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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής έρευνας είναι η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των διευθυντών σχετικά με την συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων 

στο ζήτημα της αξιολόγησής τους, υπό το πρίσμα της νέας στρατηγικής 

εκπαιδευτικής διοίκησης που αποφάσισε η κεντρική εξουσία. Στόχος είναι η 

διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών για την συμμετοχή των διδασκόντων στην 

επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ως νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης 

και οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολείου. Το θέμα 

προσεγγίστηκε μέσα από τις περιγραφές των αυτοαναφορικών εμπειριών πέντε 

διευθυντών που υπηρετούν την θητεία τους σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

με την αξιοποίηση της ποιοτικής μεθόδου έρευνας, βασισμένη στην φαινομενολογική 

ερμηνευτική ανάλυση. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό σύστημα, σύλλογος διδασκόντων, Διευθυντές, 

Σχολικές μονάδες, Διοίκηση, Δημοκρατικό σχολείο, Αξιολόγηση, Επιλογή 
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ABSTRACT  

 

Object of present research is to investigate the perceptions of managers regarding 

the participation of the Teachers' Association to issue their evaluation in light of new 

educational management strategy. The aim is to explore the views of managers on the 

involvement of teachers in school leaders selected as new educational management 

strategy and its impact on the development of a democratic school. The subject was 

approached through the descriptions of the self-report experience five directors 

serving their term in secondary schools through the use of qualitative research 

method, based on the phenomenological interpretative analysis. 

 

 

Keywords: Educational system, Teachers' club, Directors, School units, 

Administration, Democratic school, Evaluation, Selection 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Στο βάθος των χρόνων η Διοικητική επιστήμη διήλθε από τρία στάδια: την 

επιστημονική διοίκηση, τη διοίκηση με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύγχρονη 

διοίκηση. Στο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με την επιστημονική διοίκηση του 

Bobbitt (1913), οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υιοθετούν τις μεθόδους που 

καθορίζονται από τους managers, επειδή δεν είναι ικανοί να προσδιορίζουν οι ίδιοι 

τις μεθόδους. Η σύλληψη του Bobbitt αγκάλιασε μία από τις βασικές λογικές της 

επιστημονικής διοίκησης που υποστηρίζει ότι τα τελικά σημεία των 

προκαθορισμένων στόχων ή προτύπων μόνο οδηγούν στην διαμόρφωση της 

επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας (Au, 2011). 

Από την άλλη η Σχολή της Διοίκησης που θεμελιώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις 

συνέβαλε πολύ σημαντικά στη φιλοσοφία της διοίκησης. Έφερε στο προσκήνιο 

ανθρώπινους και κοινωνικούς παράγοντες στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ώθησε 

τη διοίκηση να αναγνωρίζει την ανθρώπινη υπόσταση των εργαζομένων με σεβασμό 

στην προσωπικότητά τους παρά να τους θεωρεί γρανάζια του συστήματος. Επιπλέον, 

το Κίνημα για τις Ανθρώπινες Σχέσεις οδήγησε στην εμφάνιση της συμμετοχικής 

διοίκησης ή της λήψης αποφάσεων (Cunningham, & Cordeiro, 2003).  

Στη συνέχεια οι σύγχρονες θεωρίες της διοίκησης ανέπτυξαν τη Θεωρία της 

Γραφειοκρατίας, τη Θεωρία των Κοινωνικών Συστημάτων, τις Λειτουργίες του 

Διοικητικού και τη Διοικητική Συμπεριφορά. Ο Weber περιγράφει έναν αριθμό 

χαρακτηριστικών των γραφειοκρατικών υπαλλήλων. Μέσα από τα χαρακτηριστικά 

που αναφέρονται (Weber, 1921), υποστηρίζει ότι ο υπάλληλος πρέπει να ασκεί την 

κρίση και τις δεξιότητές του, αλλά το καθήκον του είναι να τοποθετήσει αυτά στην 

υπηρεσία μιας ανώτερης αρχής. Τελικά είναι υπεύθυνος μόνο για την αμερόληπτη 

εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί και πρέπει να θυσιάσει την 

προσωπική του κρίση, εάν εκτελείται σε αντίθεση με τα επίσημα καθήκοντά του 

(Bouie, 2012). 
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Παράλληλα, η θεωρία του Barnard (1938) σχετικά με τις Λειτουργίες του 

Διοικητικού κάνει λόγο (1) για αφηρημένη σκέψη (2) για ικανότητα του 

επαγγελματία να εφαρμόζει τη λογική στις εμπειρίες (3) την πιθανή εξειδίκευση στην 

πρακτική και (4) ταυτόχρονη άσκηση της λογικής και των δεξιοτήτων. Η φιλοδοξία 

του Barnard συνέβαλε στην οργανωσιακή επιστήμη της οργάνωσης (Mahoney, 2002). 

Επιπροσθέτως, η Θεωρία των Συστημάτων έχει επηρεάσει σημαντικά στην 

οργανωσιακή επιστήμη και στην κατανόηση της διοίκησης. Ένα σύστημα βασίζεται 

στη συνοχή των συστατικών μερών, έτσι ώστε, εάν αφαιρεθεί ένα μέρος του 

συστήματος, μετασχηματίζεται η φύση του συστήματος. Ένα σύστημα μπορεί να 

θεωρηθεί ότι διαθέτει εισροές, διαδικασίες, εξόδους και αποτελέσματα. Η θεωρία των 

συστημάτων μπορεί να φαίνεται αρκετά βασική. Ωστόσο, δεκαετίες κατάρτισης και 

πρακτικές διαχείρισης στο χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης δεν έχουν υιοθετήσει 

αυτή τη θεωρία. Μόνο πρόσφατα, λόγω τεράστιων αλλαγών που αντιμετωπίζουν οι 

οργανισμοί σχετικά με τη λειτουργία τους, οι εκπαιδευτικοί και οι managers 

εφαρμόζουν αυτόν τον νέο τρόπο θέασης των πραγμάτων (Karanja, Gikungu, & 

Wagithunu, 2014, 78).  

Στον αντίποδα, η θεωρία της Διοικητικής Συμπεριφοράς, του Herbert Simon 

(Simon, 1991) τόνισε τη σημασία της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη διοικητική 

διαδικασία, όπως στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Υποστήριξε ότι η πιο 

παραγωγική προσέγγιση στην κατανόηση και τη βελτίωση της διοικητικής 

συμπεριφοράς βρίσκεται στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, ανέλυσε 

οργανωσιακά τη συμπεριφορά από τη σκοπιά λήψης αποφάσεων (Amadi, 2008). 

Βασικά κοινά χαρακτηριστικά όλων των οργανισμών που αποτελούν ανοιχτά 

κοινωνικά συστήματα είναι: (α) οι άνθρωποι, (β) οι κοινοί αντικειμενικοί σκοποί και 

(γ) η ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής, μιας εξουσίας και ενός τρόπου επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών του οργανισμού (Πακαπωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013). Οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί διαφοροποιούνται από άλλους οργανισμούς ως προς τον 

σκοπό τους, που είναι η παροχή εκπαίδευσης και όχι ως προς τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά τους (Κουτούζης, 1999β).  
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Κάθε ανοιχτό σύστημα εκπαιδευτικού οργανισμού, όπως κι αυτό που 

περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βασικά 

στοιχεία: (α) αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων του, (β) ολότητα, καθώς τα 

διακριτά στοιχεία του συνιστούν οργανωμένο σύνολο, (γ) οργάνωση (δ) 

πολυπλοκότητα (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνoυ, 1994∙ Bennet, 2004). Κάθε φορέας 

ή εκπαιδευτική μονάδα μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί και να λειτουργήσει ως 

αυτόνομος οργανισμός, δηλαδή ως πλέγμα ατόμων, που εργάζονται μεθοδικά και με 

συγκεκριμένο τρόπο για την υλοποίηση ενός κοινού σκοπού (Πρόκου, 2005). Οι 

επιρροές, μάλιστα, είναι έσωθεν και έξωθεν (Scott & Davis, 2015). 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί συνίστανται από τέσσερα ανεξάρτητα, αλλά 

αλληλεπιδρώντα μεταξύ τους, συστατικά στοιχεία (Everard & Morris, 1999, σ. 184-

185): (1) την τεχνολογία, η εκπαιδευτική μεθοδολογία, που εφαρμόζεται και η 

υλικοτεχνική υποδομή, (2) τη δομή, οργανόγραμμα, ρόλους, κανονισμούς 

λειτουργίας, χρονοδιαγράμματα εργασιών, (3) τους ανθρώπους, διοικητικό και 

επιστημονικό προσωπικό οργανισμού, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και (4) την 

κουλτούρα τους. 

Τα επιμέρους αυτά συστατικά στοιχεία συμβάλλουν σημαντικά για τη 

διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και της αποτελεσματικότητας κάθε 

οργανισμού (Bennet, 2004). Ο έλεγχος της επίτευξης των στόχων του εκπαιδευτικού 

οργανισμού και η θετική αποτίμηση του συνίσταται στην καταλληλόλητα της δομής, 

των διαδικασιών και του προσωπικού του, κατά συνέπεια πρέπει να διαθέτει δομή και 

διαδικασίες που να εξυπηρετούν τους στόχους του, να αυξάνουν την αποδοτικότητά 

του και την εξέλιξη του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού του (Knowles, Holton, & 

Swanson, 1998). 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν αποτελούν μόνο τη γέφυρα για την παροχή 

οργανωμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων στους εκπαιδευόμενους, αλλά επίσης 

είναι διαμορφωτές του κλίματος, το οποίο αποτελεί αντισταθμιστικό παράγοντα για 

τη μάθηση του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού τους: σεβασμός στην 

προσωπικότητα, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ελευθερία έκφρασης και 

διαθεσιμότητα πληροφόρησης και αμοιβαία ευθύνη για τον προσδιορισμό στόχων, 
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τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων (Knowles et 

al., 1998, p. 108). Κάθε εκπαιδευτική μονάδα διδάσκει  μέσα από τα εκπαιδευτικά της 

προγράμματα αλλά και μέσω του τρόπου λειτουργίας της. Αυτός είναι και ο λόγος, 

που εντρυφούν ιδιαίτερα στη διαμόρφωση κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος, που 

είναι ταυτόσημο με τις αρχές της εκπαίδευσης (Knowles et al., 1998).  

Στην περίπτωση που μεταβληθεί κάτι στο εξωτερικό περιβάλλον στη 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα ελλοχεύει ο κίνδυνος της κρίσης, καθώς 

διακυβεύεται η ισορροπία του. Ο Shrivastava (1993) στη μελέτη της διαχείρισης 

κρίσεων και των πρακτικών υποστήριξε ότι ο «όρος κρίση θα πρέπει να εφαρμοστεί 

σε διασπαστικές καταστάσεις ... όπου η ανθρώπινη επιλογή θα μπορούσε να κάνει μια 

θεμελιώδη διαφορά στο μέλλον (p. 24), άποψη την οποία οι Fink (2002), Roux-Dufort 

και Metais (1999) εγκολπώνονται. Οι Calloway και Keen (1996) και Keown-

McMullan (1997) συνηγόρησαν στην αναγνώριση της μετασχηματιστικής φύσης της 

κρίσης ως σημείο καμπής σε οργανισμούς. Οι Pearson και Misra (1997) ανέπτυξαν 

αυτό το επιχείρημα στην εξέτασή των διακρίσεων των καθημερινών προβλημάτων 

των επιχειρήσεων, που θα μπορούσαν να αποτελούν διασπαστικές και 

μετασχηματιστικές οργανωσιακές κρίσεις. Ένας οργανισμός, μάλιστα, βιώνει μια 

κρίση, όταν οι δυνατότητές του είναι υπερεκτεθειμένες και ζωτικής σημασίας ακόμα 

καινοτόμες αποφάσεις και ενέργειες υποκινούνται. 

Στην παρούσα εργασία, λοιπόν θα περιγραφούν οι βασικές αρχές του Ελληνικού 

Εκπαιδευτικού Συστήματος και εστιάζοντας στον ρόλο του διευθυντή ως διευθύνων 

όργανο και ερευνώντας τις απόψεις τους για το νέο συλλογικό σύστημα, κατά το 

οποίο αξιολογούνται και επιλέγονται από τον σύλλογο διδασκόντων. Παράλληλα, θα 

επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε την αλληλεπίδραση των παραγόντων αρμοδιότητες 

εξουσίας και σύγχυση προτεραιοτήτων, τις συγκρούσεις εντός των σχολικών 

οργανισμών και τις στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων από τους διευθυντές, 

καθώς και τις επιπτώσεις του συγκεντρωτικού συστήματος στη σχολική μονάδα- 

δεδομένου ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπόκεινται σε αυτό τον τρόπο 

διοίκησης.  Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν τα στάδια της διοίκησης. Τα παραπάνω 

θα αναδείξουν τον εμβληματικό ρόλο ή μη στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού 
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σχολείου της συμμετοχής των διδασκόντων στην επιλογή Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων ως νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης.  

Για την έρευνα της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία μέσω 

ημιδομημένων συνεντεύξεων από την ερευνήτρια στους διευθυντές. Η συνέντευξη 

αποτελούνταν από τέσσερις βασικούς άξονες τον πρώτο άξονα που αφορά τις 

αντιλήψεις των διευθυντών αναφορικά με την νέα στρατηγική εκπαιδευτικής 

διοίκησης, τον δεύτερο που αφορά επίδραση της νέας στρατηγικής στον τρόπο 

άσκησης του διοικητικού τους έργου, τον τρίτο που αφορά τις επιπτώσεις της νέας 

στρατηγικής στο διοικητικό τους έργο και τον τέταρτο που αφορά τη νέα στρατηγική 

διοίκησης και η συμβολή της στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολείου Τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα που καλείται η έρευνα να απαντήσει είναι ποιες είναι οι 

αντιλήψεις των Διευθυντών στη νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης σε ότι 

αφορά την επιλογή διευθυντικού προσωπικού, πως επηρεάζει η νέα στρατηγική τον 

τρόπο άσκησης των διοικητικών καθηκόντων των Διευθυντών και ποιες οι επιπτώσεις 

στο διοικητικό τους έργο, κατά πόσον η νέα στρατηγική διοίκησης με την συμμετοχή 

του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων συντελεί 

στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας, συλλογικότητας και εμπιστοσύνης και τέλος 

ποιες είναι οι στάσεις των διευθυντών σε σχέση με την αξιολόγηση τους από τον 

σύλλογο διδασκόντων και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε η συμμετοχή τους να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολείου. 
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ΜΕΡΟΣ Ι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 
: ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

 

1.1 Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και ο Ρόλος της Σχολικής 

Μονάδας 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα 

αναλυθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα όπως αυτά διαμορφώνονται στην ελληνική 

πραγματικότητα. Θα γίνει αναφορά στα πρότυπα διοίκησης στην εκπαίδευση και εν 

συνεχεία θα αναφερθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι χρηματοδοτήσεις, οι 

μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, η διαδικασία επιλογής των διευθυντών καθώς επίσης 

και ο τρόπος διαχείρισης τεταμένων καταστάσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 

διευθυντών. 

 

1.1.1 Διάκριση Εκπαιδευτικών Συστημάτων  

 

O Combs, το 1968, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Παγκόσμια Κρίση στην 

Εκπαίδευση
1
, στο οποίο επισήμανε τις μεγάλες οικονομικές και εκπαιδευτικές 

ανισότητες μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών (Coombs, 

1985). Το 1979, η Archer πρότεινε μια τυπολογία των εκπαιδευτικών συστημάτων, το 

κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η διάκριση μεταξύ συγκεντρωτικών και 

αποκεντρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων. Ο Μπουζάκης (1993), αναφερόμενος 

στη συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων τόνισε τη συντηρητική 

προσέγγιση στην εκπαίδευση, υποδηλώνοντας ότι στα εκπαιδευτικά συστήματα των 

                                                 
1
  αναδημοσιεύθηκε με επικαιροποιημένες πληροφορίες το 1985 
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δυτικών χωρών δεσπόζουν καθαρά οικονομικές έννοιες, όπως η ελεύθερη αγορά, ο 

ανταγωνισμός, η αποτελεσματικότητα. Ο Lauglo (1995), μελετώντας τις παγκόσμιες 

τάσεις για αποκέντρωση των πολιτικών αποφάσεων, κατά συνέπεια και της λήψης 

αποφάσεων στην εκπαιδευτική πολιτική, διακρίνει τέσσερις τύπους αποκέντρωσης: 

ομοσπονδιακός, λαϊκιστικός τοπισμός, συμμετοχική δημοκρατία και φιλελευθερισμός. 

Ο Levin (1998) αναφέρθηκε σε μια επιδημία εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, 

υιοθετώντας έτσι μια τολμηρή μεταφορά για να αποδοκιμάσουμε την αδιάκριτη 

αντιγραφή από άλλες χώρες των εκπαιδευτικών πολιτικών που γίνεται αμυδρά 

κατανοητή (p. 139). Λίγα χρόνια αργότερα, το 2001, πρότεινε ένα μοντέλο, 

βασισμένο στο λεγόμενη θεωρία των σταδίων, η οποία προσπαθεί να προσφέρει μια 

αναλυτική εικόνα των διαδικασιών που αποτελούν τις εκπαιδευτικές Αλλαγές ή 

μεταρρυθμίσεις. Τα στάδια που προτείνει o Levin κυμαίνονται από τον εντοπισμό ενός 

προβλήματος μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων στρατηγικών και στη συνέχεια σε 

θέματα εφαρμογής και αντίκτυπου. 

Οι Edwards, Nicoll και Tait (1999) τόνισαν ότι οι τάσεις για μεγαλύτερη ευελιξία 

βρίσκονται στις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και κατάρτισης σε όλο τον κόσμο και ότι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προφίλ  

αλλαγών στους χώρους εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις εντός των οποίων 

επιδιώκεται μεγαλύτερη ευελιξία. 

Ο Green (1999), εξετάζοντας βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων σε διάφορα 

ευρωπαϊκά και ασιατικά κράτη, πρότεινε ότι, ενώ υπάρχει σημαντική σύγκλιση στο 

επίπεδο της πολιτικής ρητορικής και των στόχων της πολιτικής, υπάρχουν λιγότερα 

αποδεικτικά στοιχεία για οποιαδήποτε συστηματική σύγκλιση σε επίπεδο δομών και 

διαδικασιών σε διάφορες χώρες. Εξέτασε επίσης την ενίσχυση των επιχειρημάτων για 

τη δια βίου μάθηση σε όλη την Ευρώπη (2002) και υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο 

της ποικιλίας των παγκόσμιων δυνάμεων στην εκπαιδευτική αρένα, ανίχνευσε τις 

συγκεκριμένες πολιτικές λειτουργίες που εξυπηρετούν αυτές οι εξελίξεις και 

εντοπίστηκαν οι υπονοούμενες ευρύτερες αλλαγές στα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 
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Το πλαίσιο που πρότεινε ο Ball (1998) επιλέχτηκε έναντι άλλων διότι περιέχει 

αρκετή αναλυτική και ερμηνευτική δύναμη για να αποκαλύψει και να αποσαφηνίσει 

την κανονικότητα ορισμένων κοινών φαινομένων, που μπορεί να βρίσκεται σε 

διαφορετικές κοινωνικές δομές και μηχανισμούς. Επιπλέον, είναι πολύ λεπτομερής με 

την έννοια ότι καλύπτει ένα ολόκληρο φάσμα κρίσιμων διαστάσεων σχετικά με τις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τέλος, 

αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες προσπάθειες να κατασκευαστεί ένα μοντέλο που 

να καλύπτει όλες τις ανάγκες που θα μπορούσε να αναλύσει τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στην ατζέντα του τομέα της εκπαίδευσης. Ως εκ 

τούτου, εντός των ορίων που θέτει η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την 

εκπαιδευτική πολιτική παγκοσμίως- όπως μάλιστα και τη χάραξη πολιτικών εν γένει - 

και έχοντας κατά νου τη δυνατότητα τις επιφυλάξεις σχετικά με την εγκυρότητα 

αυτών των πλαισίων κατά την εφαρμογή τους σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά 

πλαίσια, τα κυριότερα σημεία, δηλαδή οι τάσεις σε διεθνές επίπεδο, του πλαισίου του 

Ball, θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής. 

Νεοφιλελευθερισμός ή ιδεολογίες της αγοράς: Αυτή η ιδεολογία δηλώνει την 

πίστη στις ατομικές ελευθερίες και την αντίθεση στον κρατικό παρεμβατισμό. Σε 

αυτόν τον τύπο της επιχειρηματολογίας, υπάρχει πάντα ένα κεντρικό θέμα: το αόρατο 

χέρι της αγοράς και η ατομική επαγγελματική κινητικότητα ως μέσο καταπολέμησης 

των κοινωνικών ανισοτήτων (Ball, 1998, p 122-124). Περισσότερα απτά 

παραδείγματα είναι εκείνα των ΗΠΑ και της Βρετανίας, αλλά και άλλων χωρών 

(Κάτω Χώρες) με μακρά παράδοση στην ελάχιστη παρέμβαση του κράτους σε 

εκπαιδευτικά θέματα. Ιδιαίτερα στη Βρετανία (πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Αγγλίας και της Ουαλίας), κατά τα τελευταία 15 χρόνια έχουν γίνει 

δραστικές αλλαγές στη δομή και τον χαρακτήρα της κρατικής εκπαίδευσης, με τις 

κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην καλλιέργεια κλίματος 

ανταγωνισμού μεταξύ των σχολικών μονάδων  και μια αγορά για εκπαιδευτικά αγαθά 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όλες αυτές οι αλλαγές συνήθως συνοδεύονται 

από πιο σκληρές επιθέσεις κατά της ποιότητας της διδασκαλίας στα κρατικά σχολεία 

και κυρίως εναντίον των εκπαιδευτικών (Μπουζάκης, 1993· Ball, 1990). 
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Νέα θεσμική οικονομία: Εδώ οι μεταρρυθμίσεις σημαίνουν τον 

αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να συμπεριφέρονται ως 

παραγωγοί που απευθύνονται στους καταναλωτές. Αμφότερες αυτές οι ομάδες 

επιλέγουν, με ορθολογικά κριτήρια, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό το κύμα 

αλλαγών βασίζεται σε σύγχρονες οικονομικές θεωρίες και βιομηχανικές πρακτικές, 

τις οποίες o Ball αποκαλεί Mitsubishiism (Ball, 1998, p. 122). Οι λέξεις-κλειδιά είναι 

η ορθολογική επιλογή, η αυτοδιοίκηση των σχολείων, η βελτίωση του σχολείου, η 

εκπαιδευτική επιλογή. Φυσικά, αυτή η ιδιαίτερη τάση, όπως και κάθε άλλη από τις 

υπόλοιπες, σκιαγραφείται στο αναλυτικό πλαίσιο του Ball και αντιμετωπίζεται 

κυρίως με: α) ταχεία οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη (χώρες που ανήκουν στον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ]) β) αποκεντρωμένες 

πολιτικές και διοικητικές δομές (όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ισπανία) 

και (γ) μακρά παράδοση των θεσμών και των πρακτικών των πολιτικών 

διαπραγματεύσεων (π.χ. ΗΠΑ, Ισπανία, Βρετανία). Η θεωρία της δημόσιας επιλογής 

έχει την προέλευσή της στην κλασική οικονομική έννοια του rational homo 

economicus, ο οποίος κάνει τις επιλογές του με όρους κόστους-χρησιμότητας και έχει 

εκπονηθεί αρχικά για τον τομέα της εκπαίδευσης από τον Erikson & Jonsson 1996) 

και Goldthorpe (1996).  

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι οικογένειες των μαθητών θεωρούνται πελάτες, 

που μπορούν να αξιολογήσουν - ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία τους - τις 

πληροφορίες που τους έδωσαν και, στη συνέχεια, να τις χρησιμοποιήσουν 

ορθολογικά  προς όφελος των απογόνων τους. Τα αποτελέσματα διαφέρουν και 

κυμαίνονται από την απόφαση να εγγραφούν τα παιδιά τους σε ένα άλλο σχολείο - αν 

το προηγούμενο δεν ήταν αρκετά καλό - ως την ενεργό συμμετοχή στις συνεδρίες του 

διοικητικού συμβουλίου του σχολείου.  

Διαδραστικότητα: Σύμφωνα με την Ball, το κύριο κριτήριο για την επισήμανση 

ενός εκπαιδευτικού συστήματος ως καλό ή κακό γίνεται αποκλειστικά με εκείνο της 

απόδοσης. Ο συγκεκριμένος όρος δανείζεται από τον γνωστό θεωρητικό του 

μεταμοντερνισμού, τον J. F. Lyotard. Σύμφωνα με τον Lyotard (1984), ο 
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επιστημονικός κανόνας, εφ 'όσον μπορώ να αποδείξω κάτι είναι αποδεκτό να πιστεύω 

ότι η πραγματικότητα είναι ο τρόπος που λέω ότι αυτή είναι, αμφισβητείται σήμερα 

από τον κανόνα πολύτιμη γνώση πρέπει να θεωρηθεί μόνο να εφαρμόζεται και να 

μετράται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης (σ. 53). Εκτός των 

πανεπιστημίων ή των ιδρυμάτων με επαγγελματικό προσανατολισμό, η γνώση δεν θα 

μεταδίδεται πλέον εν γένει, μία για πάντα ... μάλλον θα εξυπηρετείται à la carte σε 

ενήλικες ... με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ευκαιριών προώθησης, (p. 

49).  

Νέα τάση διοίκησης: αυτή η εξέλιξη αναφέρεται στην εισαγωγή των θεωριών 

και τεχνικών της διαχείρισης της επιχείρησης και της λατρείας της αριστείας σε 

ιδρύματα του δημόσιου τομέα (Ball, 1998, p. 123). O Ball πιστεύει ότι οι τεχνικές 

επιστημονικής διοίκησης εισάγονται προοδευτικά στα δημόσια σχολεία, καθιστώντας 

έτσι δυνατή τη διάλυση των γραφειοκρατικών οργανωσιακών δομών και την 

αντικατάστασή τους με νέες επιχειρηματικές δομές (p. 123). Η αλλαγή αυτή 

υποστηρίζει μια κοινή κουλτούρα, δηλαδή μοιράζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

κοινούς στόχους. Οι λέξεις-κλειδιά είναι: αποδοτικότητα, προγραμματισμός σε χαμηλό 

επίπεδο, στόχος, συνεχής παρακολούθηση, ανατροφοδότηση και αξιόπιστες βάσεις 

δεδομένων.  

Χρηματοδότηση: η τάση αυτή οφείλεται στον αυξανόμενο ρόλο που 

αναλαμβάνουν οι διεθνείς οργανισμοί και οι πολυμερείς οργανισμοί, οι οποίοι 

επιβάλλουν νέες ορθολογικές τάσεις στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, συνδέοντας 

έμμεσα τις έτοιμες λύσεις τους με πακέτα οικονομικής βοήθειας (Ball, 1998, p. 124). 

Τέτοιες πολυμερείς υπηρεσίες είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ ή η UNESCO. 

Αυτό που συχνά κάνουν αυτές οι εκστρατείες είναι να πιέσουν τις εθνικές 

κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, να προωθούν τον 

οικονομικό ανταγωνισμό, την εμπορευματοποίηση της γνώσης και τη μικροοικονομική 

μεταρρύθμιση, με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες να μετατρέπονται σε εμπορεύσιμα 

προϊόντα της διεθνούς απόδοσης (Ball, 1998, p. 124). Οι πιέσεις εφαρμόζονται όχι 

μόνο στις φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής ή της Αφρικής, αλλά και στις ήδη 
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ανεπτυγμένες χώρες που ανήκουν στην περιφέρεια των πλουσιότερων κρατών της 

Δύσης. Παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών και μηχανισμών διαπραγμάτευσης είναι η 

Έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (1996), η Λευκή Βίβλος 

της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, 

καθώς και οι πρόσφατες διεθνείς συμφωνίες για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

1.1.2 Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

 

Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες βασίστηκε σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα όπου 

προσαρμόστηκαν προηγούμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν έφεραν 

ουσιαστικές αλλαγές. Ο Coburn (2003) ανέφερε ότι μια πραγματική και 

εποικοδομητική μεταρρύθμιση θα πρέπει να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, 

αλλά απαιτεί και κάποια εμπεριστατωμένη έρευνα όσον αφορά την αλλαγή, 

προκειμένου να είναι επιτυχής. Πράγματι, η διάθεση των κατάλληλων πόρων για τη 

στήριξη της αλλαγής, δηλαδή της διασφάλισης της επαρκούς ικανότητας του 

συστήματος και την κατανόηση των αρμόδιων φορέων σχετικά με τις προκλήσεις και 

τη σημασία της αλλαγής (ιδιοκτησιακή μετατόπιση) αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

για τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων (Borko, Wolf, Simone, & Uchiyama,  2003· 

Fullan, 2005· Fullan & Miles 1992· Hargreaves & Goodson, 2006· Willis, 2010). 

Επιπλέον, είναι γενικά αποδεκτό ότι, για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 

οικονομική ανάπτυξη εντός του σημερινού παγκόσμιου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευσης. Και ίσως αυτό να ήταν η πρόθεση των πολιτικών ιθυνόντων της 

Ελλάδας. Ωστόσο, στην πράξη, οι συνεχείς αλλαγές στην εκπαίδευση που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα χωρίς επαρκή προγραμματισμό οδήγησαν το 

εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα αδιέξοδο όπου το υψηλό πολιτικό κόστος οποιασδήποτε 

ουσιαστικής μεταρρύθμισης φαίνεται να έχει διαιωνιστεί (Τερζής, 2010, σ. 63). 
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Πράγματι, η ευπάθεια της Ελλάδας έναντι των κοινωνικών πιέσεων, ενεργώντας υπό 

πίεση για λήψη μέτρων ταχείας επίλυσης (Fullan, 2006, p. 13) είχε ως αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει χρόνος για κίνητρα, και ως εκ τούτου για την αναγκαστική ποιοτική 

πορεία της διαδικασίας αλλαγής (Fullan, 2006, p.10). 

Αλλά ακόμα κι αν κάποιος θεώρησε ότι οι μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι πραγματικές και καινοτόμες και ότι δεν ήταν μια 

γρήγορη λύση, το σύστημα στην πραγματικότητα δεν υλοποίησε αυτές τις 

μεταρρυθμίσεις. Αυτό προκύπτει από τους εκπαιδευτικούς νόμους, όπως στην 

περίπτωσης της επιλογής των «ηγετών» των σχολείων, όπου ο Έλληνας νομοθέτης 

επιμένει στην εισαγωγή νόμων, είτε νέων είτε ελαφρώς τροποποιημένων εκδοχών 

προηγούμενου νόμου, για μια χρονική περίοδο. Ο κύριος λόγος για την αντίσταση 

στην εφαρμογή του είναι η αμφιβολία περί ακρίβειας και ο φόβος ότι αυτό θα 

δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα (Saiti, 2013). Ως εκ τούτου, η απροθυμία να 

υιοθετηθεί κάτι καινούριου οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια υποδομών και 

γνώσεων, στην αβεβαιότητα και στη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο ελληνικό 

κράτος 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπαίδευση συνήθως 

αποσκοπεί στην επίλυση ενός κοινωνικού ή οικονομικού προβλήματος, τότε εάν η 

Ελλάδα θέλει να ξεπεράσει την κρίση στην οικονομία, να δημιουργήσει ένα βιώσιμο 

ρυθμό ανάπτυξης και να εφαρμόσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση θα 

πρέπει να είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει μια συνεκτική και σταθερή 

εκπαιδευτική πολιτική που απαιτεί τη συστηματική αντιμετώπιση όλων των 

προβλημάτων της εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον εποικοδομητικού και ρεαλιστικού 

διαλόγου με όλες τις σχετικές ομάδες και, κυρίως, να διασφαλιστεί ότι στο σχολικό 

σύστημα έχει την ικανότητα να εφαρμόσει και να διατηρήσει τις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις. Το τελευταίο απαιτεί κατανόηση και κίνητρο ώστε να «πείσει» τους 

ενδιαφερόμενους για την ανάγκη της αλλαγής, ότι είναι για το μέγιστο καλό και την 

ανάπτυξη του συστήματος ώστε να οδηγήσει στη σύγκλιση των συμπεριφορών και 

των στάσεων όλων των παραγόντων και της διαμόρφωσης της συνοχής γύρω από 
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τους εκπαιδευτικούς στόχους. Αυτό δε, λείπει από τις πρόσφατες εκπαιδευτικές 

αλλαγές κυρίως επειδή η «αίσθηση του επείγοντος» δεν άφησε τον κατάλληλο χώρο 

για να κατανοήσει το βάθος της αλλαγής (Saiti, 2013). 

Εκτός από την επιβολή περικοπών των μισθολογικών απολαβών που επηρέασαν 

τους εκπαιδευτικούς, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση υπήρξε επίσης σημαντική. 

Μεταρρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας με στόχο την αναδιάρθρωση ολόκληρου του 

εκπαιδευτικού συστήματος έχουν ξεκινήσει από το 2013 (Ελλάδα, Υπουργείο 

Οικονομικών, 2013). Μία από τις πρώτες αρχές της αγοράς που επέβαλαν οι θεσμοί 

επιτροπείας (δανειστές) σχετίζονταν με την λογοδοσία, την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και τον παιδαγωγικό έλεγχο των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 

Αυτές τις τάσεις, ωστόσο, μπορεί να δει κανείς σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Μεσολαβητές αποτελούν ορισμένοι υπερεθνικοί οργανισμοί και εφαρμόζονται σε 

διαφορετικές ρυθμίσεις που ποικίλλουν στις εκπαιδευτικές τους παραδόσεις (Turner & 

Yolcu, 2014). Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εκπαιδευτική παράδοση για την 

αξιολόγηση και την υπευθυνότητα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής 

αυτονομίας, ξένης προς οποιαδήποτε κουλτούρα επιδόσεων ή απαιτήσεων 

λογοδοσίας. Η παράδοση αυτή έχει πολλές ομοιότητες με την εκπαίδευση του 

Ηνωμένου Βασιλείου με τον τρόπο που οργανώθηκε και λειτουργούσε μέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970 (Adams, 2014).  

Για να εξελιχθεί, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα είχε υποστεί 

σημαντικό βαθμό de facto αυτονομίας από το 1982 με την απουσία διαχείρισης της 

απόδοσης, της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της κάθε είδους αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών (Charalambous & Ganakas, 2006· Georgiadis, 2005). Οι 

εκπαιδευτικοί θεωρήθηκαν ως οι αξιόπιστοι επαγγελματίες με στόχο μια πιο ισότιμη 

κοινωνία με ευκαιρίες για όλους. Αντίθετα, η αυτονομία των εκπαιδευτικών 

απολάμβανε σε ένα πλαίσιο σχεδόν ελάχιστης αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Ο 

λόγος είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας λειτουργούσε μέσα από μια τυπική 

κυβερνητική γραφειοκρατία, κατένειμε πόρους και έδινε πολιτικές κατευθύνσεις - 

κυρίως σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και την αξιολόγηση των μαθητών - από το 
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κέντρο (OECD, 2009, p. 124). Τα παραπάνω οδήγησαν σε μια εξαιρετικά 

συγκεντρωτική εκπαίδευση, όπου το Υπουργείο Παιδείας διαμόρφωνε το πρόγραμμα 

σπουδών τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά σχολεία, σε μια προσπάθεια να 

εγγυηθεί ισότητα για όλους τους μαθητές (Kazamias, 2009). 

Αυτά τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν να 

εντοπιστούν στις δύο πρώτες κατηγορίες εκπαιδευτικής αλλαγής όπως περιγράφονται 

από τους Hargreaves και Shirley (2009). Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις 

διαφορετικοί τρόποι εκπαιδευτικής αλλαγής. Ο πρώτος χαρακτήρισε τα τέλη της 

δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του '70. Κατά συνέπεια, ο Δεύτερος δρόμος 

ακολούθησε την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ‘70 και κυριάρχησε στις εποχές 

της Θάτσερ και του Ρέιγκαν (Hargreaves & Shirley, 2012, p. 6). Ως υβρίδιο των δύο 

αυτών, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ξεπερασμένο σύμφωνα με 

πρόσφατες εκθέσεις του ΟΟΣΑ (2011). Στην εκπαίδευση (OECD, 2011, p. 3), ο 

ΟΟΣΑ επισημαίνει, αναφερόμενος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κάνουμε 

λόγο για μια ξεπερασμένη, αναποτελεσματική κεντρική εκπαιδευτική δομή ... [που] 

παραμένει πίσω από πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η 

εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό, τι στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες (OECD, 2011, p. 14). Παραδόξως, το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα κατάφερε μέχρι πρόσφατα να διατηρήσει μια απόσταση από τις 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όσον αφορά τις κυρίαρχες παγκόσμιες τάσεις εκτός του 

παγκόσμιου ρυθμού (Georgas, 2016). 

 

1.1.3 Χρηματοδότηση Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

 

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και με την εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων για 

την ικανοποιητική λειτουργία των εκπαιδευτικών κανόνων. Σχετίζεται με την 

υποδομή που πρέπει να παρέχει το κράτος σε όλα τα σχολεία και θεωρείται 

απαραίτητη τουλάχιστον για μια αποτελεσματική διαδικασία εκμάθησης, καθώς 
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εξασφαλίζει κατάλληλα σχολικά κτίρια, εξοπλισμό διδασκαλίας, σύγχρονα 

εργαστήρια φυσικής και χημείας, ασφαλή και καθαρά σχολεία. Όπως οι Kaganovich 

και Zilcha (1999, p. 307) αποφάνθηκαν, η υψηλότερη επένδυση στην εκπαίδευση 

οδηγεί σε μεταγενέστερες περιόδους σε υψηλότερη συνολική παραγωγή στην οικονομία 

της αγοράς. Πράγματι, πολλοί ερευνητές (Asteriou & Agiomirgianakis, 2001· Barro, 

1991· Jung & Thorbecke, 2003· Levine & Renelt, 1992· Psacharopoulos, 2003· 

Psacharopoulos & Papakonsantinou, 2005) αναγνώρισαν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό, ότι, αυτό το ποσοστό των επενδύσεων στην εκπαίδευση είναι ζωτικής 

σημασίας για την ανάπτυξη, από τη στιγμή που η αύξηση της παραγωγικότητας και 

της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας εξαρτάται από την εφοδιασμένη με γνώσεις και 

ικανή εργατική δύναμη, καθώς και στην ικανότητα της χώρας να βελτιώσει την 

ανάπτυξή της εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου τεχνολογικού 

περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επαρκής χρηματοδότηση της 

εκπαίδευσης γίνεται ένας επιθυμητός στόχος όλων των πολιτών. 

Δεδομένου ότι το επίπεδο των δαπανών για την εκπαίδευση σχετίζεται με την 

επίτευξη στην εκπαίδευση σε ολόκληρο τον πληθυσμό και συνδέεται με την έρευνα 

και την ανάπτυξη (OECD-Education at a Glance, 2005), τότε αν το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να έχει άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη της χώρας, 

πρέπει να διατηρηθεί κάθε αύξηση όσον αφορά την ποσότητα της βελτίωσης της 

ποιότητας. Οι Behrman και Birdsall (1983, σελ. 928) σημείωσαν ότι η ποσότητα από 

μόνη της δεν εγγυάται καμία εξέλιξη και μόνο ο επιτυχής έλεγχος της ποιότητας της 

εκπαίδευσης μπορεί να αντισταθμίσει τυχόν μεροληψίες στις εκτιμώμενες αποδόσεις της 

σχολικής φοίτησης. Το κύριο ερώτημα δεν είναι πόσα χρήματα το κράτος επενδύει 

στα σχολεία, αλλά μάλλον η πρόκληση είναι στο να χρησιμοποιηθούν 

αποτελεσματικότερα οι πόροι για τα σχολεία με υψηλότερα επίπεδα αναγκών και 

μάλιστα για τους μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες (Levin & Naylor, 2007, p. 154). Η 

αναζήτηση μιας ισορροπίας μεταξύ της κατανομής των σχολικών πόρων και της 

αποτελεσματικότητας αυτών των οικονομικών πόρων θα βοηθούσαν μόνο στην 

ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Levin & 

Naylor, 2007· Levin & Fullan, 2008). Ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση, η 
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μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη κατανομή των πόρων και η αποδοτικότητα στη 

χρήση των σχολικών οικονομικών απαιτείται, προκειμένου να βελτιωθεί η 

αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών του σχολείου και της παροχής των υπηρεσιών 

αυτών, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της αποτελεσματικότητας  και της ποιότητας 

της εκπαίδευσης. 

Είναι ωστόσο προφανές ότι κάθε αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση πρέπει 

να συνοδεύεται από την κατάλληλη πολιτική (Jung & Thorbecke, 2003, p. 716). H 

αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών από μόνη της δεν εγγυάται υψηλότερο επίπεδο 

ποιότητας (OECD-Policy Brief, 2004). Εάν ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής 

πολιτικής δεν είναι καλύτερα στοχοθετημένος και η διαχείριση και η κατανομή των 

δημόσιων δαπανών δεν έχει αποτελεσματικότητα, τότε η εκπαιδευτική ανάπτυξη θα 

παραμείνει οριακή (Jung & Thorbecke, 2003). 

Η καλύτερη στόχευση προϋποθέτει καλύτερα εξοπλισμένα σχολικά κτίρια, τη 

διατήρηση ενός ικανού και καλά εκπαιδευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, 

αναβάθμιση του διδακτικού υλικού και βελτίωση των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα μπορούν να θεωρήσουν ότι η επένδυση στην 

εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ποιότητα και την παραγωγικότητα του 

σχολείου, τα οφέλη των οποίων είναι μόνο μακροπρόθεσμα (Σπυροπούλου, 

Αντωνακάκη, Κοντάρης, 2007· Brookes & Saiti, 2003). Δεδομένου ότι η παροχή 

δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού 

της κυβέρνησης και καταναλώνει σημαντικούς πόρους, όχι μόνο το ποσοστό του 

ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού γίνεται ένα βασικό ζήτημα, αλλά και η 

αξιοποίησή του κατά τον μέγιστο αποτελεσματικό τρόπο, η ορθολογική κατανομή 

των διαθέσιμων πόρων και η συνοχή του με τους γενικούς στόχους της εκπαίδευσης 

παραμένει εμβληματικής σημασίας. 

Ωστόσο, στην Ελλάδα, η τελική απόφαση για το πόσα χρήματα δαπανώνται ανά 

μαθητή στην δημόσια εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο λαμβάνεται από την κεντρική 

κυβέρνηση. Έτσι, είναι το ελληνικό κράτος που καθορίζει τον προϋπολογισμό ενός 

σχολείου και όχι το ίδιο το σχολείο. Ενώ η βιβλιογραφία για τις ελληνικές 
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εκπαιδευτικές δαπάνες δεν περιέχει ουσιαστική εμπεριστατωμένη συζήτηση για τη 

χρηματοδότηση των σπουδών, είναι γενικά αποδεκτό από την πλειονότητα των 

ελληνικών εκπαιδευτικών ερευνητών ότι η κεντρική παροχή δημόσιων εκπαιδευτικών 

δαπανών αυξάνει τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά έξοδα και συνεπώς δεν μπορεί 

να είναι οικονομικά αποδοτική (Καλούτσης, 2007 ·Σαΐτη & Σαΐτης, 2007  Σαΐτης, 

2008  Σπυροπούλου και συν., 2007· Ψαχαρόπουλος, 1999). Σύμφωνα με πολλούς 

Έλληνες εκπαιδευτικούς ερευνητές (Ζμας, 2007· Καλούτσης, 2007· Παπαναούμ, 

1995· Σαΐτης, 2008· Σπυροπούλου και συν., 2007  Τερζής, 2010  Brookes & Saiti, 

2003· Psacharopoulos, 2003) το εκπαιδευτικό σύστημα επιτρέπει την επαρκή παροχή 

ορισμένων υπηρεσιών, δεν μπορεί να παράσχει αποτελεσματικά άλλες ζωτικές 

υπηρεσίες, όπως διδακτικό υλικό και βελτιωμένη υποδομή, εξαιτίας των 

χαρακτηριστικών του συστήματος: (1) η εφαρμογή των σχετικών προϋπολογισμών 

απαιτεί πολλά στάδια έγκρισης από τα αρμόδια Υπουργεία και (2) είναι μάλλον 

αδύνατο μια κεντρική αρχή να αναγνωρίσει και να κατανοήσει καλύτερα τις 

πρακτικές ανάγκες κάθε επιμέρους σχολικής μονάδας. Επομένως, η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση των σχολείων είναι οδυνηρά αργή, 

γεγονός που εμποδίζει τα σχολεία να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με τους 

παρόχους υπηρεσιών τους και επομένως θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του σχολείου 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Παρά τα πλεονεκτήματα της οικονομικής 

αυτονομίας του σχολείου, όπως την ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του 

σχολείου και τη μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη (Nir, 2007, p. 431), υπάρχουν 

αναπόφευκτες δυσκολίες στην επίτευξη αυτού του στόχου.  

Προκειμένου ένα σύστημα χρηματοδότησης των σχολείων να είναι διαφανές 

όσον αφορά τις διαδικασίες κατανομής των πόρων, για την αποτελεσματική 

διαχείριση των οικονομικών πόρων του σχολείου και προκειμένου τα μέλη του να 

απολαμβάνουν κοινωνική ισότητα και ισότιμη εκπαίδευση, τότε ένα κατάλληλο 

κρατικό σύστημα παρακολούθησης θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση, με το 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Arunatilake & Jayawardena, 2010 ·Levin & Naylor, 2007  Levin & Fullan, 2008  

Nir, 2007  West, 2009).  
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Ως εκ τούτου, πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των βαθμών 

συγκεντρωτισμού και αποκέντρωσης, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, να ενισχύονται οι δημιουργικές πρωτοβουλίες προς όφελος της δημόσιας 

εκπαίδευσης, να εξασφαλίζεται ο κοινωνικός έλεγχος και. να σχεδιάζεται μια 

δημοκρατική εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς στη 

σχολική διαδικασία έχουν δώσει κατά καιρούς έμφαση στην αναβάθμιση της 

ποιότητας των δημόσιων σχολείων και στη μαθησιακή εμπειρία (Stair, Rephann, & 

Heberling,, 2006). Οι Levin και Naylor (2007, p. 156) αναγνωρίζουν επίσης ότι το 

δημόσιο χρήμα που διαχειριζόμαστε πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το μεγαλύτερο 

όφελος των μαθητών. Βεβαίως, η αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων θα 

ενίσχυε την συνολική ποιότητα της εκπαίδευσης. Εντούτοις, αυτό πρέπει να 

επιτευχθεί με έναν ισότιμο παράγοντα, αφού η ισότητα στη σχολική οικονομική 

παροχή συνδέεται στενά με την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών (Levacic, 2008  

West, 2009). Επομένως, εάν η ελληνική κοινωνία αναλάβει περισσότερα καινοτόμα 

καθήκοντα, όπως την βελτιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών επιδόσεων 

και την επιδίωξη της εκπαίδευσης για την ισότητα ευκαιριών, τότε το σημερινό 

εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα πρέπει να κινηθεί προς μια πιο σχολική 

διαδικασία χρηματοδότησης του σχολείου. 

 

1.1.4 Μεταθέσεις των Εκπαιδευτικών  

 

Η έννοια της διατήρησης των εκπαιδευτικών έχει αυξανόμενη σημασία καθώς η 

έκτασή της έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της εργασίας των 

εκπαιδευτικών. Η διατήρηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες έχει γίνει όλο 

και πιο εμβληματικής σημασίας τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας για τον καθορισμό της ποιότητας των σχολείων, στην 

ικανοποιητική ανταπόκριση στους στόχους ενός υγιούς σχολικού συστήματος. Η 

συστηματική και πλήρης εφαρμογή των αναπτυξιακών στρατηγικών των 

εκπαιδευτικών καθώς και η εναρμόνιση αυτών των στρατηγικών με τις βασικές αρχές 



 

25 

 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού φαίνεται να αποτελεί κορυφαία 

προτεραιότητα για εκείνους που στοχεύουν στην ποιότητα στην εκπαίδευση. Η 

σταθερότητα, η συνέπεια και η εγκυρότητα αυτών των στρατηγικών μπορούν να 

επιτρέψουν την επίτευξη της αποτελεσματικότητας του σχολείου μέσω σημαντικών 

αλλαγών που είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα (Fullan, 2008). 

Τρία βασικά στοιχεία της σχολικής διαδικασίας - η ποιότητα, το κλίμα και η 

κουλτούρα είναι αλληλένδετα. Πράγματι, τα προσόντα των εκπαιδευτικών και τα 

χαρακτηριστικά των σχολείων, όπως το κλίμα και η κουλτούρα, είναι ουσιαστικά 

σημαντικοί παράγοντες για τον προσδιορισμό των καλά καταρτισμένων 

εκπαιδευτικών (Hopkins & Stern, 1996). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί 

υψηλής ειδίκευσης είναι πιο πρόθυμοι να επιδιώξουν μεθόδους πιο αποτελεσματικής 

διδασκαλίας που θα βελτιώσουν την απόδοσή τους και το ηθικό τους (Ingersoll, 2001 

·Ingersoll & Smith, 2003  Willis, 2010) και ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

συνδέεται στενά με τη σχολική επίτευξη των μαθητών και την ανάπτυξη, ότι το 

σχολικό κλίμα και η κουλτούρα είναι ισχυροί καθοριστικοί παράγοντες για τη 

διατήρηση ποιοτικών εκπαιδευτικών (Boyd, Grossman, Ing, Lankford, Loeb, & 

Wyckoff, 2011· Hopkins & Stern, 1996· Futernick, 2007· Ingersoll, 2001· Ingersoll 

& Smith, 2003· Johnson & Donaldson, 2006· Johnson, Kraft., & Papay, 2012· Nir, 

2002) και παράλληλα ότι η απόδοση ενός σχολείου διαφέρει από σχολική μονάδα σε 

σχολική μονάδα ανάλογα με τις διαφορές στο κλίμα του σχολείου και της 

κουλτούρας, τότε το ζήτημα της απορρόφησης και της διατήρησης των 

εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα- μεταξύ άλλων ζητημάτων των εκπαιδευτικών- 

είναι σαφώς έντονη για τη μελλοντική ανάπτυξη οποιασδήποτε χώρας. 

Υπό αυτή την προοπτική, ο Huselid (2005), στην έρευνά του για τον αντίκτυπο 

των Εργασιακών Πρακτικών Υψηλών Επιδόσεων, διαπίστωσε ότι οι εταιρείες με 

εργαζόμενους με δεξιότητες, με οργανωσιακές δομές και κίνητρα με επιδόσεις των 

εργαζομένων κάτω από τον μέσο όρο είχαν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών των 

εργαζομένων. Έτσι, σαφώς, για να είναι αποτελεσματική η εκπαιδευτική πολιτική – 

κυρίως για να μειωθεί ο αριθμός των αιτήσεων των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών – 
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τότε οι πρακτικές υψηλής απόδοσης της ανθρώπινου δυναμικού υψηλής απόδοσης 

πρέπει να εφαρμοστούν, μαζί με τις πρακτικές παροχής μεγαλύτερων κινήτρων για το 

διδακτικό προσωπικό και αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης αναφορικά με τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες τους. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών του 

σχολικού περιβάλλοντος και η ανάπτυξη των υψηλά ειδικευμένων εκπαιδευτικών 

πρέπει να είναι βασικά ζητήματα για οποιαδήποτε εκπαιδευτική πολιτική (Saiti, 

2012). 

Με ιδιαίτερη αναφορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι μεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς διαταράσσουν τη σταθερότητα του σχολείου, 

δημιουργούν αρνητικό σχολικό κλίμα και επενεργούν αρνητικά στο ηθικό των 

εκπαιδευτικών και στη σχολική επίτευξη των μαθητών. Σύμφωνα με τον ελληνικό 

νόμο 1566/1985 άρθρο 16, τον Ελληνικό Νόμο 3848/2010 και τα Προεδρικά 

Διατάγματα 50/1996, 100/1997 και 39/1998, ο Υπουργός Παιδείας μπορεί να 

επιτρέψει τη μετάθεση του εκπαιδευτικού από το ένα σχολείο στο άλλο υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη κενή θέση. Επιπλέον, η μετάθεση ενός 

εκπαιδευτικού επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει συμφωνία της σχετικής διοίκησης  των 

κεντρικών οργάνων στο Υπουργείο Παιδείας  (Saiti, 2012). 

Η διαθέσιμη έρευνα για τις επιπτώσεις των μεταθέσεων του ελληνικού 

διδακτικού προσωπικού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι περιορισμένη. Ωστόσο, 

ορισμένοι Έλληνες ερευνητές (Δάρρα, Υφαντή, Προκοπιάδου, 2010· Προκοπιάδου, 

2009· Φύκαρης, 2002· Saiti, 2009
α
·Saitis & Eliophotou-Menon, 2004) έχουν 

διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο ίδιο σχολείο για 

περίοδο μικρότερη των τεσσάρων ετών. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι όσοι έχουν πάρει 

μετάθεση σε άλλο σχολείο έχουν στην πραγματικότητα αλλάξει σχολική μονάδα έως 

και πέντε φορές. Πράγματι, ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών έχουν αλλάξει 

σχολική μονάδα περισσότερο από πέντε φορές (Δάρρα και συν., 2010). Επιπλέον, οι 

ίδιοι ερευνητές συνήγαγαν το συμπέρασμα ότι οι κυριότεροι λόγοι για τη μετάθεση 

ενός εκπαιδευτικού είναι κυρίως η απόκτηση μιας καλύτερης θέσης, η προτίμηση 
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εργασίας στα αστικά σχολεία και ενός καλύτερου σχολικού  περιβάλλοντος που θα 

διευκολύνει τη συνεργασία. Μια άλλη εμπειρική μελέτη στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό (Σαΐτης, 2001) κατέδειξε ότι η κινητικότητα των εκπαιδευτικών 

συσχετίζεται έντονα με την ικανοποίηση και ως εκ τούτου με τις προσδοκίες, τα 

κίνητρα και τις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ο ίδιος ερευνητής έδειξε μια 

τάση για μεταθέσεις πρέπει να αναζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς με σχετικά λίγα 

χρόνια διδακτικής εμπειρίας, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη θέση. Άλλη 

συναφής έρευνα (Saiti, 2009a· Φύκαρης, 2002) διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στα επαρχιακά σχολεία έχουν περιορισμένη διδακτική 

εμπειρία στην εκπαίδευση στην επαρχία και ως εκ τούτου παραμένουν μόνο για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα σε τέτοια σχολεία. Επίσης ενδιαφέρει το εύρημα από 

μια εμπειρική μελέτη για την ελληνική σχολική στελέχωση (Δάρρα και συν., 2010) 

που καταδεικνύει ότι η πλειονότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών θεωρούν ότι το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών είναι σχετικά 

αναποτελεσματικό. 

Συνεπώς, η έρευνα εγείρει σίγουρα ερωτήματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο 

το τρέχον σύστημα ικανοποιεί τις ανάγκες και των δύο πλευρών, δηλαδή του 

σχολείου των εκπαιδευτικών και του σχολικού συστήματος, το οποίο πρέπει να 

λειτουργήσει ομαλά. Καθώς η ελληνική κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη να 

καθησυχάσει τον δημόσιο τομέα με τη στήριξη της δημοσιονομικής σταθερότητας 

και τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος και παράλληλα συνειδητοποίησε ότι η 

μετάθεση και η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού απαιτεί περισσότερο χρόνο, 

κόστος και προσπάθεια, το ελληνικό κράτος πράγματι κατέβαλε προσπάθειες για την 

αποτελεσματικότερη χρήση του διδακτικού προσωπικού, και έτσι μείωσε τον αριθμό 

των εκπαιδευτικών που μεταφέρθηκαν (Saiti, 2012). Ωστόσο, το πρόβλημα της 

μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών στο ελληνικό σχολικό σύστημα εξακολουθεί να 

υφίσταται, καθώς ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών τόσο στην πρωτοβάθμια 

όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ζητούν μετάθεση (Δάρρα και συν., 2010). 

Καθώς η διαχείριση της σχολικής μονάδας και το κλίμα στο σχολείο εν γένει 

συνδέονται στενά με τη δέσμευση των εκπαιδευτικών, αυτός ο υπερβολικός αριθμός 



 

28 

 

εκπαιδευτικών της Ελλάδας που επιθυμούν να μετατεθούν, υποδηλώνει μια δραστική 

ανάγκη για βελτίωση του σχολικού συστήματος και πρέπει να είναι πρωταρχικής 

σημασίας της εκπαιδευτικής πολιτικής. Μια περαιτέρω μείωση του αριθμού των 

μεταθέσεων μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη από το ελληνικό κράτος, δεδομένου ότι 

ο ισχύων νόμος επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μετατίθενται σύντομα μετά την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο υψηλότερος ρυθμός μεταθέσεων των εκπαιδευτικών 

έχει αποσταθεροποιητική επίδραση στις επιδόσεις του σχολείου, καθώς απαιτεί 

πρόσθετο κόστος και προσπάθεια, ιδιαίτερα σε θέματα γραφειοκρατίας, πρόσληψης 

(ή μετάθεσης από άλλο μέρος) του αναγκαίου προσωπικού α (Boyd et al., 2011, 

Brown & Schainker, 2008· Johnson et al., 2011· Saiti, 2005). Η έρευνα για την 

κινητικότητα των εκπαιδευτικών (Δάρρα και συν., 2010· Φασούλης, 2001· Boyd et 

al., 2011· Brown & Schainker, 2008· Ingersoll & Smith, 2011) έχει εντοπίσει τα 

κύρια μειονεκτήματα των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών: διαταραχή του διδακτικού 

προγράμματος της σχολικής μονάδας, μείωση του επιπέδου των μαθητών, δημιουργία 

αρνητικού σχολικού κλίματος και απώλεια εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ 

των εκπαιδευτικών του σχολείου και των γονέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Πράγματι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ποιότητα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας είναι αλληλεξαρτώμενοι, όπως 

οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί (Boyd et al., 2011· Brown & Schainker, 

2008), και οι παράγοντες που καθορίζουν το «καλό σχολείο» είναι η σταθερότητα και 

η συνοχή του διδακτικού προσωπικού, τότε σαφώς η υψηλή κινητικότητα των 

εκπαιδευτικών θα επηρεάσει αρνητικά όλες αυτές τις πτυχές (Hirsch & Emerick, 

2007· Ingersoll & Smith, 2003· Johnson et al., 2011). 

 

1.1.5 Επιλογή Διευθυντικού Προσωπικού  

 

Η αποτελεσματικότητα, η επάρκεια και η ποιότητα είναι μάλλον αυθαίρετοι όροι, 

όταν εφαρμόζονται στα σχολεία δεδομένου ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεωρία για 

να ερμηνευθεί τι ακριβώς αποτελεί ένα αποτελεσματικό και ποιοτικό σχολείο. 
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Ωστόσο, διάφοροι ερευνητές (Bush, 2008· Harris, 2005, 2010· Hargreaves, 2009; 

Hargreaves & Fink, 2008· Leithwood, Jantzi, Earl, Watson, Levin, & Fullan, 2004· 

Middlewood, 2010· Moolenaar, Daly, & Sleegers, 2010) έχουν προσδιορίσει την 

«ηγεσία» και την ανάπτυξή της ως παράγοντα ζωτικής σημασίας για την 

αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση του σχολείου. Πράγματι, είναι η ποιότητα της 

«ηγεσίας» που εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βελτίωση των σχολείων καθώς και 

της αρμονικής και αποτελεσματικής λειτουργίας, καθιστώντας το προσωπικό όραμα 

του διευθυντή του σχολείου ένα ζωτικό παράγοντα για την επίτευξη των σχολικών 

στόχων. Διάφοροι ερευνητές (Hallinger & Heck, 2004· Harris, 2005, 2010; 

Leithwood et al., 2004· Southworth, 2002) συμφωνούν ότι η αναβάθμιση της 

σχολικής μονάδας απαιτεί τον συντονισμό της κατανεμημένης δράσης και μια ισχυρή 

δέσμευση, και ότι αυτό προσφέρεται καλύτερα στους ηγέτες των σχολείων μέσω της 

κατάρτισης και των κατάλληλων πολιτικών. 

Συγκεκριμένα, ο Harris (2005, p. 74) ανέφερε ότι, ανεξάρτητα από τον βαθμό 

επένδυσης στη  σχολική ηγεσία μεταξύ των χωρών, η ηγεσία και η ανάπτυξη της 

ηγεσίας διαθέτουν κεντρική θέση στην εκπαιδευτική τους πολιτική στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, η σχολική «ηγεσία» διαδραματίζει βασικό ρόλο στη 

διαδικασία της διοίκησης, προκειμένου να προωθήσει τα σχολικά συμφέροντα και 

τους στόχους μέσα στο σύστημα, να δημιουργήσει γνώσεις, να παράγει 

αποτελεσματικά δίκτυα και να ενισχύσει τη συνεργασία. Βεβαίως, η αποτελεσματική 

ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση στο πλαίσιο του συστήματος απαιτεί τη γνώση και 

την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών, δύο βασικών στοιχείων που γεφυρώνουν 

το χάσμα μεταξύ του οράματος, του ιδανικού σεναρίου και της πραγματικότητας. Η 

«ηγεσία» του σχολείου συνδέεται με προσωπικές ιδιότητες, όπως την επικοινωνία,  

τις δεξιότητες, το σχολικό όραμα και τις αξίες, τα κίνητρα, την καινοτομία και τη 

δημιουργικότητα (Bush, 2008· Harris, 2005· Saiti, 2009b). Έτσι, η σχολική «ηγεσία» 

είναι καθοριστικός παράγοντας που προάγει την ποιότητα του σχολείου καθώς 

συνεπάγεται επιρροή στις κοινωνικές διαδικασίες και ικανοποιητικά επιτυγχάνει τους 

στόχους και το όραμα ενός βιώσιμου καινοτόμου συστήματος (Bush, 2008). 
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Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός του 

ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής 

(Mullins, 1996, p. 764) αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της 

σχολικής «ηγεσίας», στην επιδίωξη της ποιότητας της εκπαίδευσης. Έτσι, 

προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα στην «ηγεσία» του σχολείου, η χρήση των 

εργασιακών πρακτικών υψηλής απόδοσης οι οποίες περιλαμβάνουν διαδικασίες 

πλήρους πρόσληψης και επιλογής εργαζομένων, εκτεταμένη συμμετοχή και κατάρτιση 

των εργαζομένων και βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων τόσο 

των τωρινών όσο και των δυνητικών εργαζομένων (Huselid, 2005, p. 121) έχουν 

ιδιαίτερη σημασία καθώς έχουν θετικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του 

σχολείου. Σε μια εποχή που αρκετοί ερευνητές (Harris, 2005, 2010· Hargreaves, 

2009· Hargreaves & Fink, 2008  Winter & Morgenthal, 2002) έχουν προσδιορίσει τον 

ρόλο ενός σχολικού ηγέτη ως διαδικασία εξελισσόμενη, εφόσον απαιτεί όλο και 

μεγαλύτερη ευθύνη και καθίσταται όλο και πιο πολύπλοκη, ενώ η αποτελεσματική 

στελέχωση των θέσεων της σχολικής «ηγεσίας» εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα 

πρόκληση σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες, καθώς καθίσταται δυσκολότερο να 

βρεθούν και να διατηρηθούν οι ποιοτικοί ηγέτες των σχολείων, ώστε να διασφαλιστεί 

η ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Η απουσία μιας κατάλληλης διαδικασίας 

επιλογής για την «ηγεσία» μειώνει αναπόφευκτα την πιθανότητα προσέλκυσης και 

τον διορισμό των υποψηφίων με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, εμποδίζοντας έτσι 

την ποιότητα της σχολικής μονάδας, μια πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η 

δημόσια εκπαίδευση (Saiti, 2012). 

Στην Ελλάδα, το κράτος επιδίωξε να διατηρήσει έναν εξέχοντα ρόλο στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, καταλήγοντας σε μια κατάσταση στην οποία την ευθύνη για 

την πρόσληψη και την επιλογή των σχολικών διευθυντών (ως ηγετών) της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχε η κεντρική κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 3467/2006, η επιλογή των σχολικών ηγετών 

βασιζόταν σε ορισμένα κριτήρια, ενώ οι υποψήφιοι αξιολογούνταν βάσει αυτών των 

κριτηρίων και βαθμολογούνταν με ανώτατη βαθμολογία το 100. Τα κριτήρια 

χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 
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(1) εμπειρία στην υπηρεσία. 

(2) επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση 

(3) την προσωπικότητα του υποψηφίου  

(4) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Saiti, 2012) 

Τον Μάιο του 2010, παρόλο που ένας νέος νόμος (N. 3848/2010) εισήγαγε 

μικρές τροποποιήσεις στη διαδικασία επιλογής της σχολικής «ηγεσίας», το σύστημα 

επιλογής παρέμεινε κυρίως το ίδιο. Πράγματι, παρόλο που τα κριτήρια επιλογής 

εξακολουθούν να διαιρούνται στις παραπάνω κατηγορίες, δεν τους απονέμεται 

βαθμολογία ως το 100 αλλά ως το 65. Για την αξιολόγηση της προσωπικότητας, την 

οποία εισήγαγε ο προηγούμενος νόμος (N. 3467/2006), η εξεταστική επιτροπή 

διενεργεί συνέντευξη στους υποψηφίους και στη συνέχεια αξιολογεί κατά πόσον ή 

όχι υποψήφιος έχει την ικανότητα για επίλυση προβλημάτων, για ανάληψη 

πρωτοβουλιών (διδακτικών, οργανωσιακών, διοικητικών), να δημιουργήσουν το 

κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς να 

ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Σύμφωνα με ένα νέο νόμο (N. 3848/2010), ο οποίος 

αναφέρεται στη διαδικασία συνέντευξης, η επιτροπή επιλογής ζητάει από τον 

εκπαιδευτικό να παρουσιάσει μια μελέτη περίπτωσης που σχετίζεται με τη λειτουργία 

μιας σχολικής μονάδας. Ο υποψήφιος πρέπει στη συνέχεια να συζητήσει τη μελέτη με 

την ομάδα και να απαντήσει σε ερωτήσεις που βασίζονται σε αυτή τη μελέτη 

περίπτωσης. Η τελική αξιολόγηση του υποψηφίου περιλαμβάνει μια σειρά 

πιστώσεων που δίδονται κατά αναλογία του αριθμού των ετών υπηρεσίας του 

υποψηφίου στη δημόσιας εκπαίδευσης, με συγκεκριμένο ανώτατο όριο. 

Προηγουμένως, το όριο αυτό καθορίστηκε στα 16 έτη, δηλαδή όποιος έχει 17 ή 

περισσότερα έτη σχετικής προϋπηρεσίας,  θα έχει την ίδια μοριοδότηση με κάποιον 

με 16ετή εμπειρία. Η μεγάλη διαφορά που επιφέρει ο νέος νόμος είναι η αρχαιότητα 

με μεγάλη έμφαση. Τώρα, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να κερδίσει πίστωση για μέχρι 

24 χρόνια προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση (Saiti, 2012) 
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Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το ισχύον (και πιο πρόσφατο) νομοθετικό πλαίσιο, ο 

Έλληνας νομοθέτης εξακολουθεί να επιμένει ότι η επιλογή ενός σχολικού ηγέτη 

επηρεάζεται ουσιαστικά από την αρχαιότητα στη σχολική μονάδα, παρά από άλλα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά για αυτήν την επιλογή, όπως είναι οι δεξιότητες για την 

«ηγεσία». Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να είναι αμφίβολο κατά πόσον ο εκπαιδευτικός 

που επιλέγεται είναι κατάλληλος για τη θέση ενός διευθυντή σχολείου, λόγω της 

αυξανόμενης ανάγκης για καινοτομία και δημιουργικότητα (Γεωργογιάννης, Λάγιος, 

Μανίκα & 2005· Σαΐτης, 2008· Saitis & Eliophotou-Menon, 2004). Η εμπειρία είναι 

πράγματι σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία επιλογής, καθώς συνδέεται με τις 

προδιαγραφές προσώπων και συνεπάγεται πλεονεκτήματα όπως το στοιχείο της 

αντικειμενικότητας, της αναγνώρισης  των προσπαθειών των εκπαιδευτικών και των 

συνολικών επιδόσεων. Μπορεί να επιτρέψει στο άτομο να διαχειριστεί δυσκολίες πιο 

αποτελεσματικά και να ενισχύσει τις ευκαιρίες προώθησης. Εντούτοις, η προαγωγή 

ενός ανώτερου εκπαιδευτικού ως αποτέλεσμα ενός προ-αισθήματος ή μιας σχετικής 

εμπειρίας που ίσως δεν περιλαμβάνει διευθυντικές ευθύνες δεν μπορεί να εγγυηθεί 

την επιτυχή πρόσληψη του σωστού προσώπου και σίγουρα δεν προάγει 

αποτελεσματικούς ηγέτες (Σαΐτης, 2002· Saitis and Eliophotou-Menon, 2004). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Townley (2005, p. 66), τα συστήματα αρχαιότητας είναι 

μηχανισμοί μέσω των οποίων η κατάταξη είναι μαζική. Η κατάταξη των θέσεων 

εργασίας εξασφαλίζει ουσιαστικά την παραγγελία ενός πληθυσμού. Αλλά μέσω της 

μείωσης των δραστηριοτήτων σε μια ταξινόμηση των παραγόντων της εργασίας και της 

μεταγενέστερης μετάφρασής τους σε αριθμητική αναπαράσταση ή συμπλήρωση, ο 

πληθυσμός των θέσεων εργασίας καταλήγει να καλυφθεί από κατάλληλο προσωπικό. 

Βέβαια, πολλοί που έχουν ερευνήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Σαΐτης, 

2008· Eliophotou-Menon & Saitis, 2006· Saitis & Eliophotou-Menon, 2004) 

συγκλίνουν στα συμπεράσματά τους ότι η παραπάνω διαδικασία επιλογής δίνει 

έμφαση μόνο στις τυπικές γνώσεις των υποψηφίων, χωρίς καμία αναφορά στα 

πρακτικά προσόντα της εκπαιδευτικής διοίκησης. Πράγματι, αν και στην ελληνική 

νομοθεσία είχε καταβληθεί προσπάθεια για τη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής 

των εκπαιδευτικών ηγετών, εξακολουθεί να υπάρχει αμφιβολία εάν αυτή η 
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διαδικασία επιλογής ενός σχολικού ηγέτη θα προσδιόριζε τον καταλληλότερο 

αιτούντα και θα διατηρούσε την ποιότητα στο σύστημα. Όπως υποδεικνύει ο 

Middlewood (2010), στην ανάλυση των διαφορών μεταξύ των διαδικασιών επιλογής 

σε κεντρικά και αυτόνομα εκπαιδευτικά συστήματα, μια κεντρική διαδικασία δείχνει 

μικρή συνειδητοποίηση του θεσμικού πλαισίου και μπορεί απλώς να ενισχύσει τις 

εθνικές προκαταλήψεις. Δεδομένου ότι ένας αποτελεσματικός διευθυντής δεν είναι 

σίγουρα αυτός που διαθέτει πολυετή εμπειρία αλλά εκείνος που έχει γνώσεις και 

διοικητικές δεξιότητες (Dean, 1995, p. 12-18) και η έννοια της ποιοτικής «ηγεσίας 

«έγκειται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά (Hopkins & Stern, 1996, p. 501-502), τότε 

αυτά τα βασικά στοιχεία μπορούν να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν μόνο μέσω 

προσεκτικής προετοιμασίας, κατάρτισης και ανάπτυξης που θα ενισχύσει τις 

παραγωγικές ικανότητες των σχολικών ηγετών, τη συσσώρευση γνώσεων και την 

κατάκτηση δεξιοτήτων. Με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάρτιση και την ανάπτυξη των 

σχολικών ηγετών στην Ελλάδα (ως κύριος δείκτης ποιότητας στην εκπαίδευση), 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 105657/2002 δεν υπάρχει αναφορά τόσο στη 

διοίκηση όσο και σε πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικής διοίκησης. Τα τελευταία χρόνια 

έγιναν πολλές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με την πολιτική κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών των σχολείων και ο αριθμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

αυξήθηκε. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία για μια συστηματική 

προσέγγιση στο σχεδιασμό της σχολικής «ηγεσίας» που θα μπορούσε να 

δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ των αντικειμενικών στόχων, των ανθρώπων και 

της δομής ενός σχολείου ή ενός εγγενούς πλαισίου που διδάσκει την πολιτική των 

υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης μιας συστηματικής προσέγγισης όσον αφορά την 

πρόσληψη και την επιλογή. Τούτου λεχθέντος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μια σειρά 

από προγράμματα είναι διαθέσιμα από την άποψη της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης 

για εκείνους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να έχουν επαγγελματική ανάπτυξη 

και αυτό το βήμα ταυτίζεται με την απόκτηση επιπλέον προσόντων για όσους μπορεί 

να ενδιαφέρονται να επιδιώξουν τον ρόλο της σχολικής «ηγεσίας» το μέλλον. Είναι 

βέβαιο ότι τα προγράμματα αυτά μπορούν να παρακολουθηθούν ακόμη και από τους 
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διευθυντές των σχολείων, αλλά παραμένει προαιρετικό και ως εκ τούτου ο 

αντίκτυπός του υπήρξε δύσκολο να μετρηθεί (Saiti, 2012). 

 

1.1.6 Διαχείριση Συγκρούσεων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

 

Η εξουσία συνδέεται άρρηκτα με την ενδυνάμωση η οποία συνιστά μια 

νοοτροπία ή ένα προσανατολισμό που καθορίζει την προσωπική αίσθηση του ατόμου 

αναφορικά με την εξουσία (Boudrias, Gaudreau, Savoie, & Morin, 2009). Πρόκειται 

για ένα σύνθετο φαινόμενο και ως τέτοιο, η ενδυνάμωση υφίσταται ως κοινωνική, 

πολιτιστική ψυχολογική και πολιτική διαδικασία (Uner & Turan, 2010). Στο πλαίσιο 

των λειτουργιών του οργανισμού, η ενδυνάμωση του προσωπικού συμβάλλει στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας (Abdollahzadeh, 2013). Κατ’ επέκταση, η 

ενδυνάμωση των εργαζομένων δημιουργεί μια νοοτροπία ιδιοκτησίας,  στην οποία οι 

εργαζόμενοι ενεργούν για να προωθήσουν τους οργανωσιακούς στόχους χωρίς 

ώθηση, καθώς αποτελούν όλο και πιο καινοτόμους άτυπους ηγέτες (Uner & Turan, 

2010). Σύμφωνα με τον Kanter (1977), οι «managers» χρειάζονται περισσότερο μια 

πεποίθηση της προσωπικής εξουσίας, θα πρέπει επίσης να έχουν την υποστήριξη των 

οργανωσιακών ρόλων και δομών. Οι οργανισμοί, που ενθαρρύνουν την αυτοδιάθεση, 

κατά την άσκηση των οργανωσιακών στόχων επιλέγουν τους «managers» και τους 

ηγέτες, που είναι αφοσιωμένοι και διαμερίζουν την εξουσία ανάμεσά τους 

(Laschinger, Gilbert, Smith & Leslie, 2010). Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί αυτοί 

απολαμβάνουν βελτιωμένη απόδοση, ιδίως όσον αφορά τον δημοσιονομικό τομέα, 

την ποιότητα και τα επιχειρησιακά μέτρα, υποδεικνύοντας ένα όφελος για τους 

οργανισμούς, που προωθούν την κουλτούρα της ενδυνάμωσης (Laschinger, Gilbert, 

Smith & Leslie, 2010). 

Για την προώθηση της κουλτούρας της ενδυνάμωσης, η ηγεσία πρέπει να 

αναπτύξει την κατανόηση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσής της. 

H Hopen (2010) ανέφερε μια σειρά από πρώιμες μελέτες που διερεύνησαν την πηγή 

ενέργειας για την «ηγεσία», περιλαμβανομένης της ορθολογικής-νομικής (συστάθηκε 
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με κανόνες και νόμους), παραδοσιακής (που σχετίζονται με την κοινωνική δομή), και 

χαρισματικής (που συνδέονται με την εμπνευσμένη ικανότητα). Η ισχύς προέρχεται 

από ποικίλες πηγές και η έκφρασή της είναι εξίσου πλούσια (Thomas & Hardy, 

2011). Χαρίεις managers μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράγοντες αλλαγής σε 

καταστάσεις, που απαιτούν χάρισμα, αλλά η συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητά τους 

εξαρτάται από την ισχύ, που μεταφέρεται μέσω οργανωσιακών κανόνων και ρόλων 

(Higgs & Rowland, 2011). Η οργανωσιακή δομή έχει σημασία κατά την αξιολόγηση 

της κατανομής εξουσίας και την έκταση της κοινής λήψης αποφάσεων (Kanter, 

1977). Στην περίπτωση της εξουσίας, η ιεραρχία έχει σημασία. Η εξουσία υπάρχει σε 

μία ποικιλία μορφών, και δεν είναι όλες οι μορφές, που υποστηρίζουν τη 

συμμετοχική διαχείριση και την ενδυνάμωση. Ο Glover (1992) πραγματοποίησε μια 

διαχρονική μελέτη περίπτωσης για να διερευνήσει τη χρήση καταναγκαστικής 

εξουσίας. Στη μελέτη του Glover, η διαχείριση μετέρχεται αυταρχικές συναλλακτικές 

μεθόδους ηγεσίας, που αρχικά αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Οι ιδιοκτήτες των 

οργανισμών, που βρίσκονταν υπό εξέταση, χαρακτηρίζονται από σκόπιμη 

συγκέντρωση κάθε εξουσίας λήψης αποφάσεων στο εκτελεστικό επίπεδο ηγεσίας 

(Glover, 1992). Με τον καιρό, οι εξωτερικές δυνάμεις δημιούργησαν ένα ασταθές 

περιβάλλον, που η ηγεσία του οργανισμού απέτυχε να αντιμετωπίσει (Glover, 1992). 

Από τον οργανισμό απουσίαζε μια ποικιλία ιδεών, οι εργαζόμενοι υπέστησαν ηθική 

ζημιά, ενώ ο οργανισμός γνώρισε μια πτώση της ποιότητας και αύξηση των δόλιων 

δραστηριοτήτων (Glover, 1992). Ο οργανισμός υπέστη σημαντικές ζημίες και οι 

λειτουργίες της ηγεσίας περιορίστηκαν δραματικά. 

Ο Glover (1992) απέδωσε αυτή την αποτυχία στην άρνηση του οργανισμού να 

συνεργαστεί, στην άγνοια του εξωτερικού περιβάλλοντος, και στην παράλειψη του 

ανθρώπινου παράγοντα από την οργανωσιακή αλλαγή. Οι ελλείψεις αυτές συνέβαλαν 

σε μια αντίσταση του οργανισμού στην αλλαγή, καθώς δεν θα μπορούσε να στηρίξει 

την ανάπτυξη. O Glover ανέδειξε ότι η συμμετοχική διοίκηση ή οι τεχνικές της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας δεν θα μπορούσαν να εγγυηθούν την επιτυχία, αλλά 

υπέθεσε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον οργανισμό να προσπελάσει τις 

προκλήσεις. Αυτό το παράδειγμα οργανωσιακής αποτυχίας προτείνει την εξέταση 
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των τρεχουσών εκφράσεων εξουσίας στο εσωτερικό ενός οργανισμού ενώ μια 

εξερεύνηση των πρακτικών καταμερισμού της εξουσίας θα μπορούσε να ευεργετήσει 

την οργανωσιακή καταλληλότητα. 

H οργανωσιακή δύναμη είναι πολύπλοκη και δεν ερμηνεύεται απλά μέσα στο 

πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων (Kanter, 1977). Η τυπική ισχύς περιλαμβάνει 

την διακριτική δύναμη που συνδέεται με τις αποφάσεις στον χώρο εργασίας (Stewart, 

McNulty, Griffith, & Fitzpatrick, 2010). Σύμφωνα με τον Kanter (1977), η εξουσία 

δεν ακολουθεί πάντα αυτόματα επίσημους τίτλους ή λειτουργίες. Κάθε οργανισμός 

διαθέτει άτυπους ηγέτες που μπορούν να συγκεντρώσουν πόρους για να καλύψουν τις 

οργανωσιακές ανάγκες. Αυτοί οι ηγέτες αντλούν ενέργεια από τις κοινωνικές τους 

συνδέσεις μέσα στον οργανισμό (Stewart et al., 2010). Κοινοί είναι αυτοί οι 

αναποτελεσματικοί διευθυντές και τα στελέχη που δεν μπορούν να επιτύχουν τους 

οργανωσιακούς στόχους με οποιοδήποτε αξιόπιστο, συνεπή τρόπο (Kanter, 1977). 

Όπως περιγράφεται από τον Kanter, η αποτελεσματικότητα έχει να κάνει λιγότερο με 

τους τίτλους ή τις διαπροσωπικές σχέσεις από ό, τι με έναν ειδικό κατανόησης της 

οργανωσιακής δομής. 

Το σχολείο ως κοινωνική οργάνωση αποτελείται από μαθητές, δασκάλους, 

διευθυντές, προσωπικό. Κάθε ένας από αυτές τις ομάδες εκτελεί το δικό του καθήκον 

και συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μια σχολική μονάδα πρέπει να λειτουργεί 

αποτελεσματικά. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, που έχει αναγνωριστεί 

από αρκετούς μελετητές είναι οι αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα 

μέλη της σχολικής κοινότητας και επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των σχολείων 

(Κούλα, 2011· Σαΐτης, 2012· Edmonds, 1979· Gaziel & Ifanti, 2011· Purkey & 

Smith, 1983· Stall & Mortimore, 1997· Woven et al., 2011). 

Στην πραγματικότητα, επιτυγχάνεται η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

μιας εκπαιδευτικής μονάδας, όταν υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των διευθυντών 

και του προσωπικού, μια καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών τους και όταν ικανοποιούνται οι προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
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Από την άλλη πλευρά, η καταθλιπτική και άβολη ατμόσφαιρα αποπνέει ένα αίσθημα 

φόβου και απογοήτευσης, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εργασίας 

των εκπαιδευτικών καθώς και τη συνολική διαδικασία αποτελεσματικότητας της 

σχολικής μονάδας (Iordanides, Bakas, Saiti, & Ifanti, 2014). 

Οι παραπάνω σκέψεις υποστηρίζουν την ιδέα ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ 

του εργασιακού περιβάλλοντος και της αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας. 

Φυσικά, αυτός ο σύνδεσμος δεν συμβαίνει τυχαία. Αντ’ αυτού, ο ρόλος της σχολικής 

ηγεσίας φαίνεται να είναι κρίσιμος δεδομένου ότι υποστηρίζεται ότι το αρχικό 

καθήκον των διευθυντών είναι να σχεδιάσουν και να διατηρήσουν ένα κατάλληλο 

περιβάλλον για αποτελεσματική απόδοση (Koontz & O'Donnell 1984, 94). Στον κόσμο 

της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, η διασφάλιση του προσανατολισμού των 

ατόμων σε μια σχολική μονάδα καθώς και ο συντονισμός όλων των τάσεων με τους 

στόχους της δεν φαίνεται να είναι εύκολο διοικητικό καθήκον. 

Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει ένα σύνολο μεταβλητών, όπως για παράδειγμα η 

έλλειψη συνοχής λόγω της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού (Δάρρα, 

Υφαντή, Προκοπιάδου, & Σαΐτης, 2010) το θέμα των οργανωτικών αδυναμιών 

(Σαΐτης, 2012· Gaziel et al., 2012), η μείωση των υλικών πόρων (Προκοπιάδου, 

2009), οι ατομικές διαφορές των εκπαιδευτικών (Παρασκευόπουλος 2008· Ifanti & 

Fotopoulou, 2010), που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και επηρεάζουν αρνητικά τους 

μαθητές του σχολικού περιβάλλοντος δημιουργώντας συγκρούσεις. 

Όσον αφορά το φαινόμενο των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον των 

σχολείων στην Ελλάδα, ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν εντοπιστεί τα οποία 

αποτελούν την πλειονότητα των εκπαιδευτικών αντιμετώπισε καταστάσεις 

σύγκρουσης με τους επικεφαλής του σχολείου και τους συναδέλφους τους, 

επιβεβαιώνοντας ότι οι συγκρούσεις είναι κοινές μέσα στις κοινωνικές οργανώσεις 

(Σαΐτης, Δάρρα, & Ψάρρη 1996, σ. 136). Επιπρόσθετα, το φαινόμενο των 

συγκρούσεων στα σχολεία είναι ένας από τους λόγους για την ακύρωση ή 

καθυστέρηση ενός συνόλου προσδοκιών και στόχων (Βαλσαμίδης, 1996, σ. 38). 

Παρόλα αυτά, οι διευθυντές των σχολείων χρησιμοποιούν λανθασμένες αυταρχικές 
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πρακτικές, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στις σχέσεις τους με τους δασκάλους και 

οδηγώντας σε μια δυσκολία προώθησης της πορείας του σχολείου (Λυμπέρης, 2003, 

σ. 156). Εντούτοις αξίζει να σημειωθεί ότι η συνύπαρξη των ανθρώπων από το 

διαφορετικό κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, διαφορετικά φύλα και 

ηλικίες και με ποικίλα ενδιαφέροντα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς τείνει να 

διευκολύνει τις συγκρούσεις (Φασούλης, 2006, σ. 523). Τέλος, ενώ οι διευθυντές και 

οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων, στην 

πράξη μπορούμε να αναφερθούμε σε πραγματικές καλές σχέσεις μεταξύ τους σε λίγες 

περιπτώσεις (Koύλα, 2011, σ. 2006). Το φαινόμενο της σύγκρουσης υπάρχει στα 

σχολεία, και οι αιτίες των συγκρούσεων μεταξύ των δασκάλων δεν βασίζονται μόνο 

σε γραφειοκρατικούς λόγους, ή σε προσωπικούς, αλλά φαίνεται πως είναι ένας 

συνδυασμός αυτών (Τόζιου, 2012, σ.117 ). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συγκρούσεις που προκλήθηκαν στο εργασιακό 

περιβάλλον του σχολείου εμφανίζονται ως ένα αναπόφευκτο φαινόμενο στο πλαίσιο 

των συλλογικών προσπαθειών των μελών. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτού του 

θέματος, ο όρος σύγκρουση γίνεται αντιληπτός ως εξής: α) Είναι μια σύγκρουση 

μεταξύ τουλάχιστον δύο κομμάτων που έχουν ασυμβίβαστους στόχους, σπάνια 

ανταμοιβές και θεωρούν την παρεμπόδιση του άλλου μέρους ως εμπόδιο να 

επιτύχουν τους στόχους τους (Hocker & Wilmot, 1991: 23). β) Είναι η συμπεριφορά, 

η οποία έχει σχεδιαστεί για να υπογραμμίζει τα εμπόδια στην προσπάθεια κάποιου 

άλλου να επιτύχει τον στόχο της (Mullins, 1996: 724). γ) Είναι η κατάσταση κατά την 

οποία η συμπεριφορά ενός ατόμου ή μιας ομάδας σκοπίμως επιδιώκει να εμποδίσει 

την επίτευξη άλλου προσώπου ή ομάδας (Μπουραντάς, 2001: 419). δ) Είναι η δύναμη 

ενός ατόμου ή μιας ομάδας (ατόμων) που σκοπεύει συνειδητά να αποτρέψει ή να 

περιορίσει την επιθυμητή δράση άλλου ατόμου ή ομάδας (ατόμων) για να επιτύχει 

τους στόχους του/της (Σαΐτης, 2012: 297).  

Στα σχολεία, όπου το οργανωσιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μια 

αναγνωρισμένη πολυπλοκότητα όσον αφορά τις διαδικασίες, τους ρόλους και τους 

κανόνες λειτουργίας, υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιθέσεις όπως για παράδειγμα 
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οι διαπροσωπικές, δηλαδή αυτές που προκύπτουν μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας. Άλλη μορφή αντιθέσεων ενδέχεται να εμφανίζεται μεταξύ των ομάδων, 

δηλαδή αυτές που προκύπτουν, για παράδειγμα, μεταξύ του διδακτικού προσωπικού 

και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στο ίδιο σχολείο. Επίσης μπορεί να 

δημιουργηθούν αντιθέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού και του διδακτικού προσωπικού 

ενός σχολείου (Χυτήρης, 2001· Σαΐτης, 2012). 

Μεταξύ των κυριότερων παραγόντων που ευθύνονται για την ανάπτυξη 

συγκρούσεων στο σχολικό εργασιακό περιβάλλον είναι οι εξής: η κακή επικοινωνία 

μεταξύ των μελών του σχολείου, η διοίκηση της ηγεσίας σε μια ανταγωνιστική και 

συγκρουσιακή διάθεση, η έλλειψη πόρων, οι μεμονωμένες διαφορές που συναντώνται 

στις εκπαιδευτικές μονάδες, οι οργανωσιακές αδυναμίες των σχολείων 

(Παρασκευόπουλος, 2008· Rubin, Pruitt & Kim 1999· Everard & Morris 1999· 

Πανιτσίδου & Παπασταμάτης, 2010). 

Μέχρι πρόσφατα, η σύγκρουση σε έναν οργανισμό, όπως στις σχολικές μονάδες, 

θεωρήθηκε ότι είναι ένα αρνητικό φαινόμενο, αφού σε πολλές περιπτώσεις ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των μελών μιας ομάδας, δηλαδή όταν οι άνθρωποι δεν 

επιθυμούν απλώς να πείσουν τους άλλους αλλά θέλουν επίσης να επιβάλλουν τους 

δικούς τους όρους, οδηγεί σε μια συναισθηματικά φορτισμένη κατάσταση με 

αρνητικά συναισθήματα, που μπορεί να αποτελέσει επισφαλές ζήτημα στον 

οργανισμό (Burns, 1978· Baron, 1985). 

Ωστόσο, οι σύγχρονες διοικητικές έννοιες έχουν καταδείξει ότι στη διαχείριση 

των συγκρούσεων αυξάνεται τόσο η δημιουργικότητα όσο και η παραγωγικότητα, 

καθώς ενισχύεται το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων στις δραστηριότητες του 

οργανισμού (De Drue & De Vliert, 1997· Tjosvold, Hui, Law, 2001). Συνδέεται 

επίσης με την ευκαιρία που έχουν οι ενδιαφερόμενοι να μάθουν κάτι για τους ίδιους 

και τους άλλους, να αμφισβητήσουν ξεπερασμένους τρόπους σκέψης και να 

δημιουργήσουν νέους τρόπους καλλιέργειας σχέσεων και συνεργασίας (Φασούλης, 

2006). 



 

40 

 

Ανεξάρτητα από τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, μια 

επείγουσα απαίτηση προς τους διευθυντές των σχολείων είναι να κατανοήσουν, όταν 

αντιμετωπίζουν μια σύγκρουση, ότι εναπόκειται σε αυτούς να τη διαχειριστούν 

σωστά. Επιπλέον, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία επί του θέματος (Παπασταμάτης, 

2005· Σαΐτης, 2012), υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης συγκρούσεων στο 

χώρο εργασίας για παράδειγμα, αποφεύγοντας ή αγνοώντας τον συμβιβασμό, την 

τέχνη της διαμεσολάβησης, τη χρήση της εξουσίας και την τεχνική της συνεργασίας. 

Η σύγκρουση μεταξύ μελών μιας ομάδας που έχουν διοικητικούς ρόλους (π.χ. το 

διδακτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας) ως έκφραση διαφορετικών απόψεων 

σχετικά με τον τρόπο δράσης αυτής της ομάδας είναι αναπόφευκτα επωφελής. Σε 

τέτοιες μορφές συγκρούσεων, η κατάλληλη διαχείριση αποτελεί βασικό μέλημα του 

διευθυντή του σχολείου. Αν όμως ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι 

αποτελεσματικός δεν εξαρτάται μόνο από τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες 

(ενεργητική ακρόαση, συμβουλευτική, συναισθηματική νοημοσύνη) που 

διαμορφώνουν το θετικό εργασιακό περιβάλλον (Everard & Morris 1996· Hayes 

2002· Hoy & Miskel 2008) αλλά ούτε από την επιβαλλόμενη εξουσία λόγω της θέσης 

του / της. Υπάρχουν, μάλιστα, και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα 

ανταγωνισμού, το οποίο, με τη σειρά του, οδηγεί σε αποκλίσεις χαμηλής απόδοσης 

στο σχολείο). Επιπλέον, η συνοχή της σχολικής κοινότητας όπως για παράδειγμα σε 

σχολεία με υψηλή συνοχή, οι διενέξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ελαχιστοποιούνται και 

επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία καθώς επίσης και οι κανόνες του σχολείου είναι 

μοτίβα σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσαρμόσουν τη 

συμπεριφορά τους ώστε να γίνουν δεκτοί από τη σχολική κοινότητα (Σαΐτης, 2012). 

Τέλος, δεδομένου ότι η σύγκρουση αποτελεί ασυμβίβαστο φαινόμενο στο πλαίσιο 

λειτουργίας των οργανισμών  (Tjosvold, 1998· Tjosvold & Su Fang, 2004· Tjosvold, 

Hui, & Sun, 2000) σε ορισμένες επιπτώσεις άλλοτε να είναι θετικές και άλλοτε 

αρνητικές και η αποφυγή συγκρούσεων δεν εγγυάται απαραίτητα ισχυρότερες 

σχέσεις εντός των οργανισμών και μεταξύ τους (De Lima, 2001· Rahim, 2001· 

Tjosvold & Su Fang, 2004· Tjosvold et  al., 2000), τότε η σύγκρουση γίνεται ένα 
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πολύ πραγματικό ζήτημα στο οποίο η ενεργή διαχείριση των συγκρούσεων μπορεί να 

παράσχει το κλειδί για να αντλήσει όλα τα ευεργετικά και θετικά αποτελέσματα των 

συγκρούσεων. Ενώ είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις συνθήκες μιας 

σύγκρουσης και να υιοθετεί ένα κατάλληλο στιλ διαχείρισης των συγκρούσεων, αυτό 

που είναι εξίσου σημαντικό είναι και ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα 

αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση, η ακριβής διάγνωση και κατανόηση των αιτιών και 

των πηγών των συγκρούσεων καθώς και το στιλ που υιοθετούν προκειμένου να 

ανταποκριθούν σε αυτή τη σύγκρουση (Παρασκευόπουλος, 2008· Friedman, Tidd, 

Currall, & Tsai, 2000· Kabanoff, 1985· Tolar & Jameson, 2006· Van de Vliert, 1998). 

Η έγκαιρη αναγνώριση και διάγνωση της ρίζας της σύγκρουσης που προκαλεί 

ένταση στο εργασιακό περιβάλλον εντός του σχολείου έχει μεγάλη σημασία για τον 

διευθυντή του σχολείου, επειδή συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των 

συγκρούσεων. Οι πηγές των συγκρούσεων έχουν συχνά κοινά χαρακτηριστικά και 

είναι πιθανόν να είναι αλληλένδετες, παρόλο που μπορεί να είναι πάρα πολλές και 

ποικίλες, για να είναι διαχειρίσιμες (Rahim, 2001). Η σύγκρουση μπορεί να λάβει 

χώρα, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα αντιτιθέμενων συμφερόντων, στενής 

εποπτείας, αβεβαιότητας των ρόλων, μεθόδων επίλυσης προβλημάτων. Ωστόσο, 

πολλοί ερευνητές - για παράδειγμα, οι Kabanoff (1985), Rahim (2001), (2010), 

Tjosvold (1998) και Van de Vliert (1998) – θεωρούν ότι μια σύγκρουση τείνει να έχει 

τις ρίζες της σε καθήκοντα, αξίες, στόχους ή / και πρότυπα. Ειδικότερα, οι πηγές 

συγκρούσεων, βάσει ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας (Παρασκευόπουλος, 

2008· Φασούλης, 2006· Kabanoff, 1985· Nir & Eyal, 2003· Rahim, 2001· Tjosvold, 

1998· Van de Vliert, 1998) συνοψίζονται ως εξής.  

Τα πρόβλημα στην επικοινωνία όπως για παράδειγμα είναι η κακή κωδικοποίηση 

των μηνυμάτων, οι κακές ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των μελών του οργανισμού, η 

έλλειψη κατάλληλης διαδικασίας πληροφόρησης και ο δυσχερής χρονικός 

προγραμματισμός μπορεί να είναι μερικοί από τους παράγοντες που εξαλείφουν την 

αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μελών του οργανισμού και συνεπώς μπορεί να 

οδηγήσει σε αντίθεση και συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Πράγματι, η 
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έλλειψη ανοχής και μια πολιτική που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των άλλων δεν 

μπορεί να καλλιεργήσει τον αποτελεσματικό διάλογο και, ως εκ τούτου, μπορεί να 

έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη διαδικασία επικοινωνίας (Tourish & Hargie, 2004 

· Tourish & Robson, 2003, 2006). Εντούτοις, η διφορούμενη θέση, σε κάθε επίσημο 

οργανισμό, και ως εκ τούτου στις σχολικές μονάδες, τις θέσεις εργασίας 

καταλαμβάνουν άτομα που έχουν καθοριστεί με βάση ένα οργανόγραμμα και 

ανάλυση έργου που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό θέσεων εργασίας και 

προδιαγραφών προσώπων. Ως εκ τούτου αναμένεται ένας συγκεκριμένος ρόλος (με 

βάση τις απαιτήσεις εργασίας) που πρέπει να αναλαμβάνει ένας εργαζόμενος 

(Mullins, 2007· Singh, 2008· Van Wart, 2000). Όταν υπάρχει έλλειψη σαφήνειας 

σχετικά με τον ρόλο και τις απαιτήσεις εργασίας, τότε ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει 

ένα άγνωστο περιβάλλον εργασίας και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα απροσδόκητο 

μοντέλο συμπεριφοράς. Οι μη συμβατοί στόχοι ή σύγκρουση στόχων συμβαίνουν 

όταν αποτρέπεται η επίτευξη στόχων από μια κοινωνική οντότητα ή από οντότητες η 

πιθανή επίτευξη στόχων από άλλους, δημιουργεί μεγαλύτερη πιθανότητα 

σύγκρουσης. Μπορεί να είναι θέμα αντίληψης: μπορεί να προκύψει σύγκρουση, εάν 

τα μέλη του οργανισμού  κατανοήσουν ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο ένας στόχος και 

ότι υπάρχει λιγότερη πιθανότητα να επιτευχθούν οι άλλοι στόχοι (Tjosvold, 1998). 

Αντιθέτως, η σύγκρουση των συμφερόντων αναφέρεται όταν η κατανομή 

περιορισμένων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης) μπορεί να 

αποτελέσει αιτία για σύγκρουση, επειδή κάθε οντότητα μπορεί να χρειαστεί να 

αγωνιστεί για τη δική της συμμετοχή (Mullins, 1996, 725). Τέλος, οι διαφορές στις 

αξίες δηλαδή, ο κάθε οργανισμός αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους με 

διαφορετικές αξίες, απόψεις, συμφέροντα και ούτω καθεξής. Αυτές οι διαφορές 

μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν συγκρούσεις, για παράδειγμα, οι στάσεις, 

αντιλήψεις και αξίες που όχι μόνο εμποδίζουν την ανάπτυξη θετικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οργανισμών αλλά και οδηγούν σε συγκρούσεις και στη 

συνέχεια δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο που παρακωλύει έναν 

οργανισμό από την επίτευξη των στόχων του. 
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Με ιδιαίτερη αναφορά στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον, ο Ανδρουλάκης και ο 

Σταμάτης (2009), Μπρούζος (2009), Φασούλης (2006), Κούλα (2011), 

Παρασκευόπουλος (2008), Σαΐτης, Δάρρα και Ψάρρη (1996), και Τέκος και 

Ιορδανίδης (2011), ανέφεραν ότι ο διευθυντής του σχολείου είναι ο κύριος πράκτορας 

της σχολικής κουλτούρας και δυναμικής και, συνεπώς, πρέπει να υιοθετήσει έναν 

ισορροπημένο ρόλο προκειμένου να επιτευχθεί ένα θετικό σύστημα της επικοινωνίας. 

Συγκεκριμένα, οι Ανδρουλάκης και Σταμάτης (2009), διαπίστωσαν ότι ένα από τα 

κύρια προβλήματα στις επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων εκπαιδευτικών 

ήταν η έλλειψη συνοχής του Συλλόγου Διδασκόντων (ΣΔ) που μπορεί να αποδοθεί σε 

διαφορές αξιών και σε προβλήματα επικοινωνίας. Η λειτουργία του Συλλόγου 

Διδασκόντων είναι στενά συνδεδεμένη με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

σχολείου, η οποία βασίζεται στις αποφάσεις της ομάδας. Ωστόσο, η ανάπτυξη της 

δέσμευσης στην εργασία και των κινήτρων των εργαζομένων στο σχολείο εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την ωριμότητα, την ικανότητα και την ευελιξία του επικεφαλής 

του σχολείου, από τη στιγμή που το άτομο αυτό είναι ο κύριος πράκτορας δικτύωσης 

και μεταφέρει την τελική ευθύνη για την ανάπτυξη γόνιμης ανοικτής επικοινωνίας με 

όλα τα μέλη του σχολείου, κατανοώντας τους ρόλους τους και συμβάλλοντας 

πρόθυμα και αποτελεσματικά στην επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών 

(Ανδρουλάκης & Σταμάτης, 2009· Bush, 2008· Glatter, 2003· Κοντάκος & Σταμάτης, 

2002; Pashiardis, Savvides, Lytra, & Angelidou, 2011). 

Πράγματι, οι Bagshaw, Lepp και Zorn, (2007),  Hallinger και Leithwood (1998), 

και Hoy και Sweetland (2001), συμφωνούν ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στον 

επικεφαλής του σχολείου είναι σημαντική, όχι μόνο λόγω της απρόβλεπτης φύσης 

του έργου, αλλά κυρίως γιατί η διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας του σχολείου 

στην αλλαγή, η εξισορρόπηση των σχέσεων εντός των σχολικών μονάδων και η 

διαχείριση διαφορετικών κοινωνικών πολιτισμών επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να 

εκτελούν την εργασία τους πιο δημιουργικά και επαγγελματικά (Hoy & Sweetland, 

2001, 319). 
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1.1.7 Τάσεις Αποκέντρωσης και  Εκδημοκρατισμού του Ελληνικού Σχολείου 

 

Πολλοί ερευνητές του εκπαιδευτικού πεδίου (Αλεξόπουλος, 2012 ·Κατσάρος, 

2008· Σαΐτη, 2003· Achinstein, 2002· Middlewood, 2010· Nir & Eyal, 2003· 

Simkins, 2005) έχουν καταδείξει ότι ο συγκεντρωτισμός και οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες δημιουργούν μια σειρά προβλημάτων στη σχολική διαδικασία, όπως η 

υιοθέτηση μιας ακατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης των συγκρούσεων και 

μεγαλύτερη οργανωσιακή πολυπλοκότητα και όλα αυτά οδηγούν σε μια 

κατακερματισμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό σύστημα (όπως αυτό 

στην Ελλάδα) (Αλεξόπουλος, 2012· Ιορδανίδης, 2002· Κατσάρος, 2008· Σαΐτη 2003· 

Saiti, 2009b) κατακερματίζει την αποτελεσματική σχολική διαχείριση, επειδή δεν 

εμφυσά ισχυρά κίνητρα, ώστε να ασκηθεί μεγάλη προσπάθεια, ενώ ένα δημιουργικό 

και θετικό περιβάλλον με αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας είναι θεμελιώδες 

στοιχείο που απαιτείται για την αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων, μπορεί 

κανείς να φανταστεί τις επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος στο προσωπικό και την 

ποιότητα του σχολείου. Πράγματι, ο κεντρικός χαρακτήρας του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες και τριβές κατά την 

προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των διοικητικών προβλημάτων, τις 

καθυστερήσεις και τα λάθη στη διαδικασία επικοινωνίας - παράγοντες που ενδέχεται 

να αυξήσουν τον κίνδυνο καταστροφικών συγκρούσεων. Συγκεκριμένα, στην 

προσπάθεια να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, κάτω από αυτές 

τις συνθήκες, θα μειώσει τη δυνατότητα μιας δίκαιης, αντικειμενικής και μη 

προκατειλημμένης λύσης (Αλεξόπουλος, 2012· Σαΐτη, 2003). 

Οι Hoy και Sweetland, (2001) έχουν αναγνωρίσει δύο επιλογές για τον 

συγκεντρωτισμό, ένα καταναγκαστικό κεντρικό σύστημα, αυτό που αποσπά την 

καινοτομία, διαμορφώνει την αυστηρή εποπτεία και τον έλεγχο της τυποποιημένης 

εργασίας και εμποδίζει τις αποτελεσματικές οργανωσιακές επιδόσεις και ένα άλλο 

σύστημα ενεργοποίησης που αναγνωρίζει τα όρια της εξουσίας, ενσωματώνει ρόλους 
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και προωθεί μια στρατηγική προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων, 

ενθαρρύνοντας έτσι τις σχέσεις εμπιστοσύνης και τις ειλικρινείς αλληλεπιδράσεις. 

Από την άποψη αυτή, ο συγκεντρωτισμός / ιεράρχηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

εχθρός της οργανωτικής απόδοσης, διότι οι κανόνες και οι δομές είναι αναπόφευκτες 

για κάθε τύπο οργανισμού. Στο μικρο-επίπεδο ενός σχολείου, παρέχεται αυτή η 

ιεραρχία από τον διευθυντή του σχολείου, από τους αναπληρωτές, τους επικεφαλής 

του τμήματος. Ως εκ τούτου, το ζήτημα δεν είναι να τασσόμαστε εναντίον της 

ιεραρχίας, αλλά μάλλον εναντίον ενός συγκεκριμένου είδους ιεραρχίας (Hoy and 

Sweetland, 2001, 301). Αυτή η καταστροφική μορφή ιεραρχίας δεν επιτρέπει τη 

διάρθρωση αλλά μάλλον εμποδίζει τις σχολικές λειτουργίες όπου μια δομή 

ενεργοποίησης ενισχύει την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε προβλήματος / 

σύγκρουσης που προκύπτει στο σχολείο. Η έμφαση στον αυστηρό έλεγχο και την 

έγκυρη λήψη αποφάσεων σε μια μόνιμη βάση δεν είναι επιθυμητή και δημιουργεί 

αρνητικά συναισθήματα στους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, ο συγκεντρωτισμός 

στη λήψη αποφάσεων στην κορυφή της ιεραρχίας παρεμποδίζει τη ροή των 

πληροφοριών και ενισχύει την αντίσταση μεταξύ των εργαζομένων, επειδή η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων περιορίζεται μόνο σε λίγους ανθρώπους (Ιορδανίδης, 

2002· Κατσαρός, 2008· Hoy & Sweetland, 2001· Saiti, 2013· Simkins, 2000). 

Από την άλλη πλευρά, οι δομές που επιτρέπουν την ενίσχυση αποτελεσματικών 

καναλιών επικοινωνίας και καλλιέργειας της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του 

σχολείου, ελαχιστοποιούν ταυτόχρονα τις συνέπειες της σύγκρουσης ρόλων 

Πράγματι, η σύγκρουση ρόλων  δημιουργεί σύγχυση στους εκπαιδευτικούς και 

αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα έντασης στον χώρο εργασίας, ενώ τα κακά 

κανάλια επικοινωνίας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εργασιακή δέσμευσης 

Σύμφωνα με τους Hoy και Sweetland (2001, 315), οι ιεραρχικές δομές είναι 

σχετικά ελεύθερες της σύγκρουσης ρόλων και ενισχύουν τη συνεργασία. Πράγματι, οι 

Sweetland και Hoy (2001) εντόπισαν αρνητικούς συσχετισμούς μεταξύ της 

σύγκρουσης ρόλων και του επιπέδου εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ενώ 

ανέφεραν ότι μια ιεραρχική εξουσιοδότηση ελαχιστοποιεί την αρνητική επίδραση της 
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σύγκρουσης ρόλων στην εμπιστοσύνη. Εντός του ίδιου πλαισίου, αυτό έχει 

υποστηριχθεί επίσης από τους Adler και Borys (1996). Από αυτήν την άποψη, 

επιτρέποντας στις δομές να παρέχουν πραγματικά ένα αντίδοτο στις σχολικές 

συγκρούσεις και, σε σημαντικό βαθμό, μειώνουν τις ρίζες / αιτίες μιας σύγκρουσης 

και προλειαίνουν το έδαφος για ένα καλό σχολικό περιβάλλον. Ένας 

εξουσιοδοτημένος ηγέτης είναι ανοιχτός και έτοιμος να μιλήσει με τους 

εκπαιδευτικούς, είναι πάντα εκεί για αυτούς, τους πλαισιώνει, τους υποστηρίζει και 

τους βοηθά να πετύχουν. Επιπλέον, εάν οι εκπαιδευτικοί αντιληφθούν και πιστεύουν 

ότι οι πρακτικές αυτές των διευθυντών των σχολείων είναι δίκαιες και αντικειμενικές, 

τότε η εμπιστοσύνη είναι εμφανής.  

Ωστόσο, το αίσθημα της οργανωσιακής εμπιστοσύνης στο σχολικό περιβάλλον 

συμβάλλει σημαντικά στην εργασιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών, εμφυσώντας 

τους περισσότερα κίνητρα και προθυμία σε στόχους που δεν αφορούν την 

καθημερινή σχολική ρουτίνα (Αλεξόπουλος, 2012· Adler & Borys, 1996). Έτσι, η 

εμπιστοσύνη είναι μια βασική αξία που δίνει τη δυνατότητα στον αρχηγό του 

σχολείου να καινοτομεί χωρίς την καταστροφική σύγκρουση (Adler & Borys, 1996· 

Hoy & Sweetland, 2001: 314)   

Ωστόσο, ο τρόπος επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί από τα ελληνικά κανάλια 

δεν ενθαρρύνει την αίσθηση της εμπιστοσύνης στα σχολεία, επειδή η επιμονή στον 

συγκεντρωτισμό της λήψης αποφάσεων στην κορυφή της ιεραρχίας επιδρά στην 

απόδοση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της καινοτομίας (Ιορδανίδης, 

2002· Κατσαρός, 2008· Saiti, 2009b, 2013). Η ιεραρχία του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, που απαιτεί την ροή πληροφοριών από την κορυφή προς τα κάτω, με 

αυστηρή εποπτεία και έλεγχο, μαζί με την πολυπλοκότητα και τον υπερβολικό αριθμό 

κανονισμών, κανόνων, νόμων, διαδικασιών οδηγεί σε μεγάλο αριθμό ποσοτικών 

δεδομένων που διαφυλάσσονται στο κέντρο του συστήματος και έχουν ως 

αποτέλεσμα καθυστερήσεις, ελλείπουσες πληροφορίες, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα 

και σίγουρα μια μη συστηματική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που 

προκύπτουν στην εκπαίδευση (Κατσαρός, 2008· Saiti, 2013). Ενώ η τήρηση του 
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συγκεντρωτισμού μπορεί να εξασφαλίσει (σε κάποιο βαθμό) συνοχή στην εφαρμογή 

της πολιτικής, τις άμεσες θέσεις ελέγχου και τις διαδικασίες και την καλύτερη 

αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, αυτή η 

τάση για μια καταναγκαστική επισημοποίηση και συγκεντρωτισμού φαίνεται απλώς 

να αυξάνει την αρνητική αντίληψη του συγκεντρωτισμού (Κατσαρός, 2008· Hoy & 

Miskel, 2001· Saiti, 2009b, 2013).  

Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι το είδος της ιεραρχίας που ακολουθεί το 

σύστημα και όχι αν το σύστημα είναι συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό (Adler & 

Borys, 1996· Hoy & Sweetland, 2001). Επομένως, εάν το ελληνικό σχολικό σύστημα 

επιθυμεί να είναι πιο αποτελεσματικό, πρέπει να ενδυναμώσει μια σχολική δομή που 

διευκολύνει τις σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης, καθώς και το μοίρασμα της 

γνώσης και της στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων-προγνωστικοί παράγοντες 

κατάκτησης ενός κονστρουκτιβιστικού αποτελέσματος (Αλεξόπουλος, 2012· Hoy & 

Sweetland, 2001).  

Δεδομένου ότι η σύγκρουση σχετίζεται με τη δέσμευση και τις γνωστικές 

συγκρούσεις (De Lima, 2001) και ότι η επιλογή της στρατηγικής διαχείρισης των 

συγκρούσεων εξαρτάται από τη δέσμευση (Henkin, Cistone, & Dee, 2000), από την 

αίσθηση της ασφάλειας και της έλξης, η τόνωση των εποικοδομητικών και 

πνευματικών σχέσεων μεταξύ των μελών του σχολείου είναι βασικά στοιχεία σχετικά 

με την αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων και των εκπαιδευτικών 

οργανισμών με υψηλές επιδόσεις. Ανεξάρτητα από το επίπεδο του συγκεντρωτισμού 

σε ένα σχολικό σύστημα, οι ερευνητές (Αλεξόπουλος, 2012· Κατσαρός, 2008· Briggs 

& Wohlstetter, 2003· Bush, 2003, 2008· Fink & Brayman, 2006· Irving & 

Longbotham, 2007· Saiti, 2009b, 2013) συμμερίζονται την άποψη ότι 

ενεργοποιώντας τα σχολεία να προβούν σε εποικοδομητικές αλλαγές η συνεργασία, 

οι πρωτοβουλίες και η συμμετοχή των μελών μέσω της ομαδικής εργασίας θα 

προλειάνουν το έδαφος και θα οδηγήσουν το σχολείο πιο κοντά στην ουσιαστική 

βελτίωση και σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. 
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Σύμφωνα με τον Rahim (2001), οι δύο πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την 

οργανωσιακή απόδοση είναι: η επίτευξη της στοχοθεσίας και οι πόροι τους 

συστήματος. Αυτές οι δύο πτυχές από μόνες τους μπορούν να μειώσουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις των συγκρούσεων και, σε κάποιο βαθμό, μετριάζουν το μέγεθος των 

συγκρούσεων που λαμβάνουν σε έναν οργανισμό. Επιπλέον, αν και η 

αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία εξαρτάται από πολλές 

μεταβλητές, όπως τον τύπο της σύγκρουσης, αυτές οι δύο πτυχές βοηθούν τους 

συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις διάφορες στρατηγικές για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων και να αποφασίσουν ποια θα υιοθετήσουν. Ωστόσο, ο κύριος στόχος 

κάθε σχολικής μονάδας είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός 

κλίματος στο πλαίσιο του οποίου η συλλογικότητα μπορεί να προωθηθεί και όλες οι 

διαφορετικές ομάδες είναι σε θέση να συνεργαστούν αποτελεσματικά, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου κλίματος δεν είναι 

εύκολο έργο, διότι το σχολικό περιβάλλον είναι ευάλωτο, όπου η φύση της εργασίας 

στα σχολεία βασίζεται κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις και την ανθρώπινη 

συμπεριφορά. Η κατανόηση των δυναμικών προσεγγίσεων και των συνέπειών τους 

θα μπορούσαν βεβαίως να διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 

εργασίας (Friedman et al., 2000· Tolar & Jameson, 2006). Η αρμονική συνεργασία 

των εκπαιδευτικών εντός των σχολικών μονάδων μπορεί να επιτευχθεί, εάν 

πληρούνται τρεις προϋποθέσεις, όπως: 

1. Ένας υψηλός βαθμός ωριμότητας εκ μέρους των μελών του σχολείου. 

2. Σταθερά και καλά δομημένα καθήκοντα και 

3. Ένα σταθερό, ενεργητικό, συλλογικό και θετικό περιβάλλον εργασίας 

(Κανελλόπουλος, 1995, 453). 

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι σχολικές καταστάσεις από πρακτική άποψη μπορεί να 

είναι απρόβλεπτες, τα μέλη του σχολείου - ιδιαίτερα οι διευθυντές των σχολείων – 

είναι αναγκαίο να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους παράγοντες οποιασδήποτε 

αντιπολίτευσης και να αντιμετωπίσουν μια τέτοια αντίθεση αποτελεσματικά και 

εγκαίρως. Η αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων είναι απαραίτητη για την 
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αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των συγκρούσεων και την επίτευξη 

θετικής έκβασης, για να διευκολυνθεί η ομαλή απόδοση του σχολείου. Με βάση τη 

σχετική βιβλιογραφία (Blake & Mouton, 1964· Frisby & Westerman, 2010· Gross & 

Guerrero, 2000· Rahim, 2001, 2002· Tjosvold & Hui, 2001) εντοπίστηκαν πέντε 

βασικές προσεγγίσεις στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων. 

 Προσέγγιση / προσέγγισης αποφυγής. Αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται μικρή 

ανησυχία για τον εαυτό και τους άλλους (Rahim, 2001, 27-28) και είναι μια 

τεχνική στρατηγικής διαχείρισης των συγκρούσεων που προάγει την αναβολή 

μιας κατάστασης και την αποφυγή οποιασδήποτε συζήτησης του 

προβλήματος με τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 Συμβιβαστική προσέγγιση. Με αυτήν την προσέγγιση οι αντίπαλοι διατηρούν 

τις διαφορές τους ενώ υποχρεούνται να βρουν μια λύση που να είναι εξίσου 

αποδεκτή και από  τα δύο μέρη. 

 Συνεργασία / προσέγγιση ενσωμάτωσης. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση οι 

αντίπαλοι με μια ευνοϊκή συμπεριφορά αναπτύσσουν την επικοινωνία που 

είναι απαραίτητη για να αποσοβηθούν τυχόν παρεξηγήσεις και να αναδυθεί η  

καλύτερη δυνατή λύση. Επιπλέον, η προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει 

αντιπαράθεση και ανοικτή συζήτηση του προβλήματος, αν είναι να επιτευχθεί 

η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και να προωθηθεί η δικαιοσύνη-δύο βασικά 

στοιχεία για την αποτελεσματική ομαδική εργασία (Chen & Tjosvold, 2002· 

Rahim, 2001· Tjosvold, 2008· Tjosvold et al., 2000). 

 Αναγκαστική / ανταγωνιστική προσέγγιση. Στην προσέγγιση αυτή, μια 

οντότητα χρησιμοποιεί δύναμη για να λύσει τη σύγκρουση μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών. Αυτή η προσέγγιση έχει δυαδικό αποτέλεσμα «νίκης-

ήττας» και προκαλεί μεγάλη ανησυχία στον ίδιο τον εαυτό και χαμηλή 

ανησυχία στους άλλους (Rahim and Bonoma, 1979, αναφερόμενος από τον 

Rahim, 2001: 27-28). 
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 Προσέγγιση εξομάλυνσης / ρύθμισης. Αυτή η προσέγγιση καθορίζει κυρίως 

την κατάσταση της σύγκρουσης και αναλύει τη φύση και τις συνθήκες υπό τις 

οποίες έλαβε χώρα η σύγκρουση. Επιπλέον, αυτό συνεπάγεται μικρή 

ανησυχία για τον ίδιο τον εαυτό και μεγαλύτερη ανησυχία για τους άλλους 

(Rahim & Bonoma, 1979). 

 Όσον αφορά ποια από τις παραπάνω προσεγγίσεις διαχείρισης των 

συγκρούσεων είναι καταλληλότερη για μια δεδομένη σχολική μονάδα, σαφώς 

κάθε προσέγγιση έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Η επιλογή 

οποιασδήποτε προσέγγισης δεν εξαρτάται μόνο από το είδος της σύγκρουσης 

και τις περιστάσεις, αλλά και από τη γνώση και την αντίληψη του για το στιλ 

διαχείρισης των συγκρούσεων και την ωριμότητα των εμπλεκόμενων μερών. 

Ωστόσο, πολλές μελέτες σχετικά με την έρευνα της διαχείρισης των 

συγκρούσεων (Chen & Tjosvold, 2002· Shih & Susanto, 2010· Somech, 2008· 

Tjosvold, 1998  2008  Tjosvold & Ding, 2001  Tjosvold & Hui, 2001· Trudel 

& Reio, 2011) γενικά συμφωνούν σχετικά με το συμπέρασμα ότι οι 

ενοποιητικές και συμβιβαστικές προσεγγίσεις είναι οι δύο μορφές 

προσέγγισης που προτιμώνται περισσότερο από τα άτομα, όταν λαμβάνει 

χώρα η σύγκρουση. Συγκεκριμένα, οι Shih και Susanto (2010), διαπίστωσαν 

ότι η στρατηγική συμβιβασμού γενικά δεν βελτιώνει την απόδοση της 

εργασίας λόγω των αναγκών του ενός μέρους να θυσιάζεται και οδηγεί σε 

μεγαλύτερη δυσαρέσκεια και σε μειωμένα κίνητρα, για να κατακτούν 

καλύτερη απόδοση. 

Η λύση win-win είναι η καλύτερη στρατηγική για τη μετατροπή της επίλυσης 

των συγκρούσεων σε μια παραγωγική διαδικασία που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες και 

τα συμφέροντα. Είναι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να 

συνειδητοποιήσουν ότι, από τη στιγμή που η σύγκρουση είναι μια αναπόφευκτη 

κατάσταση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αργά ή γρήγορα μέσα σε αυτήν το 

οργανωσιακό τους περιβάλλον  και  συνεπώς, η αντίληψη των συγκρούσεων ως 

εποικοδομητική διαδικασία και το φαινόμενο της ομάδας θα ελαχιστοποιήσει τις 
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καταστροφικές επιπτώσεις και θα μεγιστοποιήσει τις προοπτικές ανάπτυξης και της 

εξέλιξης του σχολείου (Chen et al., 2005· Jordan & Troth, 2004· Somech,2008· 

Tjosvold & Hui, 2001· Tjosvold & Su Fang, 2004· Trudel & Reio, 2011). Δεδομένου 

ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά εξαρτάται από άγνωστους παράγοντες και δεν μπορεί 

να προβλεφθεί με τη συνέπεια οποιουδήποτε μοντέλου (Mullins, 1996, 726), η 

ανάπτυξη ενός συνεργατικού και συλλογικού σχολικού περιβάλλοντος με σαφείς και 

ανεξάρτητους στόχους, ενσωματωμένους ρόλους και αποτελεσματικούς διαύλους 

επικοινωνίας αποτελεί ουσιαστικά τη βάση για την προώθηση της ομαδικής εργασίας, 

την αναζωογόνηση των σχέσεων των συναδέλφων και την ενίσχυση της δημιουργίας 

συνεργατικών και καινοτόμων λύσεων. 

Ωστόσο, σύμφωνα με αρκετούς Έλληνες ερευνητές στον  χώρο της εκπαίδευσης 

(Παρασκευόπουλος, 2008· Σαΐτης και συν., 1996· Τέκος & Ιορδανίδης, 2011· Τόζιου, 

2012) οι σχολικοί ηγέτες στην Ελλάδα συμμερίζονται την άποψη ότι οι ίδιοι είναι πιο 

πιθανό να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική συμβιβασμού για την επίλυση των 

συγκρούσεων, ενώ, ως δεύτερη επιλογή, οι ίδιοι πρεσβεύουν ότι η αποφυγή 

συγκρούσεων είναι μια κατάλληλη στρατηγική σύγκρουσης. Αυτό το αποτέλεσμα 

είναι σύμφωνο με τον Balay (2006), ο οποίος αναφέρει επίσης ότι η επίλυση των 

σχολικών συγκρούσεων με τη χρήση συμβιβαστικής στρατηγικής δεν οδηγεί σε μια 

κατάσταση νικητών-ηττημένων, διότι κάθε οντότητα πρέπει να εγκαταλείψει κάτι. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τους Andrews και Tjosvold (1983) η ένταση της σύγκρουσης 

στα σχολεία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της επιλογής της στρατηγικής 

διαχείρισης των συγκρούσεων. Επίσης, σε σχολικές συγκρούσεις υψηλής έντασης η 

στρατηγική αποφυγής συσχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα, ενώ σε 

χαμηλής και μέτριας έντασης συγκρούσεις αναδύθηκε μια αρνητική συσχέτιση με την 

αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα.  

Ωστόσο, σύμφωνα με Έλληνες ερευνητές της εκπαίδευσης (Παρασκευόπουλος, 

2008· Τέκος & Ιορδανίδης, 2011), οι Έλληνες σχολικοί ηγέτες μπορούν να επιλέξουν 

να εφαρμόσουν τέτοιες στρατηγικές, καθώς ο ηγέτης ενός αποτελεσματικού σχολείου 

θεωρείται ότι είναι ευχάριστος, κρατά όλους (κάθε συνάδελφο) ευχαριστημένους και 
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ικανοποιημένους, χωρίς καμία αρνητική επίδραση στις σχέσεις του με το διδακτικό 

προσωπικό. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (2008, 215) το να 

αντιμετωπίσει  ο ηγέτης το πρόβλημα και να εντοπίσει μια γρήγορη λύση δεν 

σημαίνει ότι το πρόβλημα αποσοβείται, αλλά επανεμφανίζεται κάθε φορά που 

κάποιος ενοχλείται με κάτι. Παράλληλα, σχετικές ελληνικές εκπαιδευτικές μελέτες 

(Μπρούζης & Κουζούνη, 2003· Ξηροτύρη & Κουφίδου, 2003· Πρίντζας, 2003, 2005· 

Σαΐτης, 1996  Φασούλης, 2006) συμφωνούν ότι το υψηλό επίπεδο συγκεντρωτισμού 

και η γραφειοκρατική φύση του ελληνικού σχολικού συστήματος περιορίζει την 

καινοτομία και αναστέλλει τις πρωτοβουλίες των ηγετών των σχολείων - κάτι που 

αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού σχολικού κλίματος 

και οδηγεί αναπόφευκτα σε μια ακατάλληλη επιλογή στρατηγικής διαχείρισης κάθε 

φορά που δημιουργείται μια σύγκρουση. Ομοίως, ο Balay (2006) διαπίστωσε ότι οι 

διευθυντές των σχολείων λειτουργούν με ένα υψηλό  επίπεδο συστήματος 

γραφειοκρατίας και ως εκ τούτου είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν το σύστημα της 

στρατηγικής αποφυγής, προκειμένου να επιλυθούν οι συγκρούσεις.  

 

1.1.8 Όργανα με τα Οποία Συνδέεται η Σχολική Μονάδα 

 

Στη διάρκεια του εικοστού αιώνα έχει λάβει χώρα ένα μεγάλο σύνολο 

μεταρρυθμίσεων που άπτονται του εκπαιδευτικού συστήματος (1914-1917, 1929, 

1959, 1964, 1976). Ο σύλλογος διδασκόντων ως όρος κάνει την πρώτη του εμφάνιση 

κατά το έτος 1972 σε Υπουργική απόφαση (50326/72). Νόμο ορόσημο σε 

οργανωσιακά θέματα της σχολικής μονάδας στην Ελλάδα συνιστά ο Ν. 1566/85, 

καθώς αυτός θεσμοθέτησε τον σύλλογο διδασκόντων έτσι ώστε αυτός να αποτελεί 

όργανο της σχολικής διοίκησης. Στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου αποσαφηνίζεται 

ο προσανατολισμός της πολιτείας, προκειμένου να προαχθεί ο εκδημοκρατισμός στον 

χώρο της εκπαίδευσης και να επικρατήσουν οι αποκεντρωτικές τάσεις.  

Ο κύριος προσανατολισμός του συλλόγου διδασκόντων είναι η διαμόρφωση 

κατευθύνσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την 
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εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα, αναλαμβάνει το 

έργο για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού σχολικού προγράμματος, για 

την ευημερία και προφύλαξη των μαθητών, για την εξυγίανση των σχολικών χώρων 

και την οργάνωση του σχολικού προγράμματος. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και 

μεριμνά για τη διαχείρισή τους. Εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

για τις συνεργατικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό 

και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής που εδράζεται η σχολική μονάδα (Σαΐτης, 

2005, σ.227).  

Ο σύλλογος διδασκόντων ως συλλογικό όργανο ευθυγραμμίζεται αναφορικά με 

τη λειτουργία του με τους ειδικότερους λειτουργικούς κανόνες που διέπουν 

γενικότερα τα συλλογικά διοικητικά όργανα. Οι αποφάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων είναι σύμφωνες με την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία. Ο σύλλογος 

διδασκόντων απαρτίζεται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη συγκεκριμένη 

σχολική μονάδα, ανεξάρτητα από το γεγονός αν είναι αναπληρωτές ή μόνιμοι ενώ 

συγκαλείται συνεδρίαση, ύστερα από πρωτοβουλία του προέδρου και καθίσταται 

υποχρεωτική η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα και συγκεκριμένα α) αμέσως πριν εκκινήσει το σχολικό έτος, ώστε να 

λάβουν χώρα οι προγραμματικές διαδικασίες για το έργο των εκπαιδευτικών που 

έγκειται στην ανάληψη συγκεκριμένων τάξεων  αλλά και το εξωδιδακτικό έργο που 

έγκειται στις εφημερίες, να επικοινωνήσουν οι εκπαιδευτικοί τις θέσεις και 

αντιλήψεις τους για οργανωσιακά ζητήματα της σχολικής μονάδας β) μετά το τέλος 

κάθε τριμήνου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μετά το τέλος κάθε τετραμήνου 

για τα  Γυμνάσια και Λύκεια, ώστε να τεθεί επί τάπητος κάθε ζήτημα που συνδέεται 

με την ακαδημαϊκή εξέλιξη αλλά και τη συμπεριφορική ανάπτυξη των μαθητών, τη 

διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου, την πληροφόρηση προς τους γονείς για την 

πορεία των παιδιών γ) την ημέρα κοινοποίησης και ανάρτησης των αποτελεσμάτων 

των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων και δ) κατά το ύστατο δεκαήμερο του 

σχολικού έτους. Ωστόσο, ο σύλλογος έχει τη δυνατότητα να συγκαλεί συνεδριάσεις 

ακόμα και έκτακτες, όταν ο πρόεδρος αξιολογεί συνετή αυτή ή όταν υπάρξει έγγραφη 

αίτηση για προσδιορισμένα ζητήματα από το 1/3 των μελών του συλλόγου. Οι 
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συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα εντός του εργασιακού ωραρίου και απαρέγκλιτα όχι 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Οι αποφάσεις του συλλόγου διαθέτουν εγκυρότητα, όταν τα μέλη που είναι 

παρόντα υπερτερούν των απόντων. Οι αποφάσεις του συλλόγου είναι νόμιμες, με την 

προϋπόθεση ότι η απλή πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και σε περίπτωση 

ισοψηφίας επικρατεί η αντίληψη με την οποία ευθυγραμμίζεται ο πρόεδρος. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνει ο σύλλογος έχουν δυναμική, εφόσον κινούνται στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους, είναι υποχρεωμένα όλα τα μέλη να δεσμευτούν ως προς 

αυτές και εφαρμόζονται υπό την εποπτεία του σχολικού διευθυντή. Για θέματα της 

σχολικής διοίκησης που ελέγχει η υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν δύνανται 

να αποφασίζει ο σύλλογος των διδασκόντων, ούτε έχει τη δυνατότητα να αντιτίθεται 

στην εκπαιδευτική νομοθεσία. 

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών σχετικά με τα οργανωσιακά 

ζητήματα της σχολικής μονάδας περιγράφονται στο άρθρο 36, όπως κάτωθι:  

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων είναι υποχρεωτική και διατυπώνουν τις αντιλήψεις τους για 

παιδαγωγικά ζητήματα με παρρησία  

 Λαμβάνουν ενημέρωση από τον διευθυντή του σχολείου και στέκονται με 

σεβασμό απέναντι στη νομοθεσία, τις διάφορες διατάξεις, τις εγκυκλίους, τις 

οδηγίες και τα διδακτικά εγχειρίδια.  

 Επωμίζονται με το εξωδιδακτικό σχολικό έργο ενώ είναι παρόντες στον 

προαύλιο χώρο, όπου συγκεντρώνονται οι μαθητές κατά την έναρξη του 

σχολικού ωραρίου αλλά και στις περιπτώσεις που ο σύλλογος των 

διδασκόντων αποτείνεται στην ολομέλεια των μαθητών. Έτσι, εξασφαλίζεται 

το κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.  

 Για σχολικά ζητήματα, κοινοποιούν τις αποφάσεις τους προς τον μαθητικό 

πληθυσμό και τους γονείς με την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του 



 

55 

 

διευθυντή ή και της ολομέλειας του συλλόγου διδασκόντων και παρακινούν 

τον μαθητικό πληθυσμό να λάβει ενεργό μέρος στη διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων για ζητήματα που άπτονται των ιδίων και της σχολικής μονάδας 

και προάγουν το κλίμα και την κουλτούρα της αλληλεγγύης και της 

συνεργατικότητας 

 Αναπτύσσουν συνεργατικούς δεσμούς με τον σχολικό διευθυντή, τους γονείς 

και τους λοιπούς σχολικούς ιθύνοντες, όπως τους σχολικούς συμβούλους για 

βέλτιστη διαχείριση και αποσόβηση δυσχερειών με παιδαγωγικές μεθόδους, 

ενώ λαμβάνουν μέρος στις επιτροπές που διαμορφώνονται από τους 

σχολικούς διευθυντές και τους προϊσταμένους τους. 

 

1.1.9 Η Νομοθεσία για «To Νέο Σχολείο» ως Εκπαιδευτική Καινοτομία 

Το Νέο Σχολείο αναφέρεται ως μια εκπαιδευτική καινοτομία, που εισήχθη μέσω 

μεταρρύθμισης και εφαρμόστηκε το 2011. Αφορά ένα σχολείο, ανοιχτό σε ιδέες, στην 

κοινωνία, στη γνώση, στο μέλλον, καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης 

εποχής. Με νέα αναλυτικά προγράμματα, νέες διδακτικές μεθόδους, καινοτόμες 

ενέργειες, πολιτιστικές δράσεις και σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα αποβλέπει 

στη βελτίωση και την αποδοτικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο του 

Νέου Σχολείου τοποθετείται ο μαθητής, με απαραίτητη προϋπόθεση την αποσόβηση 

των κοινωνικών, οικονομικών, μορφωτικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών 

διακρίσεων καθώς και ο εκπαιδευτικός, σε άμεση συνάφεια με τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θεσμικό ρόλο αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, γονείς, 

μαθητές και τοπική αυτοδιοίκηση. Ως εμβληματική αρχή του Νέου Σχολείου ορίζεται 

το ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο (Αναστασιάδης, 2011) 

Ειδικότερα το Νέο Σχολείο προσανατολίζεται στη διαμόρφωση δημιουργικού  

εκπαιδευτικού κλίματος, που μετέρχεται σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και 
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ευθυγραμμίζεται με τις ποικίλες και διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. Το Νέο 

Σχολείο αποσκοπεί στην προετοιμασία των νέων γενιών ώστε να μπορούν: 

 να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο πάνω απ’ όλα 

άνθρωπο 

 να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου,  

 να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες 

κοινωνικής ανόδου,  

 να ασκούν τον ρόλο του υπεύθυνου πολίτη,  

 να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή,  

 να αναπτύσσουν αυτόνομη δράση, συλλογικό κοινωνικό πνεύμα, και 

περιβαλλοντική συνείδηση (Αναστασιάδης, 2011, 10).  

Στο Νέο Σχολείο μαθητές και εκπαιδευτικοί, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να δύνανται να λαμβάνουν πρωτοβουλίες 

και να επιμελούνται εμπνευσμένα και κατόπιν κριτικής διύλισης τις πολυάριθμες 

πληροφορίες, προκειμένου να προκρίνουν και να δομήσουν εκείνο το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, που θα ενσωματώνει τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες και θα 

μετουσιώνει τη δική τους εκδοχή για τη διδακτέα ύλη της τάξης τους. Το περιβάλλον 

του Νέου Σχολείου θα πρέπει να υπερθεματίζει για τη κοινωνική συνεισφορά του 

εκπαιδευτικού ενώ τα θέματα, που έγκεινται στη δυναμική της ομάδας και των 

σχέσεων στη σχολική τάξη θα πρέπει να επισημαίνονται. Το Νέο Σχολείο αναπτύσσει 

ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες. Η καλή επικοινωνία αποτελεί το 

εφαλτήριο της αρμονικής και λυσιτελούς λειτουργίας του.  

Επιπροσθέτως, στο Νέο Σχολείο η επικοινωνιακή ορμή συνθέτει νήματα 

επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών 

και μαθητών, του διευθυντή- μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και με όλους τους 

φορείς που συναρμόζονται στη σχολική πραγματικότητα. Επομένως, ήταν μια 

εκπαιδευτική πολιτική που άλλαζε συθέμελα την δομή της εκπαίδευσης καθώς 

αναφερόταν στους τρόπους διδασκαλίας -μάθησης, στην αξιολόγηση της σχολικής 
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μονάδας, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην ενίσχυση της αυτονομίας του 

σχολείου, σε συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων για να ανταποκρίνονται καλύτερα στο 

21o αι., σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ και τις έρευνες που έγιναν σε άλλες χώρες 

με εντελώς όμως διαφορετικό εκπαιδευτικό συγκείμενο και κουλτούρα. Βάση της 

καινοτόμου μεταρρύθμισης ήταν η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση του σχολικού 

περιεχομένου, της σχολικής γνώσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία, 

που θα προσανατολιζόταν στη διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση του 

περιεχομένου και της γνώσης, των ομαδικών σχεδίων δράσης, του κριτικού 

στοχασμού και του διαλόγου, της διασύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία. 

Η αλλαγή λοιπόν στους οργανισμούς είναι μια επίπονη διαδικασία, γιατί 

υπάρχουν δυνάμεις που δρουν παράλληλα και καθιστούν την αλλαγή πολύ 

περιορισμένη. Έτσι και στην περίπτωση του Νέου σχολείου, η κυβέρνηση 

προσπάθησε την εκπαιδευτική αλλαγή στα σχολεία χωρίς να δώσει την ίδια σημασία 

και προσοχή στο υπόλοιπο σχολικό συγκείμενο και σύστημα, με αποτέλεσμα να μην 

πετύχει στο βαθμό που θα ήθελε. Για να πετύχει μια τόσο σημαντική εκπαιδευτική 

πολιτική χρειάζεται να εφαρμοστούν κάποια βήματα. Σύμφωνα με τον Κοtter (1996) 

αναπτύσσονται οχτώ στάδια εφαρμογής επιτυχημένης αλλαγής, δημιουργία 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ομάδας υποστήριξης του σχεδίου, ανάπτυξη οράματος 

και μετάδοσή του, δημιουργία αλλαγών, μικρές νίκες, εμπέδωση αλλαγής και ένταξή 

της στην κουλτούρα. Εδώ θα αναλυθούν τα τέσσερα πρώτα καθώς και δύο πρακτικές 

για την ευόδωση της αλλαγής. 

1
ο
 στάδιο: Αναπτύσσεται η αίσθηση του επείγοντος: προκειμένου να είναι 

εφικτή η αλλαγή αυτή, θα έπρεπε να είχε γίνει προγραμματισμός και υπολογισμός 

των παραγόντων που θα την επηρέαζαν. Έπρεπε να δημιουργηθεί η αίσθηση του 

επείγοντος, αφού εντοπίζονταν και ιχνηλατούνταν οι ακραιφνείς ανάγκες του 

εκπαιδευτικού συστήματος μέσω ενδελεχούς έρευνας, που θα απευθυνόταν σε όλους 

τους εμπλεκόμενους-εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, τοπική κοινωνία. Η ανάγκη 

του επείγοντος για την μεταρρυθμιστική καινοτομία του Νέου Σχολείου προέκυψε από 

τη βαθμιαία αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τους δήμους, που έχει λάβει χώρα με 
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τον Καλλικράτη, όπου εξασφαλίστηκε ένα νέο περιβάλλον δράσης και πρόσφορης 

παραγωγικής συνεργασίας σχολικής μονάδας και τοπικής κοινωνίας ενώ ήταν κοινώς 

αποδεκτό ότι η υφιστάμενη μορφή σχολείου δεν ανταποκρινόταν στο ρόλο του 

(χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα, ανυποληψία των εκπαιδευτικών). Παράλληλα, θα 

πρόσφερε ευκαιρίες στα εμπλεκόμενα μέρη να αναπτύξουν επιχειρηματολογία για το 

περιεχόμενο κ αι τους στόχους της αλλαγής, ώστε να διαπραγματευτούν τα στοιχεία 

της αλλαγής και να εξασφαλίσουν συνηγορία. 

2
ο
 Στάδιο: Δημιουργία ομάδας καθοδήγησης: χρειαζόταν να συγκροτηθεί μια 

ομάδα καθοδήγησης, που θα αποτελούσαν εκπαιδευτικοί, στελέχη της διοίκησης και 

παιδαγωγικής καθοδήγησης, η οποία θα διέθετε το όραμα και τις δυνατότητες να 

προβεί στην υλοποίηση της αλλαγής. Πρωταρχικές κοινές μεταβλητές όλων των 

οργανισμών είναι: (α) το ανθρώπινο δυναμικό, (β) οι κοινοί αντικειμενικοί στόχοι και 

(γ) η οργανωτική δομή, η ιεραρχία, η ηγεσία και οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών του οργανισμού (Πακαπωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013). Οι εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί διαφοροποιούνται από άλλους οργανισμούς ως προς το σκοπό τους, που 

είναι η παροχή εκπαίδευσης και όχι ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους 

(Κουτούζης, 1999). Κάθε σχολική μονάδα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί και να 

λειτουργήσει ως αυτόνομος οργανισμός, δηλαδή ως πλέγμα ατόμων, που θα 

εργαζόταν μεθοδικά και με συγκεκριμένο τρόπο για την υλοποίηση ενός κοινού 

σκοπού. Θα έπρεπε, παράλληλα, να υπάρχει μια κεντρική ομάδα, που θα συντονίζει 

τις σχολικές μονάδες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης, ανταλλαγής 

υλικού-ιδεών μέσω κοινοτήτων επικοινωνίας, που θα διαμορφώνονταν ανάμεσα σε 

όλους τους εμπλεκόμενους σε πανελλήνια κλίμακα αλλά και στο μικρό επίπεδο της 

σχολικής μονάδας καθώς και συνεχής αξιολόγηση της πορείας της νέας 

μεταρρύθμισης. 

3
ο
 Στάδιο: Διαμόρφωση οράματος και στρατηγικής: η διαμόρφωση οράματος, 

που θα συνέδραμε ώστε να χαραχθεί η κατεύθυνση, που πρέπει να υιοθετηθεί 

προκειμένου να επιτευχθεί η αλλαγή, που θα αφορούσε κυρίως την επικοινωνία στο 

σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα η επικοινωνία στο Νέο Σχολείο:     
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 θα συλλέγει τις διακριτές ενέργειες των εκπαιδευτικών και διαμορφώνει μια 

άρρηκτη ενότητα, που επιδιώκει την ευόδωση των κοινών στόχων της 

σχολικής μονάδας,  

 θα μετασχηματίζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών και θα λαμβάνει ενεργή 

θέση στη διαμόρφωση δυσμενούς ή ευνοϊκού κλίματος, 

 θα ενθαρρύνει και θα παρωθεί τους εκπαιδευτικούς σε νεοτεριστικές ενέργειες 

 θα εμφυσά την επιθυμία για αέναη μεταφορά ιδεών, απόψεων, στάσεων στο 

χώρο του σχολείου και θα μεταδίδει νέες πληροφορίες και γνώσεις,  

 ο ρόλος της θα είναι ακραιφνώς ανθρωποκεντρικός,  

 θα εκδηλώνεται σε όλο το εύρος και τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής  

(Αναστασιάδης, 2011· Πολέμη-Τοδούλου, 2012). 

Η επικοινωνία θα προϋποθέτει περισσή μέριμνα και ενσυναίσθηση, γιατί η 

ευαισθησία αυτή χαρακτηρίζει τη συνεργασία των ατόμων της σχολικής μονάδας. 

Είναι αυτή που θα επιτρέπει στα άτομα να αντιλαμβάνονται και να εμπεδώνουν τους 

στόχους του σχολείου αλλά και τους προσωπικούς στόχους του κάθε ατόμου στον 

επαγγελματικό χώρο του. 

4
ο
 Στάδιο: Η διάδοση του οράματος της αλλαγής: προκειμένου να πεισθούν τα 

εμπλεκόμενα μέρη (εκπαιδευτικοί, γονείς, συνδικαλιστές, τοπική κοινωνία) στη 

διαδικασία της αλλαγής και να αποδεχθούν ότι η αλλαγή είναι εφικτή και τα 

αποτελέσματά της ευεργετικά θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση του 

περιβάλλοντος και να προσδιοριστεί ο σκοπός της αλλαγής, να εντοπιστούν οι 

παράγοντες που πιθανόν να την επηρεάσουν και παράλληλα θα έπρεπε να 

προσδιοριστούν τα κενά, που υπάρχουν ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον με σκοπό 

την κάλυψή τους. Σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι 

επιθυμίες, οι στόχοι όλων των εμπλεκόμενων μερών αλλά και τα κόστη. Παράλληλα, 

θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε πειραματικό στάδιο η αλλαγή, ώστε να πεισθούν τα 

εμπλεκόμενα μέρη για τις κοινωφελείς επιδράσεις της. Άλλωστε, επικοινωνία 

σημαίνει λόγια και πράξεις, δεν αρκούν μερικές συναντήσεις αρμόδιας αρχής και 

προσωπικού ή αποστολή ορισμένων εγγράφων. 
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1.1.10 Λήψη Απόφασης στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 

 

Η επικοινωνία είναι μια σύνθετη διεργασία που στην κοινωνική πραγματικότητα 

νοηματοδοτεί την ανθρώπινη εμπειρία. Το ευρύ φάσμα της φύσης και του είδους 

αυτής της ανθρώπινης δράσης αποτυπώνεται καλύτερα μέσα από τον ακόλουθο 

ορισμό: Η επικοινωνία είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, ένα κοινωνικό 

φαινόμενο, που εμφανίζεται τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των 

οργανισμών και αφορά στη μετάδοση και λήψη πληροφοριών-μηνυμάτων, μεταξύ 

των ατόμων και των ομάδων, μέσα από ένα σύστημα συμβόλων όπως είναι η 

γλώσσα, τα σήματα, οι χειρονομίες. (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999β, σ. 141) 

Η επιτυχημένη επικοινωνία µε τους υφισταμένους, η οποία θεμελιώνει κάθε 

εσωτερικό εγχείρημα επικοινωνίας, πρέπει να αρχίζει από την αλληλεπίδραση σε 

καθημερινή βάση των υφισταμένων µε τη διοίκηση. Η αλληλεπίδραση με τους 

υφιστάμενους, όταν διαπνέεται από εκτίμηση και σεβασμό, και ακούγοντας ή 

αλληλοεπιδρώντας μαζί τους συχνά, τα διοικητικά στελέχη αναπτύσσουν τη βάση για 

ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας (Argenti, 1998). 

Οι οργανωσιακοί στόχοι, σύμφωνα µε τους Everard & Morris (1999, σ. 169), 

διαχέουν και κατακρατούν ενέργεια, θέτουν τον οργανισμό σε κίνηση. Αναντίρρητα, 

οι οργανισμοί χρειάζονται κάποιον να τους προσανατολίζει και όχι να τους ποδηγετεί 

(Everard & Morris, 1999, σ. 170). Η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια ενέργεια που δεν 

άπτεται µόνο στο μακρο-επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και στο 

μικρο-επίπεδο μέσω μιας σειράς αποφάσεων που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 1999α, σ. 93). 

Απόφαση, λοιπόν, αποτελεί μια διαδικασία επιλογής μιας πορείας δράσης 

ανάμεσα σε έναν αριθμό εναλλακτικών λύσεων για την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου 

στόχου (Butler, 1991, 42). Η λήψη απόφασης συνιστά ειδοποιό στοιχείο της 

διοικητικής λειτουργίας ενός οργανισμού ή μιας οργανώσεως. Άλλωστε, η ευελιξία 

στον τομέα αυτόν καθιστά το στέλεχος διοίκησης ικανό και αποτελεσματικό 

(Harrison, 1999, 3-4). Η διαλεκτική αναφορικά με τη λήψη απόφασης επικεντρώνεται 

κυρίως σε τρεις παραμέτρους: 1) στη διαδικασία της λήψης απόφασης (decision 
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making process) 2) στο άτομο που λαμβάνει την απόφαση (decision maker) 3) στην 

ίδια την απόφαση (decision) (Harrison, 1999, 4). 

Οι κατηγορίες αποφάσεων που καλείται να λάβει ένας οργανισμός είναι οι 

προγραμματισμένες αποφάσεις, που αφορούν προβλήματα που έχουν γίνει κατανοητά 

και εμφανίζονται συχνά, ώστε να είναι διαχειρίσιμα κα αντιμετωπίσιμα από ένα 

πλέγμα καθιερωμένων και συστηματικών διαδικασιών. Είναι τυποποιημένες 

αποφάσεις και αφορούν προβλήματα ρουτίνας. Αντίθετα, οι μη προγραμματισμένες 

αποφάσεις, αφορούν προβλήματα που δεν επαναλαμβάνονται συχνά ούτε είναι πολύ 

καλά δομημένα και είναι συνήθως μοναδικά (Πρόκου, 2005, σ. 72-73). 

Οι P. Montana & B. Charnov (1993) αποφάνθηκαν ότι τα επίπεδα λήψης 

αποφάσεων σε έναν οργανισμό είναι το στρατηγικό, το διαχειριστικό και το 

λειτουργικό τα οποία αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα της διοίκησης, στο ανώτερο, στο 

μεσαίο και στο κατώτερο. Στρατηγικές αποφάσεις είναι αυτές που καθορίζουν τους 

στόχους και την πορεία όλου του οργανισμού και λαμβάνονται συνήθως από ανώτερα 

διοικητικά στελέχη. Πρόκειται κυρίως για απρογραμμάτιστες αποφάσεις, που 

προσδιορίζουν τη σχέση του οργανισμού με το εξωτερικό της περιβάλλον. Οι 

διαχειριστικές αποφάσεις αφορούν διαδικασίες υλοποίησης στρατηγικών στόχων που 

τέθηκαν από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Είναι πιο συγκεκριμένες και σαφείς, 

προσανατολισμένες σε δράση. Τέλος, οι λειτουργικές αποφάσεις συνδέονται με τα 

κατώτερα στελέχη και αφορούν καθημερινές λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τίθενται σε εφαρμογή οι τακτικές αποφάσεις των 

μεσαίων στελεχών (Πρόκου, 2005, σ. 68). 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η λήψη απόφασης συνδέεται με διαδικασίες 

που αφορούν στην επίλυση κάποιου προβλήματος, ενώ αποφάσεις οφείλουν να 

λαμβάνονται και για θέματα που άπτονται της εσωτερικής οργάνωσης του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Κατ’ επέκταση, όχι μόνο τα στελέχη της εκπαίδευσης 

αλλά και το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να ενισχύεται στις ικανότητες λήψης και 

εκτέλεσης αποφάσεων μέσα από συστηματική άσκηση (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999α). 

Σύμφωνα με το μοντέλο των Vroom & Yetton (1973) οι  υφιστάμενοι οφείλουν 

να εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων, στην περίπτωση που εικάζεται πως έτσι 
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αναβαθμίζεται η ποιότητα των αποφάσεων και εξασφαλίζεται η αποδοχή τους. Η 

ποιότητα στη λήψη αποφάσεων προϋποθέτει την πολυσχιδή πληροφόρηση και 

εξειδίκευση, την οποία μπορούν να παρέχουν οι υφιστάμενοι, και η αποδοχή έπεται 

της αντίληψης ότι μια συλλογική απόφαση είναι αλληλένδετη με δέσμευση για 

αποτελεσματική εφαρμογή.  

Σύμφωνα με τον τρόπο λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων περιγράφονται τρία 

μοντέλα από τους Vroom και Yetton (1973): α. αυταρχικό μοντέλο, β. συμβουλευτικό 

μοντέλο, γ. συμμετοχικό μοντέλο. Οι  Hoy & Tarter (1992) προσθέτουν το μοντέλο 

των τριών κριτηρίων, της εξειδίκευσης δηλαδή των υφισταμένων, της σχετικότητας-

αν έχουν προσωπική εμπλοκή στην εν λόγω απόφαση-και της εμπιστοσύνης, που 

εκπορεύεται από το ανώτερο στέλεχος του οργανισμού, σχετικά με την απόφαση εκ 

μέρους των υφισταμένων προς όφελος του οργανισμού. 

Σύμφωνα με τους Everard και Morris (1999) οι βασικοί τρόποι λήψης 

αποφάσεων είναι ο αυταρχικός: δηλαδή η απόφαση λαμβάνεται χωρίς διαβούλευση 

και οι άλλοι πληροφορούνται τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να κάνει ο καθένας, ο 

πειστικός: η απόφαση λαμβάνεται προτού γίνει σύσκεψη και μετά πλασάρεται στους 

άλλους, ο συμβουλευτικός: ζητούνται και λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των άλλων 

πριν ληφθεί η απόφαση και ο συναποφασιστικός: οι αποφάσεις λαμβάνονται με 

συναίνεση ή με πλειοψηφία. (Everard & Morris, 1999, σ. 72). 

Οι Koontz & O’ Donnell (1984, σ. 141-142) έχουν προσδιορίσει τέσσερις 

βασικές αρχές, στις οποίες θεμελιώνεται η αποτελεσματική επικοινωνία. Η πρώτη 

είναι η αρχή της σαφήνειας στην επικοινωνία η οποία υφίσταται, όταν η επικοινωνία 

μετέρχεται τη γλώσσα και μεταδίδεται με τρόπο που μπορεί να γίνει κατανοητή από 

τον αποδέκτη. Επίσης, η αρχή της ακεραιότητας, η οποία στηρίζεται στη θέση ότι ο 

σκοπός του οργανωσιακού συστήματος της επικοινωνίας είναι να τροφοδοτεί με 

αέναη ενημέρωση τα άτομα, καθώς αυτά προσπαθούν να ενδυναμώσουν τη 

συνεργασία που χρειάζεται για την εκπλήρωση των οργανωσιακών στόχων και η 

αρχή της στρατηγικής χρησιμοποίησης των μη τυπικών, των ανεπίσημων 

οργανώσεων, η οποία βασίζεται στη θέση ότι η χρήση των ανεπίσημων καναλιών 

επικοινωνίας είναι απαραίτητη για τον συντονισμό της συνολικής λειτουργίας της 
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οργάνωσης. Τέλος, η αρχή της ολοκλήρωσης, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη καλής 

διάθεσης και προθυμίας από τα άτομα για την βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασής τους. 

 

1.2 Σύλλογος Διδασκόντων, Διευθυντής και Ελληνική Σχολική 

Μονάδα 

Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία και στα πλαίσια της συλλογικότητας και 

συμμετοχής στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, δημιουργείται η έννοια του 

συλλόγου διδασκόντων. Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά για τα καθήκοντα 

και της αρμοδιότητες που έχει ο σύλλογος διδασκόντων βάσει της νομοθεσίας, για 

την θέση του διευθυντή στις σχολικές μονάδες και τα πρότυπα διοίκησης των 

εκπαιδευτικών μονάδων. Τέλος θα γίνει αναφορά σε σχετικές έρευνες για την 

διοίκηση στα ελληνικά σχολεία. 

 

1.2.1. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων 

 

Ο N. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/ 14-5-2015) στο κεφάλαιο Γ΄ προσδιορίζει τη 

διαδικασία επιλογής διοικητικών στις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, στο αρθρο 17§2 αποτυπώνονται οι 

σχετικές προϋποθέσεις: όσοι θέτουν υποψηφιότητα για διευθυντές σχολικών μονάδων 

χρειάζεται να απασχολούνται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, διαθέτοντας 

τουλάχιστον δεκαετή  εκπαιδευτική εμπειρία στην υπηρεσία και από το σύνολο αυτό 

τα οχτώ έτη να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.  

Ακολούθως, στα άρθρα 18§1 και 19§2,3 & 4 αποσαφηνίζονται τα κριτήρια 

επιλογής και η αξιολόγησή τους και παρατίθενται ως κάτωθι 1. η επιστημονική και 

παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, που αξιολογείται από 9-11 μόρια το 

ανώτερο 2. η υπηρεσιακή κατάσταση έως 11 μόρια 3. η καθοδηγητική και διοικητική 

προϋπηρεσία έως 3 μόρια  4. η συμμετοχή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, η 
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οποία είναι κατάδηλη από την προϋπηρεσία του και  5. η προσωπικότητα και η γενική 

συγκρότηση των υποψηφίων, στοιχεία που αξιολογούνται σε μυστική ψηφοφορία που 

διενεργείται από τον σύλλογο διδασκόντων, που απαρτίζεται από εκπαιδευτικό 

προσωπικό που υπηρετούν ως μόνιμοι και αναπληρωτές και λαμβάνουν ανώτερη 

βαθμολογία 12 μόρια. Αν υπάρξει ενδεχόμενο το υποψήφιο διευθυντικό στέλεχος να 

μη λάβει το ελάχιστο το 20% από τις έγκυρες ψήφους της μυστικής ψηφοφορίας, δεν 

συμμετέχει στην εξέλιξη της διαδικασίας. Παράλληλα, προκειμένου να καταχωρηθεί 

ως αξιόπιστη η διαδικασία, τίθεται ως προϋπόθεση να έχει συμμετάσχει σε αυτήν 

κατ’ ελάχιστον το 65% του συνόλου των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18§ 2 υπάρχει πρόβλεψη για την ανάρτηση της σειράς 

προτεραιότητας υποψηφίων, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έλαβαν αυτοί ύστερα 

από την αξιολόγηση των κριτηρίων. Αξίζει να αναφερθεί, μάλιστα, πως το σύνολο 

των μορίων για τους υποψήφιους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται στα 37 

μόρια, ενώ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα 35 μόρια.  

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 22§4 υπάρχει πρόβλεψη να καταθέσουν 

αίτηση υποψηφιότητας έως τρείς σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, την πρώτη 

επιλογή αποτελεί η σχολική μονάδα που εργάστηκαν ή εργάζονται κατά τα τελευταία 

πέντε έτη, τη δεύτερη επιλογή μία σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ που εργάζονται 

και την τρίτη οποιαδήποτε σχολική μονάδα χωρίς κανένα περιορισμό.  

Πρωταρχικό στοιχείο αναφορικά με το οποίο διαφοροποιείται ο νόμος (Ν. 

4327/2015) συγκριτικά με τον προγενέστερο (Ν. 3848/2010), που περιλάμβανε τη 

συνέντευξη των υποψήφιων διευθυντών από την επιτροπή-συμβούλιο επιλογής σε 

μια φάση της διαδικασίας, αποτελεί η μυστική ψηφοφορία του συλλόγου 

διδασκόντων και το σύνολο των σχολικών μονάδων στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα.  

Όταν εφαρμόστηκε ο νόμος προκάλεσε δυσαρέσκεια και η Πανελλήνια ένωση 

Διευθυντών Εκπαίδευσης και 57 Διευθυντές Σχολείων κατήγγειλαν ότι η κανονιστική 

πράξη που συνδεόταν με την επιλογή διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση δεν 

διέθετε συνταγματικό και νόμιμο χαρακτήρα. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της 
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Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ’αρίθμό 711/2017 απόφασή της έκρινε ότι η διαδικασία 

της μυστικής ψηφοφορίας που διενεργείτο από το σύλλογο διδασκόντων της σχολικής 

μονάδας είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της 

ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον 

λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι 

υποψήφιοι δεν αξιολογούνται με αιτιολογία, καθώς και ότι η διαδικασία της μυστικής 

ψηφοφορίας για την επιλογή των υποψηφίων διευθυντών που προβλέπεται δεν 

διασφαλίζει την έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία, 

δηλαδή κατά τρόπο που καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση και άρα δεν είναι 

πρόσφορη για αξιοκρατική επιλογή των ικανότερων (Μαυρομάτης, 2017, σ. 41). 

Αφού ελήφθη απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με τους 

διευθυντές στις σχολικές μονάδες και την ολοκλήρωση της διετούς θητείας τους 

έλαβε χώρα το ψήφισμά του Ν.4473/2017. Ο νόμος διαφοροποιείται σε εμβληματικά 

σημεία σε σχέση με τον προηγούμενο (Ν. 4327/2015) και συγκεκριμένα σε σημεία 

που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο και την προσωπικότητα τους δηλαδή 

στοιχεία που συνδέονται με τη γενική διαμόρφωση του υποψηφίου και αξιολογούνται 

μέσα από την προφορική συνέντευξη που διενεργείται από τις επιτροπές των 

περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.  

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνέντευξη βαθμολογείται έως 8 μόρια και τα 

υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τις αξιολογήσεις τους από τους 

συναδέλφους τους που είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι συνάδελφοί τους 

αποφαίνονται σχετικά με συγκεκριμένα ερωτήματα αξιολόγησης που τους 

απευθύνονται. Τα ερωτήματα αυτά άπτονται του εκπαιδευτικού έργου και της 

προσωπικότητά των υποψήφιων διευθυντών και σχετίζονται με το πνεύμα 

συνεργασίας που τους διακρίνει, τη συμβολή τους στη δόμηση παιδαγωγικής 

ατμόσφαιρας, τον συντονισμό ενεργειών και δραστηριοτήτων καθώς και στις 

δεξιότητες «management»-διοίκησης που τους χαρακτηρίζουν. Το σώμα των 

εκπαιδευτικών συγκαλούν ειδικό συμβούλιο και με μυστική ψηφοφορία, εκφράζουν 

αυθημερόν την αξιολόγησή του τους για κάθε υποψήφιο διακριτά και προβαίνουν στη 
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σύνταξη πρακτικού με επιχειρήματα. Το πρακτικό αυτό αποστέλλεται στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 

Παράλληλα, υφίσταται διευρυμένο σύνολο των σχολείων που οι υποψήφιοι μπορούν 

να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους, αφού έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 

υποψηφιότητα στη θέση του διευθυντή για το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων 

της Διεύθυνσης. 

Κατά τα παρελθόντα έτη οι σύλλογοι διδασκόντων είχαν εμβληματική συμβολή 

και κομβικές αρμοδιότητες σε  ζητήματα εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού 

ενδιαφέροντος που εστιάζουν στους μαθητές και την εύρυθμη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Η συγκεντρωτικού τύπου διοίκηση σε συνάρτηση με τα λοιπά 

ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν χώρα εκτός 

του σχολικού ωραρίου ελαχιστοποιούν την επιθυμία τους για εντρύφηση με τα 

διοικητικά ζητήματα, ώστε να επικεντρώνονται στο αμιγώς εκπαιδευτικό έργο, στο 

οποίο επιδίδονται καθημερινά και με το οποίο είναι εξοικειωμένοι (Μπρίνια, 2008). 

Παράλληλα, οι διαρκείς μεταθέσεις των εκπαιδευτικών συνιστούν μια επιπρόσθετη 

τροχοπέδη που δυσχεραίνει τις συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής 

μονάδας (Σαΐτης, 2014).  

 

1.2.2. Η θέση του Διευθυντή στις Σχολικές Μονάδες  στην Ελλάδα και ο 

Τρόπος Επιλογής του 

 

Στην Ελλάδα, οι υποψηφιότητες για τη θέση του διευθυντή μπορούσαν να 

υποβληθούν από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, ο οποίος είχε συμπληρώσει 

τουλάχιστον οκτώ έτη στην εκπαιδευτική υπηρεσία και διέθετε τουλάχιστον πενταετή 

εμπειρία διδασκαλίας. Υπήρχαν τρία είδη κριτηρίων για την επιλογή τους. Το πρώτο 

κριτήριο περιλάμβανε την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των 

υποψηφίων (αξιολόγηση με βάση ένα σύστημα μοριοδότησης), 

συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής και παιδαγωγικής κατάρτισης, της 

διδακτικής εμπειρίας και της εμπειρίας στο διοικητικό έργο. Το δεύτερο κριτήριο 
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λάμβανε υπόψη  τις αξιολογήσεις ή τις εκθέσεις αξιολόγησης των επιδόσεων των 

υποψηφίων. Το τρίτο κριτήριο περιλαμβάνει εκτιμήσεις από την επιτροπή επιλογής , 

με βάση τα δεδομένα στον φάκελο του υποψηφίου, πληροφορίες στο βιογραφικό 

σημείωμα και την οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση που παρέχει ο υποψήφιος και τις 

πληροφορίες που προκύπτουν από τη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της 

επιτροπής. Το στοιχείο της τεκμηρίωσης παρέχει περιγραφές του έργου του 

υποψηφίου, συμμετοχή στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, υπηρεσίες στην 

κοινότητα, μελέτες που δεν υπολογίζονται σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης 

και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που αποδεικνύουν το σύνολο των 

ακαδημαϊκών, παιδαγωγικών, διοικητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων του 

υποψηφίου. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται 

αυτόματα από τη διαδικασία (Athanasoula-Reppa  & Lazaridou, 2008, p. 70). 

Το προεδρικό διάταγμα 25/2002 αναφέρει ότι ο ανωτέρω κατάλογος δεν 

καθιερώνει συνεπή κριτήρια επιλογής (Σαΐτης, 2002, σσ. 58-60). Πράγματι, η εξέταση 

αυτής της νομοθεσίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επαγγελματική συμπεριφορά και η 

Διδακτική εμπειρία αποτελούν στοιχεία στα οποία δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση (22 

μονάδες), ενώ στα στοιχεία της ακαδημαϊκής /παιδαγωγικής επάρκειας δίνεται 

μικρότερο βάρος (14 μονάδες). Επιπλέον, φαίνεται ότι η προσωπικότητα ενός 

υποψηφίου και η γενική συμπεριφορά, όπως αξιολογούνται από τους ερευνητές, 

αποτιμώνται περισσότερο από την ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια (20 

μονάδες). Εν κατακλείδι, αποτιμώνται τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια 

λιγότερο, ενώ οι πολιτικές πεποιθήσεις, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και άλλα 

υποκειμενικά κριτήρια αξιολογούνται πολύ περισσότερο και βασίζονται στις κρίσεις 

της επιτροπής επιλογής. Η επιτροπή επιλογής αποτελείται από πέντε μέλη, δύο εκ των 

οποίων εκλέγονται και τα τρία διορίζονται. Έτσι, οι δυναμικές της εξουσίας 

καθορίζονται από τα διορισμένα μέλη (Athanasoula-Reppa, 2005). Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι ένα έτος διοικητικής πείρας ως υποδιευθυντής, το οποίο θεωρείται 

προϋπηρεσία για τη θέση του διευθυντή, προσφέρει μισό μόριο, με μέγιστο διάστημα 

τα δύο έτη που προσφέρουν ένα μόριο. Επιπλέον, το γεγονός ότι η πείρα ως 

επικουρικό διευθυντικό στέλεχος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση στη 
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θέση του διευθυντή αποκαλύπτει πόσο ασήμαντη είναι η διοικητική εμπειρία κατά τη 

διαδικασία επιλογής του διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Εν ολίγοις, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είναι απαραίτητο ο 

υποψήφιος να διαθέτει τις τεχνικές και επαγγελματικές δυνατότητες που απαιτούνται 

για την άσκηση διοικητικών, διαχειριστικών και ηγετικών ρόλων στις σχολικές 

μονάδες της Ελλάδας (Athanasoula-Reppa, 2005). Αυτή η αδιαφορία για την 

ανάπτυξη των διοικητικών υπαλλήλων των σχολείων και για τον εμπλουτισμό των 

δυνατοτήτων τους αναγνωρίζεται από το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν οι υποψήφιοι 

για τη θέση του διευθυντή σε συστηματικά προγράμματα ή σε πρακτική άσκηση που 

σχετίζονται με ζητήματα της διοίκησης των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια των 

βασικών σπουδών τους ή κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους κατάρτισης. 

Αντιθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να συμμετάσχουν στο παιχνίδι προώθησης, 

αναπτύσσοντας  σχέσεις με τους πολιτικούς παράγοντες (Αthansoula- Reppa, 2001, 

2005). Για την εξασφάλιση αποτελεσματικότερων σχολικών διευθυντών στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η έρευνα σε άλλα μέρη του κόσμου υποστηρίζει 

πέντε κατευθύνσεις: (α) την ακαδημαϊκή προετοιμασία των διευθυντών μέσω βασικής 

κατάρτισης και μεταπτυχιακών σπουδών β) προγράμματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης, γ) μαθητεία, δ) mentoring, και ε) συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα που 

προσφέρονται από κοινού από σχολές δημόσιας διοίκησης και ακαδημαϊκά τμήματα 

της παιδαγωγικής διοίκησης σε συνδυασμό με την εργασία στις συνθήκες του 

φυσικού περιβάλλοντος των σχολικών μονάδων (Athanasoula-Reppa  & Lazaridou, 

2008, p. 71). 

Μετά τις εκλογές του 2015, μια καινοτόμος μεταρρυθμιστική απόφαση έφερε νέο 

αέρα στην επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Η απόφαση αυτή έγκειτο 

στη μυστική ψηφοφορία από τους καθηγητές στις σχολικές μονάδες. Η διαδικασία 

αυτή ήρθε να αντικαταστήσει την επιλογή των Διευθυντών Σχολείων από τα 

Συμβούλια Δημόσιας Διοίκησης της Εκπαίδευσης, που είχαν τεθεί υπό τον έλεγχο της 

κυβέρνησης και των σωματείων των εκπαιδευτικών. Η αλλαγή αυτή αποδυνάμωσε 

τον ρόλο των διευθυντών των σχολείων, καθώς τους καθιστούσε εξαρτημένους από 

τους ομοτίμους τους και τους υφισταμένους τους ενώ αντανακλούσε την επιρροή των 
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συνδικάτων των εκπαιδευτικών στη νέα κυβέρνηση συνασπισμού. Μετά την πρώτη 

εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου και την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Σχολικής Μονάδας το καλοκαίρι του 2015 από τους εκπαιδευτικούς, η κυβέρνηση 

προέβη στην τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με την εκλογή του Διοικητικού 

Συμβουλίου της σχολικής μονάδας, προκειμένου να λάβει εκ νέου τον πολιτικό 

έλεγχο στους διορισμένους διευθυντές. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να 

αποδυναμωθεί η αυτονομία της εκπαιδευτικής διοίκησης και να ισχυροποιηθεί ο 

πολιτικός της χαρακτήρας και η επιρροή της από τα κόμματα που βρίσκονταν στην 

εξουσία όσο και επαγγελματικά σωματεία των εκπαιδευτικών. 

 

1.2.3. Πρότυπα Διοίκησης στην Εκπαίδευση 

 

Ως εκπαιδευτικός οργανισμός ορίζεται μια ομάδα ατόμων που εργάζονται για τον 

κοινό σκοπό της παροχής εκπαίδευσης, σύμφωνα µε κάποιες καθιερωμένες σχέσεις 

(Κουτούζης, 1999, σ. 30). Παράλληλα, σύμφωνα µε τους Everard & Morris (1999, σ. 

174-175), κάθε οργανισμός εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα, βρίσκεται σε 

σχέση αλληλεξάρτησης µε το περιβάλλον, λαμβάνοντας εισροές και επιτυγχάνοντας 

επιθυμητές εκροές. Ένα έκρυθμο περιβάλλον μπορεί να ανατρέψει τους σκοπούς του 

οργανισμού και να επιφέρει ανήκεστες βλάβες στην ορθή λειτουργία του, μη 

δραστικότητα και αδράνεια. 

Παράλληλα, ο κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός χαρακτηρίζεται από τη δική του 

κουλτούρα. Η οργανωσιακή κουλτούρα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τον ορισμό 

του Schein (1999), αποτελεί το βαθύτερο επίπεδο παραδοχών και αντιλήψεων που 

μοιράζονται τα μέλη ενός οργανισμού, λειτουργούν ασυνείδητα και ορίζουν με ένα 

βασικό και δεδομένο τρόπο τη θεώρηση του για τον ίδιο και το περιβάλλον του. Ο 

Schein (1999), λοιπόν, ενστερνίζεται την άποψη ότι η κουλτούρα αποτελείται από 

βασικές παραδοχές, αξίες και απόψεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές και τις 

μετακενώνουν τα αρχαιότερα στελέχη στα καινούργια μέλη του οργανισμού 

(Πασιαρδής, 2004).  
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Η οργανωσιακή κουλτούρα, μάλιστα, του κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού 

συντίθεται από τρία επίπεδα. Το πρώτο περιλαμβάνει εμφανή χαρακτηριστικά του 

φυσικού περιβάλλοντος του οργανισμού, αλλά και πρότυπα συμπεριφοράς-στήριξη 

συναδέλφων, αποφυγή κριτικής στον διευθυντή, γνωριμία με τους συναδέλφους-που 

συμβάλλουν, ώστε τα πρόσωπα σε έναν οργανισμό να αντιληφθούν τις ποικίλες 

πλευρές της ζωής και της λειτουργίας του. Τα πρότυπα συμπεριφοράς 

μεταλαμπαδεύονται στα μέλη του οργανισμού μέσα από ιστορίες και τελετουργίες 

και τους παρέχουν ορατά παραδείγματα για την κουλτούρα στον οργανισμό 

(θρησκευτικές, εθνικές, τοπικές εορτές, τελετές αποφοίτησης κ.ά). Στο δεύτερο 

επίπεδο της κουλτούρας εντάσσεται ένα σύστημα κοινών αξιών- συνεργασία, 

εμπιστοσύνη, ανοιχτή επικοινωνία- που θα μπορούσαν να σηματοδοτούν τις 

επιδιώξεις του οργανισμού. Το τρίτο επίπεδο της κουλτούρας δομείται από 

συλλογικές παραδοχές, που αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση, τις ανθρώπινες 

σχέσεις, την αλήθεια και το περιβάλλον (Schein, 1999).  

Οι R. Tannehbaum και W. Schmidt (1973, όπ. αν. στο Everrard & Morris, 1999, 

σ. 37) παρουσιάζουν τέσσερις διαφορετικούς τρόπους διοικητικού στιλ, που 

χρωματίζουν ανάλογα και τα είδη λήψης εκπαιδευτικής απόφασης, ανάλογα με το αν 

ο διευθυντής είναι προσανατολισμένος στους στόχους ή στις σχέσεις, α) Το 

αυταρχικό μοντέλο, β) Το πατερναλιστικό, γ) Το συμβουλευτικό, δ) Το δημοκρατικό 

μοντέλο. 

Οι Βlake και Mouton (1964, όπ. αναφ. στο Everrard & Morris, 1999, σ. 38-40) 

από την άλλη πλευρά έχουν καταλήξει ότι οι διευθυντές-μάνατζερ δύνανται να 

ενδιαφέρονται ταυτόχρονα και για τα αποτελέσματα και για τις σχέσεις και 

καταρτίζουν πέντε διαφορετικά διοικητικά μοντέλα: α) Το κατηγορηματικό, όπου ο 

διευθυντής διατάζει, δεν τον απασχολούν τα αισθήματα και οι απόψεις των άλλων και 

γίνεται επιθετικός, όταν αμφισβητείται. β) Το οικείο, όπου ο διευθυντής αποφεύγει 

την κατά μέτωπο σύγκρουση, κατευνάζει, θωπεύει, βοηθά και τείνει προς τη διοίκηση 

δι’ επιτροπής. γ) Το παρακινητικό, όπου ο διευθυντής συναινεί σε σχέδια δράσης και 

εποπτεύει την εφαρμογή τους, απευθύνεται στο προσωπικό για αποφάσεις που το 

αφορούν και μεταβιβάζει αρμοδιότητες με κατευθυντήριες οδηγίες, που βρίθουν 
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σαφήνειας. δ) Το παθητικό, όπου ο διευθυντής περιορίζεται στην εκτέλεση παρά 

μόνο των στοιχειωδών καθηκόντων του, αντιστέκεται στην αλλαγή, ενώ μεριμνά 

υπερβολικά για το κύρος του. ε) Το διαχειριστικό, όπου ο διευθυντής εφαρμόζει με 

πλήρη αυστηρότητα τους κανονισμούς, τροφοδοτεί το υφιστάμενο σύστημα και είναι 

ευσυνείδητος και σταθερός παρά δημιουργικός ή καινοτόμος. 

Το έργο της διοίκησης συνίσταται κυρίως στην εποπτεία των εργαζομένων και 

των συνθηκών εργασίας τους, την υποκίνηση-εφαρμογή κινήτρων και την 

αποτελεσματική επικοινωνία με υφισταμένους (Σαΐτης, 2000, σ. 29). Ο Φαναριώτης 

(1995), τονίζει ότι η διευθυντική λειτουργία, αποσκοπεί στη δημιουργία τέτοιου 

κλίματος, μέσα στο οποίο το άτομο θα ικανοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τους 

στόχους και τις επιδιώξεις του εργαζόμενου για την επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού (Φαναριώτης, 1955, σ. 50). 

Ωστόσο, έχουν επισημανθεί ειδοποιοί διαφορές ανάμεσα στην ηγεσία και τη 

διοίκηση. Συμφωνα με τον Μπουραντά (2005, 203) ο διευθυντής διορίζεται, 

χρησιμοποιεί δοτή εξουσία, παρέχει εντολές, ανταμοιβές και τιμωρίες, ελέγχει, δίνει 

έμφαση στις διαδικασίες, στα συστήματα και στη λογική, κινείται σε 

προκαθορισμένα πλαίσια, ενδιαφέρεται κυρίως για τον τρόπο, διαχειρίζεται το 

κατεστημένο, αποδέχεται την πραγματικότητα και έχει βραχυπρόθεσμη προοπτική. Ο 

ηγέτης αναδεικνύεται, χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη, μεταλαμπαδεύει το όραμά 

του, εμπνέει, πείθει, κινητοποιεί μέσω ιδανικών, αξιών, ανώτερων αναγκών, κερδίζει 

εμπιστοσύνη, ενδυναμώνει, δίνει έμφαση στους ανθρώπους, τα συναισθήματα, την 

καρδιά, τη διαίσθηση, ανοίγει ορίζοντες, ενδιαφέρεται κυρίως για τις αιτίες, προκαλεί 

το κατεστημένο, καινοτομεί, ερευνά την πραγματικότητα, έχει μακροπρόθεσμη 

προοπτική.  

Έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί της ηγεσίας, που διαφέρουν με τα παρακάτω 

κριτήρια: ποιος ασκεί την ηγεσία, τον επιθυμητό σκοπό της επιρροής, τον τρόπο με 

τον οποίο ασκείται η επιρροή, τα αποτελέσματα της προσπάθειας επιρροής (Yukl, 

2009). Ενδεικτικά ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω 

μοντέλα:  
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α) της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία (Instructional Leadership). Σύμφωνα με τους 

Smith and Andrews (1989), υφίστανται τέσσερις διαστάσεις του διευθυντή ηγέτη που 

αφορούν την εξασφάλιση πόρων, τον ρόλο του ως πηγή εκπαιδευτικών οδηγιών και 

ως κύριου εκφραστή της επικοινωνίας με έντονη παρουσία στην πραγματικότητα 

στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Η Ηγεσία για τη Διδασκαλία έχει δεχθεί κριτική 

εξαιτίας της θεώρησης του διευθυντή ως το πρόσωπο όπου συγκεντρώνεται η 

εξουσία (Gurr-Mark, Drysdale-George, & Mulford, 2010, 301). 

β) της Περιπτωσιακής (Situational Leadership), με κύριους εκπροσώπους της 

τους Hersey and Blanchard (Marzano, Waters, & McNulty, 2005, 17) η άσκηση 

ηγεσίας επιτελείται από ένα ηγέτη (O’Brien & Christie, 2008, 16) Η ετοιμότητα των 

εργαζομένων να αναλάβουν δράσεις και αρμοδιότητες στο εργασιακό επίπεδο 

καθορίζει αντιστοίχως και το ηγετικό στυλ που θα εφαρμοστεί (Papwotrth, Milne, & 

Boak, 2009, 593-594). Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ιδιαζόντως τελέσφορο στην 

εκπαίδευση, καθώς είναι ανεπαρκές ως προς τον προσδιορισμό του συνόλου των 

δεξιοτήτων που ένας ηγέτης θα μπορούσε να επιδείξει σε μία δεδομένη κατάσταση. 

γ) της Συναλλακτικής (Transactional Leadership), που αφορά την ανταλλαγή 

συμφερόντων μεταξύ των συναποτελούμενων μερών του οργανισμού, όπου η 

επίλυση των προβλημάτων πραγματοποιείται μέσω της επικράτησης του πιο ισχυρού 

(Bush, 2007, 399). Η πρόοδος του οργανισμού εξασφαλίζεται χάρη στη βελτίωση των 

συστημάτων και την απόδοση ανταμοιβών (Day & Harris, 2002, 958). Οι 

συναλλακτικοί ηγέτες δίνουν έμφαση κυρίως σε διοικητικά θέματα και ιχνηλατούν 

τις ανάγκες των υφισταμένων τους προσπαθώντας να τις ικανοποιήσουν και 

εξαργυρώνοντας αυτή τους την ενέργεια με ανταπόδοση σε έργο ή υπηρεσία από τους 

υφισταμένους (Πασιαρδής, 2004). O ηγέτης, δηλαδή, προσηλώνεται στις λειτουργίες, 

στα καθήκοντα και τις συμπεριφορές (Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999, 14). Δεν 

είναι ευδιάκριτη η διαφορά της ηγεσίας από τη διοίκηση. Εναλλακτικά 

χρησιμοποιούνται οι όροι διαχειριστική ή διοικητική ηγεσία. 

δ) της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Transformational Leadership), (O’Brien & 

Christie, 2008), που βρίσκεται στον αντίποδα της συναλλακτικής ηγεσίας. Σύμφωνα 

με το μοντέλο αυτό οι στόχοι των ηγετών και των ακολούθων ταυτίζονται. Η ύπαρξη 
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κοινού οράματος ενδυναμώνει το αίσθημα της δέσμευσης στους σκοπούς και στόχους 

του οργανισμού και δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για την κινητοποίηση για 

αλλαγές και καινοτομίες (Menon-Elophiotou, 2011, p .4-5). Το μοντέλο αυτό εστιάζει 

στην εξασφάλιση ενωτικού κλίματος και συλλογικότητας στην πραγματοποίηση των 

στόχων σε συνδυασμό με τον σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες όσων ακολουθούν. 

Ωστόσο, έχει δεχθεί δριμεία κριτική λόγω της σημασίας που δίνεται στην ύπαρξη 

κατάλληλου επίσημου ηγέτη, για τη δημιουργία κοινού οράματος, στην απουσία 

διευκρίνισης των διαδικασιών για την άσκηση επιρροής από τον ηγέτη σε όσους 

ακολουθούν, καθώς και στην παραμέληση των παραγόντων που αφορούν στο 

κοινωνικό πλαίσιο και τις περιστάσεις (Menon-Elophiotou, 2011,  10). Σύμφωνα με 

τους Leithwood και Jantzi (2006) η μετασχηματιστική ηγεσία αναφέρεται στον 

ορισμό κατευθύνσεων, στην ανάπτυξη των ανθρώπων και στον ανασχεδιασμό του 

οργανισμού. 

ε) το μοντέλο της συμμετοχικής - εναλλακτικά χρησιμοποιούνται οι όροι 

κατανεμημένη και δημοκρατική - ηγεσίας, που υφίσταται όταν ο διευθυντής της 

εκπαιδευτικής μονάδας εκφράζει μια οργανωσιακή συμπεριφορά, της οποίας τα 

γνωρίσματα προσιδιάζουν με εκείνα των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμμετοχικού 

χαρακτήρα αυτού του μοντέλου ηγεσίας, είναι τα ακόλουθα: 

 Ο ηγέτης κατέχει αυτή τη θέση βάσει του νόμου. 

 Ο ρόλος του Ηγέτη είναι να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

ατόμων στην ομάδα. 

 Τα καθήκοντα του Ηγέτη είναι αλληλοεξαρτώμενα με των υπόλοιπων 

εκπαιδευτικών. 

 Ο Ηγέτης ενθαρρύνει την ανάληψη ευθύνης με συνεργατικό χαρακτήρα, που 

εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς σε δράσεις παρόμοιες με τις δικές του στην 

οργάνωση. 

 Ενδυναμώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης αυτής η αίσθηση συνοχής της 

ομάδας και της επίδοσής της (Hoy & Miskel, 2008, 142-3). 
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Η κατάληξη στην πιο ενδεδειγμένη απόφαση για τη διαχείριση δυσμενών 

καταστάσεων του εκπαιδευτικού οργανισμού προϋποθέτει την ικανοποίηση δύο 

παραμέτρων, οι οποίες αναφέρονται στη δυνατότητα εύρεσης τουλάχιστον δύο 

εναλλακτικών επιλογών και στην ελευθερία επιλογής που επιβεβαιώνει την 

κατάσταση απόφασης (Αθανασούλα- Ρέππα, 2007∙ Αθανασούλα- Ρέππα, 1999α).  

Ωστόσο, τροχοπέδη στη λήψη αποφάσεων συνιστούν τόσο εξωτερικοί όσο και 

εσωτερικοί περιορισμοί. Στους εσωτερικούς περιορισμούς ανήκουν η ατελέσφορη 

επικοινωνία μεταξύ των στελεχών και η απουσία πλήρους προσήλωσης στο 

αντικείμενο εργασίας. Στους εξωτερικούς περιλαμβάνονται ο συγκεντρωτικός 

χαρακτήρας της εκπαίδευσης, η ακατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και η έλλειψη 

προσωπικού (Ρες, 2004). Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι η επίδειξη 

εγωκεντρικής συμπεριφοράς, η έλλειψη ελέγχου του ηγέτη, η αδυναμία 

χαλιναγώγησης των συναισθημάτων, η δυσχέρεια συμμετοχής όλων των μελών στη 

λήψη απόφασης και η εκδήλωση κακών επικοινωνιακών δεξιοτήτων για ανάπτυξη 

διαλόγου και ανταλλαγή απόψεων (Forsyth, 1998). Η έλλειψη ευελιξίας κατά τη 

διαδικασία ελέγχου των εναλλακτικών λύσεων, το άγχος, η έλλειψη ολοκληρωμένων 

πληροφοριών για το υπό διαπραγμάτευση ζήτημα και την γραφειοκρατία αποτελούν 

τη δαμόκλειο σπάθη για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ποιότητά τους 

(Κουτούζης, 1999· Ρες, 2004). 

Μέσα από την ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας, έχουν αναδειχθεί τα 

χαρακτηριστικά του επιτυχημένου ηγέτη και  μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής 

(Day, 2005∙ Green, 2001∙ Leithwood & Riehl, 2003∙ Leithwood, Harris, & Hopkins, 

2008∙ McEwan, 2003):  

 Δημιουργία και μετάδοση κοινού οράματος.  

 Προώθηση κατανεμημένης-δημοκρατικής ηγεσίας. 

 Δημιουργία συλλογικής κουλτούρας. 

 Κατανόηση και ανάπτυξη προσωπικού (δημιουργία μαθησιακής 

κοινότητας). 

 Προσωπικότητα.  

 Δημιουργία παραγωγικών σχέσεων με την κοινότητα. 
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Ο ρόλος του επιτυχημένου ηγέτη έγκειται στην εξασφάλιση των συνθηκών, που 

θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού, αξιόπιστου και ελκυστικού 

οράματος  και στην αποσόβηση κάθε τροχοπέδης για την εφαρμογή του οράματος 

μέσα από συλλογικές διαδικασίες (Alvy & Robbins, 1998). Παράλληλα, ο 

επιτυχημένος ηγέτης θα ευνοήσει την εμπλοκή του προσωπικού στη δημιουργία 

κοινών στόχων, αλλά και την μεθ’ επίγνωσης ανάληψη υποχρεώσεων για την 

τελεσφόρηση του ιδανικού στόχου, που έχει τεθεί από κοινού (Dean & Dean, 1999). 

  

1.2.4. Έρευνες για τη Διοίκηση Ελληνικών Σχολικών Μονάδων 

 

Έχουν γραφτεί αρκετά θεωρητικά άρθρα στα ελληνικά περιοδικά από 

εκπαιδευτικούς, διευθυντές, σχολικούς συμβούλους και Έλληνες μελετητές (Λαϊνάς, 

2004· Μπρίνια, 2008· Παπαγεωργόπουλος, 2003· Σαΐτης, 2008), που  υπογραμμίζουν 

σημαντικές πτυχές της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της διοίκησης. Αυτά τα άρθρα 

παρουσιάζουν μια θεωρητική βάση γνώσεων ή τα ευρήματα εμπειρικών ερευνών από 

άλλες χώρες, γεγονός που υποδηλώνει μια τάση «πρακτικών δανεισμού», όπου είναι 

δυνατόν. Οι συγγραφείς - εκπαιδευτικοί  αισθάνονται την ανάγκη μετασχηματισμού 

ορισμένων πτυχών του ελληνικού σχολικού πλαισίου με την κοινοποίηση εξωτερικών 

δεδομένων της έρευνας. Δεύτερον, και πιο αμφιλεγόμενο, είναι το ερώτημα εάν οι 

Έλληνες μελετητές θεωρούν τη σχολική ηγεσία, ως ένα status quo που δεν μπορεί να 

ασκηθεί με εναλλακτικό τρόπο εντός της Ελλάδας. Η υιοθέτηση του επιχειρήματος 

του Muijs (2011, p. 115) σχετικά με τις αδυναμίες της ανάπτυξης της έρευνας για την 

εκπαιδευτική ηγεσία, οι πρακτικές που ενσωματώνονται στους διάφορους τύπους 

σχολείων στην Ελλάδα μπορεί να υποδηλώνουν ότι το πεδίο [δεν] θα συνεχίσει να 

αυξάνεται τόσο σε σημαντικότητα όσο και σε ποσότητα, εάν δεν υπάρχει δεξαμενή 

ερευνών για αποτελεσματική ηγεσία. 

Τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική εμπειρική έρευνα υπονοεί ότι αυτά τα 

εκπαιδευτικά ηγετικά μοντέλα έχουν εξεταστεί ελάχιστα στο ελληνικό πλαίσιο. Οι 
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Δεμερτζής και Μπαγάκης (2006, σ. 144-145) δηλώνουν ότι υπάρχει απουσία 

εμπειρικών ερευνητικών μελετών σχετικά με τις έννοιες της ηγεσίας και της μάθησης, 

αν και υπάρχει μια ανησυχία σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα της επιλογής των ηγετών 

και της σημασίας της μάθησης που προχωρά πέρα από τα σχολεία [...]. Το 

εμβληματικό σημείο που κάνει την έρευνα του συγγραφέα ιδιαίτερη είναι ότι δεν 

υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες εκπαιδευτικής ηγεσίας, στα ελληνικά ή στα 

αγγλικά, αν και υπάρχουν αρκετές μελέτες που εντρυφούν στη διαχείριση του 

σχολείου από την οπτική των διευθυντών (Παπαναούμ, 1995· Σαΐτης, 1997, 2002· 

Χριστοδούλου, 2007· Athanasoula-Reppa & Lazaridou, 2008) στον ρόλο του 

διευθυντή και στη συμβολή του στο σχολείο (Λαϊνάς, 2004) και στα αποτελεσματικά 

σχολεία (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). Όλες αυτές μελέτες υπογραμμίζουν τον 

διοικητικό ρόλο του διευθυντή και απευθύνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη 

αυτονομία στη σχολική διοίκηση. 

Τα συμπεράσματα του Σαλιάρη (2010) που επικεντρώθηκε σε διαδικαστικά 

ζητήματα των διευθυντών, όπως την τήρηση του σχολικού χρονοδιαγράμματος και 

όχι την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος σπουδών, 

φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία  (Χριστοδούλου, 2007· Saitis & Menon-

Eliophotou, 2004) που δείχνει ότι ένα τυπικό χαρακτηριστικό μεταξύ των Ελλήνων 

διευθυντών είναι ο διεκπεραιωτικός τους ρόλος. Όπως η Σαΐτη επισημαίνει (2009, p. 

383) ένα ισχυρό συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα μπορεί να αποτελεί σημαντική 

τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα ενός σχολικού συστήματος. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στο επιχείρημα ότι ο συγκεντρωτισμός, η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα 

και οι παραδοσιακές μέθοδοι εργασίας δεν επιτρέπουν αρκετό χώρο για μεγάλη 

δημοκρατική οργανωσιακή αλλαγή σε ένα ελληνικό σχολείο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

Η αναμόρφωση των βιομηχανιών, μαζί με την ανάπτυξη και την αύξηση των 

βιομηχανιών και μεγάλης κλίμακας κατασκευές καθιστούν τις αποτελεσματικές 

διαδικασίες διαχείρισης μια αναγκαιότητα. Οι διαδικασίες αυτές είναι απαραίτητες 

για να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα σε έναν οργανισμό. Ως αποτέλεσμα, ένα 

ευρύ φάσμα θεωριών αναπτύχθηκαν, προκειμένου να ενισχύσουν τις διευθυντικές 

πρακτικές. Αυτές περιλαμβάνουν: 

 

2.1 Θεωρίες «Management» 

 

Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τον Henri Fayol το 1916. Ο ίδιος διατύπωσε 

την άποψη ότι η διοίκηση συμμετέχει σε κάθε τομέα της κοινωνίας και της ζωής. 

Πίστευε επίσης ότι όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες για τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων της ζωής μας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες είναι: ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η 

στελέχωση,  η οργάνωση, η επίβλεψη και ο έλεγχος (Akrani, 2011). 

Στη θεωρία του, προσδιόρισε ότι η διαχείριση βασίζεται σε έξι λειτουργίες που 

αναφέρονται παραπάνω. Διατύπωσε επίσης 14 αρχές της διαχείρισης. Κατά τον 

ορισμό του διαχείρισης, πρότεινε ότι εκείνη λαμβάνει χώρα μέσα σε μια ορισμένη 

οργανωτική δομή, με συγκεκριμένα καθήκοντα και κατευθύνθηκε προς την επίτευξη 

των στόχων, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα των άλλων (Barnat, 2014). 
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2.1.1 Η θεωρία της Διοικητικής Διαχείρισης 

 

Δυνατά της θεωρίας της Διοικητικής Διαχείρισης είναι ότι ο Fayol έδωσε έναν 

ορισμό της διαχείρισης με βάση έξι λειτουργίες του. Επίσης, έδωσε βασικά στοιχεία 

και έννοιες που θα χρησιμοποιούνταν για μελλοντική έρευνα, που περιγράφονταν σε 

14 αρχές του (Mahmood, Basharat & Bashir, 2012). 

Η αποδοκιμασία της θεωρίας της Διοικητικής Διαχείρισης έγκειται από το να έχει 

εκπονηθεί μόνο στο πλαίσιο των επίσημων ρυθμίσεων. Η προσοχή δεν είχε δοθεί σε 

θέματα όπως η προσωπική σχέση με τα συμφέροντα της ομάδας, όπως προτείνεται 

από την αποζημίωση και τη δικαιοσύνη. Ο Fayol θεώρησε ότι λειτουργούν προς το 

συμφέρον του εργαζομένου οι εργοδότες, που ήταν συγκαταβατικοί. Επιπρόσθετα, 

περιγράφει θέματα, που αφορούν την ευαισθησία των αναγκών του πελάτη, όπως η 

πρωτοβουλία, αν και είδε αυτά ως θέματα που αφορούν το λογικό οργανωτικό 

πλαίσιο επιδόσεων και όχι ως ζητήματα που αφορούν την αναθεώρηση δομών, καθώς 

επίσης εκ νέου προσανατολίζοντας τη στάση των ανθρώπων να επιτύχουν την 

καλύτερη σχέση μεταξύ της οργάνωσης και των πελατών της. 

Πολλές από τις αρχές της θεωρίας του Fayol έχουν ενσωματωθεί στους 

υπάρχοντες οργανισμούς και επιχειρήσεις, αλλά δεν ήταν προσανατολισμένοι να 

λειτουργούν σε συνθήκες αυθόρμητη αλλαγή και σε ζητήματα της συμμετοχής των 

εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων σε οργανισμούς (Sarker & Khan, 2013) 

 

2.1.2 Γραφειοκρατική Προσέγγιση 

 

Αυτή η θεωρία προτάθηκε από τον Max Weber, ένα Γερμανό κοινωνιολόγο. 

Επικεντρώθηκε σε μια στρωματοποιημένη δομή, η οποία περιγράφει την προφανή 

ανάθεση αρχής, παρέχοντας managers, με έναν ιδιοσυστατικό έλεγχο των 

εργαζομένων τους. Ο Weber αντιμετώπισε κάθε εταιρεία ως μια διοίκηση με στόχους 
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που πρέπει να επιτευχθούν εις βάρος της ατομικής συνεισφοράς. Αυτός δήλωσε ότι οι 

managers θα πρέπει να πειθαρχούν μόνο λόγω της θέσης τους ως διαχειριστές (O 

'Connor, 2013). 

Οι θεωρίες του διαθέτουν δύο κύρια χαρακτηριστικά που είναι η διαστρωμάτωση 

της εξουσίας και το σύστημα των κανόνων. Μέσα από την ανάλυση του σχετικά με 

τις επιχειρήσεις δήλωσε ότι τρεις βασικές αρχές οι οποίες διαχωρίζονται στην 

Παραδοσιακή Αρχή: η ένταξη των ανθρώπων στην αρχή είχε τις ρίζες της στην 

παράδοση και το έθιμο, στην Χαρισματική Αρχή: στην περίπτωση αυτή, η έγκριση 

ήρθε από την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη στις ατομικές ικανότητες του ηγέτη 

και στην Ορθολογική-νομική Αρχή: η έγκριση προέρχεται από το γραφείο, ή το 

επίπεδο του ατόμου στην αρχή, καθώς περιορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές 

και τις διαδικασίες της επιχείρησης. Αυτή η ορθολογική-νομική αρχή είναι αυτό που 

συνιστά το είδος της αρχής στις επιχειρήσεις σήμερα και η θεωρία της 

γραφειοκρατίας Weber έχει αποδοθεί σε αυτή τη μορφή της αρχής (Caughey, 

Chatfield, & Cohon, 2009). 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας είναι ότι οι εργαζόμενοι 

λειτουργούν μέσα στα όρια της εξειδίκευσης της εργασίας, το επίπεδο της εξουσίας-

αρχής που αποδίδεται και τις κατευθυντήριες γραμμές, που εφαρμόζουν την 

εφαρμογή της αρχής. Επιπλέον, η απασχόληση λαμβάνει χώρα με βάση μόνο την 

τεχνική ικανότητα καθώς επίσης και η κυριότητα της επιχείρησης βρίσκεται σε 

διάσταση με τους υπαλλήλους της. Τέλος, η εξουσία-αρχή εφαρμόστηκε στις νόμιμες 

θέσεις και όχι στα άτομα που κατέχουν αυτές τις θέσεις (Mesch, Perry, & Wise, 

1995). 

Αντιθέτως, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτηματα της γραφειοκρατίας από τα 

οποία είναι η απασχόληση, η προώθηση και η εξουσία εξαρτώνται μόνο από την 

τεχνική ικανότητα και τίθενται σε εφαρμογή από γραπτές κατευθυντήριες γραμμές 

και διαδικασίες της ανύψωσης εκείνων, που είναι ικανοί να διαχειρίζονται παρά 

εκείνων που ευνοούνται στη διοίκηση, που διαπνέεται από τον νεποτισμό και τη 

διαφθορά. Άλλο ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι και η εφαρμογή της θεωρίας της 
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διοίκησης της γραφειοκρατίας δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξελιχθούν σε 

μεγάλες και περίτεχνες επιχειρήσεις με το όραμα της επισημοποίησης σαφών στόχων. 

Εντούτοις αξίζει να σημειωθεί ότι, η θεωρία του Weber μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

βάση για να συγκριθούν και να διαδοθούν νέες σύγχρονες θεωρίες (Somoye, 2015). 

Τα μειονεκτήματα της γραφειοκρατίας έγκεινται ότι υπάρχει κίνδυνος οι 

επιχειρήσεις όλο και περισσότερο να προσανατολίζονται στη διαδικασία παρά στο 

στόχο. Επιπρόσθετα, υπάρχει μια τάση οι μεγάλου βαθμού επιχειρηματικοί στόχοι να 

επιβλέπουν τη δημιουργικότητα και την ανθεκτικότητα των εργαζόμενων. Η αυστηρή 

στάση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών μπορεί να προκαλέσει ρυθμιζόμενες 

υπηρεσίες, που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Συνοψίζοντας, οι 

αυστηρές διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές δεν παρακινούν τους 

εργαζόμενους σε μια επιχείρηση καθώς η εφαρμογή της αρχής-εξουσίας, που 

βασίζεται στη γνώση, έχει προκαλέσει την ανάπτυξη των εμπειρογνωμόνων, του 

οποίου οι ιδέες και η συμπεριφορά μπορεί συχνά να εναντιωθεί σε εκείνες των άλλων 

γενικών διευθυντών και συντονιστών (Rubin, 2012). 

 

2.1.3 Θεωρίες του Κινήματος των Ανθρώπινων Σχέσεων 

 

Καλείται το κίνημα των ανθρωπίνων σχέσεων, διότι εστιάζει στην ανθρώπινη 

πτυχή της εργασίας, Η πεποίθηση των θιασωτών αυτής της θεωρίας εστιάζει στο 

γεγονός ότι η καλή κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων στους χώρους 

εργασίας τους, όπως η πορεία, οι προοπτικές, η αντιπαλότητα, οι στάσεις της ομάδας, 

θα βελτιωθούν παραγωγικά. Αντιμετώπισαν τους εργαζόμενους ως άτομα, ως πόρους 

και όχι ως υποχρεώσεις που πρέπει να βελτιωθούν. Γι’ αυτό και ο πυρήνας της 

θεωρίας των ανθρώπινων σχέσεων είναι το κίνητρο των διαφορετικών φατριών μιας 

επιχείρησης και της ηγεσίας (Kennedy, Heinzman, & Mujtaba, 2011). 
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Οι διαφορετικοί θεωρητικοί των διοικητικών προσεγγίσεων με εφαλτήριο τις 

ανθρώπινες σχέσεις, τα πειράματά τους, οι αποδοκιμαστικές αξιολογήσεις και οι 

δυνάμεις των έργων τους αναλύονται κατωτέρω: 

 

2.1.4.1 Elton Mayo 

 

Στη δεκαετία του 1920, ο Elton Mayo, ένας καθηγητής του Χάρβαρντ, μετά από 

παρατήρηση του για τη σημασία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και των ατομικών 

σχέσεων στον χώρο εργασίας, πραγματοποίησε πειράματα για να κατανοήσει την 

επίδραση των διαφορετικών συνθηκών εργασίας για την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων. Τα πειράματά του απέδειξαν ότι, όταν οι κοινωνικές ανάγκες των 

εργαζομένων συναντήθηκαν, βελτίωσαν τις συνθήκες εργασίας και ως εκ τούτου 

είχαν θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα (Somoye, 2015). 

Ως βελτίωση σε σχέση με την επιστημονική θεωρία της διαχείρισης που 

αντιμετώπιζε τους διευθυντές, ως αυθεντίες, η καινοτόμος προσέγγιση των 

ανθρώπινων σχέσεων εντρύφησε με την ουσία της δυναμικής της ομάδας, τη 

συλλογική ομαδική δουλειά και τα θετικά αποτελέσματα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Οι managers ύμφωνα με τη θεωρία αυτή φροντίζουν και 

ενδιαφέρονται για τις ανάγκες και την υγεία των εργαζομένων ως μέρος των ρόλων 

τους (Somoye, 2015) 

Παράλληλα, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι κοινωνικές απαιτήσεις των 

εργαζομένων είναι απαραίτητες πτυχές της διαχείρισης ενός οργανισμού. Τα 

πλεονεκτήματα του έγκεινται είναι το πείραμα Mayo, το οποίο ήταν η πρωτόλεια 

προσπάθεια για τη διεξαγωγή νόμιμων κοινωνικά πειραμάτων σε βιομηχανικό 

περιβάλλον. Επιπρόσθετα, είναι αποδεδειγμένο ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

δουλέψουν μεμονωμένα, αλλά να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας. Έτσι 

αποδείχθηκε ότι, το προσωπικό κίνητρο δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε οικονομικά ή 

σωματικά κίνητρα, αλλά στις ανάγκες και στους ρόλους τους σε μια ομάδα. Τέλος, 
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τόνισε την ανάγκη για τους managers να δείξουν ενδιαφέρον και μέριμνα για τις 

κοινωνικές επιθυμίες των εργαζομένων σε μια ομάδα (Richard Trahair, 2012). 

Από την άλλη πλευρά ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι οι αμφιβολίες άρχισαν 

να αυξάνεται μεταξύ του 1930 και του 1950 σχετικά με την αυξημένη χρησιμότητα 

αυτών των θεωριών, καθημερινά στην εργάσιμη ζωή (Korajczyk, 1961). 

 

2.1.5 Θεωρία της Ιεράρχησης των Αναγκών 

 

Ο Abraham Maslow ήταν ψυχολόγος και η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών 

είναι απόρροια των ερευνών του, (Χυτήρης 2001). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το 

κίνητρο μπορεί να αποτελεί κάθε ανάγκη η οποία δεν είναι ακόμα ικανοποιημένη. Η 

ιεράρχηση έγινε βασιζόμενη στην προτεραιότητα που δίνουν οι άνθρωποι στις 

ανάγκες τους.  

Ο ίδιος ανέπτυξε μια θεωρία για την ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών, με τις 

βασικές ανάγκες τους στη βάση της ιεραρχίας και τις μεγαλύτερες τους ανάγκες στην 

κορυφή της ιεραρχίας. Προέβη επίσης σε υποθέσεις σχετικά με το γεγονός ότι τα 

άτομα πρέπει να πληρούν κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, πριν από τη μετάβαση των 

αναγκών τους σε ένα υψηλότερο επίπεδο και αυτό βασίζεται στα κίνητρα και την 

ατομική ανάπτυξη (Somoye, 2015). 

Η θεωρία αυτή είχε τρεις παραδοχές: 

1. Τα άτομα δεν είναι ποτέ απόλυτα ικανοποιημένα. 

2. Η συμπεριφορά των ατόμων είναι σκόπιμη και καθοδηγείται από την 

επιθυμία να είναι ικανοποιημένοι. 

3. Οι ανάγκες μπορούν να ομαδοποιηθούν ακολουθώντας τις διαταγμένες 

δομές της αναγκαιότητας από το κατώτερο προς το ανώτερο (Somoye, 2015).  

Ο Maslow απλοποίησε τη σειρά των αναγκών σε 5 διαφορετικούς τομείς. 

1. Φυσιολογικές ανάγκες: σε αυτή την ομάδα τοποθέτησε όλες τις φυσικές 

ανάγκες που απαιτούνται για τη βασική ευημερία ενός ατόμου. 
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2. Ανάγκες Ασφάλειας: οι ανάγκες αυτές αποτελούνται από την πρωταρχική 

ανάγκη για την ασφάλεια, την άμυνα, τη σταθερότητα και την απελευθέρωση από τον 

φόβο. 

3. Ανάγκη του ανήκειν και η ανάγκη για αγάπη: η ανάγκη για αγάπη και του 

ανήκειν προκύπτει ως βασικό κίνητρο, όταν και οι φυσικές ανάγκες και οι ανάγκες 

για ασφάλεια πληρούνται και δεν υπάρχουν περισσότερα κίνητρα. Ως εκ τούτου, το 

άτομο δυσκολεύεται να αναπτύξει ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους. 

4. Η ανάγκη για εκτίμηση: κάθε πρόσωπο που έχει να αναπτύξει εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του και έχει την επιθυμία να επιτύχει. 

5. Αυτο-πραγμάτωση: Με την παραδοχή ότι κάθε άλλη ανάγκη στην ιεραρχία 

έχει επιτευχθεί, τότε κάθε άτομο έχει την ανάγκη να βρει τον εαυτό του (Somoye, 

2015). 

Τα πλεονεκτήματα έγκεινται ότι η θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών του 

Maslow έχει βοηθήσει τους διαχειριστές να εξετάσουν τα κίνητρα των εργαζομένων. 

Επίσης, η θεωρία του εξηγεί τον τρόπο που οι ανάγκες μπορεί να βοηθήσουν να 

παρακινήσουν τα άτομα. Οι διευθυντές καλούνται τώρα να θέσουν υπόψη τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες των εργαζομένων τους. 

Τα μειονεκτήματα έγκεινται ότι οι Πειραματικές μελέτες όλα αυτά τα χρόνια δεν 

υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία (Samoye, 2015). 

 

2.1.6 Θεωρίες Χ και Υ 

 

Έθεσε ως αίτημα θεωρίες Χ και Υ με βάση την πεποίθησή του ότι υπάρχουν δύο 

τύποι managers. Η Θεωρία Χ είναι μια αρνητική θεωρία και ο διευθυντής της 

θεωρίας Χ έχει αρνητική άποψη για τους εργαζομένους. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν είναι 

έτοιμοι να εργαστούν, δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης και δεν είναι σε θέση να 
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αναλάβουν οποιοδήποτε επίπεδο ευθύνης, εξ ου και η ανάγκη για εποπτεία και 

επιβολή δύναμης (Stewart, McNulty, Griffin, & Fitzpatrick, 2010). 

Στη Θεωρία Υ, ο διευθυντής θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι είναι αξιόπιστοι και 

ικανοί να αναλάβουν την ευθύνη και ως εκ τούτου χρειάζονται χώρο για να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Μετά τη θεωρία Χ, οι 

εργαζόμενοι θα δείξουν μικρό ενδιαφέρον για την απουσία κινήτρου και θα 

προσπαθήσουν να αποφύγουν τις ευθύνες. Μια σημαντική αδυναμία αυτής της 

θεωρίας είναι ότι περιορίζει τις δυνατότητες του εργαζομένου. Ο McGregor 

εγκολπώνεται την άποψη ότι ο manager της θεωρίας Υ θα είναι πιο επιτυχής. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η θεωρία του προσδιορίζει 

δύο διαφορετικά είδη των ατόμων, που πρέπει να εξετάσουν οι διευθυντές και δείχνει 

πώς μπορούν να κινητοποιούνται. Επιπλέον, οι Θεωρίες Χ και Υ ανάγονται σε 

διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης για τα κίνητρα του εργατικού δυναμικού και 

επίσης χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων (Mohamed & Nor, 2013). 

Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δείχνει μόνο δύο ακραίες 

συνθήκες πιθανών συμπεριφορών των managers, που καθιστά πιο δύσκολη την 

υιοθέτησή της από τους σύγχρονους διευθυντές (Bobic & Davis, 2003) 

 

2.1.7 Θεωρία των Κινήτρων 

 

Έθεσε ως αίτημα τη θεωρία των κινήτρων, την υγιεινή της ικανοποίησης από την 

εργασία. Ο σκοπός των μελετών ήταν να προσδιορίσει την αύξηση των κινήτρων της 

εμπλοκής/ Η έρευνά του ήταν να προσδιορίσει τους παράγοντες ικανοποίησης ως 

παρακινητές ενός εργαζομένου και ονόμασε τους παράγοντες δυσαρέσκειας ως υγιείς 

παράγοντες. Χρησιμοποίησε τον όρο υγιής, επειδή οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται 

ως παράγοντες συντήρησης, που απαιτούνται, για να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια αλλά 

από μόνοι τους δεν αποδίδουν καμία ικανοποίηση (Herzberg, 2005).  
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O Herzberg εγκολπωνόταν την άποψη ότι, αν και οι παράγοντες που οδηγούν 

στην ικανοποίηση του είναι διαφορετικοί από εκείνους, που οδηγούν στη 

δυσαρέσκεια, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντίθετοι οι μεν των δε. Ο ίδιος 

πρέσβευε την άποψη ότι υπάρχουν δύο διακριτές ανθρώπινες ανάγκες: οι 

φυσιολογικές ανάγκες, που μπορούν να καλυφθούν από τα χρήματα ή υλικά 

πράγματα και οι ψυχολογικές ανάγκες αυξάνονται, ώστε να ικανοποιηθούν μόνο από 

τις δραστηριότητες που κάνουν να επιτύχουν ή να αναπτύξουν (Herzberg, 2005). 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι 

τα κίνητρα ή η απειλή των ποινών οδηγούν μόνο σε προσωρινή επιτυχία, διότι τα 

κίνητρα αποφασίζουν αν η ικανοποίηση είναι στοιχειώδης για την ίδια τη δουλειά  

(Herzberg, 2005). 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της παρούσας εργασίας είναι τα ότι το έργο του 

επέφερε μια ρεαλιστική βελτίωση των κινήτρων. Ενώ τα μειονεκτήματα αυτής της 

παρούσας εργασίας είναι ότι η χρησιμότητα της θεωρίας του Herzberg σε μη 

επαγγελματικούς οργανισμούς είναι υπό αμφισβήτηση ότι ο ορισμός της εργασιακής 

ικανοποίησης έχει αμφισβητηθεί από τους κοινωνικούς επιστήμονες (Dartey-Baah & 

Amoako, 2011). 

Συνοπτικά, όλοι οι θεωρητικοί της διοίκησης για τις ανθρώπινες σχέσεις 

συζήτησαν και συλλογικά ανακάλυψαν ότι τα άτομα που δούλευαν για την εσωτερική 

ικανοποίηση και όχι για την υλιστική αποζημίωση. Ως εκ τούτου, η μετακίνηση της 

εστίασης στη λειτουργία των ατόμων στην απόδοση ενός οργανισμού. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Κεφάλαιο 3
ο
: Μεθοδολογία 

 

3.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανίχνευση και η καταγραφή των 

αντιλήψεων και των στάσεων των Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης τους, σύμφωνα με την νέα 

στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης, την οποία εφάρμοσε η κεντρική εξουσία και 

ποιες είναι οι επιπτώσεις στην διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολείου. Τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα που καλείται η έρευνα να απαντήσει είναι ποιες είναι οι 

αντιλήψεις των Διευθυντών στη νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης σε ότι 

αφορά την επιλογή διευθυντικού προσωπικού, πως επηρεάζει η νέα στρατηγική τον 

τρόπο άσκησης των διοικητικών καθηκόντων των Διευθυντών και ποιες οι επιπτώσεις 

στο διοικητικό τους έργο, κατά πόσον η νέα στρατηγική διοίκησης με την συμμετοχή 

του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων συντελεί 

στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας, συλλογικότητας και εμπιστοσύνης και τέλος 

ποιες είναι οι στάσεις των διευθυντών σε σχέση με την αξιολόγηση τους από τον 

σύλλογο διδασκόντων και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε η συμμετοχή τους να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολείου. 

 

3.2 Συμμετέχοντες της Έρευνας 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε (5) διευθυντές, από τους οποίους οι τρεις (3) 

ήταν γυναίκες (60%) και οι δύο (2) ήταν άνδρες (40%). Το δείγμα της έρευνας 
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προσεγγίστηκε από την ερευνήτρια σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Β΄ 

Αθήνας των οποίων οι εν ενεργεία διευθυντές διευκόλιναν την έρευνα με την 

προθυμία τους να συμμετέχουν σε αυτήν, να «ανοιχθούν» επικοινωνιακά, ώστε οι 

πληροφορίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων να είναι έγκυρες. Οι συνεντεύξεις  

υλοποιήθηκαν στα γραφεία τους, μετά την λήξη των μαθημάτων, για να μην 

παρεμποδίζεται το έργο τους και να βρίσκονται στον φυσικό εργασιακό τους χώρο. Η 

διαδικασία συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την λήψη συνεντεύξεων σε 

διάστημα δύο εβδομάδων από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 21  Δεκεμβρίου 2018. Η κάθε 

μία απο τις συνεντεύξεις διήρκεσε από 20 έως 30 λεπτά . Η μέση ηλικία των 

συμμετεχόντων ήταν τα 56,5 έτη. Κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών (80%) και 

διδακτορικού τίτλου (20%). 

 

3.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα τις 

παρούσας εργασίας είναι: 

1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των Διευθυντών στη νέα στρατηγική εκπαιδευτικής 

διοίκησης σε ότι αφορά την επιλογή διευθυντικού προσωπικού; 

2. Πως επηρεάζει η νέα στρατηγική τον τρόπο άσκησης των διοικητικών 

καθηκόντων των Διευθυντών και ποιες οι επιπτώσεις στο διοικητικό τους έργο; 

3. Κατά πόσον η νέα στρατηγική διοίκησης με την συμμετοχή του συλλόγου 

διδασκόντων στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων συντελεί στην ανάπτυξη 

κλίματος συνεργασίας, συλλογικότητας και εμπιστοσύνης; 

4. Ποιες είναι οι στάσεις των διευθυντών σε σχέση με την αξιολόγηση τους από 

τον σύλλογο διδασκόντων και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε η συμμετοχή τους να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολείου; 
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3.4 Επιλογή της Ερευνητικής Μεθόδου και Εργαλείο της Εμπειρικής 

'Ερευνας 

 

Η μέθοδος που επιλέχτηκε  είναι η ποιοτική έρευνα, επειδή αναφέρεται στις 

απόψεις των διευθυντών καθώς και στις αντιλήψεις τους όσον αφορά στην επίδραση 

της νέας στρατηγικής εκπαιδευτικής διοίκησης στην αξιολόγηση τους. Η ποιοτική 

έρευνα, είναι η διαδικασία συλλογής δεδομένων που ενδείκνυται για έρευνες 

κοινωνικού ενδιαφέροντος. Είναι μία διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής, 

έχοντας στα χέρια του τις σύντομες απαντήσεις των συμμετεχόντων σε ερωτήσεις 

διάφορων θεματικών ενοτήτων καλείται να αναλύσει και να ταξινομήσει το 

περιεχόμενο των απαντήσεων σε άλλες ενότητες χρησιμοποιώντας την κρίση και την 

φαντασία του (Τσιώλης, 2015). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την διαδικασία της 

προσωπικής συνέντευξης (one-to-one interview), όπου οι ερωτώμενοι μπορούσαν 

ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις τους, ευέλικτα και εκφράζοντας συγχρόνως τα 

συναισθήματα τους. Για τον λόγο αυτό επιλέγεται ως εργαλείο η ημιδομημένη 

συνέντευξη η οποία θα διενεργηθεί σε πέντε διευθυντές σχολείων οι οποίοι 

αξιολογήθηκαν με τον νέο νόμο. Η ημιδομημένη συνέντευξη είναι η διαδικασία 

διερεύνησης με ερωτήσεις προκαθορισμένες που αναφέρονται σε ένα θέμα που 

συνήθως έχει ήδη διερευνηθεί από άλλους μελετητές οι οποίοι αποτελούν υπόδειγμα 

για τις νέες έρευνες. Τα πλεονεκτήματα της διαδικασία αυτής είναι ότι παρέχουν την 

δυνατότητα ευελιξίας στην διατύπωση των ερωτήσεων και στην ροή της συνέντευξης 

ανάλογα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων και η περαιτέρω διερεύνηση για 

ζητήματα που οι συμμετέχοντες είναι γνώστες και μπορούν να παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για την έρευνα. (Ίσαρη & Πουρκός, 2015) 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνέντευξης γνωστοποιήθηκε στους 

συμμετέχοντες ο σκοπός της έρευνας, η χρήση των δεδομένων καθώς επίσης 

ενημερώθηκαν για την εξασφάλιση της ανωνυμίας τους και την διατήρηση της 

πλήρους εχεμύθειας από την πλευράς της ερευνήτριας. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελούνταν από έξι (6) ενότητες.  
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Η πρώτη ενότητα περιείχε τις ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος, φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, θητεία ως διευθυντής, και έτη 

προϋπηρεσίας.  

Στο τέλος του πρώτου τμήματος και πριν την έναρξη των ερωτήσεων της 

συνέντευξης υπήρξε μια εισαγωγική ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του νέου 

εκπαιδευτικού συστήματος όπου αποτέλεσε και την δεύτερη ενότητα. 

Στην τρίτη ενότητα συμπεριλαμβάνονταν οι ερωτήσεις για τις αντιλήψεις των 

διευθυντών για την νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης. Στην ενότητα αυτή 

περιέχονταν τρεις ερωτήσεις.  

Στην τέταρτη ενότητα μελετήθηκε η επίδραση της νέας στρατηγικής στον τρόπο 

άσκησης του διοικητικού τους έργου με πέντε (5) ερωτήσεις. 

Στην πέμπτη ενότητα διερευνήθηκε η άποψη των διευθυντών για τις επιπτώσεις 

της νέας στρατηγικής στην ανάπτυξη ενός κλίματος συλλογικότητας με συνολικά έξι 

(6) ερωτήσεις. 

Στην έκτη ενότητα αναλύθηκε η νέα στρατηγική διοίκησης και η συμβολή της 

στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολείου μέσω τριών (3) ερωτήσεων. 

 

3.5 Θεματικοί Άξονες του Πρωτόκολλου Συνέντευξης 

 

Οι θεματικοί άξονες του πρωτοκόλλου της συνέντευξης ήταν τέσσερις και ήταν οι 

εξής: 

Α. Αντιλήψεις των διευθυντών για την νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης. 

Β. Επίδραση της νέας στρατηγικής στον τρόπο άσκησης του διοικητικού τους έργου. 

Γ. Επιπτώσεις της νέας στρατηγικής στην ανάπτυξη ενός κλίματος συλλογικότητας. 
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Δ. Η νέα στρατηγική διοίκησης και η συμβολή της στην ανάπτυξη ενός 

δημοκρατικού σχολείου. 
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Κεφάλαιο 4
ο
: Αποτελέσματα έρευνας 

4.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε (5) διευθυντές, από τους οποίους οι τρεις (3) 

ήταν γυναίκες (60%) και οι δύο (2) ήταν άνδρες (40%).  

Το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων ήταν από πενήντα πέντε (55) έως και 

εξήντα (60) ετών. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα πενήντα έξι μισό (56,5) 

έτη.  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων ήταν πολύ υψηλό. Κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δήλωσαν οι τέσσερις από τους πέντε διευθυντές 

(80%) και κάτοχος διδακτορικού δήλωσε ένας διευθυντής (20%) 

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των διευθυντών κυμαίνονταν μεταξύ 25 έως 33 

χρόνων. Η μέση εκπαιδευτική προϋπηρεσία υπολογίζεται στα 29,8 χρόνια. 

 Το εύρος της διευθυντικής προϋπηρεσίας ήταν από 3 έως και 14 χρόνια με μέση 

προϋπηρεσία ως διευθυντής τα 7 χρόνια. 

 

4.2 Επιπτώσεις Εκλογών με το Νέο Σύστημα Ηγεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας 

 

Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα στον τρόπο που γίνεται 

η αξιολόγηση των διευθυντών και η ανέλιξη των εκπαιδευτικών σε διευθυντικές 

θέσεις, έγιναν σε δύο φάσεις. Το 2015 εφαρμόστηκαν οι πρώτες μεταρρυθμίσεις και 

έπειτα το 2017 τέθηκε ένα καινούριο φαινομενικά πλαίσιο, που στην πραγματικότητα 

ήταν μια εξελιγμένη έκδοση του πρώτου. Η άποψη των διευθυντών που εκλέχθηκαν 

βάσει της νομοθεσίας των μεταρρυθμίσεων είναι ότι το σύστημα επιλογής τους 

επηρέασε σε ένα μεγάλο βαθμό τις ενδοσχολικές σχέσεις. Πολλά προβλήματα 

δημιουργήθηκαν μετά την εκλογή των διευθυντών και κατά την ψηφοφορία και αυτό 
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οφείλεται στην λανθασμένη μορφή της όλης διαδικασίας. Τα κριτήρια επιλογής και 

τοποθέτησης ψήφου των εκπαιδευτικών μέσα στις σχολικές μονάδες, κρίθηκαν 

υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά και δίκαια. Πολλές περιπτώσεις, λόγω 

αιφνιδιασμού, κινήθηκαν με μεγάλη συναισθηματική καταβολή, αντιμετωπίζοντας 

την διαδικασία με θυμό και αρνητισμό. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετώπισαν οι 

υποψήφιοι διευθυντές σε σχολεία που υπήρχαν περισσότεροι του ενός. Παρόλα αυτά 

το σύστημα που εντάσσει και την συμμετοχή του Συλλόγου διδασκόντων στην 

διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής έχει και τα πλεονεκτήματα του. Μέσα από την 

συμμετοχή τους γνωστοποιείται η γενική άποψη των εκπαιδευτικών, αποτυπώνονται 

οι αδυναμίες και τα λάθη και δίνεται η ευκαιρία βελτίωσης στον υποψήφιο διευθυντή. 

 

4.3 Αντιλήψεις των Διευθυντών για την Νέα Στρατηγική 

Εκπαιδευτικής Διοίκησης 

 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει 

προσπάθειες αλλαγών με την εφαρμογή διάφορων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. 

Τα παγκόσμια πρότυπα εκπαιδευτικού συστήματος ωστόσο, απέχουν κατά πολύ από 

την ελληνική πραγματικότητα σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών τις έρευνας. 

Η εκπαίδευση και γενικότερα όλες οι λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος θα 

πρέπει σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών, να βρίσκονται στην ίδια τροχιά με 

τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές τις χώρες. Οι ελλείψεις που σημείωσαν οι 

διευθυντές ήταν στοχευμένες και ακριβείς. Έγινε αναφορά στην έλλειψη κατάλληλων 

υποδομών στην χώρα ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι αλλαγές. Δεν υπάρχει 

οργάνωση από την κρατική κοινότητα ώστε να μελετήσει και να διαχειριστεί σωστά 

τις παραμέτρους της εκπαίδευσης. Σε ένα κράτος που οι κυβερνήσεις διαδέχονται η 

μία την άλλη και δεν υπάρχει καμία συνοχή μεταξύ των διαδοχών είναι προφανές πως 

δεν θα υπάρχει και εξέλιξη στην αλλαγή, αλλά διακοπή και επανεξέταση των 

δεδομένων. Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα γίνονται βιαστικά και οι μέθοδοι 

που ακολουθούνται είναι πεπαλαιωμένες και συγκεντρωτικές. Οι διευθυντές 
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αναγνωρίζουν και ανέφεραν όλα τα παραπάνω προβλήματα ως ελλειμματικές πτυχές 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και παράλληλα προτείνουν αλλαγές που θα 

μπορούσαν να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Ομόφωνη 

πρόταση των διευθυντών της έρευνας, στο μεγάλο πρόβλημα των μεταρρυθμίσεων 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ήταν η διαμόρφωση και εφαρμογή 

συστημάτων που ανταποκρίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν στην ελληνική 

πραγματικότητα. Θα πρέπει να διατεθεί περισσότερος χρόνος σε μελέτη και έρευνα 

και να σταματήσουν να γίνονται διαρκώς αλλαγές. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση θα 

πρέπει να είναι ομόρρυθμες με τις αλλαγές στην κοινωνία. Για να γίνουν όλες οι 

αλλαγές θα πρέπει να υπάρχουν όμως τα απαραίτητα κονδύλια για την ανάλογη 

χρηματική ενίσχυση. 

Εν όψη της οικονομικής κρίσης έχουν εφαρμοστεί πολλές μεταρρυθμίσεις 

λιτότητας σε πολλούς τομείς της χώρας. Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μείνει 

ανέγγιχτη από αυτές τις αλλαγές. Οι μειώσεις σε οικονομικές παροχές στερούν το 

κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν. Πολλά προβλήματα σημειώνονται στη 

λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων. Πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται πίεση 

από αυτή την κατάσταση γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην απόδοσή τους, 

καθιστώντας τους πολλές φορές ανίκανους να εκτελέσουν το έργο τους, 

αποχωρώντας κατά την διάρκεια του σχολικού προγράμματος δημιουργώντας κενά 

και αναγκάζοντας τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς να καλύψουν τα κενά αυτά. 

Ωστόσο οι απόψεις των διευθυντών φαίνεται να ταλαντεύονται μεταξύ της 

οικονομικής ενίσχυσης του κράτους και της πορείας που ακολουθούν τα κονδύλια 

μέχρι να φτάσουν στις εκπαιδευτικές μονάδες. Συγκεκριμένα, υπήρξε μαρτυρία 

διευθυντή ο οποίος είχε θητεύσει σε δύο διαφορετικούς δήμους της χώρας. Ανέφερε 

στην συνέντευξή του ότι στον ένα δήμο στο οποίο εργαζόταν διατίθετο ένα επιπλέον 

ποσοστό από τον δημοτικό φόρο στην ενίσχυση των σχολικών μονάδων ενώ στον 

άλλο δήμο δεν υπήρχε. Στον αντίποδα, παρατέθηκε και η άποψη απροθυμίας μικρής 

μερίδας εκπαιδευτικών σε ότι αφορά την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Συγκεκριμένα, υπήρξε διευθυντής που υποστήριξε πως θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 
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προσπαθούν μόνοι τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να μην βασίζουν 

όλες τους τις ελπίδες στο κράτος και στην οικονομική ενίσχυση από αυτό. 

Διφορούμενες φάνηκαν να είναι οι απόψεις των συμμετεχόντων της έρευνας για 

την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα τα 

τελευταία χρόνια μετά την διαμόρφωση του νόμου Ν. 3848/2010. Αρκετοί διευθυντές 

ανέφεραν ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων οδήγησαν σε συμπεράσματα που δεν 

ήταν αντικειμενικά. Η κύρια άποψη όμως ήταν ότι μέσω του ως άνω νόμου υπήρξε 

προσπάθεια του συστήματος για μια πιο ουσιαστική αλλαγή. Έγινε η προσπάθεια 

οριοθέτησης ενός πιο αντικειμενικού συστήματος με το οποίο θα μπορούνε να 

αναδειχθούν με τεχνικό τρόπο ηγεσίες μέσα στο σχολείο, γεγονός που μέχρι πρότινος 

δεν γινόταν. Αυτό βέβαια είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν αναγνωρίστηκε από 

όλους τους υποψήφιους της τότε περιόδου. 

 

4.4 Επίδραση της Νέας Στρατηγικής στον τρόπο Άσκησης του 

Διοικητικού τους Έργου 

 

Στην καινούργια νομοθεσία εντάσσεται και ο Σύλλογος διδασκόντων στην 

διαδικασία αξιολόγησης του διευθυντικού έργου. Οι απόψεις των διευθυντών για την 

αξιολόγηση είναι θετικές θέτοντας παράλληλα τα απαραίτητα πλαίσια στα οποία θα 

πρέπει να πραγματοποιείται. Συγκεκριμένα, μια αξιολόγηση από ένα σύλλογο 

διδασκόντων ενός μεγάλου σχολείου είναι πολύ δύσκολο να είναι αξιοκρατική και 

αμερόληπτη. Οι άνθρωποι, είναι διαρκώς κατευθυνόμενοι από τις προσωπικές τους 

προτιμήσεις, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις, παραγκωνίζεται η αμεροληψία 

της κρίσης τους και τοποθετούνται μπροστά οι προτιμήσεις τους. «Μέσω της 

αξιολόγησης και της δυνατότητας μελέτης μιας πρότασης που αφορά το έργο σου, 

μπορείς να διακρίνεις τα αδύνατα σημεία και να τα βελτιώσεις», αναφέρουν οι 

διευθυντές της έρευνας. Παράλληλα όμως αναφέρουν ότι ο Σύλλογος διδασκόντων 

δεν είναι ο μοναδικός φορέας που θα έπρεπε να συμμετέχει στη διαδικασία της 
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αξιολόγησης και βέβαια δεν θα έπρεπε η αξιολόγηση να είναι μονόπλευρη. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι, το εκπαιδευτικό έργο κρίνεται εκ του αποτελέσματος, 

για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν στη αξιολόγηση και οι γονείς και 

κηδεμόνες των παιδιών, διαμορφώνοντας βέβαια την διαδικασία αξιολόγησης σε 

κατάλληλα και αξιοκρατικά πλαίσια.  

Αναφορικά με τα συναισθήματα των διευθυντών της έρευνας κατά την 

αξιολόγηση από τον σύλλογο διδασκόντων και την μυστική ψηφοφορία, σημαντικό 

ρόλο είχε η περίοδος που έγινε και η προγενέστερη εμπειρία των εκπαιδευτικών σε 

παρόμοια κατάσταση. Αγωνία φάνηκε να νιώθουν οι περισσότεροι υποψήφιοι 

διευθυντές κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας. Όσοι είχαν βιώσει ξανά παρόμοια 

κατάσταση δήλωσαν πιο σίγουροι και ήρεμοι αλλά για τους υποψηφίους που ήταν η 

πρώτη τους φορά, υπήρξε αγωνία και αμηχανία. Όμως οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν 

προϊδεασμένοι για το πόρισμα της ψηφοφορίας και είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

Η αξιολόγηση είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη διαδικασία. Δεν είναι 

λογικό, κατά την άποψη των διευθυντών, να γίνεται αξιολόγηση από άτομα που δεν 

έχουν αξιολογηθεί ποτέ οι ίδιοι. Η αξιολόγηση δεν πρέπει να είναι ετεροβαρής. 

Πρέπει να υπάρχει εμπειρία και πρότερη κουλτούρα αξιολόγησης ώστε να κριθεί με 

ορθό τρόπο ο υποψήφιος. Η αξιολόγηση θέτει τον υποψήφιο σε μια διαδικασία 

προσπάθειας για αλλαγή. Ο διευθυντής δεν παύει να είναι ένας εκπαιδευτικός. Και 

αυτό θα πρέπει να γίνεται κατανοητό από όλο το σύνολο της εκπαιδευτικής ομάδας 

ώστε να μην υπάρχουν διαχωρισμοί και να μην δημιουργούνται απομακρύνσεις και 

συγκρούσεις.  

Υπέρμαχοι, φάνηκε να είναι οι συνεντευξιαζόμενοι στην παροχή προγραμμάτων 

ή σεμιναρίων εκπαίδευσης για τους υποψήφιους διευθυντές. Ομόφωνα συμφώνησαν 

ότι θα πρέπει να παρέχονται ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα στους υποψήφιους τα 

οποία θα πρέπει να είναι χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση και να μην 

επιβαρύνονται οι υποψήφιοι οικονομικά. Τα προγράμματα και τα σεμινάρια τέτοιου 

τύπου, σύμφωνα με την άποψη των διευθυντών, πέρα από την αποδεδειγμένη 

πιστοποίηση, προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί ο διευθυντής να 
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ασκεί το έργο του καλύτερα. Τα καθήκοντα ενός διευθυντή δεν είναι τα ίδια με του 

εκπαιδευτικού και με την αλλαγή της θέσης τους αλλάζουν και οι αρμοδιότητες του. 

Πλέον ο διευθυντής καλείται να διοικήσει μια ομάδα αλλά και μια σχολική μονάδα 

με ότι αυτό συνεπάγεται. Οι γνώσεις που πρέπει να λάβει αφορούν πλέον την 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, εφαρμόζοντας μοντέλα διοίκησης και μελετώντας 

οποιαδήποτε γραφειοκρατικά ζητήματα προκύψουν.  

Η ιεράρχηση στην διοίκηση μιας σχολικής μονάδας, υποδεικνύει ως αναγκαία 

και την ύπαρξη του υποδιευθυντή. Στις μικρές σχολικές μονάδες, δεν υπάρχει αυτή η 

θέση. Κατά την άποψη των συμμετεχόντων της έρευνας, η θέση του υποδιευθυντή 

είναι μια διαδικασία προετοιμασίας για την διευθυντική θέση. Είναι χρήσιμη καθώς 

προετοιμάζει τον υποψήφιο να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα κυρίως 

γραφειοκρατικά. Οι εκπαιδευτικοί είτε βρίσκονται στο επίπεδο της διδασκαλίας είτε 

βρίσκονται σε επίπεδο στελέχους της σχολικής μονάδας, διαθέτουν πτυχία 

εκπαίδευσης και όχι πτυχία διοίκησης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας 

διευθυντής στην συνέντευξη, «Εμείς δεν σπουδάσαμε Οργάνωση και Διοίκηση της 

σχολικής μονάδας, τα πτυχία μας είναι άλλα». Αυτό συνεπάγεται απειρία στην γνώση 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Για τον λόγο αυτό η θέση του υποδιευθυντή 

κρίνεται καίρια καθώς παρατηρώντας τις αρμοδιότητες του διευθυντή εκπαιδεύεται 

και προετοιμάζεται κατάλληλα για την εξέλιξη του. Μαρτυρία διευθυντή υποστήριξε 

ότι, «αν είχα περάσει από αυτή την θέση πολλά πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα 

και στην ουσία είναι ένα βασικό σεμινάριο». Ωστόσο, η θητεία σε θέση υποδιευθυντή 

δεν πρέπει να τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε διευθυντική 

θέση. Είναι δυνατή η επιλογή ενός διευθυντή που δεν έχει γίνει πρότινος 

υποδιευθυντής, χωρίς αυτό να τον χαρακτηρίζει ως λιγότερο ικανό ή άξιο. 
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4.5 Επιπτώσεις της Νέας Στρατηγικής στην Ανάπτυξη ενός Κλίματος 

Συλλογικότητας 

 

Η αξιολόγηση από τον Σύλλογο Διδασκόντων, δημιουργεί ένα κλίμα συλλογικής 

δράσης και λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό τον λόγο ο ρόλος του συλλόγου αλλά και η 

συμμετοχή του στην αξιολόγηση είναι παράμετροι επιρροής στο έργο του Διευθυντή 

της σχολικής μονάδας. Τέσσερις από τους πέντε διευθυντές της έρευνας υποστήριξαν 

ότι η αξιολόγησή τους από τον Σύλλογο διδασκόντων είναι μια διαδικασία που 

επηρεάζει τον τρόπο άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων όχι όμως και την 

τελική τους απόφαση. Οι περισσότεροι διευθυντές στον βωμό της υπεράσπισης και 

του οφέλους της σχολικής μονάδας παραμερίζουν τις πιθανότητες δυσαρέσκειας και 

συγκρούσεων με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Ο χαρακτήρας του διευθυντή είναι η 

βασική παράμετρος διαχείρισης των καταστάσεων έντασης μεταξύ του αυτού και του 

συλλόγου διδασκόντων. Υπήρξε μαρτυρία διευθυντή που παρενέβη κατά την 

διάρκεια διδασκαλίας και απομάκρυνε τον εκπαιδευτικό από την τάξη επειδή έκρινε 

την ακαταλληλότητά του στο έργο την δεδομένη στιγμή, γεγονός που έφερε 

δυσαρέσκεια σε ορισμένους εκπαιδευτικούς από τον Σύλλογο. Στο τέλος όμως 

αναγνωρίστηκε η αποφασιστικότητα και η ενεργητικότητα του συγκεκριμένου 

διευθυντή. Άλλη πιθανή κατάσταση που ενδέχεται να προκύψει από την συμμετοχή 

του Συλλόγου διδασκόντων στην αξιολόγηση, είναι οι δυσαρέσκειες των 

εκπαιδευτικών, που τους οδηγούν σε δημιουργία ομάδων, αναφερόμενες ως κλίκες, οι 

οποίες οργανώνονται και γίνονται εμπόδιο στην σωστή λειτουργία του σχολείου. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις αναγκαστικά η σύγκρουση μεταξύ του Συλλόγου διδασκόντων 

και του διευθυντή είναι αναπόφευκτη καθώς τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα. 

Για τον λόγο αυτό το κέρδος που αναγνωρίζεται από το συγκεκριμένο σύστημα είναι 

η υιοθέτηση ενός πιο προσεκτικού χαρακτήρα στην λήψη αποφάσεων του διευθυντή 

συνυπολογίζοντας και τις απόψεις του συλλόγου ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις 

και δυσάρεστες καταστάσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. 
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Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή αποτελούν βασική αρχή για μια 

εύρυθμη λειτουργεία εντός της σχολικής μονάδας. Οι διευθυντές της έρευνας, 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης καλών σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς. 

Το προφίλ του σωστού και αποτελεσματικού διευθυντή χαρακτηρίζεται από 

δικαιοσύνη, σταθερή προσωπικότητα, έντονη ενεργητικότητα εντός και εκτός της 

σχολικής μονάδας, εναλλακτική σκέψη, φιλικό χαρακτήρα, και εν αρχή όλων θα 

πρέπει να είναι συζητήσιμος. Πολλοί από τους διευθυντές διαχώρισαν τις 

διαπροσωπικές σχέσεις με τις φιλικές. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι για να υπάρχει 

ένα ευχάριστο κλίμα συνεργατικότητας μεταξύ των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών δεν είναι αναγκαίο να υπάρχουν και φιλικές σχέσεις. Είναι πολύ 

σημαντικό να υπάρχουν ξεκάθαροι και σαφείς στόχοι όπου οι διευθυντές μέσα από 

συζήτηση και καθοδήγηση θα δείξουν και θα παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς να 

τους ακολουθήσουν και να τους εκπληρώσουν. Υπήρξε ωστόσο και διευθυντής στην 

έρευνα, που δήλωσε κάθετα την αντίθεσή του στις φιλικές σχέσεις μεταξύ 

διευθυντών και εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα δήλωσε, «Εγώ θεωρώ ότι η διεύθυνση 

πρέπει να έχει μια αποστασιοποίηση από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η καλλιέργεια 

των σχέσεων μπορεί να είναι ένα σαφές πλαίσιο που να  έχει γενική ισχύ και δεν 

βασίζεται σε προσωπικά χαρακτηριστικά». 

Το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών της 

έρευνας κρίνεται πολύ καλό. Υπάρχει συνεργασία και οι απόψεις και των δύο 

πλευρών συνυπολογίζονται. Βέβαια οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις δεν λείπουν 

όπως και σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα 

εντάσεων που έχουν παρατηρηθεί μεταξύ διευθυντών και εκπαιδευτικών αναφέρονται 

σε παρατηρήσεις που όφειλαν να γίνουν από τους διευθυντές προς τους 

εκπαιδευτικούς που καταπατούσαν τον νόμο, που είχαν κακή συμπεριφορά απέναντι 

σε κάποιο παιδί ή σε κάποιο γονιό ή και σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί 

παραμελούσαν τα καθήκοντά τους, όπως όταν καθυστερούσαν να προσέλθουν στην 

εργασία τους.  
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Ο ρόλος του διευθυντή είναι κομβικός. Είναι ο κεντρικός πυλώνας του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι ενθαρρυντικός 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Να μελετά και να αναθεωρεί διαρκώς . Να είναι πολύ 

υπομονετικός και να προσπαθεί μαζί με τους εκπαιδευτικούς ώστε να υπάρχουν 

αποτελέσματα στο εκπαιδευτικό έργο. Το προφίλ του διευθυντή θα πρέπει να είναι 

χαμηλό. Οι διευθυντές οφείλουν να σέβονται το δημοκρατικό σχολείο και 

συνυπολογίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Υπήρξε πρόταση διευθυντή για 

ένταξη γραμματειακής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να 

αναλαμβάνει την γραφειοκρατία και να απελευθερώνει τους εκπαιδευτικούς από αυτό 

το κομμάτι. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα έχουν περισσότερο χρόνο και 

διάθεση να ασχοληθούν με την εξέλιξή τους. Να παρακολουθήσουν σεμινάρια και να 

είναι πιο εξωστρεφείς. Να εκδηλώνουν τις θέσεις τους, να τολμούν και να επιχειρούν. 

Οι συγκρούσεις σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους που έχουν διαφορετικούς 

χαρακτήρες είναι αναπόφευκτες και πολλές φορές επιθυμητές. Ο τρόπος διαχείρισης 

τέτοιων καταστάσεων από τους διευθυντές της έρευνας ποικίλει. Μέρος των 

διευθυντών δήλωσαν πως χρησιμοποιούν τον διάλογο σε τέτοιες περιπτώσεις. Αρχικά 

αντιμετωπίζουν μεμονωμένα κάθε μια από τις αντικρουόμενες πλευρές και έπειτα 

προσπαθούν να φέρουν σε συζήτηση τα δύο μέρη ώστε να βρεθεί λύση. Αρκετοί 

διευθυντές προσπαθούν να λύσουν τέτοια προβλήματα επικαλούμενοι την ισχύουσα 

νομοθεσία και μόνον, καθώς και το πλαίσιο δράσης του σχολείου. Η διπλωματία και 

ο διάλογος φαίνεται να είναι οι δύο χαρακτηριστικές οδοί που ακολουθούν οι 

διευθυντές σε τέτοιες περιπτώσεις.  

Η κατάσταση λιτότητας που βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει 

αναγκάσει τους εκπαιδευτικούς να επιτελούν έργο σε περισσότερες από μια 

εκπαιδευτικές μονάδες. Οι μετακινήσεις μεταξύ των μονάδων στερούν χρόνο και 

αποδοτικότητα στους εκπαιδευτικούς. Οι περισσότεροι διευθυντές βρίσκουν πολλά 

αρνητικά στην κατάσταση αυτή. Οι εκπαιδευτικοί, λόγο πίεσης χρόνου και ανάγκης 

για διαρκή μετακίνηση δεν αφομοιώνονται από το σχολείο. Δεν δημιουργούν ισχυρές 

σχέσεις με το προσωπικό των σχολείων, δεν καταφέρνουν να αποδεχθούν την 
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κουλτούρα του κάθε σχολείου και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στο κάθε 

σχολείο. Μεγάλα προβλήματα ωστόσο δημιουργούνται και στην δημιουργία του 

ωρολογίου προγράμματος.  Χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι «… Ξεκινώντας από το 

ωρολόγιο πρόγραμμα που είναι ένα αγκάθι, γιατί οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων 

είναι μεγάλες, όταν ένας εκπαιδευτικός πάει σε δύο ή και τρία σχολεία, δεν του 

δίνεται η δυνατότητα να αναδείξει το έργο του και να το ολοκληρώσει, καθώς επίσης 

είναι και ένας αρνητικός παράγοντας να ενσωματωθεί στον σύλλογο διδασκόντων». 

Από την άλλη μεριά βέβαια υπήρξε και περίπτωση διευθυντή που διέκρινε και ένα 

θετικό στην κατάσταση αυτή. Η διαρκής εναλλαγή προσωπικού διδασκαλίας επιφέρει 

και ένα είδος ανανέωσης μέσα στην σχολική μονάδα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 

ένας από τους διευθυντές της έρευνας, «το θετικό είναι ότι υπάρχουν εναλλαγές στο 

προσωπικό γιατί καμιά φορά όταν είναι άνθρωποι είκοσι χρόνια μαζί σε ένα χώρο, 

δημιουργείται ένα τέλμα». 

 

4.6 Η Νέα Στρατηγική Διοίκησης και η Συμβολή της στην Ανάπτυξη 

ενός Δημοκρατικού Σχολείου 

 

Η συμβολή του συλλόγου διδασκόντων ως νέα στρατηγική διοίκησης 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι αλλαγές όμως 

μπορούν να επέλθουν μόνο από τον ίδιο τον διευθυντή και σε αυτό σημαντικό ρόλο 

παίζει η προσωπικότητά του. Ακόμη και αν έχει την πλήρη υποστήριξη από τον 

σύλλογο διδασκόντων, ένας διευθυντής με πολύ άτονο και φοβισμένο χαρακτήρα δεν 

θα καταφέρει να διεκδικήσει πράγματα για το σχολείο. Βέβαια ακόμη και στην 

περίπτωση που ένας διευθυντής έχει την απόλυτη υποστήριξη από το σύλλογο των 

διδασκόντων δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα ακόμη και αν έχει απόλυτο 

δίκαιο. Είναι πολύ βασικό για την λήψη αποφάσεων και την αλλαγή να συμβάλλουν 

και οι δύο πλευρές.  
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Η έννοια την ανάπτυξης του όρου «δημοκρατικό σχολείο» συνδέεται ως έναν 

βαθμό με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην διαδικασία επιλογής των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων. Υπήρξε όμως περίπτωση διευθυντή που 

θεώρησε πως η έννοια του δημοκρατικού σχολείου κρίνεται από τις ιδέες και τις 

απόψεις που επικρατούν στην σχολική μονάδα, από το έργο και τις ενέργειες. 

Διευθυντής αναφέρει, «Ένα σχολείο γίνεται δημοκρατικό από τις ιδέες, τις απόψεις, 

το έργο, τις ενέργειες». Οπότε διαχωρίζεται σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών καθώς δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα και το ανάλογο αξίωμα να 

πράξουν καινοτόμες ιδέες, αλλά μόνο να κάνουν προτάσεις. Παρόλα αυτά οι 

υπόλοιποι διευθυντές έκριναν σημαντική την συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων 

θέτοντας όμως κάποιες απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να έχουν περάσει και οι ίδιοι από διαδικασία αξιολόγησης πριν αξιολογήσουν, θα 

πρέπει να είναι δίκαιοι και αμερόληπτοι και να γνωρίζουν ποια είναι τα καθήκοντα 

μιας θέσης ευθύνης. Θα πρέπει εν ολίγοις να έχουν μια κουλτούρα αξιολόγησης. 

Η συμμετοχική διαδικασία κρίνεται από τους διευθυντές της έρευνας ως βασικό 

στοιχείο για ένα δημοκρατικό σχολείο, αλλά όχι το μοναδικό χαρακτηριστικό του. Οι 

περισσότεροι εξ αυτών, αναφορικά με τις έννοιες συμμετοχική διαδικασία και 

δημοκρατικό σχολείο φάνηκε να διαχωρίζουν τις έννοιες ως προς τις λειτουργίες 

τους. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί στις αποφάσεις που 

αφορούν το σχολείο αλλά το δημοκρατικό σχολείο διαμορφώνεται από το έργο που 

παράγεται και τον βαθμό αποτελεσματικότητας αυτού. Η εκλογή του διευθυντή από 

τον σύλλογο διδασκόντων είναι μεν στα πλαίσια της συμμετοχικής διαδικασίας αλλά 

ο διευθυντής θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεων 

χωρίς την απαραίτητη έγκριση του συλλόγου διδασκόντων σε όλα τα θέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Υψίστης σημασίας για την εκπαίδευση αποτελεί η λειτουργία της διοίκησης των 

σχολικών μονάδων και η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού λειτουργίας τους. Τα 

αρμόδια πρόσωπα που διοικούν τις σχολικές μονάδες είναι οι διευθυντές οι οποίοι 

πρέπει να είναι ικανοί και αποτελεσματικοί, ώστε να αντιμετωπίζουν σημαντικά 

ζητήματα ενδοϋπηρεσιακά και μη. Οι διευθυντές για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 

έχουν δεξιότητες και ικανότητες στην διοίκηση συνθέτοντας το ανάλογο προφίλ 

αντάξιο των περιστάσεων. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η νομοθεσία έχει 

επιφέρει μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια με την επιβολή νομοθετικών 

μεταρρυθμίσεων περί της  επιλογής και της αξιολόγησης των διευθυντών και τον 

σημαντικό ρόλο του συλλόγου διδασκόντων στην διαδικασία αυτή. Από το 2015, 

όπου έγινε η αρχή των μεταρρυθμίσεων με την δημιουργία προϋποθέσεων ανάδειξης 

των κατάλληλων διευθυντών και έπειτα το 2017 με την διαμόρφωση των κριτηρίων 

εστίασης στην προσωπικότητα του διευθυντή. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν 

δεδομένα πρωτόγνωρα για εκείνους. Απέκτησαν αρμοδιότητες εξέλιξης, κρίσης και 

επιλογής και βασικότερα, απέκτησαν το δικαίωμα έκφρασης λόγου και άποψης 

σχετικά με την διοίκηση της σχολικής μονάδας, αρμοδιότητες που μέχρι πρότινος είχε 

μόνο η κυβέρνηση. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια μελέτης 

των απόψεων των διευθυντών των σχολικών μονάδων σχετικά με τις νέες αλλαγές 

που επέφεραν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Τις αλλαγές που σημειώθηκαν με την 

συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης του 

έργο τους. Όπως επίσης και άλλα θέματα που αφορούν τις διοικητικές τους 

αρμοδιότητες και με ποιο τρόπο τις αντιμετωπίζουν.  

Τα ευρήματα της ερευνητικής μελέτης, υπέδειξαν ότι οι διευθυντές 

αναγνωρίζουν την προσπάθεια του κράτους και της κυβέρνησης για αλλαγή και 

βελτίωση. Οι περισσότερες ενστάσεις σημειώθηκαν αναφορικά με τον τρόπο 

λειτουργίας της διαδικασίας παρά για την διαδικασία αυτή καθαυτή. Συγκεκριμένα, 

μέσω της επιλογής και της αξιολόγησης των διευθυντών από τον σύλλογο 
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διδασκόντων φάνηκε να δημιουργούνται μεγάλες αντιπαραθέσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των υποψήφιων διευθυντών. Αντικρουόμενα συμφέρονται και 

προσωπικές διαμάχες τέθηκαν εμπόδιο στην κρίση των εκπαιδευτικών που θα έπρεπε 

να είναι αμερόληπτη και δίκαια. Οι αλλαγές που σημειώθηκαν από τους διευθυντές 

και οι οποίες δημιούργησαν τα περισσότερα προβλήματα στην διαδικασία της 

επιλογής και της αξιολόγησης ήταν η ακατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών 

στον ρόλο των αξιολογητών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν αξιολογηθεί 

ποτέ στο παρελθόν και αυτό τους εμπόδιζε στο να κατανοήσουν ποιος είναι 

πραγματικά ο ρόλος τους. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα της 

συγκεκριμένης διαδικασίας εκλογής ήταν η άγνοια των εκπαιδευτικών αναφορικά με 

τις διοικητικές αρμοδιότητες και τα γραφειοκρατικά ζητήματα ώστε να επιλέξουν τον 

κατάλληλο διευθυντή βάσει των προσόντων του και όχι βάσει των προσωπικών τους 

επιθυμιών. 

Οι προσωπικές σχέσεις, ειδικότερα στο εργασιακό περιβάλλον επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό την μορφή της λειτουργίας του. Το σχολείο είναι ένα περιβάλλον όπου 

η φθορά είναι υπαρκτή και μάλιστα σε έντονο βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

επικοινωνούν και να συμβουλεύονται ο ένας τον άλλον σε οποιοδήποτε ζήτημα 

προκύψει. Ο ρόλος λοιπόν του διευθυντή είναι συντονιστικός τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για ολόκληρη την σχολική μονάδα. Για τον λόγο αυτό το 

κατάλληλο προφίλ του διευθυντή θα πρέπει να περιέχει τα χαρακτηριστικά του 

σύμβουλου, του διπλωμάτη, του ειρηνοποιού και του συντονιστή. Χαρακτηριστικά 

απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. 

Η μετάβαση ενός εκπαιδευτικού στην θέση του διευθυντή οφείλει να 

συνεπάγεται και την ανάλογη εκπαίδευσή του στις καινούριες του υποχρεώσεις. Για 

τον λόγο αυτό οι περισσότεροι διευθυντές τόνισαν την αναγκαιότητα ύπαρξης 

κατάλληλων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέματα που αφορούν 

την διοίκηση και την γραφειοκρατία ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ταχύτερα 

και ορθότερα τα ζητήματα που θα προκύψουν κατά την θητεία τους. Ο αρμόδιος 

φορέας για τα προγράμματα και τα σεμινάρια αυτά, θα πρέπει να είναι πρωτίστως το 
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κράτος και δευτερευόντως η τοπική αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας οικονομικά κονδύλια 

απο τις εισφορές των πολιτών και του κράτους. 

Η περίοδος λιτότητας έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την εκπαίδευση. 

Εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να διδάσκουν σε περισσότερες από μια σχολικές 

μονάδες γεγονός που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα σχολεία. Τα 

μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην οργάνωση του ωρολογίου 

προγράμματος και στην ενότητα των εκπαιδευτικών με το προσωπικό της κάθε 

σχολικής μονάδας που υπηρετεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συνέντευξη 

 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

 

Σας ευχαριστώ που επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην συνέντευξη που διενεργώ στα 

πλαίσια της έρευνάς μου. 

Η έρευνά μου αφορά στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σχετίζεται με την αλλαγή 

στρατηγικής εκπαιδευτικής διοίκησης, με την συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων 

στην αξιολόγηση των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και στις επιπτώσεις 

της στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού σχολείου. 

Σας βεβαιώνω ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. 

Με αυτόν το τρόπο θα συμβάλλετε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της παρούσας 

έρευνας. Παρακαλώ εκφράστε ελεύθερα τις απόψεις σας. Η συνέντευξη θα 

μαγνητοφωνηθεί για την καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων και η χρονική της 

διάρκεια κυμαίνεται από είκοσι έως τριάντα λεπτά. 
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Προϋπηρεσία ως διευθ/της/ντρια: 
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Ερώτηση εκκίνησης της συνέντευξης: 

Εκλεγήκατε με το νέο σύστημα που εισήγαγε η σημερινή ηγεσία του υπουργείου 

Παιδείας. Με την έλευση κάποιων μηνών από την εφαρμογή του, τι σκέπτεστε για τις 

επιπτώσεις του; 

Α. Αντιλήψεις των διευθυντών για την νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης. 

1. Θεωρείτε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες 

ανταγωνιστικές ανάγκες με βάση τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν το 

προηγούμενο διάστημα; 

2. Οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται τα τελευταία χρόνια από τα κέντρα 

εξουσίας επηρεάζουν την εκπαιδευτική κοινότητα, όσον αφορά την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και κυρίως στο τομέα της διοίκησης των σχολικών 

μονάδων; 

 

 

3. Θεωρείτε ότι οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στην διαδικασία σχολικής ηγεσίας 

που εφαρμόστηκαν έφεραν ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα; (Ν. 

3848/2010- μελέτη περίπτωσης). 

 

Β. Επίδραση της νέας στρατηγικής στον τρόπο άσκησης του διοικητικού τους 

έργου.  

4. Ποια είναι η γνώμη σας για την νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διοίκησης όσον 

αφορά την αξιολόγησή σας από τον σύλλογο διδασκόντων; 

5. Ποια ήταν τα συναισθήματα που βιώσατε κατά την διάρκεια της ειδικής 

συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και την μυστική ψηφοφορία; 
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6. Θεωρείτε ότι είναι δίκαιο να σας αξιολογούν υφιστάμενοί σας που δεν έχουν 

αξιολογηθεί ποτέ οι ίδιοι; 

7. Πρέπει κατά την γνώμη σας για όσους ενδιαφέρονται για διευθυντικές θέσεις, να 

υπάρχουν ενδουπηρεσιακά  προγράμματα/ σεμινάρια, προετοιμασίας των λεγόμενων 

<<σχολικών ηγετών>>; 

8. Είναι κατά την άποψή σας σημαντικό να υπάρχει πρότερη διοικητική εμπειρία του 

υποψηφίου, σε θέση υποδιευθυντή; 

 

Γ. Επιπτώσεις της νέας στρατηγικής στην ανάπτυξη ενός κλίματος 

συλλογικότητας. 

 

9. Το γεγονός της αξιολόγησης σας από τον Σ.Δ. επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 

ασκείτε τα διοικητικά σας καθήκοντα; Μπορείτε να μου περιγράψετε μια ενδεικτική 

κατάσταση που σας έρχεται στο νού; 

10. Σύμφωνα με έρευνες οι αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζουν άμεσα την 

λειτουργία του σχολείου. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι ένας διευθυντής μπορεί να 

συμβάλλει στην καλλιέργειά τους; 

11. Πώς αξιολογείτε την συνεργασία σας με το εκπαιδευτικό προσωπικό; Μπορείτε 

να μου περιγράψετε μια θετική και μια αρνητική κατάσταση αυτής της συνεργασίας; 

12. Τι θα προτείνατε για την βελτίωση της συνεργασίας σας με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό; 

13. Έρευνες που αφορούν στην σχολική διοίκηση, έχουν δείξει την σημασία της 

ικανότητας του διευθυντή ως ηγέτη να προλαβαίνει τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον. Εσείς πώς διαχειρίζεστε τις συγκρούσεις μέσα στο σχολείο; 
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14. Λόγω των πολιτικών λιτότητας στην χώρα μας και τα νέα διοικητικά μέτρα οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε περισσότερα του ενός σχολεία. Θεωρείτε ότι 

διαταράσσεται η σταθερότητα του σχολείου λόγω των μετακινήσεών τους; Έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του έργου τους; 

 

Δ. Η νέα στρατηγική διοίκησης και η συμβολή της στην ανάπτυξη ενός 

δημοκρατικού σχολείου. 

 

15. Η λειτουργία του Σ.Δ, είναι στενά συνδεδεμένη με την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του σχολείου. Ένας εξουσιοδοτημένος από αυτούς ηγέτης πιστεύετε ότι 

μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σε εποικοδομητικές αλλαγές που θα οδηγήσουν 

το σχολείο σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης; Θα μπορούσατε να περιγράψετε ένα 

περιστατικό το οποίο βιώσατε κατά τη διάρκεια άσκησης καθηκόντων του Διευθυντή; 

 

16.Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην διαδικασία λήψης απόφασης επιλογής 

διευθυντών σχολικών μονάδων είναι ένας σημαντικός δείκτης ανάπτυξης ενός 

δημοκρατικού σχολείου; Θα μπορούσατε να αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

17. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα την προσωπική σας άποψη σχετικά με το μοντέλο 

<<συμμετοχικής διοίκησης>>. Πιστεύετε ότι εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να βοηθήσει το σχολείο στην επίτευξη 

υψηλότερων στόχων, όπως τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού 

σχολείου; 

 


