  εδνλήο  πνπ  θξχβεηαη πίζσ 

απφ θάζε πξάμε, ζπλππνινγίδνληαο ηελ έληαζή ηεο, ηε δηάξθεηα, ην θαηά πφζν  πξνθαιεί  

δεπηεξεχνπζεο  απνιαχζεηο  θ.ιπ.. Παξά  ηηο  πξνζπάζεηεο  ησλ  θηινζφθσλ αλά  ηνπο  

αηψλεο  φκσο, λα  αληηθεηκελνπνηήζνπλ έλλνηεο  φπσο  απφιαπζε,  επεκεξία,  επηπρία θ.ιπ.,  

νη  έλλνηεο απηέο αληηζηέθνληαη. Καη απηφ δηφηη είλαη  πξαγκαηηθά πνιχ  ππνθεηκεληθφ ην ηη 

κεηξάεη  σο  θαιή  δσή  γηα  ηνλ  θαζέλα  καο. Μηα  θαηάζηαζε  πνπ  γηα  εκέλα  είλαη  

παξαδείζηα, γηα εζέλα  κπνξεί λα  είλαη θφιαζε. Καη είλαη βάξβαξν λα απνπεηξαζεί θαλείο λα 

επηβάιεη έλαλ ηχπν δσήο  ζηνπο άιινπο επεηδή ηνλ ζεσξεί «αλψηεξν». 

Δίλαη ινηπφλ, δχζθνιν λα  εθπαηδεχζεηο  θάπνηνλ λα δηεθδηθήζεη ηελ θαιή  δσή, φηαλ 

απηφο ν ζηφρνο είλαη ηφζν ππνθεηκεληθφο. Απφ ηελ άιιε, δελ ζα  ζέιακε ε εθπαίδεπζε λα 

απνζπξζεί απφ θάζε πξνζπάζεηα λα καο παξέρεη κηα επθαηξία γηα επεκεξία Ίζσο ε 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο λένπο αλζξψπνπο,  φρη  παξέρνληαο ζπληαγέο, αιιά  

αλνίγνληάο  ηνπο  δηαθνξεηηθέο  επηινγέο. Οη  καζεηέο ζε έλα  θαιφ  ζρνιείν ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη  λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο  κε  λφεκα.  Ζ παηδεία εμάιινπ, κπνξεί λα  ηνπο 

εκθπζήζεη ελζνπζηαζκφ  γηα  γλσζηηθά  αληηθείκελα  ή  γηα  αμίεο,  κπνξεί  λα ηνπο εμνπιίζεη 

κε γλψζεηο θαη ηδέεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν  ίζσο  κπνξεί  λα  βνεζήζεη  ηνπο  λένπο  λα 

βξνπλ  ελαζρνιήζεηο,  ηηο  νπνίεο  λα  απνιακβάλνπλ. Έηζη, ε εθπαίδεπζε κπνξεί  λα  δψζεη  

λφεκα  ζηε  δσή  καο. Κπξίσο κπνξεί λα  καο  βνεζήζεη  λα επηιέμνπκε κεηαμχ  ζεκαληηθψλ  
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ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ δσήο. Ζ παηδεία κπνξεί, ελ νιίγνηο, λα ζνπ δψζεη κηα δίθαηε επθαηξία 

λα ζρεδηάζεηο θαη  λα δήζεηο ηε δηθή ζνπ δσή. 

 Θα πξέπεη λα έρεη ε εθπαίδεπζε άιινπο ζθνπνχο πέξαλ ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε; 

Δίδακε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ο 

θαηάινγνο δελ ηειεηψλεη εδψ. Ζ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνπο ζθνπνχο 

πνπ ζεσξνχκε φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί ή πξέπεη λα επηηχρεη θαη ην γεγνλφο φηη 

δελ ελλννχκε φινη ην ίδην φηαλ κηιάκε γηα εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ην φηη δίλνπκε 

πξνηεξαηφηεηα ζε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. 

Πξηλ θιείζνπκε ην θεθάιαην απηφ επνκέλσο, αμίδεη λα αλαξσηεζνχκε αλ ε 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη πξάγκαηη λα έρεη άιινπο ζθνπνχο πέξαλ ηεο ίδηαο. Μήπσο ην λα 

ζέηνπκε εμσηεξηθνχο ζθνπνχο, απαμηψλεη ηελ εθπαίδεπζε; Μήπσο ζα πξέπεη ε εθπαίδεπζε 

λα είλαη ν απφιπηνο απηνζθνπφο; 

Μηα ηέηνηα νπηηθή ππαηλίζζεηαη ελ κέξεη ν Νηηνχη. Ζ εθπαίδεπζε ελφο αλζξψπνπ δελ 

πξέπεη λα έρεη άιιν ζηφρν παξά κφλν ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμή ηνπ. Έηζη, ζπρλά κηιά γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ζαλ λα ήηαλ ζπλψλπκν ηεο αλάπηπμεο. Πνιινί άζθεζαλ θξηηηθή ζε απηήλ 

ηελ άπνςε, ιέγνληαο φηη δελ εμεγεί πνπ απνζθνπεί απηή ε αλάπηπμε. Πξνο απάληεζε ηνπο, ν 

Νηηνχη ππνζηήξημε φηη ε αλάπηπμε απνζθνπεί ζε πεξηζζόηεξε αλάπηπμε θαη όηη δελ πξέπεη λα 

θαζνξίζνπκε ηελ θαηεύζπλζε ηεο πεξηζζόηεξν γηα λα κελ ηελ πεξηνξίζνπκε. Κάησ απφ απηφ ην 

πξίζκα, ππνζηήξημε φηη κηα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία έρεη εθπαηδεπηηθή άμηα κφλν αλ ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε, αλ δειαδή νη καζεηέο θεξδίδνπλ απφ απηήλ ηελ εκπεηξία δεμηφηεηεο ή 

ελδηαθέξνλ γηα άιιεο έκπεηξεο. 

ην έξγν ηνπ Δκπεηξία θαη Δθπαίδεπζε δίλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ αληηπαξάδεηγκα: ηα 

παξαρατδεκέλα παηδηά. Ζ δσή ησλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ επφκελσλ εκπεηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ζην παξάδεηγκα νη εκπεηξίεο πνπ πήξαλ ηα 

παηδηά θαη έγηλαλ παξαρατδεκέλα, ηα ζπξψρλνπλ ζε κηα παζεηηθή ζηάζε ε νπνία ηα 

δπζθνιεχεη λα βηψζνπλ πεξαηηέξσ εκπεηξίεο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ. 

Γηα ηνλ Νηηνχη, ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε. Ζ 

εθπαίδεπζε, φπσο ιέεη, είλαη ην κέζν αιιά θαη ν ζθνπφο. Παξφια απηά, ππνζηεξίδεη επίζεο, 

φηη ε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη θαη άιινπο ζθνπνχο, απιά απηνί νη ζθνπνί, θαζψο θαη ηα κέζα 

κε ηα νπνία ζα επηηεπρζνχλ, δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξέρνπλ 
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ζηνπο καζεηέο ηνπο ηα κέζα λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην κέιινλ θαη 

λα ζέηνπλ νη ίδηνη ηνπο ζθνπνχο ηνπο, ( Νηηνχη, 1916).  

Πάλησο, ε αλάπηπμε θαηά ηνλ Νηηνχη είλαη παξάιιεια αηνκηθφο θαη θνηλσληθφο 

ζηφρνο. Μέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε πξνάγεηαη ν άλζξσπνο θαη ε θνηλσλία. Γελ ζα πξέπεη λα 

πξνδηθάδνπκε φκσο πεξαηηέξσ ην ζθνπφ απηήο ηεο αλάπηπμεο δηφηη έηζη ηελ πεξηνξίδνπκε. 

Δίλαη άρξεζηε ινηπφλ φιε ε παξαπάλσ ζπδήηεζε πεξί εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ; Σν 

ιάζνο είλαη, φπσο ιέεη ν Νηηνχη, νη ζηφρνη λα ζεσξνχληαη σο ν ηειηθφο ηξφπνο πξάμεο αληί 

γηα θαζνδεγεηηθά εξεζίζκαηα. Ννκίδσ φηη θάζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αιιά θαη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ ζα θαζνδεγνχλ ηνλ ξφιν ηεο, 

αιιά παξάιιεια ζα πξέπεη λα αθήλεη έλα πεξηζψξην επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζθνπψλ 

ηεο. Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ξεηνί θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο: Γηα λα θάλεη 

θαλείο έλα πιάλν καζήκαηνο πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ ηη ζέιεη λα επηηχρεη δηδάζθνληαο ην 

κάζεκα απηφ. κσο, ε πξνηεξαηφηεηά καο δελ είλαη λα επηηχρνπκε ηνπο ζθνπνχο καο, αιιά 

λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα ζέζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνπνχο. 

Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

χκθσλα κε ηνλ Καδακία (2011), γηα πνιχ θαηξφ ε εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε θαη 

κειεηήζεθε σο έλα επξχ θιεηζηφ πεδίν ζπλάληεζεο, αληηπαξάζεζεο, ζπλεξγαζίαο, ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε, εθπαηδεπηηθψλ (θάζε είδνπο)θαη καζεηψλ. Λακβάλνληαλ ππφςε κφλν 

νη παηδαγσγηθέο; δηαζηάζεηο ηεο θαη αγλννχληαλ νη άιιεο ηζηνξηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

γεσγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, επηζηεκνληθέο, πνιηηηθέο, δεκνγξαθηθέο, θ.α επηξξνέο 

θαη νη άιινη εηαίξνη: νη γνλείο, νη δηάθνξνη παξάγνληεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο (ε εθθιεζία, 

νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο), νη πνιηηηθνί ηζχλνληεο ηεο εζληθήο θνηλφηεηαο. 

Δδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο, Καδακίαο (2011), ιέγεηαη φηη ην ζρνιείν (ελλνψληαο ηνλ 

ζρνιηθφ ζεζκφ ζην ζχλνιν ηνπ), βξίζθεηαη ζε θξίζε θαη νξηζκέλνη έθηαζαλ λα δηεξσηεζνχλ 

πνηα είλαη  ε ζέζε θαη πνηνο ν ξφινο απηνχ ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζε έλα θφζκν πνπ δηέπεηαη απφ 

φξνπο φπσο απηνί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο δηεζλνπνίεζεο, ηεο πιαλεηνπνίεζεο…… 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε σο έλλνηα πθίζηαηαη απφ ηελ αξραηφηεηα, δεκηνπξγφο φκσο ηνπ 

φξνπ κε νηθνλνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θέξεηαη ν Γεξκαλνεβξαίνο κεηαλάζηεο ζηηο ΖΠΑ θαη 

Ακεξηθαλφο ζηε ζπλέρεηα, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαη Θήνληνξ Λέβηη 

(Theodore Levitt 1983). Με ηνλ φξν παγθνζκηνπνίεζε λνείηαη ε απηνλφκεζε ηεο νηθνλνκίαο, 

ηεο θνπιηνχξαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη 
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άιισλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο παιαηφηεξα ήηαλ πξντφλ ελφο θξάηνπο κφλν. Ο φξνο θαη νη 

επηξξνέο ηνπ άξρηζαλ λα γίλνληαη αηζζεηέο κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. 

ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν, ππάξρεη κηα δηρνγλσκία αλάκεζα ζηηο ηάζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο λα πξνσζήζεη ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα, αθελφο, 

θαη, αθεηέξνπ, λα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε θαηάηκεζε κέζσ θηλεκάησλ κε ηνπηθηζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Μηα άιιε επίζεο ελαιιαθηηθή εθδνρή είλαη ε ζπλχπαξμε ηεο πνιηηηζκηθήο 

νκνηνγέλεηαο κε ηελ πνιηηηζκηθή αλνκνηνγέλεηα (Barber, 1995). 

Δλ ζπλερεία, ζα αλαθέξνπκε θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα-επηδξάζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Οη επηξξνέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κέζα απφ 

ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή εθδνρή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη νη αθφινπζεο: 

i. Πνιηηηθφ επίπεδν 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ 

έρεη επηθέξεη αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηεο, έρεη σζήζεη θαη ζηελ εκθάληζε ηεο 

δηεζλνπνίεζεο, ηεο παγθφζκηαο ζχγθξνπζεο, ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο παξαβίαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο βίαο-εγθιεκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιηηηθνί ζεζκνί πνπ 

λα αθνξνχλ ζε απηά ηα θαηλφκελα θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζην 

ρεηξηζκφ ησλ πνιχπινθσλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην ζχγρξνλν θαη ζην κειινληηθφ πνιίηε. Γηα 

παξάδεηγκα, νη λέεο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ιαψλ, νη 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ είλαη δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ( Reich, 1992. Kiely, 1998, Beyer, 1998, Apple, 1993). 

ii. Οηθνλνκηθφ επίπεδν 

Σα ζρνιεία ζηξέθνπλ αιινχ ηελ  απνζηνιή πνπ είραλ ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ λέσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ππφ ην πξίζκα ησλ ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο. Απαηηείηαη γη‟ απηφ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ, επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα αθνχ νη λένη ζα αιιάδνπλ επαγγέικαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 

Ζ νξγάλσζε επίζεο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εμαζθνχληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ δπζθνιηψλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζηε δηακφξθσζε αλαγθαίσλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη γλσζηηθψλ εθνδίσλ θαηά ηελ «έμνδφ» ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Καηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζρνιείν  κεηαηξέπεηαη ζε επηρείξεζε, πξάγκα πνπ ηθαλνπνηεί θαη ηηο 

πξνζέζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο  ζε απηφ ην επίπεδν. Με άιια ιφγηα, ηα νηθνλνκηθά 
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απνηειέζκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηείλνπλ λα σζνχλ ηηο εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

θαη ηαθηηθέο ζε έλα λενθηιειεχζεξν πιαίζην. 

iii. Πνιηηηζκηθφ επίπεδν 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη νδεγήζεη ζηελ αιιαγή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα 

νπνία έρνπλ γίλεη πην δηεπηζηεκνληθά. Ζ παηδαγσγηθή ζηφρεπζε δηεπξχλεηαη ζεκαηηθά θαη 

πιεζπζκηαθά. Ο ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ κπνξεί πιένλ λα ρσξέζεη ζε πεξηγξαθέο κε φξνπο παξαδνζηαθψλ 

δηαρσξηζκψλ, αληαγσληζκψλ ή απνθιεηζκψλ. Ζ εθπαίδεπζε νθείιεη ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο λα δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο πέξα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη έζηκα θαη γεληθφηεξα ην έζλνο ζην νπνίν εληάζζεηαη 

ην θάζε άηνκν. Ζ νηθνγέλεηα, ε εξγαζία θαη ε ηζαγέλεηα, πνπ ήηαλ νη θχξηεο πεγέο ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε παιαηφηεξα, ηψξα γίλνληαη πην εθήκεξεο. Δλψ ηα 

ζρνιεία ιεηηνπξγνχζαλ πξνεηνηκάδνληαο ηνπο καζεηέο γηα εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη 

επηινγέο ζην κέιινλ, ηψξα πηα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ κεηαβαιιφκελεο 

πξνζδνθίεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη πην εχθακπηνη θαη πξνζαξκφζηκνη ζηα λέα δεδνκέλα (π.ρ. ζηε 

ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εξγαζία), λα αλαθεξζνχλ ζηελ εμάζθεζε ησλ αηφκσλ ζην 

λα ζπλππάξμνπλ κε ηνπο άιινπο θαη λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ ππνζηήξημε 

κηαο ηδέαο γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ, πνπ ζα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζην 

πιαίζην ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ λέσλ ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ησλ ζεζκψλ , (European 

Journal of Intercultural Studies, 1994 θαη 1998, Βαζηινχ – Παπαγεσξγίνπ, 2007). 

Οξηζκφο θαη ζθνπνί ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

Ο φξνο «εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή» πεξηθιείεη ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ, ησλ ελεξγεηψλ 

θαη ησλ κέζσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο ζθνπνζεζίαο 

ηνπο. Δθθξάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο, ηε θηινζνθία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πνηθίισλ ζεκάησλ-πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο. Μηα νξζή θαη θαιά 

ζηεξεσκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξέρεη έλα ζηαζεξφ ζηήξηγκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επξπζκία ηνπ. 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο δεκνθξαηίαο, πνηθίινη παξάγνληεο, επεξεάδνπλ ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ εθηφο ηεο πνιηηείαο. Σέηνηνη παξάγνληεο 

είλαη: 

 Ο πνιηηηθφο παξάγνληαο 
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 Ο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο 

 Ο ζξεζθεπηηθφο 

 Ο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφο παξάγνληαο 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα λα είλαη επηηπρήο θαη λα επηθέξεη επλντθά θαη 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ θνηλσλία απνηειέζκαηα, πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη 

εθαξκφζηκε, λα έρεη κηα ζηαζεξή πνξεία θαηεχζπλζεο έρνληαο κηα επειημία αληηκεηψπηζεο 

ηεο εκθάληζεο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, λα δηακνξθψλεη πιαίζηα γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαη λα 

ζρεκαηίδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, νη 

παξάγνληεο απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε πνπ αζθεί ηελ θξαηηθή 

εμνπζία εθθξάδνληαο ηελ βνχιεζε θαη επηινγή ηνπ ιανχ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζηα 

πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, λνκηκνπνηείηαη θαη ζρεκαηίδεηαη κεηά ηελ παξάζεζε 

ησλ απφςεσλ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. πνιηηεία, εθπαηδεπηηθνί, 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θηι.). 

ηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε επίιπζε ησλ ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο επηαμίαο θαη ηεο νκαιφηεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθνί 

πνιηηηθή νθείιεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη φρη λα κεξνιεπηεί εηο βάξνο ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνκέσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά θαινχ εθπαηδεπηηθνχ 

Έλαο θαιφο εθπαηδεπηηθφο είλαη σθέιηκν λα εθιακβάλεηαη σο ιεηηνπξγφο, σο 

επαγγεικαηίαο, σο εξεπλεηήο θαη σο εξκελεπηήο. Δηδηθφηεξα: 

I. Οη εθπαηδεπηηθνί σο ιεηηνπξγνί 

Ζ επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη ν θαιφο εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη «ιεηηνχξγεκα», 

επηηειεί θνηλσληθή ππεξεζία θαη φρη απιψο έλα επάγγεικα. Δπελδχεη πξνζσπηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ, εκπιέθεηαη ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπο θαη δεζκεχεηαη 

απέλαληί ηνπο εζηθά.  

Σε ζέζε απηή πξναζπίδεηαη ν Πιάησλαο ζην Σπκπόζην ή ν Ρνπζζψ ζηνλ Αηκίιην.  

Ο Πιάησλαο κηιά γηα κηα εξσηηθή ζρέζε: θηιία, αγάπε, ζεβαζκφο θαη ζαπκαζκφο ζε 

κηα έληαζε πνπ παξαζχξεη εθπαηδεπηηθφ θαη εθπαηδεπφκελν, ( πθνπηξήο, 1999).  

ην Σπκπόζην ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο παξαθηλείηαη απφ ηε ζρέζε καζεηή-

δαζθάινπ. Ο λένο βιέπεη ζηα κάηηα ηνπ δαζθάινπ ηνλ κειινληηθφ ηνπ εαπηφ. Γηα απηφ θαη 

θαηά ηνλ Πιάησλα ν λένο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επηιέμεη ηνπο δαζθάινπο ηνπ. Απφ ηελ 
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άιιε, ν δάζθαινο βιέπεη ζηνλ λέν ηελ επθαηξία γηα αλαλέσζε θαη αζαλαζία. Ο δηάινγνο κε 

ηνλ λέν αλαλεψλεη ηηο ηδέεο ηνπ δαζθάινπ θαη απηέο πεξλνχλ ζηελ επφκελε γεληά. 

Ο Ρνπζζψ επίζεο αλαπαξάγεη έλα ηέηνην ηδεψδεο. Ο δάζθαινο θξνληίδεη λα 

αλαπηπρζεί ην παηδί ζπλαηζζεκαηηθά, εζηθά, γλσζηηθά θαη απφ κηα θαηάζηαζε ζηέξεζεο λα 

γίλεη «έηνηκνο άλζξσπνο». Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ην βαζηθφ κέιεκα ηνπ δαζθάινπ θη 

έηζη απηφο αθηεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

παηδηνχ, σο ηελ ελειηθίσζε. Μεηά, απνζχξεηαη θαη παξακέλεη απιφο θίινο ηνπ λένπ. Καη νη 

δχν θηιφζνθνη ινηπφλ, πεξηγξάθνπλ κηα πνιχ ζηελή ζρέζε κεηαμχ ελφο καζεηή θαη ελφο 

δαζθάινπ. Απηή ε ζρέζε απνηειεί ην βαζηθφ κνριφ ηεο εθπαίδεπζεο. Αλ δελ ιεηηνπξγήζεη ε 

ζρέζε, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη ηδέεο απηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο. Δπίζεο ππνγξακκίδνπλ 

ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ηε δχλακε πνπ έρεη ζηνπο καζεηέο. Ζ εμνπζία απηή ηνπ δαζθάινπ 

απέλαληη ζην καζεηή δεκηνπξγεί ην αίηεκα ν δάζθαινο λα είλαη έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο. 

κσο, θαη ν Πιάησλαο θαη ν Ρνπζζψ πεξηγξάθνπλ δπαδηθέο ζρέζεηο. ήκεξα ζηηο 

πνιππιεζείο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ππάξρεη ε ίδηα αλάγθε; 

ε έλα βαζκφ, θάζε αλζξψπηλε ζρέζε είλαη κηα εζηθή ζρέζε. Πφζν κάιινλ φηαλ απηή 

εκπιέθεη έλαλ ελήιηθα κε αλήιηθνπο, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα κεηαδψζεη ηδαληθά, αμίεο θαη 

γλψζεηο. Ζ εθπαηδεπηηθή ζρέζε απνηειεί ελ κέξεη κηα ζρέζε άληζε, απφ ηελ άπνςε φηη ηα 

παηδηά βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηξξνή ηνπ παηδαγσγνχ θαη εμαξηψληαη απφ απηφλ γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Ζ «αληζφηεηα» απηή δεκηνπξγεί επηπιένλ εζηθά αηηήκαηα απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ελειίθνπ παηδαγσγνχ. Απνηειεί ινηπφλ, θνηλφ ηφπν λα πνχκε φηη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζπληζηά κηα εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε θαη θέξεη ηηο αλάινγεο δεζκεχζεηο, 

(Bailey, ed, 2010).  

Μία απφ ηηο δεζκεχζεηο απηέο έρεη λα θάλεη κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ παηδαγσγψλ. Γηα 

λα κπνξεί θαλείο λα επηηειέζεη απηφ ην ιεηηνχξγεκα ζα πξέπεη λα είλαη εζηθφο θαη λα 

πξνζβιέπεη ζηελ νιφπιεπξε άλζηζε ησλ ραξηζκάησλ ησλ καζεηψλ ηνπ. ινη ζα 

ζπκθσλνχζακε ζεσξεηηθά φηη έλαο δάζθαινο πξέπεη λα είλαη εζηθφο, φκσο αλ 

πξνζπαζήζνπκε λα νξίζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα ηη ζεκαίλεη λα είλαη θαλείο εζηθόο, ζα 

αξρίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη δηαθσλίεο. Σν πξφβιεκα νξηζκνχ ηεο εζηθήο ζπλεπάγεηαη 

δπζθνιίεο θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα 

απαξηζκήζνπκε θαη λα ζπκθσλήζνπκε πνηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα ή ραξίζκαηα ρξεηάδεηαη 

λα έρεη έλαο ιεηηνπξγφο. 
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Δπίζεο, ε άπνςε απηή πνπ ζέιεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ιεηηνπξγνχο, παξαγλσξίδεη 

ελδερνκέλσο ην έξγν ηνπο: Δίλαη ή πξέπεη λα είλαη ν-ε παηδαγσγφο έλαο δεχηεξνο γνληφο; 

Μπνξεί ή πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ εζηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ παηδηψλ ή κήπσο έηζη ππεξβαίλεη ηνλ ξφιν ηνπ θαη αζθεί ππέξκεηξε επηξξνή ζηνπο 

καζεηέο ηνπ; Ο Ρνπζζψ γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθεη έλαλ δάζθαιν πνπ έρεη αλαιάβεη 

πιήξσο ηα θαζήθνληα ηνπ γνληνχ. Δίλαη φκσο δεηνχκελν αλ ζηηο κέξεο καο κπνξνχκε ή 

πξέπεη λα δεηήζνπκε ην ίδην. Έλαο πεξηνξηζκφο, κεηαμχ άιισλ, είλαη φηη ζήκεξα ν δάζθαινο 

έρεη απέλαληί ηνπ πνιιά παηδηά θαη φρη κφλν έλα. Έλαο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο είλαη φηη θάζε 

έλα απφ απηά ηα παηδηά έρεη δηθνχο ηνπ γνλείο νη νπνίνη ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ (θαη) ηηο δηθέο 

ηνπο αμίεο θαη ζπλήζεηεο ζηα παηδηά ηνπο. Γελ είλαη απηνλφεην φηη ν δάζθαινο έρεη ηφζα 

δηθαηψκαηα απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπ, αιιά νχηε φηη έρεη ηελ ίδηα ππνρξέσζε κε ηνλ γνληφ, 

( Carr, 2003).  

Δπηπιένλ, αθφκα θη αλ δερζνχκε φηη νη παηδαγσγνί έρνπλ θαη έλα ηέηνην (γνλετθφ) 

θαζήθνλ, ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε κήπσο ε επηκνλή καο λα πξνβάινπκε ηνλ ηδαληθφ ηνπ 

ιεηηνπξγνχ θξχβεη θαη κηα επαλάπαπζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαζήθνληα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ. Γηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα γίλεη γνληφο: δελ 

ρξεηάδεηαη θακία ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε, θακία πηζηνπνίεζε θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα ζεσξεί 

φηη δηαπαηδαγσγεί ηα παηδηά πνπ έρεη απέλαληί ηνπ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Γελ κπνξεί φκσο, 

λα βαζηζηνχκε κφλν ζηηο πξνζσπηθέο δηαηζζήζεηο ελφο παηδαγσγνχ γηα ην αλ θάλεη θαιά ηε 

δνπιεηά ηνπ. 

Δδψ ππάξρεη θαη κία αθφκα παξάκεηξνο. Ο παηδαγσγφο ηνπ Αηκηιίνπ ή ηνπ Σπκπνζίνπ 

δελ απεξγεί, νχηε θαη πιεξψλεηαη. ηαλ ινηπφλ, ε ίδηα ε θνηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνβάιεη ηνλ ξφιν ηεο σο ιεηηνύξγεκα, ζα πξέπεη ελδερνκέλσο λα ζέηεη ηα επαγγεικαηηθά 

(ζπλδηθαιηζηηθά, κηζζνινγηθά, αζθαιηζηηθά θ.α.) δηθαηψκαηά ηεο ζε άιιε βάζε απφ φηη νη 

ππφινηπεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ. Αλ επηηειψ ιεηηνύξγεκα, είλαη δεηνχκελν αλ ζα πξέπεη, π.ρ., 

λα απεξγήζσ, δηφηη έηζη ζηεξψ ζηνπο καζεηέο κνπ ηε δηαπαηδαγψγεζή ηνπο. πσο ινηπφλ, 

έλαο γνληφο δελ απεξγεί πνηέ, ελδερνκέλσο θαη εγψ λα κελ δηθαηνχκαη εζηθά λα δηεθδηθψ 

επαγγεικαηηθά κνπ δηθαηψκαηα κε ηέηνηνπο ηξφπνπο. Δλδερνκέλσο κάιηζηα λα κελ έρσ 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, λα κελ πξέπεη λα πιεξψλνκαη, εθφζνλ δελ επηηειψ επάγγεικα. 

ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία, θάηη ηέηνην είλαη δχζθνιν: παηδαγσγνί ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

κφλν ζπληαμηνχρνη ή επθαηάζηαηνη θχξηνη θαη θπξίεο, πνπ ζα πξνζέθεξαλ εζεινληηθή 

εξγαζία. 
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II. Οη  εθπαηδεπηηθνί σο επαγγεικαηίεο 

Μηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη λα ζεσξήζνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ θη απηνί 

κηα επαγγεικαηηθή νκάδα, φπσο θη φιεο νη άιιεο, κε ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί άξα, φπσο θαη φινη νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη, 

κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, (αβαηέξ, 2009).  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο ακείβεηαη γηα ην έξγν ηνπ, επηηειεί εμνξηζκνχ 

έλα επάγγεικα. κσο, ν φξνο επαγγεικαηίαο έρεη θαη κηα θαλνληζηηθή δηάζηαζε. Λέκε, π.ρ. 

«θέξζεθε εληειψο αληηεπαγγεικαηηθά», φηαλ έρεη θάλεη θάηη κεκπηφ, ή «ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ήηαλ απνιχησο επαγγεικαηηθή», φηαλ έρεη θάλεη θάηη αμηέπαηλν. Ο φξνο ελέρεη ινηπφλ, 

αμηαθή θφξηηζε θαη ελέρεη θαη απηφο εζηθέο δεζκεχζεηο. Σν λα ζεσξήζνπκε επνκέλσο ηνπο 

δαζθάινπο επαγγεικαηίεο, δελ ζεκαίλεη φηη απνπνηνχκαζηε ηνπ εζηθνχ ηνπο ξφινπ.  

Έλαο επαγγεικαηίαο επηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνο αιιά θαη 

δηαξθψο θαηαξηηδφκελνο ζε λέεο κεζφδνπο, ηερλνινγίεο, εμειίμεηο. Αλάινγα κε ηελ 

εμεηδίθεπζή ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη αλά επνρή ψζηε λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ην έξγν ηνπο, (www.gsae.edu.gr). 

Κάζε επαγγεικαηίαο επίζεο, πξνζθέξεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε θαη γλώζεηο. Έλα δάζθαινο ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, π.ρ., ζα 

πξέπεη λα κάζεη ζηα παηδηά αλάγλσζε, γξαθή, αξηζκεηηθή θ.ιπ.. Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 

απηέο απνηεινχλ επίζεο αμίεο, δίπια ζηηο εζηθέο ή άιιεο αμίεο πνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο 

ελδερνκέλσο λα κεηαδψζεη. Σν παηδί ινηπφλ, ζα πξέπεη ηειεηψλνληαο ην δεκνηηθφ, ην 

γπκλάζην, ην ιχθεην θ.ιπ. λα θαηέρεη νξηζκέλεο βαζηθέο δεμηφηεηεο. 

κσο, εάλ ζπκθσλήζνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα παξάγνπλ θαη ηέηνην 

έξγν ζα πξέπεη λα δερζνχκε επίζεο φηη ζα πξέπεη λα θξίλνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη βάζεη 

ηνπ έξγνπ απηνχ. Καη αλ δερζνχκε φηη ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, ζα πξέπεη λα 

ζπδεηήζνπκε θαη ηη ζα έρεη λα θεξδίζεη (ή λα ράζεη) έλαο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο επηηπγράλεη 

(ή απνηπγράλεη) ζην έξγν απηφ. 

ηε ζπδήηεζε απηή ππάξρεη άιιε κία ζεκαληηθή ζπληζηψζα. ηαλ επηιέγεη θαλείο 

έλα επάγγεικα ζπλήζσο πξνζβιέπεη ζε κία θαξηέξα. Οη πεξηζζφηεξνη ρξεηάδεηαη λα 

εξγαδφκαζηε γηα πνιιέο ψξεο θάζε κέξα. πσο ε θαζεκηά θαη ν θαζέλαο καο έρεη θάπνηα 
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φλεηξα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, έρεη αλάινγεο πξνζδνθίεο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

θαηαμίσζε. Αθξηβψο επεηδή ε εξγαζία απνηειεί ηε κηζή δσή καο, πξνζπαζνχκε λα 

επηιέγνπκε έλα επάγγεικα πνπ καο αξέζεη, δίλεη λφεκα ζηε δσή καο, καο θάλεη λα 

αηζζαλφκαζηε δεκηνπξγηθνί. Ζ θαζεκία θαη ν θαζέλαο καο επηδηψθεη λα γίλεηαη θαιχηεξνο 

κέξα ηε κέξα, ψζηε λα εμειίζζνληαη ηα πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηέο ηνπ θαη καδί ηνπο λα 

εμειίζζεηαη θαη ην έξγν ηνπ. 

Διπίδεη φηη ε πξνζπάζεηα θαη ε αμία ηνπ ζα αλαγλσξηζηεί κε ηνλ θαηξφ. Καη απηφ 

ζπλήζσο ζεκαίλεη φηη ζα εμειηρζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ, νη επζχλεο ηνπ θαη νη απνιαβέο ηνπ, 

εζηθέο θαη πιηθέο, (Bailey R., 2010). 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα, δελ έρνπλ αθφκα πνιιέο ηέηνηεο 

δηεμφδνπο γηα εμέιημε. Ξεθηλνχλ θαη ηεξκαηίδνπλ ην έξγν ηνπο θάλνληαο νη πεξηζζφηεξνη ην 

ίδην πξάγκα. Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο βαζκίδεο ή δηέμνδνη, ψζηε ν θαζέλαο καο λα 

1αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθά έξγα κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα πξνσζεί ηα ηαιέληα 

ηνπ θη ελδερνκέλσο λα βνεζά ζηε κεηαιακπάδεπζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζε λεφηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο. Δλδερνκέλσο, ε ζπδήηεζε απηή λα πξέπεη λα αλνίμεη, αιιά καδί ηεο ηίζεηαη θαη 

πάιη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο. Γηφηη θάζε επάγγεικα πνπ κπνξεί λα απνβιέπεη ζε θαξηέξα, 

ελέρεη θαη αμηνινγήζεηο. 

Ζ ζπδήηεζε πεξί αμηνιφγεζεο έρεη πνιιέο πηπρέο πνπ αμίδνπλ δηεξεχλεζε. ήκεξα 

είλαη θνηλφο ηφπνο φηη ην έξγν ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη, φκσο είλαη 

δεηνχκελν κε πνηα θξηηήξηα κπνξεί λα γίλεη απηφ. Πην πάλσ ππνλνήζακε ήδε έλα ηέηνην 

θξηηήξην: ηελ επίδνζε ή ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Αλ νη παηδαγσγνί δηδάζθνπλ δεμηφηεηεο, 

κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε θαηά πφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηέο ηνπο απνθηνχλ πξάγκαηη 

απηέο ηηο δεμηφηεηεο. 

κσο, καο ελδηαθέξεη κφλν λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηηο δεμηφηεηεο απηέο, ή καο 

ελδηαθέξεη επίζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ηηο απέθηεζαλ; Αλ έλαο εθπαηδεπηηθφο π.ρ. 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ εθθνβηζκφ γηα λα επηηχρεη ην έξγν ηνπ θαη έρεη πξάγκαηη θαηαπιεθηηθά 

πνζνζηά επηηπρίαο, είλαη θαιχηεξνο απφ θάπνηνλ άιιν πνπ πξνζπαζεί, αιιά θαηαθέξλεη 

ιηγφηεξα, εθαξκφδνληαο πην ήπηεο κεζφδνπο; Δπίζεο, έρνπλ φια ηα παηδηά ίδηεο επθαηξίεο θαη 

ίδηεο αλάγθεο; Μηα δαζθάια ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη έλαο δάζθαινο ζε έλα αθξηηηθφ λεζί, 

π.ρ., ζα πξέπεη λα θξίλεηαη κε ηα ίδηα κέηξα θαη ζηαζκά; Σέινο, είλαη φια ηα καζήκαηα ίδηα ή 

ζα πξέπεη γηα δηαθνξεηηθά καζήκαηα λα εθαξκφδνπκε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα; Ζ ζπδήηεζε 

πεξί αμηνιφγεζεο είλαη κεγάιε θαη πηζαλψο δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηφζν γεληθνχο φξνπο. Θα 
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πξέπεη αλά αληηθείκελν ζπνπδψλ νη εηδηθνί λα πξνηείλνπλ θάπνηα θξηηήξηα. κσο, ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ θάπνηνο ν νπνίνο επηηειεί έλα ηφζν ππεχζπλν έξγν, φπσο ν 

εθπαηδεπηηθφο, λα κελ θξίλεηαη θαη λα κελ ινγνδνηεί γηα ηηο κεζφδνπο ηνπ. 

III. Οη εθπαηδεπηηθνί σο εξεπλεηέο 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη επηζηήκνλεο. Γηα λα γίλεη θαλείο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα 

ζπνπδάζεη, ζπλήζσο κάιηζηα ζπνπδάδεη κηα ηνπιάρηζηνλ εηδηθή επηζηήκε θαη παηδαγσγηθά. 

ε φιεο ηηο επηζηήκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο, νη εμειίμεηο 

είλαη θαζεκεξηλέο. πλήζσο κάιηζηα ε ζρνιηθή χιε θαζπζηεξεί πνιχ λα αθνινπζήζεη ηηο 

εμειίμεηο. Έλαο ηξφπνο λα κεηξηαζηεί απηφ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα πάξεη ζνβαξά ηνλ ξφιν 

ηνπ σο επηζηήκνλα θαη λα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί ηελ έξεπλα πνπ ηειείηαη ζηελ επηζηήκε 

πνπ δηδάζθεη. 

Ο Νηηνχη, γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί φηη ν θαιφο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη 

εξεπλεηηθφο: λα πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη, λα βειηηψζεη θαη λα εθεχξεη ζεσξίεο θαη κεζφδνπο 

πνπ ζα θάλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ πην απνηειεζκαηηθή θαη πην ελδηαθέξνπζα. Οθείιεη λα 

επηδηψθεη πνιιαπινχο ζηφρνπο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη επίζεο λα ζπλδέεη θάζε ηη πνπ 

δηδάζθεη κε ηηο γεληθφηεξεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. 

Οη επηζηήκεο ηεο αγσγήο ρξεηάδνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο εξεπλεηέο. Νέεο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο, λέεο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ρξεηάδεηαη λα δνθηκάδνληαη 

ζηελ ηάμε. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ρξεηαδφκαζηε εθπαηδεπηηθνχο πνπ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηελ έξεπλα κε ηδέεο γηα λέεο εθαξκνγέο. Έλαο θαιφο εθπαηδεπηηθφο 

ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα είλαη θαη εξεπλεηήο. 

IV. Οη εθπαηδεπηηθνί σο εξκελεπηέο 

Πνιινί παξνκνηάδνπλ έλα θαιφ εθπαηδεπηηθφ κε εξκελεπηή/εζνπνηφ (performer). Χο 

παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά παηδαγσγνί-ηλδάικαηα φπσο ν σθξάηεο. Άλζξσπνη νη 

νπνίνη έρνπλ έλα ηδηαίηεξν ηαιέλην φηαλ απεπζχλνληαη ζηνπο λένπο: ηνπο θεληξίδνπλ 

ελδηαθέξνλ, ηνπο πξνθαινχλ, ηνπο εκπλένπλ. 

Πξάγκαηη, γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, νη 

παηδαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά πνιιά ηερλάζκαηα. Γνθηκάδεη θαλείο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο θαη κεζφδνπο, γξάθεη θαη ζβήλεη ζεκεηψζεηο, ηνικά εξσηήζεηο, αθεγήζεηο, αζηεία 

θ.ιπ.. Τπάξρεη άξαγε εδψ θάπνηα καγηθή ηδηφηεηα (ηαιέλην) ή είλαη θάηη πνπ θάζε δάζθαινο 
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καζαίλεη λα θάλεη κε ηελ εκπεηξία; Αλ ζπκβαίλεη ην δεχηεξν, πσο γίλεηαη θαη νξηζκέλνη δελ 

γίλνληαη πνηέ αξθεηά θαινί ζε απηφ; Αλ ζπκβαίλεη ην πξψην, πσο γίλεηαη θαη ζπλήζσο 

βειηησλφκαζηε κε ηνλ ρξφλν; 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζε θάπνηνπο ε δηαδηθαζία απηή (δειαδή λα δνθηκάδνπλ λέεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο), ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν ελψ ζε άιινπο ιηγφηεξν. Με ιίγα ιφγηα, ζε 

νξηζκέλνπο αξέζεη ην επάγγεικα ηνπο ελψ ζε άιινπο φρη, θη απηφ ελδερνκέλσο ζεκαηνδνηεί 

κεγάιε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ εμαζθείηαη ε δηδαζθαιία. 

κσο, πέξαλ απηνχ ηνπ πξνθαλνχο γεγνλφηνο, εξψηεκα παξακέλεη ην θαηά πφζν ε 

παξάζηαζε ζπληζηά ηελ θαιή δηδαζθαιία. Καη απηφ δηφηη ν σθξάηεο (π.ρ.) ζα ζεσξνχληαλ 

παηδαγσγφο –ίλδαικα, είρε θάηη ελδηαθέξνλ λα πεη θαη λα δηδάμεη λα ην δνχκε. Ο σθξάηεο, 

π.ρ δελ ελδηαθεξφηαλ γηα ηνλ νξζφ ηξφπν δσήο θαη δξάζεο είηε ζε πξνζσπηθφ είηε ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν «ζσθξαηηθφ ηξφπν ζθέςεο». Σν πεξηερφκελν φκσο ηεο δηδαζθαιίαο παίδεη 

κεγάιν ξφιν. Ο θαιφο παηδαγσγφο είλαη απηφο πνπ ζα καο ζέζεη ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα, 

ζα καο κάζεη ρξήζηκεο δεμηφηεηεο, ζα καο αλνίμεη λένπο δξφκνπο. 

Φπζηθά, δελ είλαη γηα φινπο καο ηα ίδηα πξάγκαηα ελδηαθέξνληα. Δλδερνκέλσο απηφ 

ελ κέξεη λα εμεγεί θαη γηαηί δελ ζπκθσλνχκε πάληα ζην πνηνο είλαη ν θαιφο δάζθαινο. Αιιά 

ζίγνπξα θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο επεξεάδεη-θάπνηνη καο εκπλένπλ 

νηθεηφηεηα, άιινη δένο θ.ιπ. θαη αλάινγα θαη κε ηνλ δηθφ καο ραξαθηήξα αληηδξνχκε ζεηηθά 

ή αξλεηηθά ζηηο κεζφδνπο ηνπο. 
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2.4. Η Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα παγθνζκίσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Ζ έκθαζε απηή έρεη ζαλ ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ χπαξμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία εθιακβάλεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή 

αληαπφθξηζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο.  

Με ηνλ φξν αμηνιφγεζε λνείηαη ε δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζην λα πξνζδηνξίζεη κε 

αληηθεηκεληθφηεηα ην απνηέιεζκα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

νπνίνπο απηή επηδηψθεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπο. 

Ο Κσλζηαληίλνπ,  (Κσλζηαληίλνπ Υ. 2016), ζε ζρεηηθφ ηνπ άξζξν, επηζεκαίλεη φηη 

«ζε επξχ επίπεδν, δελ ππάξρεη ηνκέαο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ νπνίν λα 

απνπζηάδεη ε έλλνηα ή ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είηε ζε επίζεκε (ηππηθή) είηε ζε 

αλεπίζεκε (άηππε) κνξθή. Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, είηε απνηειεί κηα θνηλή 

πξνζπάζεηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή είηε απηή παίξλεη νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κνξθή, 

ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο. Απφ ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

πξαγκαηεχζεηο πξνθχπηεη ε παξαδνρή φηη  ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη έλα 

ζχλζεην θαηλφκελν, ην νπνίν δελ αθνξά κφλν ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο θαη ζπλδέεηαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ίδην ην ζρνιείν αιιά 

θαη ε ίδηα ε θνηλσλία κε ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα ηζηνξηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά, νηθνλνκηθά 

θαη επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ 

έρεη κφλν παηδαγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ. Απηφ ηελ θαζηζηά κηα κε νπδέηεξε θαη απηφλνκε δηαδηθαζία, 

ζηελ νπνία εκπιέθνληαη νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη 

θαη κε ηηο νπνίεο αιιειεπηδξά ην ζρνιείν». 

ηελ Διιάδα, σζηφζν, ε απνδνρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ακθίβνιε, 

δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηάζεθαλ εκπφδην ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη απηφ δηφηη δελ 

δηαζθάιηδαλ ηνπο φξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο θη έξρνληαλ ζε εθ δηακέηξνπ αληηπαξαβνιή κε ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

αληηζηξαηεχνληαλ βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  



137 
 
  

           Δπίζεο ν Κσλζηαληίλνπ, (Κσλζηαληίλνπ Υ. 2016),ππνζηεξίδεη φηη 

ππάξρνπλ «παξάγνληεο (παηδαγσγηθνί, εθπαηδεπηηθνί, πνιηηηθνί, ζπλδηθαιηζηηθνί θ.ά.) ζηνπο 

νπνίνπο απνδίδεηαη ην πξφβιεκα εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ». πλνπηηθά αλαθέξεηαη: 1) ηελ έιιεηςε «θνπιηνχξαο» ζην ζέκα ηεο 

αμηνιφγεζεο. 2) Σε αδπλακία δηαζθάιηζε ησλ φξσλ γηα έλα αμηφπηζην πξαγκαηηθά ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο. 3) Σε δπζπηζηία πνπ ππάξρεη σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα, ην αδηάβιεην θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο,. 4) Σελ αδπλακία ηνπ λφκνπ σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ζε 

φινπ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. 5) Σν θαθφ παξάδεηγκα ηεο ηνπ 

παξειζφληνο πνπ αθνξά ηνλ «επηζεσξεηηζκφ». 6) Σηο έληνλεο θαη δπλακηθέο αληηδξάζεηο 

θπξίσο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη γεληθά ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 7) Σελ 

πεξηνξηζκέλε, αζαθή θαη πξφρεηξε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο 

πεξί αμηνιφγεζεο 8) Σνλ ειεγθηηθφ θαη απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο. 9) Σνλ 

ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

10) Σελ άκεζε εμάξηεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία. 

11) Σν πξφβιεκα ηεο ζσζηήο αμηνπνίεζεο απφ ηελ Πνιηηεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. 12) Σηο παιηλδξνκήζεηο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αιιά θαη ηελ απνπζία νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. 13) Καη βέβαηα, ηε δπζπηζηία πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απέλαληη ζηηο πξνζέζεηο θαη ζηε ζθνπηκφηεηα ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, πνπ σο εθ 

ηνχηνπ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αδχλαηε, απμάλεηαη δηφηη:  (Νηνιηνπνχινπ, Γνπξγηψηνπ, 

2008). 

 Οη εθπαηδεπηηθνί  δηαπηζηψλνπλ φηη ην ζρέδην πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ 

πξνσζείηαη επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδένληαο ην πξντφλ 

ηεο αμηνιφγεζεο κε ηηο άδηθεο θαη απζαίξεηεο πνζνζηψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε κηζζνινγηθή 

θαη ηε βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπο. 

 Ζ αμηνιφγεζε πνπ πξνσζείηαη δελ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη 

πξφνδν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά ζηνρεχεη λα κεηαηξαπεί ζε εξγαιείν άζθεζεο 

πηεζηηθνχ ειέγρνπ θαη επηβνιήο πνηλψλ ζηνπο κε πιεξψληαο ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα. 
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 Οη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ φηη νη άλζξσπνη πνπ δηεμάγνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο, νη αμηνινγεηέο δειαδή είλαη ζηειέρε πνπ ζηε πιεηνλφηεηά ηνπο δελ 

επηιέρζεθαλ κε αμηνθξαηηθά θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα βάζεη γλψζεσλ αιιά κε θνκκαηηθά 

θαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί/ζηειέρε, είλαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο ζπλνιηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, λνκνζεζία, ππνδνκή, βηβιία, πξνγξάκκαηα, δαπάλεο 

θιπ.) ζηα πιαίζηα ελφο αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα ζηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

ζα έρεη σο ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη φρη ηελ ηηκσξία θαη ηελ θαηαθξαπγή ηνπ. Χζηφζν, ε δηαζθάιηζε ησλ 

απαηηήζεσλ-θξηηεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ δελ έρεη  εληνπηζηεί 

(Παµνπθηζφγινπ,  – Καινχξε, Λαγφο). 

Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθφηεξα, παξνπζηάδεη κία 

ακθηζεκία ζηηο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, ελψ ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ε 

αμηνιφγεζε εμππεξεηεί ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ, 

έλα άιιν αμηνπξφζεθην πνζνζηφ ζεσξεί φηη ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα λα 

ελνρνπνηεζνχλ θαη λα ηηκσξεζνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηφζν γηα ηηο αδπλακίεο ηηο δηθέο ηνπο 

φζν θαη γηα απηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα απηφ ην ιφγν, 

απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο αλαθνξηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, 

(www.chiourea.gr). 

Δληνχηνηο, νη πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο πξσηίζησο ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δεπηεξεπφλησο ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο ζπλέπεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ηεο 

ππεπζπλφηεηάο ηνπο. 
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Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη: 

 ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο 

έξγνπ πξνο φθεινο ηφζν ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη φζν θαη ησλ ίδησλ. 

 ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δνκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

 ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππεξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. 

 ηελ ρνξήγεζε θηλήηξσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή αλέιημε 

ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην πιαίζην θαη ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. 

 ηε δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζηα ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο, σο θχξηνπ 

ζπληειεζηή ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηκφξθσζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπο. 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο εμήο: 

Ι. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

 Γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

 Δπηζηεκνληθή ελεκέξσζε (παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνξεία, γλψζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εμειίμεσλ κέζσ επηκνξθσηηθψλ 

καζεκάησλ ή κέζσ  πξνζσπηθήο κειέηεο). 

ΙΙ. Δπάξθεηα ζηελ εθηέιεζε εξγαζίαο (Γηδαθηηθή Ιθαλφηεηα θαη Μεηαδνηηθφηεηα,  

Δπζπλεηδεζία, Απνδνηηθφηεηα) 

 Δμηζνξξφπεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ καζεηηθνχ επηπέδνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

 Ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ 

 Αμηνπνίεζε ρξφλνπ ησλ καζεηψλ 

 Δπηθνηλσλία θαη ςπρηθή επαθή κε ηνπο καζεηέο 
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 ρέζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ αιιεινζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία δηδάζθνληνο θαη καζεηή 

 πλαίζζεζε απνζηνιήο θαη επζχλεο (πξνεηνηκαζία καζήκαηνο, γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, έιεγρνο εξγαζίαο καζεηψλ) 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο επζχλεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαη αηζζήκαηνο απηνεθηίκεζεο θαη αιιεινζεβαζκνχ 

ησλ καζεηψλ 

 Πξνπαξαζθεπή - Πξνγξακκαηηζκφο (ζαθήλεηα ζηφρσλ θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

δηδαθηηθψλ κέζσλ) 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

 Δπηηεχγκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο (γλσζηνινγηθφ , ζπλαηζζεκαηηθφ, ςπρνθηλεηηθφ ) 

ΙΙΙ. Οξγάλσζε - Γηνίθεζε - Αλζξψπηλεο ρέζεηο 

 Δπζπθξηζία - Ακεξνιεςία 

 Αμηνθξαηηθφ πλεχκα 

 Γεκνθξαηηθφηεηα 

 ηφρνη - Πξνγξακκαηηζκφο 

 Αμηνιφγεζε καζεηψλ σο πξνο ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν αιιά θαη σο πξνο ηελ ελδνζρνιηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά 

 Δπηθνηλσλία - Καηαλνκή επζπλψλ – πληνληζκφο 

 Καζνδήγεζε 

 Αλζξψπηλεο ρέζεηο - Ηθαλφηεηα γηα επίηεπμε ζηφρσλ ρσξίο παξαγθσληζκφ ή αιινίσζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ή ησλ δαζθάισλ 

 Δκπλέεη εκπηζηνζχλε, εθηίκεζε, αγάπε 

 Καιιηεξγεί ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ. 
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IV. Γεληθή πκπεξηθνξά  - Γξάζε 

 Πεξηβνιή, νκηιία θαη γεληθνί ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο 

 Κνηλσληθφηεηα - αμηνπξέπεηα 

 Δπηδεθηηθφηεηα ζε εηζεγήζεηο αιιά θαη ζάξξνο γλψκεο 

 Ζζηθή νληφηεηα 

 ρέζεηο πξνο αλσηέξνπο, καζεηέο, γνλείο 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαιψλ ηξφπσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

 Καιιηέξγεηα αγάπεο πξνο ην ζπλάλζξσπν θαη ην εζληθφ ζχλνιν θαη επιάβεηαο πξνο ην ζείν 

 Γηαθψηηζε γνλέσλ, θηιαλζξσπηθή δξάζε, πνιηηηζηηθή δξάζε, πλεπκαηηθή δξάζε, 

ζξεζθεπηηθή δξάζε 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε δεκνθξαηηθνχ πνιίηε θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ (καζεηηθή 

απηνδηνίθεζε, αλάιεςε επζπλψλ θαη επίδεημε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο 

καζεηέο, αλάπηπμε αιιεινζεβαζκνχ θαη αιιειναπνδνρήο, ζεβαζκφο πξνο ηε γλψκε ηεο 

πιεηνςεθίαο). 

πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  αμηνινγνχληαη κε ηα 

αθφινπζα, αλά θαηεγνξία αλαθεξφκελα, θξηηήξηα: 

α) Δθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 Παηδαγσγηθφ θιίκα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

 Οξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

β) ρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Βαζκφο αληίιεςεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο 

 ηφρνη θαη πεξηερφκελν 

 Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη εθπαηδεπηηθά κέζα 

γ) Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

θξηηήξηα: 
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 Πξνεηνηκαζία καζεηψλ γηα ηε δηδαζθαιία 

 Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη εθπαηδεπηηθά κέζα 

 Δλέξγεηεο καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

 Δκπέδσζε ηεο λέαο γλψζεο θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

δ) Τπεξεζηαθή ζπλέπεηα θαη επάξθεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Σππηθέο ππαιιειηθέο ππνρξεψζεηο 

 πκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ απηναμηνιφγεζή ηεο 

 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη θνξείο 

ε) Δπηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο θξηηήξηα: 

 Σππηθά πξνζφληα θαη επηζηεκνληθή αλάπηπμε 

 Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε, (Κνπµπαξνχ – Υαληψηε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 
  

2.4.1. Πξνζφληα ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ απφ άηνκα 

θαηαξηηζκέλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηα νπνία ζα αληηκεησπίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ακεξφιεπηα. Δηδηθφηεξα, ηα επηζπκεηά πξνζφληα ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ κε 

ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ 

ζηα εμήο: 

 Δπηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

 Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

 Ακεξνιεςία θαη αίζζεκα δηθαηνζχλεο 

 Γλψζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

 Γλψζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαζεγεηή 

 Αγσλία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηαλφεζε ηεο αμίαο ηεο γηα ηηο λέεο γεληέο 

Δπηπιένλ, έλαο θαιφο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα: 

 µε δηαθαηέρεηαη απφ ηo αίζζεκα ηνπ αιάζεηνπ (φηη είλαη απζεληία) 

 είλαη θαιφο θαη δίθαηνο άλζξσπνο, ήπηνο, επγεληθφο 

 δηαθαηέρεηαη απφ αγάπε, ζπκπάζεηα θαη ζπκπφληα πξνο ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνλ δηδαζθφκελν. 

 έρεη εζηθέο αξρέο 

 έρεη επξχηεηα πλεχκαηνο 

 έρεη δηαιεθηηθή ζθέςε 

 έρεη ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία 

 είλαη ζπλεξγαηηθφο θαη φρη αιαδφλαο απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ νπνίνπ ηελ πνηφηεηα 

ηνπ έξγνπ θξίλεη 

 κελ είλαη θαπζηηθφο θαη επηθξηηηθφο αιιά ζπκβνπιεπηηθφο 

 λα έρεη αλαπηπρζεί θαη θαιιηεξγεζεί πνιχπιεπξα ψζηε λα δηαζέηεη θξηηηθή ζθέςε 

 έρεη αμηνινγεζεί θαη ν ίδηνο πξηλ αμηνινγήζεη άιινπο. 

 µε δηνξίδεηαη απφ θνµµαηηθνχο κεραληζκνχο 

 αμηνινγεί βνεζψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε κάρε, πνπ δίλεη θαζεκεξηλά γηα εμεχξεζε κέζσλ 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ψζηε λα πινπνηήζεη ην κάζεµά ηνπ 

 ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

 εκπλέεη αίζζεκα απνδνρήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 



144 
 
  

 απέρεη ησλ ινγηθψλ ηζνπεδσηηθήο ζεψξεζεο ηεο αμηνιφγεζεο 

 έρεη ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 έρεη εληηκφηεηα, θαηαλφεζε, αλζξσπηά, αθεξαηφηεηα 

 είλαη θαηαμησκέλνο ζηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έρεη πεξάζεη απφ ζρνιέο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο,( Μπαιάζθαο, 1999). 

 

2.4.2.  Δπηπηψζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Οη επηδξάζεηο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο. ζνλ αθνξά ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο αμίδνπλ λα ζεκεησζνχλ 

νη αθφινπζεο: 

 Αλαβαζκίδεηαη ην δηδαθηηθφ έξγν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

 Αλαδεηνχληαη θαιχηεξνη θαη πην απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο 

Δληνπίδνληαη νη αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ κε ζθνπφ ηελ άκεζε 

επίιπζή ηνπο, (Μπαµπηληψηεο). 

 

 Αλαδεηθλχνληαη ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα απφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο εμεηαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη βηβιίσλ. Έηζη κπνξεί λα ππάξμεη νπζηαζηηθή παξέκβαζε θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πνιηηείαο 

 Βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο γλψζεο 

 Τπάξρεη ζπλερήο θαη ζπζηεµαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην δηδαθηηθφ έξγν 

 Καζνδεγνχληαη επηηπρψο νη λένη εθπαηδεπηηθνί 

 πκβάιεη ζηελ αλέιημε θαη ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Δμαζθαιίδεηαη ε αμηνθξαηία 

 Δίλαη θίλεηξν γηα φζνπο εξγάδνληαη θαη κνρζνχλ 

 Απνθεχγεηαη ε ηζνπέδσζε 

 Πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηελ ελδερφκελε καιζαθφηεηα θαη κεηξηφηεηα σο πξνο ηελ απφδνζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Γηαθξίλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηηεινχλ επαξθψο ην έξγν ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο 

 Βειηηψλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 

Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

 ∆ελ ππάξρνπλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα άηνµα γηα ην ζθνπφ απηφ 

 ∆ελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ 

 Τπνθξχπηεηαη ν θίλδπλνο αλαμηνθξαηηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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 Ο εθπαηδεπηηθφο δε ρξεηάδεηαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ δηφηη απηή γίλεηαη θαζεκεξηλά απφ 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. 

 Ο επζπλείδεηνο εθπαηδεπηηθφο δε ρξεηάδεηαη αμηνιφγεζε γηα λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη µε 

απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 Γελ κπνξεί ην δηδαθηηθφ έξγν λα αμηνινγεζεί, µε κηθξή ή κεγάιε παξαθνινχζεζε 

δηδαζθαιίαο, φζα άηνκα θαη αλ ην παξαθνινπζνχλ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ µε πξναγσγή θαη κηζζφ θαη απηφ 

είλαη άδηθν γηα φζνπο εξγάδνληαη µε αληίμνεο ζπλζήθεο ζηα ζρνιεία 

  Φαλεξψλεη έιιεηςε επηζηεκνζχλεο ζηνλ καρφκελν εθπαηδεπηηθφ 

 Γελ πξνεγείηαη ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηά λα αθνινπζήζεη ε 

αμηνιφγεζε. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απξνεηνίκαζηνη γηα αμηνιφγεζε 

 Αγρψλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη δελ κπνξεί λα απνδψζεη, φπσο ζα ήζειε, 

(Παπαθσλζηαληίλνπ, 1993 ; ∆ειεγηάλλε, 2002). 

 

2.4.3. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα κε 

ζθνπφ ηελ νκαιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 

I.α) Οη αμηνινγεηέο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο πξνζθαινχλ εγγξάθσο ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο κε θαζνξηζκέλε  εκέξα θαη ψξα ζε ζπλάληεζε ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε. Βέβαηα, ε πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ αμηνινγνχκελν ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλάληεζεο. Ζ παξάιεηςε πξφζθιεζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αθπξφηεηα ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο. Ζ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο ζπλάληεζεο θαζψο θαη νη ππνγξαθέο ηνπ αμηνινγεηή θαη ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

ζεκεηψλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ εληχπνπ ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζήο ηνπ. 

β) Οη αμηνινγεηέο κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζνπλ εθζέζεηο αμηνιφγεζεο. Οη 

εθζέζεηο γλσζηνπνηνχληαη απνδεδεηγκέλα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμή ηνπο, ζηνπο αμηνινγνχκελνπο. ε πεξίπησζε λφκηκεο απνπζίαο ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ απφ ηελ ππεξεζηαθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί ε έθζεζε αμηνιφγεζεο 

απνζηέιιεηαη ζηελ θαηνηθία ηνπ ηαρπδξνκηθά. Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο γλσζηνπνηνχληαη 

εληφο ηεο αμηνινγηθήο πεξηφδνπ ή ην αξγφηεξν ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο. 

II. α) Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε αξρίδεη κε ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ 

αμηνινγεηή πξνο ηνλ αμηνινγνχκελν. ε πεξίπησζε πνπ ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε θηλείηαη 
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θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ πξνο ηνλ αμηνινγεηή, γηα πξνζσπηθνχο ή 

ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα απαληήζεη εληφο 15εκέξνπ νξίδνληαο 

ελδεηθηηθή εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο. 

β) Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

αα) Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο παξαθνινχζεζεο δηδαζθαιηψλ. ην ζηάδην 

απηφ ν αμηνινγεηήο παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζηνλ αμηνινγνχκελν ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ν αμηνινγνχκελνο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνλ αμηνινγεηή 

γηα ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θαη καζεζηαθά δεδνκέλα ηεο ηάμεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ν 

αμηνινγεηήο θαη ν αμηνινγνχκελνο πξνγξακκαηίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ ζε ρξφλν πνπ νξίδεη ν αμηνινγεηήο. Ο αμηνινγεηήο κπνξεί λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αμηνινγνχκελνπ σο πξνο ηα καζήκαηα θαη ηηο ηάμεηο ζηα νπνία 

επηζπκεί λα γίλεη ε παξαθνινχζεζε. 

ββ) Παξαθνινχζεζεο δχν ηνπιάρηζηνλ δηδαζθαιηψλ. 

γγ) Μεηααμηνινγηθήο ζπδήηεζεο θαη αλαζηνραζκνχ. ην ζηάδην απηφ, πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθνξηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ αμηνινγεηή θαη ηνπ αμηνινγνχκελνπ, ζηελ νπνία παξέρεηαη 

θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ αμηνινγεηή ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηδαζθαιηψλ. 

Μέζα ζε κία εβδνκάδα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπδήηεζεο, ν αμηνινγνχκελνο 

ππνβάιιεη ζηνλ αμηνινγεηή ηελ έθζεζε εθπαηδεπηηθήο απηναμηνιφγεζήο ηνπ θαη ηνλ ηπρφλ 

ζπλνδεπηηθφ αηνκηθφ θάθειν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν. 

III. Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο νηθείαο έθζεζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν αμηνινγεζείο εθπαηδεπηηθφο έρεη θξηζεί σο "ειιηπήο" ζε θάπνην 

θξηηήξην, ν αμηνινγεηήο νθείιεη λα πξνηείλεη θαηάιιειεο κνξθέο επηκφξθσζεο, 

ελδνζρνιηθήο θπξίσο θχζεο. Ζ αμηνιφγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επαλαιακβάλεηαη ζε 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φρη ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. Οη εθζέζεηο 

απηναμηνιφγεζεο ζπλνδεχνληαη, πξναηξεηηθά, απφ αηνκηθφ θάθειν ζηνλ νπνίν θάζε 

αμηνινγνχκελνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα θάζε είδνπο δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ. 

IV.4. Ζ έθζεζε απηναμηνιφγεζεο θαη ν αηνκηθφο θάθεινο απνζθνπνχλ ζηελ πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε ηνπ αμηνινγεηή θαη δελ ηνλ δεζκεχνπλ ζηελ αμηνινγηθή ηνπ θξίζε. 

V. Αμηνινγεηήο πνπ απνβάιιεη ηελ θχξηα ηδηφηεηά ηνπ ην αξγφηεξν δεθαπέληε εκέξεο 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αμηνινγηθήο πεξηφδνπ, ιφγσ δηνξηζκνχ, κεηάζεζεο, απφζπαζεο, 

κεηάηαμεο ή κεηαθίλεζεο ζε άιιε ππεξεζία, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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VI. Αμηνινγεηήο πνπ άζθεζε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο επζχλεο πνπ θαηέρεη γηα ηέζζεξηο 

ηνπιάρηζηνλ, ζπλερφκελνπο κήλεο, αιιά απνκαθξχλζεθε ην αξγφηεξν πέληε εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο αμηνινγηθήο πεξηφδνπ, ιφγσ απαιιαγήο απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ή ιφγσ 

ππνβηβαζκνχ ή ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο, δελ ζπληάζζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππαιιειηθή ζρέζε ιχζεθε ιφγσ παξαίηεζεο, ζπκπιήξσζεο 

ηνπ νξίνπ ειηθίαο ή ηξηαθνληαπεληαεηίαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νη 

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, απφ 

αλαπιεξσηέο αμηνινγεηέο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνπο άκεζνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

αμηνινγεηψλ, ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ θαζεθφλησλ φζσλ απνκαθξχλνληαη. 

VII. Ζ δηνηθεηηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηελεξγείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο. Ζ δηνηθεηηθή αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ δηελεξγείηαη 

κεηαμχ 1εο Φεβξνπαξίνπ θαη 15εο Μαΐνπ θάζε έηνπο. 

VIII. Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη, κε ή ρσξίο αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κία, 

ηνπιάρηζηνλ, θνξά αλά ηξηεηία εληφο ζπλερνχο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 2 κήλεο (δηκεληαία αμηνινγηθή πεξίνδνο), (Άξζξν 17 πληάγκαηνο). 
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2.4.4. χζηεκα απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο   

- Μηα άιιε Πξνζέγγηζε /Πξφηαζε 

Ζ πξφηαζε απηή ήηαλ κία απφ ηηο εξγαζίεο πνπ είρακε ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαζέζνπκε  πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επηκφξθσζήο καο σο Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο 

Δθπάηδεπζεο ζην ΔΚΓΓΑ «Ηζηηληνχην Δπηκφξθσζεο Αζήλα» ην 2015 θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πάξνπκε ηε Βεβαίσζε – Πηζηνπνίεζεο  ηεο Καζνδεγεηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηηθνχ, (παξ. 

9 άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3848/2010.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα φπσο επηζεκάλακε θαη παξαπάλσ, εθδειψλεηαη έλα πνιχ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο γηα ηα δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο. 

Απηφ απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε ελφο εξγαιείνπ αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αχμεζε ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Παξάιιεια ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επηδίσμε απφ κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο γεληθφηεξα (Chrysos, 2000). 

 ζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε καο γηα ην ζχζηεκα απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε 

αμηνιφγεζε έρεη δηέιζεη απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαη έρεη πάξεη πνιιέο κνξθέο. Οη δηάθνξεο 

ηάζεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη θαηά θαηξνχο ζην ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, έρνπλ 

αλαπφθεπθηα επεξεάζεη ην ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο. ην 

πιαίζην απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, φπσο ην κνληέιν ηεο 

επηζεψξεζεο κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε δηνίθεζε θαη ην νπνίν βαζίζηεθε 

ζηηο αξρέο ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο πνπ αλέπηπμε ν Taylor γηα ηνλ παξαγσγηθφ εξγάηε. 

Μηα αλαρξνληζηηθή θαη κε παξαγσγηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Απφ 

ηηο πην ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο απνηειεί, ε επηζεψξεζε κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ φπνπ αθνξά κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ απαηηεί εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη αμηνινγεηή.        

  ην πιαίζην ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κηαο δεκνθξαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη Holland θαη Garman (2001) πξνηείλνπλ κηα αμηνιφγεζε ηεο 

νπνίαο ην πιαίζην βαζίδεηαη ζηα εμήο: 
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a. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ άηνκα πνπ ζεσξνχληαη δξψληα 

ζπλππνθείκελα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ ηεθκεξησκέλεο 

θξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

b. ην θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο, πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί. 

c. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελδπλακψλνληαη γηα ην πψο ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

παίξλνπλ ζα ελδπλακψζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο. 

d. Ο ξφινο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ παξακέλεη ζεκαληηθφο. 

    Οη ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ έρνπλ επεξεάζεη θαη ην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο, κε 

απνηέιεζκα λα ππνζηεξίδνπλ φηη αλ έλα ζχζηεκα πξνζθέξεη θίλεηξα, ηφηε γίλεηαη πην 

απνηειεζκαηηθφ κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλα παξάδεηγκα 

ζπζηεκάησλ ακνηβψλ είλαη νη θιίκαθεο αλέιημεο.      

 Σν παξαθάησ πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηφζν γηα ηελ πνηνηηθφηεξε βειηίσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ ε νπνία απνηειεί ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, φζν 

θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηειηθή 

αμηνιφγεζε. Αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην άηνκν ζηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

ηεξαξρίαο, έρεη θαη αλάινγα θαζήθνληα. Γηα παξάδεηγκα έρνπκε ηνπο επί δνθηκαζία 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο αμηνινγεηέο.  Μηα 

πξφηαζε γηα ηνπο θνξείο αμηνιφγεζεο, είλαη ε αμηνπνίεζε ηφζν εζσηεξηθψλ φζν θαη 

εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ. Γηα παξάδεηγκα αλ ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο είλαη ε 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνινγνχλ ηφζν άηνκα κέζα απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε π.ρ. έλαο εθπαηδεπηηθφο κε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε,, φζν θαη 

κηζζσκέλνη αμηνινγεηέο έμσ απφ απηή π.ρ. έλαο παηδαγσγηθφο ζχκβνπινο γηα κηα ζπλνιηθή 

εθηίκεζε (Γεκεηξφπνπινο, 1999).         

 Μηα απφ ηηο ζχγρξνλεο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο ζην ρψξν ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη ε 

κεληνξηθή πξνζέγγηζε ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα αμηνπνηεζεί. πκβαίλεη φηαλ έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο, απνδέρεηαη λα 

ππνζηεξίμεη θάπνην άιιν κέινο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζηφρν ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ βειηίσζε. Ζ κεληνξηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα θαίλεηαη λα 

είλαη ζεκαληηθή, ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο κέληνξεο, 

θαζψο ληψζνπλ φηη πξνζθέξνπλ θαη αλαγλσξίδεηαη παξάιιεια ν ξφινο ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο (Παζηαξδήο, αββίδεο & Σζηάθθηξνο, 2007).  
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Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε  

   ην πιαίζην ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, βαζηθφο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε 

πνηνηηθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Με ηε βνήζεηα ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηεο απηναλάιπζεο θαη ηεο ιήςεο 

λέσλ δηνξζσηηθψλ απνθάζεσλ, ζα πξνθχπηεη κηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ηφζν νη κέληνξεο, φζν θαη νη αλψηεξνη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγεηέο, 

ζα πξέπεη λα ζπλαληνχληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηπρφλ δηδαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, λα ζπκβνπιεχνπλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο θαη λα πξνζθέξνπλ 

βνεζεηηθφ πιηθφ. Παξάιιεια λα ελεκεξψλνπλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη ηδηαίηεξα νη αλψηεξνη αμηνινγεηέο, κπνξνχλ λα γίλνπλ ε ζχλδεζε κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

πξντζηάκελσλ αξρψλ, έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εηζεγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζέκαηα φπσο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθά βηβιία θηι. 

Οη βαζηθέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα καο δψζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηα πιαίζηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

a. Παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο : Απηή κπνξεί λα είλαη είηε κεληνξηθή-

ζπλαδειθηθή, είηε απφ θάπνηνλ αμηνινγεηή θαη γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ πξνο αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ. Καηά ηε δηδαζθαιία ν 

αμηνινγεηήο, ζπκπιεξψλεη έλα θχιιν αμηνιφγεζεο ην νπνίν άπηεηαη ζηηο ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο 

χιεο, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ηάμεο-καζεζηαθφ θιίκα θηι. Με ηελ ρξήζε 

δηαβαζκηζηηθψλ θιηκάθσλ, ν αμηνινγεηήο πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα 

ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη επηηπρία ζην κάζεκα¨, ν αμηνινγεηήο επηιέγεη ηελ πην 

αληηπξνζσπεπηηθή.  

b. Υξήζε εξσηεκαηνινγίσλ εηεξναμηνιφγεζεο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο: 

Γηα παξάδεηγκα έλα εξσηεκαηνιφγην θηηαγκέλν θαηάιιεια γηα ηνπο καζεηέο, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί θάπνηνη γνλείο ή παηδηά λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ θάπνηεο 

πηπρέο ηνπ έξγνπ ηνπ. 

c. Δξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο: Γίλεη ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηεί θαη λα 

αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ην θαηά πφζν πέηπρε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. 
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d. Φάθεινο επηηεπγκάησλ: Μηα ζχγρξνλε ηάζε ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο 

απνηεινχλ νη θάθεινη επηηεπγκάησλ, νη νπνίνη απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

θαη έλα ηζηνξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο αλαζηνραζκφο ηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεη ν θάθεινο, ζηνρεχεη ζηελ επίγλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα 

ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Θεσξείηαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ εθζέζεσλ 

αμηνιφγεζεο. ηφρνο είλαη λα πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα δείγκαηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Απηφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηεθκεξησκέλεο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθζέζεηο άιισλ αμηνινγεηψλ, φπσο κεληφξσλ 

ζην πιαίζην ηεο έλδεημεο ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

παξαθνινχζεζεο, θνηλσληθή πνιηηηζηηθή πλεπκαηηθή δξάζε, δξάζε ζηε ηάμε, 

δξάζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Γεκεηξφπνπινο, 1999 ; αββίδνπ, 2007. 

Σειηθή αμηνιφγεζε  

         Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε έρεη σο ζηφρν ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν γηα ζθνπνχο κνληκνπνίεζεο απηψλ πνπ ηεινχλ ππφ 

δνθηκαζία, φζν θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πξναγσγήο απηψλ πνπ είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί.  

Οη βαζηθέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνχ 

 Κιηληθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

 Φάθεινο επηηεπγκάησλ 

        Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε ησλ αδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα θξίλεη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ή κε ηνπ πξνο κνληκνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ. Καηά ηελ εηζδνρή ηνπ λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζεκαληηθή ζηήξημε απφ ηνπο κέληνξεο. 

Απνηειέζκαηα – πκπεξάζκαηα 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία, ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα κηα πνηνηηθφηεξε εθπαίδεπζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία. 

ην πιαίζην απηψλ ησλ θηλήηξσλ είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ θχξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία απηή, ε επηκφξθσζε θαη ε ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ην έξγν ηνπο, ε αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  
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         Σα παξαπάλσ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα καζεηνθεληξηθή αμηνιφγεζε, φπνπ ην 

φθεινο ζα ζηξέθεηαη ζην βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλ καζεηή. Ο 

εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ κηα βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ κέζα απφ ηελ  απηναμηνιφγεζε ηεο 

δνπιείαο ηνπ θαη ηεο επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο αμηνινγεηέο ηνπ, ελψ 

παξάιιεια ζα σθειεζεί ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο δειαδή ν ίδηνο 

καζεηή 

Γεληθά πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο : 

       Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη έλα βαζηθφ αγαζφ θαη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα 

παξέρεηαη ζηα κέιε ηνπ. κσο, αλ ε πνιηηεία κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηφηε απηνκάησο 

ηελ ειέγρεη θηφιαο. Ζ εθπαίδεπζε έηζη γίλεηαη έλα πνιχ ηζρπξφ κέζν επηβνιήο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο φπνηαο θξαηηθήο εμνπζίαο. 

        Μφλν απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θαη κεηά, αξρίδεη ην θξάηνο λα ξπζκίδεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην δπηηθφ θφζκν. Ζ εμέιημε απηή ζπλνδεχεη ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. πσο γξάθεη ν P. Miller «ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ην θξαηηθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα επηβιήζεθε ζηνπο εξγαδφκελνπο, απηνί 

ηαπηφρξνλα ηνπ αληηζηάζεθαλ, ην ππεξαζπίζηεθαλ θαη ην ρξεζηκνπνίεζαλ». 

       Δδψ δελ καο ελδηαθέξνπλ ηφζν νη ηζηνξηθνί κεραληζκνί πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηδέαο ηεο θξαηηθήο παηδείαο. Μαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ην θαηά πφζν ζα 

πξέπεη ε πνιηηεία λα ειέγρεη ηελ εθπαίδεπζε. Θα αλαδεηήζνπκε επνκέλσο επηρεηξήκαηα ππέξ 

ή θαηά ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ παηδεία. 

        Αλ ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα παξάγεη θαινχο πνιίηεο, δειαδή αλζξψπνπο πνπ 

ζα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επλνκνχκελεο 

πνιηηείαο, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα εκπιαθεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γη‟ απηφ θαη ν 

Πιάησλαο, ν Υνκπο ή ν Καλη δεηνχλ λα εκπιαθεί ην θξάηνο ζηελ εθπαίδεπζε ζε κηα επνρή 

φπνπ ε εθπαίδεπζε ήηαλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ γνληψλ. Ζ ζπλχπαξμε ησλ 

αλζξψπσλ θαη ε επδαηκνλία κηαο θνηλσλίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Απηφ δελ είλαη φκσο, ην κνλαδηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. 

         πλνςίδνληαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε θαη ν παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο. 
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Δπίζεο: 

i. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ ζηειέρνπο θξίλεηαη απζηεξά αλαγθαίνο θαη 

θαζνξηζηηθφο, θαζψο ν ίδηνο σο θαζνδεγεηήο, απνηειεί ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ 

θνξέα ζηε δεκηνπξγηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ ηνπ. Έηζη, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ 

πιελ ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη βαζηθά αλζξσπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο είλαη ε απηνλνκία, ν απηνέιεγρνο, ν απηνζεβαζκφο, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα θ.α. 

ii. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ αίζνπζα ηεο δηδαζθαιίαο, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν νθείιεη λα 

έρεη σο ζεκέιην έλα πξνκειεηεκέλν ζηαδηαθφ ζρέδην εξγαζίαο, ην νπνίν ζα 

απνηειέζεη ην γλσζηηθφ θαη΄ επέθηαζε θαη ην εζηθφ επηζηέγαζκα ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

iii. Ο δάζθαινο/ζηέιερνο κέζσ ησλ ζηφρσλ ηνπ  αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ην 

πεξηερφκελν, ε δηαδηθαζία, ην απνηέιεζκα) νθείιεη πξνζαξκφδνληάο ηα ζηα ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (ελδηαθέξνλ, εηνηκφηεηα, καζεζηαθφ 

πξνθίι), ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο λα 

πξαγκαηψζεη κία πνηθηιία δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία θαη ηελ πνηνηηθή αλαδφκεζε ησλ καζεηψλ. 

iv. πλεθπαίδεπζε θαη ΣΠΔ  (βαζηθά ςεθηαθά εξγαιεία κάζεζεο) παξέρνπλ 

πνιππνίθηιεο δπλαηφηεηεο θαη ξπζκνχο κάζεζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

δηαθνξεηηθά κεηαβιεηά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ. Ζ ηερλνινγία 

ζεσξείηαη σο βαζηθφ κέζν επηπξφζζεην ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

αλακθηζβήηεηα ζπληειεί ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

νη δάζθαινη δηεμάγνπλ ην πξνθαζνξηζκέλν έξγν ηνπο κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη 

ηα παηδαγσγνχκελνη δέρνληαη θαη αθνκνηψλνπλ ηηο θαηαηγηζηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ επηβάιιεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. 

v. Οη ζεσξεηηθνί ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ ζεσξνχλ φηη µία ζχγρξνλε 

θνηλσλία απνηειείηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκνηνγελή πιεηνςεθία θαη απφ κηθξέο 

κεηνλφηεηεο µε ηνπο δηθνχο ηνπο πνηθίινπο πνιηηηζκνχο. Απηνί νη πνιηηηζκνί 

πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ θαη λα γίλνπλ απνδεθηνί. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαζθαιίδνληαη αξκνληθέο ζρέζεηο  ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσλία. ηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο αλαπηχζζεηαη ε πνηθηιία ησλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ιακβάλνληαη 

ππφςε νη δηαπνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη αληηκεησπίδνληαη 
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ζέκαηα ζρεηηθά µε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο ξαηζηζηηθέο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ηεο 

θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο.  

vi. ηε ζρνιηθή ηάμε εκπιέθνληαη παηδηά κε δηαθνξεηηθέο πξνγελέζηεξεο γισζζηθέο 

δνκέο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη θαινχληαη λα μεπεξάζνπλ ηελ αλνκνηνγέλεηά ηνπο θαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά αλάινγα κε ηα ζρνιηθά πξναπαηηνχκελα. Σν 

ζρνιείν απεηθνλίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιιαπιφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο, 

φζν θαη ηελ απαίηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ εμηζνξξφπεζεο ησλ 

αληζνηήησλ, νη νπνίεο αλάγνληαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ. 

vii. Έλα πνιχπινθν πιέγκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζε καζεηέο απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο καο θαζηζηά πξνλνκηνχρνπο παξαηεξεηέο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε φια ηα βήκαηα ηεο καζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ  επηθνηλσλία ζηελ ηάμε δηαζαιεχεηαη απφ ηελ αληαλάθιαζε ησλ 

λέσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

γίγλεζζαη. 

Οη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εκπινθή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο είλαη:  

a) Οη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλσληθή δηάθξηζε θαη ηνλ 

πνιηηηζκηθφ ξαηζηζκφ. 

b) Οη κεησκέλεο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

c) Ο  ζρνιηθφο ρψξνο θαη ηδηαίηεξα νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο βαζίδνληαη ζε έλα  κνληέιν, 

ην νπνίν έρεη κφλν ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη έηζη φπσο είλαη 

δηαξξπζκηζκέλνο νη αίζνπζεο δελ επηηξέπνπλ παξά κφλν παξαδνζηαθνχ ηχπνπ 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Έρεη απνδεηρηεί φηη δελ επλννχλ θαζφινπ ηελ έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο κέζα ζην θιίκα ηεο ηάμεο, αιιά νδεγνχλ 

ζηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ζε ζρνιηθή απνηπρία.  

d) Γηαπηζηψλνπκε, επίζεο, φηη ππάξρεη κία ζνβαξφηαηε αγθχισζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη ηειεπηαίεο αλαζηέιινπλ ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη πξνσζνχλ έλαλ αληαγσληζηηθφ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο. ηνλ αληίπνδα, νη νκαδνζπλεξγαηηθέο κέζνδνη έρεη απνδεηρζεί φηη 

επλννχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία.  

e) Ζ ειιηπήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

f) Πξφβιεκα, φκσο, κπνξεί λα είλαη θαη ε απφπεηξα γηα θαηάξγεζε ηεο δηαθνξάο ησλ 

πνιηηηζκψλ.  
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g) Ζ έθθξαζε επηζεηηθφηεηαο νδεγεί ζε  πνιηηηζκηθή ζχγθξνπζε.  

h) Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία ραξαθηεξίδεηαη ινηπφλ απφ αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ φξσλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα εληάζζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο, σο κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

i) Ζ απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζξηακβεχεη ζηε ζεσξία, αιιά ιαλζάλεη ζηελ 

πξάμε. Γελ κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ, 

ρσξίο λα γλσξίδνπκε πνηνο είλαη ν άιινο θαη απφ πνχ πξνέξρεηαη.   

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ θαηάξγεζε ηεο ηεξαξρηθήο ζθέςεο θαη 

ηελ απνζπληφληζε ηεο ινγηθήο, δηφηη κέζα απφ ηελ ηεξαξρηθή ζθέςε ζεκειηψλνληαη νη 

αλάξκνζηνη δηαρσξηζκνί ησλ καζεηψλ. 

 Οη ζηφρνη  κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζεκειηψλνληαη ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα  θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο έρνπλ σο εμήο: 

 Να ιακβάλεηαη ππφςε ην πεξηβάιινλ ηεο δσήο θαη ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή. 

 Να ζπκβάιινπλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. 

 Να δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ 

θνηλσλία. 

 Να θαηαπνιεκάηαη ν ξαηζηζκφο πνπ πξνθχπηεη κέζα ζηνπο πνιηηηζκνχο θαη ζηηο γιψζζεο. 

 Ζ ζρνιηθή ηάμε πξέπεη λα νξγαλψλεηαη θαη λα αλαπηχζζεη ηε δπλακηθή ηεο θαηά ηξφπν ψζηε 

λα ιεηηνπξγεί σο ζπκπιήξσκα ησλ καζεηψλ  θαη σο πξνέθηαζε ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. 

 Να εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ θαη λα δηακνξθψλεη πγηείο βάζεηο γηα 

κειινληηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

 Να πξνζθέξεηαη σο πεδίν ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ θαη σο ηθαλή ζπλζήθε 

δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο.. 

 Να εληζρχεη ηηο αληηζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ 

παζεηηθή αθνκνίσζε. 

     Αθφκε  νη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ: 

 ηε δηακφξθσζε ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, θαη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο  ζηα 

παηδηά, ηα νπνία είλαη θνξείο κηαο άιιεο θνπιηνχξαο. 
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  Οη ζπλζήθεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηελ 

θνηλσλία θαη φρη νη ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ δηαπνιηηηζηηθνχ 

καζήκαηνο είλαη πνιιέο θαη βαζίδνληαη ζηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ησλ πνιηηηζκψλ, θαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. 

 Ζ  πνιππνιηηηζκηθφηεηα  δεκηνπξγήζεθε  γηα  λα  εθθξάζεη  θαηαζηάζεηο  πνιηηηζηηθνχ 

πινπξαιηζκνχ  πνπ δηακνξθψλεηαη βαζκηαία ή ζην πιαίζην ηεο ζπλχπαξμεο δηαθφξσλ 

θνηλσληψλ ή ζηελ πεξίπησζε  έλσζεο δηαθφξσλ  θνηλσληψλ  κε ζηφρν  ηε δεκηνπξγία ελφο 

επξχηεξνπ ζρεκαηηζκνχ ή ζην παγθφζκην  επίπεδν. Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα  εκθαλίδεηαη 

θπξίσο  ζαλ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσλία. 

 Σν λα θαηαλνήζεηο ην λφεκα ηνπ δηαπνιηηηζκνχ πξνυπνζέηεη λα θαηαλνήζεηο ηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο. ήκεξα αλαγλσξίδνπκε ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο ην 

δηθαίσκα λα ππάξρνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη, λα είλαη ίζνη θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη 

δηαινγηζκνχο. ε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, θάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα 

εθπαηδεχεηαη, ψζηε λα δηαηεξεί θαη λα εθδειψλεη ην δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ, αιιά θαη λα 

θαηαλνεί ην δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν. 

            Ζ αλαθνξά ζε κηα δηαπνιηηηζκηθή θνηλσλία θαη γεληθφηεξα ζε κηα δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

είλαη αλάγθε λα επηζεκαλζεί σο πξνο ηε δηάθξηζε ησλ φξσλ ηνπο.  

  Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα δηεξεπλά ηελ νπζία ηνπ θαηλνκέλνπ, ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο δνπλ θαη κέλνπλ ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ 

ρψξν θαη πξνζπαζνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε θνηλφηεηεο ζηεξηγκέλεο ζηελ αιιειεγγχε, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο πσο θάζε πνιηηηζκφο έρεη ηε δηθή ηνπ αμία.  Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

πξνυπνζέηεη ηε ζπλχπαξμε, ε νπνία ζέβεηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ άιινπ. 

           ηηο ζχγρξνλεο δηαπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο παξαηεξείηαη απφ ην έλα κέξνο κηα ηάζε 

αλαδήηεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηάο καο θαη απφ ηελ άιιε κηα παξαγσγή παγθφζκηαο 

ζχγρξνλεο καδηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ κηα ηάζε παγθνζκηνπνίεζεο. 

          Ζ  δηαπνιηηηζκηθφηεηα   ζηνρεχεη ζην  λα  θαζνξίζεη ηνπο  φξνπο  θαη  ηνπο  θαλφλεο 

ζηνπο νπνίνπο ν  άλζξσπνο   θάζε  θπιήο  θαη  ρξψκαηνο,  πίζηεο  θαη  ηδενινγίαο  λα  δεη   

αξκνληθά   κε   ηνπο  γχξσ  ηνπ,  αθφκα  θη   αλ   απηνί   δελ  κνηάδνπλ   κε   απηφλ,    δελ   

απνδέρνληαη   ηα   πηζηεχσ   ηνπ   θαη   δελ   ζπκκεξίδνληαη   ηηο   απφςεηο  θαη ηα πηζηεχσ 

ηνπ.            



157 
 
  

        Αλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο  φηη ην ζρνιείν δελ παξέρεη ίζεο επθαηξίεο  ζηα παηδηά ησλ 

θαησηέξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη αλαπαξάγεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο,  ηφηε ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ίζεο επθαηξίεο γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ πιεζηάδεη ηα φξηα ηεο νπηνπίαο. Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη 

δηαπνιηηηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δελ ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν ή ζηα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Σν ειιεληθφ πλεχκα θαη ε ειιεληθή θνηλσλία πνπ ην εθθξάδεη απνδείρηεθε αλνηθηφ 

ζε άιιεο ηδέεο, λννηξνπίεο, πνιηηηζκηθά επηηεχγκαηα θαη ζηνπο θνηλσληθνχο ηνπο θνξείο. Σηο 

επηδξάζεηο ηνπο ηηο αθνκνίσζε δεκηνπξγηθά, αθνχ ην πξνλφκηφ ηνπ ήηαλ ε δηαιεθηηθή 

αληηπαξάζεζε θαη ε ζπλερήο εγξήγνξζε γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο.  

  Γηα λα επηθξαηήζεη ε ηζφηεηα  ζηελ εθπαίδεπζε θαη γηα λα εθπιεξσζνχλ νη ζθνπνί 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, θαιφ ζα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνξείο γεληθφηεξα  ηεο 

εθπαίδεπζεο λα ελδηαθέξνληαη παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε, λα ππάξρεη θνηλσληθή κέξηκλα 

γηα  ηα παηδηά. Αλ δελ ππάξρεη θνηλσληθή  θξνληίδα γηα ηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ, πσο 

κπνξεί λα ππάξρεη θαη ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο;   

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη εθπαίδεπζε αλζξψπηλε θαη ζθαηξηθή, δηφηη  

αγγίδεη ηηο ζχγρξνλεο αλζξσπηζηηθέο  θαη παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα.  

           Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη έλα βαζηθφ αγαζφ θαη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα 

παξέρεηαη ζηα κέιε ηνπ. κσο, αλ ε πνιηηεία κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηφηε απηνκάησο 

ηελ ειέγρεη θηφιαο. Ζ εθπαίδεπζε έηζη γίλεηαη έλα πνιχ ηζρπξφ κέζν επηβνιήο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο φπνηαο θξαηηθήο εμνπζίαο. 

             Μφλν απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θαη κεηά, αξρίδεη ην θξάηνο λα ξπζκίδεη 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Αλ ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα παξάγεη 

θαινχο πνιίηεο, δειαδή αλζξψπνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επλνκνχκελεο πνιηηείαο, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα εκπιαθεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γη‟ απηφ θαη ν Πιάησλαο, ν Υνκπο ή ν Καλη δεηνχλ λα εκπιαθεί ην 

θξάηνο ζηελ εθπαίδεπζε ζε κηα επνρή φπνπ ε εθπαίδεπζε ήηαλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ησλ γνληψλ. Ζ ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ θαη ε επδαηκνλία κηαο θνηλσλίαο κπνξεί λα 
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επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ δελ είλαη φκσο, ην κνλαδηθφ επηρείξεκα ππέξ 

ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. 

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο βξίζθεηαη  ζε έλα πεξηβάιινλ πξνθιήζεσλ 

θαη απαηηήζεσλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο. πνηεο δηαπηζηψζεηο θαη παξεκβάζεηο γίλνληαη ζην ζρνιείν ή ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζηε γεληθή αίζζεζε πνπ έρνπκε γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Απαηηνχληαη ζπζηεκαηηθέο, νξγαλσκέλεο θαη αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο 

δηεξεχλεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν γηα 

ηνπηθέο φζν θαη γηα γεληθφηεξεο παξεκβάζεηο, ζρεδηαζκφ θαη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα.  

 Οη ζχγρξνλεο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζπλδένληαη κε κηα νιφπιεπξε αμηνιφγεζε ζε 

φια ηα επίπεδα πνπ αθνξά: ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ νη 

ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθνί, ζηελ επηκφξθσζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπο, ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηα εγρεηξίδηα, 

ζηελ επηκφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, ζην καζεηή θ. α. 

 Ζ  εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ νδήγεζε ζε αξθεηά 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. ηα αξλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ ηα εμήο: 

Δπηβάξπλε γξαθεηνθξαηηθά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, δελ ππήξρε αληίζηνηρνο εξγαζηαθφο ρξφλνο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλαληήζεσλ, επηιέγνληαλ ζπρλά απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο  δείθηεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ θη επίζεο ε κεηαθίλεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγνχζε αξθεηέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ άιιε φκσο, βειηίσζε ηε ζπιινγηθφηεηα, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη γεληθφηεξα απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη  

παηδαγσγηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζπλνιηθφ πιαίζην θαηέδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε επάξθεηα ζ‟ απηή ηε ζπλερή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία απηo-

αμηνιφγεζεο θαη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

 Απαηηείηαη φκσο ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ππεπζπλφηεηαο απφ ηε 

κεξηά ηεο Πνιηηείαο: ρξεηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην πνπ ζεκαίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζαθείο δηαηππσκέλνη θαη θνηλά απνδεθηνί φξνη (πιαίζην, δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο). 

 Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο, ε ελδειερήο ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο ζθνπνχο θαη 
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ηε ρξήζε ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα αξζνχλ νη επηθπιάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηε ρξήζε ησλ αμηνινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη λα αληηκεησπηζζεί κε αλάινγνπο πφξνπο ν 

επηπξφζζεηνο θφξηνο εξγαζίαο ηνπο. Δίλαη αθφκε ζεκαληηθφ λα δηακνξθσζεί έλα αμηνινγηθφ 

πιαίζην πνπ ζα επηηξέπεη ηελ απνδνρή ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο θαη ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ε επηβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ πάλσ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νδεγεί ζηελ απνηπρία ηνπο.  

ε αληηδηαζηνιή κε απηά, ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ππνζηήξημή ηνπο θαη ε 

ελζάξξπλζε απηψλ πνπ θάλνπλ, ζπληζηά κηα πνιηηηθή παηδαγσγηθή κε νπζηαζηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο, ηεο ζπλεθπαίδεπζεο.  

 Κξίλεηαη  αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4024/2011 πνπ ζπλδέεη ηηο 

πξναγσγέο κε ηηο πνζνζηψζεηο θαζψο πξάγκαηη απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ φιε αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παξφιν πνπ ε ειιεληθή εκπεηξία έρεη κέρξη ζήκεξα δείμεη φηη ε εθαξκνγή ελφο λένπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο δνκψλ ζπλαληά κεγάια κεηνλεθηήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζε πξνβιήκαηα 

ζηειέρσζεο, ππνδνκψλ θαη  εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,  βξίζθνληαη ζήκεξα ππφ εμέιημε θαη εθαξκνγή.  

             Δλ θαηαθιείδη, ζηε ζχγρξνλε επνρή ζηελ νπνία ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα δηα βίνπ 

ηαμίδη, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηδαθηηθή ηεο πνξεία λα είλαη ζπλαθήο κε ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο δηαθέξνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, κέξα κε ηελ κέξα κε 

απνηέιεζκα ε νκνηνγέλεηα λα δηαζπάηαη. Γη΄ απηφ ην ιφγν θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

εθαξκφδεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε θαη ε δηαπνιηηηζκηθή δηδαζθαιία, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε κάζεζε, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηηο δηαθνξέο ησλ 

καζεηψλ ζηελ πνηθηιφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ή ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ησλ καζεζηαθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο απνζθνπψληαο ζηελ πινπνίεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ζηελ ελεξγεί εθαξκνγή ηεο. 

           Οη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί γηα ηνπο καζεηέο θαη ην γεγνλφο απηφ απνηειεί έλα επνηθνδνκεηηθφ αθφκε 

ιφγν ηεο ελαζρφιεζήο καο κε ην ζέκα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο 

δηδαζθαιίαο. Θεσξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή έξεπλα  κπνξεί λα αλαδεηρζεί 

αξσγφο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζηελ δηαθαή αλαδήηεζή καο δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Κεθάιαην 3: Γηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο  

            Πξηλ εζηηάζνπκε ζηηο δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, 

πνπ απνηειεί θαη ην επίθεληξν ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ηεο δηνίθεζεο, εμεγψληαο φξνπο φπσο «εγεζία» θαη «κάλαηδκελη 

(management)» θαη πεξηγξάθνληαο «ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε». ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε 

ππάξρνπζα ειιεληθή εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, ηα δηνηθεηηθά ηεο ζηειέρε, ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ηνπο θαζψο θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 

3.1. Ηγεζία θαη Μάλαηδκελη 

 Σν κάλαηδκελη ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ζπλνπηηθά σο ε δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη ειέγρνπ ησλ αλζξψπηλσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, θπζηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ, ψζηε λα 

επηηπγράλνληαη απνηειεζκαηηθά νη ζηφρνη ηνπ (Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή 2003). Δίλαη 

πεξηζζφηεξν έλαο ηερληθφο φξνο πνπ ζπλδέεηαη κε ζηελφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζε αληίζεζε κε 

ηνλ φξν ηεο εγεζίαο πνπ ζεσξήζεθε πην θαηάιιεινο, γηα λα απνδψζεη ηελ εζηθή, 

επαγγεικαηηθή θαη δεκνθξαηηθή δηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ σο νξγαληζκψλ (Grace, 1995). 

 Μεξηθνί εξεπλεηέο ζπλδένπλ ην κάλαηδκελη κε ηε δηνίθεζε θαη ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, ελψ ηελ εγεζία κε ηελ θαηλνηνκία θαη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ 

(MacBeath, 2003). Δλψ δειαδή ην κάλαηδκελη επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξφηεηαο 

δηαηεξψληαο ζηαζεξέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, ε εγεζία αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

αλζξψπσλ πξνο ην φξακα, δεκηνπξγψληαο ζπρλά ζεακαηηθέο αιιαγέο (Kotter, 2001). 

Κάπνηνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θάλνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ δχν ελλνηψλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ επθπνινγήκαηα, («νη δηεπζπληέο είλαη νη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ ηα πξάγκαηα 

ζσζηά, ελψ εγέηεο είλαη εθείλνη πνπ θάλνπλ ηα ζσζηά πξάγκαηα» (Bennis & Nanus, 1985, ζ. 

21) ζέινληαο ίζσο λα ηνλίζνπλ πσο ε εγεζία θηλείηαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

ηνπ κάλαηδκελη. Μηα αθφκα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ είλαη πσο ε ζέζε 

ηνπ κάλαηδεξ είλαη ζεζκνζεηεκέλε απφ θάπνηα αξρή κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε δηνηθεηηθψλ 

επζπλψλ, ελψ ν εγέηεο είλαη πξφζσπν πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη αληιεί ηελ εμνπζία ηνπ – 

αλεμαξηήησο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο - απφ ηνπο γχξσ ηνπ, νη νπνίνη ηνλ αθνινπζνχλ ζηηο 

απφςεηο ηνπ εθνχζηα. 

 Ζ εγεζία είλαη ζηξαηεγηθή, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο αμίεο, ηνλ  εζηθφ ζθνπφ θαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ ην φξακα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην κέιινλ. Σν management 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη ην κέζν πνπ θάλεη απηφ ην φξακα πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, 



161 
 
  

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε εθπαίδεπζε ζηηο κέξεο καο, ρξεηάδεηαη ζηειέρε πνπ λα έρνπλ ηφζν 

εγεηηθέο δεμηφηεηεο φζν θαη δηνηθεηηθέο (κε ηελ έλλνηα ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

management). 

 

3.2.Μεηαζρεκαηηζηηθή Ηγεζία 

   ην ζεκείν απηφ θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ ζέκαηφο καο, είλαη λνκίδνπκε πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ λα θάλνπκε αλαθνξά ζηε Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία 

(transformational leadership), ε νπνία ζχκθσλα θαη κε ηνλ BM Bass, (1990), ζε ζρεηηθή ηνπ 

βηβιηνγξαθία, "Απφ ηε πλαιιαγή ζηελ Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία: Μαζαίλνληαο λα 

κνηξαζηνχκε ην ξακα", ζεσξείηαη ε πιένλ ζχγρξνλε θαη αλψηεξε εμειηθηηθά κνξθή 

εγεζίαο.          

ηε Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία, έρνπκε ζα ιέγακε απηφ αθξηβψο πνπ επηζεκαίλνπκε θαη 

παξαπάλσ, δειαδή ηε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη λα θάλεη κε αμίεο θαη αξρέο. Δδψ έρνπκε ηνλ 

εγέηε πνπ αλαδεηθλχεη πξαγκαηηθά κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, ην ζεζκφ πνπ 

ππεξεηεί, αιιά ζπγρξφλσο επηηπγράλεη λα αλαδεηθλχεηαη θαη ν ίδηνο, αληιψληαο εμνπζία, 

θχξνο, ζεβαζκφ, αλαγλψξηζε θαη εκπηζηνζχλε απφ ηνπο γχξσ ηνπ. Δίλαη ν εγέηεο πνπ έρεη 

πξαγκαηηθά ηελ ηθαλφηεηα λα εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη λα ηνπο 

πξνθαιεί ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ εζειεκέλα, λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί, (έλλνηα ζχκθσλα κε ην Θενθηιίδε Υ.,2012 πνπ έρεη θεληξηθή ζέζε ζηε 

δηνίθεζε νξγαληζκψλ), λα θάλνπλ θαιά πξάγκαηα καδί ηνπ θαη λα ηα θάλνπλ θαη θαιά.  

Δίλαη ν εγέηεο πνπ ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά θαη ζπλεξγαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπ δελ είλαη απιή αξηζκνί γηα απηφλ, αιιά άλζξσπνη κε ηδηαηηεξφηεηεο, αδπλακίεο, 

θαιέο θαη θαθέο ζηηγκέο θαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπ, είλαη άλζξσπνη κνξθσκέλνη, κε ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, 

εθπαηδεπηηθνί κε άπνςε γηα φια ηα ζέκαηα, αιιά θαη πνιινί απ‟ απηνχο εμεηδηθεπκέλνη 

επηζηήκνλεο ηνπο νπνίνπο αμηνπνηεί, δίλνληαο ηνπο ηελ επθαηξία, λα αλαδείμνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο απηέο, ηηο γλψζεηο ηνπο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

 Δίλαη ν εγέηεο πνπ πξαγκαηηθά βιέπεη κπξνζηά θαη επηδηψθεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο δνκήο πνπ πξνΐζηαηαη, κε αλνηθηφ κπαιφ θαη ραξαθηήξαο, ρσξίο ζχλδξνκα θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Δίλαη ν εγέηεο πνπ ηνικά λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ, 

αιιά θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ πξέπεη, ελψ ζπγρξφλσο δηαθαηέρεηαη απφ κεγαινςπρία, 
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ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη δηαθξηηηθφηεηα, αιιά θαη αλζξσπηά θαη αγάπε γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. Δίλαη απφιπηα πεπεηζκέλνο φηη κφλν κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηε ζχλζεζε απφςεσλ θαη ην 

δηάινγν, ζα θαηαθέξεη λα δηακνξθψζεη θαη λα επηηχρεη έλα πνιχπιεπξν θαη απνηειεζκαηηθφ 

παηδαγσγηθά πεξηβάιινλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο ελφο πεξηζζφηεξν 

“αλζξψπηλνπ” πξνζψπνπ ηεο δηνίθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί. 

χκθσλα κε ην Θενθηιίδε,( Θενθηιίδεο Υ. 2012ζει.205), «ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

θαη ε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο, θαζψο θαη νη αλάγθεο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, επηβάιινπλ ηε 

κεηαθίλεζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο  απφ έλα θαζαξά γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ζ‟ έλα 

κεηαζρεκαηηζηηθνχ ηχπνπ. ην κνληέιν απηφ ελψ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ινγηθφηεηα ζηελ 

επηδίσμε ζηφρσλ θαη ζηελ πνξεία εξγαζίαο, ππάξρεη, ηαπηφρξνλα, θαη ζεβαζκφο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κεηαθίλεζε απφ έλα παξαδνζηαθφ ζρνιείν 

εξγνζηαζηαθνχ ηχπνπ, ζ‟ έλα θηιειεχζεξν πξννδεπηηθφ ζρνιείν, ζην νπνίν ππάξρεη 

πεξηζψξην ειεχζεξεο ζθέςεο θαη αλάδεημεο ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θάζε εξγαδφκελνπ. Ζ 

κεηαιιαγή απηή πεξηγξάθεηαη σο κεηαθίλεζε απφ ηε γξαθεηνθξαηία ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή 

θαη ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία». 

χκθσλα επίζεο κε ηνπο, (Θενθηιίδεο Υ., 1994; αΐηεο, 2002 & Παζηαξδήο, 2004), ε 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, βνεζά απφ ηε κηα ζην λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηνί απφ φινπο, (εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο), νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαη 

απφ ηελ άιιε, λα επηηπγράλεηαη ε εζηθή δέζκεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζην ζπιινγηθφ φξακα, 

ζπκκεξηδφκελνη ηελ αληίιεςε πνπ αθνξά ηνπο ζηφρνπο απηνχο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Μάιηζηα ζην ζεκείν απηφ θαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη νη Θενθηιίδεο Υξήζηνο&Γηάγθνπ Γηάγθνο, (2012),ζην 12o πλέδξην 

Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ,«Ζ αλαηνκία ελφο δεκνηηθνχ ζρνιεηνχ κέζα απφ ην θαθφ 

ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο»Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, επηρεηξνχλ λα εηζεγεζνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελαλάδπζε πνηνηηθήο Καηαλεκεκέλεο Ζγεζίαο.ην 

θέληξν απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπνζεηνχλ, «ηελ επηκφξθσζε ηνπ επίζεκνπ 

εγέηε.χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλα ηνπ κηα θαηαλεκεκέλε κνξθή εγεζίαο είλαη 

δπζθνιφηεξε απφ ηελ εθαξκνγή κηαο εγεζίαοζπγθεληξσηηθήο κνξθήο.Ο επίζεκνο εγέηεο πνπ 

ζα θαιεζηεί λα πξνσζήζεη ηελ πνηνηηθή Καηαλεκεκέλε Ζγεζίαζα πξέπεη λα θπξηαξρείηε απφ 
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πςειέο αμίεο θαη ηδαληθά, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ πξαγκαηηθνχ εγέηε πνπ κε απηά ζα 

κπνξέζεη παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ,λα εκπλεχζεη αιιά θαη λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ νκάδαο. Βαζηθέο επίζεο πξνυπφζεζε είλαη 

ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ επίζεκνπ εγέηε πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ππφςε ηνπ «ηελ σξηκφηεηαηνπ πξνζσπηθνχ φπσο πξνηείλνπλ νη Hersey & Blanchard (1988) 

θαη δεχηεξν, λα έρεηζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ ηηο ηέζζεξηο παξακέηξνπο πνπ πξνηείλεη 

ν Spillane(2006), νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ απνδνρή απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ελφο 

νκφβαζκνχ ηνπο σο επίζεκνπ εγέηε. Οη παξάκεηξνη απηνί αθνξνχλ ην θνηλσληθφθεθάιαην, 

ην αλζξψπηλν θεθάιαην, ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην θαη ηελ θνπιηνχξα πνπραξαθηεξίδεη ηνλ 

αλεπίζεκν εγέηε. Σξίην, ν επίζεκνο εγέηεο λα αληηιακβάλεηαη ηεκνλαδηθφηεηα πνπ έρεη ε 

δηθή ηνπ ζρνιηθή κνλάδα σο αλνηρηφ ζχζηεκα, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Hoy & Miskel 

(2005). Χο εθ ηνχηνπ, λα θαηαλνεί φηη νη αλάγθεοηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο νπνίαο εγείηαη 

είλαη κνλαδηθέο, αιιά φρη ζηαζεξέο θαη έηζηλαθηλείηαη επέιηθηα, αιιά θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα». 

«Ο επίζεκνο εγέηεο, ζχκθσλα κε ηνπο Θενθηιίδε Υ.& Γηάγθνπ Γ., (2012),αθνχ έρεη 

ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε, δηέπεηαη θαη πξνσζεί αλψηεξεοαμίεο, κπνξεί θαη νθείιεη λα θηλεζεί 

επέιηθηα θαη λα νηθνδνκήζεη ηε δνκή θαη ηελθνπιηνχξα ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηελ ΚαηαλεκεκέλεΖγεζία. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή δελείλαη ε νηθνδφκεζε κηαο λέαο δνκήο θαη 

θνπιηνχξαο, αιιά ην γθξέκηζκα ηεο ζπγθεληξσηηθήο, ε νπνία γηα πνιιά ρξφληα εμππεξέηεζε 

ηελ εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα κεεπηηπρία. Ζ θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα ηνπ επίζεκνπ εγέηε 

νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηνλπεξηνξηζκφ ηεο εμάξηεζεο απφ ηε ζρέζε πξντζηάκελνπ πθηζηάκελνπ 

θαη ζηελ αλάδπζεηεο ζρέζεο ζπλεξγάηε κε θνηλφ ζθνπφ θαη πνξεία». 

Σέινο, νη Θενθηιίδεο Υ.&Γηάγθνπ Γ., (2012),καο επηζεκαίλνπλ φηη «ε Καηαλεκεκέλε 

Ζγεζία, είλαη ελ κέξεη ε απάληεζε ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπζπκβαίλνπλ ζηελ άζθεζε 

εγεζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Πξψην, δηφηη νη ζηφρνη θαη νηεπζχλεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληεπεμέιζεη έλαο δηεπζπληήο είλαη ηφζεο πνιιέο πνπππνρξεσηηθά πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην 

ζρνιείν ζθφπηκε θαη ελεξγή Καηαλεκεκέλε  Ζγεζία. Γεχηεξν, ε αλάγθε γηα επαλαθαζνξηζκφ 

θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλκνλάδσλ γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο νδεγεί  ζηελ Καηαλεκεκέλε Ζγεζία, ε νπνία είλαη πην θαηάιιειε 

(Harris & Spillane, 2008). Σξίην, νπεξίπινθνο θαη γξήγνξα αλαπηπζζφκελνο θφζκνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη πνηθηιίαθαη επειημία ζηελ άζθεζε ηεο εγεζίαο θαη ηέηαξην, γηαηί ε 
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κέρξη ηψξα επηζηεκνληθή εκπεηξίααπνδεηθλχεη ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε Καηαλεκεκέλε Ζγεζία 

νδεγεί ζηε βειηίσζε ησλκαζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

ζρνιείνπ (Harris &Spillane, 2008). Δπίζεο επηζεκαίλνπλφηη ε πξνψζεζε κηαοθαηαλεκεκέλεο 

κνξθήο εγεζίαο είλαη δπζθνιφηεξε απφ ηελ πξνψζεζε κηαο εγεζίαοζπγθεληξσηηθήο 

κνξθήο.Γηα λα κπνξέζεη φκσο ν επίζεκνο εγέηεο λα πξνσζήζεη ηελ πνηνηηθή Καηαλεκεκέλε 

Ζγεζίαπξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αλψηεξεο αμίεο. Θεσξνχλ φηη έλαο εγέηεο πνπ δε 

δηέπεηαηαπφ απηέο ηηο αμίεο, δχζθνια ζα κπνξέζεη λα πείζεη θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

ηηο ελζηεξληζηνχλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη έλαο εγέηεο πνπ δηέπεηαη απφ απηέο ηηο αμίεο 

δεζεκαίλεη φηη νπσζδήπνηε ζα κπνξέζεη λα εκπλεχζεη θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κεηηο 

αμίεο απηέο».  

χκθσλα επίζεο κε ην Λακπξάθεο Α. (2016), ζε έξεπλά ηνπ πνπ αθνξά, «Σν 

Πνιππαξαγνληηθφ Μνληέιν Ζγεζίαο ηνπ Bass, Δξεπλεηηθή Δθαξκνγή ζην Γεκφζην Σνκέα», 

«ν Μεηαζρεκαηηζηηθφο  Ζγέηεο δηεξεπλά θαη αλπςψλεη ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, φηαλ δεκηνπξγεί ηελ απνδνρή ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο νκάδαο ζηα 

κέιε ηεο, φηαλ παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο λα θηλεζνχλ πέξα απφ ηα φξηα ησλ πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ θαη ζηφρσλ ηνπο, γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

Μεηαζρεκαηηζηηθνί Ζγέηεο “κεηαζρεκαηίδνπλ” ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο αλπςψλνληάο ηνπο 

ζε πςειφηεξα επίπεδα εζηθψλ αμηψλ, ηδαληθψλ, θηλήηξσλ θαη απνδφζεσλ, 

κεηαιακπαδεχνληαο ζε απηνχο ηηο δηθέο ηνπο εζσηεξηθέο αμίεο (values) θαη νξάκαηα 

(visions)». 

«Οη Μεηαζρεκαηηζηηθνί Ζγέηεο ελεξγνχλ κε ζαπκαζηνχο ηξφπνπο, επηδεηθλχνληαο 

πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο πνπ αζθνχλ κέγηζηε επηξξνή ζηνπο άιινπο (followers). Οη άιινη 

απνδέρνληαη ηηο αμίεο απηέο, ηηο αλαγλσξίδνπλ σο χςηζηα ηδαληθά θαη επηδεηνχλ λα 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο εγέηεο απηνχο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο (Υάξηζκα ή Δμηδαληθεπκέλε επηξξνή / Charisma, or, Idealized influence). Οη 

Μεηαζρεκαηηζηηθνί Ζγέηεο είλαη θνξείο ελφο νξάκαηνο (vision) πνπ εκπλέεη θαη παξαθηλεί 

ηνπο άιινπο, κεηαιακπαδεχνληαο ζε απηνχο ηελ ηδέα φηη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πξάγκαηα 

πέξα απφ ηα αλακελφκελα (Παξαθίλεζε πνπ εκπλέεη / Inspirational motivation). Οη 

Μεηαζρεκαηηζηηθνί Ζγέηεο ππνδεηθλχνπλ ζηνπο άιινπο λένπο ηξφπνπο ζθέςεο, λένπο 

ηξφπνπο αλάπηπμεο επθαηξηψλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δζηηάδνπλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ηελ αλάπηπμε, ζην δξφκν ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο 

ηνπο (Πλεπκαηηθή δηέγεξζε Intellectual stimulation). Οη Μεηαζρεκαηηζηηθνί Ζγέηεο δείρλνπλ 

κέξηκλα γηα θάζε εξγαδφκελν θαη ιεηηνπξγνχλ σο κέληνξεο απηψλ. έβνληαη θαη εθηηκνχλ ηε 
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ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε αηφκνπ ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα θαη νξίδνπλ θαζήθνληα κε γλψκνλα 

ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Απηφ επαπμάλεη ηελ επηζπκία ηνπ 

θαζελφο γηα ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε κέζσ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

(Δμαηνκηθεπκέλεκέξηκλα / Individualized consideration)». 

Οη Βαζηιεηάδνπ Γέζπνηλαο & Γηεξσλίηνπ Δηξήλεο, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο (2014), 

παξαθάησ καο παξαζέηνπκε ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα – κειέηεο ηνπο κε ζέκα, 

«Ζ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε», πνπ αθνξνχζε ηηο απφςεηο 

ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή ζηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Σα 

άηνκα πνπ έιαβαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014- 2015 θαη 

ην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Ken 

Leithwood.  

«Σα θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Π/ζκηαο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ ηνπο φζνλ αθνξά 

ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο, ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ αλαδφκεζε ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γ/ζκηαο θαίλεηαη λα 

ήηαλ πην ηθαλνπνηεκέλνη. πσο αλαθέξνπλ, ε έξεπλα απηή θξίζεθε  ζεκαληηθή δηφηη 

ζπκβάιιεη ζην ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ, ελψ αλακέλεηαη απφ ηηο ίδηεο φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο 

ζα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα αλαζηνραζκφ θαη πεξαηηέξσ έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα βειηίσζε ησλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο».  

Δπίζεο ε Κνινβνχ . (2016), ζηε δηπισκαηηθή ηεο εξγαζία κε ηίηιν «Μνξθέο 

εγεζίαο θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε: Οη απφςεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔ.ΓΓ.Τ», θάλεη αλαθνξά ζε κηα άιιε φςε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο, απηή ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ελδηαθέξνληνο. χκθσλα κε ηελ ίδηα ινηπφλ  

εμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ ζεκαίλεη, λα κπνξείο αληηιακβάλεζαη θαη λα κνηξάδεζαη κε ηνπο 

άιινπο ηα ίδηα πξάγκαηα, ηηο ίδηεο ηδέεο, ηα ίδηα ελδηαθέξνληα αιιά θαη ηηο ίδηεο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη λα αζρνιείζαη κε ην θάζε έλα απφ απηά ηα  άηνκα μερσξηζηά. Σν 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε θάζε άηνκν αληηπξνζσπεχεη  ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ν εγέηεο, φρη 

κφλν λα αλαγλσξίδεη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, αιιά θαη 
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λα αλαδεηθλχεη  εθείλεο ηηο αλάγθεο πνπ ζα ηνπο αλαβαζκίζνπλ θαη ζα ηνπο αλαπηχμνπλ, ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. «Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο είλαη φηη ε 

επηηπρία απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ εγέηε κεηξάηαη φρη κφλν απφ ηα απνηειέζκαηα, φπσο ε 

ιεηηνπξγία θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη απφ ην πφζν θαιά ν εγέηεο 

έρεηαλαπηχμεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζε απνηειεζκαηηθνχο κεηαζρεκαηηζηέο εγέηεο 

(Anolio&Bass 2004)».  

Δπηινγηθά θαη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ε εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, 

θαιιηεξγεί ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ εγέηε ηελ αίζζεζε φηη είλαη θαη απηνί ηθαλνί λα αζθνχλ 

απνηειεζκαηηθή εγεζία κε ηνπο δηθνχο ηνπο ζπλεξγάηεο,αλαιακβάλνληαο επζχλεο θαη 

πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ απνδνηηθφηεξε θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο ζηελ νπνία 

ππεξεηνχλ.  
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3.3. Η «Γηνίθεζε» ζηελ Δθπαίδεπζε 

 Ζ δηνίθεζε είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ 

κέζσ απηήο, δειαδή ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ελαξκνλίδνληαη φιεο νη επηκέξνπο 

πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ (ή ζηφρσλ). Γεληθά ζην 

ρψξν ηεο δηνίθεζεο δηαθξίλνπκε ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008, ζ.31-32) ηα εμήο ζηνηρεία:  

 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ 

 Σνλ θαηακεξηζκφ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο εηδηθφηεηεο 

 Σελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο  

 Σελ αμηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ καο θαη  

 Σελ επηβνιή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, φηαλ δηαπηζησζεί θάπνηα απφθιηζε απφ ην αξρηθφ ζρέδηφ 

καο (αΐηεο, 2008 ζει.31-32).  

Δηπκνινγηθά ν φξνο «δηνίθεζε» πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα δηνηθψ, πνπ ζεκαίλεη κεξηκλψ 

γηα ηελ πεξάησζε ελφο έξγνπ. Καηά ηνλ H. Fayol ε «δηνίθεζε» νξίδεηαη σο κηα «ιεηηνπξγηθή 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο ελέξγεηεο: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 

νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν» (αΐηεο, 2008, ζει. 33).  

ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (αιιά θαη αιινχ) ε δηνίθεζε θαηά θχξην ιφγν κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζηφρσλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο (αΐηεο, 2008, ζει. 34). Ζ εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε σο έλα ζχζηεκα δξάζεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ, απνβιέπεη ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008, ζει. 34):  

• ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

•ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ.  

• ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

• ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ, 

γηα ηε βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

• ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.  

• ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ ε φιε 
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ζπκπεξηθνξά λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί 

(αΐηεο, 2008, ζει. 34-35). 

 3.4. Η ειιεληθή εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε 

ε έλα πξψην επίπεδν θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί πσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηεο Διιάδαο θαη θαη‟ επέθηαζε ε νξγάλσζε ηεο δηνίθεζήο ηνπ έρνπλ ζπγθεληξσηηθφ 

ραξαθηήξα, αθνχ ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζεο δηαρξνληθά έρεη ε Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο κέζα απφ ηελ θαηαλνκή ησλ επζπλψλ ζε θαηψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα.  

Σε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε κε βάζε ην 

βαζκφ εμνπζίαο θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ππεξεζηψλ, λα ηε δηαθξίλνπκε ζε ηέζζεξα 

επίπεδα δηνίθεζεο: ην εζληθφ, ην πεξηθεξεηαθφ, ην λνκαξρηαθφ θαη ην επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο (αΐηεο, 2008).  

Δηδηθφηεξα: 

a) ην εζληθφ επίπεδν, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, ηα θεληξηθά ππεξεζηαθά, πεηζαξρηθά θαη γλσκνδνηηθά ζπκβνχιηα (ΚΤΠΔ 

θαη ΚΤΓΔ) θαη ηνπο βνεζεηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ν ΟΚ, ν 

ΟΔΓΒ θαη ζήκεξα ην «Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ Η.Σ.Τ.Δ.–

ΓΗΟΦΑΝΣΟ), ιακβάλνληαη απνθάζεηο απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία αλαθνξηθά κε ηε 

δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, νη 

δηάθνξεο δηεπζχλζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην 

Η.Δ.Π φπσο έρεη κεηνλνκαζηεί ζήκεξα, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε κέηξν 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηκφξθσζε, ηελ ππνθίλεζε, ηελ θαζνδήγεζε, ην ζπληνληζκφ 

θ.ά. ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. 

b) ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο 

Δθπαίδεπζεο, –ησλ νπνίσλ πξνΐζηαληαη κεηαθιεηνί Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο 

Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δηνξίδνληαη θαη παχνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ηεξαξρηθά- θαη ηα αλψηεξα 

πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα (ΑΠΤΠΔ θαη ΑΠΤΓΔ), νη Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο (Π.Γ.Δ.) αζθνχλ ηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία 

ζε φιεο ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξ. δ ηνπ Νφκνπ 2817/2000 θαη ζην άξζξν 1 ηνπ 

Νφκνπ 2986/2002. Κάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, ε νπνία εδξεχεη 
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ζηελ πξσηεχνπζα «Πεξηθέξεηαο», ζηελ πεξηνρή ηεο επζχλεο ηεο αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηεο, ηηο νπνίεο εθρσξεί ν εθάζηνηε ππνπξγφο Παηδείαο (Τ.Α. 105657/16-10-

2002). 

c) ην λνκαξρηαθφ επίπεδν, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ηα Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο ηα νπνία θαη έρνπλ πιένλ θαηαξγεζεί – απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο- θαη ηα πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα (ΠΤΠΔ θαη 

ΠΤΓΔ), νη Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, αζθνχλ δηνίθεζε θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπο θαη παξάιιεια είλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ αξκνδηφηεηα ππνθίλεζεο θαη παηδαγσγηθήο 

θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαζψο θαη ε ελζάξξπλζε θάζε 

πξνζπάζεηαο γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αλήθεη ζηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο (Ν. 1304/1982, Π.Γ. 214/1984).  

d) ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ πεξηιακβάλεη ην δηεπζπληή, ηνλ 

ππνδηεπζπληή θαη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Ο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη 

κνλνκειέο δηνηθεηηθφ φξγαλν θαη βάζεη ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ 

έρνπλ εθρσξεζεί απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία είλαη ν ηεξαξρηθφο πξντζηάκελνο φινπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Ο ππνδηεπζπληήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο θαη αλαπιεξψλεη, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 11 ηνπ λ. 1566/1985, ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ φηαλ δελ ππάξρεη ή φηαλ 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Δπίζεο, επηθνπξεί ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ άζθεζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπ έξγνπ. Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιείνπ απνηειείηαη απφ 

φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην ζρνιείν κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη έρεη σο 

πξφεδξν ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν, κε ζθνπφ ηε 

ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. ε θάζε ζρνιείν ιεηηνπξγνχλ επίζεο, νη 

ρνιηθέο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη Ννκηθά Πξφζσπα θαη θαιχπηνπλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο, φπσο απηέο εθηηκψληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ΟΣΑ θαη 

ππνρξεσηηθά κεηέρνπλ ζε απηέο, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ 

πιιφγνπ Γνλέσλ, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ δήκνπ θαη εθπξφζσπνο ησλ Μαζεηηθψλ 

Κνηλνηήησλ γηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ήκεξα, βάζε θαη ηνπ 
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λένπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηε) θαη ην ΦΔΚ 318/2011 - Αξ.8440, «Καζνξηζκφο 

Λεηηνπξγίαο ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Ρπζκίζεηο Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ζηνπο 

Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο», αλαηίζεηαη ζηηο Γεκνηηθέο - ρνιηθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο, 

ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ, γηα ηελ ακνηβή ησλ θαζαξηζηξηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ, ηνλ εθνδηαζκφ κε είδε εμνπιηζκνχ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εζφδσλ απφ εθκεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ γηα ηε ζηήξημε 

ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

3.5. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο 

Χο ζηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο θαηά ηνλ Αλδξένπ (2001) λννχληαη φζνη θαηέρνπλ 

δηνηθεηηθή, πεηζαξρηθή, επνπηηθή θαη θαζνδεγεηηθή ζέζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έηζη 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δηνηθεηηθά ζηειέρε απνηεινχλ: νη δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δηεπζπληέο ΔΚ, ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ 

ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ θαη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ 

Δθπαίδεπζεο, Πξντζηάκελνη Φπζηθήο Αγσγήο, ρνιηθνί χκβνπινη, χκβνπινη Δθπαίδεπζεο 

εμσηεξηθνχ (Νφκνη 1304/82, 1566/85, Π.Γ. 340/83, 214/84, Τπνπξγηθέο απνθάζεηο ΤΠΔΠΘ 

Ζ/8353/22-10-1985, Γ2/4087/4-7-1995, Γ1/910/19-2- 1987).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηα ζηειέρε ηηο 

εθπαίδεπζεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 1. ηειέρε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (π.ρ. 

ρνιηθνί χκβνπινη).  

2. Γηνηθεηηθά ζηειέρε (π.ρ. Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο 

Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο Ννκψλ θαη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο, ζεζκφο πνπ 

έρεη πιένλ θαηαξγεζεί).  

3. ηειέρε κε δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν (Γηεπζπληέο θαη 

Τπνδηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ) (Βξπψλεο & Γνχπνο , 2008, ζ. 312-313).  

ην ειιεληθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή εμνπζία 

ζηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο θαη νη ππνδεέζηεξεο δηνηθεηηθά δνκέο είλαη 

ππνηαγκέλεο ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο εληνιέο ηεο ηεξαξρίαο ρσξίο λα έρνπλ θακηά αλεμαξηεζία 

ή εμνπζία. Έηζη ε ζπγθέληξσζε εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο ηεο ηεξαξρίαο, ηεο νξγαλσκέλεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο εμνπζίαο. ε απηφ ην πιαίζην παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ν ξφινο ησλ 

ζηειερψλ ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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 3.6. Η επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο θαζνξίδεηαη ζήκεξα πνπ γίλεηαη ε 

παξνχζα κειέηε – έξεπλα κε ην λφκν 3848/2010 (άξζξν 10), πνπ αληηθαηέζηεζε ην 

N.3467(ΦΔΚ 128/21- 06- 2006), γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο, επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε βάζε αμηνινγηθνχο 

πίλαθεο επηινγήο, νη νπνίνη ηζρχνπλ γηα ηέζζεξα έηε θαη αθνξνχλ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη είλαη νη παξαθάησ:  

1) ρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξνζρνιηθήο αγσγήο, 2) ρνιηθψλ ζπκβνχισλ δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 3) ρνιηθψλ ζπκβνχισλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), 4) Γηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 5) 

Πξντζηακέλσλ γξαθείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν ζεζκφο απηφο 

έρεη θαηαξγεζεί, 6) Πξντζηακέλσλ – Τπεχζπλσλ γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο, 7) Γηεπζπληψλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 8) Γηεπζπληψλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΔΑΔ) πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 9) Γηεπζπληψλ πεηξακαηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 10) Γηεπζπληψλ κνπζηθψλ - θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

ζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο πξσηνβάζκηαο (γεληθήο) 

εθπαίδεπζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ επηιέγνληαη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο κε βαζκφ Α‟ δσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηα δεκφζηα ή ηδησηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη 

δηδαθηηθά θαζήθνληα επί δέθα ηνπιάρηζηνλ έηε» (Νφκνο 3848/2010, άξζξν 11).  

Χο δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο, κε βαζκφ Α‟ θαη δσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη 

δηδαθηηθά θαζήθνληα επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ πέληε ζε ζρνιεία 

ηεο νηθείαο βαζκίδαο. Χο δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάκελνη γξαθείσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη θαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ λεπηαγσγψλ, νη νπνίνη 

πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο (Νφκνο 3848/2010, άξζξν 11). 

Χο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο κε βαζκφ Α‟ ηψξα κε Β‟ θαη νθηαεηή, 

ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηα, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά 

θαζήθνληα επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ηξία ζε αληίζηνηρνπο κε ηελ 
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πξνο θάιπςε ζέζε ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο. (Νφκνο 3848/2010, άξζξν 11). 

Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη 

ππνςήθηνη γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ ζηα κνπζηθά ή θαιιηηερληθά ζρνιεία κπνξνχλ λα είλαη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα εηδηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηα 

ζρνιεία απηά., ελψ γηα ηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ 

ηα πξνζφληα άζθεζεο θαζεθφλησλ δηεπζπληή ζηα ινηπά ζρνιεία αληίζηνηρεο βαζκίδαο θαη ηα 

πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηα αλσηέξσ ζρνιεία (Νφκνο 3848/2010, 

άξζξν 11). 

Χο ππνδηεπζπληέο ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

πξντζηάκελνη νιηγνζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν επηινγήο κε νξγαληθή 

ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο νθηαεηνχο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη 

εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ιηγφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο (Νφκνο 3848/2010, άξζξν 

11). 

Χο πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο 

επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε βαζκφ Α‟ θαη ηψξα κε Β΄ θαη νθηαεηή ηνπιάρηζηνλ 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Δηδηθφηεξα, σο πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζηηο 

δηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνη θαη εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ιηγφηεξα 

ρξφληα ππεξεζίαο (Νφκνο 3848/2010, άξζξν 11). 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 3848/2010 (άξζξν 12) θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο απνηεινχλ:  

α) Ζ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: αα) ηελ 

επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηάξηηζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ββ) ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία 

ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ.  
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β) Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο αμηνινγείηαη θαηά 

ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο.  

γ) Ζ ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρεη 

ππεξεηήζεη, κε βάζε ηηο νηθείεο αμηνινγηθέο εθζέζεηο. 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλνπκε αλαγθαίν λα θάλνπκε κηα πνιχ ζχληνκε αλαθνξά θαη ζηνπο 

δχν λένπο  λφκνπο , Ν. 4327/2015   θαη  Ν. 4473/2017 επηινγήο ζηειερψλ: 

Κάλνληαο ινηπφλ κηα πνιχ ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο λένπο  λφκνπο,  Ν.4327/2015  θαη  

Ν.4473/2017γηα ηηο επηινγέο ζηειερψλ, επηζεκαίλνπκε φηη απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ, 

θαθέθηππα ηνπ Ν.3848/2010, αθνχ ζε πξψηε εθαξκνγή ηνπο φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε ην 

ηεθκεξηψζνπκε θαη παξαθάησ, ππήξμαλ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ 

Ν.3848/2010 θαηά ην δνθνχλ θαη εμππεξεηψληαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ 

ζα ιέγακε κηα λννηξνπία εγθισβηζκέλε ζηηο παξσπίδεο πξνζσπηθψλ ηδενιεςηψλ ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζε πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, είρακε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο φπσο πξνέβιεπε ν Ν.3848/2010 θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο 

ςεθνθνξίαο ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ, κηα δηάηαμε πνπ 

έθεξε πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ξίμεηο κέζα ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ θαη 

δεκηνχξγεζε έλα θιίκα δπζπηζηίαο θαη θαρππνςίαο ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Γηάηαμε ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα βέβαηα θξίζεθε νκφθσλα αληηζπληαγκαηηθή, φπσο θαη ν ίδηνο ν Νφκνο 

ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο. ηελ εθαξκνγή ηψξα ηνπ  

λένπ Ν.4473/2017 θαη ζε ζρεηηθέο πάιη αλαθνξέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη ηνπ 

Ν.3848/2010,αιιά θαη ηνπ Ν. 4327/2015, έρνπκε ηελ επαλαθνξά ηεο ζπλέληεπμεο (φρη 

δνκεκέλε), ηε κείσζε ησλ κνξίσλ ησλ επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

εκπεηξίαο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζεο – απνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

απφ ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ.  

Γηαδηθαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ κφλν νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα θχιια απνηίκεζεο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζα είλαη ππνςήθηνη 

δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο κε έλα κφλν «πκθσλψ – Γηαθσλψ».«Με άιια ιφγηα δειαδή, ε 

θαηάξηηζε, ε εκπεηξία, νη ηθαλφηεηεο, ηα νξάκαηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνπ θηινδνμεί λα 

δηεπζχλεη έλα ζχγρξνλν ζρνιείν ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα απνηππσζνχλ ζε ηέζζεξα απφιπηα 

λαη ή φρη. Έιελα Εεξβνχ ΠΔ02 (2017)».Δδψ αμίδεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε φηη ζηε 
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δηαδηθαζία απηή δελ ζα ζπκκεηέρνπλ νη αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη ζπλάδειθνη, 

πξφβιεςε θαη απηή πνιχ χπνπηε θαη ζθφπηκε. 

ρεηηθά δε κε ηηο ζπλεληεχμεηο έρνπκε ηελ απφιπηε απαμίσζε ηνπ ζεζκνχ, αιιά θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ δελ ζα γίλνπλ κε κειέηεο πεξίπησζεο φπσο πξνέβιεπε ν 

Ν.3848/2010 αιιά κε εξσηήζεηο θαηά ηελ θξίζε θαη ηηο ηπρψλ γλψζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

7/κεινχο ζπκβνπιίνπ επηινγήο, ελφο ζπκβνπιίνπ επηινγήο ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ κέιε 

ρσξίο θακία δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη ην ζεκαληηθφηεξν φηη ζηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ζπκβνχιηα, ζα ζπκκεηέρνπλ κέιε ρσξίο θακία δηνηθεηηθή εκπεηξία. 

Γηαηάμεηο πνπ δπζηπρψο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, απαμηψλνπλ φπσο ζα αλαδείμνπκε θαη ζηε 

κειέηε καο, ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη βάδνπλ ζε κεγάιν 

θίλδπλν ηνλ ίδην ην ζεζκφ.  

Ο Καηζαξφο, (Καηζαξφο, 2017),επίζεο,  ζε  ζρεηηθφ ηνπ Άξζξν esos.gr κε ηίηιν, 

«Έσιε ε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ Μ: κηθξή ειπίδα ν 

απηνζεβαζκφο θαη ε απηνδέζκεπζε ησλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο» θαη ζρεηηθά κε ην  

Ν.4473/2017  καο επηζεκαίλεηφηη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο πνπ απνηειεί βαζηθφ 

θξηηήξηνεπηινγή ησλ ζηειερψλ θαηαλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ, έρνπλθαηαγξαθείπνιιέο αξλεηηθέο θξηηηθέο κε 

δεδνκέλν θαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλφκελα πειαηεηαθψλ θαη θνκκαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζηε ζπγθξφηεζεησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο, αιιά θαη ζε απηή 

θαζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία  επηινγήο κε θαζαξά ππνθεηκεληθνχ ραξαθηήξα θξηηήξηα πνπ 

εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη πξνσζνχλ ηνπο εκεηέξνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη κε δεδνκέλν  ην γεγνλφο φηη ζηε  «Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη ηε 

Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο», φζν θαη ζηελ θπξίαξρε δηεζλψο πξαθηηθή ζηνλ δεκφζην θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, έρεη αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε αμία ηεο ζπλέληεπμεο ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ ζε φια ηα επίπεδα. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα  φπσο 

αλαθέξεη, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζηε ρψξα καο δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη ηξφπνη πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν αληηθεηκεληθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο.ρεηηθή 

αλαθνξά θάλεη ζηνΝ.3848/2010 κε ηνλ νπνίνο εηζήρζε ν ηχπνο ηεο «δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο»  θαη ηεο καγλεηνθψλεζήο ηεο, ε ρξήζε «ηξάπεδαο ζεκάησλ» θαη ε δηαδηθαζία 

ησλ εξσηήζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο «κειέηεο πεξίπησζεο».   
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ηε ζπλέρεηα θάλεη αλαθνξά ζηνπο λφκνπο, Ν.3839/2010, Ν.4275/2014, αιιά θαη ζην 

Ν.4369/16, θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνποπνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπλέληεπμε, επηζεκαίλνληαο φηη: «Ζ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ ππνπξγφ ζα βειηίσλε ζεκαληηθά 

ηελ θαηάζηαζε, αλ θαη ε ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα λα πάκε έλα βήκα πην κπξνζηά, ελφζσ 

παξακέλνπκε ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζα ήηαλ ε ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηψλ απιψλ, δηαθαλψλ θαη 

γξήγνξσλ ππφ ηελ επζχλε αλεμάξηεηεο αξρήο, φπσο είλαη ην ΑΔΠ. Παξά ηνχην, ζηνλ  

Ν.4473/17 γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ πεξηιήθζεθε θακηά 

δεζκεπηηθή δηαηχπσζε, πέξαλ απηήο γηα καγλεηνθψλεζε ηεο ζπλέληεπμεο. Μέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηνλ “Καζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, 

επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ” 

(Φ.361.22/21/90780/Δ3/31-3-2017) ππήξρε ε ειπίδα φηη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηήλ 

θάπνηεο ξπζκίζεηο, ε νπνία φκσο δηαςεχζηεθε».       

πλερίδνληα καο επηζεκαίλεη φηη ην κεγάιν βάξνο πέθηεη πιένλ ζηα κέιε ησλ 

ζπκβνπιίσλ επηινγήο, πνπ ζα πξέπεη κε αίζζεζε επζχλεο θαη θαζήθνληνο αιιά θαη 

αληηιακβαλφκελνη φηη ην ζχζηεκα είλαη δηαβιεηφ θαη κεησκέλνπ θχξνπο, λα αληηδξάζνπλ λα 

απηνδεζκεπηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο έλαλ  εληαίν αδηάβιεην θαη αμηνθξαηηθφ 

ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αληηκεησπίδεη δίθαηα θαη νκνηφκνξθα φινπο ηνπο 

ππνςεθίνπο, κε εληαίνπ θαη δνκεκέλνπηχπνπ ζπλέληεπμε θαη κε ηε ρξήζε “ηξάπεδαο 

ζεκάησλ‟‟ απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχλ νη ππνςήθηνη λα θαινχληαη, λα κειεηήζνπλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα αλαπηχμνπλ ην ζέκα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ ηνπ έηπρε.  

Δπηινγηθά θαη ζχκθσλα ηνλ ίδην, «Ζ δεισκέλε απηνδέζκεπζε ησλ κειψλ θάζε 

ζπκβνπιίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη δχζθνια ζα πείζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζα 

ιεηηνπξγήζεη πνιχ ηζρπξά γηα ηα ίδηα ηα κέιε, ζα πξνζδηνξίζεη θαζνξηζηηθά ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζα ζπκβάιεη ζε θάπνην βαζκφ ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Απαηηείηαη φκσο ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη εξγαζία γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ “απηνδεζκεχζεσλ” θαη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Μηα ηδέα 

σο πξνο ηελ “ηξάπεδα” ζεκάησλ είλαη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηήλ ζπγθεθξηκέλσλ – ησλ πην 

βαζηθψλ - λνκνζεηεκάησλ, θαζψο θαη κειεηψλ πεξηπηψζεσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο 

θξίζεηο ηνπ 2010. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθή ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ε ζπκβνιή 

ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δλψζεσλ ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ, ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο». 
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Ζ Παλειιήληαο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Π.Δ., (22 

Μαΐνπ, 2017), alfavita.gr., ζε αλαθνίλσζή ηεο θάλεη ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο θαη παξαηεξήζεηο 

πνπ αθνξνχλ βαζηθά ζεκεία ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ(2017), επηινγήο  Γ/λησλ-Γ/ληξησλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηε λννηξνπία θαη ηελ απαμησηηθή ζηάζε θαη άπνςε 

ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην δηάινγν γηα θξίζηκα ζέκαηα πνπ πξνσζεί, φπσο 

απηφ ηεο επηινγήο ζηειερψλεθπαίδεπζεο.Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα κείλνπκε ζε 

θάπνηααπφ απηά, πνπ ηα ζεσξνχκε εμφρσο ζεκαληηθά θαη αλαδεηθλχνπλ ζα ιέγακε, ην 

ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ επηζεκαίλνπκε θαη ζηε κειέηε καο, απηφ ηεο επηδεηθηηθήο άξλεζεο 

ηεο πνιηηείαο, λα αλαγλσξίζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ κάρηκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ηηο αμηνπνηήζεη αλαιφγσο ζε ζρεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη κεηαξξπζκίζεηο. Πην ζπγθξηκέλα έρνπκε ζρεηηθέο 

επηζεκάλζεηο/παξαηεξήζεηοπνπ αθνξνχλ ηνπαξαπάλσ ρεδίν Νφκνπ (2017),  φπσο: 

 α)Σε δίθαηε θαη αλαινγηθή κνξηνδφηεζε, φισλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ηνπο, θαζψο θαη φισλ ησλ επηκνξθψζεψλ ηνπο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή 

πηζηνπνηεζεί απφ δεκφζηνπο θνξείο.        

 β)Σν λα κελ κνξηνδνηνχληαη νη ζεζκνζεηεκέλεο απφ ηελ Πνιηηεία επηκνξθψζεηο, 

(Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 2, ε ηξίκελε επηκφξθσζε ζηα ΠΔΚ, ηα ζεκηλάξηα δηάξθεηαο 40 σξψλ απφ 

ηα ΠΔΚ, ην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο δηάξθεηαο 200 σξψλ θαη ηα πηζηνπνηεκέλα 

ζεκηλάξηα ηνπ ΔΚΓΓΑ,  ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ).        

 γ)Δπίζεο ζεκαληηθφ φηη ε πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ επηπέδνπ 1 

κνξηνδνηείηαη κφλν κε  0,5 κνλάδεο θαη ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ε κνξηνδφηεζε ηεο γλψζεο 

μέλεο γιψζζαο επηπέδνπ Β2 ζε 0,8 κνλάδεο, απφ 0,5 κνλάδεο πνπ ήηαλ κέρξη ηψξα, αιιά θαη 

ηε κείσζε ηεο κνξηνδφηεζεο ηνπ δεχηεξνπ πηπρίνπ θαηά 0,5 κνλάδεο. 

 δ)Δπηζεκαίλνπλ απηφ πνπ αλαθέξνπκε θη εκείο ζηε κειέηε καο, δειαδή ηελ αλάγθε 

επαλαθνξά ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ην Ν.3848/2010, αιιά θαη 

ηνλ πξφζθαην λφκν Βεξλαξδάθε (Ν.4369/2016) γηα ηηο θξίζεηο Πξντζηακέλσλ ζε φιν ην 

Γεκφζην.           

 ε) Πνιχ ζεκαληηθφ ζεσξνχλ, απηφ πνπ επίζεο επηζεκαίλνκαη ζηε κειέηε καο φηη ηα 

κέιε ζηα πκβνχιηα Δπηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

νπσζδήπνηε δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ην Ν. 3848/2010.  

  δ) Καη ηέινο, επηζεκαίλνπλ φηη ε επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη 
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κηα πνιχ ζνβαξή δηαδηθαζία, ηελ νπνία ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη επηηέινπο  λα 

ηελ αληηκεησπίδεη απνζπαζκαηηθά θαη κε πξνρεηξφηεηα, δηφηη ην θφζηνο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη πςειφ. 

Οη Μπαθάικπαζε Διέλε &Φσθάο Δπακεηλψλδαο, (2014), ζε έξεπλα ηνπο  κε ζέκα ηηο 

«Απφςεηο Γ/ληψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα επηινγήο ηνπο θαη ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο». Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, αλαθέξνπλ φηη 

ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ ζρεηηθά κε ην ηζρχνλ ηφηε ζχζηεκα επηινγήο ηνπο, φπσο απηφ νξίδνληαλ απφ ην 

Νφκν 3848/2010, θαη παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε αιιαγέο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο επηινγήο εγεηηθψλ ζηειερψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.    

ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 78 άηνκα φινη Γηεπζπληέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

43 (55%) είλαη άλδξεο θαη νη 35 (45%) γπλαίθεο ζρεδφλ απφ φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο ηεο Διιάδαο κε θεληξηθφ ην αίηεκα ησλ εξσηεζέλησλ Γηεπζπληψλ γηα αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηε ε ζπλέληεπμε, ελψ φινη ζπκθσλνχλ γηα ηελ αλάγθε λα ππάξρεη σο 

βαζηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ αιιά θαη αλ είλαη 

δπλαηφλ ε θαηαγξαθή θαη ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζε. Κάλνπλ ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ επηινγήο ζηειερψλ θαη δεηνχλ εγθπξφηεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Κάλνπλ  λχμε ζηηο δηνηθεηηθέο εκπεηξίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηα κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε θαη αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά ην θαηλφκελν ηεο ππνθεηκεληθήο 

θξίζε αηφκσλ πνπ απιά είλαη θνκκαηηθά πξφζσπα. Πξνηάζζνπλ σο βαζηθά θξηηήξηα ηα 

πξνζφληα  ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε πιένλ ηα ζρνιεία λα 

ζηειερψλνληαη κε άμηνπο θαη ηθαλνχο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζέζεηο επζχλεο, κε 

εμεηδηθεπκέλεογλψζεηο ζηε δηνίθεζε αιιά θαη γεληθφηεξεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα γλψζεηο 

ελψ επηζεκαίλνπλ θαη ηελ αλάγθε  ζπλερνχο  επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δδψ θαίλεηαη πξαγκαηηθά ε ζέιεζε ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ  ζεζκνχ  πνπ αθνξά ηελ επηινγή ηνπο νχησο ψζηε:   

 «Να κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ελψπηνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο κε ην 

θχξνο ηεο απζηεξά αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζήο ηνπο απφ επηζηήκνλεο.  

 Να επηιέγνληαη νη θαιχηεξνη θαη λα απνθιείνληαη νη κε ηθαλνί.  

 Να απνηειεί εζαεί κίμε πξνζσπηθφηεηαο θαη πξνζφλησλ.  
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 Να εδξαησζεί – κέζα απφ έγθπξε αμηνινγηθή θξίζε – ν ηφζν ζεκαληηθφο ξφινο 

ηνπ Γηεπζπληή ζηελ εθπαηδεπηηθή – θαη φρη κφλν – θνηλφηεηα» 

ε ζρεηηθφ άξζξν ηεο Εεξβνχ,  (Εεξβνχ Έ. 2017), κε ηίηιν, «Δπηινγή Γηεπζπληψλ 

2017: Μηα θαθνζηεκέλε παξάζηαζε», θαίλεηαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ην πψο έλαο απιφο 

εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ εκπλεπζηή θαη ηνπ λνκνζέηε ησλ παξαπάλσ 

λφκσλ.«Σειηθά φιεο νη δειψζεηο πεξί εθπαηδεπηηθψλ κε πςειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη 

θαηάξηηζεο ήηαλ κφλν ιφγηα ζηε ρψξα καο. Κη φρη κφλν απηφ αιιά θαλέλα απφ ηα πξνζφληα 

ηεο α΄ θαηεγνξίαο δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πιήξσζε κηαο δηεπζπληηθήο 

ζέζεο. Δίλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα κελ έρεη θαλέλα επηπιένλ πξνζφλ πέξαλ ηνπ πηπρίνπ κε ην 

νπνίν δηνξίζηεθε θαη παξφι‟ απηά λα δηεθδηθήζεη θαη λα πάξεη ζέζε δηεπζπληή ζε ζρνιείν. 

Καη αλαξσηηέηαη θαλείο πψο γίλεηαη γηα ζέζεηο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ή κεραληθψλ πνπ 

πξνζιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα κέζσ ΑΔΠ λα ππάξρνπλ 

απαηηνχκελα (π.ρ. μέλε γιψζζα, ρξήζε Ζ/Τ θιπ.) αιιά, ηελ ίδηα ζηηγκή, γηα ηε ζέζε 

δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ λα κελ ζεσξείηαη απαξαίηεην νηηδήπνηε πιένλ ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ, 

είηε απηφ είλαη θάπνηα επηκφξθσζε είηε γλψζε μέλεο γιψζζαο, Ζ/Τ !»  

 Κάλεη επίζεο αλαθνξά ζηε ζεκεξηλή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη πεξί ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο καζεηέο, ελψ απφ ηελ άιιε, έξρεηαη λα 

εθαξκφζεη έλα πνιχ απιφ θαη πξφρεηξν πιαίζην αμηνιφγεζεο γηα ηνπο ππνςήθηνπο 

δηεπζπληέο. Σαπηφρξνλα, αλαδεηθλχεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε σο 

«κλεκνληαθή» δέζκεπζε θαη εχινγα αλαξσηηέηαη γηα ην πφζν θνληά είκαζηε κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηεπζπληψλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν λα αθνινπζήζεη θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ππφινηπνπ εθπαηδεπηηθνχο πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ κε ηε ρξήζε ησλ 

«κηθξψλαπηψλθνπηηψλ». Αλαξσηηέηαη δε γηα πνην ιφγν πξνζηέζεθε απηφ ην ζηάδην ηεο 

γλσκνδφηεζεο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηεπζπληψλ, κε δεδνκέλν 

θαη ην γεγνλφο φηη ην απνηέιεζκά ηνπ δελ είλαη δεζκεπηηθφ γηα ην ζπκβνχιην επηινγήο, αιιά 

θαη φηη ε δηαδηθαζία απηή θαζεαπηή κφλν αλαζηάησζε, πηθξία θαη παξεμεγήζεηο άθεζε πίζσ 

ηεο φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη θαη παξαπάλσ. ρνιηάδεη επίζεο ηελ νθηάβαζκεο 

αξηζκεηηθήο θιίκαθαο, θαη επηζεκαίλεη φηη θάζε κέινο βαζκνινγεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

θαηαξγψληαο έηζη νπνηαδήπνηε έλλνηα αληηθεηκεληθφηεηαο αθνχ θάζε κέινο δχλαηαη λα 

εξκελεχζεη ηελ θιίκαθα απηή θαηά ην δνθνχλ θαη κάιηζηα ζε κία κε-δνκεκέλε ζπλέληεπμε.  

Αλαξσηηέηαη επίζεο αλ ηα κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο θαη κάιηζηα ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ρσξίο ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζηε δηνίθεζε,κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο.Σέινο επηζεκαίλεη ηελ πνιχ ζεκαληηθή αμία ηεο 
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ζπλέληεπμεοζεσξψληαο ηελ σο έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ, αιιά 

φπσο φια ηα εξγαιεία κπνξεί λα εμειηρζεί θαη απηφ ζε κέζν θαξαηφκεζεο άμησλ ζηειερψλ 

φηαλ δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζνβαξφηεηα θαη ε αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ζηάζε ησλ 

κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο θαηά ηε δηαδηθαζία  ηεο θξίζε ησλ ππνςεθίσλ.   

Δπηινγηθά επηζεκαίλεη, «Ζ παξάζηαζε πνιχ ζχληνκα ηειεηψλεη θαη κέλεη λα δνχκε 

ζην ρεηξνθξφηεκα πνηα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα. Πάλησο, ν „λένο‟ ηξφπνο επηινγήο ησλ 

δηεπζπληψλ – πνπ ηειηθά δελ ήηαλ θαη ηφζν „λένο‟ – δελ πείζεη σο ξεμηθέιεπζνο ή 

αληηθεηκεληθφο, δελ δηαζθαιίδεη νπνηαδήπνηε έλλνηα αμηνθξαηίαο ζηελ επηινγή, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξννησλίδεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ρνλδξνεηδέο θαη άδηθν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο».  

3.7. Ο ξφινο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο 

Ο ξφινο ησλ ηειερψλ Δθπαίδεπζεο θαη νη δπλαηφηεηεο νπζηαζηηθήο παξέκβαζήο ηνπο 

ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαζνξίδεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, 

απφ ην βαζκφ απνθέληξσζεο ή ζπγθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε απφ έληνλν ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα, ε εμνπζία θαη ε δχλακε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ειέγρνπ αλήθεη ζηελ θεληξηθή εμνπζία. 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο βαζηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο είλαη θαη απηφ 

γξαθεηνθξαηηθφ, ζπγθεληξσηηθφ, ηεξαξρηθά δνκεκέλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ εθάζηνηε επλντθψλ πνιηηηθψλ (Μπνπδάθεο, 1994). Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

φπσο αλαθέξεη ν Φίιηαο (1981) είλαη δνκεκέλν ζε κηα πηζηή εθαξκνγή ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ 

κνληέινπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε θάζεηε νξγαλσηηθή δνκή θαη πεξηγξάθεη ηφζν ηα θαζήθνληα 

φζν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθεληξσηηθή δνκή, εληαίν ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν µε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ απνθάζεσλ λα απνηεινχλ επζχλε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο.  

Κπξίαξρν φξγαλν άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ε εθάζηνηε πνιηηηθή ηνπ εγεζία, ε νπνία κέζα απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

(λφκνη, Π.Γ., εγθχθιηνη, ππνπξγηθέο απνθάζεηο) ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ ην έξγν ηνπο ζην 

πιαίζην ελφο ζπγθεληξσηηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ νη πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

ξπζκίδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν, κε ειάρηζηεο ξπζκίζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο, µε απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπο (Παπαλανχµ, 2001, ζει. 87).  
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Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηελ επαλάιεςε πξνθαζνξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ γξαθεηνθξαηηθνχ θαη δηεθπεξαησηηθνχ ραξαθηήξα µε απνηέιεζκα ν ξφινο 

ηνπο λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζπληνληζηηθφο θαη ιηγφηεξν απνθαζηζηηθφο ρσξίο ηε 

δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο εγεηηθήο δξάζεο. Ο ξφινο ηνπο εκπεξηέρεη 

κηα αληίθαζε: Καζψο αθελφο νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο «εληεηαικέλα φξγαλα» 

αληαπνθξηλφκελα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηεο πνιηηηθήο αξρήο ή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη αθεηέξνπ λα ιεηηνπξγνχλ σο «εγέηεο» ηεο θνηλσληθήο – 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θιπ) ρσξίο νπζηαζηηθά εμνπζία ή 

θίλεηξα πνπ εληζρχνπλ ην ζχγρξνλν ξφιν ηνπο (Φαζνχιεο, 2000, ζει. 417).  

 

Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα απαιιάμεη ην επνπηηθφ έξγν ηεο εθπαίδεπζεο 

απφ ζηνηρεία δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, απηφ δελ θαηέζηε εθηθηφ. Βέβαηα, ηφζν ε δηνίθεζε φζν 

θαη ε επνπηεία ζηελ εθπαίδεπζε απφ άπνςε ιεηηνπξγηθή δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ 

απφιπηα ε κηα απφ ηελ άιιε, αθνχ ζπζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο θαη κεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζε ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Λαγφο, Καινχξε, 

Αλησλφπνπινο & Πακνπθηζφγινπ, 2006). 

 

3.8. Οη δηνηθεηηθέο  πξνζεγγίζεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  

 Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν ζηελ εθπαίδεπζε πξνβάιιεηαη 

σο ε θαηλνηφκα παηδαγσγηθή κέζνδνο γηα ηε λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη νη 

ζχγρξνλνη θνξείο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ζπλδπαζηηθά κνληέια. 

Δπηπξνζζέησο, νη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο  ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο 

εκθάληζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

παηδαγσγηθνχ κνληέινπ.        

 Κξίλεηαη αμηνζεκείσηε ε αλαθνξά ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

λένπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο. ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε, νη 

ππνπξγνί Παηδείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηέιεμαλ ζηα θαησηέξσ βαζηθά ζεκεία: 

 Γηαπηζηψλνληαο φηη «νη θνηλσλίεο καο είλαη πνηθίιεο ζηα επίπεδα ησλ εζληθνηήησλ, ησλ 

πνιηηηζκψλ, ησλ γισζζψλ, ησλ ζξεζθεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ» θαη 

δειψλνληαο «ελήκεξνη γηα ηελ επηκνλή, ζηηο θνηλσλίεο καο, ησλ μελνθνβηθψλ θαη 

ξαηζηζηηθψλ πξαθηηθψλ, ηεο βίαο θαη ηεο κηζαιινδνμίαο», δήισζαλ φηη είλαη απνθαζηζκέλνη 

λα θάλνπλ ηηο πξέπνπζεο δηεπζεηήζεηο έηζη ψζηε ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε λα εληαρζεί σο 

κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο πνιηηηθψλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηα 
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απαηηνχκελα κέηξα ζην επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεο δηαρείξηζεο κέζα ζηα 

ζρνιεία, θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Αλαγλσξίδνληαο ηνλ ξφιν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κέγηζηεο ζπκβνιήο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ καο θνηλσληψλ, δεηείηαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

λα εληζρχζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη λα πηνζεηήζεη λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

παξνηξχλνπλ ηα θξάηε- κέιε λα εηζάγνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πνιηηηθέο, ηε 

δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ νπνία ζα επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην ζρνιείν.  

 Οη Τπνπξγνί εμήγγεηιαλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ''Ζ λέα δηαπνιηηηζκηθή πξφθιεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο: ζξεζθεπηηθή πνηθηιία, δηάινγνο ζηελ Δπξψπε'', ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζηφρνπ πνπ ηίζεηαη ζηελ δήισζε απηή. Σν λα γίλεη θαηαλνεηή ζε 

φινπο ε επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

εηζάγνληαο ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πνιππνηθηιίαο πνπ απνηεινχλ 

ην ζεκέιην ηεο δηαρείξηζήο ηεο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ζε άιιεο θνπιηνχξεο. Οη ππνπξγνί 

ζεψξεζαλ φηη ε έλαξμε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα απνθέξεη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπκβνιή 

ζηνπο θνηλνχο ζηφρνπο, ηεο ακνηβαίαο γλψζεο, ηνπ αιιεινζεβαζκνχ θαη ηεο κάζεζεο ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή ζπλχπαξμε, (Γθφηνβνο Α., 1998). 

 ηε ρψξα καο, νη πνιηηηθνί θαη νη παηδαγσγνί αλαθέξνληαη ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ ν νξηζκφο παξαπέκπεη ζε αλαιπηηθφ ιφγν γχξσ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Οη έλλνηεο δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ηαπηφζεκεο, (Γθφηνβνο Α., 2002). 

 ηελ Διιάδα, ηα πξψηα πξνγξάκκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο άξρηζαλ λα 

εθαξκφδνληαη ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, σο ζπλέπεηα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο γλψζεο ηεο γιψζζαο ησλ παηδηψλ ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ, αιιά θαη ηεο εηζφδνπ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ησλ Πνληίσλ. 

Καζηεξψλνληαη, έηζη, νη ηάμεηο ππνδνρήο (1980-1981) θαη ηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα (1982-

1983). Ζ ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο θαη ησλ θξνληηζηεξηαθψλ ηκεκάησλ 

ξπζκίδεηαη κε λφκνπο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ 

απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Θεζκνί πνπ δπζηπρψο πιένλ ππνιεηηνπξγνχλ ή δελ ιεηηνπξγνχλ 

θαζφινπ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ 
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απηψλ θαη ζηελ έληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο.         

 πγθεθξηκέλα, ζηνλ λέν λφκν γηα ηε κεηαλάζηεπζε  ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ησλ αλειίθσλ αιινδαπψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη 

φηη:  

i. Αλήιηθνη αιινδαπνί πνπ δηακέλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ππάγνληαη ζηελ 

ππνρξέσζε ηεο ειάρηζηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο, φπσο νη εκεδαπνί. 

ii. Οη αλήιηθνη αιινδαπνί πνπ θνηηνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ, 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο, πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο ή εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο.  

iii. Γηα ηελ εγγξαθή αιινδαπψλ αλειίθσλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία απαηηνχληαη ηα 

αληίζηνηρα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο εκεδαπνχο δηθαηνινγεηηθά.  

iv. Αιινδαπνί πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο φπσο νη εκεδαπνί. ην λέν λφκν, ππάξρεη πξφβιεςε θαη γηα 

πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ πνπ, γηα θάπνηνπο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ 

δηθαηνινγεηηθά, έηζη, ηνπιάρηζηνλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν, δηεπθνιχλεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία φισλ ησλ αιινδαπψλ. ην ίδην άξζξν, γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία γηα ηα 

παηδηά ησλ πξνζθχγσλ, ηα νπνία γίλνληαη δεθηά ζηα ζρνιεία αθφκε θαη κε ειιηπή 

δηθαηνινγεηηθά, επεηδή ζπλήζσο δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

(πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο, θνίηεζεο, θ.α.). (Τπνπξγηθή Απφθαζε αξ. Σ/11 (ΦΔΚ 

171Β/18-3-96), «χζηαζε Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Θεκάησλ Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, Δθπαίδεπζεο Διιελνπαίδσλ Δμσηεξηθνχ, Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Απνθέληξσζεο ζην ΤΠΔΠΘ). 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην παξαγσγήο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ 

δάζθαιν αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη νη ζηφρνη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ: Καηεπζπληήξηνο 

ζηφρνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη πξνψζεζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηνλ απφδεκν ειιεληζκφ, έηζη ψζηε νη 

λέεο γεληέο λα απνθηήζνπλ κηα ηαπηφηεηα αλάινγε κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο, δειαδή κηα δηαπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Δπίζεο, ν παξαπάλσ ζηφρνο εληάζζεηαη 

ζηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε δηαπνιηηηζκηθή ζεσξία θαη απνδέρεηαη ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο.  
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Σα ηξία βαζηθά αμηψκαηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη είλαη: 

α) Ζ αξρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ. 

β) Ζ ππφζεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηεο δηαθνξάο ή ε ηζνηηκία ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

παηδηψλ δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο.  

γ) Ζ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ. 

Θεκειηψδεο δηδαθηηθή αξρή ηνπ πιηθνχ είλαη ε απνδνρή θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

δηπνιηηηζκηθνχ-δηγισζζηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ, σο επέθηαζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε 

ησλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, (Γθφηνβνο, 1998). 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δηαθξίλεηαη ζε δχν πεξηφδνπο:   

α) Σελ πξψηε πεξίνδν, απφ ηεο ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα 

(1951) κέρξη ην 1971 δελ ππάξρεη θακία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ Κνηλνηήησλ.  

β) Σελ δεχηεξε πεξίνδν, ε νπνία αξρίδεη ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1971 κέρξη ζήκεξα ζηελ νπνία 

παξαηεξείηαη κηα αμηφινγε πνιηηηθή ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο. 

Ζ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

επέθεξε ζηελ πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο δεκηνπξγεί 

κηα λέα θαηάζηαζε γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο. 

πγρξφλσο ε έληαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ίδην ηίηιν κε ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο πξνζδίδεη ζηελ θνηλνηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κηα επξχηεξε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε. 
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Μεηαμχ ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθεη ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο: 

 

i. Ζ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο. 

ii. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. 

iii. Ζ ζπκβνιή ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέαο 

ηνπ επξσπατθνχ πνιίηε. 

iv. Ζ πξνπαξαζθεπή ησλ λέσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη απξφζθνπηε έληαμή ηνπο ζηε 

ζηαδηαθά δηακνξθνχκελε εληαία επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο. 

v. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

πξφζβαζεο θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ πνπ κεηνλεθηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη κε ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εμαζθάιηζε δπλαηνηήησλ επαλέληαμεο 

ελειίθσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

vi. Ζ δηαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

vii. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

viii. Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ παξαγσγή κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

ix. Ζ εμαζθάιηζε ελφο πςειά εθπαηδεπκέλνπ θαη εππξνζάξκνζηνπ ζηηο λέεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

x. Ζ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πνπ 

ζα θαζηζηά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηθαλή λα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά θαη λα 

δηαηεξεί έλα πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ππφ ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη έληνλνπ θαη ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε γεληθή θαη εηδηθή. Ζ 

γεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ πξνζθνξά 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ γεληθψο, φπνηνη θαη αλ είλαη νη θνξείο, ηα επίπεδα, νη δηαδηθαζίεο 

θαη ν πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη. Ζ εηδηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αθνξά ηδηαίηεξεο 

θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ (π.ρ. κεηνλεθηηθέο νκάδεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θ.α.), ε 

πξνψζεζε ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε αλάπηπμε ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Ζ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κπνξεί επίζεο λα δηαθξηζεί ζε ηππηθή θαη άηππε. 
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Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ηελ Κνηλφηεηα κπνξεί λα είλαη ηππηθή θαηά δχν  

έλλνηεο: 

a) Γηαηί επηδηψθεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.  

b) Γηαηί ε αζθνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εθαξκφδεηαη κέζσ ησλ επίζεκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θάζε ρψξαο κέινπο πνπ ρνξεγνχλ αθαδεκατθνχο  ηίηινπο 

ζπνπδψλ. 

Σππηθή είλαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη θπξίσο κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ SOCRATES, LEONARDODAVINCI, COMENIUS θαη ERASMUS + (ζην 

ζθέινο ηεο ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ). 

Άηππε είλαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο πνπ δελ νδεγνχλ  ζε αθαδεκατθφ ή επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαη πνπ 

πξνζθέξνληαη ππφ ηελ επνπηεία  θξαηηθψλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ην θξάηνο θνξέσλ κε 

αξκνδηφηεηεο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ. 

(http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/milesi.htm. ) 

 «Σν 2001 ζηε ηνθρφικε εγθξίζεθαλ νη ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο φπσο 

εθηέζεθαλ απφ ην πκβνχιην Παηδείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθεί, αλαθέξνληαη 

δηεμνδηθά νη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ην 2010. Σν Πξφγξακκα 

απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ππνδηαηξνχληαη ζε επηκέξνπο:  

α. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Δ.Δ., κέζσ ηεο: Βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηψλ, ηεο  αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ γηα φινπο, ηεο  αχμεζεο ηεο 

πξνζέιεπζεο ζηηο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο ζπνπδέο, ηεο βέιηηζηεο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ. 

β.  Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο  ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

γ. πζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ θφζκν κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ θξηηηθνχ πλεχκαηνο, ηεο  

ελίζρπζεο ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ, ε 

νπνία απνηειεί ζπληζηψζα ηνπ επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ πεξί βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ην άλνηγκα ζηελ 

θνηλσλία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο δείρλνπλ λα ζπλδένληαη κε ην γεληθφ ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ην νπνίν απνξξέεη θαη ζεκειηψλεηαη ζηελ «Παγθφζκηα 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/milesi.htm
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Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ» ζηα 1948 θαη ζην πλέδξην ηεο Unesco ζηα 

1960 κε ζέκα αηρκήο ηελ πάιε ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Ζ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζηνρεχεη ζηε 

ζχγθιηζε ησλ αληζνηήησλ, πξνζπάζεηα πνπ εζηηάδεη  ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζρνιηθήο 

δηαξξνήο θαη ζηελ εθαξκνγήηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο», (Μαγνπιά,2001), 

(http://kedek.inpatra.gr/patra2012_vol1.pdf. ). 

Οη ζεσξεηηθνί ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ ζεσξνχλ φηη µία ζχγρξνλε 

θνηλσλία απνηειείηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκνηνγελή πιεηνςεθία θαη απφ κηθξέο κεηνλφηεηεο 

µε ηνπο δηθνχο ηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Απηνί νη πνιηηηζκνί πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ 

θαη λα γίλνπλ απνδεθηνί. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδνληαη αξµνληθέο ζρέζεηο  ζηελ 

θνηλσλία. ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αλαπηχζζεηαη πνηθηιία πξνγξακκάησλ ζηα νπνία 

ιακβάλνληαη ππφςε νη γισζζηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ ησλ 

νκάδσλ απηψλ θαη αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά µε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο 

ξαηζηζηηθέο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο νκάδαο.  

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ ζηνπο 

παξαθάησ βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο:  

α. ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζρνιείνπ µε ζηφρν ηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο. 

 β. ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ θαη 

νκάδσλ µε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

γ. ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζεηηθψλ ζηάζεσλ έλαληη 

αηφκσλ µε δηαθνξεηηθή εζληθή, πνιηηηζµηθή, θπιεηηθή θαη ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε. 

δ. ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα εμεηάδνπλ εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά 

θαηλφκελα θαη γεγνλφηα κέζα απφ ηελ νπηηθή δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ. (http:// 

repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1674/294.pdf. 
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 3.9. Οη πξνθαηαιήςεηο σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ησλ παηδαγσγηθψλ- δηνηθεηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ησλ ζηειερψλ 

 

 Οη θνξείο εθπαίδεπζεο κε ηηο νδεγίεο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δηεπζπληψλ ηνπο, π.ρ 

(ζρνιηθέο κνλάδεο),  θξνληίδνπλ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ.  Έρνπλ  

εληαίν επίπεδν, ρσξίο ζθάιεο, γηα ειεχζεξε θαη αζθαιή κεηαθίλεζε. Ο ρψξνο ζπλδξάκεη 

ζηελ ειεχζεξε θίλεζε θαη έθθξαζή ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην 

ζρνιείν.  

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο είλαη παηδνθεληξηθνί θαη φρη δαζθαινθεληξηθνί, γεγνλφο πνπ 

επλνεί ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη θαιιηεξγεί ηελ ππεπζπλφηεηα θαη 

ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 Οηίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο, δίλνπλ ηηο αξρηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ζπλερψο βνεζεηηθά θαη ππεξπξνζηαηεπηηθά, κε ζηφρν ν 

καζεηήο λα κάζεη λα εξγάδεηαη απηφλνκα. ηφρνο είλαη ην παηδί λα μέξεη «Ση ζέισ λα κάζσ;», 

«Γηαηί λα ην κάζσ;», «Πψο κπνξψ λα ην κάζσ;».  

 ηφρνο είλαη: απφ ηε κηα, ην παηδί λα εξκελεχεη ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ θαη 

λα ηα ζπλδπάδεη κε ηε ζεκαηηθή πνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν θη απφ ηελ άιιε, ηε γλψζε πνπ ζα 

πάξεη απφ ην ζρνιείν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή λα ηελ αμηνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, 

γηα λα αληηιακβάλεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη πεξηζζφηεξν απηά πνπ βιέπεη θαη αθνχεη. 

 

3.9.1. Αλάιπζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην ζέκα/ηνπ πψο 

αληηιακβάλεηαη ηα ζηεξεφηππα/δηαδφζεηο 

 

 Γηα λα επηηεπρζεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ζηε καζεηηθή νκάδα, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ηα πξνζεγγίδνπλ φρη κφλνλ νκαδηθά αιιά θαη εμαηνκηθεπκέλα. 

Ζ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία απαηηείηαη γηα θάζε παηδί πνπ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν 

παξνπζηάδεη κηα επηκέξνπο δπζθνιία (δεμηφηεηεο, γιψζζα, καζεκαηηθά, ζπκπεξηθνξά, 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θ.α.). Με ηνλ ηξφπν απηφ ην παηδί βειηηψλεη ηελ εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ, εληζρχεηαη ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη θαηαθέξλεη λα πξνζεγγίζεη ηνλ 

κέζν φξν ηεο νκάδαο. 

Δπηπξνζζέησο, ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία απαηηείηαη γηα νηνδήπνηε παηδί πνπ 

παξνπζηάδεη ηαιέληα πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ ηκήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαιιηεξγνχληαη πεξαηηέξσ νη θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 
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3.9.2. Υαξηνγξάθεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηε ζηξαηεγηθή ελάληηα ζηηο δηαδφζεηο – 

ζπλεζηζκέλα ζηεξεφηππα- δηαζεζηκφηεηα νξγαληζκνχ 

 

ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα:  

i. Τινπνηνχληαη θαηλνηφκεο δξάζεηο - πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

ii. Τινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο θαλφλεο ζσζηήο δηαηξνθήο θαη 

πγηεηλήο. 

iii. Πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σαπηφρξνλα, φκσο, νη ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη 

λα δηεπθνιχλνπλ ηε θηινμελία εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ απφ 

κνπζεία θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ.  

iv. Καιιηεξγείηαη ε θηιαλαγλσζία θαη ε επαθή κε ηελ ινγνηερλία. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξνληάο ηα παηδηά πξέπεη λα κειεηνχλ εηδηθά επηιεγκέλα ινγνηερληθά θείκελα θαη 

λα δεκηνπξγνχλ ηζηνξίεο, ελψ παξάιιεια, λα καζαίλνπλ λα αμηνπνηνχλ ηε δαλεηζηηθή 

βηβιηνζήθε. 

v. Γηνξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 

3.9.3. Δθαξκνγή παξέκβαζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

 

 Γλσξηκία κε ηα παηδηά,  επαθή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. 

 Δηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο αίζνπζεο, παηδαγσγηθή εζηίαζε, κνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ, 

ζπδήηεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κνίξαζκα δεχηεξνπ ηχπνπ 

εξσηεκαηνινγίσλ, έξεπλεο, πεηξάκαηα, θαηαγξαθή, αλάιπζε, επηβεβαίσζε. 

 Κξηηηθή απνηίκεζε εξσηεκαηνινγίσλ, ππεχζπλε ζηάζε απέλαληη ζηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο 

πξάμεηο ησλ παηδηψλ, νηθεηνπνίεζε κε παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο. 
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Κεθάιαην 4: Μνληέια εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα δηαηππψζεθαλ αξθεηέο ζεσξίεο ηεο δηνίθεζεο σο 

απνηέιεζκα ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ έξεπλαο, ην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ 

αλαδήηεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο δηνίθεζεο, ψζηε ζήκεξα λα γίλεηαη ιφγνο γηα ρνιέο ή 

Πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην 

ζηφρν πνπ επηδηψθεη ν θάζε κειεηεηήο (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζει. 94- 95).  

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ παξνπζηάδεη επίζεο κία πνηθηιία, αθνχ  κεξηθνί 

κειεηεηέο, φπσο ν Dubrin, o Θενθηιίδεο, νη Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ θ.α., ηηο 

ηαμηλνκνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ρνιψλ, θάπνηνη άιινη φπσο ν Εεπγαξίδεο, ν 

Κνπηνχδεο, ηηο δηαθξίλνπλ ζε ηέζζεξηο, ελψ θάπνηνη άιινη φπσο ν Germain Gvichiani, ηηο 

θαηεγνξηνπνηνχλ ζε πέληε (αΐηεο, 2008, ζει. 42). 

 4.1.  Κιαζηθή δηνίθεζε 

 Οη απαξρέο ηεο θιαζζηθήο ζεσξίαο εληνπίδνληαη ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα φηαλ ε 

κεγάιε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε, θαηέζηεζε 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηελ θαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε θιαζηθή 

ζεσξία κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο Frederick Taylor, Henri Fayol, Max Weber, Luther 

Gulick θαη Lyndall Urwick. Ζ. Παλαγησηνπνχινπ (1997, ζει. 77-78) δηαρσξίδεη ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο θιαζηθήο ζρνιήο ζε ηξεηο επξχηεξεο ηάζεηο: α) ζηε θπζηνθξαηηθή 

αληίιεςε, ζηελ νπνία αλήθεη ν Taylor, β) ζηε δηνηθεηηθή αληίιεςε, ηεο νπνίαο βαζηθνί 

εθθξαζηέο είλαη ν Fayol θαη νη Gulick θαη Urwick θαη γ) ζηε γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε πνπ 

αλέιπζε ν M. Weber (φπ. αλαθ. ε Σάθε 2009, ζει. 18). 

4.1.1. H θπζηνθξαηηθή αληίιεςε θαηά ην F. Taylor 

Ζ ζεσξία απηή εληνπίδεηαη ην 1911, φηαλ δεκνζηεχηεθε ην βηβιίν ηνπ Taylor «The 

Principles of Scientific Management» (Αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο). Ο F. Taylor 

αζρνιήζεθε θαηά θχξην ιφγν κε ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

εζηηάδνληαο ζην άηνκν θαη ηηο δπλαηφηεηεο απφδνζήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Αλέδεημε δειαδή ηελ εθαξκνγή ησλ επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ θαη κεζφδσλ ζηελ επηινγή θαη 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζεσξείηαη θαη ε βάζε ηνπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη. Γη‟ 

απηφ ην ιφγν ν Taylor ζεσξείηαη θαη «παηέξαο» ηεο επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο (Κνπηνχδεο, 

1999, ζει. 20). Ο Taylor ππνζηήξημε φηη ππάξρεη έλαο άξηζηνο ηξφπνο εθηέιεζεο θαη 

εθαξκνγήο θάζε εξγαζίαο ή ελέξγεηαο θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κε ηελ πηνζέηεζε 
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επηζηεκνληθά επεμεξγαζκέλσλ λέσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

(Κνπηνχδεο, 1999 ; Σάθε , 2009). 

 χκθσλα κε ην αΐηε (αΐηεο 2008, ζει. 43), θεληξηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Taylor είλαη: ε αλάιπζε ηεο εξγαζίαο, ε νξζνινγηθή νξγάλσζε ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ 

αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ε αλάζεζε θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο ζε θαηάιιεια 

επηιεγέληα θαη εθπαηδεπζέληα άηνκα, ε εθαξκνγή νξζνινγηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα απμεκέλε απνδνηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, ν Taylor δηαηχπσζε ηέζζεξηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζπλνςίδεη ηελ επηζηεκνληθή δηνίθεζε (scientific management) 

θαη είλαη νη εμήο:  

• Αληηθαηάζηαζε ησλ εκπεηξηθψλ θαλφλσλ κε ηελ αλάπηπμε επηζηήκεο γηα θάζε ζηνηρείν 

αλζξψπηλεο εξγαζίαο  

• Δπηζηεκνληθή επηινγή ηνπ αηφκνπ γηα θάζε εηδηθεπκέλε εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηκφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη παξνρή θαηάιιεισλ 

θηλήηξσλ (π.ρ. ακνηβέο) πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ παξαγσγηθφηεηαο  

• Καηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο απινχο ππαιιήινπο ελφο νξγαληζκνχ 

 • Ηζφξξνπε θαηαλνκή ηεο επζχλεο κεηαμχ δηνηθνχλησλ θαη δηνηθνχκελσλ, δειαδή 

δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηεχζπλζεο απφ ηε κία πιεπξά θαη 

ηεο εμεηδίθεπζεο θαη εθηέιεζήο ηεο απφ ηελ άιιε.  

 Οη ζέζεηο ηνπ Taylor γηα ηελ επηζηεκνληθή νξγάλσζε ηεο κειέηεο, δέρζεθαλ έληνλεο 

αληηδξάζεηο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ επηζηεκφλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ- γηαηί φπσο ππνζηεξίδνπλ απνπξνζσπνπνίεζε ηνλ άλζξσπν- φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξά ηηο αληηδξάζεηο νη ηέζζεξηο αξρέο πνπ δηαηχπσζε ν Taylor 

γηα ηελ επηζηεκνληθή δηνίθεζε εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηα ζχγρξνλα ζεσξεηηθά 

ζπζηήκαηα δηνίθεζεο.  
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4.1.2. Η δηνηθεηηθή αληίιεςε ηνπ Η. Fayol: 

Σελ ίδηα πεξίνδν ν Γάιινο κεραληθφο Henri Fayol δηαηχπσζε ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο 

ζρεηηθά δηνίθεζε ησλ θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ. Ο Fayol ζην βηβιίν ηνπ «Administration 

Industrielle et Generale» (Γεληθή θαη Βηνκεραληθή Γηνίθεζε) δηαηππψλεη γεληθέο αξρέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ απνδνηηθφηεξε δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο, πνιιέο 

απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη πσο ζπλππάξρνπλ θαη ζήκεξα ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ηεο εθπαίδεπζεο (Κνπηνχδεο, 1999 ; Σάθε , 2009). 

Ο Fayol ππνδηαηξεί ηε δηνηθεηηθή ηνπ ζεσξία ζε πέληε ιεηηνπξγίεο: 

1. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ην ζρεδηαζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο), 

2. ηελ νξγάλσζε (νξγαλφγξακκα θαη νξγάλσζε εξγαζίαο ζε θάζε επίπεδν),  

3. ηε δηεχζπλζε (θαηεπζπληήξηεο εληνιέο γηα ηαρεία εθηέιεζε θαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο), 

4.  ην ζπληνληζκφ (ζχγθιηζε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ) θαη ηνλ έιεγρν πξνο 

απνθπγή θαη εληνπηζκφ ησλ ζθαικάησλ (Εαλίθαο, ρ.ρ.:29).  

 Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηνίθεζεο θαηά ηνλ Fayol, φπσο αλαθέξνπλ ν αΐηεο (2008, 

ζει. 44-45) θαη ε Σάθε (2009, ζει. 23-26) είλαη:  

1. Καηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο  

2. Δμνπζία θαη ππεπζπλφηεηα  

3. Πεηζαξρία 

4. Δλφηεηα εληνιψλ ή δηεχζπλζεο  

5. Δλφηεηα δηνίθεζεο ή θαηεχζπλζεο  

6. Τπνηαγή ηνπ αηνκηθνχ ζην γεληθφ ζπκθέξνλ 

7. Ζ αληακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ  

8. Δπηθέληξσζε  

9. Ζ αιπζίδα θιηκάθσζεο  

10. ηαζεξφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ  

11. Σάμε  

12. Πξσηνβνπιία  

13. Ηζφηεηα  

14. πλεξγαζία θαη ζπλνρή ηεο νξγάλσζεο  

 Με ηηο αξρέο απηέο, ν Fayol δίλεη θάπνηεο νδεγίεο θπξίσο εζηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(δεκηνπξγία θαινχ θιίκαηνο αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ, ηζφηεηα, δηθαηνζχλε, ελζάξξπλζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηελ επίηεπμε εξγαζηαθνχ δήινπ, ελφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θ.α.). Με πην 
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απιά ιφγηα ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε εζηίαζε ζην πψο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα εθηεινχλ 

απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

 4.1.3. Η γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε πνπ αλέιπζε ν M. Weber. 

 Ο Max Weber είλαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θνηλσληνιφγνπο (αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα) 

πνπ ζπλέιαβαλ ηε ζεκαζία ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ην 

νπνίν επέδξαζε θαη επηδξά ζηε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ. Γηα ηνλ Weber, φπσο αλαθέξεη ν 

Μνπδέιεο (1992, ζει. 80-81), νη γξαθεηνθξαηηθέο αξρέο νξγάλσζεο θπξηαξρνχλ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή ζε φιεο ηηο ζεζκηθέο ζθαίξεο (νηθνλνκηθή, ζξεζθεπηηθή, εθπαηδεπηηθή θιπ.). 

Ζ εμάπισζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ, νξζνινγηζηηθψλ-νηθνλνκηθψλ αξρψλ θαη κνξθψλ 

νξγάλσζεο νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή αθξσηεξηαζκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ γξαλάδηα κηαο ηεξάζηηαο γξαθεηνθξαηηθήο κεραλήο.  

πγθεθξηκέλα, ε «γξαθεηνθξαηία» είλαη έλαο φξνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ ππέξκεηξε ηζρχ θαη ηελ επηξξνή ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ, ηελ 

θαθή εθαξκνγή ηεο εμνπζίαο, ηελ απξνζσπνιεςία ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ ηεξαξρηθή 

δνκή ηεο εμνπζίαο. ήκεξα ν φξνο, φπσο αλαθέξεη ν Φαλαξηψηεο (1999) θαη επηζεκαίλεη ν 

αΐηεο (2008), ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη είηε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο είηε ηελ επέθηαζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ είηε ην ζεζκφ ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο είηε σο ζπλψλπκν ηεο κε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηεο παζνγέλεηαο, 

δειαδή ησλ ειαηησκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο.  

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βεκπεξηαλήο αληίιεςεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ ζηα ζχγρξνλα γξαθεηνθξαηηθά κνληέια δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ & 

Παπαθσλζηαληίλνπ (1994, ζ. 97-98) είλαη:  

• Έλα ζύζηεκα απξόζσπσλ ζρέζεσλ (ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε νξζνινγηθφηεηα πξέπεη λα 

θαζνδεγνχλ ηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή 

νξγάλσζε, ηηο απνθάζεηο θαη ηηο επηιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ)  

• Έλα ζύζηεκα εμεηδίθεπζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ψζηε λα απαζρνινχληαη νη θαηάιιεινη άλζξσπνη 

ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα θαζίζηαηαη ν θαζέλαο απφ απηνχο ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

• Έλα ζύζηεκα ηεξάξρεζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ (φιεο νη ιεηηνπξγίεο δελ είλαη ίδηεο, απφ πιεπξάο 

εμνπζίαο θαη ππεπζπλφηεηαο, άξα πξέπεη λα ππάξρεη κία ηεξαξρηθή ηάμε αλάινγε κ‟ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά)  
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• Έλα ζύζηεκα δηαδηθαζηώλ (ζχζηεκα θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ, γηα λα δηεπθνιχλνληαη νη 

δηεπζπληέο θαη ν δηνηθεηήο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο)  

• Έλα ζύζηεκα αληακνηβώλ αλάινγα κε ηελ εμέιημε θαη ηε ιεηηνπξγία, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη 

ηελ απφδνζε ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Ο Παζηαξδήο (2004) επηζεκαίλεη πσο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ είλαη φηη πξέπεη ν εξγαδφκελνο λα πξνζπαζεί πάληα λα είλαη φζν 

ην δπλαηφ πην απνηειεζκαηηθφο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε 

ινηπφλ θαίλεηαη λα είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Με ηελ εμεηδίθεπζε πηζηεχεηαη φηη 

ν εθπαηδεπηηθφο ζα γίλεη θαιχηεξνο γλψζηεο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη άξα 

απνδνηηθφηεξνο ζηελ εξγαζία ηνπ (Παζηαξδήο, 2004, ζει.  41).  

 Οη Gladden (1958), Εεπγαξίδεο (1993), Dubrin (1998) θαη Κέθεο (2005), φπσο 

επηζεκαίλεη ν αΐηεο (2008, ζει. 187), ζπλνςίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

ζεσξίαο ζηα εμήο βαζηθά ζεκεία:  

• ην ζαθή θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα απαζρνινχληαη νη θαηάιιεινη άλζξσπνη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα 

θαζίζηαηαη ν θαζέλαο απφ απηνχο ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. 

• ηελ ηεξαξρία ηεο εμνπζίαο. Μέζα ζ‟ έλα νξγαληζκφ ε ηεξαξρηθή δνκή εμνπζίαο έρεη ζρήκα 

ππξακίδαο, φπνπ θάζε ζηέιερνο είλαη ππεχζπλνο ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ ηφζν γηα ηηο δηθέο 

ηνπ απνθάζεηο θαη πξάμεηο φζν θαη γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. 

• ηελ ελφηεηα ηεο δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλαο πθηζηάκελνο ιακβάλεη εληνιέο 

απφ έλαλ πξντζηάκελν κφλν θαη αλαθέξεηαη ζε απηφλ. 

• ηελ νκνηνκνξθία γηα ηελ εθηέιεζε θάζε έξγνπ. Οη θαλνληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηελ 

νκνηνκνξθία ησλ ελεξγεηψλ θαη καδί κε ηε δηάξζξσζε ηεο εμνπζίαο θαζηζηνχλ δπλαηή ηε 

ζπλεξγαζία ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

• ηελ απξνζσπνιεςία ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε έρνπλ κία ηππηθή θαη απξφζσπε ζηάζε κε ηνπο πειάηεο ή κε ηα άιια ζηειέρε ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο νξγάλσζεο.  Με απηήλ ηελ απφζηαζε εμαζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ην Weber 

ε φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε θξίζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

• ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. χκθσλα κε απηήλ ε 

επηινγή ησλ ζηειερψλ ησλ νξγαληζκψλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη πξνζφληα.  
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 Οη απφςεηο ηνπ Weber δέρηεθαλ ζεκαληηθή θξηηηθή, αθνχ αξθεηνί ππνζηήξημαλ φηη ην 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα «αλαηξεί ηηο πεξί απηνλνκίαο δηαθεξχμεηο ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο απφιπηα κεραληζηηθνχ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αδχλακνπ λα αληαπνθξηζεί ζηε δπλακηθφηεηα θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2000, ζει.12). Αθφκα έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ν ζχγρξνλνο 

ηχπνο γξαθεηνθξαηηθήο νξγάλσζεο πξνσζεί «έλαλ “αθξσηεξηαζκέλν” ηχπν αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηνλ εηδηθφ, ηνλ ηερλνθξάηε, πνπ ζπλερψο απνκαθξχλεηαη απφ ην ηδαληθφ 

ηνπ νπκαληζηηθά εθπαηδεπκέλνπ αηφκνπ πνπ επηθξαηνχζε ζε πξνεγνχκελνπο πνιηηηζκνχο» 

(Παλαγησηνπνχινπ, 1997, ζει. 104-105). 

4.2. Νενθιαζηθή δηνίθεζε 

 Σν κνληέιν ηεο Νενθιαζηθήο Γηνίθεζεο ή δηνίθεζεο κε βάζε ηηο Αλζξψπηλεο ρέζεηο 

δηακνξθψζεθε θαηά ην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 20νπ αηψλα θαη παξνπζηάδεηαη σο αληίδξαζε 

ησλ επηζηεκφλσλ πάλσ ζηελ αθακςία ησλ κνληέισλ ησλ θιαζηθψλ ζεσξηψλ, κε απνηέιεζκα 

λα αλαπηπρζνχλ νη ζεσξίεο ηεο ζρνιήο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, πνπ φπσο αλαθέξεη ε  

Παλαγησηνπνχινπ (1997), έρνπλ σο επίθεληξν ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή ην άηνκν 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηε κειέηε ησλ νξγαλψζεσλ σο θνηλσληθά ζχλνια.  

 Αζρνινχληαη θπξίσο κε ηηο έλλνηεο ησλ αλαγθψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ 

απηψλ, ησλ θηλήηξσλ, ηνπ θιίκαηνο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εγεζίαο, 

νη νπνίεο δίλνπλ κία λέα δπλακηθή ζηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα, ε 

Νενθιαζηθή Γηνίθεζε εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο Mary Parker Follett, Elton Mayo, Douglas 

Mc Gregor θ.ά. Ζ θνηλσληθή θηιφζνθνο Mary Parker Follett πίζηεπε πσο θεληξηθφ ζεκείν 

ήηαλ ε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ θνηλσληθψλ 

νξγαληζκψλ, δειαδή δηνηθνχληεο θαη δηνηθνχκελνη πξέπεη λα βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο 

κέιε κηαο νκάδαο πνπ επηδηψθεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.  

 Ο ςπρνιφγνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard Elton Mayo θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ παξαγσγηθφηεηαο ησλ νκάδσλ 

θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη επηδηψμεηο ηεο νκάδαο 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γεληθά ε 

παξαγσγή επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ παξά απφ ηηο θπζηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο (Εαβιαλφο, 1998). Ο Douglas Mc Gregor δηαηχπσζε δχν ζεσξίεο 

δηνίθεζεο: ηε ζεσξία Υ θαη ηε ζεσξία Φ, θαηαιήγνληαο ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε αηηία 

γηα ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ δελ νθείιεηαη ηφζν ζηε δνκή ηνπ ή ζηηο 

κεζφδνπο εξγαζίαο, φζν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 
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ηθαλφηεηέο ηνπ (αΐηεο, 2008, ζει.50). Ζ ζεσξία Υ ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα απφ ηε θχζε ηνπο δελ επηζπκνχλ ηελ εξγαζία, δελ είλαη θηιφδνμα θαη 

πξνηηκνχλ λα ηνπο δηεπζχλνπλ, επεηδή δε ζέινπλ λα αλαιάβνπλ επζχλεο. Δπίζεο δε δηαζέηνπλ 

δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα έηζη ψζηε λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζα πξέπεη ηα άηνκα λα ειέγρνληαη ή/θαη λα 

απεηινχληαη κε ηηκσξία. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ δέρνληαη ηε ζεσξία απηή αζθνχλ 

επίβιεςε θαη έιεγρν κε ρξήζε εμνπζίαο. Πξνηεξαηφηεηα γη‟ απηνχο έρνπλ νη αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη φρη ησλ εξγαδνκέλσλ (αΐηεο, 2008, ζει.50).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζεσξία Φ ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα είλαη δεκηνπξγηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα, 

αξθεί λα βξεζνχλ ζην θαηάιιειν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε απεηιή δελ είλαη απαξαίηεηα δηνηθεηηθά κέζα γηα λα εθπιεξσζνχλ 

νη ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο. ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα 

επηηπγράλεηαη φηαλ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο επηδηψμεηο ηνπο 

ζπκβάιινληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο, 

δηαθαίλεηαη πσο ε δηνίθεζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε ζειεκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηνλ νπζηαζηηθφ δηάινγν κεηαμχ δηνηθνχλησλ θαη δηνηθνχκελσλ (αΐηεο, 

2008, ζει.50).  

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν ηαπσληθφο ηχπνο ηεο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο γλσζηφο 

σο ζεσξία Ε, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ William Ouchi (1981). Κεληξηθφ ζεκείν ηεο ζεσξίαο 

ηνπ είλαη φηη νη νκαδηθέο απνθάζεηο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο αηνκηθέο. Σν κνληέιν 

απηφ ηεο δηνίθεζεο έρεη ιηγφηεξνπο θαλφλεο θαη επηπξνζζέησο απμάλεηαη ε νκαδηθή 

ππεπζπλφηεηα θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (αΐηεο, 2008, 

ζει.53). ε γεληθέο γξακκέο ε λενθιαζηθή δηνίθεζε ζε αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε 

πνπ έδηλε έκθαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ άλζξσπν, εηζήγαγε ηνλ αλζξσπηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο. ζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, 

παξαηεξνχκε φηη νη θνηλσληθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη νη πηέζεηο ησλ 

δηαθφξσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ νδήγεζαλ ζηνλ «εκπινπηηζκφ» ηνπ θιαζηθνχ 

κνληέινπ εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο κε ζηνηρεία απφ ηε ρνιή ησλ Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ 

(Εαβιαλφο, 1998). Έηζη, ην ειιεληθφ ζρνιείν, δηαηεξψληαο ηε γξαθεηνθξαηηθή ηνπ δνκή 

(αΐηεο, 1992), γίλεηαη αλνηθηφ ζχζηεκα θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηνπο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (αΐηεο, 2008).  
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4.3. χγρξνλε δηνίθεζε 

 Σν κνληέιν ηεο  χγρξνλεο Γηνίθεζεο εκθαλίδεηαη επίζεκα ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 

θαη έρεη ζχλζεην ραξαθηήξα, αθνχ πξφθεηηαη γηα κία ελζσκάησζε πξνηάζεσλ απφ δηάθνξεο 

επηζηήκεο φπσο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο νηθνλνκίαο θ.ά. Δθπξφζσπνη ηεο 

χγρξνλεο Γηνίθεζεο ζεσξνχληαη νη Chester Barnard, Herbert Simon, Abraham Maslow, 

Chris Argyris, Frederick Herzberg θ.ά. 

 Χο «παηέξαο» ηεο ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηνίθεζε ζεσξείηαη ν C. Barnard,  ν 

νπνίνο ζην έξγν ηνπ κε ηίηιν “The functions of the executive” (1938) ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ 

έρεη ε επηθνηλσλία θαη επηπιένλ πσο ν πεηπρεκέλνο πξντζηάκελνο (ή δηεπζπληήο) ζα πξέπεη 

λα ζπλδέεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα θνηλσληθή αλαγλψξηζε, 

νηθνλνκηθά νθέιε, ζπλαίζζεκα επάξθεηαο ζηελ εξγαζία θ.ά., κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Παξάιιεια αλαθέξεη πσο νη εξγαδφκελνη παξσζνχληαη λα 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξν έξγν, αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπο (αΐηεο, 2008). 

  Ο θαζεγεηήο Herbert Simon ζην βηβιίν ηνπ “Administrator Behavior” (1947) 

ππνζηεξίδεη πσο ε θαιή δηνίθεζε εμαξηάηαη απφ ηελ νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη 

γεληθά πσο ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε θξίζηκεο δηνηθεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ν έιεγρνο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ (αΐηεο, 2008). 

  Ο ςπρνιφγνο Abraham Maslow ζεσξείηαη ζεκειησηήο ηεο χγρξνλεο Γηνίθεζεο κε 

ηε ζεσξία ηνπ πεξί ηεξάξρεζεο ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ (1954), ε νπνία απνηειείηαη απφ 

πέληε θαηεγνξίεο, νη νπνίεο θαηαηαζζφκελεο αλνδηθά, ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζεκαζία ηνπο , είλαη 

νη εμήο:  

1. Οη θπζηνινγηθέο αλάγθεο, φπνπ ζηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ γηα αέξα, λεξφ, ηξνθή θ.ά.  

2.Οη αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη 

ηε ζηαζεξφηεηα (π.ρ. ζηέγε, εξγαζία θ.ά.)  

3. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο, πνπ ππάγνληαη νη αλάγθεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θηιία, ηε ζηνξγή 

θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

4. Οη αλάγθεο εθηίκεζεο, φπνπ ζηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ην θχξνο, ην γφεηξν, ε 

θνηλσληθή ζέζε, ε απηνεθηίκεζε θ.ά.  

5. Οη αλάγθεο νινθιήξσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη αλάγθεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε, 

ηελ επηηπρία θαη ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ. 

 χκθσλα κε ην Maslow, νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη νη αλάγθεο αζθάιεηαο 

ζεσξνχληαη αλάγθεο θαησηέξνπ επηπέδνπ, ελψ νη θνηλσληθέο, εθηίκεζεο θαη νινθιήξσζεο 
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ζεσξνχληαη αλάγθεο αλσηέξνπ επηπέδνπ θαη πσο νη άλζξσπνη πξνρσξνχλ βαζκηαία απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαησηέξνπ επηπέδνπ πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

αλσηέξνπ επηπέδνπ. Ζ ζεσξία ηνπ Maslow δέρζεθε θξηηηθή απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο νη 

νπνίνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ δελ αθνινπζνχλ κία 

δεδνκέλε ηεξαξρία θαη ε ηζρχο ησλ αλαγθψλ δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν (αΐηεο, 2008).  

 Ο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Yale, Chris Argyris, δηαηχπσζε ηε ζεσξία 

αλσξηκφηεηαο-σξηκφηεηαο (1957), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα πνπ πξνζιακβάλνληαη ζ‟ 

έλαλ νξγαληζκφ εκπνδίδνληαη λα θζάζνπλ ζηελ σξηκφηεηα εμ‟ αηηίαο ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο 

ηεο δηνίθεζεο κέζα ζ‟ απηφλ θαη είλαη παζεηηθά θαη εμαξηεκέλα. Δπνκέλσο, νθείιεη ε 

δηνίθεζε λα δεκηνπξγεί επλντθφ θιίκα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ψζηε ν εξγαδφκελνο λα έρεη ηελ 

επθαηξία λα αλαπηπρζεί θαη λα σξηκάζεη (Εαβιαλφο, 1998). Γειαδή, λα γίλεη ελεξγεηηθφ θαη 

αλεμάξηεην άηνκν, κε πινχζηα δξάζε θαη γεληθά λα είλαη δεκηνπξγηθφο ζηελ εξγαζία ηνπ. 

  Ο Frederick Herzberg αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ππνζηεξίδνληαο φηη ν 

άλζξσπνο δηέπεηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη είλαη νη παξάγνληεο πγηεηλήο θαη ππνθίλεζεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία 

εληάζζνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε θνηλσληθή ζέζε, ε ακνηβή, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θ.ά., ελψ ζηε δεχηεξε πεξηιακβάλνληαη ε αλαγλψξηζε ηεο απφδνζεο, ε πξναγσγή, ε επηηπρία 

θ.ά. Καηά ηνλ Herzberg ε ηζφξξνπε ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ βνεζά ζην λα 

αλαπηπρζεί ην άηνκν θαη λα δξάζεη σο νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα (αΐηεο, 2008, ζει. 

58-59).  

Δπίζεο ν Herzberg νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη παξάγνληεο ππνθίλεζεο 

ελεξγψληαο καδί, απμάλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, παξά κεηψλνπλ 

ηε δπζαξέζθεηα. Γηα παξάδεηγκα φζν κεγαιχηεξε ζρέζε έρεη ε θχζε ηεο δνπιεηάο κε ηελ 

αλάιεςε επζπλψλ (ην αίζζεκα δειαδή φηη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, φηη νη 

Πξντζηάκελνί ηνπο ζεσξνχλ ππεχζπλα άηνκα), ηφζν πην επραξηζηεκέλνη ήηαλ νη άλζξσπνη 

ζηηο έξεπλεο γηα ηε ζεσξία ηνπ Herzberg, απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Οη παξάγνληεο πγηεηλήο, 

ελεξγψληαο καδί, επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηε δπζαξέζθεηα παξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, φπσο φηαλ ππάξρνπλ πνιινί θαλνληζκνί, δειαδή γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα, 

πξνθαινχλ κεγάιε δπζαξέζθεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο (Παζηαξδήο, 2004). Ο Παζηαξδήο 

(2004) αλαθέξεη πσο νη παξάγνληεο πγηεηλήο θαη ππνθίλεζεο, είλαη παξσζεηηθέο δπλάκεηο, 

δειαδή είλαη μερσξηζηέο θαη ζαθείο πξνδηαζέζεηο ησλ ζηάζεσλ ελφο αηφκνπ πξνο ηελ 

εξγαζία ηνπ, πνπ δελ είλαη αληίζεηεο αιιά αιιεινζπκπιεξψκελεο. Δπνκέλσο γηα λα ληψζεη 



198 
 
  

ηθαλνπνηεκέλνο έλαο εξγαδφκελνο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη 

νη δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ έηζη ψζηε λα έρεη θίλεηξα ην άηνκν γηα λα παξαγάγεη έξγν. 

 Σν κνληέιν ηεο χγρξνλεο Γηνίθεζεο εληζρχεηαη αθφκε απφ ηελ Δλδερνκεληθή 

ζεσξία θαη ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.). Ζ Δλδερνκεληθή ζεσξία ηνπ Fred 

Fiedler (1967) ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ φρη κε ηε κνξθή ζπλφινπ ή γεληθή, αιιά «θαηά πεξίπησζε». πγθεθξηκέλα 

επηρεηξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο κεηαβιεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο κνξθήο ηεο εγεζίαο θαη 

ηεο θχζεο ηεο πεξίζηαζεο βαζηζκέλε ζηελ παξαδνρή φηη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη 

ελδερνκεληθή θαη απαηηείηαη ε ζπκβαηή ζρέζε κεηαμχ δηεπζπληηθψλ-εγεηηθψλ πξνζσπηθψλ 

πνηνηήησλ θαη κνξθψλ εγεζίαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίζηαζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ν ηξφπνο ηεο εγεζίαο πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηάζε ησλ θαησηέξσλ (αΐηεο, 2008).  

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.) (Total Quality Management) είλαη έλαο 

ηξφπνο Γηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ, κία θηινζνθία Γηνίθεζεο ε νπνία «αγθαιηάδεη» φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε, θαζψο επίζεο 

θαη νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ ηθαλνπνηνχληαη κε ηνλ πην επαξθή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 

κεγηζηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ κηαο δηαξθνχο πνξείαο βειηίσζεο 

(Εαβιαλφο, 2003). Παηέξαο ηεο ζεσξίαο απηήο ζεσξείηαη ν W. Edwards Deming (1986). Οη 

αξρέο ηεο ΓΟΠ εθαξκφζηεθαλ φρη κφλν ζηε βηνκεραλία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζεη έλαο νξγαληζκφο είλαη:  

• Ζ χπαξμε νξάκαηνο, απνζηνιήο θαη πνιηηηθήο πνηφηεηαο  

• Ζ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο  

• Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

• Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  

• Ζ ζπκκεηνρή θαη ε δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

• Ζ έκθαζε ζηελ πξφιεςε ιαζψλ (αΐηεο, 2008, ζει. 64). 

Γηα ηελ εθπαίδεπζε «νιηθή πνηφηεηα» είλαη ε δηελεθήο πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο πξνο 

ην άξηζην, ηελ ηειεηφηεηα θαη απνβιέπεη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σα πξνβιήκαηα επηιχνληαη θαιχηεξα, φηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο επίιπζήο ηνπο ζπκκεηέρνπλ φια ηα άηνκα ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ην πξφβιεκα, γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδηνξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Εαβιαλφο, 2003, 

ζει. 32). Ζ εηζαγσγή ηεο Γ.Ο.Π. ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ απαηηεί ηελ πξνζπάζεηα θαη 
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ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ, ηελ απνδνρή ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο θαη ζθνπψλ θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ  ην πφζν θαιά 

ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ 

κέζα θαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ (Εαβιαλφο, 2003). πκπεξαίλεηαη ινηπφλ πσο δίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία πάλσ ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. ηαλ εθαξκφδεηαη ε ΓΟΠ, ε ππξακίδα ηεο 

εμνπζίαο, νη δνκέο θαη ε ηεξαξρία αλαηξέπνληαη. Ζ ΓΟΠ είλαη έλαο λένο ηξφπνο ζθέςεο, ν 

νπνίνο φκσο δελ είλαη θαη ε παλάθεηα φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. 

Αξθεί λα πηνζεηείηαη εθεί πνπ ρξεηάδεηαη χζηεξα απφ ζθέςε, πξνγξακκαηηζκφ θαη ζσζηή 

εθαξκνγή (Παζηαξδήο, 2004, ζει. 120-121).  

Καηά ηνλ Θενθηιίδε, (Θενθηιίδε 2012), ηέζζεξα είλαη ηα βαζηθά κελχκαηα 

αλαθνξηθά κε ηε δξάζε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε. 

«Σν πξψην αθνξά ζηελ εγεηηθή θαη δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δξάζε ηνπ δηεπζπληή 

ζρνιείνπ. Ο ζρνιηθφο εγέηεο αμηνπνηεί αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ζπγθεθξηκέλσλ επηδηψμεσλ. 

Σν δεχηεξν  αθνξά ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηε 

δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ πεξηγξάθεηαη σο ζπκκεηνρηθή εγεζία. 

Σν ηξίην αθνξά ηε ζρνιηθή κνλάδα ε νπνία είλαη αλνηθηφ ζχζηεκα θαη πξέπεη κα 

ιεηηνπξγεί σο ηέηνην. Χο αλνηθηφ ζχζηεκα ε ζρνιηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, δειαδή δέρεηαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ην επεξεάδεη. 

Δλψ ην ηέηαξην κήλπκα αθνξά ηε ζρνιηθή κνλάδα σο ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη 

απφ ππνζπζηήκαηα. Κάζε ππνζχζηεκα επηηειεί ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία θαη ηαπηφρξνλα 

βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κα ηα ππφινηπα». 

 Αλαθεθαιαηψλνληαο ζα ιέγακε φηη ε χγρξνλε Γηνίθεζε, σο ζπλδπαζκφο ζεσξηψλ 

απφ δηάθνξεο επηζηήκεο αλαδεηεί ηε ρξπζή ηνκή, δειαδή εθείλε ηε κνξθή δηνίθεζεο πνπ λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. ζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, ζην δηνηθεηηθφ κνληέιν πνπ ζα ππεξηζρχζεη ζηνπο ζρνιηθνχο 

νξγαληζκνχο είλαη βέβαην φηη ν δηεπζπληήο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δε ζα παίδεη ην ξφιν ηνπ 

γξαθεηνθξάηε αθέληε, φπσο ζπλέβαηλε ζε πξνεγνχκελεο επνρέο, αιιά ηνπ ζπληνληζηή ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ππνζηεξηθηή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο λα είλαη άηνκα κε δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (Εαβιαλφο, 2003, ζει. 64-65). 
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4.4. Η πζηεκηθή ζεσξία 

 Ο φξνο «ζπζηεκηθή ζεσξία» πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο ηάζεηο νη 

νπνίεο ζεσξνχλ φηη νη νξγαλψζεηο είλαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα ή ππνζπζηήκαηα πνπ 

εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν ζχζηεκα, ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία, 

πνπ εληνπίδεηαη γίλεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζεσξείηαη κάιηζηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Γηνίθεζεο.  

 ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, κία ζρνιηθή κνλάδα ζπληζηά έλα ζχζηεκα. Ο φξνο 

«ζχζηεκα» θαηά ην αΐηε (2008, ζει. 67) ππνδειψλεη έλα πιήζνο αιιειεμαξηεκέλσλ 

ζηνηρείσλ, πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ή ζεηξά ζηφρσλ. χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζεψξεζε, αλ φια ηα 

ζηνηρεία (ππνζπζηήκαηα) ηνπ ζρνιείνπ ιεηηνπξγνχλ θαιά, ηφηε ν ζπλνιηθφο ζρνιηθφο 

νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί θαιά. Αλ φκσο έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δε 

ιεηηνπξγεί ζσζηά, επεξεάδεηαη ε απφδνζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  

 Σν ζρνιείν, φπσο θαη θάζε θνηλσληθή νξγάλσζε, είλαη αλνηθηφ ζχζηεκα γηαηί ππάξρεη 

θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ, ην νπνίν επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ 

απηφ. Γειαδή ην ζρνιείν βξίζθεηαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μεξηθά 

απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αλνηθηνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (αΐηεο, 2008, ζει. 

68. Παζηαξδήο, 2004, α. 18-20. Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, ζει. 58-59) είλαη: 

 • Οη εηζξνέο ζην ζχζηεκα απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ηελ εθπαίδεπζε νη καζεηέο, νη 

γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί, ε γλψζε, ν νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο, ηα εθφδηα, ζεσξνχληαη νη 

θπξηφηεξεο εηζξνέο.  

• Ζ επεμεξγαζία ή ν κεηαζρεκαηηζκφο (νη δηάθνξεο δηεξγαζίεο) ησλ εηζξνψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζε πξντφλ ή ππεξεζία.  

• Οη εθξνέο, δειαδή ε δηνρέηεπζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (ή ππεξεζίαο) ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν θαη επεξεάδεη. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηψλ 

επί ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο πνπ ζεσξνχληαη ρξήζηκεο γηα ην επξχηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

 • Ζ αλαηξνθνδφηεζε (feed back), δειαδή ε θπθιηθή δηαδηθαζία πνπ απνηειεί κεραληζκφ 

επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ θαη θέξλεη ζην ζχζηεκα, ζηα ζηνηρεία ηνπ (ππνζπζηήκαηά ηνπ) θαη 

ζην πεξηβάιινλ κηα ζπλερή ξνή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οπζηαζηηθά, είλαη ν κεραληζκφο κέζα απφ ηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο πιεξνθνξείηαη εζσηεξηθά 
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γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εμσηεξηθά γηα ηελ επηηπρία ή κε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ, έηζη ψζηε ε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα θηλεζεί αλαιφγσο θαη λα αζθήζεη δηνξζσηηθφ 

έιεγρν αλ ρξεηαζηεί ζην ζχζηεκα.  

• Σα φξηα, δειαδή ηα ζχλνξα πνπ νξηνζεηνχλ ην ζχζηεκα έλαληη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Απφ 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη πσο ζχζηεκα είλαη ε ζθφπηκε επηινγή αλζξψπσλ, 

αληηθεηκέλσλ θαη δηεξγαζηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, κε 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηνλ Talkott Parsons 

(αΐηεο, 2008), ηξία θχξηα επίπεδα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ: 

α) Οη πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή νη «ηερληθέο» ιεηηνπξγίεο. 

β) Ζ δηεχζπλζε ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία είλαη λα κεξηκλά γηα ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ αιιά θαη λα κεζνιαβεί αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

γ) Σν θνηλσληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα κπνξεί λα θηάζεη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη θαη 

λα είλαη απνδεθηφ απφ ην θνηλφ, δειαδή λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 Σν πεξηβάιινλ ζεσξείηαη σο εμσηεξηθή δχλακε θαη θαίλεηαη λα επηδξά ζε φια ηα 

επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Τπάξρεη δειαδή άκεζε επίδξαζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηελ φιε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο. Οη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

απνηεινχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο (Παζηαξδήο, 2004, ζει. 29-32) είλαη:  

a. Οη εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο. Οη απνθάζεηο ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ έρνπλ κεγάιν 

αληίθηππν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξνχλ λα ηνπο επεξεάζνπλ είηε ζεηηθά είηε 

αξλεηηθά, φπσο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

b. Ζ γλψζε θαη ηα εθφδηα πνπ απνθνκίδνπλ νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί απφ ην 

παλεπηζηήκην ζεσξνχληαη σο παξάγνληεο επηξξνήο ζε νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε.  

c. Οη γνλείο. Οη ζχιινγνη γνλέσλ πξνζθέξνπλ κέζα θαη πφξνπο θάπνηεο θνξέο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη απαηηνχλ λα θαηεπζχλνπλ ην έξγν ησλ ζρνιείσλ. Πξνβιέπεηαη 

φηη νη γνλείο ζην κέιινλ ζα απνθηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξε δχλακε ζηε δηνίθεζε 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

d. Οη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα ε κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέξρεηαη απφ ηε θνξνινγία ησλ 

πνιηηψλ.  
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e. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. Γηα παξάδεηγκα κία απεξγία πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε έρεη άκεζν αληίθηππν ζηα ζρνιεία, ζηνπο καζεηέο θηι. 

Βέβαηα θαη ηα θφκκαηα κπνξνχλ κε άιινπο ηξφπνπο λα επεξεάζνπλ ηελ εθπαίδεπζε. 

f. Ζ λνκνζεζία. Οη λφκνη θαη ηα λνκνζρέδηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηα 

δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

g. Ζ εθθιεζία. ήκεξα κπνξεί λα επεξεάζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά κάιινλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

h. Οη δηάθνξνη άιινη θνηλσληθνί νξγαληζκνί, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο αιιά θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο, επηδεηνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο 

απξηαλνχο πνιίηεο. 

 Ζ ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ίζσο ε πην δηαδεδνκέλε ζχγρξνλε ζεσξία Γηνίθεζεο 

ηεο Δθπαίδεπζεο, δηφηη είλαη ε πξψηε πνπ ζπλέδεζε ηελ νξγαληθή ζέζε ελφο ηδξχκαηνο κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ θαηέρεη. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη 

ζέζεηο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ ζε έλα ίδξπκα, φπσο είλαη ηα ζρνιεία, απαηηεί ζπκπεξηθνξά 

πνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, ησλ αηνκηθψλ 

αλαγθψλ θαη θηλήηξσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Παζηαξδή, 2004, ζει. 27).  

  Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2004, ζει. 28), ε ζηειέρσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο είλαη ειιηπήο θαη ζίγνπξα δε ζπλάδεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

εθπαίδεπζεο φηαλ ζηηο δηνηθεηηθέο-δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη άηνκα ησλ νπνίσλ ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε θαηάξηηζε δελ έρνπλ ζρέζε κε ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ θαη ε ειιηπήο ιεηηνπξγία 

ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη ζρεηηθέο έξεπλεο (αΐηεο, 

2008, ζει.72) φπνπ έδεημαλ φηη ην 80%-88% ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ηχρεη εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ 

θαη ηθαλνηήησλ.  
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4.5 Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γξάζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη    

Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο  Κξήηεο: Μία πξφηαζε γηα έλα Μνληέιν εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο   

Σν επηρεηξεζηαθφ απηφ ζρέδην δξάζεο, ήηαλ επίζεο κία απφ ηηο εξγαζίεο πνπ είρακε 

ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζνπκε, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επηκφξθσζήο καο σο 

Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπάηδεπζεο  ζην ΔΚΓΓΑ «Ηζηηληνχην Δπηκφξθσζεο Αζήλαο» ην 

2015 θαη πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε ηε Βεβαίσζε - Πηζηνπνίεζεο ηεο Καζνδεγεηηθήο 

Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηηθνχ, (παξ. 9 άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3848/2010.  

ην ζεκείν απηφ ινηπνλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

θεθαιαίνπ 3: «Γηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ  εθπαίδεπζεο», ζεσξνχκε φηη 

ζα είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκν, νπζηαζηηθφ, ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ζέκα πξνο θξίζε θαη 

πξνβιεκαηηζκφ απφ ηνλ ίδην ηνλ αλαγλψζηε, λα παξνπζηάζνπκε σο πξφηαζε θαη σο κνληέιν 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο πνπ θαηαξηίζακε ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Eθπαίδεπζεο Κξήηεο ηελ πεξίνδν 2010-2015 θαη ζην νπνίν 

πξνζπαζήζακε λα εθαξκφζνπκε ζχγρξνλεο ζεσξίεο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα πγηέο εξγαζηαθά θαη απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινλ.  

χκθσλα κε ηνΕαβιαλφ, (Εαβιαλφο, 2003, ζει. 64-65)φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε 

χγρξνλε Γηνίθεζε, σο ζπλδπαζκφο ζεσξηψλ απφ δηάθνξεο επηζηήκεο αλαδεηεί ηε ρξπζή 

ηνκή, δειαδή εθείλε ηε κνξθή δηνίθεζεο πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. ζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, ζην 

δηνηθεηηθφ κνληέιν πνπ ζα ππεξηζρχζεη ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο, (αιιά θαη ζε φινπο 

ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο), είλαη βέβαην φηη ν δηεπζπληήο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή (ν δηεπζπληήο 

κηαο νπνηαζδήπνηε άιιεο δηνηθεηηθήο δνκήο), δε ζα παίδεη ην ξφιν ηνπ γξαθεηνθξάηε 

αθέληε, φπσο ζπλέβαηλε ζε πξνεγνχκελεο επνρέο, αιιά ηνπ ζπληνληζηή ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηνπ ππνζηεξηθηή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο λα είλαη άηνκα κε δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα. 

 χκθσλα επίζεο κε ην αΐηε, (αΐηεο, 2008, ζει. 34-35), ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε σο 

έλα ζχζηεκα δξάζεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κεραληζκνχ, απνβιέπεη: 

• ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  
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•ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ.  

• ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

• ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ, 

γηα ηε βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

• ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.  

• ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ ε φιε 

ζπκπεξηθνξά λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. 

 

Κηλνχκελνη ινηπφλ θαη εκείο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην, πξνζπαζήζακε λα 

αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο, (εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θηεξηαθέο ππνδνκέο, πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ρξεκαηνδφηεζε απφ ζρνιηθέο επηηξνπέο θηι.), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ, θάησ απφ ηηο ηδαληθφηεξεο ζπλζήθεο γηα 

απηνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ην πιένλ θαηάιιειν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα φιεο 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο, αιιά θαη γηα φιεο ηηο άιιεο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Κξήηεο. 

 

α. Δηζαγσγή            

 Σν λα θαηαξηίζεη θαλείο σο εγεζία έλα Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γξάζεο ηεο Τπεξεζίαο 

πνπ Πξνΐζηαζαη θαη κάιηζηα ζε δχζθνιεο θαη πνιιέο θνξέο κε αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα 

ζπλζήθεο, πνπ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά ζέκαηα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο 

ππεξεζίαο, αιιά θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαη δνκψλ πνπ έρεηο, δελ είλαη θαζφινπ 

εχθνιε δηαδηθαζία. H εγεζία απηή θαζεαπηή έρεη γίλεη πιένλ έλα επάγγεικα πνπ βαζίδεηαη 

ζε βαζχηεξεο θαη πνιχπιεπξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, φιν θαη πην αλαγθαίεο απφ φ, ηη ζην 

παξειζφλ, ελψ ζπγρξφλσο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξαο καο πξνβάιιεη 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη κέρξη 

ηψξα έξεπλεο, καο νδεγνχλ ζην αδηακθηζβήηεην ζπκπέξαζκα φηη ε ζρνιηθή δηνίθεζε 

απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα, ν 

«κεηαζρεκαηηζκφο» ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

κε ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζην επξχηεξν 
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ζπγθείκελν, ελψ ν πνιπδηάζηαηνο ξφινο πνπ θαιείηαη ζήκεξα λα παίμεη ν εθπαηδεπηηθφο, έρεη 

δηαζηάζεηο παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο, αιιά θαη θνηλσληθν-πνιηηηθέο.  

χκθσλα κε ην αΐηε, (αΐηεο 2008, ζ.31-32), ε δηνίθεζε είλαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ κέζσ απηήο, δειαδή ηεο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ελαξκνλίδνληαη φιεο νη επηκέξνπο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ (ή ζηφρσλ). χκθσλα κε ηνλ ίδην, ηα βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ πξέπεη λα αλαδείμνπκε θαη λα νξίζνπκε είλαη ηα εμήο:  

 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ 

 Σνλ θαηακεξηζκφ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο εηδηθφηεηεο 

 Σελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο  

 Σελ αμηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ καο θαη  

 Σελ επηβνιή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, φηαλ δηαπηζησζεί θάπνηα απφθιηζε απφ ην αξρηθφ ζρέδηφ 

καο.  

Δπίζεο, νW. Edwards Deming (1986), παηέξαο ηεο ζεσξίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο φπσο αλαθέξνπκε θαη παξαπάλσ, καο επηζεκαίλεη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα φρη 

κφλν ζηε βηνκεραλία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα 

θπξηαξρνχλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηα νπνία θαη ζα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη 

λα ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο:  

  Ζ χπαξμε νξάκαηνο, απνζηνιήο θαη πνιηηηθήο πνηφηεηαο  

 Ζ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο  

  Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

  Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  

  Ζ ζπκκεηνρή θαη ε δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

  Ζ έκθαζε ζηελ πξφιεςε ιαζψλ (αΐηεο, 2008, ζει. 64).     

β. Κπξίσο ζέκα         

 Παξαθάησ ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γξάζεο πνπ 

πξνζπαζήζακε λα εθαξκφζνπκε κε ηνπο ζπλεξγάηεο καο φηαλ αλαιάβακε ηε δηνίθεζε ηεο 
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Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε καο παξάγνληεο 

φπσο: 

 Σηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο καο 

 Σνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο θαη ηηο δνκέο πνπ ζπληνλίδακε 

 Σηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδνληαλ θάζε θνξά 

1.Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο   

 Ζ εθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο είλαη κία ηδηαίηεξα δχζθνιε Πεξηθέξεηα κε 

πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο. Πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν, κε ην 

δπζπξφζηην ησλ πεξηνρψλ γηα πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο, ην θαθφ νδηθφ δίθηπν θαη ην κεγάιν 

αξηζκφ νιηγνζέζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ επίζεο κε ηα 

πνιιά θελά πνπ παξνπζηάδνληαη θάζε ρξφλν ζηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηε 

θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ηηο κεηαθνξέο ησλ 

καζεηψλ, έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη δαπαλεξφ έξγν γηα ην ειιεληθφ δεκφζην εμαηηίαο θαη ηεο 

ηδηνκνξθίαο ηνπ λεζηνχ.      

2. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ  

Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε  Δθπαίδεπζεο Κξήηεο έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο πεξίπνπ 

1.100 ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα 866 δεκνηηθά 

ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία ζηελ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηε δεπηεξνβάζκηαο 234 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (117 γπκλάζηα, 74 ιχθεηα, 43 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο). ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, δηδάζθνπλ πεξίπνπ 12.500 

εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, (6.460 ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 5.985 ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα) θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 100.000 

(54.065 ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 44.480 ζηε Γεπηεξνβάζκηα). Δπίζεο ζα πξέπεη 

λα αλαθέξσ φηη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, 

Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, ζηηο άιιεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζε θάπνηεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο είλαη πεξίπνπ 110. 
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Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

 Εκπαίδευσης Κρήτης
Κρήτης 

 

Κέντρα 
Διαφοροδιάγνωσης 

Διάγνωσης & 
Υποστήριξης 

(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)
 

Κέντρα 
Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης  

(Κ.Π.Ε.)
 

Περιφερειακά  

Επιμορφωτικά 

Κέντρα
(Π.Ε.Κ.)  

(Π.Ε.Κ.)  

Περιφερειακό 
Κέντρο Στήριξης 
Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού 
(Πε.Κε.Σ.Ε.Σ.)  

Διευθύνσεις Δ/βάθμιας 
Εκπαίδευσης  

Γραφεία Δ/βάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Διευθύνσεις Π/βάθμιας 
Εκπαίδευσης  

Γραφεία Π/βάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Ανώτερο Περιφερειακό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Π/βάθμιας  
Εκπαίδευσης 
(Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)  

Περιφερειακό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)  

Ανώτερο Περιφερειακό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Δ/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)  

Περιφερειακό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Διοικητικού 
Προσωπικού  

(Π.Υ.Σ.Δι.Π.)
 

3. Εποπτευόμενοι φορείς και δομές  

Τμήμα Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Δ/θμιας Εκπαίδευσης  

Υπηρεσία Διοικητικής & 
Οικονομικής Υποστήριξης  

Τμήμα Επιστημονι κής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Π/θμιας Εκπαίδευσης  

Σχολικοί 
Σύμβουλοι Π/θμιας 

Εκπαίδευσης  

Σχολικοί 
Σύμβουλοι  

Ειδικής Αγωγής 

Σχολικοί 
Σύμβουλοι 

Προσχολικής 
Αγωγής

 

Τμήμα Α' 
Διοικητικών 
Υποθέσεων 

Τμήμα Β' 
Οικονομικών 
Υποθέσεων 

Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης  
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4. Πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδνληαη  

Βαζηθφο θνπφο  

Ο βαζηθφο ζθνπφο θαη ην φξακα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο 

ήηαλ θαη πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ, επηθνηλσληαθνχ, εμσζηξεθνχο θαη 

αζθαινχο ζρνιείνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα 

εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ πνπ ζα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ζα 

ζπλεξγάδνληαη, κε ζηφρν ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

Χο εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εκπλένπκε θαη λα εκςπρψλνπκε ηε λέα γεληά, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηε βειηίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

βηψλνπκε φινη καο. Να δψζεη πλνή ζην φξακα ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ. Να κεηαιακπαδεχζεη 

ηε γλψζε θαη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο αιιά θαη ηελ ειπίδα φηη έλαο άιινο θφζκνο 

δηθαηνζχλεο, πξνφδνπ θαη επεκεξίαο είλαη εθηθηφο. 

Κνηλφο καο ζηφρνο γεληθφηεξα, λα δηακνξθψζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

αλαβαζκηζκέλν, πνηνηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ, ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ζηηο λέεο θαη ηνπο 

λένπο ηνπ ηφπνπ καο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα φλεηξά ηνπο θαη 

λα εληαρζνχλ κε ηα θαιχηεξα δπλαηά εθφδηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ζηίβν. 

Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ πνπ επηδηψμακε λα εθαξκφζνπκε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο. 
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Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ηεο Γηνίθεζεο θαη ζχλδεζε ηεο κε ηηο 

πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θάζε θνξά ζηελ Παηδεία. 

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη ν ξφινο φισλ ησλ ηειερψλ Δθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη νπζηαζηηθφο σο πξνο ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ εάλ 

θαη εθφζνλ ππήξρε ε δπλαηφηεηαο απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλκαο δνκψλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Γπζηπρψο φκσο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε απφ έληνλν 

ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα, ε εμνπζία θαη ε δχλακε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ειέγρνπ αλήθεη ζηελ 

θεληξηθή εμνπζία. 

πσο καο επηζεκαίλεη ν Μπνπδάθεο (Μπνπδάθεο, 1994), ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα σο βαζηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο είλαη θαη απηφ γξαθεηνθξαηηθφ, 

ζπγθεληξσηηθφ, ηεξαξρηθά δνκεκέλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εθάζηνηε 

επλντθψλ πνιηηηθψλ Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο αλαθέξεη επίζεο ν Φίιηαο 

(1981) είλαη δνκεκέλν ζε κηα πηζηή εθαξκνγή ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ, πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε θάζεηε νξγαλσηηθή δνκή θαη πεξηγξάθεη ηφζν ηα θαζήθνληα φζν θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηθή δνκή, 

εληαίν ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν µε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ λα απνηεινχλ επζχλε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο.  

χκθσλα επίζεο κε ηνλ Φαζνχιε, (Φαζνχιεο, 2000, ζει. 417), ηα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηελ επαλάιεςε πξνθαζνξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

γξαθεηνθξαηηθνχ θαη δηεθπεξαησηηθνχ ραξαθηήξα µε απνηέιεζκα ν ξφινο ηνπο λα 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζπληνληζηηθφο θαη ιηγφηεξν απνθαζηζηηθφο ρσξίο ηε δπλακηθή ηεο 

αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο εγεηηθήο δξάζεο. Ο ξφινο ηνπο εκπεξηέρεη κηα αληίθαζε: 

Καζψο αθελφο νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο «εληεηαικέλα φξγαλα» αληαπνθξηλφκελα ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηεο πνιηηηθήο αξρήο ή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη 

αθεηέξνπ λα ιεηηνπξγνχλ σο «εγέηεο» ηεο θνηλσληθήο – εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

(εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θιπ) ρσξίο νπζηαζηηθά εμνπζία ή θίλεηξα πνπ εληζρχνπλ ην 

ζχγρξνλν ξφιν ηνπο.  

Πξνζπαζψληαο ινηπφλ λα αλαηξέςνπκε ηα δεδνκέλα θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε ζε έλα 

επίπεδν πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθήο ειεπζεξία, ζηα πιαίζηα βέβαηα ησλ αξκνδηνηήησλ καο 

επηδηψμακε ζρεδηάδνληαο, πξνγξακκαηίδνληαο θαη ζπληνλίδνληαο λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλν 

πιάλν δξάζεο, θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη βέβαηα ηελ απφιπηε επνπηεία φισλ ησλ 
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δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηηο  Πεξηθέξεηαο καο, αιιά θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν, θαη ηε απνηίκεζε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ. 

Βαζηθνί ηφρνη ελδεηθηηθά: 

 Βαζηθφο ζηφρνο ε αλαδηνξγάλσζε θαη ε ζπλερήο απνηίκεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζηειέρσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν κφληκν πξνζσπηθφ. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο άζθνπεο γξαθεηνθξαηίαο, κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ κέζσ ηεο 

κεγαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φια ηα επίπεδα, θαη ζπλερήο 

πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πεγή κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. 

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ άξηηα εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ αθφκα θαη ζηα πιένλ απνκαθξπζκέλα θαη δπζπξφζηηα 

ζθνιεία κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη ησλ δχν βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Αμηνπνίεζε επίζεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (θηεξηαθέο 

ππνδνκέο, πιηθνηερληθή ππνδνκή, ρξεκαηνδφηεζε απφ ζρνιηθέο επηηξνπέο θηι.) ψζηε 

λα επηηπγράλνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ, θάησ απφ ηηο 

ηδαληθφηεξεο ζπλζήθεο θαη ην πιένλ θαηάιιειν ζρνιηθψλ πεξηβάιινλ ζε φιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Κξήηεο. 

 πρλέο πεξηνδείεο θαη επηζθέςεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηελ άκεζε επαθή κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δξάζεσλ πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε, αιιά θαη εκςχρσζε 

γεληθφηεξα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 πρλέο ζπλαληήζεηο απνινγηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ κε φια ηα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ζα θαηαιήγνπλ ζε εηήζηνπο ζηφρνπο, θαηεπζχλζεηο θαη 

ρξνλνδηαγξάκκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο. 

 Δπηκφξθσζε φισλ ησλ ηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, 

ρνιηθνί χκβνπινη, Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ππεχζπλνη άιισλ δνκψλ θ.ι.π) 

γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ δνπιεηάο. 

 Δπηκφξθσζε φισλ ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα 

Γηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνπ λεζηνχ. 
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 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο πξνηάζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηα βαζηθά ζέκαηα πνιηηηθήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. 

 Καζηέξσζε εμακεληαίνπ θαη εηήζηνπ απνινγηζκνχ δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο ππεξεζίαο καο.  

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: πλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο 

Βαζηθνί ηφρνη ελδεηθηηθά: 

 πλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Πεξηθέξεηα, Γήκνπο, θνηλσληθνχο θνξείο, 

ζπιιφγνπ εθπαηδεπηηθψλ, ζπιιφγνπο γνλέσλ θ.α) κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφο 

ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία, ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Πξναγσγή 

Τγείαο κέζσ ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 πλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ θαη B΄ βαζκνχ, αιιά θαη κε άιινπο 

ζεζκηθνχο θνξείο, ψζηε ηα πιενλεθηήκαηα καο σο Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη νη ζηφρνη 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ λα ζπλδένληαη κε ηελ ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηδέαο ηνπ καζεηή σο απξηαλνχ πνιίηε. 

 ηφρνο έλα αλνηθηφ ζρνιείν ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο άιινπο θνξείο, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ θαηά ηηο ψξεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπο, γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πνπ λα απεπζχλνληαη φρη κφλν ζηελ εθπαηδεπηηθή, αιιά 

θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

 Γεκηνπξγία δηθηχσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ λνκψλ, πνπ λα πξνσζνχλ ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε θξαηηθψλ 

θαη κε θξαηηθψλ θνξέσλ θαη αηφκσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.  

 πλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ην Α.Σ.Δ.Η  Κξήηεο, κε ζηφρν ηα ζρνιεία 

καο λα γίλνπλ αλνηρηνί θνξείο ππνδνρήο ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, 

αιιά θαη άιισλ ζπλεξγαζηψλ πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ επηκφξθσζε θαη ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε. 

 πλεξγαζία επίζεο κε ηνπηθνχο απηνδηνηθεηηθνχο θαη άιινπο θνξείο (πνιηηηζκνχ, 

αζιεηηζκνχ, πγείαο θιπ) κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

δεκηνπξγία ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θνπιηνχξαο, δξάζεσλ άζιεζεο, πγηεηλήο 
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δηαηξνθήο, αιιά θαη ζσζηήο δηαβίσζεο φρη κφλν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3: Αιιαγή εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ππεξεζηψλ καο θαη ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ δνπιεηάο. 

Βαζηθνί ηφρνη ελδεηθηηθά:  

 Καζηέξσζε εβδνκαδηαίσλ, αιιά θαη έθηαθησλ ζπζθέςεσλ κε ηνπο Πξντζηακέλνπο 

ησλ ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο κνπ, κε ζηφρν λα γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

ππεξεζηαθψλ καο ππνρξεψζεσλ, λα κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ άκεζε επνπηεία, ηνλ 

έιεγρν θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ηεο ππεξεζίαο καο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

καο ππεξεζηψλ κέζα ζηα ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνπκε, αιιά 

θαη λα επηζεκαίλνληαη νη ηπρφλ αδπλακίεο ή ηα πξνβιήκαηα θαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ 

ζα πξνθχπηνπλ, νχησο ψζηε λα επαλαζρεδηάδνληαη θαη λα πξνγξακκαηίδνληαη νη 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο καο. 

 Καζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνπο ΓηεπζπληέοΠξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

 Καζεκεξηλή επίζεο επηθνηλσλία κε ηνπο Πξντζηακέλνπο Δπηζηεκνληθήο θαη 

Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, αιιά θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο, γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζπληνληζκφ ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη 

θαζνδεγεηηθνχ ηνπο έξγνπ.  

 Πξνζσπηθή επαθή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ κε ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ κε επηζθέςεηο ζηνπο Ννκνχο θαη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο φιεο 

ηεο Κξήηεο, κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ γηα ηε δηνηθεηηθή 

ηνπο δξάζε θαη παξνπζία ζηηο ππεξεζίεο, 

 Δπηκφξθσζε επίζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ καο ζε δηνηθεηηθά 

ζέκαηα, αιιά θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ζεζπίδνληαο αθφκα θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο νκάδσλ επίιπζεο δηαθνξψλ κέζσ δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ νκαιφηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 χληαμε νξγαλνγξάκκαηνο θαη αλαιπηηθνχ ράξηε αξκνδηνηήησλ γηα θάζε ηκήκα θαη 

ππάιιειν ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο, ησλ άιισλ Γηεπζχλζεσλ 

Δθπαίδεπζεο θαη ησλ ππφινηπσλ δνκψλ ηεο ππεξεζίαο καο. 
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 Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ θνξκψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή ηππνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

εξγαζηψλ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο καο. 

 ην πιαίζην ηεο έγθαηξεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζηφρνο καο ήηαλ 

ε δεκηνπξγία λέαο ηζηνζειίδα γηα ηελ ππεξεζία καο θαη ηζηνζειίδαο γηα ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα. Ο λένο απηφο ηζηφηνπνο ζηφρεπε ζηελ απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο, αιιά θαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο καο, 

πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία καο λα απνηειεί έλα δσληαλφ θεληξηθφ ππξήλα 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη θάζε 

άιινπ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα. 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4: Πξνηεξαηφηεηα ζηνπο  καζεηέο - Καηλνηφκεο Γξάζεηο 

Βαζηθνί ηφρνη ελδεηθηηθά: 

 ηφρνο ε δηαξθήο ηερληθή ππνζηήξημε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηπαθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ ζρνιείσλ. Δγθαηάζηαζε ςεθηαθνχ εμνπιηζκνχ 

(θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, παξνρή ηνπηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζε ινγηζκηθψλ κε 

δνκεκέλε θαισδίσζε) θπξίσο ζηα νιηγνζέζηα θαη απνκαθξπζκέλα Γεκνηηθά ρνιεία 

θαη Νεπηαγσγεία ηεο Κξήηεο. 

 Ζ επηκφξθσζε φισλ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο γηα ζέκαηα ρνιηθήο Βίαο θαη 

Δθθνβηζκνχ, Ραηζηζκνχ θαη Ξελνθνβίαο κε ηε δεκηνπξγία ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ 

θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 ηφρνο επίζεο ήηαλ ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζχγρξνλα εξγαιεία 

ηειεθπαίδεπζεο θαη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο απφ ηα ΚΔΠΛΖΝΔΣ (Κέληξα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ) ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ. 

 Δπηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κέζσ επηκνξθσηηθψλ θαη άιισλ δξάζεσλ απφ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο 

θαη κε ηε ρξήζε ηειεδηαζθέςεσλ. Οη δξάζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαλ βάζεη 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί έλα 

δίθηπν ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο. 
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 Οξγάλσζε πνιχπιεπξσλ δξάζεσλ, εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, 

εθδειψζεσλ απφ ηηο παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

(αηνκηθήο, γνλέσλ, ζηαδηνδξνκίαο), ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ηεο κεηάβαζεο, ηεο αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν θαη ηεο πξφιεςεο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε 

ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο γηα ηνπο καζεηέο.  

 ηφρνο ε ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα 

πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ ην ζρνιείν ζηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

 Παξαθίλεζε θαη ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηαγσληζκνχο, φπσο ηα πξνγξάκκαηα Euroscola, e Twinning, 

Comenious. Teachers 4 Europe, Erasmus + θ.α.  

 Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη αεηθνξίαο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Κξήηεο.  

 Καζηέξσζε ζρεδηαζκέλσλ θαη κε ζπγθεθξηκέλε αηδέληα ζπζθέςεσλ κε ηνπο 

Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηνπο ππεπζχλνπο φισλ ησλ 

άιισλ δνκψλ (ΚΔΓΓΤ, ΚΠΔ, ΚΔΠΛΖΝΔΣ, ΚΔΤΠ, Ν, θ.α), κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο θάζε λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, αιιά θαη 

γηα φια ηα άιια ζέκαηα πνπ ζα έπξεπε λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηε 

δξνκνιφγεζε ηνπο θαη αθνξνχζαλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ 

δνκέο. 

 Καζηέξσζε μερσξηζηψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηα Δηδηθά ρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, παξνπζία ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, ηνπ 

πκβνχινπ Δηδηθήο Αγσγήο, ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαη ησλ 

ππεπζχλσλ ησλ ΚΔΓΓΤ, κε ζπγθεθξηκέλε αηδέληα ζε ζέκαηα εγγξαθήο θαη 

θαηαλνκήο καζεηψλ, θαηαλνκήο εθπαηδεπηηθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα πξφγξακκα 

ζηήξημεο καζεηψλ, ζε ηκήκαηα έληαμεο, ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ζε επνπηηθφ ή 

άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αιιά θαη γηα ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ 

κε ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 
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 Δπίζεο θαζηέξσζε μερσξηζηψλ ζπλαληήζεσλ θαη γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα - 

Λχθεηα ηα ΔΚ ηεο Κξήηεο, αιιά θαη ην ρνιείν Δπξσπαηθήο Παηδείαο ην κνλαδηθφ 

ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ππφ ηελ απφιπηε επνπηεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο, 

παξνπζία ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, ησλ ππεχζπλψλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη 

ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5: πλεξγαζία κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ απηνδηνηθεηηθή εγεζία  

Βαζηθνί ηφρνη ελδεηθηηθά: 

πσο αλαθέξνπκε θαη παξαπάλσ αλαιάβακε θαζήθνληα ζε κηα πεξίνδν (2010), κε 

πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε, γη‟ απηφ θαη επηδηψμακε ηε ζπλεξγαζία κε φινπο 

ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη ζε επίπεδν Τπνπξγείν Παηδείαο, αιιά θαη ζε επίπεδν 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο. Γηεθδηθήζακε ρσξίο αλαζηνιέο θαη δηζηαγκνχο απέλαληη ζηηο 

θαηά πεξηφδνπο πνιηηηθέο εγεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απηά πνπ αλαινγνχζαλ ζηε 

Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηε. Απαηηήζακε κε δπλακηζκφ θαη επηρεηξήκαηα, αιιά θαη 

δηακνξθψλνληαο ην απαξαίηεην θιίκα ζπλεξγαζίαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο.    

 Μέιεκα καο ήηαλ λα εκπλεχζνπκε θαη λα θαζνδεγήζνπκε, ζρεδηάδνληαο, 

πξνγξακκαηίδνληαο, ζπληνλίδνληαο θαη επνπηεχνληαο, φιεο ηεο δηνηθεηηθέο δνκέο ηηο 

Πεξηθέξεηαο καο. Δπηδηψμακε κε ηηο ελδεδεηγκέλεο θαη ζεζκηθά λφκηκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

θαη ελέξγεηεο, κέζα ζηα πξνβιεπφκελα θαη θαζνξηζκέλα πάληα ρξνλνδηαγξάκκαηα, λα 

βνεζήζνπκε ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ππεξεζηψλ κνπ, αιιά θπξίσο 

φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο καο.  

 Βαζηθφο ζηφρνο, ε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πεξλψληαο ην 

κήλπκα φηη ε Παηδεία είλαη ππφζεζε φισλ καο. (Τπνπξγείν Παηδείαο, Γ, Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο, Γεκάξρνπο θαη άιινπο θνξείο). 

 πρλή επηθνηλσλία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ζνβαξψλ 

ζεκάησλ φπσο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ έλαξμεο ηεο θάζε λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ιεηηνπξγία βαζκνινγηθψλ θέληξσλ, θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

γισζζνκάζεηαο θ.α, αιιά θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ 

αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο.  
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 Τπνζηήξημε, δηάρπζε θαη εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. (Χξνιφγηα 

Πξνγξάκκαηα, Πξνγξάκκαηα  πνπδψλ, Π.Γ., θιπ.) κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ηεο Κξήηεο 

 Δπαθέο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο κε ηνπο ππεχζπλνπο Αληηδεκάξρνπο 

Παηδείαο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Κξήηεο, αιιά θαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ 

ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ζέκαηα φπσο, (πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο ζηέγεο, ζπληήξεζε 

θηεξίσλ, πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ιεηηνπξγηθά έμνδα, θ.α), 

ζέκαηα ζχκθσλα θαη κε ην Ν.3852 (Καιιηθξάηε) απνθιεηζηηθά αξκνδηφηεηαο ησλ 

Γήκσλ. 

 πρλέο επαθέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο κε ηνπο αλαδφρνπο ηνπ έξγνπ ηεο 

κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ, πνπ ζηελ Κξήηε εδψ θαη ρξφληα είλαη ηα ΚΣΔΛ αλαηνιηθήο 

θαη δπηηθήο Κξήηεο, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε θαη αζθαιή κεηαθνξά ησλ καζεηψλ.  

 πζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη παξνπζία ζηα ΜΜΔ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δξάζεσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, ηελ πξνβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. 

γ. Απνηειέζκαηα - πκπεξάζκαηα 

ηα απνηειέζκαηα – ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα κπνξνχζακε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ζέκαηα, φπσο: Γηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ρξφλνπ, ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

παξεθθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ, επηδξάζεηο ζε 

δηάθνξνπο δείθηεο, βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, γεληθή εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη πξννπηηθέο.  

Κηλεζήθακε ζηελ θαηάξηηζε θαη ηεο εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ δξάζεο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο έρνληαο σο άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο καο βαζηθά δεηήκαηα φπσο: 

 Σελ εμαζθάιηζε γηα θάζε ζρνιηθή ρξνληά, εθπαηδεπηηθψλ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο 

Κξήηεο, κε ηελ έγθαηξε πξφζιεςε ησλ απαηηνχκελσλ αλαπιεξσηψλ θαη κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηα κνλνζέζηα θαη δηζέζηα ζρνιεία, ζηα νπνία ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ 

δεκηνπξγεί ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε απνδέθηεο ηνπ ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γεληθφηεξα. 
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 Σηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Σελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηελ αλάγθε άκεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο αξκφδηεο ζρνιηθέο 

επηηξνπέο. 

 Σν ζέκα ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηα λέα δεδνκέλα πνπ 

δηακνξθψλνληεο θάζε θνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Μέζα απφ ηε ζπλερή απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε, κέιεκα 

καο ήηαλ λα επηθεληξψλνπκε ηελ πξνζπάζεηά καο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, κε ζηφρνπο φπσο:  

 Σελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο θαηλνηνκίαο.  

 Σε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε.  

 Σελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο. 

Δίλαη απόιπηα ζαθέο όηη κόλν κέζα από ηε ζπλεξγαζία, ηηο πνηνηηθέο δξάζεηο, ηηο 

δπλακηθέο πξσηνβνπιίεο, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό, ηε ζύλζεζε απόςεσλ θαη ην δηάινγν, ζα 

θαηαθέξνπκε λα ζηεξίμνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπκε θαη 

λα επηηύρνπκε έλα πνιύπιεπξν παηδαγσγηθό πεξηβάιινλ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάδεημεο 

ελόο πεξηζζόηεξν “αλζξώπηλνπ” πξνζώπνπ ηεο δηνίθεζεο, καθξηά από ηελ απόιπηα ινγηζηηθή 

ζεώξεζε ησλ πξαγκάησλ. 

Πηζηεχακε θαη πηζηεχνπκε φηη ε γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

εζηηάδεη ζην άηνκν, ην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ αληηκεησπίδνληαο ηνπο, φρη σο έλα 

αθφκα “αξηζκφ”, αιιά σο πξφζσπα κε αλάγθεο ηηο νπνίεο νθείινπκε λα θαιχπηνπκε κε 

ακεζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν ίδην ην ζρνιείν πηζηεχνπκε φηη έρεη λα επηηειέζεη 

έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο θξίζεο ζεζκψλ θαη 

αμηψλ. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ζπλερψλ αιιαγψλ, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί 

θαινχκαζηε λα πξνζαξκνδφκαζηε ζπλερψο, λα δηαηεξνχκε δσληαλή ηελ επαθή κε ηε γλψζε 
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θαη λα ππεξεηνχκε ηελ πςειή ηδέα ηεο κφξθσζεο κε βαζηά θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία, 

γφληκν θαη εηιηθξηλή δηάινγν, θαιφπηζηε θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη ακνηβαία 

ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε. Σν ζρνιείν είλαη απηφ πνπ εηνηκάδεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο, γηα 

απηφ θαη ζα πξέπεη λα είλαη κηα θπςέιε ραξάο, εξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Ήκαζηαλ θαη είκαζηε απόιπηα πεπεηζκέλνη όηη κε ην ζρεδηαζκό καο θαη ην 

πξνγξακκαηηζκό καο, ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηα παηδηά, θαη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ, κπνξεί ε εθπαίδεπζεο λα απνηειέζεη ηε ζεκαληηθόηεξε 

επέλδπζε γηα ην κέιινλ ηεο Κξήηεο θαη ηεο ρώξαο καο γεληθόηεξα. 
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα  

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε εγεζία απηή 

θαζεαπηή έρεη γίλεη πιένλ έλα επάγγεικα πνπ βαζίδεηαη ζε βαζχηεξεο θαη πνιχπιεπξεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, φιν θαη πην αλαγθαίεο απφ φ, ηη ζην παξειζφλ, ελψ ζπγρξφλσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξαο καο πξνβάιιεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα 

αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Οη κέρξη ηψξα έξεπλεο, καο νδεγνχλ ζην 

αδηακθηζβήηεην ζπκπέξαζκα φηη ε ζρνιηθή δηνίθεζε απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα, ν «κεηαζρεκαηηζκφο» ηνπ ζχγρξνλνπ 

ζρνιείνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζην επξχηεξν ζπγθείκελν, ελψ ν πνιπδηάζηαηνο 

ξφινο πνπ θαιείηαη ζήκεξα λα παίμεη ν εθπαηδεπηηθφο, έρεη δηαζηάζεηο παηδαγσγηθέο, 

δηνηθεηηθέο, αιιά θαη θνηλσληθφ-πνιηηηθέο.       

 Έρνληαο ηελ εκπεηξία δψδεθα ρξφλσλ πεξίπνπ ζηε δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ζα 

ζέιακε λα πνχκε φηη θάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, αλεμάξηεηα ζε πνην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο 

βξίζθεηαη θαη κέζα απφ ηελ άζθεζε δηνίθεζεο ζην ρψξν επζχλεο ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη σο 

θχξην ζθνπφ θαη ζηφρν ηνπ, ηελ πξνψζεζε θαη ηε ζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

πινπνηείηαη απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ψζηε λα 

αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη δηαζέζηκνη πφξνη 

(αλζξψπηλν δπλακηθφ, θηεξηαθέο ππνδνκέο, πιηθνηερληθή ππνδνκή, θηι.) θαη λα 

επηηπγράλνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε 

φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

  H θχζε ηεο εξγαζίαο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα, απαηηεί έλα 

ζχλνιν εηδηθψλ θαη γεληθψλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο, 

ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθά. Ο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο 

θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζην ρψξν ηεο νξγάλσζεο.   

 Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ελδηαθέξνλ 

γηα ην απνηέιεζκα θαη ηνπο αλζξψπνπο, επηζπκία γηα αλάιεςε επζπλψλ, πξσηνβνπιία, 

αλεμάξηεηε ζθέςε, εζηθή, αθεξαηφηεηα – αμηνπηζηία, ζεηηθή ζηάζε ζηηο αιιαγέο, θηινδνμία. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε άζθεζε δηνίθεζεο εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία εγεζίαο θαη αλέξρεηαη ζε 

πςειφηεξα επίπεδα. Ζ θνηλσλία έρεη κεγάιεο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη «απαηηεί» 

απφ απηφλ λα είλαη πξψηα απ‟ φια επαγγεικαηίαο, αιιά θαη ζπγρξφλσο ιεηηνπξγφο, δάζθαινο 
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θαη παηδαγσγφο. πλεπψο ε άζθεζε δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ απφ 

πιεπξάο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο θαη πάληα νθείιεη λα επηηπγράλεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ 

λνκνζεζίαο θαη παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο.  

Ηδηαίηεξα ζήκεξα, πνπ ε ρψξα καο  δνθηκάδεηαη απφ ηηο ζπλέπεηεο κηαο πξσηνθαλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ζχκαηα ηεο θαη ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

φηη επαθφινπζν κπνξεί λα έρεη απηφ, είλαη λνκίδσ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά 

αλαγθαία ε ζπλεξγαζία φισλ καο θαη ε ζχγθιηζε ησλ πξνζπαζεηψλ καο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δεκηνπξγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ηφπνπ καο. Δίλαη αλάγθε λα 

ηνπνζεηεζνχλ εθείλνη νη φξνη ελφο δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, πνιηηεία, ηνπηθή Απηνδηνίθεζε, παλεπηζηήκηα, δηεζλείο 

νξγαληζκνί, Κ.), πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε  λα πινπνηήζνπκε, εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηθέο 

απνθέληξσζεο ζηνλ θξίζηκν θαη επαίζζεην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζηελή θαη ζπζηεκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε φινπο απηνχο ηνπο θνξείο κπνξεί λα ζπκβάιεη απφ θνηλνχ ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζρνιείνπ πνπ ζα είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ζα απνηειέζεη ην κνριφ ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ καο 
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ΜΔΡΟ Γ΄: ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Κεθάιαην 5: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 5.1.Μέζνδνο θαη κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ην νπνίν ηέζεθε ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. χκθσλα κε 

ηνπο Παπαλαζηαζίνπ θαη Παπαλαζηαζίνπ (2005, ζει. 257), ε επηινγή ηεο κεζφδνπ πξέπεη λα 

δίλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αιιά θαη λα βξίζθεηαη 

ζε ζπκθσλία κε ην γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο έξεπλαο. 

 Γεδνκέλνπ φηη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεηάδνληαη ηφζν 

πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο επηιέρζεθε ε ζπλδπαζηηθή θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή 

ρξήζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ, αθνχ απνηειεί ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή θαη εμήγεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζπλδπαζηηθή απηή κεζνδνινγία επηηξέπεη ηε 

ζπγθέληξσζε δηαθνξεηηθψλ φςεσλ-παξαγφλησλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλα θαηλφκελν, ηε 

ζπκπιήξσζε πιεξνθνξηψλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο κεζφδνπ κε βάζε ηελ 

αιιεινπρία ηεο πξψηεο, ηελ απνθάιπςε αληηθάζεσλ θαη άγλσζησλ πηπρψλ κηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ εχξνπο ηεο έξεπλαο απφ ηελ αχμεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνπλ νη κεηθηέο κέζνδνη (ακαξάδεο, 2011). 

 Γη‟ απηφ ην ιφγν σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην (βι. 

Παξάξηεκα Η), ην νπνίν δηαζέηεη ηφζν εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ κε 

πνζνηηθέο κεζφδνπο (ρξήζε SPSS) φζν θαη κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, γηα ηηο νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε Πνηνηηθή Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ. Οη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (φπνπ ην 

άηνκν είλαη ειεχζεξν λα εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ ζε ζπλερή ιφγν) επηιέρζεθαλ δηφηη δίλνπλ 

ζην ζπκκεηέρνληα ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα κεηαβιεηέο πνπ ίζσο ν εξεπλεηήο 

δελ έρεη ζθεθηεί (Παπαλαζηαζίνπ θαη Παπαλαζηαζίνπ, 2005, ζει. 116). Οη θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο θαινχλ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα επηιέμεη σο απάληεζε κία απφ ηηο δνζείζεο 

πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο κεηψλνληαο έηζη ην βαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ. κσο επηιέρζεθαλ 

δηφηη θσδηθνπνηνχληαη θαη αλαιχνληαη εχθνια, εμαζθαιίδνπλ αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο 

πεξηνξίδνληαο ηνλ εμεηαδφκελν ζηα πιαίζηα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, θαη ζέηνπλ ηνλ 

εξσηεζέληα κπξνζηά ζε επηινγέο, πνπ ίζσο ζα ιεζκνλνχζε λα αλαθέξεη ζε εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005). 
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 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο 

επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγία, αθνχ επηηξέπεη κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθήο ηε δηεξεχλεζε 

ελφο κεγάινπ δείγκαηνο, πνπ απαηηείηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Bryman, 2004, Βάκβνπθαο, 2006). Απφ ηελ άιιε ε Πνηνηηθή Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ ελδειερή εμέηαζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ κε ζρεηηθή επθνιία θαη 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχκπηπμεο ησλ πνηθίισλ ζεκάησλ ζε 

ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο, βάζεη ζαθψλ θαλφλσλ θσδηθνπνίεζεο θαη επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ (Cohen & Manion, 1997). χκθσλα κε ηνλ Bryman (2001) πξφθεηηαη γηα κία 

επέιηθηε ηερληθή, πνπ επηηξέπεη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη γηα ηελ αλάδεημε λέσλ 

θαηεγνξηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο, ηε δηαξθή αλαθάιπςε θαη ζχγθξηζε 

κεηαμχ θαηαζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

5.2.Πεξηγξαθή κέζνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Έπεηηα απφ ηελ επηινγή ηεο ζπλδπαζηηθήο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ρξήζε 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ επηιέρηεθε, φπσο πξναλαθέξζεθε, σο εξγαιείν ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ, ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζεσξείηαη σο ην θαηεμνρήλ κέζν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Παπαλαζηαζίνπ θαη Παπαλαζηαζίνπ, 2005). Πέξα 

απφ ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα επξέσο δηαδεδνκέλν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, νη 

ιφγνη, πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ, αθνξνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηφ πξνζθέξεη. 

χκθσλα κε ηνπο Wilson θαη McLean (1994) ην εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα εχρξεζην, 

ζρεηηθά εχιεπην θαη εχθνιν ζηελ αλάιπζε εξγαιείν (φπ. αλαθ. Cohen, Manion & Morrison, 

2008, ζει. 414), πνπ δελ έρεη απνιχησο  θαλέλα αλαγλσξηζηηθφ ζεκείν εμαζθαιίδνληαο ηελ 

πιήξε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ (Cohen et al., 2008, ζει. 99). 

 Έηζη θαηαζθεπάζηεθε αξρηθά έλα εξσηεκαηνιφγην ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο 

ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν αλνηρηέο φζν 

θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ γεληθφηεξν ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη θαη΄ επέθηαζε ζηε κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 27 εξσηήζεηο. Απφ απηέο νη 11 ήηαλ θαζαξά 

θιεηζηνχ ηχπνπ (3
ε
, 6

ε
, 8

ε
, 9

ε
, 10

ε
, 12

ε
, 13

ε
, 14

ε
, 15

ε
,18

ε
, θαη 24

ε
), νη 2 ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ 

αιιά έδηλαλ παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο (5
ε
 θαη 11

ε
) θαη νη ππφινηπεο 14 ήηαλ 

εξσηήζεηο αλνηρηήο επηινγήο (1
ε
, 2

ε
, 4

ε
, 7

ε
, 16

ε
, 17

ε
, 19

ε
, 20

ε
, 21

ε
, 22

ε
, 23

ε
, 25

ε 
,26

ε 
,27

ε
). Να 

ζεκεησζεί πσο ππάξρεη αθφκε κία ειεχζεξε απάληεζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα 

ζεκεηψζνπλ πξναηξεηηθά φ,ηη ζέινπλ. 
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 Οη πξψηεο εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (θχιν, ειηθία, ζέζε εθπαίδεπζεο, βαζηθέο ζπνπδέο, επηκφξθσζε, 

επηκφξθσζε πξηλ ε κεηά ηελ ηνπνζέηεζή σο ζηειέρε εθπαίδεπζεο, κεηαπηπρηαθνί ηίηινη 

ζπνπδψλ, εκπεηξία ζπλδηθαιηζκνχ, ζεζκηθφ πιαίζην ηεο επηινγήο ηνπο) (βι. Δξσηήζεηο 1 έσο 

7, Παξάξηεκα Η). 

 ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ αλ δέρηεθαλ θάπνηνπ είδνπο 

ελεκέξσζε/ζεκηλάξην πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο (εξψηεζε 8
ε
),  αλ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο 

σο πξνο ηελ αλάιεςε ηνλ θαζεθφλησλ ηνπο (εξψηεζε 9
ε
) , αλ δέρζεθαλ πηέζεηο γηα ζέκαηα 

πνπ άπηνληαλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (εξψηεζε 10
ε
) θαζψο αλ θαηά ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο δηαπίζησζαλ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ή ζπγθξνχζεσλ (εξψηεζε 11
ε
 ) (βι. 

Δξσηεκαηνιφγην, Παξάξηεκα Η). 

 ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο ζηξέθνληαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ 12
ε
 εξψηεζε πνπ 

δηεξεπλά αλ  ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ 13
ε
 εξψηεζε πνπ ξσηά αλ ε άπνςε απηή έγηλε ζηφρνο κέζα 

απφ ηε ζέζε ηνπο, θαζψο θαη κε ηελ 14
ε
 εξψηεζε πνπ εμεηάδεη αλ ηα ζηειέρε έθαλαλ 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο (βι. Δξσηεκαηνιφγην, Παξάξηεκα 

Η). ην ίδην πιαίζην δηεξεπλάηαη αλ νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάζηεθε λα ζπκβνπιεπηνχλ ή λα 

ζπγθξνπζηνχλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπο (εξψηεζε 

15
ε
) θαζψο θαη αλ ηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα ηνπο επέηξεπαλ λα έρνπλ ειεπζεξία 

θηλήζεσλ/απφςεσλ ζε ηέηνηα δεηήκαηα (εξψηεζε 16
ε
) (βι. Δξσηεκαηνιφγην, Παξάξηεκα Η). 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ζηξέθεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ παηδαγσγηθφ/ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν 

ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ 17
ε
 λα ξσηά πνηεο δξαζηεξηφηεηεο αλέπηπμαλ νη ζπκκεηέρνληαο 

ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ξφινπ, ηελ 18
ε
 εξψηεζε πνπ δηεξεπλά αλ ζπκκεηέρνληεο έρνπλ θάλεη 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε.  Οη επφκελεο δχν εξσηήζεηο εκπίπηνπλ  

θαη ζηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο αθνχ δηεξσηάηαη ηη βαξχηεηα έρνπλ νη πξνηάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

(εξψηεζε  19
ε
), θαζψο επίζεο δηεξσηάηαη θαη θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη  ν ξφινο ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζε θάπνηα δεηήκαηα αλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ήηαλ 

δηαθνξεηηθφ (εξψηεζε 20
ε
 ). 
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 ηε ζπλέρεηα πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ην ζθεπηηθφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο πιεπξέο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ ζην γηαηί επέιεμαλ ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο σο εθπαηδεπηηθνί (εξψηεζε 21
ε
), πνηα 

ήηαλ ε εκπεηξία ηνπο σο κάρηκνη δάζθαινη (εξψηεζε 22
ε
). ηε ζπλέρεηα εξσηψληαη γηα ηηο 

εκπεηξίεο πνπ είραλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο (εξψηεζε 23
ε
)  θαη αλ ή κε πνηνλ ηξφπν 

επεξεάζηεθαλ απφ απηνχο (εξψηεζε 24
ε
). Αθφκα νη ζπκκεηέρνληεο εξσηψληαη γηα ην πνηεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο έπαημαλ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπο λα θαηαζηνχλ ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο (εξψηεζε 25
ε
) θαζψο θαη πσο αληηιακβάλνληαη έλλνηεο φπσο  

«επαγγεικαηηζκφο θαη εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε» (εξψηεζε 26
ε
). Σέινο, ηα 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαινχληαη λα δειψζνπλ αλ γλσξίδνπλ θάπνην κνληέιν δηνίθεζεο 

θαη πνην απφ απηά ζεσξνχλ πην απνηειεζκαηηθφ (εξψηεζε 27
ε
). 

5.3.Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

 ην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε ειιεληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν θαη ε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ επηιέρζεθε ε ζπλδπαζηηθή θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ, νξίζηεθαλ νη  βαζηθνί άμνλεο αλάιπζεο θαη έγηλε ε θαηάξηηζε ησλ 

αξρηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ (βι. Παξάξηεκα ΗΗ), πνπ επηιέρζεθαλ σο κέζα ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ.  

 ηε ζπλέρεηα, ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πηινηηθά ζε 30εθπαηδεπηηθνχο,ζηειέρε απφ 

ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 12 ήηαλ Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα 6 

Γηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, ηα 4 Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο θαη ηα 8 ρνιηθνί χκβνπινη. Οη 

εξσηήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ 36. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ, ελψ 

θάπνηεο άιιεο αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο 1-7 ζρεηίδνληαη κε  βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

ππνθεηκέλσλ, φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, ην αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο.                                                                                                                                                                                 

      Ο ιφγνο πνπ δφζεθαλ ηα πηινηηθά εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ 

ειιείςεηο ή δπζρέξεηεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ. Πξάγκαηη δηαπηζηψζεθε πσο νη 36 

εξσηήζεηο πνπ είρε ζπλνιηθά ην εξσηεκαηνιφγην δελ ήηαλ ιεηηνπξγηθέο αθνχ νη 

ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδνληαλ αξθεηφ ρξφλν, γεγνλφο πνπ επηζεκάλζεθε απφ ηνπο ίδηνπο. Έηζη, 

ην εξσηεκαηνιφγην αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη νη εξσηήζεηο κεηψζεθαλ ζηηο 27.Δπίζεο έγηλαλ 

θάπνηεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζηε δηαηχπσζε θάπνησλ εξσηεκάησλ. Σν πηινηηθφ θαη ην 

ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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 Αθνινχζσο ην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ειεθηξνληθά θαη κνηξάζηεθε ζε 125 

εθπαηδεπηηθνχο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ Διιάδα, ζην δηάζηεκα κεηαμχ 1
εο

 θαη 

25
ε
ο Μαξηίνπ 2014. 

ηε ζπλέρεηα θαη έπεηηα απφ ηε ζπιινγή ησλ 108 απφ ην ζχλνιν ησλ 125 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ είραλ κνηξαζηεί, έγηλε ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε 

αλάιπζή ηνπο. 

5.4. Σερληθέο  επεμεξγαζίαο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

 πσο ήδε πξναλαθέξζεθε ε επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ Πνηνηηθή Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ είλαη λα πάξεη έλα ιεθηηθφ, κε πνζνηηθφ ληνθνπκέλην θαη λα ην κεηαζρεκαηίζεη 

ζε πνζνηηθά δεδνκέλα (Cohen L., Manion L., Morrison K., 2008, ζει.282). Ζ Κπξηαδή (2001, 

ζει. 283) αλαθέξεη φηη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κεηαηξέπεη δεπηεξνγελέο πιηθφ πνηνηηθήο 

θχζεο ζε κνξθή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ 

θεηκέλνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ απιή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. 

πσο επηζεκαίλνπλ θαη νη Selltiz, Wrightsman, Cook, απηφ ζεκαίλεη: 

α) φηη ην θείκελν εμεηάδεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη φρη επηιεθηηθά,  

β) φηη νη θαηεγνξίεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα γηα λα είλαη 

δπλαηή ε επαλάιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη  

γ) φηη πνζνηηθνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν γηα λα 

δηαπηζησζεί ε ζεκαζία ηνπο κέζα ζην θείκελν αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε άιια (Κπξηαδή, 

2001, ζει. 283).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θάλακε κηα πξνθαηαξθηηθή κειέηε ηνπ πιηθνχ 

καο, δειαδή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ καο ζηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

νξηζηηθνπνηήζακε ηνπο άμνλεο, ηηο θαηεγνξίεο αιιά θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ. 

Οη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ ηέηνηεο θαη ηφζεο, ψζηε λα εμαληινχλ 

φιεο ηηο δεδνκέλεο απαληήζεηο. Τπήξρε, δειαδή, γηα θαζεκηά απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

απαληήζεηο θάπνηα θαηεγνξία γηα λα ηαμηλνκεζεί. Κάζε απάληεζε ηαμηλνκήζεθε ζε κία θαη 

κφλν θαηεγνξία, έηζη ψζηε νη θαηεγνξίεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ λα είλαη εμαληιεηηθέο θαη 

ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993, ζει. 124). Οη γεληθνί άμνλεο, ε 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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 5.5. ηαηηζηηθέο ηερληθέο γηα αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ έγηλε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS (Statistics 20), ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο Παπαλαζηαζίνπ 

θαη Παπαλαζηαζίνπ (2005) απνηειεί έλα δπλακηθφ θαη επέιηθην ζχζηεκα αλάιπζεο.  

 Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο νη ζπρλφηεηεο ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ηφζν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ φζν θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εξσηήζεσλ  θιεηζηνχ ηχπνπ 

δεηνχκελν ησλ νπνίσλ ήηαλ ηα πνζνζηά θαη νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ. Οη πίλαθεο ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ SPSS παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

5.6.  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

ε απηφ ην ζεκείν ζεσξνχκε ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο: Πεξηνξηζκφ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έξεπλα καο, γεγνλφο πνπ καο δπζθνιεχεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Πεξηθεξεηαθνί 

Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

Πξντζηάκελνη Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

ρνιηθνί χκβνπινη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.        

 Δπίζεο κία ζεκαληηθή δπζθνιία πνπ δηαπηζηψζεθε ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηφο καο, δέρηεθε κε 

πξνζπκία θαη κεγάιν ελδηαθέξνλ λα βνεζήζεη ζηελ έξεπλά καο, κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηνπο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα απηφ, έλα κηθξφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ 

δελ ζπκπιήξσζε θάπνηεο απφ ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο, κε 

απνηέιεζκα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα θαηαγξάθνληαη κφλν ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ.

 ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο πξνζηίζεηαη θαη ε δπζρέξεηα ζηελ εμαληιεηηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε θάπνησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ εμαηηίαο θπξίσο ηεο θχζεο θάπνησλ 

εξσηεκάησλ (βι. Δλφηεηα 6.2.), αιιά θαη ε δπζθνιία ζπγθέληξσζε φισλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ είραλ δηαλεκεζεί ζε άιιεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο 

πέξαλ ηεο Κξήηεο. Παξφια απηά, θαηέζηε δπλαηφ λα θαηαγξάςνπκε κία φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν. 
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5.7.Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

 

ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 108 ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα 74 

ζηειέρε απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (69,40%), 17 απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο (14,90%), 17 απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (15,70%), (βι. Γξαθηθή 

Παξάζηαζε 1). 

Γξαθηθή Παξάζηαζε 1: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο 

 

ζνλ αθνξά ην θχιν ηνπ δείγκαηνο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο απφ ηνπο 108, νη 58 (54%) ήηαλ 

άληξεο  θαη νη 50 (46%) ήηαλ γπλαίθεο,(βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 2). 

Παξαηεξείηαη επνκέλσο, πσο νη άλδξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηηο γπλαίθεο. 

69,40% 

14,90% 

15,70% 

Περιφερειακεσ Δ/νςεισ Εκπ/ςησ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Δθπ/ζεο Κξήηεο  

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Δθπ/ζεο Γπηηθήο Διιάδαο 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Δθπ/ζεο Αλαηνιηθήο  

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 2: Σν θχιν

 

 ζνλ αθνξά ηε ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε παξαηεξνχκε φηη ε 

πιεηνςεθία, δειαδή ην 61,1% ήηαλ Γηεπζπληέο ρνιηθψλΜνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ην 22,2% ήηαλ ρνιηθνί χκβνπινη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην 5,6% 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, ην 7,4% Γηεπζπληέο 

Γηεπζχλζεσλ  Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο θαη ην 3,7% Πξντζηάκελνη Δπηζηεκνληθήο 

θαη Παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, (βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 

3). Δπνκέλσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο αληηζηνηρεί ζε άηνκα φπνπ ε ζέζε ηνπο 

ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ. ην ζεκείν απηφ ζεσξνχκε ζθφπηκν 

λα επηζεκάλνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

ζηειερψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, γεγνλφο πνπ ζα καο δπζθφιεςε ζηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ επηζεκάλζεσλ πνπ ζα έπξεπε λα θάλνπκε.Παξφια απηά φκσο, 

θαηέζηε δπλαηφ λα θαηαγξάςνπκε κία φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην ππφ 

εμέηαζε θαηλφκελν. 

 

 

 

 

 

 

Γπλαίθεο 

50 

46% 
Άληξεο 

58 

54% 
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 3: Η δηνηθεηηθή ζέζε ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

 Ζ ειηθία ηνπ δείγκαηνο, ε νπνία επεμεξγάζηεθε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα (SPSS) 

θπκαίλεηαη απφ 27 εηψλ έσο θαη 63 εηψλ, ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

48-56 εηψλ (Σ.Α. 6,620) (Βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 1). 

 ζνλ αθνξά ηηο ζπνπδέο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαηεξήζακε φηη - φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν - φινη ήηαλ θάηνρνη Πηπρίνπ ΑΔΗ. Δηδηθφηεξα, 18 ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

πηπρίν ΑΔΗ ρσξίο λα δηεπθξηλίζνπλ ην θιάδν ηνπο, 30 ζηειέρε δήισζαλ απφθνηηνη Π.Σ.Γ.Δ. 

θαη 40 απφθνηηνη Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (πνιινί απφ απηνχο αλέθεξαλ θαη εμνκνίσζε). 

Αθφκα, 7 ζηειέρε δήισζαλ απφθνηηνη Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ, 2 απφθνηηνη 

Γπκλαζηηθήο Αθαδεκίαο, 2 απφθνηηνη Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη 2 απφθνηηνη Φηινζνθηθήο 

ρνιήο. Να ζεκεησζεί πσο 7 ζπκκεηέρνληεο θαηείραλ δχν πηπρία εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ήηαλ 

απφ Π.Σ.Γ.Δ. θαη ην δεχηεξν απφ Οηθνλνκηθέο ρνιέο (4 ζπκκεηέρνληεο), απφ Ννκηθή ρνιή 

(1 ζπκκεηέρσλ) θαζψο θαη απφ Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Αθφκα ην 46,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε Μεηαπηπρηαθνχο Σίηινπο πνπδψλ, ελψ 

ην53,3% φρη. Να ζεκεησζεί πσο έλαο ζπκκεηέρσλ δελ απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

θαη έηζη γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηα έγθπξα πνζνζηά (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθα 2). Δπνκέλσο, 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ, φζνλ αθνξά ην επίπεδν 

ηεο κφξθσζήο ηνπο. 

 

 

61,10% 
22,20% 

5,60% 
7,40% 

3,70% 

Διευκυντζσ Σχολικών Μονάδων 

Σχολικοί Σφμβουλοι 

Περιφερειακοί Διευκυντζσ 
Εκπαίδευςθσ 

Δ/ντζσ Εκπαίδευςθσ  

Προϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και 
Παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ 
Π/κμιασ Εκπ/ςθσ 
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 Δπίζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (91,7%) είραλ 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθψζεηο (99 ζπκκεηέρνληεο), ελψ κφιηο ην 7,4% δήισζε πσο δελ είρε 

παξαθνινπζήζεη (8 ζπκκεηέρνληεο). ε απηήλ ηελεξψηεζε δελ απάληεζε επίζεο έλαο 

ζπκκεηέρνληαο θαη γη απηφ γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηα έγθπξα πνζνζηά (βι. Παξάξηεκα, 

Πίλαθα 3). ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ αλ  

παξαθνινχζεζαλ επηκφξθσζε πξηλ ή κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

παξαηεξνχκε πσο απφ ηνπο 99 επηκνξθσκέλνπο, νη 38 είραλ επηκνξθσζεί πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο, νη 17 κεηά θαη 37 δήισζαλ πσο είραλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθψζεηο θαη 

πξηλ θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο (βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 4).Να ζεκεησζεί πσο 7 απφ 

απηνχο πνπ είραλ δερζεί επηκφξθσζε δελ απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

 

Γξαθηθή Παξάζηαζε 4: Αλ ππήξμε επηκφξθσζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηειερψλ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ αθφκα λα ζεκεηψζνπλ αλ είραλ εκπεηξία ζπλδηθαιηζκνχ, φπσο 

βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 1, ην 40,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ πσο είραλ, ελψ ην 59,2% 

πσο δελ είραλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ απάληεζαλ 5 ζπκκεηέρνληεο θαη γίλεηαη αλαθνξά 

κφλν ζηα έγθπξα πνζνζηά (βι. ΠαξάξηεκαII, Πίλαθα 4). Δπνκέλσο, ην κεγαιχηεξν δείγκα 

ηνπ πιεζπζκνχ δελ είραλ εκπεηξία ζπλδηθαιηζκνχ. 

 

 

Πριν 
38 

41% 

Μετά 
17 

19% 

Πριν και μετά 
37 

40% 
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Πίλαθαο 1: πλδηθαιηζηηθή εκπεηξία ησλ ζηειερψλ 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη 42 40,8 

ρη 61 59,2 

Υακέλεο Απαληήζεηο 5  

χλνιν 108 100,0 

  

 ζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επηινγή ησλ ζηειερψλ, φινη 

νη ππνςήθηνη επηθαινχληαη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο Νφκνπο (π.ρ. Νφκνο 3848/2010, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ). Κάπνηνη άιινη εθπαηδεπηηθνί πεξηγξάθνληαο φζα αλαθέξεη ν 

λφκνο ζεκεηψλνπλ πσο επηιέρζεθαλ βάζεη κνξηνδφηεζεο θαη ζπλέληεπμεο ή βάζεη ηνπ 

Πίλαθα θαηάηαμεο (πνπ επίζεο πξνβιέπεη ν ίδηνο λφκνο, βι. Δλφηεηα 3.5.). Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, 

αθνχ αλαθέξνπλ φηη ρξεηάζηεθε ε ππνβνιή ηνπ βηνγξαθηθνχ/θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο κε ηα 

πξνζφληα ηνπο, ελψ ν έλαο ζπκπιεξψλεη θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ κε Απφθαζε Τπνπξγνχ. 
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Κεθάιαην 6: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

6.1.  Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο εξσηήζεηο 8 έσο 15, 18 θαη 24 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάξηεκα Η), νη νπνίεο - φπσο έρεη πξναλαθεξζεί - ήηαλ θιεηζηνχ 

ηχπνπ θαη επεμεξγάζηεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Να ζεκεησζεί πσο ζηελ εξψηεζε 

11, ε νπνία έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο, πεξηγξάθνληαη θαη νη ειεχζεξεο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ. 

 Αξρηθά εμεηάζηεθε αλ νη ζπκκεηέρνληεο δέρηεθαλ θάπνηνπ είδνπο 

ζεκηλάξην/ελεκέξσζε πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο (εξψηεζε 8
ε
). πσο βιέπνπκε ζηνλ 

αθφινπζν Πίλαθα (βι. Πίλαθα 2) ε πιεηνςεθία (70,8%) δήισζαλ πσο δελ δέρζεθαλ θακία 

ελεκέξσζε, ελψ ην 29,2% απάληεζε ζεηηθά. Να ζεκεησζεί πσο 2 ζπκκεηέρνληεο δελ 

απάληεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηα έγθπξα πνζνζηά (βι. 

Παξάξηεκα II, Πίλαθα 5). 

 

Πίλαθαο 2: εκηλάξην/ελεκέξσζε πνπ δέρηεθαλ πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζεηνπο  

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη 42 40,8 

ρη 61 59,2 

Υακέλεο Απαληήζεηο 5  

χλνιν 108 100,0 

 

 ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν νη ζπκκεηέρνληεο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο σο 

πξνο ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (εξψηεζε 9
ε
).  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (βι. 

Πίλαθα 3) παξαηεξνχκε πσο ην 38,9% αληηκεηψπηζαλ ειάρηζηεο δπζθνιίεο θαη ην 19,4% δελ 

αληηκεηψπηζαλ θαζφινπ δπζθνιίεο. Σν 36,1% δήισζε πσο αληηκεηψπηζε αξθεηέο δπζθνιίεο 

ελψ κφλν ην 5,6% δήισζε πσο αληηκεηψπηζε πάξα πνιιέο δπζθνιίεο. 
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Πίλαθαο 3: Γπζθνιίεο πνπ ππήξμαλ πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη, πάξα πνιιέο 6 5,6 

Ναη, αξθεηέο 39 36,1 

ρη, ειάρηζηεο 42 38,9 

ρη, θαζφινπ 21 19,4 

χλνιν 108 100,0 

  

Αθνινχζσο ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηείραλ εξσηήζεθαλ αλ δέρηεθαλ πηέζεηο γηα θάπνηα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (εξψηεζε 10
ε
). πσο παξαηεξνχκε ζηνλ 

αθφινπζν Πίλαθα (βι. Πίλαθα 4) ην 42,1% δελ αληηκεηψπηζε θακία πίεζε, ην 32,7% 

αληηκεηψπηζε ιίγεο πηέζεηο, ην 21,5% αξθεηέο πηέζεηο, ελψ κφιηο ην 3,7% δήισζε πσο 

αληηκεηψπηζε πνιιέο πηέζεηο. Να ζεκεησζεί πσο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε δελ απάληεζε έλαο 

ζπκκεηέρσλ θαη παξνπζηάδνληαη κφλν ηα έγθπξα πνζνζηά (βι. Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθα 7). 

 

Πίλαθαο 4: Πηέζεηο πνπ δέρηεθαλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Πνιιέο 4 3,7 

Αξθεηέο 23 21,5 

Λίγεο 35 32,7 

Κακία 45 42,1 

Υακέλεο Απαληήζεηο 1  

χλνιν 108 100,0 

 

 ηελ 11
ε
 εξψηεζε εμεηάζηεθε αλ νη ζπκκεηέρνληεο δηαπίζησζαλ δηάζεζε 

ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(73,8%) ππνζηήξημε πσο δηαπίζησζε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ελψ ην 15% δήισζε ην αληίζεην. 

Να ζεκεησζεί πσο ην 11,2% πξνηίκεζε λα ζπκπιεξψζεη ηελ ειεχζεξε απάληεζε, 

ππνζηεξίδνληαο νκφθσλα πσο δηαπίζησζαλ ηφζν δηάζεζε ζπλεξγαζίαο φζν θαη 

ζπγθξνχζεσλ, αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο ή κε πνηνλ ζπλεξγάδνληαλ. Να ζεκεησζεί πσο 

έλαο ζπκκεηέρσλ δελ απάληεζε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε θαη γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηα έγθπξα 

πνζνζηά (βι. Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθα 8). 
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Πίλαθαο 5:Αλ ππήξμε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηα θαζήθνληα ηνπο 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη 79 73,8 

ρη 16 15,0 

Άιιε απάληεζε 12 11,2 

Υακέλεο Απαληήζεηο 1  

χλνιν 108 100,0 

 

 ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε αλ νη ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη έρνπλ μεθάζαξε άπνςε 

γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (12
ε
 εξψηεζε). πσο παξαηεξνχκε ζηνλ 

Πίλαθα 6 ε πιεηνςεθία (81,5%) δήισζε πσο έρεη μεθάζαξε άπνςε ελψ ην 18,5% ην 

αξλήζεθε. 

Πίλαθαο 6: Αλ είραλ μεθάζαξε άπνςε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

πνπ εθάξκνδαλ 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη 88 81,5 

ρη 20 18,5 

χλνιν 108 100,0 

 

 ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ε άπνςε απηή γηα ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο έρεη θαηαζηεί ζηφρνο πξνο επίηεπμε κέζα απφ ηε 

δηνηθεηηθή ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (εξψηεζε 13
ε
). ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξαηεξνχκε πσο ην 75,7% δήισζε πσο πξάγκαηη νη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

έρνπλ γίλεη ζηφρνη γηα ηνπο ίδηνπο, ελψ ην 23,3% ην αξλήζεθε (βι. Πίλαθα 7). Να ζεκεησζεί 

πσο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 4,6% δελ απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη 

γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηα έγθπξα πνζνζηά (βι. Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθα 10). 
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Πίλαθαο 7: Η παξαπάλσ άπνςε θαη αλ απηή ήηαλ ζηφρνο πξνο επίηεπμε κέζα απφ ηελ 

δηνηθεηηθή ζέζε 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη 42 40,8 

ρη 61 59,2 

Υακέλεο Απαληήζεηο 5  

χλνιν 108 100,0 

 

 πλερίδνληαο ηελ εμέηαζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζην αλ έθαλαλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο (ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο) (εξψηεζε 14
ε
). ηνλ Πίλαθα 8, πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε πσο ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (80,2%) δήισζε πσο πξνρψξεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο, ελψ ην 19,8%  ην αξλήζεθε. Να ζεκεησζεί πσο 2 ζπκκεηέρνληεο δελ απάληεζαλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη γη΄ απηφ ην ιφγν παξνπζηάδνληαη κφλν ηα έγθπξα πνζνζηά 

(βι. Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθα 11). 

Πίλαθαο 8: πγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ έθαλαλ ηα ζηειέρεγηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζηφρνο (Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο) 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη 85 80,2 

ρη 21 19,8 

Υακέλεο Απαληήζεηο 2  

χλνιν 108 100 

 

ηελ ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη αλ νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάζηεθε λα ζπκβνπιεπηνχλ ή λα 

ζπγθξνπζηνχλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο (ΤΠΔΠΘ, Τπνπξγφ θ.ά.) πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο (εξψηεζε 15
ε
). πσο παξαηεξνχκε ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα (βι. 

Πίλαθα 9) ην, 36,1% δήισζε πσο δελ ρξεηάζηεθε θαζφινπ θαη ην 32,4% πσο ρξεηάζηεθε 

ειάρηζηεο θνξέο. Αθφκα ην 25.9% δήισζε πσο ρξεηάζηεθε αξθεηέο θνξέο ελψ κφιηο ην 5,6% 

δειψλεη πσο ρξεηάζηεθε ζπρλά (βι. Πίλαθα 9). 
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Πίλαθαο 9: πκβνπιή ή ζχγθξνπζε πνπ ππήξμε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη, ζπρλά 6 5,6 

Ναη, αξθεηέο θνξέο 28 25,9 

ρη, ειάρηζηεο θνξέο 35 32,4 

ρη θαζφινπ 39 36,1 

χλνιν 108 100 

 

 ηελ εξψηεζε 18 εμεηάδεηαη αλ ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ θάλεη πξνηάζεηο 

πξνο ην Τπνπξγείν ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε. πσο παξαηεξνχκε ζηνλ 

Πίλαθα 10, ην 41,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη πσο έρεη θάλεη πξνηάζεηο ελψ ην 58,1%, ην 

αξλείηαη. Να ζεκεησζεί πσο ζηελ εξψηεζε απηή δελ απάληεζαλ 3 εθπαηδεπηηθνί θαη έηζη 

γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηα έγθπξα πνζνζηά (βι. Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθα 13). 

 

Πίλαθαο 10: Αλ ππήξμαλ πξνηάζεηο πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζρεηηθέο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Ναη 44 41,9 

ρη 61 58,1 

Υακέλεο Απαληήζεηο 3  

χλνιν 108 100 

 

Σέινο εμεηάζηεθε θαηά πφζν νη ζπκκεηέρνληεο επεξεάζηεθαλ απφ ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ηνπο (24
ε
 εξψηεζε). πσο παξαηεξνχκε ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα (βι. Πίλαθα 

11), ην 74,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο επεξεάζηεθε ζεηηθά, ην 24,3% πσο δελ 

επεξεάζηεθε θαζφινπ, ελψ κφιηο έλαο ζπκκεηέρσλ (1%) δήισζε πσο επεξεάζηεθε 

αξλεηηθά. Πέληε ζπκκεηέρνληεο δελ απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη 

παξνπζηάδνληαη γηα απηφ ην ιφγν κφλν ηα έγθπξα πνζνζηά (βι. Παξάξηεκα ΗΗ, Πίλαθα 14). 
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Πίλαθαο 11: Η επηξξνή πνπ κπνξεί λα ππήξμε απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ηνπο 

 πρλφηεηεο Πνζνζηά (%) 

Θεηηθά 77 74,8 

Αξλεηηθά 1 1,0 

Καζφινπ 25 24,3 

Υακέλεο Απαληήζεηο 5  

χλνιν 108 100 
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 6.2. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

 

 ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ (16
ε
, 17

ε
, 19

ε
 έσο 23

ε
, 25

ε 

έσο 27
ε
). ην πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζακε επξχηεξεο 

θαηεγνξίεο απαληήζεσλ, ελψ παξάιιεια θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα 

δεδνκέλα καο κε ηξφπν θαηαλνεηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε, φπνπ απηφ θαηέζηε δπλαηφ 

(αθνινπζνχλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο).  

 Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε 16: «Σα 

δηνηθεηηθά ζαο θαζήθνληα ζαο επέηξεπαλ λα έρεηε ειεπζεξία θηλήζεσλ/απφςεσλ ζε ηέηνηα 

δεηήκαηα;»(ζπκβνπιέο/ζπγθξνχζεηο κε εθπαηδεπηηθέο αξρέο).Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παξαηεξήζακε πσο ην 43% δειψλεη πσο είρε ειεπζεξία, θαη ην 21% πσο είρε 

αιιά φρη πάληα, ελψ ην 36% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο δελ είρε ειεπζεξία θηλήζεσλ 

(βι. Γξαθηθή παξάζηαζε 5). 

 

 

 

Γξαθηθή Παξάζηαζε 5: Διεπζεξία θηλήζεσλ 
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ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο αξθεηνί απφ φζνπο εκπίπηνπλ ζηηο 

θαηεγνξίεο (ρη θαη Ναη αιιά φρη πάληα), δηθαηνιφγεζαλ απηήλ ηελ απάληεζε εμεγψληαο 

πσο ε δνκή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο είλαη ζπγθεληξσηηθή θαη ε εμνπζία έξρεηαη απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε ζηάζε/δξάζε 

ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ. 

Ζ εξψηεζε 17: «Πνηεο  δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχμαηε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παηδαγσγηθνχ/ζπκβνπιεπηηθνχ ζαο ξφινπ;» έδσζαλ νκνινγνπκέλσο κία πνηθηιία 

απαληήζεσλ, αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο. Οκαδνπνηεκέλεο 

νη δξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ  παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 12 θαη αθινπζεί ε 

γξαθηθή παξάζηαζε 6 κε ηηο ζπρλφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο. 

 

Πίλαθαο 12: Γξαζηεξηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ζην πιαίζην ηνπ 

παηδαγσγηθνχ/ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπο ξφινπ 

 

 

 

 

 

 

 

 Γξαζηεξηφηεηεο 

α πκβνπιέο, εκςχρσζε, Παξφηξπλζε γηα επηκφξθσζε 

β Τπνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο/Βησκαηηθά εξγαζηήξηα 

γ Γηνξγάλσζε /παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ-εκεξίδσλ/Δλδνζρνιηθή επηκφξθσζε 

δ Δξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ε πκκέηνρε ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

ζη πλεξγαζία κε θνξείο/γνλείο/εθπαηδεπηηθνχο 

δ Αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ 

ε Πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπλνρήο  
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 6: Γξαζηεξηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ζην πιαίζην ηνπ παηδαγσγηθνχ/ 

ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπο ξφινπ 

 

  

πσο παξαηεξνχκε νη παξαπάλσ δξάζεηο αλαθέξζεθαλ απφ αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο 

κε ηελ πην ζπρλή (61 ζπκκεηέρνληεο) λα είλαη ε ζπλεξγαζία κε θνξείο, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ε δηνξγάλσζε /παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ-εκεξίδσλ/ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε (51 ζπκκεηέρνληεο) (βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 6). 

 ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε 19 ζρεηηθά 

κε ην ηη βαξχηεηα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. πσο 

παξαηεξνχκε ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί (βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 7) 

δηαπηζηψλεηαη κία ζρεηηθή απνγνήηεπζε ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

βιέπνπκε πσο ην 46% πηζηεχεη φηη δελ έρεη θακία βαξχηεηα,  ην 24% ζεσξεί πσο έρεη ζε έλα 

κηθξφ βαζκφ, ην 16% ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ελψ κφλν ην 14% ζεσξεί πσο έρεη 

ζεκαληηθή βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

φζνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο (Κακία, ε κηθξφ βαζκφ θαη ε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ) είλαη 

θπξίσο δηεπζπληέο θαη δηθαηνιφγεζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο επηθαινχκελνη ην ζπγθεληξσηηθφ 

θαη γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Αθφκα, φζνη ζεσξνχζαλ φηη 

είραλ ζεκαληηθή βαξχηεηα ήηαλ θαηά θχξην ιφγν αλψηεξα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν 

εληνπίζηεθαλ απαληήζεηο ρνιηθψλ πκβνχισλ φπσο ε παξαθάησ: «Θα κπνξνύζαλ λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε (βαξχηεηα) αλ καο θαινύζαλ λα πνύκε ηελ άπνςή καο». 
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 7: Ση βαξχηεηα είραλ ηα ελ ιφγσ ζηειέρε ζηε δηακφξθσζε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

 Αθνινχζεζε ε 20
ε
 εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ν ξφινο ζαο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ 

κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζε θάπνηα δεηήκαηα αλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ήηαλ δηαθνξεηηθφ;». Απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 8) κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε 

πιεηνςεθία ηνπο ππνζηήξημε πσο λαη, ν ξφινο ηνπο ζα ήηαλ ζεκαληηθφηεξνο κε ηελ αιιαγή 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (54%), ελψ έλα πνζνζηφ ζπκπιήξσζε πσο είλαη αλάγθε απηή ε 

αιιαγή λα επέιζεη (28%). Σν 8%  θάλεθε αξλεηηθφ, ελψ ην 11% απάληεζε πσο δελ ήηαλ 

ζίγνπξν (Γε μέξσ, Πηζαλφλ, Ίζσο θηι) (βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 8). 
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 8: Ο ξφινο ησλ ζηειερψλ θαη αλ ζα ήηαλ κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο 

κε έλα δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην.  

 

 Αθνινχζσο, κε ηελ 21
ε
 εξψηεζε εμεηάζηεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζηειέρε 

επέιεμαλ ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ «κάρηκνπ εθπαηδεπηηθνχ». Πξφθεηηαη 

γηα κία εξψηεζε πνπ δελ απεπζχλεηαη ηφζν ζε ρνιηθνχο πκβνχινπο θαζψο φπσο αξθεηνί 

επεζήκαλαλ ν ξφινο ηνπο είλαη πξσηίζησο θαζνδεγεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο, παξφιν πνπ 

πνιινί απφ απηνχο ζεκείσζαλ απαληήζεηο ζθεπηφκελνη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο 

άθεζαλ ηε δηδαζθαιία. Πξνρσξψληαο ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζακε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (βι. Πίλαθα 13) 

Πίλαθαο 13: Λφγνη επηινγήο δηνηθεηηθήο ζέζεο 

Λφγνη επηινγήο δηνηθεηηθήο ζέζεο 

Α Γηα λα βνεζήζσ/πξνζθέξσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ/εθπαηδεπηηθφ έξγν 

Β Γηα λα πξνζθέξσ ζηελ εθπαίδεπζε/ζρνιηθή κνλάδα (δεκνθξαηηθή δηνίθεζε)/ ζηα 

παηδηά/ πξνψζεζε βειηησηηθψλ πνιηηηθψλ θαη λέσλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ 

Γ Λφγσ ησλ ζπνπδψλ/πξνζφλησλ/ηθαλνηήησλ κνπ/Πηζηεχσ φηη κπνξψ 

Γ Γηα λα δνθηκάζσ ηελ εκπεηξία/Να δηεπξπλζνχλ νη νξίδνληέο κνπ/πξφθιεζε 

Δ Γηα λα πξνρσξήζσ ζηελ ηεξαξρία/Αλέιημε/Μφλε επηινγή γηα αλέιημε 

η Γηαηί ε ηάμε κε έρεη θνπξάζεη/Πνιιά ρξφληα ζηελ ηάμε 

Ε Απφ αλάγθε/ Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

Ζ Με εθθξάδεη/Μνπ αξέζεη απηφο ν ξφινο  

Θ Γελ ήηαλ δηθή κνπ επηινγή 
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 9: Λφγνη επηινγήο δηνηθεηηθήο ζέζεο 

 

 πσο παξαηεξνχκε ζηελ Γξαθηθή Παξάζηαζε 9, ζε 64 απαληήζεηο παξνπζηάδεηαη ε 

επηινγή ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο γηα λα πξνζθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαίδεπζε ή ηε 

ζρνιηθή κνλάδα ή ζηα παηδηά. ζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή κνλάδα κεξηθνί εμεγνχλ πσο ζέινπλ 

λα πξνσζήζνπλ κία πην δεκνθξαηηθή δηνίθεζε, άιινη λα θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα ην φξακά 

ηνπο γηα ην ζρνιείν θαη άιινη γηα λα πξνσζήζνπλ λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο.ε 21 

απαληήζεηο εληνπίδεηαη ε επηινγή ηεο ζέζεο γηα λα βνεζεζνχλ νη ζπλάδειθνη θαη λα 

βειηησζεί γεληθφηεξα ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ζε 22 γηα λα δνθηκαζηεί ε 

δηνηθεηηθή ζέζε σο εκπεηξία πνπ απνηειεί ζπλάκα πξφθιεζε. 

 Δπίζεο, ζρεδφλ ζηηο κηζέο απαληήζεηο (52) εληνπίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ ζηειερψλ 

σο ιφγνο επηινγήο ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα πξνζφληα θαηαγξάθνληαη σο ηεθκεξίσζε γηα ηε βνήζεηα/φθεινο, πνπ 

ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ηα ζηειέρε ζηελ εθπαίδεπζε π.ρ. «Γηα λα αμηνπνηήζσ ηελ πείξα θαη ηα 

πξνζόληα κνπ», θαη άιιεο θνξέο ε επηινγή ηεο ζέζεο θαίλεηαη σο αληακνηβή ησλ πξνζφλησλ 

«..Γηόηη έθαλα εηδηθέο ζπνπδέο, δεύηεξν πηπρίν ζηελ Οηθνλνκία θαη Γηνίθεζε». 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη αθφκα ην γεγνλφο πσο ζε 43 απαληήζεηο 

εληνπίδεηαη σο ιφγνο ε επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή αιιηψο ε άλνδνο ζηελ 

ηεξαξρία, π.ρ. «Τν ζεσξνύζα θπζηνινγηθό βήκα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο». Να ζεκεησζεί πσο 

ζε αξθεηέο απαληήζεηο ζεκεηψζεθε πσο ε δηνηθεηηθή ζέζε είλαη ε κφλε επηινγή γηα θάπνηνλ 

πνπ ζέιεη λα αλέβεη ηεξαξρηθά. Αθφκα  αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο νη απαληήζεηο απηέο 
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ζπλδένληαη κε ηηο 4 απαληήζεηο πνπ ζεσξνχλ σο ιφγν ηα  πνιιά/ ή θαη θνπξαζηηθά ρξφληα 

ζηελ ηάμε. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

α) «Ήζεια λα μεθύγσ από ηελ ηάμε»,  

β) «Γηαηί κε είρε θνπξάζεη ην δηδαθηηθό έξγν….»θαη  

γ) «Αλ ζέιεηο λα πξνρσξήζεηο ζηελ ηεξαξρία δελ έρεηο άιιεο επηινγέο. Δίλαη ε ελαιιαθηηθή γηα 

ην όηη “είκαη ζηελ ηάμε πνιιά ρξόληα”».  

 Αθφκα, 3 ζηειέρε ζεκείσζαλ φηη επέιεμαλ δηνηθεηηθή ζέζε γηαηί ηνπο αξέζεη απηφο ν 

ξφινο ή ηαηξηάδεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο.  ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία Ε, δηαπηζηψζεθε 

πσο ηέζζεξηο δηεπζπληέο αλαθέξνπλ πσο ε επηινγή έγηλε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ελψκία 

άιιε απάληεζε αλέθεξε πσο ε επηινγή έγηλε απφ αλάγθε ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη αλ ήηαλ 

ιφγσ κνλνζέζηνπ ζρνιείνπ, ιφγσ νηθνλνκηθήο αλάγθεο ή ιφγσ θνχξαζεο απφ ηελ ζρνιηθή 

ηάμε. Άιια δχν ζηειέρε (δηεπζπληέο) ππνζηήξημαλ πσο δελ ήηαλ δηθηά ηνπο επηινγή:  

α) «Γελ ην επέιεμα. Λόγσ νξγαληθήο(ζέζεο) είρα πξνηεξαηόηεηα» θαη  

β) «Γελ ήηαλ δηθηά κνπ επηινγή, νη ζπλάδειθνη κε πίεζαλ». 

 Αθνινχζεζε ε 22
ε
 εξψηεζε «Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο ζηελ ηάμε σο κάρηκνο 

δάζθαινο». ε απηήλ ηελ εξψηεζε αξθεηνί  εθπαηδεπηηθνί (ζε 42 απαληήζεηο) ζεκείσζαλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζε ρξφληα πξνυπεξεζίαο (ηα νπνία, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ 

ήηαλ πάλσ απφ 10 έηε), ελψ άιινη ζεκείσζαλ ηφζν ηα έηε πξνυπεξεζίαο φζν θαη ηελ 

απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο απηήο. Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί (61 απαληήζεηο) ζεκείσζαλ 

ζεηηθέο εκπεηξίεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο έθθξαζεο φπσο «κεζηή εκπεηξία, πνιύ θαιέο, ζεηηθέο, 

εμαηξεηηθέο, άξηζηεο, θαιέο, πνιύ θαιέο θηι). Μφλν ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο νη 

εκπεηξίεο ηνπο ήηαλ ζεηηθέο αιιά ζπλάκα θαη θνπξαζηηθέο, ελψ άιινη 3 επηζεκαίλνπλ θαη 

άιια ζηνηρεία γηα ην δηδαθηηθφ έξγν (βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 10).  

Δηδηθφηεξα θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ:  

α) «Αληηκεηώπηζε ειιείςεσλ, θαζνδήγεζεο, πιεξνθόξεζεο, ζηήξημεο αιιά ζεηηθή θόξηηζε θαη 

παξαθίλεζε θπξίσο από καζεηέο», 

β) «Η εκπεηξία κνπ είλαη ζεηηθή. Φξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ζε πνιινύο ηνκείο»,  

γ) «Πνιύ δύζθνιν ην έξγν καο κε ειάρηζηε αλαγλώξηζε από ηελ θνηλσλία θαη ηνλ εξγνδόηε καο 

(Κξάηνο)»θαη  

δ) ««Πξνηηκώ ηελ ζέζε ηεο ηάμεο από ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή». 
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 10: Δκπεηξία απφ ηε ζρνιηθή ηάμε 

 

 ηελ 23
ε
 εξψηεζε εμεηάδεηαη ε άπνςε ησλ ζηειερψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

γηα ηνπο Πξντζηακέλνπο ηνπο. πσο παξαηεξνχκε ζηε Γξαθηθή Παξάζηαζε 11, ηα 

πεξηζζφηεξα ζηειέρε (65%) έρνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ηνπο, θάπνηνη 

(34%) αλαθέξνπλ πσο έρνπλ ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ πνξεία ησλ 

ρξφλσλ, ελψ άιινη δειψλνπλ πσο είραλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο ή φρη ηφζν ζεηηθέο εκπεηξίεο 

(4%). ζνλ αθνξά ηηο αξλεηηθέο απφςεηο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ θάπνηεο 

επεμεγεκαηηθέο δειψζεηο ησλ ζηειερψλ: α) «Οη πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε ηηο ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο», β) «Θεσξψ φηη δελ ππάξρεη ακεξφιεπηε θαη αμηνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά εθ 

κέξνπο ηνπο θαη φηη δελ είλαη θαηαξηηζκέλνη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο» 
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 11: Δκπεηξίεο πνπ είραλ ηα ζηειέρε απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ηνπο 

 

πλερίδνληαο κε ηελ αλάιπζε ηεο 25
εο

 εξψηεζεο «Πνηεο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο 

δηαρξνληθά έπαημαλ ξφιν ζηελ επηινγή ζαο», δηαπηζηψζεθε πσο γηα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

(38%) ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ έπαημε ξφιν θακία κεηαξξχζκηζε, ελψ νη ππφινηπνη 

εθπαηδεπηηθνί (62%) αλέθεξαλ δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο θαη λφκνπο, νη νπνίνη δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο (βι. Γξαθηθή Παξάζηαζε 12). Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: ν «Νφκνο 3848/2010», «ν Νφκνο 1566/82», ν «Νφκνο 1304/82», ην «Π.Γ.201»,  

«Σν θαζεθνληνιφγην 1343/Β/16/10/02» θαη ε «ζέζπηζε ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ». 
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 12: Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη αλέπαημαλ δηαρξνληθά ξφιν 

ζηελ επηινγή ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο 

 

 ηελ 26
ε
 εξψηεζε «Πψο αληηιακβάλεζηε έλλνηεο φπσο  επαγγεικαηηζκφο θαη 

εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε;» παξνπζηάζηεθε επίζεο κία πνηθηιία απαληήζεσλ, 

θαζψο ν θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηηο δηάθνξεο έλλνηεο. Αλ θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε-πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ δελ θαηέζηε εθ ησλ πξαγκάησλ δπλαηή 

ζηελ εξψηεζε απηή παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έλλνηεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη 

ζπλδέζεθαλ κε ηηο έλλνηεο επαγγεικαηηζκφο θαη εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε: 

 Λεηηνχξγεκα 

 πλαηζζεκαηηζκφο 

 Πξνζθνξά 

 Αθνζίσζε 

 Ηθαλνπνίεζε-επραξίζηεζε 

 Πιεξφηεηα 

 Γηα βίνπ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε 

 πλεξγαζία 

 Απηναμηνιφγεζε/αλαηξνθνδφηεζε 

 Δπίηεπμε ζηφρσλ 

 Καζήθνλ 

 Δπζπλεηδεζία 

 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

38% 

62% 

Καμία Μεταρρυκμίςεισ/Νόμοι 
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 Τιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

 Πξσηνβνπιίεο 

 Οηθνλνκηθέο απνιαβέο 

 Γελ ππάξρεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ πσο αξθεηά ζηειέρε επεζήκαλαλ πσο ν εθπαηδεπηηθφο 

δελ αζθεί επάγγεικα αιιά ιεηηνχξγεκα. 

 ηελ 27
ε
 εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε: «Πνηα 

κνληέια δηνίθεζεο γλσξίδεηε θαη πνην απφ απηά ζεσξείηε σο ην πην απνηειεζκαηηθφ». ε 

απηήλ ηελ εξψηεζε επίζεο παξαηεξήζεθε κία δπζθνιία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

επηκέξνπο κνληέισλ, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηα ζηειέρε ηα δηνηθεηηθά κνληέια.  

 Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο φζνη απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είραλ 

γλψζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηνηθεηηθψλ κνληέισλ, ηα νπνία κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζα κπνξνχζακε λα ηα δηαρσξίζνπκε ζε 2 θαηεγνξίεο: 

α) ζπγθεληξσηηθά/γξαθεηνθξαηηθά θαη 

β) ζε δεκνθξαηηθά/ζπκκεηνρηθά/ΓΟΠ/αλζξσπηζηηθά θ.η.ι. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ έξεπλα απηή δελ ειέγρνληαη νη ζεσξεηηθέο γλψζεηο ησλ ζηειερψλ 

γηα ηα δηνηθεηηθά κνληέια, αιιά ε άπνςή ηνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, δηακνξθψζεθε ε αθφινπζε Γξαθηθή Παξάζηαζε (βι. Γξαθηθή 

Παξάζηαζε 13), ζηελ νπνία παξαηεξνχκε πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (94%) πξνηηκά ηα δεκνθξαηηθά ζπκκεηνρηθά κνληέια, ελψ έλα 6% δήισζε 

πσο ρξεηάδνληαη ζηνηρεία απφ φια ηα κνληέια. Να ζεκεησζεί φηη θαλέλαο δελ θάλεθε λα 

ζεσξεί απνηειεζκαηηθά ηα γξαθεηνθξαηηθά/ζπγθεληξσηηθά κνληέια. Βέβαηα λα ζεκεησζεί 

πσο ζηελ θαηεγνξία ζπλδπαζκνχ ησλ κνληέισλ ζπκπεξηιήθζεθε ε εμήο απάληεζε, ε νπνία 

ίζσο εκπίπηεη ηφζν ζηα δεκνθξαηηθά φζν θαη ζηα γξαθεηνθξαηηθά κνληέια: «Τν 

ζπγθεληξσηηθό κνληέιν είλαηαπνηειεζκαηηθό αιιά δεκηνπξγεί εληάζεηο. Τν δεκνθξαηηθό είλαη 

θαιύηεξν αιιά απαηηεί σξηκόηεηα». 
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Γξαθηθή Παξάζηαζε 13: «Πνηα κνληέια δηνίθεζεο γλσξίδεηε θαη πνην απφ απηά 

ζεσξείηε σο ην πην απνηειεζκαηηθφ»  
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6% 

πκκεηνρηθφ/ΓΟΠ/Γεκνθξαηηθφ/Αλζξσπηζηηθφ θηι πλδπαζκφο κνληέισλ 
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θέςεηο - Πξνηάζεηο ησλ ηειερψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, ζεσξείηαη σθέιηκν λα πξνζηεζνχλ νη ζθέςεηο - 

πξνηάζεηο ησλ ζηειερψλ, νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ, ζηελ ηειεπηαία ειεχζεξε εξψηεζε «Θα 

ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν;» Αλ θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ λα πξνζζέζνπλ 

θάηη, αξθεηά ήηαλ ηα ζηειέρε θπξίσο δηεπζπληέο, πνπ εμέθξαζαλ ηηο ζθέςεηο, ηηο αλεζπρίεο, 

ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ελζηάζεηο ηνπο γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ θαη γεληθφηεξα ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο 

απαληήζεηο: 

a) «Με αλεζπρνύλ νη θηλήζεηο πνπ ζην όλνκα ηνπ εμνξζνινγηζκνύ (πόξσλ θαη κέζσλ θαη 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ), απνδπλακώλνπλ εκκέζσο ην ξόιν ησλ ζηειερώλ εληζρύνληαο 

ηνλ πδξνθέθαιν ζπγθεληξσηηζκό». 

b) «Θεσξώ όηη ε ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή όισλ έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα». 

c) «Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα νξακαηηζηεί θαη λα πξνάγεη ην λέν ζρνιείν 

εθόζνλ απαιιαρηεί από ηηο ππνρξεώζεηο θαη ην έξγν ηνπ θιεηήξα γξαθεηνθξάηε». 

d) Η δηνίθεζε πξέπεη λα δηαθξίλεηαη από ραξαθηεξηζηηθά εγεζίαο. Πξόθεηηαη γηα κία 

ζπλερή εμέιημε θαη βειηίσζε πνπ όηαλ ζπλδπάδεηαη  κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ αζθεί δηνίθεζε κπνξεί λα γίλεη κνριόο αλάπηπμεο θαη πξνόδνπ ζε 

αηνκηθό αιιά θπξίσο ζε ζπιινγηθό επίπεδν». 

e) «Γηα λα απαηηνύκε από ηνπο άιινπο θπξίσο ηνπο πθηζηακέλνπο καο, πξέπεη λα 

απνηεινύκε γη απηνύο  πξόηππν θαη λα δίλνπκε ην ζσζηό παξάδεηγκα 

Κάπνηνη ζέηνπλ επίζεο ην δήηεκα ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ 

ηελ θνηλσλία θαη ην Κξάηνο: 

f) «Πξνζδνθώ λα έρεη ν εθπαηδεπηηθόο κεγαιύηεξε αλαγλώξηζε θαη ζεβαζκό γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηε κόξθσζε ηε δηακόξθσζε θαη ζηε δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

παηδηνύ». 

g) Η εθπαίδεπζε είλαη θαηάζεζε ςπρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Οθείιεη ε Πνιηηεία λα ζθύςεη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθό θαη λα αλαγλσξίζεη ην έξγν ηνπ». 

Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζίγνπλ ζέκαηα εθπαίδεπζεο, κεηαξξπζκίζεσλ θαη επηκφξθσζεο: 

h) «Να αιιάμεη ν ηξόπνο εθπαίδεπζεο ώζηε ηα παηδηά λα έξρνληαη κε ραξά ζην ζρνιείν θαη 

λα θεύγνπλ κε ραξά ην κεζεκέξη». 



252 
 
  

i) «Γηα όπνηα κεηαξξύζκηζε ζα γίλεη ζηελ Παηδεία πξέπεη λα εξσηάηαη ν κάρηκνο 

εθπαηδεπηηθόο θαη όρη νη γξαθεηνθξάηεο ζύκβνπινη ησλ Υπνπξγώλ». 

j) «Κάζε εθπαηδεπηηθόο πξηλ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο σο ζηέιερνο είλαη απαξαίηεην λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα επηκόξθσζε». 

k) «Πηζηεύσ όηη ηα δηνηθεηηθά καο θαζήθνληα δελ πξέπεη λα είλαη κόλν ππνρξεώζεηο, αιιά 

λα έρνπκε πεξηζζόηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ». 

l)  «Να ππάξρεη έλα κνληέιν δηνίθεζεο κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ αλάινγα κε ηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδεηαη». 

 

 

 

  



253 
 
  

Αλάιπζε-Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ  

ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 108 ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, θαη 

εηδηθφηεξα 74 ζηειέρε απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (68,50%), 17 

απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο (15,70%), 17 απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (15,70%), (βι. 

Γξαθηθή Παξάζηαζε.  πσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ην γεγνλφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ 

θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ ηα ζηειέρε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα καο, (Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο 

Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Πξντζηάκελνη Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο 

Καζνδήγεζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρνιηθνί χκβνπινη Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο), καο δπζθφιεςε 

ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ επηζεκάλζεσλ πνπ έπξεπε λα θάλνπκε, παξφια 

απηά φκσο, θαηέζηε δπλαηφ λα θαηαγξάςνπκε κία φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην 

ππφ εμέηαζε θαηλφκελν θαη κάιηζηα, αμηνπνηψληαο  απνηειεζκαηηθά ηηο δηαθνξεηηθέο απηέο 

ζέζεηο, αξκνδηφηεηεο θαη εκπεηξίεο, κπνξέζακε λα βγάινπκε θαη ηα αληίζηνηρα 

ζπκπεξάζκαηα.  

Όζνλ αθνξά ην θχιν ηνπ δείγκαηνο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο απφ ηνπο 108, νη 58 

(54%) ήηαλ άληξεο  θαη νη 50 (46%) ήηαλ γπλαίθεο,.  Παξαηεξείηαη θαη θαηαγξάθεηαη πσο νη 

άλδξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο, φκσο ζα πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί σο ζεηηθφ, αηζηφδνμν θαη αλαηξεπηηθφ θαη ην γεγνλφο ηεο κεγάιε ζπκκεηνρήο 

ησλ γπλαηθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο επηινγέο ζηειερψλ, πνπ έξρεηαη λα ακθηζβεηήζεη 

κειέηεο θαη έξεπλεο, αιιά θαη λα θαηαξξίςεηο ηπρψλ κχζνπο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ αθφκα θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, φπσο θαη ζε πνιινχο άιινπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο, γηα ηελ ελεξγεί ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο, φπσο είλαη νη 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε φια ηα επίπεδα.  
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Ζ Σζηθαιάθε,  (Σζηθαιάθε 2009), επηζεκαίλεη ην δήηεκα ηεο ρακειήο εθπξνζψπεζεο 

ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

πσο αλαθέξεη ζηελ έξεπλα ηεο, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρνιεί δεθαεηίεο 

ηψξα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη έρεη πνιιέο πξνεθηάζεηο (π.ρ έιιεηςε δεκνθξαηίαο θαη 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θ.α) θαη πνιινχο απνδέθηεο (π.ρ ηνπο καζεηέο θαη θπξίσο ηηο 

καζήηξηεο ηα πξφηππα πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ξφινπο πνπ 

πξνβάιινληαη έκκεζα θαη είλαη άληζνη σο πξνο ηα δχν θχια). Κάλεη αλαθνξά επίζεο θαη ζην 

γεγνλφο φηη θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαηαγξάθεηαη ην θαηλφκελν απηφ θαη 

φπσο καο επηζεκαίλεη, απφ ηελ έξεπλα θαίλεηαη λα είλαη είηε επηινγή ησλ γπλαηθψλ, είηε 

απνθιεηζκφο απφ  ην ζχζηεκα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ δελ πθίζηαζηε γηα ηνπο άλδξεο 

ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ θπξηαξρεί ζηε δηνίθεζε, παξά ηνπ φηη νη γπλαίθεο γεληθφηεξα 

ππεξηεξνχλ ησλ αλδξψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ζ Αλησλνπνχινπ Εσή 

Μαξίλα,(2006), ραξαθηεξηζηηθά καο επηζεκαίλεη «φηη κέζα ζ‟ έλα γπλαηθνθξαηνχκελν 

επαγγεικαηηθφ ρψξν δηνηθνχλ νη άλδξεο».  

Δπηινγηθά, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ έξεπλα καο, θαη  κε θάζε επηθχιαμε βέβαηα, 

ηνικνχκε λα κηιήζνπκε ζήκεξα γηα αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία θαίλεηαη λα επέξρεηαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ. Γηα λα δψζνπκε ζα ιέγακε φκσο ηε ζσζηή δηάζηαζε ζην 

ζέκα, ίζσοζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο: α)ην γεγνλφο φηη πξαγκαηηθά γηα πνιιά ρξφληα 

νη ζέζεηο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζεο ήηαλ έλαο αλδξνθξαηνχκελνο ζεζκφο γηα πνιινχο θαη 

δηάθνξνπο ιφγνπο, ζπληεξεηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα φπσο, (θνηλσληθά ζηεξεφηππα, 

πξνθαηαιήςεηο), ιφγνπο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο γπλαίθεο φπσο, (θνβηθά ζχλδξνκα, έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο, έιιεηςε πξνζφλησλ), αιιά θαη ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζεζκηθέο 

αδπλακίεο θαη ζθνπηκφηεηεο, ιφγνη πνπ θαίλεηαη λα απνδπλακψλνληαη ηειεπηαία θαη β) ην 

γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ πιένλ ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξν, ίζσο θαη πάλσ απφ ην 60% απφ απηφ ησλ αλδξψλ, αθνχ είλαη έλα επάγγεικα πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηιέγεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην γπλαηθείν πιεζπζκφ, γεγνλφο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηνπο εηζαθηένπο ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ.  
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 

απφ ηελ ΠεξηθεξεηαθήΓηεχζπλζε  Δθπαίδεπζεο Κξήηεο θαη ήηαλ άληξεο. Δδψ έρνπκε 

πξαγκαηηθά λα επηζεκάλνπκε φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο καο θαη ηελ απνζηνιή 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, ε ζπιινγή ηειηθά ζε 

πνιιέο απ‟ απηέο ηηο πεξηνρέο ήηαλ αξθεηά δχζθνιε, κε απνηέιεζκα ηα πεξηζζφηεξα απ‟ 

απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηελ Κξήηε πνπ είλαη θαη ν ηφπνο 

δηακνλήο θαη εξγαζίαο καο. 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε ε πιεηνςεθία, 

δειαδή νη 94 απφ ηνπο 108 (87%) ήηαλ Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ.  

Απηφ πξνθχπηεη εθ΄ ησλ πξαγκάησλ απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο 

δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη απηέο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ.  

Ο κέζνο φξνο ησλ ειηθηψλ ησλ ζηειερψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 

ειηθίαο 48 - 56 εηψλ. Δίλαη δειαδή ειηθίεο πνπ θπξηαξρνχλ ζπλήζσο ζηα ζηειέρε 

εθπαίδεπζε αθνχ βάζε θαη ηνπ Νφκνπ 3848/2010,  πξνβιέπεηαη  12/εηή ή 8/εηή αλάινγα κε 

ηε ζέζε επηινγήο, εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ην δηθαίσκα ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ζπκκεηέρεη σο ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο λέσλ ζηειερψλ. 

χκθσλα κε ην Νφκν 3848/2010, άξζξν 11, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη θαη πην 

ζπγθεθξηκέλαφζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

(γεληθήο) εθπαίδεπζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

θαη δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο νηθείαο βαζκίδαο κε βαζκφ Α‟ θαη δσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ 

πξσηνβάζκηα δεκφζηα ή ηδησηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα 

επί δέθα ηνπιάρηζηνλ έηε». 

Χο δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη πξντζηάκελνη νιηγνζέζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο 

θαη γηα  πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο κε βαζκφ Α‟ ηψξα κε Β‟ θαη 

νθηαεηή, ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηα, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη 

δηδαθηηθά θαζήθνληα επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ηξία ζε 

αληίζηνηρνπο κε ηελ πξνο θάιπςε ζέζε ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο. (Νφκνο 

3848/2010, άξζξν 11). Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ 

θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θ.α. 

 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο ήηαλ άπαληεο θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΙ ελψ, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ήηαλ απφθνηηνη ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη δελ είραλ 

θάπνην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. εκαληηθφ ην ζηνηρείν πνπ ζπιιέμακε θαη πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα ην ζρνιηάζνπκε αξλεηηθά, κε δεδνκέλν θαη ην γεγνλφο φηη ηα ζηειέρε φπσο 

έρνπκε επηζεκάλεη, ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα έρνπλ ζπλερή επηκφξθσζε, θαηάξηηζε, αιιά 

θαη επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή εμέιημε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα 

δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ζην ρψξν ηεο δηνίθεζε, αιιά θαη ηεο 

εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. Έρνπκε αλαδείμεη ήδε ην γεγνλφο φηη ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην, νη εθπαηδεπηηθνί-ηα ζηειέρε, θαινχληαη λα είλαη επαξθείο επηζηήκνλεο, αιιά θαη 

ηθαλνί παηδαγσγνί, έηνηκνη λα θνηλσληθνπνηήζνπλ επηηπρψο, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά θαη εζηθά 

ηνπο καζεηέο ηνπο. Καινχληαη λα είλαη  ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο, κε ηδηαίηεξε δξάζε σο 

πνιίηεο, κε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή  ηθαλφηεηα θαη λα κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ  ηελ 

πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε καζεηή, νχησο ψζηε ζηε ζπλέρεη θαη ν ίδηνο 

λα έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή, ζηα θνηλσληθν-πνιηηηθά δξψκελα. 

πσο καο επηζεκαίλεη ν Γεκεηξφπνπινο, (Γεκεηξφπνπινο 1998), «Ζ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (θαη ησλ ζηειερψλ ζα ζπκπιεξψλακε εκείο, ην ηεθκεξηψλνπκε 

εμάιινπ ζε πνιιά ζεκεία ηεο κειέηεο καο), δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απφθηεζε ή ηε δηεχξπλζε 

ησλ γλψζεσλ γχξσ απφ έλα ζέκα ή ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία, αιιά 

είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ θξηηηθά ηε 

γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζσζηφ 

ηξφπν επαγγεικαηηθήο ζθέςεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζε θάζε ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο Δδψ ζα ιέγακε φηη επηβάιιεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα επηδηψθεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε 

ηνπ σο πξνο ηελ  άζθεζε ησλ θαζεθφληψλ ηνπ, δειαδή, «λα θάλεη θαιχηεξα θαη πην 

απνηειεζκαηηθά ηε δνπιεηά ηνπ»,  (Μαπξνγηψξγνο 1999).Άιισζηε, φπσο ηνλίδεη θαη ν 

Παζηαξδήο (Παζηαξδήο 1993, ζ.28), «ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηφπν καο δελ κπνξεί 

λα είλαη ιακπξφηεξν απφ ην κέιινλ ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ 

ηεο». 
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Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε «Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα επηκφξθσζε;» ζρεδφλ 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζεηηθά θαη ζπκπιήξσζαλ πσο είραλ παξαθνινπζήζεη 

αξθεηνί θαη πξηλ θαζψο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο σο ζηειέρε ζε δηάθνξεο ζέζεηο.Με 

δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε πνιηηεία αδηαθνξεί επηδεηθηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ 

ζρεκάησλ εηζαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, φπσο γίλεηαη ζε φιεο ηηο πξνεγκέλεο 

ρψξεο, ζα κπνξνχζακε λα ζρνιηάζνπκε σο ζεηηθφ, ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη 

δηάζεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – ζηειέρε γηα επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη εμέιημε θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζσ ηδησηηθψλ 

θνξέσλ θαη κε δηθά ηνπο έμνδα. 

 

ηε ζπλέρεηα ζηελ εξψηεζε «Δίραηε πξηλ ηελ εκπεηξία ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ;» νη 

πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη δελ είραλ θάπνηα ηέηνηα εκπεηξία. ην ζεκείν απηφ ζέινπκε λα 

επηζεκάλνπκε φηη ζπκπεξηιάβακε ζηελ έξεπλά καο απηφ ην εξψηεκα γηαηί πηζηεχνπκε ζηνλ 

πγηή ζπλδηθαιηζκφο, αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξεη,  απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζακε λα 

πάξνπκε πνιιά θαη ζεηηθά ζηνηρεία πξνο αμηνπνίεζε. Πηζηεχνπκε δειαδή φηη αξθεηά 

ρξήζηκα ζηνηρεία, πνπ πξνζθέξεη κηα καθξά ζπλδηθαιηζηηθή ζεηεία, ζα κπνξνχζαλ ζηε 

ζπλέρεηα κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε λα βνεζήζνπλ ζην λα έρνπκε ηθαλφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν  ζα θάλνπλ 

πξάμε, πάληα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, πνιιέο απφ ηηο απφςεηο θαη ηδέεο γηα κηα 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο δνκήο ζηελ νπνία ζα πξνΐζηαηαη. Δπίζεο 

είλαη άμην ζρνιηαζκνχ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα παξαπάλσ, ην γεγνλφο φηη ν ζπλδηθαιηζκφο 

δελ θαίλεηαη λα απνηέιεζε γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ απηνχο, ην πξψην βήκα ή ην  

εθαιηήξην, γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπο επηινγή θαη εμέιημε, θάηη πνπ θπξηαξρεί ζην ρψξν ηνλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαθνπξναίξεηα ζα ιέγακε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη πξνθαιεί πνιιέο 

θνξέο, κεγάιεο πξνζηξηβέο θαη ζπγθξνχζεηο θαη ζε ηνπηθφ, αιιά θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν.

  

Όζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επηινγή ησλ ζηειερψλ, 

φινη νη ππνςήθηνη επηθαινχληαη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο φπσο απηέο πξνβιέπνληαλ ηφηε 

απφ ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο.  χκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο απηφ ίζρπε ηελ 

πεξίνδν πνπ γηλφηαλ ε έξεπλα - κειέηε δειαδή κε ην λφκν 3848/2010. Έλαο λφκνο πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε αλεπηθχιαθηα φηη ήξζε γηα λα ιχζεη, (κε ηηο φπνηεο αδπλακίεο 

ηνπ βέβαηα ), πνιιά ζέκαηα ζε θξίζηκα δεηήκαηα ηνπ ππάξρνληνο ηφηε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
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επηινγήο ζηειερψλ θαη  θπξίσο ζέκαηα αμηνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο. Νφκνο πνπ ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηεί κε πεξηζζφηεξε ζνβαξφηεηα θαη θξηηηθή ζθέςε, απφ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχο 

θνξείο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζα απφ έλα επνηθνδνκεηηθφ θαη πξαγκαηηθά νπζηαζηηθφ 

δηάινγν, λα είρακε ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπ. χκθσλα κε Νφκν 3848/2010, γηα 

ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, επηιέγνληαλ 

εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε βάζε αμηνινγηθνχο πίλαθεο επηινγήο, νη νπνίνη 

ίζρπαλ γηα ηέζζεξα έηε θαη αθνξνχζαλ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Υαξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη ζχκθσλα κε ην λφκν 3848/2010 

(άξζξν 12) βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχζαλ:  

α) Ζ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: αα) ηελ 

επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηάξηηζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ββ) ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία 

ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ.  

β) Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο αμηνινγείηαη θαηά 

ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο.  

γ) Ζ ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρεη 

ππεξεηήζεη, κε βάζε ηηο νηθείεο αμηνινγηθέο εθζέζεηο.  

 

ηελ εξψηεζε «Γερζήθαηε θάπνηνπ είδνπο ζεκηλάξην/ελεκέξσζε πξηλ απφ ηελ 

ηνπνζέηεζή ζαο;»,παξαηεξείηαη πσο δελ είραλ θάπνηα ελεκέξσζε ή ζεκηλάξην πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. Δδψ αλαδεηθλχεηαη πξαγκαηηθά ε επζχλε θαη ε αδπλακία ηεο πνιηηείαο θαη 

ν πξφρεηξνο ηξφπνο  κε ην νπνίν  αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο.      

 Γελ ζα κπνξνχζακε λα ην πξνζεγγίζνπκε επζηνρφηεξα θαη κε ηελ απφιπηε ζαθήλεηα 

πνπ απαηηεί ην ζέκα, απ‟ φηη ν Φαζνχιεο Κ., (2016). Ενχκε φπσο καο επηζεκαίλεη,«ζε κηα 

επνρή έληνλσλ δηεζλψλ δπκψζεσλ γηα ην επάγγεικα ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, φπνπ 

πξνσζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο, δξνκνινγνχληαη εμειίμεηο θαη αξρίδνπλ λα παγηψλνληαη 

θαηαζηάζεηο, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα κε ζέιεη αθφκε λα αλαγλσξίζεη 

έκπξαθηα ηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα λα αδηαθνξεί γηα ηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ εηζαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερνχο 

επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο γηα επίδνμνπο θαη ελ ελεξγεία δηεπζπληέο  ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Σν δπζηπρέο είλαη φηη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη έζησ ε 

http://www.indeepanalysis.gr/academics/kwstas-fasoulis
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πξφζεζε λα παξαρζνχλ πνιηηηθέο εηδηθά γηα ηελ ειιεληθή ζρνιηθή εγεζία. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηεο εθπαίδεπζεο βνιεχεηαη κε ηνλ έσο ηψξα 

δηεθπεξαησηηθφ-εθηειεζηηθφ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ, φηαλ κάιηζηα πνιινί απφ απηνχο 

δηάθεηληαη θηιηθά ή πξφζθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θφκκαηα θαη πνιηηηθέο ηδενινγίεο, 

αθνινπζνχλ πνιηηηθέο γξακκέο θαη γεληθά ζπληζηνχλ ηνλ ηνπνηεξεηή ησλ θεληξηθψλ 

πνιηηηθψλ επηινγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε έξρεηαη λα 

θαηαζηήζεηαπαγνξεπηηθή ηελ νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη 

πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ καδηθήο θιίκαθαο. ε ηνχηε ηε ζπγθπξία ινηπφλ, 

ηα επηκνξθσηηθά ζρήκαηα ηνπ κέληνξα θαη ηνπ πξνγπκλαζηή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζρεηηθά ρακεινχ θφζηνπο γηα ην θξάηνο θαη αξθεηά πςεινχ νθέινπο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε».  

Έπεηηα ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο «Αληηκεησπίζαηε άκεζα 

δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζαο;», νη εξσηψκελνη δελ 

αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο παξά κφλν ειάρηζηεο θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

πσο ζρνιηάζακε θαη παξαπάλσ, φηαλ έλαο ζεζκφο φπσο είλαη απηφο ησλ θαηψηεξσλ 

ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, είλαη απιά δηεθπεξεσηηθνχ ραξαθηήξα θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, αιιά θαη ηα ίδηα ηα ζηειέρε επαλαπαχνληαη ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε θαη δελ δηεθδηθνχλ ιφγν θαη ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθπαίδεπζε, δελ έρνπλδειαδή φξακα θαη δηάζεζε γηα δξάζεηο πνπ ζα αλαδείμνπλ κηα 

άιιε εγεηηθή ζηάζε θαη ζα απνγεηψζνπλ ην ζρνιείν, αιιά απιά εθηεινχλ εληνιέο σο 

ζπλεπείο θαη απινί ππάιιεινη, φια ζα κπνξνχλ λα βαίλνπλ θαιψο, ρσξίο ηδηαίηεξεο 

πξνζηξηβέο, δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο. Ζ αλάιεςε θαζεθφλησλ γίλεηαη κηα ηππηθή 

δηαδηθαζία  πνπ απιά πεξηιακβάλεη έλα πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δηνίθεζε ζηελ επφκελε, ή αλ παξακέλεη ε ίδηα δηνίθεζε, απιά έρνπκε ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζεηείαο κε κηα απιή αλαθνξά αλάιεςε ππεξεζίαο, ρσξίο πεξεηαίξσ δπζθνιίεο 

θαη πξνβιήκαηα.  

Οη εξσηψκελνη δελ αληηκεηψπηζαλ θακία πίεζε γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε «Γερζήθαηε 

πηέζεηο γηα θάπνηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ησλ θαζεθφλησλ ζαο;». ε ζπλέρεηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εξσηήκαηφο καο έλαο θαιφο ππάιιεινο, φπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ηε θεληξηθή 

δηνίθεζε, πνπ εθηειεί απιά ηηο εληνιέο ηεο, ινγηθφ είλαη λα κελ έρεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ή 
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πηέζεηο θαη λα θαηαιήγεη λα είλαη έλαο ππάθνπνο εληνινδφρνο, δηεθπεξαησηήο, 

εμππεξεηψληαο έηζη απιά ην ζχζηεκα θαη ηηο εθάζηνηε θπβεξλεηηθέο επηινγέο θαη πνιηηηθέο. 

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη πσο δηαπίζησζαλ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο 

ζε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηα θαζήθνληά ηνπο βάζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αθνχγεηαη πνιχ 

ελζαξξπληηθφ αθνχ φπσο έρνπκε ήδε αλαδείμεη, ν ζηφρνο φισλ καο ζα πξέπεη λα είλαη λα 

εκπεδσζεί κηα λέα θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα απνζθνπεί λα πξνσζήζεη ην «φξακα» ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ην χθνο ηεο θαη ην επαγγεικαηηθφ ηεο ήζνο. Σν «φξακα» ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, πνπ δελ επηβάιιεηαη απφ πάλσ ή απφ έμσ, αιιά πξνθχπηεη κέζα απφ 

ην δηάινγν, ηελ θαιφπηζηε θξηηηθή ζε θάζε πνιηηηθή πξφηαζε, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ 

θαη ησλ αλεζπρηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. Έλα φξακα 

πνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί δέζκεπζε φισλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο ζην κέιινλ. Μηα λέα αληίιεςε γηα ην ζρνιείν ζηελ ππεξεζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ψζηε ην θάζε ζρνιείν λα κεηαηξαπεί απφ θιεηζηή δνκή, πνπ εμππεξεηεί κφλν γηα κεξηθέο 

ψξεο ηεο εκέξαο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ζε ηνπηθφ πνιπδχλακν θέληξν 

γλψζεο, κε εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθεο, ρψξνπο πνιηηηζκνχ, αζιεηηθέο ππνδνκέο, θ.ι.π., ην 

νπνίν ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο γηα πνιηηηζκφ θαη δηα - βίνπ εθπαίδεπζε ηεο 

επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε ηειηθφ ζηφρν λα ζπζπεηξσζνχλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο γχξσ 

απφ ην ζρνιείν, λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο 

(πξνγξάκκαηαεπηκφξθσζεο, ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο, αλαςπρή, πνιηηηζκφο, άζιεζε). 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ρέδην Νφκνπ, (31/03/2011), γηα ηελ "Αλαδηάξζξσζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο" - Σα λέα θαζήθνληα Γηεπζπληψλ, 

Τπνδηεπζπληψλ θαη πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ «Αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο». Αζήλα 

χκθσλα κε ην Μαπξνγηψξγν επίζεο, (Μαπξνγηψξγνο, 1999), «φηαλ ε θεληξηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γίλεηαη δεθηή κε ηξφπν θξηηηθφ, πξνσζείηαη ε ζρεηηθή απηνλνκία, ε 

ζπιινγηθή επζχλε θαη ν δεκφζηνο απνινγηζκφο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απαηηείηαη 

επαλεμέηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ απνθέληξσζε θαη πςειφηεξν βαζκφ ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Η εξψηεζε «Έρεηε μεθάζαξε άπνςε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο;», έδεημε πσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππήξμε μεθάζαξε άπνςε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εξσηψκελσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Αθφκε ηφληζαλ πσο ε 
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παξαπάλσ άπνςε είρε γίλεη ζηφρνο πξνο επίηεπμε κέζα απφ ηελ δηνηθεηηθή ηνπο ζέζε θαη 

πξνρψξεζαλ κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο απηνχ.  

ηε ζπλέρεηα, ζην ίδην ζέκα θαη ζηελ εξψηεζε «Υξεηάζηεθε λα ζπκβνπιεπηείηε ή 

λα ζπγθξνπζηείηε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο (ΤΠΔΠΘ, Τπνπξγνχο, Πξντζηακέλνπο 

θ.ά.) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηε ην ζηφρν ζαο;», θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πσο δελ ρξεηάζηεθε θαζφινπ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο.πσο έρνπκε ήδε ζρνιηάζεη έλαο θαιφο ππάιιεινο, φπσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ε 

θεληξηθή δηνίθεζε, πνπ εθηειεί απιά ηηο εληνιέο ηεο, ινγηθφ είλαη λα κελ έρεη θαη ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα, ζπγθξνχζεηο ή ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα επαθέο, κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο 

(ΤΠΔΠΘ, Τπνπξγνχο, Πξντζηακέλνπο θ.ά.) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο. 

Έπεηηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εξψηεζε «Σα δηνηθεηηθά ζαο θαζήθνληα ζαο 

επέηξεπαλ λα έρεηε ειεπζεξία θηλήζεσλ/απφςεσλ ζε ηέηνηα δεηήκαηα;», δήισζαλ πσο δελ 

ππήξρε ειεπζεξία θηλήζεσλ γεληθφηεξα. Γηθαηνιφγεζαλ απηήλ ηελ απάληεζε εμεγψληαο πσο 

ε δνκή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο είλαη ζπγθεληξσηηθή θαη ε εμνπζία έξρεηαη απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε ζηάζε/δξάζε ηνπο ζε 

κεγάιν βαζκφ. Δδψ λνκίδνπκε φηη ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί γηα άιιε κηα θνξά φηη  εγεζία 

ζεκαίλεη απηνλνκία. Έλα εγέηεο δελ κπνξεί λα εθηειεί κφλν εληνιέο, δελ είλαη απιά 

εληνινδφρνο θαη δηεθπεξαησηήο, αιιά  έλα ζηέιερνο κε άπνςε, εκπεηξία θαη θνπιηνχξα, πνπ 

ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζηφ βαζκφ, μεπεξλψληαο ζχλδξνκα θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Ζ πνιηηεία θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο εηδηθφηεξα, πξέπεη λα πάςνπλ λα 

δηαθαηέρνληαη απφ  θνβηθά ζχλδξνκα θαη πξνθαηαιήςεηο ηδενινγηθνχ θπξίσο ραξαθηήξαο, 

ειέγρνληαο θεληξηθά ην ζχζηεκα, φπσο γίλεηαη φια απηά ρξφληα θαη εμππεξεηψληαο θαζαξά 

θνληφθζαικεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο. Σν ζεκαληηθφηεξν απ‟ φια φκσο είλαη φηη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ δίλεηαη ε επθαηξία ζην ζχζηεκα απηφ θαζ‟ εαπηφ λα εμειηρηεί, λα 

πεξάζεη ζε άιιν επίπεδν δηνίθεζεο, απηφ ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ  ηξφπν, απηνχ πνπ φιεο νη ηειεπηαίεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ, φηη δειαδή ε 

ζρνιηθή δηνίθεζε απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ Μπνπδάθε,( Μπνπδάθεο, 2005, ζει. 26), «ε απνπζία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ν εζληθφο δηραζκφο, ην θαηλφκελν ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ θαη ην θιίκα θαλαηηζκνχ θαη πνιηηηθήο αληεθδίθεζεο πνπ θαιιηεξγήζεθε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφσξε θαζππφηαμε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ θεληξηθή εμνπζία 
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ζπλέηεηλαλ ψζηε ην ειιεληθφ θξάηνο λα δηακνξθσζεί ζε απζηεξά ζπγθεληξσηηθφ, 

γξαθεηνθξαηηθφ, απηαξρηθφ θαη παηεξλαιηζηηθφ». Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Καδακίαο, (1993), 

«ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, είλαη θαη απηφ γξαθεηνθξαηηθφ, ζπγθεληξσηηθφ, ηεξαξρηθά δνκεκέλν θαη ιεηηνπξγεί 

σο ζχζηεκα πνιηηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ ειέγρνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη, άκεζα ή έκκεζα, γηα λα πξνσζεζνχλ 

εθείλεο νη πνιηηηθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ είλαη θάζε θνξά επλντθέο, Μπνπδάθεο, 

(2005, ζει. 26)». 

 

Αθνινχζεζε ε εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ν ξφινο ζαο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ 

κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζε θάπνηα δεηήκαηα αλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ήηαλ δηαθνξεηηθφ;». 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε πιεηνςεθία ηνπο 

ππνζηήξημε πσο λαη, ν ξφινο ηνπο ζα ήηαλ ζεκαληηθφηεξνο κε ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ζπκπιήξσζε πσο είλαη αλάγθε απηή ε αιιαγή λα επέιζεη 

άκεζα. Γελ ζα κπνξνχζακε λα πξνζεγγίζνπκε θαιχηεξα ην ζέκα απ‟ φηη ν εμαίξεηνο 

θαζεγεηήο καο θ. Μπνπδάθεο, (Μπνπδάθεο 1994). «Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο 

βαζηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο είλαη θαη απηφ γξαθεηνθξαηηθφ, ζπγθεληξσηηθφ, ηεξαξρηθά 

δνκεκέλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εθάζηνηε επλντθψλ πνιηηηθψλ».  

 Καηά ηνλ Φίιηα, (Φίιηαο 1981) επίζεο, «Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη 

δνκεκέλν ζε κηα πηζηή εθαξκνγή ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε θάζεηε 

νξγαλσηηθή δνκή θαη πεξηγξάθεη ηφζν ηα θαζήθνληα φζν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηθή δνκή, εληαίν ζρεδηαζκφ 

θαη έιεγρν µε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ απνθάζεσλ λα 

απνηεινχλ επζχλε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο.      

 Δπίζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλανχµ,( Παπαλανχµ 2001, ζ. 87). «Κπξίαξρν 

φξγαλν άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ε 

εθάζηνηε πνιηηηθή ηνπ εγεζία, ε νπνία κέζα απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (λφκνη, Π.Γ., 

εγθχθιηνη, ππνπξγηθέο απνθάζεηο) ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Σα ζηειέρε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ ην έξγν ηνπο ζην πιαίζην ελφο ζπγθεληξσηηθνχ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ νη πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ξπζκίδνληαη ζε θεληξηθφ 

επίπεδν, κε ειάρηζηεο ξπζκίζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, µε απνηέιεζκα 

ηελ πεξηνξηζκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπο». 
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Σέινο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Φαζνχιε, (Φαζνχιεο 2000, ζει. 417).«Σα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηελ επαλάιεςε πξνθαζνξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

γξαθεηνθξαηηθνχ θαη δηεθπεξαησηηθνχ ραξαθηήξα µε απνηέιεζκα ν ξφινο ηνπο λα 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζπληνληζηηθφο θαη ιηγφηεξν απνθαζηζηηθφο ρσξίο ηε δπλακηθή ηεο 

αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο εγεηηθήο δξάζεο. Ο ξφινο ηνπο εκπεξηέρεη κηα αληίθαζε: 

Καζψο αθελφο νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο «εληεηαικέλα φξγαλα» αληαπνθξηλφκελα ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηεο πνιηηηθήο αξρήο ή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη 

αθεηέξνπ λα ιεηηνπξγνχλ σο «εγέηεο» ηεο θνηλσληθήο – εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

(εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ θιπ) ρσξίο νπζηαζηηθά εμνπζία ή θίλεηξα πνπ εληζρχνπλ ην 

ζχγρξνλν ξφιν ηνπο».  

ηελ εξψηεζε «Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχμαηε ζηα πιαίζηα ηνπ 

παηδαγσγηθνχ/ζπκβνπιεπηηθνχ ζαο ξφινπ;». Απφ ηηο απαληήζεηο θαίλεηαη πσο νη 

εξσηψκελνη ζηνρεχνπλ πξαγκαηηθά ζην λα ζπκβνπιεχνπλ, λα εκςπρψλνπλ, λα θαζνδεγνχλ, 

λα ελζαξξχλνπλ, θαζψο θαη λα παξνηξχλνπλ γηα επηκφξθσζε ζηηο λέεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ζηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Δίλαη απφιπηα ζαθέο φηη θηλνχληαη  ζ‟ απηφ  πνπ 

επηζεκαίλνπκε σο  πιαίζην θαιήο  δηνίθεζεο θαη αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ 

εγέηε πνπ επηδεηεί θαη επηδηψθεη ην ζπλεξγαηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ παηδαγσγηθά θιίκα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο θαη ηελ 

απφιπηε επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ 

ζηφρσλ πνπ έρεη βάιεη πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ σο ζεζκφο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έθαλαλ θάπνηα πξφηαζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζρεηηθά 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε θαη φπσο καο επηζεκαίλνπλ,ε νπνηαδήπνηε πξφηαζή ηνπο 

δελ ζα είρε θάπνηα βαξχηεηα. Θεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπο ζα ήηαλ ζεκαληηθφηεξνο αλ ππήξρε 

αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ 

είλαη απνζαξξπληηθφ κε δεδνκέλν θαη ην γεγνλφο φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζηελ εζσηεξηθή 

νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, ραξαθηεξίδεηαη σο ζπγθεληξσηηθφ θαη πνιχπινθν. ην ζεκείν απηφ 

ίζσο πξέπεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν ζαθέο φηη ν ξφινο ησλ ζηειερψλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζεκαληηθφο ζε φια ηα επίπεδα δηακφξθσζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο σο ηζφηηκνη ζπλνκηιεηέο ζε θάζε πξνζπάζεηα εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 
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ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά 

κε ην ηη βαξχηεηα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

πσο επηζεκάλακε θαη παξαπάλσ, αιιά παξαηεξήζακε θαη ζηε ζρεηηθή γξαθηθή 

παξάζηαζε, δηαπηζηψλεηαη κία απνγνήηεπζε ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα. Αμίδεη 

λαζεκεησζεί πσο φζνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο (Κακία, ε κηθξφ βαζκφ θαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ) είλαη θπξίσο δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη δηθαηνιφγεζαλ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο επηθαινχκελνη ην ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο. Αθφκα, φζνη ζεσξνχζαλ φηη είραλ ζεκαληηθή βαξχηεηα ήηαλ θαηά θχξην ιφγν 

αλψηεξα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν εληνπίζηεθαλ απαληήζεηο ρνιηθψλ πκβνχισλ 

φπσο ε παξαθάησ: «Θα κπνξνύζαλ λα έρνπλ πεξηζζόηεξε (βαξχηεηα) αλ καο θαινύζαλ λα 

πνύκε ηελ άπνςή καο».  

Σύκθσλα κε ηνλ Giroux (1988) ν δεκόζηνο δηάινγνο ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη πσο δε 

ιακβάλεη ππόςε νύηε ην ξόιν πνπ παίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνεηνηκαζίαησλ καζεηώλ λα 

είλαη ελεξγνί θαη ζθεπηόκελνη πνιίηεο, αιιά νύηε θαη  ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηηο πξνηεηλόκελεο κεηαξξπζκίζεηο. Με πην απιά ιόγηα 

ππνζηεξίδεηαη πσο αληί νη γλώζεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα αμηνπνηνύληαη ζην 

δεκόζην δηάινγν όληαο ηα ππνθείκελα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαζίζηαληαη ην 

αληηθείκελό ηνπο, θαινύκελνη λα εθαξκόζνπλ ζηόρνπο, πνπ έρνπλ ηεζεί ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε 

ε θξίζε ηνπο.  

χκθσλα επίζεο κε ην Εαβιαλφ, (Εαβιαλφο 2003, ζει. 64-65), ε ζχγρξνλε Γηνίθεζε, 

σο ζπλδπαζκφο ζεσξηψλ απφ δηάθνξεο επηζηήκεο, αλαδεηεί ηε ρξπζή ηνκή, δειαδή εθείλε ηε 

κνξθή δηνίθεζεο πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, ζην δηνηθεηηθφ κνληέιν πνπ ζα 

ππεξηζρχζεη ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο είλαη βέβαην φηη ν δηεπζπληήο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

δε ζα παίδεη ην ξφιν ηνπ γξαθεηνθξάηε αθέληε, φπσο ζπλέβαηλε ζε πξνεγνχκελεο επνρέο, 

αιιά ηνπ ζπληνληζηή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ππνζηεξηθηή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο λα είλαη άηνκα κε δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.  

Σα δεδνκέλα φπσο επηζεκάλακε ζε πξνεγνχκελν εξψηεκα, απαηηνχλ γφληκν θαη 

νπζηαζηηθφ δηάινγν γεληθφηεξα κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπ θνξείο, γηαηί εθ‟ ησλ 

πξαγκάησλ ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νκαιή, 

αξκνληθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ππεχζπλα γηα ην ζρεδηαζκφ, 
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ηελ πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο, 

ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ 

ππεξεζηαθψλ εληνιψλ, θαζψο θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ 

ζπκβνπιίνπ δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε γηα 

ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ ησλ νξγάλσλ. Σε ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

ηνπο ζεζκνχο ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο θαη ηε 

δηαρείξηζή ηνπο. Μεξηκλνχλ γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία. Σα ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο έρνπλ επζχλε ηφζν γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ επίδνζεο θαη θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, φζν θαη γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν.  

Οη βαζηθνί ιφγνη γηα λα επηιέμεη θάπνηνο λα αζθήζεη ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο είλαη 

γηαηίκπνξεί λα επηζπκεί λα βνεζήζεη ή λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη 

γεληθφηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν. Γηα λα πξνζθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα (δεκνθξαηηθή δηνίθεζε), ζηα παηδηά θαζψο θαη λα πξνζπαζήζεη λα πξνσζήζεη 

βειηησηηθέο, πνιηηηθέο θαη λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο. Αθφκα θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη 

απηφ ην «ξφιν» ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ησλ πξνζφλησλ ηνπ, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαζψο θαη 

ζην πηζηεχσ ηνπ φηη κπνξεί θαη ηνπ αμίδεη απηή ε ζέζε. Γηα ηε γεληθφηεξε αλέιημε θαη 

εκπεηξία, πξφθιεζε, νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αθφκα θαη γηαηί κπνξεί λα κελ ήηαλ θαλ δηθή ηνπ 

επηινγή. Αθφκα αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο νη απαληήζεηο απηέο ζπλδένληαη κε ηηο 4 

απαληήζεηο πνπ ζεσξνχλ σο ιφγν ηα  πνιιά/ ή θαη θνπξαζηηθά ρξφληα ζηελ ηάμε. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

α) «Ήζεια λα μεθύγσ από ηελ ηάμε». 

β) «Γηαηί κε είρε θνπξάζεη ην δηδαθηηθό έξγν….». 

γ) «Αλ ζέιεηο λα πξνρσξήζεηο ζηελ ηεξαξρία δελ έρεηο άιιεο επηινγέο». 

δ) Δίλαη ε ελαιιαθηηθή γηα ην “είκαη ζηελ ηάμε πνιιά ρξόληα. 

Δδψ ζα πξέπεη λα ζρνιηάζνπκε φηη πέξαλ απφ δχν απφ ηνπο εξσηεζέληεο, πνπ φπσο 

δηαπηζηψλνπκε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπο ζε ζέζε 

δηνίθεζεο, ήηαλ ην απφιπην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ζέζε, ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο, γηα φινπο ηνπο άιινπο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ήηαλ ε απφιπηε θαη ζπλεηδεηή ηνπο 
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επηινγή, ζηελ νπνία γλψξηδαλ ην εχξνο ησλ επζπλψλ πνπ αλαιάκβαλαλ θαη ην έξγν πνπ ζα 

θαινχληαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο, αιιά κηα επηινγή γηα άιινπ ιφγνπο ελ πξνθεηκέλσ 

δεπηεξεπνχζεο ζεκαζία. Δδψ ζέινπκε λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε απηφ 

επηδεηνχκε απφ ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο, δειαδή ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ηελ θνπιηνχξα, ην 

φξακα  θαη ην κεξάθη, φπσο ζα ιέγακε, λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηε δηνίθεζε, κε ηε ζέζε 

επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, φηη ε θχζε ηεο 

εξγαζίαο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα, απαηηεί έλα ζχλνιν εηδηθψλ θαη 

γεληθψλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο, ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή. «Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο  ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη, 

απφ ελδηαθέξνλ γηα ην απνηέιεζκα θαη ηνπο αλζξψπνπο, επηζπκία γηα αλάιεςε επζπλψλ, 

πξσηνβνπιία, αλεμάξηεηε ζθέςε, εζηθή, αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία, φξακα, ζεηηθή ζηάζε ζηηο 

αιιαγέο θαη θηινδνμία». 

«Τν ζηέιερνο γηα λα θάλεη θαιά ηα πξάγκαηα ζα πξέπεη λα έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο 

θαη εκπεηξίεο πάλσ ζηε δηνίθεζε, ελώ γηα λα θάλεη θαιά πξάγκαηα ζα πξέπεη λα έρεη όξακα θαη 

κεξάθη».          

 Αθνινχζεζε ε εξψηεζε «Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο ζηελ ηάμε σο κάρηκνο 

δάζθαινο». ε απηήλ ηελ εξψηεζε αξθεηνί  εθπαηδεπηηθνί ζεκείσζαλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηα νπνία, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ πάλσ απφ 10 

έηε), ελψ άιινη ζεκείσζαλ ηφζν ηα έηε πξνυπεξεζίαο φζν θαη ηελ απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο 

απηήο. Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ζεκείσζαλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

έθθξαζεο φπσο «κεζηή εκπεηξία, πνιύ θαιέο, ζεηηθέο, εμαηξεηηθέο, άξηζηεο, θαιέο, πνιύ θαιέο 

θηι). Μφλν ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο νη εκπεηξίεο ηνπο ήηαλ ζεηηθέο αιιά 

ζπλάκα θαη θνπξαζηηθέο, ελψ άιινη ηξείο επηζεκαίλνπλ θαη άιια ζηνηρεία γηα ην δηδαθηηθφ 

έξγν.            

 Ζ εκπεηξία ηεο ηάμεο ζα ιέγακε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο, εμάιινπ φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην λφκν, ε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία είλαη 

βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζηειερψλ. Δπνκέλσο νη θαιέο ή 

νη θαθέο εκπεηξίεο, αλ αμηνπνηεζνχλ ζσζηά, κπνξνχλ λα γίλνπλ νδεγνί γηα θαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δνκή.   

 Δδψ ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη πνιιέο θνξέο, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζηειέρε ή ζπλεξγάηεο ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγνχ Παηδείαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 

επηηξνπέο δηακφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαπηζηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα φηη δελ 

έρνπλ θακία επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θακία γλψζε ή εκπεηξία ζρεηηθή κε ην 
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ζρνιείν, ηελ ηάμε, αιιά θαη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο, ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δίλαη απηφ 

πνπ επηζεκαίλνπκε ζε πνιιά ζεκεία ηεο έξεπλαο καο, δειαδή φηη ν ξφινο ησλ κάρηκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θπξίσο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη θαζνξηζηηθφο ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.   

ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε φηη ππήξμε θαιή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζηειερψλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπο θαη απηφ ππήξμε κηα ζεηηθή επηξξνή γηα ηα 

ζηειέρε. Ζ αιήζεηα είλαη πσο απηφ αθνχγεηε επίζεο πνιχ αηζηφδνμν, άιια πηζηεχνπκε φηη 

ππάξρεη κεγάιε πξννπηηθή βειηίσζεο, αλ πξαγκαηηθά κπνξέζνπκε λα νηθνδνκήζνπκε κηα 

άιιε θνπιηνχξα νξγάλσζεο, ζρέζεσλ θαη ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, πνπ ζα βειηηψζεη 

θαζνξηζηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο ππνζηήξημεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. πσο επίζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί θεληξηθή καο 

επηδίσμε, ε ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπο απφ θνξείο κε απνθιεηζηηθά εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ζε θνξείο γφληκεο ππνδνρήο 

θαη ζπλδηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα ζεκεησζεί πσο θακία κεηαξξχζκηζε δελ έπαημε ξφιν 

ζηελ επηινγή ηνπο, ελψ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξεο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη λφκνπο, νη νπνίνη φκσο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζε επξχηεξεο 

θαηεγνξίεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, ζε ζρέζε θαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ πήξακε, καο 

βάδεη ζε ηδηαίηεξεο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκφ αθνχ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ άγλνηα 

πνιιέο θνξέο ησλ ζηειερψλ ζε βαζηθά ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη λα ηνπο 

δηαςεχζεη αθνχ ζε άιιν εξψηεκα απαληνχλ φηη γλσξίδνπλ θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ βάιεη θαη πψο ζα ηνπο πξαγκαηνπνηήζνπλ. Σειηθά δειαδή δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζηελ επηινγή ηνπο λα ππεξεηήζνπλ ηε δηνίθεζε, δελ είραλ σο 

βαζηθφ θξηηήξην ηηο πνιηηηθέο  πνπ ηπρψλ ε πνιηηεία πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη, γεγνλφο πνιχ 

αξλεηηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ επηθαινχληαη φηη έρνπλ νξίζεη θαη επηδηψθνπλ λα 

πινπνηήζνπλ.    

Σν γεγνλφο ίζσο φηη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη απνκπζνπνηήζεη ηηο ιεγφκελεο θάζε 

θνξά εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, έξρεηαη λα αλαδείμεη ηελ απφζηαζε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ρξφληα ηψξα, αλάκεζα ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηελ εμνπζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ηηο πεξηθεξεηαθέο δνκέο εθπαίδεπζεο. Απηφ απφ ηε κηα έρεη σο 

απνηέιεζκα, νη εληνιέο απηέο απφ άλσζελ λα έρνπλ θαηαζηεί ξνπηίλα θαη ρσξίο ηδηαίηεξε 



268 
 
  

βαξχηεηα γηα ην ίδην ην ζηέιερνο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αθνχ ζ‟ απηέο δελ είρε άπνςε ή δελ 

ξσηήζεθε, αιιά θη αλ ηπρψλ ξσηήζεθε δηαπίζησζε φηη δελ ειήθζεζαλ ππφςε νη πξνηάζεηο 

ηνπ, ελψ απφ ηελ άιιε μέξεη φηη θάπνηα ζηηγκή νη εληνιέο απηέο ή νη πξνηάζεηο ζα 

απνδπλακσζνχλ, αθνχ θάπνηα άιιε πνιηηηθνχ ή ηδενιεπηηθνχ ραξαθηήξα άπνςε 

ζαθπξηαξρήζεη θαη ζα έξζεη λα αλαηξέςεη ηηο πξνεγνχκελεο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα αζηαζέο 

θαη αβέβαην πεξηβάιινλ. Δθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο δειαδή απνζπαζκαηηθψλ θαη ρσξίο φξακα 

θαη πξννπηηθή παξεκβάζεσλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ αλαηξνπή ζηα εθπαηδεπηηθά 

δξψκελα θαη λα νδεγήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα ζε άιιν επίπεδν.    

χκθσλα κε ηνλ Μπαγάθε, (Μπαγάθεο Γ.2017α), «Πνιχπαζε ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

quovadis; (esos, 11-1-2017)», «δελ είλαη ιίγνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πιένλ αδηαθνξνχλ, δελ 

εκπηζηεχνληαη θαη δελ ειπίδνπλ, κεηά θαη ηηο θπβηζηήζεηο πνπ ηνπο πεξηβάινπλ. Σν γεγνλφο 

φηη θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζπλαληνχλ κεγάιεο αληηζηάζεηο ή αδηαθνξία (δεο ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο χιεο, ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ηε 

ζεκαηηθή εβδνκάδα) απνηειεί κηα θαιή επθαηξία πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε αιιαγή πνξείαο ησλ θεληξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ». 

ρεηηθά κα ηα παξαπάλσ, αο καο επηηξαπεί λα αλαθέξνπκε κηα πξνζσπηθή εκπεηξία 

απφ εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ζην Ζξάθιεην, κε ζέκα ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο-

κεηαξξπζκίζεηο, ζην νπνίν ν θ. Μπνπδάθε θιείλνληαο  ηελ εηζήγεζε ηνπ, έθαλε αλαθνξά ζε 

Τπνπξγνχο Παηδείαο επηζεκαίλνληαλ φηη « πην επηηπρεκέλνο ζα είλαη απηφ ν Τπνπξγφο 

Παηδείαο πνπ αθνχ αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάπνηνπο ιφγνπο 

απνρσξήζεη, λα κελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα απφ απηά ηα ζεηηθά πνπ ζεζκνζέηεζε θαη εθάξκνζε 

ν πξνεγνχκελνο Τπνπξγφο Παηδείαο». Δδψ λνκίδνπκε φηη πνιχ εχζηνρα ν εμαίξεηνο 

θαζεγεηήο καο, αλαδεηθλχεη ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηεο Παηδείαο ζηε ρψξα καο. 

Οπζηαζηηθά ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη πην 

νξζά σο ιεηηνχξγεκα. ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

είλαη επαξθείο επηζηήκνλεο αιιά θαη ηθαλνί παηδαγσγνί, έηνηκνη λα θνηλσληθνπνηήζνπλ 

επηηπρψο, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά θαη εζηθά ηνπο καζεηέο ηνπο. Σα παξαπάλσ ζπλδένληαη 

ζαθψο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο πνιίηεο, κε ηελ θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη ν ίδηνο, κε ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζπλείδεζεο 

θαη ηαπηφηεηαο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθν-πνιηηηθά δξψκελα, θ.ιπ. 

Θα πξέπεη επίζεο, αλάκεζα ζε φια ηα άιια, λα επηζεκαλζεί θαη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα 

ε θνηλσλία έρεη κεγάιεο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη «απαηηεί» απφ απηφλ λα είλαη 
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πξψηα απ‟ φια επαγγεικαηίαο, αιιά θαη ζπγρξφλσο ιεηηνπξγφο, δάζθαινο θαη παηδαγσγφο. 

Μάιηζηα, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφ ζα αλαιακβάλεη δηεπζπληηθά θαζήθνληα θαη ζα παίξλεη 

απνθάζεηο σο δηνίθεζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεοεθπαίδεπζεο θαη πάληα νθείιεη λα επηηπγράλεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ λνκνζεζίαο θαη 

παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο. 

Καηά ηνπο Γθνχβξα, Κπξίδεο & Μαπξηθάθε, (2001), ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην, ζην νπνίν αληαλαθιψληαη ε πνιππινθφηεηα θαη νη αλαθαηαηάμεηο ηεο θνηλσλίαο 

καο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη κηα πνηθηιία ηδηνηήησλ, φπσο παηδαγσγφο, 

θαζνδεγεηήο, νξγαλσηήο, εκςπρσηήο, εξεπλεηήο, θίινο, κεηαξξπζκηζηήο (βι. Γθνχβξα, 

Κπξίδεο & Μαπξηθάθε, 2001, ζει. 93-95).  Σα παξαπάλσ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα δεδνκέλνπ 

φηη ζηηο κέξεο καο  «ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη κηα θνηλσληθή εκπεηξία κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

παηδηά καζαίλνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη απνθηνχλ 

βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη ηερλνγλσζία» (Δθπαίδεπζε, 1999, ζει. 39). 

Ο ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο κα ιέεη ν θ. Σξνχιεο, (Σξνχιεο, 1996, 

ζει. 320), δηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα κέζα απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ θαηάξηηζεο, 

ην επίπεδν ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ θαη ηε ζπλνιηθφηεξε επάξθεηα ηεο ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε γεληθή παηδεία, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε 

κχεζε ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή κφξθσζε είλαη νη ηέζζεξηο ηνκείο 

πνπ πξέπεη λα ζπλζέηνπλ ην πεξηερφκελν ηεο κφξθσζεο ηνπ Δπξσπαίνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Σέινο, πάληα πξνηηκψληαη ηα δεκνθξαηηθά ζπκκεηνρηθά κνληέια δηνίθεζεο γηαηί  

ζεσξνχληαη πην απνηειεζκαηηθά. Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ θαηεγνξία 

ζπλδπαζκνχ ησλ κνληέισλ ζπκπεξηιήθζεθε ε εμήο απάληεζε, ε νπνία ίζσο εκπίπηεη ηφζν 

ζηα δεκνθξαηηθά φζν θαη ζηα γξαθεηνθξαηηθά κνληέια: «Τν ζπγθεληξσηηθό κνληέιν είλαη 

απνηειεζκαηηθό αιιά δεκηνπξγεί εληάζεηο. Τν δεκνθξαηηθό είλαη θαιύηεξν αιιά απαηηεί 

σξηκόηεηα».           

 Δίλαη πιένλ ζαθέο θαη ζα πξέπεη λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηφ απ‟ φια ηα ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο, εμάιινπ ην έρνπκε ήδε ηεθκεξηψζεη ζε πνιιά ζεκεία ηεο κειέηεο καο, φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε δεκνθξαηηθέο, 

δηαδηθαζίεο, αξρέο θαη αμίεο, απηέο πνπ επηβάιεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, αιιά θαη ζηε δέζκεπζε απ‟ φινπο φηη φιεο απηέο νη απνθάζεηο ζα πινπνηεζνχλ 

απαξέγθιηηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε άζθεζε δηνίθεζεο εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία εγεζίαο θαη 

αλέξρεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα, απηά πνπ απαηηεί ην θαιφ θαη απνηειεζκαηηθφ θιίκα ηεο 
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ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Σα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε απαηηείηαη επίζεο λα είλαη νη εκςπρσηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπγρξφλσο απηνί 

πνπ ζα απνδίδνπλ ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε, αιιά θαη ηε ζπκπαξάζηαζε, 

ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε, πνπ έρνπλ αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί, ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.   
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πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο εξκελείεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζε δηεζλέο θαη ειιεληθφ επίπεδν, 

αιιά θαη απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε ζην ζέκα καο, ζα 

επηδηψμνπκε λα αλαδείμνπκε θαη λα απνηππψζνπκε παξαθάησ ηηο δηαπηζηψζεηο, ηηο 

επηζεκάλζεηο, ηηο απφςεηο, αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηα 

επξήκαηα ηεο: 

Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί  ζηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ 

21
ν
 αηώλα. Θεσξψληαο φηη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ επηηπρία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξψκελσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή, σζνχκαζηε λα 

εξεπλήζνπκε ην ξφιν απηφ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπο, θπξίσο ζε 

ζρέζε κε ηελ άζθεζε δηνηθεηηθώλ θαζεθόλησλ θαη ηεξαξρηθώλ δνκώλ κέζα ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα. πσο επηζεκαίλνπκε θαη ζηε κειέηε καο, είλαη αλάγθε πιένλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

εθείλνη νη φξνη ελφο δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο (γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί, πνιηηεία, παλεπηζηήκηα, δηεζλείο νξγαληζκνί, θ.ά)., ψζηε λα πξνζεγγηζηνχλ 

θαιχηεξα ηα ρξφληα πξνβιήκαηα θαη λα δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο, απνθνκκέλεο απφ 

πνιηηηθνχ θαη ππξνζβεζηηθνχ ραξαθηήξα κεηαξξπζκίζεηο πνπ θαιχπηνπλ, αιιά δελ 

δηνξζψλνπλ νπζηαζηηθά ηίπνηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, φπσο ηνλίδεηαη θαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή ηεο Unesco γηα ηελ Δθπαίδεπζε, είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηεπζπλζνχκε 

πξνο κηα «θνηλσλία ηεο εθπαίδεπζεο».  

 Καηά ηνλ Παζηά, (Παζηάο 2006), νη πνιηηηθέο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθφηεξα, 

απνθηνχλ μερσξηζηή ζεκαζία ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ αληαπφθξηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο, ζην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ κηα θξίζηκε κάδα 

δηακεζνιάβεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ζρέζεσλ „εμνπζίαο-γλψζεο‟ σο „θάηνρνη‟ ηεο λέαο γλψζεο, 

σο „θνξείο‟ κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο, σο 

„αμηνινγεηέο‟ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κάζεζεο, σο „εθπαηδεπηέο‟ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο, σο „ζπκκέηνρνη ζηελ αλαπαξαγσγή‟ ζχγρξνλσλ 

πνιηηηζκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ πξνηχπσλ θαη αμηψλ, σο „ελεξγνί πνιίηεο‟ θαη „θξηηηθνί 

δηαλννύκελνη‟ ηεο  εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Παζηάο 2006). 
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ην πιαίζην ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία 

βηψλεη ζήκεξα ε ρψξα καο, νη εθπαηδεπηηθνί, κηα θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ κε πςειφ βαζκφ 

επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο, κε θαηά παξάδνζε πςειφ 

αίζζεκα επζχλεο, αθνζίσζεο θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο, είλαη απηνί πνπ θαινχληαη λα 

δψζνπλ, κέζα ζε αληίμνεο ζπλζήθεο θαη θάησ απφ ηνπο θαηαλαγθαζκνχο ηεο ηζηνξηθήο 

ζηηγκήο, ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο γηα κηα νινθιεξσκέλε παηδεία ζηα ληάηα ηεο παηξίδαο καο 

θαη λα ζπκβάινπλ, ζην κέηξν πνπ ηνπο αλαινγεί, ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πλεπκαηηθή αλφξζσζε ηνπ ηφπνπ καο. Καινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο κε πίζηε ζηελ απνζηνιή ηνπο, αθνζίσζε ζην έξγν ηνπο θαη 

αληδηνηέιεηα ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπο. Να εκπλεχζνπλ θαη λα εκςπρψζνπλ ηε λέα 

γεληά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηε βειηίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ βηψλνπκε φινη καο. Να δψζνπλ πλνή ζην φξακα ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ. Να 

κεηαιακπαδεχζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο αιιά θαη ηελ ειπίδα φηη έλαο 

άιινο θφζκνο  δηθαηνζχλεο, πξνφδνπ θαη επεκεξίαο είλαη εθηθηφο. Γηα ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο 

καζεηέο, ην ζρνιείν απνηειεί  έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο, αθνχ φρη κφλν 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αιιά θαη κε ηα φλεηξά ηνπο γηα ην κέιινλ θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο. 

Παξαζέηνπκε ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ έθδνζε ηεο UNESCO, Le droit de I‟enfant 

a I‟education, (1979). “Ση είδνπο Δθπαίδεπζε”; «„Να αλαπηχζζεηο δίρσο λα μεξηδψλεηο, λα 

εκπινπηίδεηο δίρσο λα αθξσηεξηάδεη, λα πξνσζείο ηηο νηθνπκεληθέο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ 

δίρσο λα αγλνείο ηνλ πινχην θαη ηελ αμία ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζκψλ, λα δεκηνπξγείο έλα 

νινθιεξσκέλν άηνκν πνπ λα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ απξηαλνχ 

θφζκνπ {….} απηέο ζα έπξεπε λα είλαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

νπνία αμίδεη ηνλ θφπν λα αγσληζηνχκε».   

Σν ίδην ην ζρνιείν, έρεη λα επηηειέζεη  έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεκεξηλή επνρή 

ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο θξίζεο ζεζκψλ θαη αμηψλ. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

ζπλερψλ αιιαγψλ, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί θαινχκαζηε λα πξνζαξκνδφκαζηε ζπλερψο, λα 

είκαζηε απνηειεζκαηηθνί, λα δηαηεξνχκε δσληαλή ηελ επαθή κε ηε γλψζε θαη λα ππεξεηνχκε 

ηελ πςειή ηδέα ηεο κφξθσζεο κε βαζηά θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία, γφληκν θαη εηιηθξηλή 

δηάινγν, θαιφπηζηε θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, ακνηβαία θαη ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε. Σν 

ζρνιείν εηνηκάδεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο. Δίλαη θαη πξέπεη λα είλαη κηα θπςέιε ραξάο, 

εξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Γη‟ απηφ θαη ε ζπλεξγαζία πξέπεη λα είλαη βαζηά, θαιφπηζηε, 

εηιηθξηλήο θαη νπζηαζηηθή. 



273 
 
  

χκθσλα κε ην  Γηαγθνπλίδε,( Γηαγθνπλίδεο  Π. 2001), «ην ζρνιείν είρε κέρξη ηψξα 

ζαλ ζθνπφ λα παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο θαη θαιχηεξεο 

θνηλσλίαο, αιιά απηή ε αηζηφδνμε άπνςε ησλ πξννδεπηηθψλ ακεξηθαλψλ εθπαηδεπηηθψλ 

άιιαμε, θαη ζήκεξα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παίδεη έλα δηπιφ ξφιν ζηελ θαπηηαιηζηηθή 

θνηλσλία. Απφ ηε κηα πιεπξά πξνζπαζεί λα πεξάζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα 

ηδενινγία ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά πξνζπαζεί λα αλαπαξαγάγεη ηελ 

θνηλσληθή ππξακίδα ηνπ θφζκνπ εξγαζίαο. H εθπαίδεπζε άιιαμε ζηηο βηνκεραληθέο 

θνηλσλίεο θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νχ αηψλα ζαλ απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κεραληζκνχ. Έηζη ζην ζρνιείν αληηθαηνπηξίδεηαη ην πλεχκα 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο πνπ έρεη απαηηήζεηο θαη δηακνξθψλεη αλάινγα ηνλ καζεηή -

εξγαηηθή δχλακε γηα λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, αιιά θαη λα 

αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ. Βέβαηα ην ζρνιείν πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο λένπο πνπ ζα 

δήζνπλ ηα παξαγσγηθά ηνπο ρξφληα ζηνλ 21ν αηψλα, ζε κηα θνηλσλία θαη κηα νηθνλνκία πνπ 

ζα δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Γηα λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο 

ην ζρνιείν δε ζέιεη, αιιά θαη δελ κπνξεί λα απνθνπεί θαη λα απνκνλσζεί απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ κεηαδίδεη κφλν γλψζεηο, αιιά θαη 

αλαπαξάγεη θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη θνηλσληθνχο ξφινπο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο 

παξαγσγηθέο ζρέζεηο. Γη' απηφ πξνβιέπνληαη ηα αλάινγα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε, ηα πξνβιήκαηα  γεληθφηεξα ζε  πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

αιιά θαη ηελ έιιεηςε νξάκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο. Ζ παηδεία απνηειεί 

αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνξεία 

ηεο δσήο ηνπ θαη ηεο εμέιημήο ηνπ. Οδεγεί ζηε γλψζε, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα κφλν, αιιά ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ. Ζ παηδεία πξνσζεί θαη ελδπλακψλεη ηε ζθέςε, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ 

θπνθνξία λέσλ πξνζεγγίζεσλ - ηδεψλ - αληηιήςεσλ πνπ νδεγνχλ ηελ θνηλσλία ζηελ πξφνδν 

θαη ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ κειψλ ηεο. Παξφιν ηνλ αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

παηδείαο γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο καο είλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα «πάζρεη», έρεη πξνβιήκαηα ηα νπνία νδεγνχλ ζε κηα γεληθή άπνςε φηη ρξεηάδνληαη 

αιιαγέο. 
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Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζήκεξα, κεηά απφ πνιιαπιέο, απνζπαζκαηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο κεηαξξπζκίζεηο, εκθαλίδεη βαζηθέο αδπλακίεο θαη 

πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο καζεηέο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 

ζέκα ηεο πνηφηεηαο παξακέλεη έλα κεγάιν δεηνχκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν δελ θαηάθεξε ηελ θαηνρχξσζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο. 

Οη αδπλακίεο απηέο δελ είλαη ηπραίεο, δελ νθείινληαη γεληθά θαη αφξηζηα ζην δεκφζην 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, αιιά θπξίσο ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ 

φια απηά ηα ρξφληα, πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ησλ δαπαλψλ θαη  ππνβάζκηζεο γεληθφηεξα ηνπ 

επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ πνπ παξέρνληαη. Πνιηηηθέο ζην πφδη ζρεδηαζκέλεο, ρσξίο φξακα θαη 

ηελ παξακηθξή ζηφρεπζε θαη πάληα ζηε βάζε ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα 

παλεπηζηήκηα θαη κφλν, πνιηηηθή πνπ έρεη απνδεηρηεί εληειψο ιαλζαζκέλε.  

χκθσλα κε ηνλ Καδακία, (Καδακίαο 1995, ζει. 41) «νη  δηάθνξεο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο «εξκελεχνληαη κάιινλ σο επίπνλεο πξνζπάζεηεο, σο επίπνλνη ηζηνξηθνί αγψλεο 

πνπ δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ελφο ηδηφκνξθνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ εμνπζίαο, κηαο 

ηδηφκνξθεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, ελφο ηδηφκνξθνπ θαπηηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κηαο ηδηφκνξθεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη ελφο αληηθαηηθνχ ξεθνξκηζηηθνχ 

ηδενινγήκαηνο». ‟φιεο ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο δηαθξίλνληαη νξηζκέλεο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο νκάδεο, νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ γηα πνιινχο ιφγνπο, είηε 

ππεξάζπηζαλ είηε πνιέκεζαλ ηε κεηαξξχζκηζε ζην ζχλνιφ ηεο ή ζε κεξηθά ηεο ζεκεία. Οη 

παξάγνληεο απηνί δελ ήηαλ πάληνηε νη ίδηνη ζ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο (Καδακίαο:1986)». 

«Οη νκάδεο, καο επηζεκαίλεη επίζεο ν Μπνπδάθεο, (Μπνπδάθεο, 2002), επεξεάδνληαη 

απφ ηδέεο θαη αμίεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία, αιιά κπνξνχλ αθνινχζσο λα αζθήζνπλ 

επηξξνή ζ‟ απηήλ. Οη νκάδεο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη πηέδνπλ γηα απνθάζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Απηή ε πίεζε αθνξά θαη ηελ εθπαίδεπζε 

θαζψο δηάθνξεο νκάδεο (ζχιινγνη γνλέσλ, ζχιινγνη εθπαηδεπηηθψλ, εθθιεζία, ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε) κε θνηλά ή αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, κέζσ ζπλεξγαζίαο ή ζχγθξνπζεο 

επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη άιινηε πξνθαινχλ, άιινηε αληηζηέθνληαη θαη 

άιινηε ζπκβηβάδνληαη κε εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Οη δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο 

έρνπλ δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. Οη θπξίαξρεο βιέπνπλ ζ‟ απηφ έλα 

δνκνιεηηνπξγηθφ ξφιν πνπ εμππεξεηεί θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ππάξρνληνο 

θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ θαη άιιεο  έλα ξφιν κεηαζρεκαηηζηηθφ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
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θνηλσληθή αιιαγή γηα δηθφ ηνπο φθεινο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο κε 

απνηέιεζκα ηελ πίεζε γηα κεηαξξχζκηζε ή αληηκεηαξξχζκηζε». 

H αλακφξθσζε ηεο παηδείαο, ηνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζα ιέγακε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

ρψξα καο, είλαη πιένλ απφιπηα αλαγθαία θαη απαηηεί ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ 

αιιεινζπκπιεξνχκελσλ παξαγφλησλ θαη απνθαζηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Γηα λα πεηχρνπκε απηφ 

πνπ νξακαηηδφκαζηε ζηελ εθπαίδεπζε, απαηηείηαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκέλε 

θαη  απνδνηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ησλ ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη ηεο Πνιηηείαο γεληθφηεξα.  

 

Ζ πξφηαζε γηα ην «Νέν ρνιείν» ην 2010 ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έδσζε ηελ 

αηζηνδνμία ζε φινπο καο φηη πνιιά πξάγκαηα, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Γηα πξψηε θνξά, 

μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, δειαδή απφ ηε κεηαξξχζκηζε ζην 

Νεπηαγσγείν. ηφρνο ήηαλ ε Γεκφζηα, Γσξεάλ θαη Τςειήο  Πνηφηεηαο  Παηδεία γηα φινπο, 

κε πξνηεξαηφηεηα  ζην καζεηή, γηα ηε δηθή ηνπ κφξθσζε, ηε δηθή ηνπ πλεπκαηηθή αλέιημε ηε 

δηθή ηνπ πξννπηηθή γηα ηε δσή.  Ήηαλ έλα ζρέδην πνπ  μεθηλνχζε  κε άκεζεο παξεκβάζεηο 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη ζα ζπλέρηδε ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην, 

αληηκεησπίδνληαο εληαία ηε δεθάρξνλε ηφηε θαη ζήκεξα εληεθάρξνλε ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηε ιπθεηαθή εθπαίδεπζε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εηζαγσγή ζην 

παλεπηζηήκην (Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο), ζέκα πνιχ ζνβαξφ θαη ηδηαίηεξα θξίζηκν θαη 

ζεκαληηθφ γηα φινπο ηνπο Έιιελεο. Πηζηεχνπκε φηη ην «Νέν ρνιείν» ήηαλ ην κεγάιν θαη 

νξακαηηθφ ζρέδην πνπ αθνξνχζε ηε ζπλνιηθή αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο. Έζεηε ην καζεηή, ζην επίθεληξν θάζε 

πξσηνβνπιίαο ηνπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο  θαη απαηηνχζε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε 

ζχγθιηζε φισλ ησλ επηινγψλ, ησλ ξπζκίζεσλ, ησλ επελδχζεσλ, ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ φξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε πςειψλ 

πξνζδνθηψλ γηα θάζε καζεηή, ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηε ζχγθιηζε κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δ.Δ γηα ηελ εθπαίδεπζε.   

Καηά ηνπο Λαγφ Γ., Καινχξε Οπξ., Αλησλφπνπιν Η. & Πακνπθηζφγινπ Α., (2006), 

είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γεληθφηεξα γηα λα είλαη επηηπρήο 

θαη λα επηθέξεη επλντθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία, πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη 

εθαξκφζηκε, λα έρεη κηα ζηαζεξή πνξεία θαηεχζπλζεο έρνληαο κηα επειημία αληηκεηψπηζεο 

ηεο εκθάληζεο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, λα δηακνξθψλεη πιαίζηα γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαη λα 
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ζρεκαηίδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, νη 

παξάγνληεο απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε πνπ αζθεί ηελ θξαηηθή 

εμνπζία εθθξάδνληαο ηελ βνχιεζε θαη ηελ επηινγή ηνπ ιανχ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζηα 

πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, λνκηκνπνηείηαη θαη ζρεκαηίδεηαη κεηά ηελ παξάζεζε 

ησλ απφςεσλ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. πνιηηεία, εθπαηδεπηηθνί, 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θηι.).ηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

είλαη ε επίιπζε ησλ ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο 

επηαμίαο θαη ηεο νκαιφηεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη φρη 

λα κεξνιεπηεί  εηο βάξνο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ.  

χκθσλα κε ηελ Αξβαλίηε, (Αξβαλίηε2014)  ζην άξζξν ηεο, „Ο ζπκβνιηζκφο ηνπ 

κχζνπ ηνπ ίζπθνπ‟, «Αλ ν Μύζνο ηνπ Σίζπθνπ, αλαθεξόηαλ ζην κάηαην ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ 

αλζξώπνπ, κε ην λα αλαγλσξίδεη ηξόπνλ ηηλά ηε θπζηθή ηνπ αδπλακία λα πξάμεη ζπνπδαία 

έξγα, δελ ζα ππήξρε ν δηαρσξηζκόο ζηελ κεηά ζάλαην δσή αλάινγα κε ηα ελ δσή έξγα ηνπ. 

Σπλεπώο ν κύζνο ηνπ Σίζπθνπ δελ ζπκβνιίδεη ηε καηαηόηεηα ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ αλζξώπνπ 

ζε αηνκηθή βάζε αιιά ηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηεο αλζξσπόηεηαο,».  

πλερίδνληαο ε Αξβαλίηε (Αξβαλίηε2014),  επηζεκαίλεη φηη «ν ίζπθνο 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζπκππθλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο αλζξσπφηεηαο ζε κία ρσξίο ηέινο, 

επίπνλε, αλνδηθή θαη εμειηθηηθή πνξεία θαη φρη ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αηνκηθέο ηνπ 

πξνζπάζεηεο. Ζ αλζξσπφηεηα έρεη ηνλ «βξάρν» ηεο, ην βαξχ ηεο θνξηίν πνπ κε πνιχ θφπν 

θαη ζπλερή πξνζπάζεηα ην ζπξψρλεη πξνο ηελ θνξπθή. πξψρλνληαο ην θνξηίν ηεο, ην θνξηίν 

ηεο γλψζεο, ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ, κέζα απφ κία ζπλερή 

πάιε ηνπ θαινχ ηνπ θαθνχ, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δνπιείαο, ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο, ηνπ 

ινγηθνχ, ηνπ παξάινγνπ θαη ηεο βιαθείαο, ηνπ δίθαηνπ θαη ηνπ άδηθνπ, ηεο ηζφηεηαο, 

ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο θαη κέζα απφ κία δηαξθή πάιε ησλ αληηζέζεσλ πνπ θέξλεη ηελ 

εμέιημε, ε αλζξσπφηεηα, θνπηάδεη, αγσληά θαη βήκα- βήκα ζπξψρλεη ην «βξάρν ηεο» πξνο ηε 

θνξπθή». 

Σαλ άιινο Σίζπθνο ζα ζπκπιεξώλακε εκείο, ν Έιιελαο καζεηήο πξνζπαζεί λα 

νξζνπνδήζεη ζε έλα ζπλερώο κεηαβαιιόκελν  ζύζηεκα εθπαίδεπζεο σο άιιε ηηκσξία ησλ 

Θεώλ………………..  

 

https://tovivlio.net/tag/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b7/
https://tovivlio.net/tag/%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%af%cf%83%cf%85%cf%86%ce%bf%cf%85/
https://tovivlio.net/tag/%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%af%cf%83%cf%85%cf%86%ce%bf%cf%85/
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Μπνξνχκε ζα ιέγακε φκσο θαη πξέπεη λα είκαζηε αηζηφδνμνη, αιιά θαη ζπλάκα 

απφιπηα πεπεηζκέλνη φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ καο απηνχ ζηφρνπ, λα δηακνξθψζνπκε 

δειαδή έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξαγκαηηθά ζχγρξνλν, αλαβαζκηζκέλν, πνηνηηθφ θαη 

αληαγσληζηηθφ, ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ζηηο λέεο θαη ηνπο λένπο ηνπ ηφπνπ καο, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα φλεηξά ηνπο θαη λα εληαρζνχλ κε ηα 

θαιχηεξα δπλαηά εθφδηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ζηίβν, ζα πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε ζε έλα νπζηαζηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη βέβαηα ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία λα έρεη σο θπξίαξρν φισλ ησλ 

πνιηηηθψλ θαη θνκκαηηθψλ ηεο επηινγψλ θαη  αληηιήςεσλ, ηελ παηδεία σο εζληθφ θαη κφλν 

δήηεκα.           

 Μέζα ζ‟ απηή ηελ πξνζπάζεηα ηεο γεληθφηεξε αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο, ηξία απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη  λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη λα 

πινπνηεζνχλ άκεζα θαη ηα νπνία ζπλδένληαη πνιχ ζηελά κε απηή, ζέκαηα εμάιινπ πνπ 

απνηεινχλ θεληξηθά δεηήκαηα ηεο κειέηεο καο είλαη: α) Αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

αθνξά ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο θαη ην δηνηθεηηθφ κνληέιν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

β) Νέν ζεζκηθφ πιαίζην επηινγήο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. γ) Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ζα 

ιέγακε φκσο φηη είλαη ε αλάγθε αιιαγήο ηεο αληίιεςεο, ηεο λννηξνπίαο, ηεο θνπιηνχξαο θαη 

ηνπ νξάκαηνο γεληθφηεξα γηα ηελ παηδεία ζηε ρψξα καο, αμίεο πνπ ζα πξέπεη λα θπξηαξρνχλ 

ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θπξίσο ζηα ζηειέρε δηνίθεζεο-εγεζίαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

«ε ηειηθή αλάιπζε, αλ φινη ζπκθσλνχκε πσο επηζπκνχκε λα δήζνπκε ζε κηα «θνηλσλία 

ησλ αξίζησλ» θαη φρη ζηελ «θνηλσλία ησλ αξεζηψλ», απφ θάπνπ πξέπεη λα μεθηλήζνπκε γηα 

λα ην επηηχρνπκε. Ζ θνηλή ινγηθή ππαγνξεχεη λα μεθηλήζνπκε απφ εθεί πνπ αξρίδνπλ θαη 

ηειεηψλνπλ φια: Σνλ καζεηή». Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,( 

2010), «Σν Νέν ρνιείν: Πξψηα ν Μαζεηήο». 
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α) Αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο θαη ην δηνηθεηηθφ 

κνληέιν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

ζνλ αθνξά ινηπφλ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο, θαη ην δηνηθεηηθφ 

κνληέιν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηελ πεξίνδν 

2010-2012, κε ην Νφκν 3848/2010, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ζα ιέγακε, ηνπ 1304/1982, ηνπ 

1566/1985, ηνπ 2817/2000 θαη ηνπ 2986/2002, αιιά θαη κε ην ζρεηηθφ ρέδην Νφκνπ (2011), 

ε ηφηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, μεθίλεζε κηα πνιχ ζνβαξή πξνζπάζεηα 

ζηελ νπνία ζπκκεηείρακε θαη φινη νη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, ηεο νξγάλσζε 

θαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ ηεο εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο. Πξνζπάζεηα πνπ δπζηπρψο δελ νινθιεξψζεθε ιφγν ησλ 

έθηαθησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ πνπ είρακε ηελ πεξίνδν εθείλε, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη γηα 

άιιε κηα θνξά ην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ζρεηηθφ κε ηηο δηαρξνληθά 

επηρεηξνχκελεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίδεηο.       

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηελ πξνζπάζεηα απηή αλαδείρηεθε ην γεγνλφο φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάιπζε ηεο 

εζσηεξηθήο νξγαλσηηθήο ηνπ δνκήο, είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζπγθεληξσηηθφ θαη πνιχπινθν, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπο πιήζνπο ησλ δνκψλ ηνπ, πνπ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεραληζηηθψλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ κνληέισλ ηνπ παξειζφληνο. 

Γηαπηζηψζεθε θαη αλαδείρζεθε φηη ε ζρνιηθή κνλάδα θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

θαηαζηνχλ πξσηαγσληζηέο, θνξείο παξαγσγήο θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ επίζεο,  πεδίν γλψζεο, αξηζηείαο θαη 

θαηλνηνκηψλ. Καη απηφ γηαηί απνηειεί απφιπηε παξαδνρή πσο πξσηαγσληζηήο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη 

επίθεληξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα είλαη ν καζεηήο. 

χκθσλα κε ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (2011), γηα ηελ 

"Αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο" - Σα λέα 

θαζήθνληα Γηεπζπληψλ, Τπνδηεπζπληψλ θαη πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ», ν ξφινο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη 

πνιπδηάζηαηνο.  Πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο ηνπηθέο δνκέο, 

λα ππάξρεη ε γλψζε γηα ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο νχησο ψζηε ζηε ζπλέρεηα ε ζρέζε κε ην 

Τπνπξγείν λα κπνξεί λα ιεηηνχξγεη ακθίδξνκα, λα πξνθαιεί, δειαδή, ηελ έθδνζε νδεγηψλ 

θαη εγγξάθσλ πνπ λα ζηεξίδνπλ εμεηδηθεπκέλα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. 
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Γηα ην ιφγν απηφ νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη νη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη 

λα εληζρπζνχλ επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά θαη ζηα νξγαλνγξάκκαηά ηνπο λα 

πεξηιακβάλνληαη λέα ηκήκαηα, ψζηε λα κεηεμειηρζνχλ ζε πιήξσο απνθεληξσκέλεο θαη 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα λα κπνξνχλ έηζη  λα αλαδείμνπλ ηηο  

ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαξηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ 

«Πξνγξακκαηηθέο πκθσλίεο» κε ηηο αηξεηέο πεξηθέξεηεο.    

χκθσλα επίζεο κε ηνπο Κειεζίδε Γ.; Κειεζίδε Β., (Κειεζίδεο Γ.; Κειεζίδεο  Β 

2010), «Γηα κηα λέα Αξρηηεθηνληθή ζηελ Δθπαίδεπζε – Απφ ηνλ Καιιηθξάηε κε ηνλ Ηθηίλν 

νηθνδνκνχκε ην Νέν ρνιείν». «ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη εκθαλέο θαη απνηειεί 

θνηλή δηαπίζησζε φισλ φζσλ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε πσο καδί κε ηα πνιιά θαη 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα έρνπκε δχν θπξίαξρα: α) ηε δνκή θαη ην ζχζηεκα ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο β) ηε δνκή θαη ην ζχζηεκα θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα ηελ αλάγθε ίδξπζεο Γξαθείσλ 

ηήξημεο σο λέα δνκή, αιιά θαη ηελ ελνπνίεζε θαη ελληαηνπνίεζε φισλ ησλ ππαξθηψλ 

δνκψλ Δπηκφξθσζεο, Τπνζηήξημεο θαη Καζνδήγεζεο, - απηφ απνηειεί  ηε ζχγρξνλε 

πξφηαζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε 

πξνζδνθψκελν ηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ, γηα κηα εθπαίδεπζε πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο».         

 Γηα λα κπνξέζνπκε ινηπφλ λα έρνπκε απηφ πνπ ιέκε  θνηλφο ζρεδηαζκφο θαζψο θαη 

ηελ απαξαίηεηε ελφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρνιείνπ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε χπαξμε εληαίνπ θαζνδεγεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ 

κεραληζκνχ. Δλφο κεραληζκνχ πνπ ζα ζρεδηάδεη, ζα νξγαλψλεη θαη ζα ζπληνλίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ ψζηε απηφ λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή νληφηεηα.   

 Ζ πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε ηφηε θαη ηελ νπνία ζπλερίδνπκε λα πηζηεχνπκε, αιιά θαη 

λα πξνηείλνπκε σο ηε ζεκαληηθφηεξε πνπ έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, είρε σο ζθνπφ ηεο 

ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηδηαίηεξα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο. ‟απηή ηελ πξνζπάζεηα αλαδείρζεθε πνιχ 

έληνλα ε αλάγθε ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, σο εζληθή ζηξαηεγηθή 

επηινγή γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζε ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο, γηα λα κπνξέζνπκε έηζη λα νηθνδνκήζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα 

ζέηεη σο κεγάιεο αμίεο ηε γλψζε, ηελ αξηζηεία θαη ηελ θαηλνηνκία.  
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Απηφ ην εζληθφ ζρέδην, «ρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (2011), γηα ηελ 

"Αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο" - Σα λέα 

θαζήθνληα Γηεπζπληψλ, Τπνδηεπζπληψλ θαη πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ», γηα ην κέιινλ ηεο 

ρψξαο καο ινηπφλ, είρε σο θεληξηθή ηδέα ηνπ ηελ Παηδεία θαη σο θεληξηθέο επηδηψμεηο:  

• Σελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ θαη επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ ππνπξγείνπ κε παξάιιειε 

κείσζε ηνπ εχξνπο θαη ηνπ φγθνπ (θαη ησλ δαπαλψλ) ηνπ ππνπξγείνπ. 

• Σνλ εμνξζνινγηζκφο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο, δηακφξθσζε απιήο, επέιηθηεο, ιεηηνπξγηθήο 

θαη απνηειεζκαηηθήο δνκήο ζε ιεηηνπξγηθή αληηζηνηρία κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

• Σελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα 

πξνγξακκαηίδεη, λα νξγαλψλεη, λα πινπνηεί, λα αμηνινγεί ην έξγν ηεο. 

• Σελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ιήςε θαη πινπνίεζε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ.  

• Σελ ελίζρπζε, ζπληνληζκφο ησλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηήξημεο θαη επηζηεκνληθήο – 

παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη αλαρσξνζέηεζή ηνπο, ψζηε λα 

βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην βαζηθφ θχηηαξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

• Σνλ ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

• Σνλ πεξηνξηζκφο ηεο πιεζψξαο ησλ ηειερψλ θαη Τπεπζχλσλ, κε ηνλ, πνιιέο θνξέο, 

απηφλνκν θαη αζπληφληζην ξφιν, πνπ δεκηνπξγεί αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πνιχπινθα 

ζρήκαηα. 

• Σελ νηθνλνκία κέζσλ, αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, αμηνπνίεζε λέαο γλψζεο, 

απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

   •Σν ζαθή πξνζδηνξηζκφο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 
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β) Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επηινγήο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο 

 πσο επηζεκαίλνπκε θαη παξαπάλσ, έλα πνιχ ζεκαληηθφ επίζεο ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη άκεζα, είλαη απηφ ηεο αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επηινγήο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο. Οη ηειεπηαίεο εκπεηξίεο απφ ηνπο Νφκνπο 4327/2015 θαη 4473/2017 είλαη 

πξαγκαηηθά αλεζπρεηηθέο. Κάλακε ήδε εθηελή αλαθνξά θαη ζην Νφκν 3848/2010, αξθεηά  

ζεηηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε ηηο βειηηψζεηο πνπ έθεξε ζην ζεζκφ, αιιά θαη γηα ηηο φπνηεο 

αδπλακίεο ηνπ πνπ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ θαη λα βειηησζνχλ.  

 χκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή, (Παζηαξδήο,2004, ζει.28), ε ζηειέρσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο είλαη ειιηπήο θαη ζίγνπξα δε ζπλάδεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εθπαίδεπζεο 

φηαλ ζηηο δηνηθεηηθέο-δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη άηνκα ησλ νπνίσλ ε πξνζσπηθφηεηα 

θαη ε θαηάξηηζε δελ έρνπλ ζρέζε κε ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ.   

 Ζ επηινγή ζηειερψλ - εγεζίαο ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ 

ζέκα πνπ ζα πξέπεη πξψηα απ‟ φια, ε ίδηα ε πνιηηεία λα ην δεη κε ππεπζπλφηεηα, 

θαηαλνψληαο επηηέινπο φηη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη θνκκαηηθή ππφζεζε ηνπ 

εθάζηνηε Τπνπξγνχ Παηδείαο, αιιά κηα θξίζηκε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζε 

ζεζκηθνχ ραξαθηήξα κεηαξξπζκίζεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Θεζκηθνχ ραξαθηήξα κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα θέξνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

δηαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο αξηηφηεηαο, πνπ ζα ζέηεη ζην επίθεληξν ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, δειαδή ην καζεηή. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζρνιείν. Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο 

ηνπ απαηηεί, απμεκέλεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ θαηξψλ, πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε ηε ζρνιηθή κνλάδα, βαζηθφ θχηηαξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

καο ζπζηήκαηνο κεηαθέξνληαο ζ‟ απηή, ζην δηεπζπληή θαη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, λέεο 

δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο.   

  Έρνπκε ήδε επηζεκάλεη φηη νη κέρξη ηψξα έξεπλεο, καο νδεγνχλ ζην αδηακθηζβήηεην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζρνιηθή δηνίθεζε απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κάιηζηα, ν «κεηαζρεκαηηζκφο» ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 
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αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζην επξχηεξν ζπγθείκελν, ελψ ν πνιπδηάζηαηνο ξφινο πνπ 

θαιείηαη ζήκεξα λα παίμεη ν εθπαηδεπηηθφο, έρεη δηαζηάζεηο παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο, αιιά 

θαη θνηλσληθν-πνιηηηθέο.  

πσο καο επηζεκαίλεη πνιχ εχζηνρα θαη ν Alain Bouvier, (2013 ζει 19), «ε κάζεζε 

αθνινπζεί πιένλ θαηλνχξηεο δηαδξνκέο θαη θαιιηεξγεί λέεο ηδηφηεηεο, ε λφεζε δεκηνπξγεί 

λένπο θφζκνπο. Ζ ζρνιηθή δηνίθεζε, ε παηδαγσγηθή θαη ε δηδαζθαιία είλαη ηξείο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη, πεξηέρνπλ ε κηα ζηνηρεία ηεο άιιεο, ζπλεηζθέξνπλ καδί κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία ζην δχζβαην ηνπίν ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. ε απηφ ην 

ηνπίν, ην θάζε παηδί έρεη λα δηαλχζεη κηα δηαθνξεηηθή δηαδξνκή. Ζ πνηθηιία ησλ δηαδξνκψλ 

είλαη πνιιαπιάζηα ησλ πξνειεχζεσλ, ησλ πεξηβαιιφλησλ ησλ δηαθξίζεσλ ή ησλ 

πξνζδνθηψλ. Ζ ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαλνεζεί ην εχξνο θαη 

ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πνηθηιίαο».   

 Ζ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ελφο ζρνιείνπ, σο νξγαληζκνχ, ζπλεζίδεηαη λα 

εμεηάδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ 

επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηφρσλ. Σίζεηαη φκσο ην 

εξψηεκα ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη κία ζρνιηθή κνλάδα είλαη απνηειεζκαηηθή; Οη πην 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο, βάζεη ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Edmonds 1979, Θενθηιίδεο 1994, Stall et al. 1997, 

MacBeath 2001, Φαζνχιεο 2001 θαη 2002, Καςάιεο 2005, Saiti et al. 2006, Saiti 2007) είλαη 

νη εμήο:  

 

« • Η ζρνιηθή δηεύζπλζε. Σν ζρνιείν, φπσο θάζε θνηλσληθή νξγάλσζε, γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

απνδνηηθά ρξεηάδεηαη δηεπζπληή – εγέηε, ν νπνίνο κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δξάζε ηνπ λα 

εκπλέεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα παξαθίλεζε φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. 

Με άιια ιφγηα, ην ζχγρξνλν ζρνιείν δελ ρξεηάδεηαη δηεπζπληή πνπ ζα είλαη απιψο 

δηεθπεξαησηήο ησλ θαζεκεξηλψλ δηνηθεηηθψλ θαη γξακκαηεηαθψλ θαζεθφλησλ, αιιά εγέηε, ν 

νπνίνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ, λα δηακνξθψλεη ηε ζσζηή πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, 

λα ελζαξξχλεη ηε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη λα σζεί ην πξνζσπηθφ γηα αλάιεςε 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ, φηη ε ζαθήλεηα θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο απφ δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο 

ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο θαη θαηά πξνέθηαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.  
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• Η ζηαζεξόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. ε θάζε θνηλσληθφ νξγαληζκφ, άξα θαη ζην 

ζρνιείν, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληειεί ζηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ ε παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ίδην ζρνιείν γηα έλα 

ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλψλεη θαη δπλακψλεη ηε ζπλνρή ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη επεξεάδεη ζεηηθά ην εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ, άξα θαη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ. Πεξαηηέξσ, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ βνεζά ηε ζρνιηθή δηνίθεζε ζηνλ 

ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ αλάιεςε δηαθφξσλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

• Η επηκόξθσζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, είλαη βαζηθέο αηηίεο γηα ζπλερή επηκφξθσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 

παηδαγσγηθή επηζηήκε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηή, δελ απνηειεί 

εμαίξεζε ηνπ θαλφλα. Δπνκέλσο, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο λέεο γλψζεηο γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Αο ζεκεησζεί, φηη ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ απμάλνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ δαζθάισλ, θαη ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

 

• Η νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην ζρνιείν είλαη κηα 

ζεζκνζεηεκέλε θνηλσληθή νληφηεηα πνπ επηδηψθεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ην ζρνιείν πξέπεη λα δηαζέηεη, εθηφο ησλ άιισλ, ηελ θαηάιιειε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή (π.ρ. θηίξηα, εξγαζηήξηα, έπηπια, θηι.), θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα 

πιηθά κέζα (π.ρ. δηδαζθαιίαο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θηι.), ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αο 

ππνγξακκηζζεί, φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία (ή πιηθνί πφξνη) απφ κφλα ηνπο δελ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ θαιή πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη. κσο, ε έιιεηςε ηνπο επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ».  

«Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά φπσο καο επηζεκαίλνπλ νη, (Edmonds 1979, 

Θενθηιίδεο 1994, Stall et al. 1997, MacBeath 2001, Φαζνχιεο 2001 θαη 2002, Καςάιεο 

2005, Saiti et al. 2006, Saiti 2007), δελ επηδξνχλ σο κεκνλσκέλνη θαη αλεμάξηεηνη 

παξάγνληεο, αιιά αιιειεπηδξνχλ δπλακηθά, έηζη ψζηε ε επίδξαζε ηνπ ελφο, άιινηε λα 

απμάλεη θαη άιινηε λα κεηψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ άιινπ. πλεπψο, νη παξάγνληεο απηνί 

απνθηνχλ ζπνπδαηφηεηα φηαλ ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο 
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πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ζρνιείνπ».     

 Ο βαζηθφο ζθνπφο θαη ην φξακα ηεο εγεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

πνηνηηθνχ, ζχγρξνλνπ, επηθνηλσληαθνχ, εμσζηξεθνχο θαη αζθαινχο ζρνιείνπ πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα εθνδηάδεη ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο καζήηξηεο κε ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ πνπ ζα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ζα ζπλεξγάδνληαη, κε 

ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

Μάιηζηα φπσο καο επηζεκαίλεη ν (Παζηάο 2007), ε έλλνηα ηεο «πνηφηεηαο» απνηειεί 

θεληξηθφ δηαθχβεπκα ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. Χο εθπαηδεπηηθφο ηδεφηππνο ε «πνηφηεηα» έρεη πνιπδηάζηαην αλαθνξηθφ 

πεξηερφκελν ζε δηάθνξα επίπεδα αλάγλσζεο (πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, 

επηζηεκνληθφ) θαη εξκελείαο (ζπκβνιηθφ, θαληαζηαθφ, πξαγκαηηθφ). Ζ πνηφηεηα εθθέξεηαη 

ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ζεζκηθνχ «ιφγνπ» φζν θαη ζε απηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ «πξαθηηθψλ» 

θαζψο ζπλδπάδεη εμεηδηθεπκέλν θαη επηζηεκνληθά λνκηκνπνηεκέλν πιαίζην αλαθνξάο, 

ζπλδέεηαη κε δηαθξηηέο ηδενινγηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαζνξίδεη επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο, ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία θαη κέζα αμηνιφγεζεο, αζθείηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο 

πινπνίεζεο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, επηβάιιεη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο, απνηππψλεη ιεηηνπξγίεο ζε ζπκβνιηθφ θαη πξαγκαηηθφ επίπεδν, θαηαγξάθεη 

απνηειέζκαηα θαη εθξνέο (Παζηάο 2007).   

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη έλαο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο, ε νπνία  ζεσξείηαη σο έλαο «φξνο ρακαηιέσλ» (Vidovich 2001) πνπ απνθηά 

ζεκαζία αλάινγα κε ην πιαίζην/επίπεδν αλαθνξάο (Harvey&Green 1993). Απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ΄90 επηρεηξήζεθε ε δηακφξθσζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φξνη φπσο ν θαζνξηζκφο θαη επίηεπμε πξνηχπσλ αξηζηείαο 

(excellencestandards), ε άξηζηε ζρέζε ζθνπνχ-απνηειέζκαηνο (fitnesforpurpose), ε 

απνδνηηθή επέλδπζε (valueformoney), ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο (qualityassurance), ε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο (qualityassessment), ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

(qualityimprovement), ε δηαρείξηζε (qualitymanagement), ε παξαθνινχζεζε 

(qualitymonitoring) θαη ν ζπλνιηθφο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο (totalqualitycontrol) (VanDamme 

2000, Knight&Trowler 2000, Ursin 2007, Harvey&Stensaker 2008).  

χκθσλα κε ην ίδην ζρεηηθφ ρέδην Νφκνπ (2011), ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη πξσηαγσληζηέο, θνξείο παξαγσγήο θαη πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη λα θάλνπλ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ πεδίν 
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γλψζεο, αξηζηείαο θαη θαηλνηνκηψλ. Καη απηφ γηαηί πξσηαγσληζηήο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη επίθεληξν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα είλαη ν καζεηήο. 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εκπλένπλ θαη λα εκςπρψλνπλ ηε 

λέα γεληά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηε βειηίσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπκε φινη καο. Να δψζεη πλνή ζην φξακα ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ. 

Να κεηαιακπαδεχζεη ηε γλψζε θαη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο αιιά θαη ηελ ειπίδα φηη έλαο 

άιινο θφζκνο δηθαηνζχλεο, πξνφδνπ θαη επεκεξίαο είλαη εθηθηφο. Κνηλφο ζηφρνο φισλ καο 

γεληθφηεξα,λα δηακνξθψζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαβαζκηζκέλν, πνηνηηθφ θαη 

αληαγσληζηηθφ, ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ζηηο λέεο θαη ηνπο λένπο ηνπ ηφπνπ καο ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα φλεηξά ηνπο θαη λα εληαρζνχλ κε ηα 

θαιχηεξα δπλαηά εθφδηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ζηίβν.  

 Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο πξέπεη λα εκπλέεη αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ 

πξνο φινπο θαη λα δηαθξίλεηαη απφ ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπ.«Δίλαη ζεκαληηθφ, ην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο λα απνηειεί πεγή αλαθνξάο ζε 

ζέκαηα δηδαζθαιίαο, λα παξαθνινπζεί ηελ εξγαζία ηνπ θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα 

εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά καδί ηνπο κε ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνκέα (Θενθηιίδεο, 2012)». Σν δηεπζπληηθφ ζηέιερνο φπσο έρνπκε ήδε αλαδείμεη, 

εθηφο απφ δηεπζπληήο-εγέηεο είλαη θαη επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά ππεχζπλνο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο, θαη εθηφο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξψηηζην 

θαζήθνλ ηνπ πξέπεη λα είλαη ε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε θάζε ηξφπν, θαζψο 

θαη ε ζπκβνπιεπηηθή καζεηψλ θαη γνλέσλ.Έλα εγεηηθφ πξαγκαηηθά ζηέιερνο πξέπεη λα έρεη 

αλεμάξηεηε ζθέςε, εζηθή, αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία, ζεηηθή ζηάζε ζηηο αιιαγέο, θαη 

θηινδνμία. Πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ επηζπκία γηα αλάιεςε επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ 

γηα δξάζεηο, αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην απνηέιεζκα ηνλ δξάζεσλ θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ 

απηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε άζθεζε δηνίθεζεο εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία εγεζίαο θαη 

αλέξρεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα. 

Γηα έλα ζηέιερνο πνπ ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά θαη ζπλεξγαηηθά, αιιά θαη κε 

δηνξαηηθφηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ηνπ δελ είλαη απινί αξηζκνί, αιιά άλζξσπνη κε 

ηδηαηηεξφηεηεο, αδπλακίεο, θαιέο θαη θαθέο ζηηγκέο θαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

πνπ ζα πξέπεη λα κελ επεξεάδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν. ινη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

άλζξσπνη κνξθσκέλνη, κε ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα 
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αμηνπνηεζνχλ,αλ ηνπο δνζεί ε επθαηξία. Ο Lamber (2005), πξνηείλεη «ν δηεπζπληήο λα 

πξνζθαιέζεη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλφ φξακα κέζα απφ εληαηηθή 

δηαβνχιεπζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν φινη ζα έλησζαλ ζεκαληηθνί, φινη ζα ήηαλ ζπλππεχζπλνη 

γηα ην φξακα θαη ζα εηίζελην θαη νη βάζεηο γηα κηα πγηή ζπλεξγαζία. Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα 

δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηνπο ζπκβάιινληεο λα δεκηνπξγήζνπλ, λα 

ππνζηεξίμνπλ, λα αλαπηχμνπλ κέζα απφ ζπλερφκελε ζπδήηεζε παξά λα εξγαζηνχλ γηα 

πινπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ απφ ηελ εγεζία (Wasonga & Murphy, 2007). Κάζε 

έλαο απ‟ απηνχο, απνηειεί γηα ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ έλα «εξγαιείν» πνπ ζα πξέπεη λα ην 

αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, δίλνληαο ηνπ ξφιν θαη ελζαξξχλνληαο ηνλ λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηνλ ίδην, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφο, αιιά πεξηζζφηεξν γηα ηνπο καζεηέο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ». 

 Έλαο εγέηεο πνπ πξαγκαηηθά βιέπεη κπξνζηά θαη επηδηψθεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο δνκήο πνπ πξνΐζηαηαη, πξέπεη λα είλαη αλνηθηφο ραξαθηήξαο, ρσξίο ζχλδξνκα θαη 

πξνθαηαιήςεηο, λα δηαθαηέρεηαη απφ κεγαινςπρία, ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη δηαθξηηηθφηεηα, 

αιιά θαη αλζξσπηά θαη αγάπε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Πξέπεη λα  είλαη ςχρξαηκνο θαη 

πάληα κε θαζαξφ κπαιφ, λα έρεη ππνκνλή, λα είλαη πάληα έηνηκνο λα πξνιακβάλεη 

θαηαζηάζεηο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ νπνηαδήπνηε θξίζε, κε δηπισκαηία θαη πνιηηηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηνλψλεη ην θιίκα θαη λα επαλαθέξεη ζε πγηέο θαη παηδαγσγηθά 

απνηειεζκαηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ επίπεδν, ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη απφιπηα ζαθέο 

φηη κφλν κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηηο πνηνηηθέο δξάζεηο, ηηο δπλακηθέο πξσηνβνπιίεο, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηε 

ζχλζεζε απφςεσλ θαη ην δηάινγν, ζα θαηαθέξνπκε λα ζηεξίμνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπκε θαη λα επηηχρνπκε έλα πνιχπιεπξν θαη 

απνηειεζκαηηθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο ελφο 

πεξηζζφηεξν “αλζξψπηλνπ” πξνζψπνπ ηεο δηνίθεζεο, καθξηά απφ ηελ απφιπηα ινγηζηηθή 

ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. 

χκθσλα κε ην Μηρφπνπιν,  (Μηρφπνπινο Α. 1998 ζει.180), «ζε κηα γεληθή ζεψξεζε 

ησλ πξαγκάησλ, ν αλνηθηφο ραξαθηήξαο είλαη έλα θαιφ θξηηήξην απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.(Halpin and Croft (1962) θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ 

φξν ζηελ ππνζηήξημε κηαο νξγαλσηηθήο αιιαγήο. Σν αλνηθηφ θιίκα εκπηζηνζχλεο είλαη 

εθείλν πνπ κπνξεί λα θάλεη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα 
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ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη δηαδηθαζίαο (Hoy and forsyth, 1987). ζν αλνηθηφηεξν είλαη ην 

θιίκα κέζα ζην ζρνιείν, ηφζν απνδνηηθφηεξνο είλαη ν ζρνιηθφο εγέηεο. Με ηελ έλλνηα απηή, 

ην αλνηθηφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ ή κε άιιεο ιέμεηο ν αλνηθηφο ραξαθηήξαο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ ζρνιείσλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα εγέηε- δηεπζπληή. Έλαο 

ηέηνηνο δηεπζπληήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρεη ηε κεγαιχηεξε νξγαλσηηθή δέζκεπζε ησλ 

κειψλ ζην ζρνιείν». 

ε κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα επίζεο έξεπλα ησλ Γηάγθνπ Γηάγθνο & 

Θενθηιίδεο Υξήζηνο, (2008), ζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Λεπθσζίαο, πνπ είρε σο βαζηθφ ηεο  

ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη: « α) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πλεξγαηηθνχ Γεκηνπξγηθνχ Μνληέινπ 

Γηνίθεζεο εκθαλίδνληαη θαη πνηα απνπζηάδνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα. β) 

Πνηα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ γηα λα βειηησζεί ε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. γ) Τπέβαιαλ πξνηάζεηο 

ζηεξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηε βηβιηνγξαθία, νχησο ψζηε ε ζρνιηθή κνλάδα λα 

θηλεζεί πξνο πην ζπλεξγαηηθά κνληέια δηνίθεζεο, νη δάζθαινη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απηήο, 

δήισζαλ όηη ηα ηξία πην, ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα βνεζνύζαλ ηε κνλάδα λα βειηησζεί 

είλαη ε ζπλεξγαζία, ε εκπηζηνζύλε θαη ε ηζόηεηα. Απηφ ζχκθσλα κε ηνπο Γηάγθνπ Γηάγθνο & 

Θενθηιίδεο Υξήζηνο, (2008), πξνέθπςε απφ ην φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο παξνπζίαδαλ 

έιιεηκκα ζην ζρνιείν ηνπο θαη δεχηεξν ζεσξνχζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

απαξαίηεηα γηα κηα επηηπρεκέλε ζρνιηθή κνλάδα. Μέζα απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη ε 

ζπλεξγαζία, ε ηζφηεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ε θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο, εκθαλίδνληαλ ζε κε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζε αληίζεζε κε ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηελ 

ππνκνλή θαη ηελ ηαπεηλνθξνζχλε πνπ εκθαλίδνληαλ ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ».  

 χκθσλα κε ηνλ Μπάθα, (Μπάθαο 2011), «ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, νθείιεη λα 

ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, αθνχ ζηελ θαιή 

ζπλεξγαζία ζηεξίδεηαη φιν ν δηδαθηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ γηα 

λα πεηχρεη ζηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ ξφιν, δελ πξέπεη λα ζπδεηά απφ ζέζε ηζρχνο, αιιά ζε 

θιίκα εξεκίαο, ζπλεξγαζίαο, ζπλαδειθηθφηεηαο θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ζηε δηακφξθσζε επλντθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ζηελ 

θαιή επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε φιν ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ζηελ ππνθίλεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξάζεηο,  φπσο επίζεο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηεξαξρηθήο απφζηαζεο, θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο».   
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Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Μπάθα, (Μπάθαο 2011), «είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε καο θαη ηε ζηήξημε καο. Απφιπην 

ζεβαζκφ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχ κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη άπνςεο, ζε φιεο ηηο 

παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Σέινο θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο 

ηνπ Γηεπζπληή σο πξνο ηνλ απφιπην ζεβαζκφο πνπ πξέπεη λα δείρλεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ηε δηθαηνζχλε ζηελ αλάζεζε ησλ δηαθφξσλ θαζεθφλησλ, αιιά θαη ην 

πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ».  

Ο  Μαπξνγηψξγνο (1999),  «παξαηεξεί πσο ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, αλαδχεηαη 

ε αλάγθε γηα επηζηεκνληθή δηνίθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, πνπ κπνξεί λα έρεη ηελ 

πιήξε επζχλε γηα ηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ηεο δηακφξθσζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Αλαγθαία είλαη ε δηεχξπλζε ησλ 

πεξηζσξίσλ ζρεηηθήο απηνλνκίαο γηα θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα κέζα απφ δηαδηθαζίεο  

ζπκκεηνρήο, ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη λα γίλεη πξάμε ην 

φξακα ηεο απνηειεζκαηηθήο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηφ κπνξεί  λα πξνσζεζεί 

πξσηίζησο κε ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, αιιά θαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε γνλείο, κε ηνπηθνχο θνξείο, 

αιιά θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ».  

 Ζ ζηελή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα ζπκβάιεη απφ θνηλνχ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

πνηνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα αγαπνχλ νη καζεηέο θαη ζα έξρνληαη ραξνχκελνη ζ‟ απηφ, φπσο 

καο αλαθέξεη θαη ε θ. αθειιαξίνπ, ζην «Σάμε ηεο Υαξάο», Καξξάο Κ., αθειιαξίνπ Μ., 

Πεδηαδίηεο Α., Γξαθάθεο Μ., «Παηδαγσγηθή ηεο Υαξάο Πξνο Έλα Αληηζπκβαηηθφ ρνιείν» 

(Ρέζπκλν 2016, ζει,219). Έλα ζρνιείν πνπ ζα είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ηειηθά λα 

κπνξέζεη λα απνηειέζεη ην κνριφ ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ ηφπνπ καο.          

 πλνςίδνληαο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη πηζηεχνπκε ζε κηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη φισλ ησλ δνκψλ 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο επηινγήο ζηειερψλ.Με γλψκνλα ηηο εκπεηξίεο, ηα ζεηηθά θαη ηα 

αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ λφκσλ κα θπξίσο, κε ηελ επηηαγή γηα ηελ εθ ζεκειίσλ 

αλαδηάξζξσζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αιιαγή λννηξνπίαο, 
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ηδηνζπγθξαζίαο, άπνςεο θαη αληίιεςεο γηα ην ζεζκφ ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζα 

κπνξνχκε λα είκαζηε αηζηφδνμνη γηα έλα πξαγκαηηθά ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ 

δηνηθεηηθφ κνληέιν, αιιά θαη γηα έλα αμηνθξαηηθφ, αδηάβιεην, δηαθαλέο θαη δηαρξνληθά 

αμηφπηζην ζχζηεκα επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

 ηε λέα απηή πξνζέγγηζε θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζεζκνχ, βαζηθά ζηνηρεία πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχ αλάκεζα ζε φια ηα 

άιια είλαη θαη ηα παξαθάησ: 

i. ρνιέο  Γηνίθεζεο γηα φια ηα ππνςήθηα θαη ελ‟ ελεξγεία ζηειέρε ηεο 

Δθπαίδεπζεο. 

ii. Δπαλαζέζπηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο θαη θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο, 

πνπ ζα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

iii. Αμηνιφγεζε  φισλ ησλ ζηειερψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. 

iv. Θέζπηζε ζηαζεξνχ πιαηζίνπ ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο. 

v. Θέζπηζε ζα ιέγακε ζηαζεξνχ πιαηζίνπ ζπλερνχο επηκφξθσζεο φισλ  

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, κέζα απφ πξνγξάκκαηα βξαρείαο ή 

κεγάιεο δηάξθεηαο (εηήζηα ή εμάκελα) απφ θνξείο πνπ ηδξχνληαη γηα απηφ ην 

ζθνπφ (π.ρ. Δ.Κ.Γ.Γ.Α.: Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Αζήλαο, 

Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θ.α). Οξγάλσζε 

ελδνζρνιηθψλ θαη δηαζρνιηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

vi. Γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο φπσο επηζεκαίλνπλ πνιχ εχζηνρα 

θαη νη  Κψζηαο Φαζνπιήο, Γηψξγνο Κνπηξνπκάλνο, Νίθνο Αιεμφπνπινο 

(2009), «νη αληηθεηκεληθέο,  αμηνθξαηηθέο θαη ζηαζεξέο πξνυπνζέζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα κέηξν πνπ ζα έθαλε ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο πεξηζζφηεξν δηαθαλείο, θαη ζα πεξηφξηδε, ηφζν ηα 

επκεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φζν θαη ηηο επηξξνέο απφ ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ζα είρε θαη σο απνηέιεζκα λα ελζαξξπλζεί νινέλα 

θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηθαλψλ εθπαηδεπηηθψλ λα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νη ζέζεηο δηνηθεηηθήο επζχλεο ζηε εθπαίδεπζε θαη λα  

ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο». 
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vii. Ηδηαίηεξε  κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπλέληεπμεο, πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα αθπξψλεη ηα 

κεηξήζηκα θξηηήξηα (επηζηεκνληθά θξηηήξηα, δηνηθεηηθή εκπεηξία) θαη 

γεληθφηεξα λα κελ αθπξψλεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απφ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε ηνπ. 

 

«Κιείλνληαο ζα ζέιακε, γηα άιιε κηα θνξά θαη όζν πην απιά κπνξνύκε, λα 

επηζεκάλνπκε όηη ε αλάγθε πιένλ ηεο ζηηγκήο, απαηηεί ζπλαίλεζε, ζύλεζε, ππεπζπλόηεηα θαη 

σξηκόηεηα απ‟ όινπο. Απαηηεί λα θαζίζνπλ όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο καδί ζ‟ έλα ηξαπέδη θαη 

λα κηιήζνπλ γηα Παηδεία. Να ζέζνπλ επηηέινπο σο θπξίαξρν ζέκα εζληθήο πνιηηηθήο, 

αλεμάξηεηα θαη καθξηά από ηηο όπνηεο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ηδενιεπηηθνύ ραξαθηήξα 

ζύλδξνκα ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, ηελ Δθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηεο ρώξαο καο. Μόλν έηζη πηζηεύνπκε όηη ζα κπνξέζνπκε 

λα αλαηξέςνπκε ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλεη 

ζήκεξα ε ρώξα καο θαη λα επαλαθέξνπκε ζην πξνζθήλην ηηο εζηθέο θαη αλζξώπηλεο αμίεο, αιιά 

θαη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ πλεπκαηηθή αλόξζσζε πνπ πξαγκαηηθά έρεη αλάγθε ε ρώξα καο θαη ε 

θνηλσλία καο. 
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Δλ θαηαθιείδη, θαη παξαθξάδνληαο ηνλ Gaston Mialaret  ζηελ παξνύζα κειέηε  

γηα ηα ζηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη 

„Όπνηνο δελ ζπλερίδεη λα καζαίλεη, δελ είλαη άμηνο λα δηνηθεί‟ 
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Γ.  Πξσηνγελή – Θεζκηθά θείκελα  

Νφκνο 1304 (ΦΔΚ Α‟ 144/1982), Γηα ηελ επηζηεκνληθή-παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη ηε δηνίθεζε 

ζηε Γεληθή θαη ηε Μέζε Σερληθή-Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 1566 (ΦΔΚ Α‟ 167/1985), Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Νφκνο 2817 (ΦΔΚ 78/14-03-2000, η. Α΄, άξζξν 14 ηεο παξ. δ), Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 2986 (ΦΔΚ 24/13-2-2002, η. Α΄, άξζξν 1), Οξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 3467(ΦΔΚ 128/21-06-2006), Δπηινγή ζηειερψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 3839 ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ (ΦΔΚ 51/29-03-2010) χζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ κε αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα − χζηαζε Δηδηθνχ πκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΗ..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 3848 (ΦΔΚ71/Α/19-5-2010, Κεθάιαην Β‟ Άξζξα απφ 10 έσο 29) Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ - θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 4024 ( 226/Α/27.10.2011 ) άξζξνπ 7, πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - 

βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015. 

Νφκνο 3852 (ΦΔΚ. 87Α/2010), Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηε. 

Νφκνο 4275 (ΦΔΚ Α' 149/15-07-2014) Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007) - Δπηινγή 

πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 4327(ΦΔΚ 50 Α/14-05-2015) Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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Νφκνο 4369/16 (ΦΔΚ 33/Α/27-02-2016( Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη 

επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα − αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 4473(ΦΔΚ 78Α/30-5-2017) Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο. 

ΦΔΚ 318/2011Αξ.8440 «Καζνξηζκφο Λεηηνπξγίαο ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Ρπζκίζεηο Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ ζηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο». 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 214/1984 (Φ.Δ.Κ. 77/η.Α'), Καζήθνληα θαη. αξκνδηφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ. 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 340/1983 (ΦΔΚ 120 η.Α/8-9-83). 

Τπνπξγείν Παηδείαο (2011). ρέδην Νφκνπ, γηα ηελ "Αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο" - Σα λέα θαζήθνληα Γηεπζπληψλ, Τπνδηεπζπληψλ θαη πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ «Αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο» 

31/03/2011 Αζήλα. 

Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,( 2010), «Σν Νέν ρνιείν: Πξψηα ν 

Μαζεηήο» 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔΠΘ 105657/16-10-2002 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔΠΘ Γ2/4087/4-7-1995 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔΠΘ Γ1/910/19-2-1987  

Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔΠΘ Ζ/8353/22-10-1985  

Τπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.361.22/21/90780/Δ3/31-3-2017) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε αξ. Σ/11 (ΦΔΚ 171Β/18-3-1996), «χζηαζε Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα 

Θεκάησλ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ, Δθπαίδεπζεο Διιελνπαίδσλ Δμσηεξηθνχ, 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Απνθέληξσζεο ζην ΤΠΔΠΘ). 
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https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=1Opyme28anEC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Teachers+as+Intellectuals.+Toward+a+Critical+Pedagogy+of+Learning+(1988)&ots=N6HFTny_7hsig=JFvKRgv9Qh2xlfiC7FPEto4ksdI#v=onepage&q=Teachers%20as%20I Ανακτήθηκε στις 24-6- 2015 ntellectuals.%20Toward%20a%20Critical%20Pedagogy%20of%20Learning%20(1988)&f=false
https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=1Opyme28anEC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Teachers+as+Intellectuals.+Toward+a+Critical+Pedagogy+of+Learning+(1988)&ots=N6HFTny_7hsig=JFvKRgv9Qh2xlfiC7FPEto4ksdI#v=onepage&q=Teachers%20as%20I Ανακτήθηκε στις 24-6- 2015 ntellectuals.%20Toward%20a%20Critical%20Pedagogy%20of%20Learning%20(1988)&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=4HcB2aMeaaM
http://pep.uoi.gr/gmavrog/pol_ep_anapt.htm%2020/01/2008
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/14-episimanseis-gia-shedio-nomoy-epilogis-dieythynton-aparadekti-taktiki-toy#ixzz4rjPssdcC
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/14-episimanseis-gia-shedio-nomoy-epilogis-dieythynton-aparadekti-taktiki-toy#ixzz4rjPssdcC
mailto:lamprakis.than@gmail.com
http://www.fylatos.com/
http://www.fylatos.com/
http://www.vlioras.gr/
http://www.ioannina24.gr/
http://www.gsae.edu.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.semifind.gr/
http://www.chiourea.gr/
http://www.vlioras.gr/
http://www.chiourea.gr/


315 
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ΜΔΡΟ Γ΄: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι. Σειηθφ Δξσηεκαηνιφγην 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθσζεο, 

 ην πιαίζην κηαο έξεπλαο πνπ γίλεηαη.........................θαη αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζαο παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην 

βάδνληαο έλα Υ ζηελ απάληεζή ζαο.   

  Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη αλψλπκν. 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε βνήζεηά ζαο ζηελ έξεπλα απηή! 

 

εκεηψζηε κε Υ ηηο απαληήζεηο ζαο φπνπ ρξεηάδεηαη 

1. Ζιηθία:………. Φχιν:……….  Θέζε ζηελ  Δθπαίδεπζε:……………………………. 

2. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζαο ζπνπδέο; …………………………………………………. 

3. Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα επηκφξθσζε;  Ναη ……ρη………. 

4. Πξηλ ή κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ζαο (γηα ηα ζηειέρε κφλνλ)……………………………. 

5. Έρεηε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ; Ναη………. ρη…… 

Αλ λαη, ζε πνηα αληηθείκελα; …………………………………………………………….. 

6. Δίραηε πξηλ ηελ εκπεηξία ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ;  Ναη……….. ρη………………… 

7. Ζ επηινγή ζαο κε βάζε πνηεο δηαδηθαζίεο έγηλε θαη κε πνην ζεζκηθφ πιαίζην; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

….…….. 

8. Γερζήθαηε θάπνηνπ είδνπο ζεκηλάξην/ελεκέξσζε πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ζαο;  

Ναη….   ρη… 

9. Αληηκεησπίζαηε άκεζα δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζαο; 

Ναη, πάξα πνιιέο……..       Ναη, αξθεηέο……….    ρη, ειάρηζηεο…….   ρη, θαζφινπ…. 

10. Γερζήθαηε πηέζεηο γηα θάπνηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ησλ θαζεθφλησλ ζαο; 

Πνιιέο…………..  Αξθεηέο…………..  Λίγεο………. Κακία…………… 

11. ε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηα θαζήθνληά ζαο, δηαπηζηψλεηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο; 

Ναη………    ρη…… Άιιε απάληεζε……………………………………………………… 
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12. Έρεηε μεθάζαξε άπνςε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο;      Ναη… ρη… 

 

13. Ζ άπνςε απηή είρε γίλεη ζηφρνο πξνο επίηεπμε κέζα απφ ηελ δηνηθεηηθή ζαο ζέζε; 

Ναη………. ρη……. 

14. Κάλαηε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο;          Ναη…  ρη….. 

15. Υξεηάζηεθε λα ζπκβνπιεπηείηε ή λα ζπγθξνπζηείηε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο 

(ΤΠΔΠΘ, Τπνπξγφ θ.ά.) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηε ην ζηφρν ζαο;  

Ναη, ζπρλά……   Ναη, αξθεηέο θνξέο……     ρη, ειάρηζηεο θνξέο….  ρη θαζφινπ….. 

16. Σα δηνηθεηηθά ζαο θαζήθνληα ζαο επέηξεπαλ λα έρεηε ειεπζεξία θηλήζεσλ/απφςεσλ ζε 

ηέηνηα δεηήκαηα;   

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

17. Πνηεο  δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχμαηε ζηα πιαίζηα ηνπ παηδαγσγηθνχ/ ζπκβνπιεπηηθνχ ζαο ξφινπ; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

18. Κάλεηε πξνηάζεηο πξνο ην ΤΠΔΠΘ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε;     Ναη… ρη… 

19. Ση βαξχηεηα πηζηεχεηε φηη έρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

20. Πηζηεχεηε φηη ν ξφινο ζαο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζε θάπνηα δεηήκαηα αλ 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ήηαλ δηαθνξεηηθφ; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

21. Γηαηί επηιέμαηε ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο σο εθπ/θφο 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………… 

22. Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο ζηελ ηάμε σο κάρηκνο δάζθαινο 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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23. Πνηεο νη εκπεηξίεο ζαο απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ζαο 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

24. Πψο επεξεαζηήθαηε απφ απηνχο (ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ επηινγή ζαο)  

Θεηηθά……………. Αξλεηηθά………… Καζφινπ…………………….. 

25. Πνηεο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο δηαρξνληθά έπαημαλ ξφιν ζηελ επηινγή ζαο (Δθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο - Πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπ/θνχ, θάηη άιιν) 

..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

26. Πψο αληηιακβάλεζηε έλλνηεο φπσο  επαγγεικαηηζκφο θαη εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

27. Πνηα  κνληέια δηνίθεζεο γλσξίδεηε θαη πνην απφ απηά ζεσξείηε σο ην πην απνηειεζκαηηθφ; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ΙΙ.  Πηινηηθφ Δξσηεκαηνιφγην 

ην πιαίζην κηαο πηινηηθήο έξεπλαο πνπ γίλεηαη....................θαη  αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζαο παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην 

βάδνληαο έλα Υ ζηελ απάληεζή ζαο.  Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη αλψλπκν. 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε βνήζεηά ζαο ζηελ έξεπλα απηή. 

1. Ζιηθία:………. Φχιν:……….  Θέζε ζηελ  Δθπαίδεπζε:……………………………. 

2. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζαο ζπνπδέο; ……………………………………………………. 

3. Έρεηε δερηεί θάπνηα επηκφξθσζε;  Ναη ……ρη………. 

4. Πξηλ ή κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ζαο (γηα ηα ζηειέρε)……………………………. 

5. Έρεηε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ; Ναη………. ρη…… 

Αλ λαη, ζε πνηα αληηθείκελα; …………………………………. 

6. Δίραηε πξηλ ηελ εκπεηξία ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ;  Ναη……….. ρη…………. 

7. Ζ επηινγή ζαο κε βάζε πνηεο δηαδηθαζίεο έγηλε θαη κε πνην ζεζκηθφ πιαίζην; 

……………………………………………………………………………………….. 

8. Γερζήθαηε θάπνηνπ είδνπο ζεκηλάξην/ελεκέξσζε πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ζαο.;  

Ναη….   ρη… 

9. Αληηκεησπίζαηε άκεζα δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζαο; 

Ναη, πάξα πνιιέο……..       Ναη, αξθεηέο……….    ρη, ειάρηζηεο…….   ρη, θαζφινπ…. 

10. Αληηκεησπίζαηε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ή ηηο ππνρξεψζεηο ζαο; 

Ναη, πνιιά  ………….. Ναη, ιίγα          ρη, θαζφινπ……………….. 

11. Γερζήθαηε πηέζεηο γηα θάπνηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ησλ θαζεθφλησλ ζαο; 

Πνιιέο…………..  Αξθεηέο…………..  Λίγεο………. Κακία…………… 

12. ε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηα θαζήθνληά ζαο, δηαπηζηψλεηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ή αληηπαξάζεζεο 

θαη ζπγθξνχζεσλ;   

Ναη………    ρη…… Άιιε απάληεζε……………………………………………………… 

13. Έρεηε μεθάζαξε άπνςε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο;          Ναη… ρη… 

14. Ζ άπνςε απηή είρε γίλεη ζηφρνο πξνο επίηεπμε κέζα απφ ηελ δηνηθεηηθή ζαο ζέζε; 

Ναη………. ρη……. 
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15. Κάλαηε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο;          Ναη…  ρη….. 

16. Υξεηάζηεθε λα ζπκβνπιεπηείηε ή λα ζπγθξνπζηείηε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο (ΤΠΔΠΘ, 

Τπνπξγφ θ.ά.) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηε ην ζηφρν ζαο;  

Ναη, ζπρλά……   Ναη, αξθεηέο θνξέο……     ρη, ειάρηζηεο θνξέο….  ρη θαζφινπ….. 

17. Σα δηνηθεηηθά ζαο θαζήθνληα ζαο επέηξεπαλ λα έρεηε ειεπζεξία θηλήζεσλ/απφςεσλ ζε ηέηνηα 

δεηήκαηα;  Ναη………. ρη……   Άιιε απάληεζε……………………….. 

18. Σα δηνηθεηηθά ζαο θαζήθνληα ήηαλ απνιχησο μεθαζαξηζκέλα κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ 

ζαο;  Ναη………. ρη……   Άιιε απάληεζε……………………….. 

19. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα ζπγθξνπζηείηε κε πθηζηακέλνπο ζαο γηα θάπνην 

δηνηθεηηθφ δήηεκα; Ναη………. ρη……   Άιιε 

απάληεζε……………………………………………………………………………… 

20. Πνηεο  δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχμαηε ζηα πιαίζηα ηνπ παηδαγσγηθνχ/ ζπκβνπιεπηηθνχ ζαο ξφινπ; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

21. Κξίλεηε επαξθή απηή ηε δξαζηεξηφηεηα;  

Ναη…….ρη…….άιιε απάληεζε……………………………………………….. 

22. Θα κπνξνχζαηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο;  

Ναη… ρη… Γελ μέξσ…. 

23. Κάλεηε πξνηάζεηο πξνο ην ΤΠΔΠΘ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε;     Ναη… ρη… 

24. Ση βαξχηεηα πηζηεχεηε φηη έρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

25. Πηζηεχεηε φηη ν ξφινο ζαο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο ζε θάπνηα δεηήκαηα αλ 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ήηαλ δηαθνξεηηθφ; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………5

……….… 
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26. Πξνζπαζήζαηε κέζα απφ ηε δηνηθεηηθή ζαο ζέζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεηε λα θαηεπζχλεηε 

απφςεηο ζπλαδέιθσλ ζαο, πθηζηακέλσλ ζαο,  ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΠΘ ή ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ 

νξγαλψζεσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο;                                ρη πνηέ….. πάληα… πρλά….. 

27. Γηαηί επηιέμαηε ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο σο εθπ/θφο 

…………………………………………………………………………………………………… 

28. Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο ζηελ ηάμε σο κάρηκνο δάζθαινο 

…………………………………………. 

29. Πνηεο νη εκπεηξίεο ζαο απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ζαο 

…………………………………………………………………………………………………… 

30. Πψο επεξεαζηήθαηε απφ απηνχο (ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ επηινγή ζαο)  

Θεηηθά……………. Αξλεηηθά………… Καζφινπ…………………….. 

31. Πσο ήηαλ ην θιίκα ζηα ζρνιεία πνπ έρεηε εξγαζηεί ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε γεληθά 

………………………………………………………………………………………………………….. 

32. Έρεηε εκπεηξίεο απφ άιινπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο;         Ναη…..  ρη…. 

33. Πνηεο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο δηαρξνληθά έπαημαλ ξφιν ζηελ επηινγή ζαο (Δθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο - Πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπ/θνχ, θάηη άιιν) 

..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

34. Πψο αληηιακβάλεζηε έλλνηεο φπσο  επαγγεικαηηζκφο θαη εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………… 

35. Πνηα  κνληέια δηνίθεζεο γλσξίδεηε θαη πνην απφ απηά ζεσξείηε σο ην πην απνηειεζκαηηθφ; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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ΙΙΙ. Πίλαθεο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο (SPSS) 

Πίλαθαο 1: Η ειηθία ηνπ δείγκαηνο 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hιηθία 108 27 63 48,56 6,620 

Valid N (listwise) 108 

    

 

 

 

 

Πίλαθαο 2: Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 

Έρεηε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 50 46,3 46,7 46,7 

ρη 57 52,8 53,3 100 

Total 107 99,1 100  

Missing System 1 0,9   

Total 108 100   
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Πίλαθαο 3: Δπηκφξθσζε 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκφξθσζε; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 99 91,7 92,5 92,5 

ρη 8 7,4 7,5 100 

Total 107 99,1 100  

Missing System 1 0,9   

Total 108 100   

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4: Δκπεηξία ζπλδηθαιηζκνχ 

6. Δίραηε πξηλ ηελ εκπεηξία ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 42 38,9 40,8 40,8 

ρη 61 56,5 59,2 100 

Total 103 95,4 100  

Missing System 5 4,6   

Total 108 100   
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Πίλαθαο 5 

8. Γερζήθαηε θάπνηνπ είδνπο ζεκηλάξην/ελεκέξσζε πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή 

ζαο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 31 28,7 29,2 29,2 

ρη 75 69,4 70,8 100 

Total 106 98,1 100  

Missing System 2 1,9   

Total 108 100   

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6 

9. Αληηκεησπίζαηε άκεζα δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναη, πάξα πνιιέο 6 5,6 5,6 5,6 

Ναη, αξθεηέο 39 36,1 36,1 41,7 

ρη, ειάρηζηεο 42 38,9 38,9 80,6 

ρη, θαζφινπ 21 19,4 19,4 100 

Total 108 100 100  
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Πίλαθαο 7 

10. Γερζήθαηε πηέζεηο γηα θάπνηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ησλ θαζεθφλησλ ζαο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Πνιιέο 4 3,7 3,7 3,7 

Αξθεηέο 23 21,3 21,5 25,2 

Λίγεο 35 32,4 32,7 57,9 

Κακία 45 41,7 42,1 100 

Total 107 99,1 100  

Missing System 1 0,9   

Total 108 100   

 

Πίλαθαο 8 

11.ε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηα θαζήθνληά ζαο, δηαπηζηψλεηε δηάζεζε 

ζπλεξγαζίαο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 79 73,1 73,8 73,8 

ρη 16 14,8 15,0 88,8 

Άιιε απάληεζε 12 11,1 11,2 100 

Total 107 99,1 100  

Missing System 1 0,9   

Total 108 100   
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Πίλαθαο 9 

12.Έρεηε μεθάζαξε άπνςε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 88 81,5 81,5 81,5 

ρη 20 18,5 18,5 100 

Total 108 100 100  

 

 

Πίλαθαο 10 

13.Η άπνςε απηή είρε γίλεη ζηφρνο πξνο επίηεπμε κέζα απφ ηελ δηνηθεηηθή ζαο 

ζέζε; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 78 72,2 75,7 75,7 

ρη 24 22,2 23,3 99,0 

 3 1,9 1,0 100 

Total 103 95,4 100  

Missing System 5 4,6   

Total 108 100   
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Πίλαθαο 11 

14.Κάλαηε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 85 78,7 80,2 80,2 

ρη 21 19,4 19,8 100 

Total 106 98,1 100  

Missing System 2 1,9   

Total 108 100   

 

Πίλαθαο 12 

15.Υξεηάζηεθε λα ζπκβνπιεπηείηε ή λα ζπγθξνπζηείηε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο 

(ΤΠΔΠΘ, Τπνπξγφ θ.ά.) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηε ην ζηφρν ζαο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη, ζπρλά 6 5,6 5,6 5,6 

Ναη, αξθεηέο 

θνξέο 
28 25,9 25,9 31,5 

ρη, ειάρηζηεο 

θνξέο 
35 32,4 32,4 63,9 

ρη θαζφινπ 39 36,1 36,1 100 

Total 108 100 100  
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Πίλαθαο 13 

18.Κάλεηε πξνηάζεηο πξνο ην ΤΠΔΠΘ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 44 40,7 41,9 41,9 

ρη 61 56,5 58,1 100 

Total 105 97,2 100  

Missing System 3 2,8   

Total 108 100   

 

Πίλαθαο 14 

24.Πψο επεξεαζηήθαηε απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ζαο (ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ 

επηινγή ζαο); 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Θεηηθά 77 71,3 74,8 74,8 

Αξλεηηθά 1 ,9 1,0 75,7 

Καζφινπ 25 23,1 24,3 100 

Total 103 95,4 100  

Missing System 5 4,6   

Total 108 100   
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