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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  παρούσα  εργασία  διερευνά  τις  επιμορφωτικές  ανάγκες  των  διευθυντών 

σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Νομού  Πιερίας,  όπως  τις 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι.

Η  έρευνα  διενεργήθηκε  το  2009  και  περιλάμβανε  40  διευθυντές  σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν και στα τρία Γραφεία Π.Ε. του 

Νομού  Πιερίας.  Ως  εργαλείο  συλλογής  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  το 

ερωτηματολόγιο  αντίστοιχης  έρευνας  η  οποία  διενεργήθηκε  το  2006  από  το 

συνάδελφο κ. Παπαθωμά Ιωάννη, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του εργασίας στο 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας, κατόπιν παραχώρησης σχετικής άδειας 

χρήσης από τον ίδιο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες 

διευθυντές σχολικών μονάδων εξέφρασαν μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης στο σύνολο 

των  περιοχών  του  ερωτηματολογίου.  Δημοφιλέστερες  θεματικές  κατευθύνσεις 

αναδείχτηκαν:  η  «Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών»,  η  «Ηγεσία στη 

σχολική  μονάδα»,  η  «Διαχείριση  συγκρούσεων»,  η  «Παρακίνηση-Παρώθηση 

προσωπικού» και ο «Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική μονάδα».

Οι περισσότεροι διευθυντές προτιμούν η επιμόρφωση να είναι ταχύρρυθμη, να 

περιλαμβάνει  ενδιαφέροντα  γνωστικά  αντικείμενα,  να  γίνεται  με  απαλλαγή από τα 

καθήκοντά  τους  και  κατά  προτίμηση  πριν  την  έναρξη  της  σχολικής  χρονιάς,  ενώ 

επιθυμούν  η  επιμόρφωσή  τους  να  γίνεται  από  επιμορφωτές  που  πέρα  των 

επιστημονικών γνώσεων να διαθέτουν πείρα στην άσκηση του διοικητικού έργου.

  

0

1Λέξεις  κλειδιά  :  επαγγελματική  ανάπτυξη,  επιμόρφωση,  ενδοσχολική  επιμόρφωση,  

επιμορφωτική ανάγκη, ανάλυση επιμορφωτικών αναγκών. 
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ABSTRACT

         This paper aims to  investigate the educational needs of Primary School Units 

Principals in the Prefecture of Pieria as defined themselves.

The survey was carried out in 2009 and it involved a total of 40 primary school 

principals of Primary School Units from all three divisions of Primary Education of the 

Prefecture of Pieria. As an instrument of collecting data was used a questionnaire that 

was used in a relevant research conducted in 2006 by a colleague,  Mr Papathomas 

Ioannis, during his postgraduate dissertation fow the Hellenic Open University of Patra, 

following his consent.

According  to  the  results  arising  from  the  research,  it  was  deducted  that  the 

participating Principals expressed a great need of further education in the total of areas 

of  questionnaire.  The  most  popular  directions  of  subjects  were: “Introduction  of 

educational  modifications-breakthroughs”, “Leadership  in  educational  unit”, 

“Management  of  conflicts”, “Incentive-Promoting  of  staff” and  “Planning  and 

valuation in educational unit”.

Most Principals prefer this further education to be intensive, to include interesting 

knowledge  subjects,  to  be  conducted  with  parallel  relief  from  their  duties  and 

preferably before the beginning of the Academic Year, while the personnel who will 

provide this further education should hold experience in practicing management as well 

as scientific knowledge.

Key words: professional development, training, in-service training, training need,       

training needs analysis. 
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Εισαγωγή
Βρισκόμαστε σήμερα στον 21ο αιώνα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που 

χαρακτηρίζεται  από  τις  αρχές  της  πολυπολιτισμικότητας  των  κοινωνιών  και  την 

ελεύθερη  διακίνηση  και  συγκέντρωση  κεφαλαίων,  μέσων  και  πληροφοριών  σε 

πλανητικό επίπεδο. Η ίδια ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η γνώση, συντελεί και 

στη  γρήγορη παλαίωσή της.  (Μαυρογιώργος,  1993).  Ζούμε  πλέον σε  ένα  συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο, που διέπεται από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Αιώνιες αρχές, αξίες και θεσμοί 

βρίσκονται πια υπό αμφισβήτηση.

Η εκπαίδευση, ως ένα θεμελιώδες τμήμα της κοινωνίας, δε μένει ανεπηρέαστη 

από αυτές τις εξελίξεις. Η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και οι προκλήσεις 

της  εποχής  μας,  απαιτούν  ένα  σχολείο  ευέλικτο,  ικανό  να  προσαρμόζεται 

ανταγωνιστικά  στις  αλλαγές  και  να  αντιμετωπίζει  δημιουργικά  τη  νέα  γνώση,  στο 

πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο εκπαιδευτικός καλείται να σταθεί στο ύψος 

των περιστάσεων, να προλαμβάνει και να οδηγεί τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθεί. 

Ανάλογο είναι και το έργο των στελεχών της εκπαίδευσης, αφού η ανάπτυξη πολιτικής 

και δράσεων που έχουν στόχο τη διαμόρφωση ενός δυναμικού και αποτελεσματικού 

συστήματος  διοίκησης  της  εκπαίδευσης  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων και αναγκών της εποχής. 

Αυτονόητα τα στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικότερα οι διευθυντές σχολικών 

μονάδων,  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  μια  πρόκληση:  να  δείξουν  το  δρόμο  για  την 

ουσιαστική και όχι ονομαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.  Για να μπορέσουν οι 

διευθυντές σχολικών μονάδων, να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους 

έχουν ανάγκη παροχής και αξιοποίησης εκ μέρους τους μιας συνεχούς και αδιάλειπτης 

επιμορφωτικής ενίσχυσης, η οποία θα οργανώνεται και θα πραγματοποιείται με βάση 

τις  διαπιστωμένες  επιμορφωτικές  τους  ανάγκες.  Η  προσπάθεια  ανίχνευσης  και 

καταγραφής  των  επιμορφωτικών  αναγκών  των  διευθυντών  σχολικών  μονάδων 

παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον,  αφού  πρόκειται  για  άτομα,  τα  οποία  λόγω  της 

επαγγελματικής  τους  θέσης  αποτελούν  πρόσωπα-κλειδιά  για  τη  δημιουργία  ενός 

συστήματος οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι σε θέση να 

προσαρμόζεται σε κάθε αλλαγή, πετυχαίνοντας τους στόχους που θέτει  κάθε φορά, 

συμβάλλοντας έτσι στη διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 
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Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το 

θεωρητικό  και  το  εμπειρικό.  Το  πρώτο  μέρος που  περιλαμβάνει  τη  θεωρητική 

προσέγγιση, αποτελείται από έξι κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός και η σημασία της παρούσας εργασίας 

και  γίνεται  η  απαραίτητη  εννοιολογική  αποσαφήνιση  βασικών  εννοιών,  που  θα 

χρησιμοποιηθούν στη συγγραφή της. 

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  ακολουθεί  η  θεωρητική  προσέγγιση  που  αφορά  στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης όπου αναφέρονται και αναλύονται οι κυριότερες λειτουργίες 

της. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  αναλύεται  ο  ρόλος  της  ηγεσίας  στην  ποιότητα  και 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και η διαφοροποίηση της έννοιας «ηγεσία» από 

τις έννοιες της «διεύθυνσης» και της «διοίκησης». 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσδιορισμός του ρόλου του διευθυντή σχολικών 

μονάδων. 

Ακολουθεί  το  πέμπτο  κεφάλαιο  όπου  γίνεται  μια  σύντομη  ανασκόπηση  της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν 

αναγκαία  την  επιμόρφωση  των  διευθυντών  σχολικών  μονάδων,  παρουσιάζονται  τα 

υπάρχοντα  επιμορφωτικά  προγράμματα  που  αφορούν  τους  διευθυντές  σχολικών 

μονάδων και καταγράφονται οι  βασικότερες  προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση 

μιας επιμορφωτικής διαδικασίας που θα τους αφορά. 

Με  το  έκτο  κεφάλαιο,  όπου  παρουσιάζεται  η  διαδικασία  διερεύνησης 

επιμορφωτικών  αναγκών  και  η  επισκόπηση  συναφών  ερευνών  στη  βιβλιογραφία 

ολοκληρώνεται το θεωρητικό μέρος της εργασίας. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την εμπειρική προσέγγιση. 

Στο  έβδομο  κεφάλαιο  αναφέρονται  η  αφετηρία,  ο  σκοπός  και  οι  στόχοι,  το 

δείγμα, η μεθοδολογία της έρευνας, τα μέσα συλλογής των δεδομένων  καθώς και η 

ανάλυση των δεδομένων.  

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας.

Στο  ένατο  κεφάλαιο  επιχειρείται  η  κριτική  αξιολόγηση των ευρημάτων και  η 

επισήμανση  των  θεωρητικών  και  πρακτικών  επιπτώσεών  τους.  Επίσης, 

πραγματοποιείται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας, όπως και διατυπώνονται 

προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες.
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Τέλος, στα παραρτήματα που ακολουθούν μετά την παράθεση της βιβλιογραφίας, 

περιλαμβάνονται το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας, η αίτηση παραχώρησης άδειας 

χρήσης  του  ερωτηματολογίου,  τα  καθήκοντα  και  οι  αρμοδιότητες  των  διευθυντών 

σχολικών μονάδων,  οι  πίνακες  των  αποτελεσμάτων της  έρευνας  και  ο  χάρτης  των 

σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



1.  Σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της μελέτης

1.1.  Σκοπός και σημασία της μελέτης 

Η διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, που 

είναι  σήμερα  το  ζητούμενο  της  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής,  αποτελεί  την  αναγκαία 

προϋπόθεση  για  την  αρμονική και  εύρυθμη  λειτουργία  του  σχολείου,  αλλά και  τη 

διατήρηση και ενίσχυση  του κύρους και της αξιοπιστίας της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Η διοίκηση της εκπαίδευσης, βασική συνιστώσα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 

αποτελεί  τον  πρωταρχικό  συντελεστή  αναβάθμισης  της  ποιότητας  και 

αποτελεσματικότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία. 

Ο  ρόλος  του  διευθυντή  της  σχολικής  μονάδας  στην  επίτευξη  των  παραπάνω 

στόχων καθίσταται πλέον εξαιρετικά σημαντικός. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η 

ανάληψη  πρωτοβουλιών,  από  μέρους  των  δασκάλων,  η  συνεχής  βελτίωση  του 

ανθρώπινου  δυναμικού,  η  ικανοποίηση   των  αναγκών  του  ατόμου,  η  πλήρης  και 

αποτελεσματική συμμετοχή όλων στην  επίτευξη ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού 

σχολείου,  συνθέτουν  τις  μελλοντικές  απαιτήσεις  από  τη  θέση  του  διευθυντή 

(Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005).

Στόχος επίσης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η σταδιακή 

αποκέντρωση και αυτονομία των σχολικών μονάδων, όσον αφορά θέματα υποδομής, 

επιμόρφωσης και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι για 

την  υλοποίηση  και  αυτών  των  στόχων,  ο  ρόλος  της  εκπαιδευτικής  ηγεσίας  είναι 

ιδιαίτερα  σημαντικός.  Ο  διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας,  ο  οποίος  ιεραρχικά 

βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας, καλείται να ασκήσει ρόλο ηγέτη, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί  η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η επίτευξη 

όλων  των  παραπάνω  στόχων  μπορεί  να  γίνει  πραγματικότητα  μόνο  μέσα  από  την 

προσεχτική  επιλογή,  υποστήριξη  και  την  παραπέρα  εξέλιξη  και  επαγγελματική 

ανάπτυξη των κατάλληλων στελεχών της εκπαίδευσης.

Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης είναι μια διαδικασία που 

αφορά  διαλεκτικά  και   δυναμικά  τις  ανάγκες  ενός  εξελισσόμενου  εκπαιδευτικού 

συστήματος, προσφέροντας τις δυνατότητες για μια ριζική αναδιοργάνωσή του, αλλά 

ταυτόχρονα  αποτελεί  και  μία  διαδικασία  πρόκλησης,  ενίσχυσης  και  προσφοράς 

ευκαιριών για την εξέλιξη των στελεχών εκπαίδευσης. 

15



Θεμέλιος λίθος για την ευόδωση ενός τέτοιου σχεδίου είναι η επαγγελματική τους 

στήριξη και ανάπτυξη μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα που θα στηρίζονται σε 

διαδικασίες  διάγνωσης  των  επιμορφωτικών  αναγκών  των  εκπαιδευομένων  και  θα 

σχεδιάζονται προσεχτικά, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του πολλαπλού τους ρόλου. 

Η  ουσιαστική  λοιπόν  αναβάθμιση  του  ρόλου  του  διευθυντή  της  σχολικής 

μονάδας πρέπει να βασίζεται σε στέρεες βάσεις και να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

μια διαρκή και ποιοτική επαγγελματική ανάπτυξη. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ν. Πιερίας.

Συγκεκριμένα έχει στόχο:

• να   εντοπίσει   τις   επιμορφωτικές   ανάγκες  των  διευθυντών,  όπως  τις 

καθορίζουν οι ίδιοι 

• να ανιχνεύσει την επίδραση κάποιων παραγόντων στη διαμόρφωση αυτών των 

αναγκών και

• να αποτυπώσει τις απόψεις τους για την αναγκαιότητα, το είδος, τη µορφή, το 

περιεχόµενο και τον τρόπο επιµόρφωσης που επιθυµούν.

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που θα τεθούν είναι τα εξής:

•  Τι  είδους  επιμόρφωση   έχουν  λάβει  ως  σήμερα  οι  διευθυντές  σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

• Ποιες  είναι  οι  κυριότερες  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν  οι  διευθυντές 

σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  κατά  την  άσκηση  του 

διοικητικού τους έργου; 

• Ποιες  είναι  οι  επιμορφωτικές  ανάγκες  των  διευθυντών  σχολικών  μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις.

H ερευνήτρια, εργάζεται ως δασκάλα σε σχολική μονάδα του Δ. Θεσσαλονίκης. 

Με την ιδιότητά της αυτή, διαπίστωσε ότι η εκπαίδευση των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση της σχολικής μονάδας είναι σε μεγάλο 

βαθμό  ελλιπής  και  τα  επιμορφωτικά  προγράμματα  που  έχουν  αντικείμενο  την 

επιμόρφωση των διευθυντών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα 

καθήκοντά  τους,  δεν  είναι  αποτέλεσμα  μιας  σχεδιασμένης  δραστηριότητας.  Η 

θεματολογία  των  επιμορφωτικών  προγραμμάτων  είναι  τυποποιημένη  και 

αποσπασματική,  ενώ  απουσιάζουν   οι  διαδικασίες  ανίχνευσης  των  πραγματικών 

αναγκών των διευθυντών. 
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Η παρούσα εργασία επομένως έχει επιστημονικό ενδιαφέρον και προσδοκά: 

• να  τονιστεί  η  σημασία  και  η  αναγκαιότητα  της  διερεύνησης  των 

επιμορφωτικών  αναγκών  των  διευθυντών  σχολικών  μονάδων,  διαδικασία  η 

οποία δε λαμβάνεται υπόψη στο σημερινό σχεδιασμό των προγραμμάτων, 

• να  παράσχει  πληροφορίες  προς  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  για  τις 

πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα των διευθυντών σχολικών μονάδων

• να  βοηθήσει  στο  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  επιμορφωτικών 

προγραμμάτων,  που  θα  έχουν  ως  επίκεντρο  τις  προαναφερόμενες 

διαπιστωμένες ανάγκες  των διευθυντών. 
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1.2.  Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων
1.2.1. Η έννοια το όρου «επαγγελματική ανάπτυξη»

Η επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών κατέχει ένα ρόλο-κλειδί καθώς στο 

πρόσωπό τους εστιάζονται όλες οι προσδοκίες της κοινωνίας για τη διαμόρφωση των 

μελλοντικών γενεών. Είναι φανερή η πεποίθηση πως η ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου εξαρτάται από την ποιότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Οι  εκπαιδευτικοί  είναι  η  καρδιά  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Όσο  μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα δίδεται στην εκπαίδευση συνολικά- είτε ως μέσο μετάδοσης του πολιτισμού, 

είτε  ως  μέσο  εξασφάλισης  της  κοινωνικής  συνοχής  και  δικαιοσύνης,  είτε  ως  μέσο 

ανάπτυξης  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  πράγμα  ιδιαίτερα  σημαντικό  για  τις  σύγχρονες 

οικονομίες  που  βασίζονται  στην  τεχνολογία-  τόσο μεγαλύτερη είναι  προτεραιότητα που 

πρέπει να δίδεται στα θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνη για την 

εκπαίδευση.

                                                                                                      (OECD, 1989) 

Η γρήγορη μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που συμβαίνουν σε 

παγκόσμιο  επίπεδο,  καθώς  και  οι  ραγδαίες  εξελίξεις  στον  επιστημονικό  και 

τεχνολογικό  χώρο,  απαιτούν  από  τον  σύγχρονο  εκπαιδευτικό  συνεχή  επιστημονική 

ενημέρωση, ανανέωση των γνώσεών του και επαγγελματική καθοδήγηση.

Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει στην ανάγκη αλλαγής 

του  ρόλου  του  σύγχρονου  εκπαιδευτικού,  ώστε  να  μπορέσει  να  ανταποκριθεί  στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας, με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, είναι μια διαδικασία που βελτιώνει 

και ανανεώνει συνεχώς την πρακτική τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε τυπικές και 

άτυπες μορφές επιμόρφωσης. Η διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέεται με 

την αναγκαιότητα για μια διά βίου εκπαίδευση και μάθηση των εκπαιδευτικών, η οποία 

ενισχύεται λόγω των συνεχών μεταβολών στις σύγχρονες κοινωνίες της μάθησης. Ο 

εκπαιδευτικός  αντιμετωπίζεται  πλέον  ως  διά  βίου  μαθητής,  ο  οποίος  ξεκινά  την 

επαγγελματική του ζωή με μια βασική γνώση και στη συνέχεια ανανεώνει τη γνώση 

και την εμπειρία του με βάση την αρχική και προϋπάρχουσα  (Lieberman, 1994). 

Έτσι  το  σχήμα  που  περιλάμβανε  «αρχική  εκπαίδευση-ένταξη  στο  επάγγελμα-

επιμόρφωση»  δε  θεωρείται  πια  αποτελεσματικό  και  γι’  αυτό  η  αντίληψη  της 
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«επαγγελματικής ανάπτυξης» κυριαρχεί  πλέον στις  προσεγγίσεις  που αφορούν την 

επιμόρφωση. (Παπαναούμ, 2005:86). 

Κάθε επάγγελμα υψηλού κύρους και αναγνώρισης έχει ένα σύστημα μέσω του 

οποίου τα μέλη του μπορούν να τελειοποιήσουν τις  δεξιότητες,  να βελτιώσουν την 

πρακτική  τους,  να  παραμείνουν  ενημερωμένα  σε  θέματα  επιστημονικής  γνώσης, 

τεχνολογίας,  πληροφόρησης  και  να  συμμετάσχουν  στο  κοινωνικό,  οικονομικό, 

πολιτικό  και  πολιτιστικό  γίγνεσθαι.  Οι  επαγγελματίες  στους  περισσότερους  τομείς 

δικτυώνονται με συναδέλφους, διεξάγουν έρευνες και μιλούν σε ειδικούς για τις νέες 

τάσεις,  τα προβλήματα και  τα σχέδια  βελτίωσης.  (Garet,  Porter,  Desimone &Yoon 

2001:916˙ Καλαϊτζοπούλου, 2001:25).  . 

Η  ικανότητα  των  επαγγελματιών  να  εμπλακούν  σε  συνεχιζόμενη,  υψηλής 

ποιότητας επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί χαρακτηριστικό των οργανισμών εκείνων 

που είναι γνωστοί  για την υψηλή τους απόδοση και οι οποίοι χαίρουν, όχι τυχαία, της 

εμπιστοσύνης του κοινού (Tipplet, 1999:39-40).  

Ο όρος  «επαγγελματική ανάπτυξη» (professional development),  είναι  γνωστός 

από την αγγλόφωνη βιβλιογραφία και αναφέρεται σε όλες εκείνες τις λειτουργίες και 

δραστηριότητες  που έχουν σκοπό την επαγγελματική και  την  προσωπική ανάπτυξη 

ατόμων που  ανήκουν σε  ένα  συγκεκριμένο επαγγελματικό  κλάδο  ή  επαγγελματικό 

χώρο (Δασκολιά, 2000:19). Για πολλούς μελετητές η επαγγελματική και προσωπική 

ανάπτυξη  δεν  είναι  εύκολο  να  διαχωριστούν,  αλλά  συμβαδίζουν  και 

αλληλοπροσδιορίζονται (Ματσαγγούρας, 1999:35). 

Οι  περισσότεροι  ορισμοί  της  επαγγελματικής  ανάπτυξης  θεωρούν  κυρίως  ως 

στόχους της, την απόκτηση ή τη διεύρυνση των γνώσεων γύρω από ένα θέμα ή την 

απόκτηση  δεξιοτήτων  γύρω  από  τη  διδασκαλία  (Δημητρόπουλος,  1998).  Πιο 

συγκεκριμένα  στον  εκπαιδευτικό  χώρο  ο  όρος  επαγγελματική  ανάπτυξη 

χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  κάθε  δραστηριότητα  ή  διαδικασία  που  έχει  ως 

στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, 

στάσεων και αντιλήψεων του εκπαιδευτικού. Στη διαδικασία αυτή συνυπολογίζονται 

και συμμετέχουν το σύνολο των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του δασκάλου, 

όπου περιλαμβάνονται οι σκέψεις, οι αντιλήψεις, οι ερμηνείες, οι πεποιθήσεις και οι 

αξίες που επιδρούν και διαμορφώνουν την πρακτική του (King, 1999:109-110).   

Σύμφωνα  επίσης  με  τον  Day (2003),  η  επαγγελματική  ανάπτυξη  είναι   η 

διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη 
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γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη που είναι απαραίτητες για το 

σωστό τρόπο επαγγελματικής σκέψης, το σχεδιασμό και την πρακτική άσκηση με τα 

παιδιά και τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής. 

Για τους  Fullan & Hargreaves (1992), η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει 

την  απόκτηση  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  σε  καινούρια  θέματα,  τη  συμπλήρωση 

γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, 

την  ανάπτυξη  της  ικανότητας  συνεργασίας  και  τη  βαθύτερη  συνειδητοποίηση  του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 

Παρά τις όποιες διαφορές όμως, στην καρδιά των διαθέσιμων ορισμών βρίσκεται 

η ταύτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης, εν μέρει ή συνολικά, με τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού στην άσκηση του επαγγέλματός του, δηλαδή με την επιθυμία του «να 

κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του» (Μαυρογιώργος 1999:143).

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» τείνει να αντικαταστήσει 

στη βιβλιογραφία τον όρο «επιμόρφωση». Παραταύτα παρατηρείται ακόμη μια εμμονή 

στη χρήση του όρου «επιμόρφωση», ώστε να γίνεται αναγκαίο στην παρούσα εργασία 

να  χρησιμοποιείται  ο  όρος  «επιμόρφωση»  χωρίς  να  ταυτίζεται  με  τον  όρο 

«επαγγελματική  ανάπτυξη».  Η  έννοια  της  επαγγελματικής  ανάπτυξης  των 

εκπαιδευτικών  που  διατρέχει  την  παρούσα  εργασία,  αποτελεί  μια  έννοια  πιο 

διευρυμένη  που  περιλαμβάνει  τη  ιδιωτική  μάθηση  που  προκύπτει  μέσα  από  την 

εμπειρία, τις άτυπες ευκαιρίες ανάπτυξης στο σχολείο, καθώς και τις πιο τυπικές και 

οργανωμένες  ευκαιρίες  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  που  προσφέρονται  από  την 

υπηρεσία.  Η  επιμόρφωση  επομένως  των  εκπαιδευτικών  αποτελεί  μόνο  μέρος  μιας 

συνεχούς διαδικασίας ανάπτυξης πράγμα που σημαίνει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη 

είναι κάτι πολύ ευρύτερο από συστηματικές σπουδές σε πανεπιστημιακά τμήματα ή 

συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και εμπεριέχει κάθε δραστηριότητα, άτυπη ή 

συστηματική, ετεροκαθοδηγούμενη ή όχι η οποία προάγει την επαγγελματική μάθηση 

του εκπαιδευτικού (Παπαναούμ, 2005:86)

H επαγγελματική  ανάπτυξη  λοιπόν  των  εκπαιδευτικών  είναι  μια  συνεχής 

διαδικασία  που  περιλαμβάνει  τυπικές  (συμμετοχή  σε  επιμορφωτικά  προγράμματα, 

σεμινάρια κτλ.) και άτυπες διαδικασίες (ανάγνωση επιστημονικών άρθρων, συμμετοχή 

σε δίκτυα συνεργασιών κτλ.) και πρέπει να βασίζεται στο σχολείο, να συνδέεται με 

καθημερινές δραστηριότητες εκπαιδευτικών και μαθητών, να είναι συνεργατική και να 

αποτελεί  ευκαιρία  για  αναστοχασμό  του  εκπαιδευτικού  σε  αλληλεπίδραση  με  τους 
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συναδέλφους  του,  τους  μαθητές,  τους  γονείς,  τα  στελέχη της  εκπαίδευσης  και  την 

εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα. 

Επομένως και  η  επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών σχολικών μονάδων 

που  διαθέτουν  διευρυμένα  καθήκοντα  και  αρμοδιότητες  και   διαδραματίζουν  ένα 

ιδιαίτερο ρόλο στην ποιοτική  και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, 

αποτελεί μια διαδικασία διά βίου η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα μαθησιακών 

και  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων,  από  τη  μη-κατευθυνόμενη  μάθηση  μέσω  της 

εμπειρίας  και  τις  άτυπες  ευκαιρίες  στο  χώρο  της  εργασίας,  μέχρι  τις  πιο  τυπικές 

ευκαιρίες  μάθησης  που  προσφέρονται  μέσω  συστηματικών  δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

Εύκολα  διαπιστώνεται  λοιπόν  ότι  αποκτά  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  ο 

προβληματισμός  σχετικά  με  την  επαγγελματική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών  και 

κυρίως  ο  σχεδιασμός  του  τρόπου  επιμόρφωσής  τους,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να 

ανταποκρίνονται  πλήρως  στις  νεοδιαμορφωμένες  απαιτήσεις  της  σύγχρονης 

εκπαιδευτικής (διδακτικής και διοικητικής) πράξης. 

1.2.2. Η έννοια του όρου «επιμόρφωση» 

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις σύγχρονες απαιτήσεις 

ενός «αποτελεσματικού εκπαιδευτικού» και ενός «αποτελεσματικού σχολείου» και στα 

πλαίσια  μιας  εκπαιδευτικής  πολιτικής  που  θα  εξασφαλίζει  την  επαγγελματική  και 

προσωπική  τους  ανάπτυξη,  είναι  απαραίτητη  η  καθιέρωση  μιας  συνεχούς 

επιμορφωτικής  διαδικασίας  (συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης)  από  την  είσοδό  τους  στο 

επάγγελμα  έως  την  αφυπηρέτησή  τους.  Έχει  εδραιωθεί  πλέον  η  πεποίθηση  ότι  ο 

εκπαιδευτικός  δε  γεννιέται  αλλά  γίνεται,  μέσω  μιας  εξελικτικής  διαδικασίας, 

επαγγελματικής και προσωπικής που περιλαμβάνει τρεις φάσεις: α) τη βιογραφία και 

τις βασικές σπουδές του εκπαιδευτικού β) την επαγγελματική κοινωνικοποίησή του 

μέσα στο σχολείο και την τάξη και γ) όλες τις δράσεις της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής 

του (Ξωχέλης, 2005). Η επιμόρφωση έχει σκοπό να καλύψει τις ευρύτερες ανάγκες 

βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων του (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Με αυτό τον 

τρόπο  οι  γνώσεις  που  απέκτησε  στο  τυπικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  μπορεί  να 

εμπλουτιστούν  και  να  επικαιροποιηθούν  ενώ  οι  εμπειρικές  γνώσεις  του  να 

συστηματοποιηθούν και να τεκμηριωθούν (Βεργίδης, 1999). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ειδικότερα, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με την  ανάπτυξη της 
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εκπαίδευσης όπως υποδεικνύεται σε μια σειρά εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Μάιος 2000, Ιούνιος 2002, Ιούλιος 2003),  όπου η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

προτείνεται  ως  βασικός  δείκτης  ποιότητας  της  σχολικής  εκπαίδευσης,  της  διά  βίου 

εκπαίδευσης και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων για το πρόγραμμα εργασίας 

«Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 2010» (European Commission, 2003).

Ένας ορισμός της επιμόρφωσης προτείνεται από τους  Porter και  Henderson και 

αναφέρει τα εξής: «Επιμόρφωση είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων 

που υιοθετούνται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση και παραπέρα 

ανάπτυξη  των  ακαδημαϊκών  ή  πρακτικών  και  προσωπικών  ή  επαγγελματικών 

γνώσεων,  δεξιοτήτων,  ικανοτήτων  και  ενδιαφερόντων  των  εκπαιδευτικών  κατά  τη 

διάρκεια της θητείας τους» (Μαυρογιώργος, 1983:38).

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται σήμερα όχι μόνο μια από τις κύριες παραμέτρους 

της αποτελεσματικότητας του σχολείου, αλλά και μοχλός ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των 

εκπαιδευτικών  συστημάτων.  Είναι  ενδεικτικό  το  γεγονός  ότι  κάθε  απόπειρα  να  εισαχθούν 

αλλαγές  στην  εκπαίδευση  –σε  επίπεδο  εκπαιδευτικής  μεταρρύθμισης-  συνοδεύεται  από  τις 

ρυθμίσεις που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αποτελεί θεσμό συνυφασμένο με 

κάθε  μορφή  ανανεωτικής  παρέμβασης  στην  εκπαίδευση,  ειδικά  στη  σημερινή  εποχή  που  η 

ραγδαία επιστημονική και οικονομική πρόοδος απαιτεί συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών 

τόσο στην ειδικότητά τους όσο και σε θέματα παιδαγωγικής κατάρτισης                  

                                                                                (Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

   

Στη χώρα μας η ανάγκη για αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτικών λόγω 

της ελλιπούς βασικής κατάρτισής τους οδήγησε στον αντισταθμιστικό χαρακτήρα των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονταν σε αυτούς. Η αρχική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από τη βιβλιογραφία (Ξωχέλης, 1984˙ Hargreaves & 

Fullan, 1995) αλλά και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ως ανεπαρκής τόσο ως 

προς τη χρονική έκταση της προετοιμασίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών όσο και ως 

προς την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα με 

πλήρη αναγνώριση. Οι εκπαιδευτικοί παρά τις πρόσφατες νομοθετικές προσπάθειες για 

«ανωτατοποίηση»  και  αναβάθμιση  των  σπουδών  τους,  έχουν  χαμηλό  επίπεδο 

προπαρασκευαστικής  ετοιμότητας,  γεγονός  που  επιβάλλει  τη  λειτουργία 

επιμορφωτικών  προγραμμάτων  ως  αντιστάθμισμα  στην  περιορισμένη  από  άποψη 

αποτελεσματικότητας βασικής εκπαίδευσης (Βαλαβανίδης, 1992). Τα τελευταία όμως 

χρόνια  ο  αντισταθμιστικός,  ακαδημαϊκός  και  γραφειοκρατικός  τρόπος  υλοποίησης 
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αυτών των προγραμμάτων άρχισε να αμφισβητείται διεθνώς και οι λόγοι είναι πολλοί, 

βασικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:

-  Η  ταχύτητα  παλαίωσης  της  γνώσης,  η  ένταση  και  έκταση  των  κοινωνικών, 

οικονομικών,  πολιτιστικών  και  τεχνολογικών  αλλαγών,  η  μετανάστευση  σχολικών 

πληθυσμών,  η  μαζικοποίηση και  ο  εκδημοκρατισμός  της  εκπαίδευσης,  η  εισαγωγή 

καινοτομικών μέτρων  επηρεάζουν  την  καθημερινότητα  του  σχολείου,  τη  διδακτική 

μεθοδολογία, την παιδαγωγική σχέση, το κλίμα της τάξης.

- Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά προγράμματα, τα 

σχολικά βιβλία, τις εξετάσεις,  τη διδακτική μεθοδολογία, τη χρήση της τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση,  την αγωγή υγείας,  η  προώθηση της  διεπιστημονικότητας  και  της 

συλλογικής  εργασίας,  η  σημασία  της  διοίκησης  άψυχου  και  έμψυχου  υλικού,  η 

διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων και τόσα άλλα καθιστούν την επιμόρφωση ως θεσμό 

υποστήριξης  και  αποτελεσματικής  προώθησης  των  αλλαγών  και  μεταρρυθμίσεων 

(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:25-34˙ Κουτούζης, 1999). 

Η  σημασία  και  η  σπουδαιότητα  που  αποκτά  η  επιμόρφωση  τόσο  για  την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών όσο και για την ενίσχυση του ρόλου των στελεχών της 

εκπαίδευσης  είναι  ακόμη  μεγαλύτερη,  λόγω  των  ταχύτατων  κοινωνικών, 

επιστημονικών και τεχνολογικών αλλαγών αλλά και των ευθυνών που απορρέουν από 

την επαγγελματική τους θέση (Κωστίκα, 2004:31). 

Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  η  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών 

αντιμετωπίζεται  σήμερα  ως  ένα  αναπτυξιακό  συνεχές  της  διά  βίου  συμμετοχικής 

μάθησης  –  συνυφασμένης  με  τη  σχολική  πραγματικότητα-  που  προϋποθέτει  τη 

σύγκλιση  θεωρίας,  πρακτικής  και  έρευνας,  την  αλληλεπίδραση  ανάμεσα  στους 

εκπαιδευτικούς  και  έμπειρους  μέντορες  και  την  αλληλοτροφοδότηση  των 

προγραμμάτων  αρχικής,  προϋπηρεσιακής  και  ενδοϋπηρεσιακής  επιμόρφωσης  των 

εκπαιδευτικών.

Η επιστημονική γνώση που παρέχει η επιμόρφωση έχει αδιαμφισβήτητη αξία για 

τους  εκπαιδευτικούς,  γιατί  «τους  προσφέρει  τα  στηρίγματα  εκείνα  που  είναι 

απαραίτητα για να δείξουν μεγαλύτερη διάθεση για αυτομόρφωση»1 (Σιάνου, 1992:25). 

1 Ως αυτομόρφωση κατά τον Rogers (1999:67) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος 

αναλαμβάνει  την  πρωτοβουλία  και  σχεδιάζει  ως  ένα  βαθμό  τη  δόμηση  της  δικής  του  μαθησιακής 

διεργασίας, συνήθως με στόχο την επίλυση κάποιου άμεσου προβλήματος το οποίο φαίνεται σημαντικό 

και για αυτό δεν έχει χαρακτήρα συνεχή, αλλά διακόπτεται με την επίλυση του προβλήματος και ούτε 

διέπεται από ενδιαφέρον για γενικές αρχές.
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Η  δημιουργία  πλαισίου  διά  βίου  μάθησης,  απόκτησης  νέων  προσόντων  και 

ανάπτυξης της έρευνας για τα άτομα που ήδη εργάζονται ως εκπαιδευτικοί, πρέπει να 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αρχική κατάρτιση  ήταν 

μέχρι τώρα υπεύθυνη για τον εφοδιασμό των εκπαιδευτικών με εκείνα τα προσόντα 

που διαμόρφωναν το παραδοσιακό εκπαιδευτικό προφίλ2, που χρήζει πλέον αλλαγής 

αφού αλλάζουν οι στόχοι του σχολείου και κατά συνέπεια και της διδασκαλίας. 

Η επιμόρφωση επομένως των εκπαιδευτικών δε μπορεί πλέον να είναι ένα προϊόν 

μαζικής  παραγωγής,  γιατί  οι  επιμορφωτικές  ανάγκες  των εκπαιδευτικών ποικίλουν. 

Ήδη  ξεκινώντας  από  τη  βασική  εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών  παρατηρούμε  ότι 

καλύπτει  μόνο  το  μέρος  της  επιστημονικής  κατάρτισης,  παραμελώντας  την 

παιδαγωγική κατάρτιση, την πρακτική άσκηση, την επαγγελματική εκπαίδευση δηλαδή 

των  υποψηφίων.  Η  έλλειψη  επαρκούς  κατάρτισης  κατά  τη  διάρκεια  της  βασικής 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ενισχύεται από την ανομοιογένεια των προγραμμάτων 

σπουδών  των  υποψηφίων  εκπαιδευτικών.  Επίσης  η  απόσταση  ανάμεσα  στο  χρόνο 

εκπαίδευσης και στο χρόνο της εκπαιδευτικής πράξης ενισχύει την αναγκαιότητα αλλά 

και την ανάγκη διαφοροποίησης και ποικιλίας των επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς (Κωστίκα, 2004:35-36).

Αλλά  και  μετά  την  είσοδο  στο  επάγγελμα  οι  εκπαιδευτικοί  παρουσιάζουν 

διαφοροποιημένες ανάγκες όσον αφορά την επιμόρφωσή τους αφού οι εκπαιδευτικοί 

κατά  τη  διάρκεια  της  επαγγελματικής  τους  σταδιοδρομίας  περνούν  από  διάφορες 

φάσεις εξέλιξης αρχίζοντας από τη φάση του αρχάριου νεοδιόριστου και τελειώνοντας 

με τη φάση του έμπειρου και καταξιωμένου επαγγελματία.

Σύμφωνα  με  τον  Ματσαγγούρα  (2005:64-68)  οι  φάσεις  της  επαγγελματικής 

εξέλιξης3 των εκπαιδευτικών είναι οι εξής:

2 Το νέο  προφίλ  του  εκπαιδευτικού  πρέπει  να  χαρακτηρίζουν  η  διαρκής  επαγγελματική εξέλιξη,  η 

επανακατάρτιση, η ανάπτυξη πρακτικών ανατροφοδότησης και η δημιουργία μηχανισμών στήριξης του 

έργου του (Δουράνου, 2007:47). 

3 Η πορεία του εκπαιδευτικού διά μέσου των παραπάνω φάσεων είναι ενδεικτική και καθορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό και από ποικίλους παράγοντες όπως τα ενδιαφέροντα,  την προσωπικότητα, τις στάσεις, 

τις  αξίες,  την οικογενειακή ζωή, καθώς και από οργανωτικούς παράγοντες όπως το στυλ διοίκησης 

διευθυντή  και  προϊσταμένων,  το  κλίμα  της  σχολικής  μονάδας  και  τις  δυνατότητες  ουσιαστικής 

συμμετοχής σε αυτή (Day, 2003:151).
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1. Φάση Προσαρμογής (1-3 χρόνια)

2. Φάση Ένταξης (4-6 χρόνια)

3. Φάση Πειραματισμού (7-11 χρόνια)

4. Φάση της Επαγγελματικής Κρίσης (12-19 χρόνια)

5. Φάση της Επαγγελματικής Ωριμότητας (20-30 χρόνια)

6. Φάση Ψυχολογικής Αποστασιοποίησης (31-35 χρόνια)

Κάθε μία από τις  φάσεις αυτές χαρακτηρίζεται από τις δικές της ανάγκες και 

προτεραιότητες. Το σώμα λοιπόν των εκπαιδευτικών δεν είναι ομοιογενές, επομένως 

και οι επιμορφωτικές ανάγκες του, οι προτεραιότητές του και οι προβληματισμοί του 

διαφέρουν. Το γεγονός αυτό επισημαίνει την ανάγκη για μια ποικιλία επιμορφωτικών 

προγραμμάτων  που  θα  προσεγγίζουν  τις  διαφοροποιημένες  ανάγκες  των 

εκπαιδευτικών.

Βασικός  στόχος  αυτών  των  προγραμμάτων  πρέπει  να  είναι  η  διαρκής 

επαγγελματική  εξέλιξη  του  εκπαιδευτικού  ώστε  να  ενισχύεται  η  από  μέρους  του 

κριτική θεώρηση των πραγμάτων και η αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών στο 

σχολικό  χώρο.  Οι  εκπαιδευτικοί  διαμαρτύρονται  συχνά  για  την  προχειρότητα  της 

επιμόρφωσης σεμιναριακού τύπου που τους προσφέρει συνταγές χωρίς να σχετίζεται 

με  τις  πραγματικές  απαιτήσεις  της  επαγγελματικής  τους  πρακτικής,  για  τη 

συμπεριφορά των επιμορφωτών τους που τους αντιμετωπίζουν με αντιφατικό τρόπο 

προς  την  ταυτότητά  τους  ως  ενηλίκων  καθώς  και  για  το  γραφειοκρατικό  τρόπο 

αντίληψης της επιμόρφωσης (Hargreaves &  Fullan, 1995). Παρά όμως τις αδυναμίες 

που εντοπίζονται, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα των ικανοτήτων 

τους με τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, στα οποία όμως θα πρέπει 

να αναγνωρίζεται ότι οι σκέψεις και οι πράξεις τους δε λειτουργούν αυτόνομα αλλά 

είναι  μια  αλληλεπίδραση  μεταξύ  της  ιστορίας  της  ζωής  τους,  της  τωρινής  φάσης 

ανάπτυξής τους, του σχολείου και του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου 

στο οποίο εργάζονται (Day, 1999). 

Με  δεδομένη  τη  σπουδαιότητα  της  επιμόρφωσης  που  κατέδειξαν  όλα  τα 

παραπάνω  στοιχεία  γίνεται  αντιληπτό  ότι  ο  σκοπός  της  πρέπει  να  είναι  απολύτως 

σαφής στο πλαίσιο των αρχών για την επαγγελματική εξέλιξη τόσο των εκπαιδευτικών, 

όσο και των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης, αυτή 

αναφέρεται στην παροχή ευκαιριών στα διοικητικά στελέχη να γνωρίσουν τις αρχές, τις 

έννοιες και τις τεχνικές που θα είναι χρήσιμες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
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της αποτελεσματικότητάς τους. Θα πρέπει να μάθουν όσα περισσότερα μπορούν για τις 

εναλλακτικές  λύσεις  και  τα  ενδεχόμενα  που  παρουσιάζονται  και  το  χειρισμό  της 

οργανωτικής δομής, των ανθρώπων και των επιχειρησιακών λειτουργιών με σκοπό το 

συνδυασμό  των  ανθρώπινων  και  υλικών  πόρων  για  την  επίτευξη  των  άριστων 

αποτελεσμάτων (Koontz & O’ Donnel, 1980:368).     

 2. Η διοίκηση της εκπαίδευσης
2.1.  Εννοιολογική  αποσαφήνιση  των  όρων  «εκπαιδευτικός 

οργανισμός» και «εκπαιδευτική διοίκηση»
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Το  σχολείο  ως  εκπαιδευτικό  σύστημα  αλλά  και  ως  σύνολο  επιμέρους 

εκπαιδευτικών  μονάδων  και  ιδρυμάτων  αποτελεί  μια  θεσμοθετημένη  κοινωνική 

οντότητα,  η  οποία  έχει  συγκεκριμένους  στόχους  και  διαθέτει  κατάλληλη  δομή και 

οργάνωση για να τους πετύχει.  Ο Κωτσίκης ( 1993:27) αναφέρει ότι η «οργάνωση» 

κατά τον Shein ορίζεται  ως ο προσχεδιασμένος συντονισμός των δραστηριοτήτων ενός 

αριθμού ανθρώπων, για την επίτευξη ενός κοινού, εμφανούς σκοπού ή στόχου μέσω 

του καταμερισμού εργασίας και  λειτουργιών και την ιεράρχηση εξουσίας και ευθυνών. 

Το σχολείο  λοιπόν εμφανίζει  τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας  οργάνωσης 

αφού πρόκειται για ένα χώρο όπου υπάρχουν καθορισμένοι σκοποί που υλοποιούνται 

μέσα  από  σχεδιασμένες  δράσεις  και  οι  ρόλοι  των  συμμετεχόντων  όπως  είναι  οι 

εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, τα διοικητικά στελέχη είναι θεσμοθετημένοι όσον αφορά τη 

λειτουργία τους.  Πρόκειται  για έναν οργανισμό που έχει  ως στόχο τη μεταβίβαση 

γνώσεων,  στάσεων και  δεξιοτήτων στις  νεότερες  γενιές  και  συγκεκριμένα για  έναν 

«εκπαιδευτικό οργανισμό» αφού ο στόχος του πραγματοποιείται μέσω της διδασκαλίας 

και της κοινωνικοποίησης (Χατζηπαναγιώτου, 2003:19).

Οι  εκπαιδευτικοί  οργανισμοί  έχουν  δύο  βασικά  χαρακτηριστικά  που  τους 

διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους οργανισμούς. Το ένα είναι ότι ο σκοπός τους, που 

είναι η παροχή εκπαίδευσης, δεν μπορεί να διευκρινιστεί με σαφήνεια, έτσι ώστε και η 

έννοια της αποτελεσματικότητας να μπορεί να οριστεί με δυσκολία. Το δεύτερο είναι η 

επικάλυψη  ρόλων  που  παρουσιάζεται  στους  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς  με 

αποτέλεσμα  την  αδυναμία  διάκρισης  του  «πελάτη»,  του  «εργαζόμενου»  και  του 

«αποτελέσματος-προϊόντος» που προσφέρεται από αυτούς. 

Για να επιτύχει τους σκοπούς του όμως ένας εκπαιδευτικός οργανισμός θα πρέπει 

να  διαθέτει  μια  επιτυχημένη  διοίκηση  που  περιλαμβάνει  το  κατάλληλο  ανθρώπινο 

δυναμικό, τους εκπαιδευτικούς ηγέτες/τιδες που θα διοικήσουν αποτελεσματικά τον 

εκπαιδευτικό  οργανισμό  και  θα  προωθήσουν  τους  στόχους  του  μέσα  στο 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον του 21ου αιώνα (Δαράκη, 2007:25).

Για  τον  όρο  «διοίκηση»  οι  ορισμoί  είναι  πολλοί,  όλοι  όμως  φαίνεται  να 

συγκλίνουν στον εξής: Η διοίκηση (ή management)4 είναι μία από τις σημαντικότερες 

4 Οι όροι «management» και «administration» από κάποιους συγγραφείς θεωρούνται ταυτόσημοι (βλ. 

koontz &  O’  Donnell,  1984˙  Σαΐτης,  2000)  και  από  άλλους/ες  διαφοροποιούνται.  Ο  Πασιαρδής 

(2004:211-2)  αποδίδει  τους  όρους  management ως  διεύθυνση  και  administration ως  διοίκηση, 

θεωρώντας τον πρώτο υποσύνολο του δεύτερου. 
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δραστηριότητες του ανθρώπου, αφού μέσω της διοικητικής λειτουργίας εναρμονίζονται 

όλες  οι  προσπάθειες  των  ατόμων  που  οδηγούν  στην  πραγματοποίηση  του  κοινού 

στόχου (Σαΐτης , 2005:27).

Σύμφωνα με τον Καμπουρίδη (2002:13), ο πιο σύγχρονος ορισμός της διοίκησης 

δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο των ανθρώπων στον οργανισμό, στα αποτελέσματα 

που  πρέπει  να  επιτευχθούν  σύμφωνα  με  τους  στόχους  που  έχουν  τεθεί  και  στην 

εναρμόνιση των προσωπικών στόχων των μελών με τους στόχους του οργανισμού. 

Παρά  την  ανάπτυξη  όμως  της  Οργανωτικής  και  Διοικητικής  Επιστήμης,  της 

οποίας η επίσημη αρχή έγινε στις αρχές του 20ού αιώνα και έγινε πιο γνωστή στον 

διεθνή επιστημονικό χώρο ως Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα στοιχεία και τις θεωρίες της 

οποίας δανείστηκε αργότερα η «Εκπαιδευτική Διοίκηση»5, στο χώρο της εκπαίδευσης 

οι απόψεις διίστανται όσον αφορά την αναγκαιότητα της διοίκησης (management) στη 

σχολική  μονάδα.  Αν  θεωρηθεί  όμως  η  διοίκηση  (management)  ως  διαδικασία 

συντονισμού ανθρώπων και δραστηριοτήτων προς ένα κοινό στόχο και όχι ως άσκηση 

εξουσίας  τότε  πρόκειται  για  μια  διαδικασία  συμβατή  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης. 

Εξάλλου έρευνες έχουν δείξει ότι σε κάθε σχολική μονάδα η διοίκηση καθορίζει σε 

μεγάλο  βαθμό  την  ποιότητα  του  παραγόμενου   εκπαιδευτικού  έργου  (Δαράκη, 

2007:25).

Η  αποτελεσματικότητα  λοιπόν  ενός  «εκπαιδευτικού  οργανισμού»  παρά  την 

πολυπλοκότητα  και  τις  ιδιαιτερότητες  που  παρουσιάζει,  αφού  η  διοίκησή  του  δεν 

αποτελεί ένα απλό θέμα τήρησης και εφαρμογής νόμων και κανόνων,  προϋποθέτει 

ικανή ηγεσία που να προγραμματίζει, οργανώνει, διευθύνει και ελέγχει τις διάφορες 

δραστηριότητές  του  καθώς  και  να  σχεδιάζει  στρατηγικές  για  την  αποτελεσματική 

επίτευξη των στόχων του (Σαΐτης, 2005:71).

2.2. Οι λειτουργίες της διοίκησης

Αφού  η  επιτυχία  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  και  η  αποτελεσματική 

λειτουργία του στηρίζεται  σε συγκεκριμένες δράσεις  και  καθορισμένες λειτουργίες, 

πρέπει εδώ να αναφέρουμε τις βασικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής διοίκησης και 

των καθηκόντων που απορρέουν από αυτές για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. 

5 Η εκπαιδευτική διοίκηση ως επιστημονικός κλάδος εμφανίστηκε γύρω στα 1950,
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Όπως αναφέρει  ο  Σαΐτης  (2005),  σύμφωνα με τους  Fayol (1949)  και  Scanlan 

(1974) οι πέντε λειτουργίες της διοίκησης είναι ο σχεδιασμός-προγραμματισμός, η λήψη 

αποφάσεων, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες 

καθώς και άλλες συμπληρωματικές όπως η πρόβλεψη, η στελέχωση, ο συντονισμός, η 

αναφορά  και  ο  προϋπολογισμός  αλληλοσυνδέονται  και  δεν  έχουν  πάντοτε 

συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία. Κάθε λειτουργία συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο 

στη άσκηση της διοίκησης, ο προγραμματισμός ωστόσο αποτελεί το κεντρικό σημείο, 

αφού  σχεδιάζει  την  πορεία  της  δράσης  του  οργανισμού  για  την  πραγμάτωση  των 

επιδιωκόμενων  στόχων,  ρυθμίζει  τη  συμμετοχή  των  μελών  του  οργανισμού  και 

καθορίζει τα πρότυπα με τα οποία θα αξιολογηθεί το αποτέλεσμα (Χατζηπαναγιώτου, 

2003:24).

Αναλύοντας λοιπόν τις πέντε βασικές διοικητικές λειτουργίες μπορούμε να πούμε 

ότι  ο  σχεδιασμός-προγραμματισμός, ο  οποίος  συνήθως  προηγείται  των  υπόλοιπων 

διοικητικών λειτουργιών, αναφέρεται στην επιλογή των στόχων και των μελλοντικών 

ενεργειών  του  εκπαιδευτικού  οργανισμού,  στον  προσδιορισμό  της  υφιστάμενης 

κατάστασης,  στη  διαμόρφωση  ενός  πλάνου  προσέγγισης  των  στόχων,  εφαρμογή 

εναλλακτικών  λύσεων,  εφαρμογή  του  προγράμματος  δράσης  και  αξιολόγηση  του 

αποτελέσματος.  Η  λήψη  αποφάσεων αφορά  στην  επιλογή  των  καλύτερων  από  τις 

προτεινόμενες  εναλλακτικών  λύσεων  για  την  υλοποίηση  των  σκοπών  που  έχουν 

καθοριστεί.  Πρόκειται  για  μια  πολύπλοκη  διαδικασία  αφού  οι  παράγοντες  που 

επιδρούν σε αυτή και οι στόχοι που επιδιώκονται δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένοι. 

Η λειτουργία της λήψης αποφάσεων θεωρείται σημαντική αφού συνδέει όλες τις άλλες 

λειτουργίες.  Η  οργάνωση είναι  μια  διαδικασία  με  την  οποία  καθορίζονται  οι 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Η διοίκηση ομαδοποιεί τις ενέργειες που πρόκειται να γίνουν, φροντίζει 

για  την  ανάθεσή  τους  σε  συγκεκριμένες  ομάδες  ή  ανθρώπους  και  διαμορφώνει 

βαθμίδες  εξουσίας  και  ευθύνης.  Η  οργάνωση  στηρίζεται  στην   αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.  Η διεύθυνση  αφορά την καθοδήγηση 

του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των στόχων. Αυτό σημαίνει εποπτεία του 

έργου  των  εργαζομένων,  παρώθηση/παρακίνηση  για  ανάληψη  πρωτοβουλιών  και 

βελτίωση της  απόδοσής τους,  επικοινωνία  των μελών του οργανισμού και  ευνοϊκό 

κλίμα εργασίας με  επίλυση των συγκρούσεων που μπορεί  να προκύψουν.  Τέλος  ο 

έλεγχος αφορά στην αξιολόγηση και διόρθωση των δραστηριοτήτων των εργαζομένων 
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για την πραγματοποίηση των στόχων, την  αποφυγή αποκλίσεων από αυτούς καθώς και 

τον επαναπροσδιορισμό των στόχων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

2.3. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της Διοίκησης    

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του έργου της εκπαιδευτικής διοίκησης και 

των  ικανοτήτων/δεξιοτήτων  που  πρέπει  να  διαθέτουν  οι  διευθυντές  που  ασκούν 

διοίκηση σε σχολικές μονάδες κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση των θεωριών στις 

οποίες στηρίχθηκαν τα διοικητικά μοντέλα της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του 20ου 
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αιώνα διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες της διοίκησης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

διάφορες Σχολές ή Προσεγγίσεις.  Οι τρεις πιο αντιπροσωπευτικές είναι η κλασσική 

προσέγγιση, η προσέγγιση των ανθρωπίνων σχέσεων και η συστημική προσέγγιση.

• Η κλασσική προσέγγιση

Στις αρχές του 20ου αιώνα και λόγω της γρήγορης ανάπτυξης της βιομηχανικής 

παραγωγής  κα  του  προβλήματος  της  αποτελεσματικότητας  των  επιχειρήσεων, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη να διερευνηθεί επιστημονικά το φαινόμενο των οργανώσεων, 

αφού το κύριο ενδιαφέρον των διοικητικών στελεχών ήταν προσανατολισμένο στην 

οργάνωση της εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Έτσι δημιουργήθηκε η 

κλασσική προσέγγιση της Διοίκησης με κύριους εκπροσώπους τους Frederick Taylor, 

Henri Fayol, Max Weber, Luther Gulick και  Lyndall Urwick.

Οι  υποστηρικτές  της  κλασσικής  σχολής  μπορούν  να  διαχωριστούν  σε  τρεις 

ευρύτερες τάσεις: α) στη φυσιοκρατική αντίληψη, στην οποία ανήκει ο Taylor, β) στη 

διοικητική αντίληψη, της οποίας βασικοί εκφραστές είναι ο  Fayol και οι  Gulick και 

Urwick και  γ)  στη  γραφειοκρατική  αντίληψη  που  ανέλυσε  ο  Weber 

(Παναγιωτοπούλου, 1997:77-78). 

α) Η φυσιοκρατική αντίληψη του F. Taylor

O F.  Taylor6 (1947),  στο  έργο  του  “Scientific Management”,  θεωρεί  ότι  οι 

μέθοδοι παραγωγής και εργασίας οι οποίες επικρατούσαν δεν ήταν αποτελεσματικές 

και  υποστήριξε  ότι  υιοθετώντας  επιστημονικά  επεξεργασμένες  νέες  τεχνικές  και 

μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης μπορούσαν να βελτιωθούν και να οδηγήσουν σε 

ένα άριστο και αποδοτικό τρόπο εκτέλεσης κάθε εργασίας και ενέργειας. Ο Πασιαρδής 

(2004:4), αναφέρει ότι ο  Taylor διατύπωσε τέσσερις αρχές στις οποίες συνοψίζει την 

επιστημονική διοίκηση (scientific management):

1.  Αντικατάσταση των πρακτικών/εμπειρικών  μεθόδων  με  την  ανάπτυξη  μιας  νέας 

επιστήμης,  για  κάθε  στοιχείο  της  ανθρώπινης  εργασίας  και  της  παραγωγικής 

δραστηριότητας.

6 Ο  F.W.  Taylor (1856-1915) ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως μαθητευόμενος  μηχανικός και  στη 

συνέχεια έγινε μηχανολόγος στη χαλυβουργία της  Betlehem Steel Co. Η πορεία αυτή του προσέφερε 

χρήσιμες εμπειρίες και γνώσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους εργασίας και για τα 

αίτια  των  συγκρούσεων  μεταξύ  εργατών  και  των  στελεχών  μιας  επιχείρησης  (Παναγιωτοπούλου, 

1997:78)
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2.  Επιστημονική επιλογή και  ανάπτυξη του εργαζομένου με παροχή κινήτρων (π.χ. 

αμοιβές),  έτσι  ώστε  να  βελτιώνονται  τα  επίπεδα  παραγωγικότητας  του  και  να 

εξασφαλίζεται η διαρκής εκπαίδευσή του για τη βελτίωση της απόδοσής του.

3. Δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας μεταξύ διοικητικού προσωπικού 

και  εργαζομένων,  προκειμένου  το  έργο  να  εκτελεστεί  με  βάση  τις  επιστημονικές 

μεθόδους και να υλοποιηθούν οι στόχοι του οργανισμού

4. Καταμερισμός της εργασίας μεταξύ σχεδιασμού και διεύθυνσης από τη μια μεριά 

και  της  εξειδίκευσης  και  εκτέλεσης  από  την  άλλη.  Τα  διευθυντικά  στελέχη 

προγραμματίζουν και εποπτεύουν και οι εργαζόμενοι εκτελούν έτσι ώστε η ευθύνη να 

μη βαραίνει μόνο τον εργαζόμενο. 

 Το έργο του Taylor δημιούργησε πολλές αντιδράσεις κυρίως από τους οπαδούς 

της  Σχολής  της  ανθρωπιστικής  ψυχολογίας  (C.  Barnard,  McGregor κ.ά.)  γιατί 

θεωρούσε τον εργαζόμενο ως μηχανή. Παρά τις αντιδράσεις όμως οι γενικές αρχές του 

εφαρμόστηκαν ευρύτατα στη βιομηχανική παραγωγή και  δεν απέχουν πολύ από τη 

φιλοσοφία του σύγχρονου διοικητικού στελέχους (Σαΐτης, 2005:38).

β) Η διοικητική αντίληψη του H. Fayol

Ένας άλλος θεωρητικός της Διοικητικής Επιστήμης ο γάλλος Henri Fayol (1841-

1925), την ίδια εποχή με τον Taylor αντιμετωπίζει τα πράγματα πιο σφαιρικά. Το 1916 

στο βιβλίο του “Administration Industrielle et Generale” διατυπώνει ένα ορθολογικό 

πρόγραμμα διεύθυνσης προσωπικού για την αποδοτικότερη διάρθρωση και λειτουργία 

της διοίκησης και οργάνωσης.

Ο  Fayol αναλύει  έξι  ενότητες  δραστηριοτήτων στα πλαίσια της  βιομηχανικής 

επιχείρησης: την τεχνική, την εμπορική, την οικονομική, της ασφάλειας, τη λογιστική 

και τη διοικητική. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του το αφιέρωσε στη διοίκηση που 

την υποδιαιρεί σε πέντε λειτουργίες: το σχεδιασμό των αντικειμενικών σκοπών και τη 

στρατηγική,  την  οργάνωση  υλικών  και  ανθρώπινων  πόρων  του  οργανισμού,  τη 

διεύθυνση  και  εποπτεία  για  την  ταχεία  και  ακριβή  εκτέλεση  της  εργασίας  από  το 

προσωπικό,  το  συντονισμό  των  προσπαθειών  προς  το  στόχο  και  τον  έλεγχο  προς 

εντοπισμό και αποφυγή σφαλμάτων.

Οι γενικές αρχές της Διοίκησης κατά το Fayol7 είναι οι εξής:

• Καταμερισμός  της  εργασίας που  σημαίνει  εξειδίκευση  για  αύξηση  της 

παραγωγής και της αποδοτικότητας.
7 Για αναλυτική παρουσίαση και σχολιασμό των αρχών του Fayol βλ. Μακρυδημήτρη, 1986:30-37.
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• Εξουσία και ευθύνη όπου η υπάρχουσα εξουσία που μπορεί να προέρχεται λόγω 

θέσης  είτε  λόγω  μιας  χαρισματικής  προσωπικότητας,  δεν  νοείται  αν  δε 

συνδέεται με την αντίστοιχη ευθύνη.

• Πειθαρχία που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και 

περιλαμβάνει την υποχρέωση υπακοής, αφοσίωσης και σεβασμού και από τα 

διευθυντικά στελέχη και από τους εργαζόμενους.

• Ενότητα  κατεύθυνσης που σημαίνει ότι εκτός του ενός προϊσταμένου που δίνει 

εντολές για την εκτέλεση καθηκόντων πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα 

που να εξασφαλίζει την ενότητα της κατεύθυνσης.

• Ενότητα  διεύθυνσης  όπου  οι  εντολές  που  δίνονται  στους  εργαζομένους  να 

προέρχονται από μία πηγή ή προϊστάμενο και να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης για 

μια ομάδα εργασιών οι οποίες σκοπεύουν προς τον ίδιο στόχο έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η διευθυντική σύγχυση και διάσταση των απόψεων, που οδηγούν 

σε συγκρούσεις και κακό κλίμα.

• Υποταγή του ατομικού στο γενικό συμφέρον, ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί 

συμβιβασμό και συμφιλίωση, όταν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα.

• Ανταμοιβή  όπου  οι  αμοιβές  των  εργαζομένων  πρέπει  να  είναι  δίκαιες  και 

ικανοποιητικές για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

• Συγκέντρωση  που αναφέρεται  στο  βαθμό συμμετοχής  των υφισταμένων στη 

λήψη των αποφάσεων και εξαρτάται από την προσωπικότητα του διευθυντή, 

την εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους κτλ.

• Αλυσίδα ιεραρχίας η οποία συνδέει τους προϊστάμενους με τους υφιστάμενους, 

σε μια διαδικασία όπου η γραμμή εντολής ξεκινά από την κορυφή προς τη 

βάση, ακολουθώντας όλες τις ενδιάμεσες βαθμίδες και ο  Fayol προτείνει  να 

συντομεύεται, όταν κρίνεται επιζήμιο να την ακολουθήσει κανείς.

• Τάξη που σημαίνει ότι εργαζόμενοι και υλικό πρέπει να βρίσκονται στη σωστή 

θέση την κατάλληλη στιγμή

• Δικαιοσύνη  όπου η αφοσίωση και η πίστη των υφισταμένων προκύπτουν από 

την καλή και δίκαιη στάση των διοικητικών στελεχών απέναντί τους.

• Σταθερότητα προσωπικού αφού οι συνεχείς αλλαγές του προσωπικού αποτελούν 

αιτία και αποτέλεσμα κακής διοίκησης.
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• Πρωτοβουλία  η οποία πρέπει να ενθαρρύνεται  από τους προϊσταμένους έτσι 

ώστε  το προσωπικό να συμμετέχει  στη σύλληψη και  την  εκτέλεση σχεδίων 

δράσης.

• Ομαδικό πνεύμα που τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας για την διεκπεραίωση 

ομαδικής εργασίας. 

Οι απόψεις του  Luther Gulick παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τις αρχές 

του  Fayol.  Σύμφωνα  με  τον  Μακρυδημήτρη  (1986:56)  ο  Gulick παρουσίασε  στα 

πλαίσια της κλασσικής προσέγγισης μια πιο επεξεργασμένη εκδοχή της διευθυντικής 

λειτουργίας.  Έτσι  ανέπτυξε  τις  πέντε  λειτουργίες  διοίκησης  του  Fayol σε  οκτώ 

(προγραμματισμός, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση, συντονισμός, αναφορά έλεγχος 

και  προϋπολογισμός)  αποδίδοντας  συνοπτικά  τα  στοιχεία  αυτά  με  τη  λέξη 

“POSDCORB”.

γ) Η γραφειοκρατική αντίληψη του Max Weber 

Ο γερμανός Max Weber (!864-1920) είναι ο θεμελιωτής του γραφειοκρατικού 

προτύπου οργάνωσης στις αρχές του 20ού αιώνα. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό φορείς 

εξουσίας και λήψης αποφάσεων είναι τα γραφεία ή θέσεις μέσω των προσώπων που τα 

συγκροτούν.  Η  οργάνωση  των  γραφείων  έχει  ιεραρχική  δομή  εξουσίας  σε  σχήμα 

πυραμίδας, όπου κάθε στέλεχος είναι υπεύθυνο για τον ίδιο και τους υφισταμένους του, 

απέναντι στον προϊστάμενό του. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών της 

οργάνωσης είναι ακριβώς προσδιορισμένα. Οι αποφάσεις και οι  ενέργειες διέπονται 

από  ένα  σύστημα  κανόνων  και  κανονισμών,  η  επικοινωνία  μεταξύ  των  στελεχών 

καθώς και των υπαλλήλων με το κοινό είναι απρόσωπη. Τα στελέχη επιλέγονται με 

αντικειμενικά  κριτήρια  και  οι  προαγωγές  γίνονται  βάση  της  αρχαιότητας  και  της 

αποδοτικότητας (Καμπουρίδης, 2002).

Οι  απόψεις  του  Weber δέχτηκαν  πολλές  κριτικές.  Το  βεμπεριανό  μοντέλο, 

σύμφωνα με τους κριτικούς, απροσωποποιεί  τη διοίκηση και οργάνωση, στερεί την 

πρωτοβουλία των στελεχών και περιορίζει την κρίση τους καθώς και τη δυνατότητα 

τους για ευελιξία και προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (Σαΐτης, 2005:173). Επίσης ο 

ακριβής και λεπτομερειακός καθορισμός των αρμοδιοτήτων λειτουργιών και εξουσιών 

καθώς και των κανόνων συμπεριφοράς των εργαζομένων μπορούν να προκαλέσουν 

δυσλειτουργία του συστήματος,  αφού δε  λαμβάνονται  υπόψη οι  ιδιαιτερότητες  του 

κάθε  τομέα  των  τμημάτων  (Ανδρέου  &  Παπακωνσταντίνου,  1994:98).  Παρά  τις 

κριτικές όμως, πολλά από τα χαρακτηριστικά της διοίκησης όπως τα ανέλυσε ο Weber, 
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απαντώνται  και  σήμερα  σε  οργανώσεις  του  δημόσιου  τομέα  όπως  και  στις 

εκπαιδευτικές οργανώσεις.

• Η προσέγγιση των ανθρωπίνων σχέσεων

Στα 1930 περίπου εμφανίζεται μια νέα προσέγγιση στη θεωρία της διοίκησης που 

έχει  ως  αντικείμενο  μελέτης  την  ψυχολογία  του  εργαζόμενου,  τη  στάση  του,  τη 

συμπεριφορά και τις ανάγκες του. Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτής 

της  προσέγγισης ασκούν κριτική στις  θεωρίες  της  κλασσικής προσέγγισης,  αφού η 

εφαρμογή των πορισμάτων της δεν οδηγούσαν πάντοτε στην αύξηση της απόδοσης και 

δεν εστίαζαν στις κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται στο χώρο 

εργασίας. Στην εμφάνιση της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων όπως έγινε γνωστή, 

συνέβαλε η ανάπτυξη της βιομηχανικής ψυχολογίας, θεμελιωτής της οποίας υπήρξε ο 

Hugo Munsterberg,  η εφαρμογή δηλαδή των αρχών της ψυχολογίας στη διοικητική 

διαδικασία. Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή της Mary Parker Follet8 (1924), η οποία 

πίστευε  πως  κομβικό  σημείο  για  όλους  τους  κοινωνικούς  οργανισμούς  είναι  η 

ανάπτυξη και διατήρηση αρμονικών σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους. Τα 

θεμέλια όμως της θεωρίας των ανθρωπίνων σχέσεων τοποθετήθηκαν από τον Harvard 

Elton Mayo στη  δεκαετία  του  1920  που  διερεύνησε  με  τους  συνεργάτες  του  την 

επίδραση που έχει η μεταβολή των συνθηκών του ευρύτερου περιβάλλοντος εργασίας 

στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ύστερα από μακροχρόνιες έρευνες κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως δεν υπήρχε άμεση σχέση μεταξύ τους και πως η παραγωγικότητα 

εξαρτάται από την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

εργαζομένων  και  των  προϊσταμένων  τους  (Καμπουρίδης,  2002:44˙ Πασιαρδής, 

2004:7˙ Σαΐτης, 2005:43).

Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο βιβλίο του  Mayo (1945) “The 

Social Problems of an Industrial Civilization “  (Τα  κοινωνικά  προβλήματα  ενός 

βιομηχανικού  πολιτισμού).  Σύμφωνα  με  αυτά  και  παρά  την  έντονη  κριτική  που 

ασκήθηκε στα πειράματά του, αναγνωρίστηκε ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στη 

λειτουργία των οργανισμών και στην επίτευξη των στόχων τους καθώς και το γεγονός 

8 Θεωρείται  η  φιλόσοφος  της  διοίκησης  που  πρόσφερε  πολλά  στα  θέματα  παρακίνησης,  ηγεσίας, 

ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς.
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ότι οι  εργαζόμενοι δεν είναι μια μηχανή αλλά πολύπλοκα όντα και οι  ψυχολογικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή τους είναι πολύ πιο σύνθετοι (Πασιαρδής, 

2004:9).

Ο Douglas MacGregor (1960) με βάση τα συμπεράσματα του Mayo, ανέπτυξε τη 

δική  του  θεωρία  για  τον  ανθρώπινο  παράγοντα  στο  χώρο  εργασίας.  Ανέπτυξε  τις 

θεωρίες  διοίκησης  Χ  και  Υ.  Η  αυταρχική  αντίληψη  για  τη  διοίκηση  (θεωρία  Χ) 

στηρίζεται στη συγκέντρωση της εξουσίας και του ελέγχου από τα διευθυντικά στελέχη 

λόγω της υπόθεσης ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του φυγόπονος και προσπαθεί να 

αποφύγει την εργασία. Επομένως οι εργαζόμενοι για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους 

θα  πρέπει  να  ελέγχονται  και  να  εξαναγκάζονται  από  τους  προϊσταμένους  τους.  Σε 

αντίθεση  με  την  παραπάνω  θεωρία  Υ  δέχεται  ότι  ο  άνθρωπος  είναι  ικανός  να 

προσφέρει πολλά στην υπηρεσία του, να αναλάβει ευθύνες και να πραγματοποιήσει 

τους  στόχους  του  οργανισμού,  αν  βρεθεί  στο  κατάλληλο  περιβάλλον  εργασίας. 

Επομένως ο έλεγχος και οι απειλές δεν είναι τα μόνα μέσα που τον κάνουν αποδοτικό. 

Κατά τον McGregor λοιπόν η επιτυχία ενός οργανισμού εξασφαλίζεται όταν τα μέλη 

του μπορούν να ικανοποιούν τις  επιδιώξεις  τους και  όταν υπάρχει  συνεργασία των 

εργαζομένων  που  προέρχεται  από  ουσιαστικό  διάλογο  μεταξύ  διοικούντων  και 

διοικούμενων (Καμπουρίδης, 2002:45˙ Σαΐτης, 2005:45).

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  και  η  ιαπωνική  προσέγγιση  στη  διοίκηση  που 

διατυπώθηκε από τον William Oucki (1981) και ονομάζεται θεωρία Ζ. Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή οι αποτελεσματικότερες αποφάσεις λαμβάνονται από ομάδες εργασίας με 

συναινετικό  τρόπο.  Οι  κανόνες  και  οι  κανονισμοί  περιορίζονται  και  τα  επίπεδα 

διοίκησης λιγοστεύουν με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ομαδική υπευθυνότητα και να 

βελτιώνεται η ποιότητα του παραγόμενου έργου. Στη θεωρία αυτή ασκήθηκε επίσης 

κριτική λόγω της έλλειψης εξειδίκευσης των εργαζομένων (Καμπουρίδης,  2002:47˙ 
Σαΐτης, 2005:47). 

Τα πορίσματα της προσέγγισης των ανθρωπίνων σχέσεων άσκησαν επιδράσεις 

και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης εμπλουτίζοντας το γραφειοκρατικό μοντέλο με την 

έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις εντός του οργανισμού. Παρά το γεγονός ότι η βασική 

φιλοσοφία της Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζεται 

στο  στενό  γραφειοκρατικό  έλεγχο  από  την  κεντρική  εξουσία,  παρατηρείται  τα 

τελευταία χρόνια μια προσπάθεια εμπλουτισμού του κλασσικού μοντέλου με στοιχεία 

της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων που σημαίνει δημοκρατικότερη διοίκηση των 
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εκπαιδευτικών οργανισμών, μελέτη της εκπαιδευτικής ηγεσίας και αλλαγή του ρόλου 

των στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

σχολείου (Χατζηπαναγιώτου, 2003 :32).

• H σύγχρονη προσέγγιση

Κατά τη δεκαετία του 1950 εμφανίζεται μία νέα προσέγγιση, αυτή της διοίκησης 

μέσω του ανθρώπινου δυναμικού που είναι πιο σύνθετη σε μορφή και περιεχόμενο σε 

σχέση με την κλασσική προσέγγιση και την κίνηση των ανθρωπίνων σχέσεων. 

Η συνθετική αυτή προσέγγιση εξετάζει θέματα όπως είναι η οργανωσιακή δομή, 

η διοίκηση συστημάτων και εξάρτησης, η δυναμική των ομάδων, η παρακίνηση του 

ατόμου, οι οργανωσιακές διαδικασίες και οι μεταβολές της οργάνωσης

Κύριος  εκπρόσωπος  αυτής  της  προσέγγισης  είναι  ο  Chester Barnard9.  Ο 

Πασιαρδής, 2004:11-12) αναφέρει ότι ο Barnard (1938), στο βιβλίο του “The Functions 

of the Executive”  («Οι  λειτουργίες  της  εκτελεστικής  εξουσίας»)  τονίζει  τη 

σπουδαιότητα  της  τυπικής  και  άτυπης  οργάνωσης  καθώς  και  τη  σημασία  της 

επικοινωνίας. Σε σχέση με τις μορφές ικανοποίησης τονίζεται ότι ο εργαζόμενος αντλεί 

ικανοποίηση από τη συμβολή του στην ικανοποίηση των στόχων του οργανισμού και 

αυτή μπορεί να πάρει μορφή οικονομική, ηθική ή πρακτική. Η αποτελεσματικότητα 

ενός οργανισμού κατά τον Barnard σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων του και η 

επάρκειά του σχετίζεται με την ικανοποίηση και την παρώθηση των εργαζομένων.

Ο  Σαΐτης  (2005:50)  αναφέρει  ότι  ένας  άλλος  θεωρητικός  που  συνέβαλε  στο 

κίνημα της οργανωσιακής συμπεριφοράς ήταν ο Herbert Simon που το 1947 στο βιβλίο 

του “Administrator Behavior” τονίζει  τη σημασία της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε 

δραστηριότητες της διοίκησης όπως είναι η λήψη αποφάσεων και ο έλεγχος. Ο Simon 

θεωρεί τον οργανισμό ένα σύστημα ανταλλαγής κινήτρων και έργου. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία του ανθρώπινου δυναμικού ο εργαζόμενος αντλεί 

ικανοποίηση από τις επιτυχίες που έχει στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα όταν αισθάνεται 

ότι  το έργο που επιτελεί  είναι  ουσιαστικό και  σημαντικό και  του προσφέρει  ηθική 

ικανοποίηση.

9 Ο Chester Barnard, πρόεδρος της τηλεφωνικής εταιρείας Bell στο New Jersey, καλούμενος να δώσει 

μια σειρά διαλέξεων σε διοικητικά θέματα στο Lowell Institute of Boston, αποτέλεσε τον πυρήνα για την 

έναρξη  μιας  νέας  κίνησης,  ενός  πολύπλοκου  κοινωνικού  συστήματος,  του  οργανισμού  (Πασιαρδής, 

2004:10).
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Το παραπάνω μοντέλο οδήγησε στη δημιουργία της πιο βασικής θεωρίας, αυτής 

των  συστημάτων.  Η  συστημική  προσέγγιση  αντιμετωπίζει  τη  διοίκηση  ως  ένα 

κοινωνικό θεσμό και μελετά τόσο τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο χώρο της εργασίας, 

αλλά και τις σχέσεις που δημιουργούνται με άλλους κοινωνικούς χώρους. Θεωρεί ότι 

οι  οργανισμοί  είναι  συστήματα που  αλληλεπιδρούν  με  το  περιβάλλον.  Σε  αυτά  τα 

συστήματα υπάρχουν εισροές που δέχονται επεξεργασία από την οποία παράγονται 

επιθυμητές εκροές. Η προσέγγιση αυτή χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

1. των λογικών συστημάτων που αντιστοιχεί στην κλασσική προσέγγιση του Taylor

2. των φυσικών συστημάτων που αντιστοιχεί στην κίνηση των ανθρωπίνων σχέσεων 

3. των ανοιχτών συστημάτων που αντιστοιχεί στη σύγχρονη προσέγγιση (Κωτσίκης, 

1993:31˙ Πασιαρδής, 2004:13). 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση ο εκπαιδευτικός  οργανισμός όπως είναι  το 

σχολείο  αποτελεί  ένα ανοικτό σύστημα10 που αποτελείται  από άλλα υποσυστήματα 

(μαθητές, δάσκαλοι, κτίριο, μέσα διδασκαλίας κτλ.) και υπάρχει και λειτουργεί σε ένα 

ευρύτερο  περιβάλλον  με  το  οποίο  αλληλεπιδρά.  Μέσω  της  επικοινωνίας  με  το 

εξωτερικό  περιβάλλον  δέχεται  εισροές  (π.χ.  μαθητές,  δασκάλους,  αναλυτικά 

προγράμματα κτλ.) τις οποίες επεξεργάζεται στο εσωτερικό περιβάλλον και αποδίδει 

το προϊόν ή την υπηρεσία στο εξωτερικό περιβάλλον (εκροή). Η επιτυχία των στόχων 

του συστήματος εξαρτάται από τη συνεργασία των διαφόρων υποσυστημάτων του.

Τέλος  μία  θεωρητική  προσέγγιση  που  δημιουργήθηκε  από  την  απαίτηση  για 

απόδοση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της φροντίδας που παρέχεται 

από  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  αποτελεί  η  Διοίκηση  Ολικής  Ποιότητας  (ΔΟΠ). 

Πατέρας της θεωρίας αυτής είναι ο W. Edwards Deming (1986). Οι βασικές παραδοχές 

της προσέγγισης είναι:

3. Η ποιότητα είναι αποτέλεσμα μια συνεχούς και διαμορφωτικής διαδικασίας που 

εστιάζει στη συνεχή βελτίωση του προϊόντος ή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πελάτες, όπου για την εκπαίδευση πελάτες θεωρούνται οι μαθητές, οι 

γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία.

10 Ένα σύστημα μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό. Το ανοικτό σύστημα βρίσκεται σε άμεση επαφή με 

το περιβάλλον του, διαθέτει μηχανισμό ελέγχου της φύσης και της ποσότητας των εισροών και των 

εκροών.  Αντίθετα,  κλειστό  είναι  εκείνο  το  σύστημα  που  δε  βρίσκεται  σε  αλληλεπίδραση  με  το 

περιβάλλον του.
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4. Απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχή και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 

των  εργαζομένων  ώστε  να  είναι  ικανοί  να  συμμετέχουν  στις  διαδικασίες 

διοίκησης και βελτίωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

5. Η ποιότητα πρέπει να εξασφαλίζεται με μια συνεχή διαδικασία εντοπισμού των 

αναγκών  των  πελατών  μέσω  ενός  μηχανισμού  που  στηρίζεται  σε  τέσσερις 

ενέργειες: το σχεδιασμό, το έργο, τον έλεγχο και τη δράση.

6. Η ποιότητα χρειάζεται την ολοκληρωτική αφοσίωση και συνεργασία όλων των 

μελών του οργανισμού.

Η  ΔΟΠ  προσφέρει  ένα  σύνολο  αρχών  και  εργαλείων  διοίκησης  που 

εκσυγχρονίζουν στην  ουσία τη  συστημική θεωρία και  τα  οποία  όταν συνδυαστούν 

παρέχουν μια ευέλικτη και αποτελεσματική μέθοδο για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης (Πασιαρδής, 2004:125). Ο Κουτούζης (1999) επισημαίνει ωστόσο ότι η 

ΔΟΠ θα πρέπει να εφαρμόζεται στην εκπαίδευση επιλεκτικά και με μεγάλη προσοχή 

και να μη γίνεται άκριτα αποδεκτή ως βασικός διοικητικός προσανατολισμός σε βάρος 

των ανθρώπινων σχέσεων και των στόχων των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Αναλύοντας  τις  σημαντικότερες  θεωρητικές  προσεγγίσεις  της  διοίκησης 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος οργάνωσης 

και διοίκησης των σχολικών μονάδων. Το πλήθος των αλληλοσυγκρουόμενων θεωριών 

στο  χώρο  της  διοίκησης  μας  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  η  διοίκηση  είναι  ένα 

επιστημονικό «κράμα» από φυσικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. ΄Ετσι ο 

προσανατολισμός  της  σύγχρονης  εκπαιδευτικής  διοίκησης  προς  ένα  θεωρητικό  και 

ερευνητικό  πλαίσιο  πλουραλισμού,  μπορεί  να  αποδοθεί  στην  πολυπλοκότητα  των 

εκπαιδευτικών οργανισμών και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Είναι όμως βέβαιο πως 

στο  διοικητικό  μοντέλο  που  θα  υπερισχύσει  στους  σχολικούς  οργανισμούς  ο 

διευθυντής των σχολικών μονάδων δε θα παίζει πια το ρόλο του γραφειοκράτη αφέντη 

αλλά του συντονιστή της σχολικής κοινότητας και του υποστηρικτή των συναδέλφων 

του,  γεγονός  που προϋποθέτει  διευθυντές  με  διοικητικές  ικανότητες  και  δεξιότητες 

στον ανθρώπινο παράγοντα (Σαΐτης, 2005:59-60). 

3.  Ο  ρόλος  της  ηγεσίας  στην  ποιότητα  και 

αποτελεσματικότητα του σχολείου

39



3.1.  Ο  σύγχρονος  ρόλος  του  σχολείου.  Ποιότητα  και 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας

Οι ταχύτατες αλλαγές των τελευταίων χρόνων όπως η έκρηξη στον τομέα των 

γνώσεων, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πληροφορική επανάσταση με τους 

Η/Υ,  το  διαδίκτυο  και  την  άνθηση  των  τηλεπικοινωνιών,  έχουν  καταστήσει 

ξεπερασμένο τον παραδοσιακό ρόλο του σχολείου. Την τελευταία δεκαετία, υπό την 

πίεση των μεταβαλλόμενων συνθηκών της ελληνικής κοινωνίας και την εμφάνιση των 

δεικτών αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, εισάγονται  στο εκπαιδευτικό σύστημα 

νέοι θεσμοί και λαμβάνονται μέτρα που αφορούν:

α) τη δομή και την οργάνωση της εκπαίδευσης. Π.χ. περιφερειακές διευθύνσεις, νέοι 

τύποι σχολείων (σχολεία διαπολιτισμικά), νέα οργανωτικά σχήματα (τάξεις υποδοχής) 

κ.ά.

β)  το  περιεχόμενο,  τη  μεθόδευση  της  διδασκαλίας  και  την  αξιολόγηση  του 

εκπαιδευτικού έργου. Π.χ. νέα γνωστικά αντικείμενα (πληροφορική), αναδιοργάνωση 

των  αναλυτικών  προγραμμάτων  και  των  σχολικών  εγχειριδίων  (διαθεματική 

προσέγγιση),  νέες  διδακτικές  προσεγγίσεις  με  τη  χρήση  της  τεχνολογίας  και  της 

πληροφορικής,  νέος  ρόλος  του  διευθυντή  και  των  σχολικών  συμβούλων  στην 

αξιολόγηση κ.ά.

γ )  τις συνθήκες των σχολείων από πλευράς υποδομής, οι οποίες βελτιώνονται, π.χ. σε 

εξοπλισμό υλικοτεχνικό και κτιριακή υποδομή.

Για  να  ανταποκριθεί  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  αποτελεσματικά  σε  αυτές  τις 

ανάγκες και τις αλλαγές είναι απαραίτητη η ανανέωση του ρόλου του σχολείου. Τη 

δεκαετία  του  ’90  γίνεται  πολύς  λόγος  για  την  «ποιότητα»  και  την 

«αποτελεσματικότητα» της εκπαίδευσης και τίθεται το ζήτημα κατά πόσο μπορούν να 

ανταποκριθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που 

σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι έννοιες «ποιότητα» και «αποτελεσματικότητα» που προέρχονται από το χώρο 

της  οικονομίας  και  συνδέονται  με  την  αύξηση  της  αποτελεσματικότητας  των 

παραγωγικών  μονάδων,  επεκτείνουν  την  επίδρασή  τους  στον  εκπαιδευτικό  χώρο 

διαμορφώνοντας  στρατηγικές  και  μεθοδολογίες  ανάπτυξης  των  εκπαιδευτικών 

συστημάτων.   Το  ζητούμενο  λοιπόν  στη  σύγχρονη  εποχή  είναι  η  ποιότητα  και 

αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θέμα το οποίο αποτελεί όμως πόλο 
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αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων τόσο σε πολιτικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι 

έννοιες της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας δεν είναι συνώνυμες, ωστόσο και 

οι δύο περιγράφουν και επεξηγούν τη λειτουργία οργανισμών, όπως είναι τα σχολεία 

(Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000).  

Το  ζήτημα  του  πώς  ορίζεται  ένα  αποτελεσματικό  σχολείο  είναι  εξαιρετικά 

πολύπλοκο  καθώς  υπάρχουν  αντιφατικές  απόψεις  για  το  ποια  πρέπει  να  είναι  τα 

αποτελέσματα του σχολείου και ποια σχολεία θεωρούνται αποτελεσματικά ή όχι.  Ο 

ορισμός  όπως  τον  χρησιμοποιεί  η  Παμουκτσόγλου  (2001),  είναι  η  μέτρηση  της 

επιτυχίας, ιδιαίτερα όταν τα σχολεία την επιδεικνύουν ως απάντηση των αναγκών των 

μαθητών συνδυάζοντας τους στόχους και το πρόγραμμα σπουδών. Είναι ουσιαστικά 

μια συνολική μέτρηση της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών μέσω της σχολικής 

επιτυχίας. 

Η  οργανωσιακή  αποτελεσματικότητα  παραδοσιακά  ορίζεται  ως  επίτευξη  των 

στόχων του οργανισμού με τη λιγότερη δυνατή σπατάλη πόρων. Η σχολική λοιπόν 

αποτελεσματικότητα  σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  στοχοκεντρικό  ορισμό  της,  δίνει 

έμφαση στην μέτρηση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των μαθητών. Η αξιολόγηση 

αυτή παρουσιάζει  όμως πολλές  αδυναμίες,  με  αποτέλεσμα να μην είναι  δυνατό  να 

χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο αποτελεσματικότητας. Οι  Stoll και  Fink (1994:149-177) 

ανέπτυξαν τη «θεωρία της προστιθέμενης αξίας» σύμφωνα με την οποία ένα σχολείο 

είναι αποτελεσματικό, εφόσον προάγει την πρόοδο όλων των παιδιών ανεξάρτητα του 

κοινωνικοοικονομικού τους υπόβαθρου. Οι διάφορες αυτές θεωρήσεις κατέληξαν σε 

ένα «συνδυαστικό μοντέλο» όπου τονίζεται η άποψη ότι η αποτελεσματικότητα και η 

ποιότητα ενός οργανισμού αποτελεί συνδυασμό πολλών παραγόντων και κριτηρίων.

Οι  έρευνες  για  τη  διερεύνηση  των  χαρακτηριστικών  των  αποτελεσματικών 

σχολείων ξεκίνησαν, ουσιαστικά, το 1966 στις Ηνωμένες πολιτείες με τη δημοσίευση 

των  στοιχείων  της  έρευνας  «Ισότητα  στις  εκπαιδευτικές  ευκαιρίες»11 του  James 

Coleman και  των  συνεργατών  του.  Ωστόσο  τα  αποτελέσματα  αυτής  της  έρευνας 

αμφισβητήθηκαν και έτσι από 1971 έως το 1985 νέες έρευνες έδωσαν ώθηση στην 

11 Στην έρευνα αυτή διαφαίνεται η σπουδαιότητα του σχολικού κλίματος για την απόδοση των μαθητών, 

όμως η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική επαγγελματική 

επιτυχία ενός ατόμου, αφού η επιτυχία είναι συνάρτηση της κοινωνικής και οικονομικής του προέλευσης 

(Coleman et al, 1966).
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ανάπτυξη  του  Κινήματος  των  Αποτελεσματικών Σχολείων (Movement of Effective 

Schools).  Οι  νέες  αυτές έρευνες  καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι  η  κοινωνική και 

οικονομική  προέλευση των μαθητών  δεν  αποτελεί  κριτήριο  επιτυχίας  ή  αποτυχίας, 

αφού μαθητές προερχόμενοι από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα κατάφεραν 

να έχουν μια υψηλή επίδοση στο σχολείο και να εξελιχθούν τόσο κοινωνικά όσο και 

επαγγελματικά. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, το Κίνημα των Αποτελεσματικών Σχολείων 

παρουσίασε  ένα  κατάλογο  που  περιλάμβανε  βασικούς  παράγοντες  του 

αποτελεσματικού σχολείου που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλα σχολεία. 

Στη μελέτη που παρουσίασε ο Edmonds (1979), αναφέρονται οι πέντε παράγοντες που 

καθιστούν ένα σχολείο αποτελεσματικό:

α) Ισχυρή διοίκηση του σχολείου

β) Σχολικό κλίμα που εγγυάται τη μορφωτική πρόοδο

γ) Υψηλές προσδοκίες για τις επιδόσεις των μαθητών

δ) Συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών

ε) Έμφαση στην απόκτηση των βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων

Υπήρξαν και άλλες έρευνες που πρότειναν διάφορους καταλόγους με μεταβλητές 

της σχολικής αποτελεσματικότητας, όμως ο πιο ολοκληρωμένος θεωρείται αυτός των 

Purkey-  Smith (1983:443) που περιλαμβάνει 13 μεταβλητές που διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες:

1. Οργανωτικές/διαρθρωτικές (οργάνωση και λειτουργία σχολείων)

2. Διαδικασιών (μορφωτικές και προσωπικές σχέσεις στο χώρο του σχολείου) 

Οι  έρευνες  λοιπόν  που  έχουν  γίνει  και  αφορούν  τη  σχολική  ποιότητα  και 

αποτελεσματικότητα,  κυρίως  σε  διεθνές  επίπεδο,  καταδεικνύουν  ένα  πλήθος 

παραμέτρων που πρέπει να αξιολογούνται  προτού να χαρακτηριστεί ένα ίδρυμα ως 

αποτελεσματικό ή μη αποτελεσματικό.

Σύμφωνα με τους Πασιαρδή & Πασιαρδή  (2000) οι 4 αρχές που αφορούν το 

αποτελεσματικό σχολείο είναι οι εξής:

α) Όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν με τις κατάλληλες συνθήκες.

β)  Η  αποτελεσματικότητα  εξαρτάται  από  τις  ίσες  ευκαιρίες  μάθησης  σε  όλο  το 

μαθητικό πληθυσμό

γ)  Το  σχολείο  ευθύνεται  για  τη  σχολική  επιτυχία  και  όχι  οι  μαθητές  και  το 

κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο.
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δ) Όσο πιο συνεπής είναι η διδασκαλία και η διδακτική διαδικασία, τόσο περισσότερο 

αποτελεσματική είναι. 

Η έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα έχει στραφεί στη βελτίωση του 

σχολείου και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το 

σημερινό σχολείο δεν επαρκεί για μια κοινωνία σε συνεχή εξέλιξη και εναλλαγή. Για 

την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου οι ερευνητές (Καψάλης, 1999˙ 
Ματσαγγούρας, 2000), προσδιόρισαν ένα σύνολο χαρακτηριστικών, που επηρεάζουν 

την ποιότητα της εκπαίδευσης:

α) Το αποτελεσματικό σχολείο έχει μια οργανωμένη, σκόπιμη, εργασιακή ατμόσφαιρα, 

η οποία είναι ασφαλής. Σε αυτό το περιβάλλον λειτουργεί η διαπροσωπική επικοινωνία 

μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων στηριγμένη στη συνεργασία.

β)  Υπάρχει  η  προσδοκία  για  την  επιτυχία  όλων  των  μαθητών  και  αυτό 

εξασφαλίζεται με τη βοήθεια εποπτικού και διδακτικού υλικού, ώστε η διδασκαλία να 

μετατρέπεται σε μάθηση.

γ) Η διοίκηση του σχολείου βασίζεται στη συνεργασία του διευθυντή και του συλλόγου 

διδασκόντων.  Ειδικά  ο  διευθυντής  πρέπει  να  έχει  το  ρόλο  του  προπονητή,  του 

συνεργάτη, του εμψυχωτή. 

 δ)  Το σχολείο έχει ένα σαφή στόχο που αφορά στην κατεύθυνση της συναντίληψης 

για  τα  αποτελέσματα,  τις  προτεραιότητες,  την  αξιολόγηση  και  την  ευθύνη, 

αναγνωρίζοντας την ευθύνη του σχολείου για την επίτευξή του.

ε) Οι δάσκαλοι αξιοποιώντας το πρόγραμμα σπουδών κατανέμουν το σχολικό χρόνο 

στη διδασκαλία ουσιαστικών ικανοτήτων.

στ) Η σχολική επιτυχία των μαθητών αξιολογείται μέσα από μια ποικιλία μεθόδων 

αξιολόγησης  τα  αποτελέσματα  της  οποίας  χρησιμοποιούνται  για  τη  βελτίωση  της 

επίδοσης του μαθητή και του προγράμματος σπουδών.

ζ) Ένα σχολείο  αποτελεσματικό πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία με τους γονείς 

ώστε να υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μαζί τους. 

Ο  Πασιαρδής  (2004:109),  συνοψίζει  τους  εφτά  πιο  σημαντικούς  παράγοντες 

αποτελεσματικότητας, όπως έχουν επισημανθεί σε διεθνείς έρευνες, στα εξής σημεία:

α)  Εκπαιδευτική  ηγεσία-  οργάνωση  και  διεύθυνση  του  σχολείου:  ο  διευθυντής  της 

σχολικής μονάδας φροντίζει για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς και 

την αγαστή συνεργασία και την επικοινωνία με τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς, 

έτσι ώστε να μεταδίδει σε αυτούς την αποστολή του σχολείου.
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β)  Έμφαση στη σχολική διδασκαλία:  ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία έχει 

ιδιαίτερη  σημασία  καθώς  και  η  αλληλεπίδραση  και  η  συνεργασία  μαθητών- 

εκπαιδευτικών. 

γ)  Διαπροσωπικές σχέσεις: η ύπαρξη ενός ευνοϊκού κλίματος διευκολύνει τη μάθηση 

και τη διδασκαλία. Το θετικό σχολικό κλίμα αποτελεί εγγύηση για την πραγμάτωση 

των στόχων της σχολικής μονάδας.

δ)  Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές:  ίση αντιμετώπιση 

όλων των μαθητών από τους δασκάλους τους. Πρέπει να αποτελεί κοινή πεποίθηση 

των  δασκάλων  πως  όλοι  οι  μαθητές  ανάλογα  με  τις  ικανότητές  τους  μπορούν  να 

μάθουν με επιτυχία. 

ε) Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: η αξιολόγηση των προσφερόμενων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται με τη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών.

στ) Συμμετοχή των γονέων στο σχολείο: η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή και 

η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς ευνοεί τη διαδικασία της μάθησης.

ζ)  Παροχή χωριστού προϋπολογισμού σε κάθε σχολική μονάδα:  επιτυγχάνεται έτσι η 

αποκέντρωση  και  η  αυτονομία  της  σχολικής  μονάδας  και  δίνεται  έμφαση  στις 

πραγματικές ανάγκες των μαθητών. 

Στον Πασιαρδή (2004:106) αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Lezotte (1989) όλες οι 

έρευνες που έγιναν στη δεκαετία του ’80 και αφορούσαν το αποτελεσματικό σχολείο 

συγκλίνουν  στο  εξής:  η  αποτελεσματικότητα  μιας  εκπαιδευτικής  μονάδας  είναι 

συνδυασμός  ποιότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  και  ισότητας  ευκαιριών  για 

όλους τους μαθητές.  

Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ’80  νέες  ερευνητικές  προσπάθειες,  έφεραν  στο 

προσκήνιο  το  λόγο  για  την  «ποιότητα  της  εκπαίδευσης».  Η  δυσκολία  που 

παρουσιάζεται στον ορισμό της ποιότητας οφείλεται στο γεγονός ότι η αντίληψή της 

είναι σχετική και πολυπαραγοντική και περιλαμβάνει την ποιότητα των στοιχείων που 

εισρέουν στην εκπαίδευση (inputs) όπως π.χ. αναλυτικό πρόγραμμα, χρηματοδότηση 

κτλ.,  τις  διαδικασίες/λειτουργίες  του  σχολείου  και  τέλος  τα  στοιχεία  που  εκρέουν 

(outputs)  όπως  π.χ.  μαθητικές  επιδόσεις.  (Δούκας,  1997).  Για  τη  διασφάλιση  της 

ποιότητας  της  εκπαίδευσης  έχουν  αναπτυχθεί  τεχνικές  όπως  η  «διασφάλιση  της 

ποιότητας» (quality assurance), «η λογοδότηση ή απόδοση λόγου» (accountability), οι 

«δείκτες απόδοσης» (performance indicators), τα «σταθμισμένα κριτήρια» (standards) 

και  η  «ποιοτική διαχείριση» (quality management).  Η «διασφάλιση της  ποιότητας» 

αναφέρεται  στην πρόληψη σχολικών προβλημάτων,  την ενδυνάμωση του σχολείου, 
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την  ανάπτυξη  σχεδίων-στόχων  και  την  εμπέδωση  μιας  κουλτούρας  ποιότητας.  Η 

«απόδοση λόγου» αναφέρεται στη λογοδοσία του σχολείου απέναντι στους αποδέκτες 

του  εκπαιδευτικού  προϊόντος,  όσον  αφορά  τα  επιτεύγματα  του  εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Η οργάνωση της «διασφάλισης της ποιότητας» και της «απόδοσης λόγου» 

γίνεται  με  την  εφαρμογή  των  «δεικτών  απόδοσης»  που  είναι  τα  στοιχεία 

πληροφόρησης που συλλέγονται με συνεχή και αξιόπιστο τρόπο και περιγράφουν την 

κατάσταση και πρόοδο του σχολείου. 

Το  αίτημα  της  ποιότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  των  εκπαιδευτικών 

συστημάτων αποτελεί κεντρικό ζήτημα και στην πολιτική που εφαρμόζει η ΕΕ για τα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών μελών της. Η ΕΕ στη συνάντηση 

που έγινε στη Λισσαβόνα το 2000, με σκοπό να γίνει η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη 

και δυναμικότερη κοινωνία της γνώσης στην παγκόσμια σκηνή,  έθεσε το θέμα της 

ανταγωνιστικότητας  στην  εκπαίδευση.  Το  2001  η  Επιτροπή  των  ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων  στην  έκθεσή  της  όπου  παρουσιάζει  τους  μελλοντικούς  στόχους  των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (Βρυξέλλες, 2001), ανάμεσα στους στόχους 

που υιοθετεί παρουσιάζεται η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η μέτρηση του βαθμού επίτευξης των 

στόχων και της γενικότερης προόδου θα επιτυγχανόταν με βάση ορισμένους βασικούς 

δείκτες ποσοτικούς και ποιοτικούς (Σιπητάνου, 2005).

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή έκθεση, η «Έκθεση  για την ποιότητα της σχολικής 

εκπαίδευσης»  (Μάιος,  2000),  περιλαμβάνει  16  Δείκτες  Ποιότητας  οι  οποίοι 

αναφέρονται σε τέσσερα επίπεδα-τομείς:

1ο επίπεδο: «Επιδόσεις σε μαθήματα»

2ο επίπεδο: «Επιτυχία και μετάβαση»

3ο επίπεδο: «Παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης»

4ο επίπεδο: «Πόροι και δομές» 

Αυτό  που  εύκολα  εξάγουμε  ως  συμπέρασμα,  μελετώντας  τη  βιβλιογραφία 

σχετικά  με  τους  παράγοντες  αποτελεσματικότητας  των  σχολικών μονάδων,  είναι  ο 

ιδιαίτερος ρόλος που ανατίθεται στην ηγεσία των εκπαιδευτικών οργανισμών που όχι 

μόνο οφείλει να εμπνέει, να εμψυχώνει και να εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

και  τα  μέσα  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  των  σχολείων  αλλά  και  να 

προγραμματίζει,  οργανώνει  και  συντονίζει  όλους  τους  παράγοντες 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας με βάση τις αρχές και τους κανόνες που 

διέπουν τη λειτουργία τους (Καμπουρίδης, 2002). 
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Ο  ρόλος  επομένως  του  διευθυντή  της  σχολικής  μονάδας  ως  διαμορφωτή, 

εμπνευστή και συντονιστή του οράματος και της αποστολής του σχολείου που παράγει 

έργο ποιοτικό και αποτελεσματικό καθίσταται πλέον πολύ σημαντικός. Η ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, η ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους των δασκάλων, η συνεχής 

βελτίωση  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  η  ικανοποίηση  των  αναγκών του  ατόμου,  η 

πλήρης  και  αποτελεσματική  συμμετοχή  όλων  στην  επίτευξη  ενός  αποδοτικού  και 

ανταγωνιστικού  σχολείου,  συνθέτουν  τις  μελλοντικές  απαιτήσεις  από  τη  θέση  του 

διευθυντή (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005).  

Η συνεχής  επαγγελματική  κατάρτιση και  ανάπτυξη των διευθυντών γίνεται  η 

στρατηγική μέσω της οποίας εξασφαλίζονται ικανά διοικητικά στελέχη με ικανότητες 

διάγνωσης  προβλημάτων,  σχεδιασμού  λύσεων  και  χρησιμοποίησης  κατάλληλων 

στρατηγικών,  που μπορούν να  αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά  τις  προκλήσεις  του 

σύγχρονου σχολείου. 

3.2. Η «ηγεσία» ως παράγοντας ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

της σχολικής μονάδας

3.2.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «ηγεσία»

Το ζήτημα της  ηγεσίας απασχολεί  τα τελευταία χρόνια τους  θεωρητικούς της 

εκπαιδευτικής  διοίκησης  καθώς  θεωρείται  ότι  αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών και αυτό γιατί η 

σχολική ηγεσία κινητοποιεί τους ανθρώπινους πόρους προς την επίτευξη των στόχων 

του  οργανισμού.  Η σημασία  που  έχει  η  άσκηση  της  ηγεσίας  στο  σχολείο  για  την 

αποτελεσματικότητα  και  τη  βελτίωσή  του  οφείλεται  στην  εμπλοκή  της  τόσο  στη 

δομική  όσο  και  στην  πολιτισμική  διάσταση  του  σχολείου  (Παπαναούμ,  1995:43). 
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Σύμφωνα με τη Δαράκη (2007:18), οι  Feidler &  Chemers (1974) αναφέρουν ότι «οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί χωρίς αποτελεσματική ηγεσία αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Υπάρχουν  πολλοί  ορισμοί  που  έχουν  δοθεί  για  τη  λέξη  «ηγεσία».  Για  τους 

Koontz και  O’Donnel (1982:91) «ηγεσία είναι η επιρροή ή η τέχνη ή η διαδικασία 

επηρεασμού  των  ατόμων  έτσι  ώστε  να  εργασθούν  πρόθυμα  για  την  επίτευξη  των 

ομαδικών στόχων». Ο επηρεασμός των μελών της ομάδας προϋποθέτει την ύπαρξη 

ενός «ηγέτη» που θα διαθέτει τα προσόντα ώστε να εξασφαλίσει την προθυμία των 

συνεργατών του να λειτουργήσουν αποτελεσματικά προς την επίτευξη των στόχων.

Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005:238-240) βασικές προϋποθέσεις του όρου ηγεσία 

είναι: α) η ύπαρξη ηγέτη, β) η ύπαρξη μελών ομάδας, γ) η ύπαρξη αποτελεσματικής 

δράσης και δ) η επίτευξη επιδιωκόμενων στόχων. 

Αναφορικά με τη φύση της ηγετικής ικανότητας οι απόψεις διίστανται μια και 

κάποιοι θεωρητικοί δέχονται ότι η ικανότητα της ηγεσίας είναι έμφυτη12 ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν πως είναι επίκτητη13 και αποκτιέται με την εμπειρία και την εκπαίδευση. 

Κατά τον Πασιαρδή (2004:209) η ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των μορφών 

συμπεριφοράς που χρησιμοποιείς με τους άλλους, όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη 

δική τους συμπεριφορά, ενώ ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να επηρεάσει τους άλλους 

ώστε να κάνουν αυτό που θέλει. Αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με τον  Chemers «η 

ηγεσία  είναι  μια  διαδικασία  κοινωνικής  επίδρασης  κατά  την  οποία  ένα  άτομο 

καταφέρνει να εξασφαλίσει τη βοήθεια άλλων, για να επιτύχει κάποιο κοινό σκοπό».

Για τους katz και Kahn (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:152) η έννοια της 

ηγεσίας  εμπεριέχει  πάντα  δύο  στοιχεία,  το  πρόσωπο  που  επηρεάζει  και  τα  άλλα 

πρόσωπα που  δέχονται  την  επιρροή.  Η ηγεσία λοιπόν  παρουσιάζεται  ως  αυξημένη 

επίδραση και υποταγή των υφισταμένων απέναντι στα πρόσωπα που ασκούν εξουσία, 

ώστε  να  αυξάνεται  η  αποτελεσματικότητα  του  συστήματος  και  να  επιτυγχάνεται 

12 O καθηγητής  A.  Zaleznik υποστηρίζει ότι η «ηγεσία δε διδάσκεται», άποψη που μπορεί να ισχύει 

μόνο για άτομα που είναι από τη φύση τους προικισμένα με ηγετικές ικανότητες και σε συνάρτηση 

πάντοτε  με  αλληλοεπιδρώσες  μεταβλητές  (όπως  π.χ.  στόχοι  των  οπαδών,  δραστηριότητες  κατά 

περίσταση (Σαΐτης, 2005:240). 

13 Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης ο ηγέτης δε γεννιέται, αλλά γίνεται. Η ικανότητα 

αυτή μπορεί να γίνει κτήμα καθενός με μεγάλο προβληματισμό και εξάσκηση (Σαΐτης, 2005:239). 
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ευκολότερα ο στόχος.  Η ηγεσία για  τους  katz και  Kahn παρουσιάζεται  με τα εξής 

μορφολογικά  χαρακτηριστικά:  α)  ως  χαρακτηριστικό  θέσης  ή  αξιώματος  β)  ως 

χαρακτηριστικό  του  ατόμου  και  γ)  ως  κατηγορία  μιας  συγκεκριμένης  διοικητικής 

συμπεριφοράς.  Οι  μορφές  της  επίσης  είναι  πολλές  και  αφορούν  την  επίλυση 

προβλημάτων,  την  οργάνωση  του  συστήματος,  την  επικοινωνία  στο  σύστημα,  τη 

διευθέτηση διαφορών, την εξασφάλιση σχέσεων με το περιβάλλον του συστήματος.

Πάντως οι πιο σύγχρονοι ορισμοί μιλούν για τη σημασία των συναισθημάτων. Η 

έννοια  της  ενδυνάμωσης  έχει  επηρεάσει  τους  ορισμούς  της  ηγεσίας  η  οποία 

παρουσιάζεται  πλέον  ως  μια  διαδικασία  αύξησης  συναισθημάτων  δύναμης, 

αποτελεσματικότητας  και  σημαντικότητας  του  εαυτού  ανάμεσα  στα  μέλη  ενός 

οργανισμού για να αποκτηθεί ο έλεγχος στους πόρους του με σκοπό το κοινό καλό 

(Δαράκη, 2007:33).

Παρά λοιπόν την πληθώρα των ορισμών της έννοιας της ηγεσίας όλες οι μελέτες 

και οι αναλύσεις για το φαινόμενο της ηγεσίας στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την 

επιλογή του ηγέτη,  τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει,  την αξιολόγηση του 

ρόλου του, το στυλ που διαθέτει και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου, 1994:154).

3.2.2. Διαχωρισμός των εννοιών «ηγεσία», «διεύθυνση», «διοίκηση»

Οι  έννοιες  της  ηγεσίας  (leadership),  της  διεύθυνσης  (management)  και  της 

διοίκησης (administration) συχνά συγχέονται και ο διαχωρισμός τους έχει απασχολήσει 

τους  ερευνητές  της  Διοικητικής  Επιστήμης.  Σύμφωνα  με  τον  Mullins (1994), 

«παλαιότερα οι έννοιες αυτές ήταν συνώνυμες […}σήμερα όμως έχουν διαπιστωθεί 

διαφορές σχετικά με τη συμπεριφορά του leader ή του manager προς τα άλλα μέρη του 

οργανισμού».  Σύμφωνα  επίσης  με  τον  ίδιο,  «το  management διδάσκεται,  ενώ  το 

leadership είναι χάρισμα και στηρίζεται στην προσωπικότητα του ατόμου».

Τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  μια  τάση  μετακίνησης  από  την  έννοια  της 

«διοίκησης»  προς  την  έννοια  της  «ηγεσίας»  καθώς  η  διοίκηση  θεωρείται  μια  πιο 

περιορισμένη έννοια που επικεντρώνεται στο σύστημα, ενώ η ηγεσία επικεντρώνεται 

στους ανθρώπους. Αν και κατά τη δεκαετία του’80 η εκπαιδευτική ηγεσία θεωρούνταν 

ως  μια  όψη  της  διοίκησης,  σήμερα  φαίνεται  ότι  χωρίς  ηγεσία  δεν  υπάρχει 

αποτελεσματική διοίκηση (Δαράκη, 2007:34).
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Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004:211),  ο όρος  διοίκηση έχει  να κάνει με την 

καθημερινή, διοικητική διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών για τη λειτουργία 

του  οργανισμού  ως  μιας  γραφειοκρατίας.  Ο  όρος  διεύθυνση έχει  να  κάνει  με  την 

καθημερινή διοίκηση του οργανισμού και ο όρος  ηγεσία αποτελεί όρος-ομπρέλα που 

περιλαμβάνει τους προηγούμενους δύο όρους, είναι υπεράνω αυτών και ένας καλός 

ηγέτης πρέπει να είναι και καλός διοικητικός και καλός διευθυντής.

Η ηγεσία ασχολείται περισσότερο με τις διαπροσωπικές πλευρές της διοίκησης 

ενώ  η  διοίκηση  με  την  υλοποίηση  των  στόχων  του  οργανισμού  και  την  επίτευξη 

ισορροπίας. Η ηγεσία προσφέρει την έμπνευση και τη δύναμη ώθησης του προσωπικού 

προς τους σκοπούς του οργανισμού αλλά χωρίς τη διοίκηση χάνει το στόχο και το 

αντικείμενό της. Επομένως σε έναν οργανισμό κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη και των 

δύο αυτών συστατικών πράγμα που σημαίνει ότι ένας καλός διευθυντής πρέπει να είναι 

και καλός ηγέτης.

Η  ηγεσία  λοιπόν  σε  μια  σχολική  μονάδα  ξεπερνά  την  απλή  εφαρμογή  των 

διευθυντικών  λειτουργιών  και  της  γραφειοκρατικής  διοίκησης.  Σε  ένα  σύγχρονο 

συνεργατικό  σχολείο  όπου  όλα  τα  μέλη  δραστηριοποιούνται  και  μαθαίνουν  από 

κοινού, οι διευθυντές-ηγέτες εκτός από τα διοικητικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 

που έχουν,  θα πρέπει  να αναπτύξουν κατάλληλες ικανότητες και  δεξιότητες  για  τη 

δημιουργία  ενός  κοινού  οράματος,  και  την  επίτευξη  κοινών  στόχων  με  την 

αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του εκπαιδευτικού οργανισμού.

49



4. Προσδιορισμός του ρόλου του διευθυντή σχολικής 

μονάδας 

4.1.  Τα  καθήκοντα  και  οι  αρμοδιότητες  των  διευθυντών  σχολικών 

μονάδων

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  και  μέσα  από  την  ανασκόπηση  της  σύγχρονης 

βιβλιογραφίας θα γίνει μια προσπάθεια προσδιορισμού του σύνθετου και πολύπλοκου 

ρόλου  των  διευθυντών  των  σχολικών  μονάδων  έτσι  ώστε  να  διαπιστωθούν,  στο 

εμπειρικό  κομμάτι  της  έρευνας,  οι  ελλείψεις  που  τυχόν  υπάρχουν  στις  γνώσεις, 

ικανότητες  και  δεξιότητες  των  διευθυντών  σχολικών  μονάδων.  Η  διαδικασία  αυτή 

περιλαμβάνει  την περιγραφή των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών και των καθηκόντων 

των διευθυντών σχολικών μονάδων έτσι όπως περιγράφονται και προβλέπονται από 

την  εκπαιδευτική  νομοθεσία  και  προσδιορίζει  το  επιθυμητό  επίπεδο  γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων που πρέπει να αναπτύξουν καθορίζοντας ποια από αυτά είναι 

πιο σημαντικά για την επιτυχή άσκηση του ρόλου τους. 
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Αν και η θέση του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κατώτερη 

βαθμίδα  της  ιεραρχικής  πυραμίδας,  ο  ρόλος  του  είναι  εξαιρετικής  σημασίας  στην 

οργάνωση,  διοίκηση και  λειτουργία της.  Σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία και 

συγκεκριμένα  με  το  Ν.  1566/85  (ΦΕΚ  167/1985,  τ.Α΄),  κεφ.  Δ΄,  άρθρο  11,  την 

καθημερινή διοίκηση της σχολικής μονάδας ασκούν: ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής 

-ως  μονομελή  όργανα-  και  ο  σύλλογος  διδασκόντων  –ως  πολυμελές  όργανο-.  Ο 

διευθυντής αποτελεί το ιεραρχικά προϊστάμενο όργανο του προσωπικού που υπηρετεί 

στη σχολική μονάδα. Είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 70 (δάσκαλος), με βαθμό Α΄ 

και θεωρείται στέλεχος της εκπαίδευσης, ενώ επιλέγεται μετά από ειδική διαδικασία 

που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21-6-2006, τ.Α΄) 

και τοποθετείται σε σχολικές μονάδες οργανικότητας τετραθεσίου και άνω. Βρίσκεται 

λοιπόν στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική κοινότητα, θέση από την οποία 

απορρέουν οι πιο πολλές ευθύνες. Ο διευθυντικός αυτός ρόλος έχει σημαίνουσα αξία, 

αφού ο διευθυντής καλείται να είναι ο «ηγέτης» που εμπνέει και καθοδηγεί τα μέλη 

του  σχολείου.  Παραταύτα  στη  σημερινή  ελληνική  πραγματικότητα  ο  ρόλος  του 

εμπεριέχει μια αντίφαση. Από τη μια μεριά οφείλει να συμπεριφέρεται ως εκτελεστικό 

όργανο της κεντρικής εξουσίας που ασχολείται με τυπικά διαχειριστικά θέματα της 

καθημερινής λειτουργίας του σχολείου και από την άλλη θα πρέπει να ανταποκριθεί 

στις προσδοκίες ενός σύγχρονου δημοκρατικού, συνεργατικού, αποτελεσματικού και 

ανοικτού  στην  κοινωνία  σχολείου.  Οφείλει  λοιπόν  να  ξεπεράσει  την  αντίληψη του 

διευθυντή-  διαχειριστή του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης και  να αναδειχθεί 

στην  ηγετική  φυσιογνωμία  του  σχολείου  ανταποκρινόμενος  στα  όνειρα  και  τις 

προσδοκίες  των  μαθητών,  των  εκπαιδευτικών  και  της  κοινωνίας  γενικότερα 

(Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005:121). 

Η πολυπλοκότητα του ρόλου του διευθυντή σχολικής μονάδας αναδεικνύεται ήδη 

από το νομοθετημένο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει 

(Νόμος πλαίσιο Υπ’αρ. 1566/1985). Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργική Απόφαση  Φ. 

353.1/324/105657/Δ1  (ΦΕΚ  1340/16-10-2002,  τ.  Β΄)14 ο  διευθυντής  της  σχολικής 

μονάδας μεταξύ άλλων, προΐσταται των εκπαιδευτικών, συντονίζει και συνεργάζεται 

μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης, διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του 

Συλλόγου  διδασκόντων,  αμβλύνει  τις  αντιθέσεις,  ενθαρρύνει  τις  πρωτοβουλίες  των 

εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σε αυτούς. Εφαρμόζει τους νόμους, 

τα προεδρικά διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις εντολές 
14 Βλ. Παράρτημα IV.
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των Στελεχών εκπαίδευσης. Τηρεί την αλληλογραφία και το αρχείο του σχολείου, είναι 

εκκαθαριστής  των  αποδοχών  του  προσωπικού  του  σχολείου  του,  συντάσσει  τις 

αξιολογικές εκθέσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, είναι υπεύθυνος του 

ωρολογίου  προγράμματος  και  έχει  τη  μέριμνα  για  τη  συντήρηση του  διδακτηρίου. 

Συνεργάζεται  με  τους  Σχολικούς  Συμβούλους,  τα  Στελέχη  της  Διοίκησης,  τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς για την επίτευξη κοινών παιδαγωγικών 

στόχων.  Προωθεί  εκπαιδευτικές  καινοτομίες,  συγκροτεί  επιτροπές  εξετάσεων  και 

ενημερώνει  το  διδακτικό  προσωπικό,  τους  γονείς  και  τους  μαθητές  για  την 

εκπαιδευτική πολιτική και το έργο του σχολείου. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του 

Συλλόγου  Διδασκόντων,  είναι  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  των  καθηκόντων  και 

υποχρεώσεων  των  εκπαιδευτικών  και  προωθεί  επιμορφωτικά  προγράμματα  και 

συμμετέχει σε αυτά. Καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του 

οργάνου, εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών και εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις 

για την υποχρεωτική φοίτησή τους στο σχολείο. Τέλος φροντίζει για τη λήψη κάθε 

μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σχολείου.

Όμως το σύγχρονο σχολείο που καλείται να είναι ανοιχτό και αποτελεσματικό, να 

πραγματώνει τους εκπαιδευτικούς του στόχους και να  προωθεί καινοτομίες απαιτεί 

ένα διευθυντή που να έχει τη συνολική ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας 

του. Ο διευθυντής του σύγχρονου σχολείου καλείται να ανακαλύψει τον κοινό τόπο 

του  οράματος  και  των  στόχων  του  σχολείου  με  τους  συντελεστές  επίτευξής  τους 

(δασκάλους, μαθητές, γονείς) (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005:124). Για το λόγο 

αυτό ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να διαθέτει  ορισμένες προσωπικές 

ικανότητες  και  χαρακτηριστικά  που  τον  καθιστούν  αποτελεσματικό.  Ο  σύγχρονος 

διευθυντής έχει να επιτελέσει τις λειτουργίες της διοίκησης όπως είναι η οργάνωση και 

ο προγραμματισμός της σχολικής μονάδας ο συντονισμός και ο έλεγχος της ομάδας 

ανθρώπων που υπηρετούν στη σχολική μονάδα αλλά και να σχεδιάσει την παρέμβασή 

του στην αναμόρφωση και αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας μέσα από την 

προώθηση καινοτομιών, τις σχέσεις συνεργασίας και την προώθηση της επικοινωνίας 

τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου όσο και με το εξωτερικό του περιβάλλον 

μια και  το σχολείο,  όπως αναφέραμε ήδη σε  προηγούμενο κεφάλαιο,  αποτελεί  ένα 

ανοιχτό σύστημα που αλληλεπιδρά με αυτό.

Η διοίκηση  του  σχολείου  απαιτεί  πλέον  στρατηγική,  γνώσεις  μάνατζμεντ  και 

πολύπλευρη  επιστημονική  κατάρτιση  πράγμα  που  μεταφράζεται  σε  ένα  σύνθετο 

πλέγμα  ρόλων  όπως  είναι  η  διαχείριση  της  αλλαγής,  αξιολόγηση,  παρακίνηση, 
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αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, επίτευξη στόχων, προγραμματισμό, οργάνωση, 

συμβουλευτική υποστήριξη, συμμετοχική δραστηριοποίηση, διοίκηση και διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού και άλλα πολλά. 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα αναπτυχθούν 

αναλυτικότερα  οι  κυριότερες  ικανότητες  και  δεξιότητες  που  πρέπει  να  διαθέτει  ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο έργο του. 

4.2. Ο διευθυντής ως ηγέτης του σχολείου

Η άσκηση ηγετικού ρόλου αποτελεί  όπως έχουμε ήδη αναφέρει έναν από τους 

βασικούς  συντελεστές  του  αποτελεσματικού  σχολείου.  Ο  διευθυντής  της  σχολικής 

μονάδας αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί  που έχει την ευθύνη της ηγεσίας του σχολείου. 

Η ηγεσία είναι η ικανότητα να θέτεις στόχους και να επινοείς τρόπους για την επίτευξή 

τους. Ένα άτομο λοιπόν διαθέτει ηγετικά χαρακτηριστικά όταν εφαρμόζει με επιτυχία 

ένα σύνολο από πρακτικές, ο οποίες διδάσκονται και καλλιεργούνται. 

Ο διευθυντής πρέπει να είναι ο ηγέτης του σχολείου ο οποίος να γνωρίζει πώς να 

εμπνέει και να καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας , ώστε να τα παρακινεί να παίρνουν τις 

σωστές αποφάσεις και να καταστρώνουν και να εκτελούν σχέδια. Ο διευθυντής όμως 

της σχολικής μονάδας ως μη εκλεγμένος ηγέτης από την ομάδα, αλλά ως διορισμένος 

από τον εκπαιδευτικό οργανισμό, θέση που εμποδίζει τα άλλα μέλη του οργανισμού να 

τον δεχθούν ως ίσο ανάμεσά τους, έχει να αντιμετωπίσει περισσότερες δυσκολίες στην 

άσκηση του έργου του, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτει πολύ περισσότερες 

ικανότητες και προσόντα καθώς και βαθιά γνώση του αντικειμένου του ώστε να γίνει 

αποδεκτός ως ηγέτης από τα υπόλοιπα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Ο  διευθυντής  καλείται  λοιπόν  από  τη  μια  να  προωθήσει  την  επιτυχία  τόσο 

γενικών στόχων που καθορίζονται από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές, όσο 
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και ειδικών στόχων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του διευθυντή να τους καθορίσει, 

λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη του τις απαιτήσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

και  τις  ανάγκες  των  μαθητών,  αξιοποιώντας  τις  ανθρώπινες  και  υλικές  πηγές  που 

διαθέτει για την εξασφάλιση της επιτυχία τους (Κωτσίκης, 1993:55).

Εξάλλου το στοιχείο που διακρίνει έναν «προϊστάμενο» από έναν «ηγέτη» είναι η 

ικανότητα  που  διαθέτει  ένας  ηγέτης  να  ασκεί  επιρροή  στην  ομάδα  του  και  να 

επιτυγχάνει  το  καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσμα.  Στον  Καμπουρίδη  (2002:154) 

αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον  Bennis «οι διευθυντές κάνουν τα πράγματα σωστά, 

ενώ  οι  ηγέτες  κάνουν  τα  σωστά  πράγματα»  Ο  τρόπος  αντιμετώπισης  λοιπόν  του 

ανθρώπινου παράγοντα και ο κατάλληλος χειρισμός όλων των μελών του σχολείου 

(διδακτικού,  διοικητικού  και  μαθητικού  δυναμικού)  για  την  εξασφάλιση  της 

μεγαλύτερης  δυνατής  αξιοποίησής  τους,  αποτελεί  βασικό  χαρακτηριστικό  του 

διευθυντή-ηγέτη (Σαΐτης, 1992:312). 

Ο διευθυντής-ηγέτης, σύμφωνα με τον Morgan (1996:32-37), πρέπει να διαθέτει 

γνώσεις  και  ικανότητες  ώστε  να  βοηθά  τους  υφισταμένους  του  χωρίς  να  τους 

επιβλέπει, να λειτουργεί ως εμπνευστής και όχι ως ελεγκτής, να δημιουργεί το όραμα 

του σχολείου, να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων, να 

επιλύει διαφορές και να κάνει διαπραγματεύσεις, να δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας 

και ομαδικής συμμετοχής, να αντιμετωπίζει καταστάσεις αβεβαιότητας και πολλαπλών 

επιλογών,  να  παραμένει  «ανοικτός  και  ευέλικτος»,  να  παρακινεί,  εμψυχώνει, 

ενεργοποιεί τους συνεργάτες του, να έρχεται ο ίδιος σε επαφή και να ενθαρρύνει την 

προσωπική επαφή των συνεργατών του, να προωθεί τους στόχους και τις αξίες του 

οργανισμού και να διαμορφώνει τις κατευθύνσεις ενώ παραμένει ανοικτός στις απόψεις 

των άλλων.

Ο Καμπουρίδης  (2002:153)  αναφέρει  ότι  οι  Bowers και  Seashore διακρίνουν 

τέσσερις  διαστάσεις  της  ηγετικής  συμπεριφοράς:  α)  παροχή  υποστήριξης,  β) 

διευκόλυνση  της  αλληλεπίδρασης,  γ)  έμφαση  στην  επίτευξη  στόχων  και  δ) 

υποβοήθηση της προόδου των εργασιών.

Ο Ιορδανίδης (2005:149-154) αναφέρει ως σημαντικότερες όψεις του ηγετικού 

ρόλου  ενός  διευθυντή:  α)  τη  δημιουργία  οράματος,  β)  την  παροχή  κινήτρων  στο 

προσωπικό,  γ)  τη  διαχείριση  της  ομάδας  και  δ)  τη  δημιουργία  του  κατάλληλου 

κλίματος. 

Στον Πασιαρδή (2004:216), αναφέρεται ότι «το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 

ενός  αποτελεσματικού  διευθυντή  είναι  το  “να  είναι  ορατός  παντού  μέσα  στο 
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σχολείο”»,  ενώ  οι  Ανδρέου  &  Παπακωνσταντίνου  (1994)  θεωρούν  ότι  «ο  ηγέτης 

πρέπει να αποτελεί πρότυπο και σημείο αναφοράς των υφισταμένων».

Στο Γεωργογιάννη (2008) αναφέρεται ότι ο αποτελεσματικός διευθυντής διαθέτει 

συναισθηματική  νοημοσύνη και  πέντε  συναισθηματικές  και  κοινωνικές  ικανότητες, 

αυτοεπίγνωση,  αυτορύθμιση,  κίνητρα  συμπεριφοράς,  συναίσθηση  και  κοινωνικές 

δεξιότητες. 

Οι ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής που φιλοδοξεί 

να  έχει  ηγετικό  ρόλο  δεν  είναι  πάντα  έμφυτες  αλλά όπως  είπαμε  μαθαίνονται  και 

αναπτύσσονται  (Κουτούζης,  1999)  γεγονός  που  σημαίνει  πως  κρίνεται  ιδιαίτερα 

σημαντική η επιμόρφωση των διευθυντών -και των εκπαιδευτικών που φιλοδοξούν να 

ασκήσουν  διοίκηση-  σε  θέματα  εκπαιδευτικής  διοίκησης.  Κατά  τη  διαδικασία  της 

καθημερινής  αλληλεπίδρασης  με  το  εσωτερικό  και  εξωτερικό  περιβάλλον  της 

εκπαιδευτικής μονάδας, ο διευθυντής αντιμετωπίζει καταστάσεις και προβλήματα που 

απαιτούν την άμεση επίλυσή τους καθώς και τη λήψη σοβαρών αποφάσεων. Η ορθή 

λήψη  αποφάσεων  από  τον  ηγέτη  της  σχολικής  μονάδας  απαιτεί  συνδυασμό 

επιστημονικών γνώσεων,  ικανοτήτων και  εμπειρίας  καθώς και  γνώση των βασικών 

αρχών του μάνατζμεντ, της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης 

εκπαιδευτικών  μονάδων.  Κρίνεται  λοιπόν  απαραίτητο  οι  διευθυντές  να  είναι 

επαγγελματίες με ειδικές σπουδές και επιμόρφωση, ώστε να έχουν την ικανότητα να 

αναδειχθούν ως «ηγέτες»  από όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού.  
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4.3. Ο σύγχρονος ρόλος του διευθυντή

 
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι ικανότητες ενός διευθυντή-ηγέτη όπως 

αυτές  προσδιορίζονται  από  τις  θεωρίες  για  τις  λειτουργίες  της  διοίκησης  που 

αναφέρθηκαν παραπάνω:

 Ο διευθυντής και ο σχεδιασμός-προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου

Η λειτουργία  του  σχεδιασμού-προγραμματισμού  θεωρείται  απαραίτητη  για  τη 

χάραξη  της  μελλοντικής  πορείας  του  εκπαιδευτικού  οργανισμού.  Αποτελεί  τη 

βασικότερη λειτουργία της διοίκησης και περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων του 

οργανισμού  καθώς  και  των  μέσων  για  την  επίτευξή  τους.  Σκοπός  της  είναι  η 

προετοιμασία του εκπαιδευτικού οργανισμού για μελλοντικές δραστηριότητες (Σαΐτης, 

2005:102). Ο προγραμματισμός είναι μια συνεχής διαδικασία, γιατί το εκπαιδευτικό 

σύστημα έχει να αντιμετωπίσει συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον του που ως εισροές 

το επηρεάζουν και απαιτούν από αυτό να σχεδιάσει όλες τις δραστηριότητες που το 

αφορούν (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:67). Ο σχεδιασμός-προγραμματισμός 

αποτελεί προϋπόθεση για όλες τις άλλες διοικητικές λειτουργίες, τη λήψη αποφάσεων, 

την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο και προηγείται αυτών, αφού καθορίζει 

τους στόχους οι οποίοι θα υλοποιηθούν στη διάρκεια των υπόλοιπων λειτουργιών.
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 Οι  Koontz &  O’Donnel (1984:197) ορίζουν το σχεδιασμό-προγραμματισμό ως 

μια λειτουργία διανοητική και απαιτητική που απαιτεί να καθορίζονται συνειδητά οι 

πορείες  δράσης  και  οι  αποφάσεις  να  βασίζονται  στο  σκοπό,  τη  γνώση  και  τη 

μελλοντική εκτίμηση.

Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός δεν έχουν την ίδια έννοια. Ο «σχεδιασμός» 

αναφέρεται στη γενική σύλληψη των μελλοντικών στόχων του οργανισμού έτσι ώστε 

στο σχέδιο δράσης να διαγράφονται τα πλαίσια της πορείας του οργανισμού χωρίς να 

καθορίζονται  επακριβώς  τα  σχετικά  μεγέθη.  Από  την  άλλη  ο  «προγραμματισμός» 

αναφέρεται στο λεπτομερή και πλήρες καθορισμό των στόχων του οργανισμού, των 

ενεργειών για την υλοποίησή τους, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τον 

τόπο και χρόνο εκτέλεσής τους, όπως και των χρηματοδοτικών και οικονομικών πόρων 

που θα χρησιμοποιηθούν (Σαΐτης, 2005:77).

Τα  χαρακτηριστικά  του  σχεδιασμού-προγραμματισμού  σύμφωνα  με  τους 

Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, (1994:166) είναι τα εξής: α) να είναι υπεύθυνο ένα 

άτομο,  β)  να συμμετέχουν όλα τα μέλη του οργανισμού,  γ)  να γίνεται  ορθολογική 

οργάνωση των πόρων του συστήματος και δ) να προσαρμόζεται ο προγραμματισμός 

στην πραγματική κατάσταση του συστήματος.  Σύμφωνα με  τον  Σαΐτη (2005:80)  ο 

σχεδιασμός-προγραμματισμός είναι μια διαδικασία που ακολουθεί κάποια βήματα που 

είναι επαναλαμβανόμενα και αλληλοεπηρεαζόμενα και είναι τα εξής:

• Καθορισμός των αντικειμενικών στόχων του οργανισμού

• Προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης του οργανισμού

• Καταγραφή εναλλακτικών λύσεων ή προτάσεων

• Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης ή πρότασης

• Εφαρμογή του προγράμματος δράσης 

• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να γνωρίζει πώς να σχεδιάζει και 

να προγραμματίζει το έργο μιας σχολικής μονάδας αφού η λειτουργία αυτή συμβάλλει 

στην  υψηλή  απόδοση  του  οργανισμού.  Σύμφωνα  με  τον  Κουτούζη  (1999),  ο 

σχεδιασμός-προγραμματισμός  προστατεύει  τον  οργανισμό,  ελαχιστοποιεί  την 

αβεβαιότητα στη λειτουργία του, τον βοηθά στην αναζήτηση και στην εκμετάλλευση 

ευκαιριών και στο συντονισμό όλων των δράσεών του, φέρνοντάς τον πιο κοντά στην 

εκπλήρωση της αποστολής του. 
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Λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

ο  προγραμματισμός  είναι  σχεδόν  ανύπαρκτος  (Ανδρέου  &  Παπακωνσταντίνου, 

1994:166) και περιορίζεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε θέματα καταμερισμού της 

εργασίας και της οργάνωσης της σχολικής ζωής. Συγκεκριμένα ο διευθυντής μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας προγραμματίζει  τις  μελλοντικές δράσεις 

του σχολείου, κατανέμει το διδακτικό και εξωδιδακτικό έργο στους εκπαιδευτικούς, 

καταρτίζει  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα,  προγραμματίζει  τις  σχολικές  εκδρομές,  τις 

σχολικές εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις γονέων, καταρτίζει  μνημόνιο ενεργειών 

για όλο το διδακτικό έτος καθώς και χρονοδιάγραμμα άσκησης των καθηκόντων του 

(Σαΐτης,  2005:100).  Επίσης  προγραμματίζεται,  η  συμμετοχή  σε  προγράμματα 

καινοτόμων  δράσεων  (περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  αγωγή  υγείας  κλπ.)  και  σε 

προγράμματα  ενδοσχολικής  επιμόρφωσης,  ο  εξοπλισμός  του  σχολείου  με  εποπτικά 

μέσα, ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του σχολείου και η ενίσχυση των σχέσεων και 

της επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς και την τοπική κοινότητα. Ο διευθυντής 

της  σχολικής  μονάδας  οφείλει  να  παρακινεί  όλα  τα  μέλη  του  εκπαιδευτικού 

οργανισμού  (εκπαιδευτικούς,  συλλόγους  γονέων,  σχολική  επιτροπή)  να  παίρνουν 

μέρος στο σχεδιασμό-προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, γιατί η επιτυχία του 

εξαρτάται άμεσα από τον ανθρώπινο παράγοντα αφού όλοι μπορούν να συμβάλλουν με 

την πείρα και τις γνώσεις τους σε αυτή τη διαδικασία.

Βασικό  στοιχείο  στο  σχεδιασμό-προγραμματισμό  του  εκπαιδευτικού  έργου 

αποτελεί  η  σωστή  αξιοποίηση-διαχείριση  του  χρόνου.  «Ο  χρόνος  είναι  μοναδικός 

πόρος και μάλιστα ανελαστικός» (Drucker, 1998). Η σωστή διαχείριση του χρόνου και 

η  αξιοποίησή  του  αποτελεί  την  ουσία  του  προσωπικού  προγραμματισμού.  Ο 

διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  έχοντας  να  αντιμετωπίσει  τη  βραχύτητα,  τον 

κατακερματισμό και  την  ποικιλομορφία  των δραστηριοτήτων του (Day,  2003:202), 

πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανέμει σωστά το χρόνο του. Αυτό σημαίνει να 

γνωρίζει τους στόχους που επιθυμεί να πραγματοποιήσει, τις ενέργειες που χρειάζεται 

να  κάνει  και  τη  σειρά  με  την  οποία  πρέπει  να  εκτελέσει  κάθε  δραστηριότητα.  Ο 

διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  αφιερώνει  ένα  μεγάλο  μέρος  του  χρόνου  που 

διαθέτει σε θέματα λειτουργικά και γραφειοκρατικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο 

χρόνος  που  χρειάζεται  να  διαθέσει  σε  άλλα θέματα,  όπως  αυτά  που  αφορούν  την 

επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς , τους μαθητές, τους γονείς, ΟΤΑ κ.ά.

Ο  διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  κατάλληλες 

τεχνικές σωστής διαχείρισης του χρόνου. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005: 101) οι τρόποι 
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για  να  χρησιμοποιήσουν  αποτελεσματικά  το  χρόνο  τους  οι  διευθυντές  είναι:  η 

καταγραφή των δραστηριοτήτων και η ορθολογική κατανομή τους στο προσωπικό, η 

ταξινόμηση των δραστηριοτήτων σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα, η καλή οργάνωση 

της  διοικητικής  εργασίας  και  η  προσεχτική  οργάνωση  των  συνεδριάσεων  και  των 

επισκέψεων των γονέων των μαθητών. 

 Ο διευθυντής και η λήψη αποφάσεων

Η  λειτουργία  της  λήψης  αποφάσεων  αποτελεί  μια  από  τις  βασικότερες 

διοικητικές  λειτουργίες  και  είναι  μια  διαδικασία  η  οποία  εμπλέκεται  σε  όλες  τις 

λειτουργίες της διοίκησης. Ίσως γι’ αυτό το λόγο και μερικές φορές δεν αναφέρεται ως 

ξεχωριστή λειτουργία (Σαΐτης, 2005:109). Η λήψη αποφάσεων επηρεάζει σημαντικά 

την απόδοση της οργάνωσης και της διοίκησης του σχολείου και γι’ αυτό θεωρείται 

ταυτόσημη  με  την  άσκηση  της  διοίκησης  (Κωτσίκης,  1993:57).  Οι  εκπαιδευτικές 

αποφάσεις  έχουν  μεγάλη  σημασία  γιατί  αυτές  κινούν  και  εξασφαλίζουν  τη 

βιωσιμότητα, εξελίσσουν ή καταστρέφουν ένα οργανισμό (Κουτούζης, 1999). Επειδή 

το  εκπαιδευτικό  μας  σύστημα  είναι  συγκεντρωτικό,  στις  σχολικές  μονάδες  ο 

διευθυντής καλείται να λαμβάνει αποφάσεις σε επίπεδο κυρίως λειτουργικό. Παρ’ όλα 

αυτά ο διευθυντής πρέπει να γνωρίζει τη σημασία των εκπαιδευτικών αποφάσεων, τα 

χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα μοντέλα και τα στάδια λήψης των αποφάσεων.    

Πριν να αναλυθεί η λειτουργία της λήψης αποφάσεων απαραίτητη θεωρείται η 

αποσαφήνιση του όρου «απόφαση». Ένας πρώτος ορισμός θεωρεί την «απόφαση» ως 

τη  διαδικασία  επιλογής  εναλλακτικών  λύσεων  για  την  επίτευξη  κάποιου  στόχου 

(Σαΐτης, 2005:111).΄Ενας άλλος ορισμός της «απόφασης» θεωρεί ότι πρόκειται για τη 

διαδικασία  εκείνη που αποβλέπει  στη λύση προβλημάτων  που  σχετίζονται  με  τους 

στόχους  του  οργανισμού.  Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  μιας  απόφασης  είναι  ο 

ορθολογισμός, η ποιότητα και η αποδοχή της απόφασης από τους υφισταμένους ή τα 

μέλη μιας ομάδας ή μιας οργάνωσης (Παπασταμάτης, 2005:110).  

Οι διοικητικές αποφάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες και η φύση αυτών των 

κατηγοριών επηρεάζει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ένα διοικητικό στέλεχος για να 

φτάσει σε ικανοποιητικές λύσεις. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι προγραμματισμένες και 

οι  απρογραμμάτιστες αποφάσεις.  Οι  προγραμματισμένες  αποφάσεις  αφορούν 

προβλήματα  που  εμφανίζονται  συχνά,  και  αντιμετωπίζονται  με  διαδικασίες 

καθιερωμένες και συστηματικές, είναι δηλαδή αποφάσεις ρουτίνας που λαμβάνονται 
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εύκολα και  από άτομα με  χαμηλότερα επίπεδα ιεραρχίας  (Καμπουρίδης,   2002:93˙ 
Πασιαρδής, 2004:179). Οι  απρογραμμάτιστες αποφάσεις είναι αυτές που δεν μπορούν 

να προβλεφθούν και αφορούν την αντιμετώπιση νέων και πολύπλοκων προβλημάτων, 

που εμφανίζονται σπάνια και δεν υπάρχει μια μόνιμη διαδικασία για την αντιμετώπισής 

τους. Αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι δύσκολες και απαιτούν στελέχη με μέγιστες 

ικανότητες στη λήψη αποφάσεων που διαθέτουν ευφυΐα, γνώσεις, πείρα, οξυδέρκεια, 

πρωτοβουλίες  κ.ά.  και  η  ικανότητα  λήψης  τους  αποτελεί  κριτήριο  διάκρισης  των 

αποτελεσματικών από τα μη αποτελεσματικά στελέχη της διοίκησης (Καμπουρίδης, 

2002:94˙ Σαΐτης, 2005:114).

Η διαδικασία της  λήψης αποφάσεων αποτελεί  κομβικό σημείο  της  διοίκησης, 

γιατί τα στελέχη καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα, απλά ή 

πιο πολύπλοκα, για τη λύση των οποίων οφείλουν να παίρνουν αποφάσεις για το Τι; 

Πού; Πότε; και Πώς; πρέπει να γίνει κάτι και από Ποιον; θα πραγματοποιηθεί. Η λήψη 

αυτών των αποφάσεων δεν είναι μια στατική διαδικασία αλλά είναι μια διαδικασία που 

περνά  από  συγκεκριμένες  φάσεις  Ο  αριθμός  των  φάσεων  ποικίλλει  για  τους 

θεωρητικούς, αλλά τελικά συγκλίνουν σε ορισμένα κοινά βήματα:

• Εξακρίβωση και ορισμός του προβλήματος

• Κατάταξη και ανάλυση του προβλήματος

• Καταγραφή εναλλακτικών λύσεων, ιδεών και πιθανών δράσεων

• Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης των ιδεών και των πιθανών λύσεων του 

προβλήματος

• Επιλογή μιας λύσης μεταξύ πιθανών

• Εφαρμογή της επιλεγμένης λύσης

• Έλεγχος,  αξιολόγηση  (ποιοτική  και  ποσοτική)  της  εφαρμογής- 

ανατροφοδότηση (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994:181-6).

Σύμφωνα με τους Everard και  Morris (1999), υπάρχουν τέσσερα είδη μοντέλων 

λήψης  αποφάσεων:  το  αυταρχικό  όπου  την  απόφαση  τη  λαμβάνει  αποκλειστικά  ο 

ηγέτης και μετά την ανακοινώνει στα υπόλοιπα μέλη, το  πειστικό  όπου οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από τους προϊσταμένους αλλά μετέπειτα γίνεται προσπάθεια να πειστούν 

για  την  ορθότητα  των  αποφάσεων  και  οι  υφιστάμενοι   ώστε  να  τις  δεχτούν,  το 

συμβουλευτικό  όπου ο ηγέτης συζητά με τους υφισταμένους του πριν να λάβει  την 

απόφαση, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη δική τους γνώμη και τέλος το  δημοκρατικό 

όπου  οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  από  κοινού  με  την  αρχή  της  πλειοψηφίας.  Η 

60



αποτελεσματικότητα  του  ηγέτη  εξαρτάται  από  την  ικανότητά  του  να  επιλέγει  το 

κατάλληλο μοντέλο για κάθε περίπτωση απόφασης. 

Παρ’ όλα αυτά η λήψη αποφάσεων από την ομάδα έχει μεγάλη σημασία αφού η 

συμμετοχή  των  εργαζομένων  αυξάνει  την  παραγωγικότητα  Ο  διευθυντής  λοιπόν 

οφείλει  να γνωρίζει  τη δυναμική της ομάδας και να τις  χειρίζεται  αποτελεσματικά. 

Αυτό  προϋποθέτει  την  ικανότητά  του  να  συγκροτεί  αποδοτικές  ομάδες  με  σωστή 

σύνθεση,  να  ενθαρρύνει  τις  ομάδες  εργασίας,  να αναγνωρίζει  τις  συγκρούσεις  που 

μπορεί  να  είναι  συχνές  σε  αυτή  τη  διαδικασία  και  να  τις  διευθετεί  κατάλληλα 

κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της δυσαρεστημένης μειοψηφίας, ώστε η απόφαση που 

λήφθηκε να εφαρμοστεί με επιτυχία και τη συμμετοχή όλων (Πασιαρδής, 2004:204-

208).

Η  λήψη  αποφάσεων  είναι  ένα  έργο  ιδιαίτερα  κρίσιμο  για  τα  στελέχη  της 

εκπαίδευσης  και  για  να  έχουν  θετικά  αποτελέσματα  οι  αποφάσεις  τους  πρέπει  να 

εκφράζουν  τη  φιλοσοφία  τους  και  να  ενθαρρύνουν  τους  εκπαιδευτικούς  στην 

υλοποίηση των στόχων τους (Παπασταμάτης, 2005:110).

 Ο διευθυντής και η οργάνωση

Η  οργάνωση  αποτελεί  «το  υπόβαθρο  πάνω  στο  οποίο  θα  στηριχθεί  το 

οικοδόμημα  της  διοίκησης».  Η  οργάνωση  λοιπόν  είναι  «ο  προσχεδιασμένος 

συντονισμός  δραστηριοτήτων  ενός  αριθμού  ανθρώπων  για  την  επίτευξη  κοινού, 

εμφανούς  σκοπού  ή  στόχου,  μέσα  από  τον  καταμερισμό  της  εργασίας  και  των 

λειτουργιών  και  την  ιεράρχηση  εξουσίας  και  ευθυνών»  (Ανδρέου  & 

Παπακωνσταντίνου,  1994:84-85).  Η  οργάνωση  περιλαμβάνει  το  σχεδιασμό  της 

οργανωτικής δομής, δηλαδή του οργανογράμματος15 του οργανισμού που σκοπό έχει 

την υλοποίηση των στόχων του και τον καθορισμό των καθηκόντων και των σχέσεων 

των  μελών  του  (Χατζηπαναγιώτου,  2003:25).  Οι  λειτουργίες  ενός  διευθυντικού 

στελέχους μέσα σε μια τυπική οργάνωση όπως είναι και η σχολική μονάδα είναι κατά 

τους  Ανδρέου  &  Παπακωνσταντίνου  (1994:89)  οι  εξής:  α)  η  διατήρηση  της 

επικοινωνίας μέσω ενός οργανωτικού σχήματος και η αρμονική «άτυπη οργάνωση» 

15 Το «οργανόγραμμα» είναι η γραφική απεικόνιση μιας τυπικής οργάνωσης όπου παρουσιάζονται όλοι 

οι  τομείς δράσης της και οι γραμμές εξάρτησης και ευθύνης μεταξύ των διαφόρων θέσεων (Σαΐτης, 

2005:154). 
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των διοικητικών στελεχών β) η εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών των ατόμων 

προς την οργάνωση και γ) η διατύπωση και ο καθορισμός των στόχων.

 Ο διευθυντής και η διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού

Η διεύθυνση αφορά  το  χειρισμό  του  ανθρώπινου  παράγοντα,  είναι  δηλαδή η 

ενεργοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  για  την  υλοποίηση  των  στόχων  του 

οργανισμού. Η λειτουργία της διεύθυνσης έχει να κάνει με τον ανθρώπινη πλευρά της 

διοίκησης και την εξασφάλιση των σχέσεων και των συσχετισμών που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στα  μέλη  ενός  οργανισμού.  Η  αποτελεσματική  διεύθυνση στηρίζεται  στη 

δημιουργία  από  την  πλευρά  του  διευθυντή  της  σχολικής  μονάδας,  των  κινήτρων 

εκείνων που θα εξασφαλίσουν τη θεληματική συμμετοχή των μελών του εκπαιδευτικού 

οργανισμού στην επίτευξη των στόχων του. Σύμφωνα με τον Σαΐτη, (2005:236) και 

Χατζηπαναγιώτου, (2003:25) η διεύθυνση της σχολικής μονάδας έχει να κάνει με τις 

εξής διοικητικές δραστηριότητες:

•  Παρώθηση-παρακίνηση των εκπαιδευτικών

Βασικό  στοιχείο  της  αποδοτικής  διεύθυνσης  είναι  η  ικανότητα  να  παίρνεις 

αποτελέσματα από έναν άνθρωπο,  δραστηριοποιώντας  τον έτσι,  ώστε  να αποδώσει 

έργο σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί. Η ικανότητα αυτή προϋποθέτει έναν 

διευθυντή που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες χρησιμοποιώντας κίνητρα, πειθώ, 

πρωτοβουλία  και  δίνοντας  το  προσωπικό  παράδειγμα  (Σαΐτης,  2005:236).  Ένας 

επιτυχημένος  διευθυντής  πρέπει  να  μελετά  την  ανθρώπινη  συμπεριφορά  και  να 

δοκιμάζει τεχνικές δραστηριοποίησης και παρακίνησης του προσωπικού της σχολικής 

μονάδας.  Κάθε  εργαζόμενος  αποτελεί  μια  διαφορετική  προσωπικότητα,  με 

διαφορετικές  ανάγκες  που  χρειάζεται  διαφορετικό  τρόπο  προσέγγισης  για  τη 

δραστηριοποίησή του. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες παρώθησης των εργαζομένων που 

έχουν δεχτεί κριτική και η εφαρμογή τους έχει αμφισβητηθεί, κυρίως σε κοινωνίες με 

διαφορετική κουλτούρα από τη δυτική (Χατζηπαντελή, 1999:73), η μελέτη των οποίων 

όμως  μπορεί  να  οδηγήσει  στη  σωστή προσέγγιση  της  κάθε  περίπτωσης   και  στην 

αξιοποίηση των ικανοτήτων όλων των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Ο Καμπουρίδης (2002:165) προτείνει  τρεις  κανόνες που πρέπει να γνωρίζει  ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας για την παρακίνηση του προσωπικού: 1) η χρήση 

κινήτρων16 είναι  απαραίτητη,  2)  οι  ψυχολογικές  ανάγκες  διαφέρουν  από  άτομο  σε 
16 Ο διευθυντής δεν πρέπει να υποεκτιμά την ανάγκη των συναδέλφων του για επιτυχία, αναγνώριση, 

προσωπική  ανάπτυξη.  Μια  τεχνική  ικανοποίησης  αυτών  των  αναγκών  είναι  η  εμπλοκή  τους  σε 
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άτομο  και  από  χρονική  στιγμή  σε  χρονική  στιγμή  και  3)  ο  διευθυντής  πρέπει  να 

προσαρμόσει τη συμπεριφορά του ανάλογα με την προσωπικότητα των συναδέλφων 

του και τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

• Διαχείριση των συγκρούσεων

Σε  έναν  εκπαιδευτικό  οργανισμό  είναι  δυνατό  να  προκύψουν  αντιπαραθέσεις 

λόγω  των  διαφορετικών  προσεγγίσεων  στον  τρόπο  επίτευξης  των  σκοπών  του 

σχολείου. Στα πλαίσια της ανθρώπινης επικοινωνίας οι διαμάχες και οι συγκρούσεις 

είναι  φυσικές  και  συχνά  αναπόφευκτες  και  είναι  απαραίτητο  να  αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά από το διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η ικανότητα του διευθυντή 

να  επιλύει  τις  διαφορές  και  τις  αντιπαραθέσεις  των  μελών  του  εκπαιδευτικού 

οργανισμού  αποτελεί  παράγοντα  επιτυχημένης  άσκησης  της  λειτουργίας  της 

διεύθυνσης.

Οι  αιτίες  των  αντιπαραθέσεων  και  συγκρούσεων  κατά  τον  Καμπουρίδη 

(2002:187), είναι: α) τα οργανωτικά προβλήματα, β) οι συγκρούσεις χαρακτήρων, γ) η 

διαφορετική αξιολόγηση αξιών, δ) η απειλή θέσης ή προνομίων και ε) οι αντίθετες 

αντιλήψεις ή γνώμες17. 

Οι  αντιπαραθέσεις  δεν  αποτελούν  πάντα  κάτι  αρνητικό,  αλλά  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  για  την  εξαγωγή  περισσότερων  παραγωγικών  και  θετικών 

αποτελεσμάτων.  Με  τη  σύγκρουση  τα  άτομα  ωθούνται  στην  εξεύρεση  καλύτερων 

λύσεων και αποφάσεων, ενεργοποιώντας τη δημιουργική τους σκέψη και διευρύνοντας 

τις ενέργειες για εναλλακτικές λύσεις (Καμπουρίδης, 2002:188).

Οι μορφές των αντιπαραθέσεων μπορεί να είναι  διαπροσωπικές, δηλαδή μεταξύ 

των ατόμων της ίδιας ομάδας,  ομαδικές, δηλαδή μεταξύ ομάδων (π.χ. εκπαιδευτικών 

και γονέων) και μεταξύ ατόμων και ομάδων (π.χ. μεταξύ εκπαιδευτικού και συλλόγου 

διδασκόντων)  (Παπασταμάτης,  2005:115).  Ο  διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας 

γνωρίζοντας  τη  δυναμική  των  σχέσεων  που  παρουσιάζονται  σε  μια  ομάδα  και  τις 

πιθανότητες να εμφανιστούν αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ των μελών της 

οφείλει, πριν να χρειαστεί να φτάσει στο σημείο να επιλύσει αυτές τις διαφορές, να 

αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα.

17 Ο Παπασταμάτης (2005:116) προσθέτει και τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται στα σχολεία. 
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μπορεί να τις προλαμβάνει.  Η δημιουργία φιλικού και συνεργατικού περιβάλλοντος 

ευνοεί  την  πρόληψη  των  συγκρούσεων.  Αν  όμως  αυτό  δεν  καταστεί  δυνατό,  τότε 

μπορεί  να  ακολουθήσει  διάφορες  στρατηγικές  αντιμετώπισής  τους.  Κατά  τον 

Καμπουρίδη (2002:192) οι στρατηγικές αυτές είναι: α) η αποφυγή (αποχώρηση από 

την αντιπαράθεση) που σημαίνει αναβολή της έντασης με την προσδοκία το πρόβλημα 

να εξαφανιστεί  ή  υποκρινόμενοι  ότι  δεν υφίσταται,  β)  η  εξομάλυνση (προσαρμογή 

διαφορετικών απόψεων),  προσέγγιση που δεν επιμένει  στο δίκιο της μιας  πλευράς, 

προϋποθέτει  συνεργασία  και  τοποθετεί  τα  ενδιαφέροντα  των  άλλων  πρώτα,  γ)  ο 

συμβιβασμός,  διερεύνηση  δηλαδή  πρακτικών  γρήγορων  λύσεων  για  την  εξεύρεση 

κοινά αποδεκτής λύσης έστω και αν αυτή δεν είναι η καλύτερη δυνατή, δ) η επίλυση 

του προβλήματος, με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για εξεύρεση δημιουργικών 

εναλλακτικών λύσεων και  ε)  η σύγκρουση όπου επιχειρείται  η  προσωπική νίκη  με 

άσκηση εξουσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα των άλλων.

Το  ζήτημα  των  συγκρούσεων  στους  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς  και  η 

αντιμετώπισή του είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων αλλά 

και την αποδοτική λειτουργία των οργανισμών, γι’ αυτό και θεωρείται απαραίτητη η 

εκπαίδευση των ηγετικών στελεχών έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τις πηγές 

των  συγκρούσεων  και  να  τις  προλαμβάνουν  ή  να  τις  αντιμετωπίζουν  με 

αποτελεσματικό τρόπο (Χατζηπαναγιώτου, 2003:62).

• Εξασφάλιση της επικοινωνίας

Η επικοινωνία είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών,  ιδεών,  μηνυμάτων,  στάσεων,  απόψεων,  γνώσεων κλπ.  και  αποβλέπει 

στην επίτευξη ορισμένων στόχων Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση  επιτυχούς  διεύθυνσης  ενός  εκπαιδευτικού  οργανισμού.  Ο  Van Miller 

αναφέρει  ότι  «Διεύθυνση  είναι  πρώτα  και  κύρια  επικοινωνία»  (Καμπουρίδης, 

2002:204-205).

Η  επικοινωνία  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με  γραπτό  ή  προφορικό  λόγο.  Η 

προφορική επικοινωνία αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της λειτουργίας του σχολείου. 

Μπορεί  επίσης  να  είναι  λεκτική  (προφορικός  ή  γραπτός  λόγος)  ή  μη  λεκτική18 

(εκφράσεις  προσώπου  και  σώματος,  κινήσεις  των  χεριών,  των  ματιών  κτλ.).  Η 

18 Σύμφωνα με την Αθανασούλα-Ρέππα (1999), η μη λεκτική επικοινωνία και ειδικότερα η γλώσσα του 

σώματος βοηθά τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης για άμεση επικοινωνία με τους υφισταμένους και 

φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα στις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις.
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αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης αλλά και 

να επιτευχθεί μέσω εμπειρίας.   

Η  διαδικασία  της  επικοινωνίας  μπορεί  να  είναι  μονόδρομη,  δηλαδή  να 

περιλαμβάνει  τη  μεταβίβαση  ενός  μηνύματος  χωρίς  να  αναμένεται  ανταπόκριση  ή 

αμφίδρομη  όπου  αναμένεται  η  απάντηση  από  τον  αποδέκτη  του  μηνύματος.  Η 

αμφίδρομη επικοινωνία είναι πιο αποτελεσματική γιατί προσφέρει ανατροφοδότηση, 

είναι πιο σαφής και  επιτρέπει την αντίδραση του δέκτη του μηνύματος (Καμπουρίδης, 

2002˙ Πασιαρδή, 2001).

Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σε μια σχολική μονάδα και ιδιαίτερα της 

αμφίδρομης εξαρτάται από τη συνεργασία των μελών μιας ομάδας καθώς και από το 

χρόνο  που  χρειάζεται  για  τη  μετάδοση  ενός  μηνύματος  (Σαΐτης,  2005:236).  Στο 

σχολείο,  που  αποτελεί  ένα  σύστημα  ανοιχτό  το  οποίο  βρίσκεται  σε  συνεχή 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με το εξωτερικό περιβάλλον, η επικοινωνία πρέπει 

να  αποτελεί  μια  διαδικασία  που  δεν  περιορίζεται  μόνο  μεταξύ  των  μελών  του 

εκπαιδευτικού  οργανισμού  αλλά  περιλαμβάνει  το  μαθητικό  δυναμικό,  το  σύλλογο 

γονέων,  τους  προϊσταμένους  και  τους  συμβούλους  εκπαίδευσης  καθώς  και  τους 

υπόλοιπους φορείς  της κοινωνικής,  οικονομικής  και  πολιτιστικής  ζωής της τοπικής 

κοινωνίας.  Η επικοινωνία,  μαζί με τη συνεργασία και την οργάνωση του σχολείου, 

συντελεί στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος (Πασιαρδή, 2001).  

Ο  διευθυντής  του  σχολείου  που  αποτελεί  το  συνδετικό  κρίκο  όλων  των 

υποσυστημάτων  που  επηρεάζουν  τη  λειτουργία  του,  οφείλει  να  γνωρίζει  τους 

μηχανισμούς  εκείνους  που  θα  οδηγήσουν  στην  υλοποίηση  μιας  αποτελεσματικής 

αμφίδρομης επικοινωνίας μέσα στη σχολική μονάδα. Ο διευθυντής έχει ως πρωταρχικό 

του μέλημα την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων, των μαθητών και των 

αρμοδίων  αρχών  για  οτιδήποτε  αφορά  τη  σχολική  μονάδα  (Πασιαρδής,  2004:88). 

Μέσα  από  την  καθημερινή  επαφή  αλλά  και  μέσω  ενημερωτικών  συναντήσεων, 

εξασφαλίζεται η συστηματική εσωτερική επικοινωνία στην εκπαιδευτική μονάδα αλλά 

και η επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου.

• Διαμόρφωση  κουλτούρας και ευνοϊκού κλίματος 

Η κουλτούρα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και το κλίμα, το οποίο αποτελεί 

στοιχείο  της  οργανωτικής  κουλτούρας,  είναι  δύο  στοιχεία  που  διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. 
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Η έννοια  της  κουλτούρας  είναι  σύνθετη  και  πολύπλοκη και  συχνά θεωρείται 

συνώνυμη  με  άλλες  έννοιες  όπως  είναι  το  κλίμα  (Πασιαρδής,  2004:150).  O Day 

2003:179) παραθέτει τον ορισμό του  Schein ο οποίος όρισε την κουλτούρα ως «το 

βαθύτερο  επίπεδο  παραδοχών  και  αντιλήψεων  που  μοιράζονται  τα  μέλη  ενός 

οργανισμού, οι οποίες λειτουργούν ασυνείδητα και οι οποίες ορίζουν με ένα βασικό, 

“δεδομένο” τρόπο τη θεώρηση ενός οργανισμού για τον ίδιο και το περιβάλλον του». 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η κουλτούρα ενός σχολείου έχει να κάνει με τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με την Ανθοπούλου (1999:21-22) η 

κουλτούρα επηρεάζει ή ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις καθορίζει τη συμπεριφορά και 

την επίδοση των ατόμων που τη βιώνουν, καθώς είναι υπεύθυνη- σε μεγάλο βαθμό-για 

τη στάση και τη διάθεσή τους. Η κουλτούρα έχει δύο διαστάσεις την εξωτερική, που 

αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και τη αισθητική του σχολικού κτιρίου -διάσταση 

που επηρεάζει τη δραστηριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού- και την εσωτερική που 

αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήματα (Γιαννακάκη, 1997).

Ο  προσδιορισμός  και  η  διαμόρφωση  της  κουλτούρας  ενός  εκπαιδευτικού 

οργανισμού αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους του διευθυντή της σχολικής 

μονάδας. Ο Day (2003:180), αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Schein «η δημιουργία και η 

διαχείριση της κουλτούρας είναι το μόνο πραγματικά σημαντικό πράγμα που κάνουν οι 

ηγέτες».  Ο διευθυντής  οφείλει  να γνωρίζει  τα  χαρακτηριστικά της  κουλτούρας της 

σχολικής μονάδας, να δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού να 

συζητούν και να επανεξετάζουν τις αξίες και τις παραδοχές τους και να είναι πάντοτε 

σε  θέση  να  προβαίνει  σε  αναγκαίες  αλλαγές  μέσα  από  τη  συνεργασία  και  τη 

δημιουργία  κοινού  οράματος  όλων  των  μελών  του  οργανισμού  (Πασιαρδής, 

2004:158,164).

Η κουλτούρα όπως αναφέραμε παραπάνω αντανακλάται στο σχολικό κλίμα. Ο 

Πασιαρδής (2004:164), αναφέρει ότι σύμφωνα με τους  Beare,  Caldwell και  Millikan 

το σχολικό κλίμα καθορίζεται από την κοινωνική και φαινομενολογική μοναδικότητα 

μιας  συγκεκριμένης  κοινότητας,  η  οποία  περιλαμβάνει  αόρατα  συμβολικά  στοιχεία 

(κοινές νόρμες, παραδοχές, αξίες, φιλοσοφίες, αντιλήψεις), αλλά και ορατά, υπαρκτά 

στοιχεία  (προγράμματα,  σκοποί,  δομή,  κανόνες).  Το  σχολικό  κλίμα  επηρεάζει  την 

ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών, τον ενθουσιασμό τους, την παραγωγικότητα τους, 

την επίτευξη των στόχων και την όλη απόδοσή τους στο εκπαιδευτικό έργο.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα είναι η δομή και το μέγεθος της 

σχολικής  μονάδας,  το  κοινωνικοοικονομικό  επίπεδο  των  μαθητών,  το  εξωτερικό 
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περιβάλλον  και  τα  ατομικά  χαρακτηριστικά  των  εργαζομένων  (Σαΐτης,  2002).  Η 

διαμόρφωση ενός  θετικού  κλίματος  στη  σχολική μονάδα εξαρτάται  κυρίως  από το 

διευθυντή  ο  οποίος  φροντίζει  να  προάγει  την  ομαδικότητα,  τη  συνεργασία,  την 

υπευθυνότητα, την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχικότητα στη λήψη των αποφάσεων 

(Πασιαρδής, 2004). Ο διευθυντής με το δικό του προσωπικό παράδειγμα ευνοεί την 

προώθηση των στόχων του εκπαιδευτικού οργανισμού, δημιουργεί όραμα, εφαρμόζει 

καινοτομίες και αλλαγές, ανατροφοδοτεί τους εκπαιδευτικούς και αξιοποιεί τις ιδέες 

και την πείρα τους. 

Η  κουλτούρα  και  το  κλίμα  αποτελούν  σημαντικούς  παράγοντες 

αποτελεσματικότητας  αλλά  και  ανανέωσης  ενός  εκπαιδευτικού  οργανισμού.  Η 

κουλτούρα διαμορφώνει  αξίες  και  οράματα και  το κλίμα ενθαρρύνει  ερμηνείες  της 

κουλτούρας,  που  μεταφράζονται  σε  επιθυμητές  ενέργειες  προς  όφελος  του 

εκπαιδευτικού οργανισμού.

• Φροντίδα για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

Το σχολείο αποτελεί μια δυναμική «κοινότητα μάθησης» τόσο για τους ενήλικες 

όσο και  για  τους  μαθητές.  Σε  μια  κοινότητα  μάθησης  όπως  είναι  το  σχολείο,  ένα 

μεγάλο μέρος της ευθύνης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών την 

έχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Η ποιότητα στην απόδοση των εκπαιδευτικών 

εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  αποτελεσματική  τους  ανάπτυξη,  η  οποία 

ανανεώνει  τις  γνώσεις  και  τις  ικανότητές  τους.  Η  συνεχιζόμενη  και  διαρκής 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα και  έξω από την τάξη συνδέεται 

άμεσα  με  τη  δυνατότητα  των  σχολείων  να  βελτιωθούν  και  να  εξελιχθούν  (Day, 

2003:191).  

Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αν και εν μέρει είναι ένα θέμα προσωπικό και 

εξαρτάται από την ικανότητα του ατόμου για μάθηση, την προσωπικότητά του καθώς 

και τα προσωπικά κίνητρα που διαθέτει, επηρεάζεται σημαντικά από το διευθυντή του 

σχολείου,  ο οποίος,  χωρίς  να παραβλέπει  την προσωπική του ανάπτυξη, μπορεί να 

εκπονήσει  σχέδια  ανάπτυξης  του  προσωπικού  προς  όφελος  όλου  του  σχολείου 

(Ιορδανίδης, 2005:139). 

Η εξέλιξη και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βασίζεται κυρίως 

στην  ανάπτυξη  γνώσεων  και  δεξιοτήτων.  Η  υπερβολική  έμφαση  που  δίνεται  στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων συχνά φαίνεται  να επιβάλλεται  στους εκπαιδευτικούς,  ως μια 

διαδικασία που πηγάζει από την υποτιθέμενη αποδεδειγμένη σοφία των ειδικών, αντί 
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να λαμβάνει υπόψη της τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των εκπαιδευτικών. Η 

εξέλιξή τους εξάλλου δεν πρέπει  να εστιάζει  στην αλλαγή μόνο της συμπεριφοράς 

τους, αλλά ολόκληρης της προσωπικότητάς τους Ο  Leithood μελετώντας το ζήτημα 

του ρόλου του διευθυντή στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών, τονίζει το πόσο σημαντικό 

είναι να αντιμετωπίζεται ο εκπαιδευτικός ως πρόσωπο, που σημαίνει ότι προσωπικοί 

παράγοντες όπως είναι οι σχέσεις του με τους συναδέλφους του, η στάση του απέναντι 

στην  αλλαγή  ή  η  ποιότητα  της  διδασκαλίας  του  μπορεί  να  επηρεάσουν  την 

επαγγελματική του εξέλιξη (Hargreaves & Fullan, 1995:22-24).  

Ο διευθυντής επομένως είναι αυτός που πρέπει να λάβει υπόψη του όλες εκείνες 

τις  παραμέτρους  που  αποτελούν  ανασταλτικούς  παράγοντες  στην  προσπάθεια  για 

επαγγελματική ανάπτυξη και  εξέλιξη των εκπαιδευτικών όπως είναι π.χ.  η έλλειψη 

χρόνου, οι ανεπαρκείς πόροι, η κακή χρήση των πόρων, ακολουθώντας κατάλληλες 

στρατηγικές ώστε να τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και να συμβάλλει στην 

πορεία τους προς τη βελτίωση και την αλλαγή. 

 O διευθυντής και ο έλεγχος

O έλεγχος είναι η τελευταία λειτουργία της διοίκησης, που αν και πολλές φορές 

παραμελείται,  αποτελεί  μια  από  τις  πιο  σημαντικές  φάσεις  της  οργανωτικής 

λειτουργίας της διοίκησης. Ο έλεγχος είναι εκείνη η διαδικασία που υπολογίζει κατά 

πόσο  έχουν  επιτευχθεί  οι  στόχοι  που  τέθηκαν  στη  φάση  του  προγραμματισμού-

σχεδιασμού  και  παρέχει  ανατροφοδότηση  για  τη  λήψη  νέων  αποφάσεων  ή  το  νέο 

σχεδιασμό-προγραμματισμό  του  οργανισμού  (Σαΐτης,  2005:266).  Στη  φάση  αυτή 

εκτιμάται  και  αξιολογείται  η  συνολική  προσπάθεια  και  προσδιορίζεται  ο  βαθμός 

επιτυχίας. 

Η λειτουργία του ελέγχου αποτελεί καθήκον όλων των διοικητικών στελεχών που 

πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλές φορές την αντίδραση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

βλέπουν αυτή τη διαδικασία ως τιμωρία ή υποταγή και να τους πείσουν πως γίνεται 

προς όφελος των ίδιων αλλά και του εκπαιδευτικού οργανισμού. Σύμφωνα με το Σαΐτη 

(2005:267),  υπάρχουν  τρία  είδη  ελέγχου:  α)  ο  προληπτικός  που  εξασφαλίζει  το 

κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους β) ο παράλληλος (ή ταυτόχρονος) 

που γίνεται  κατά τη διάρκεια της  εκτέλεσης  του έργου και  γ)  ο  κατασταλτικός  (ή 

μεταγενέστερος)  που  γίνεται  μετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου.  Η  διαδικασία  του 

ελέγχου περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) τον καθορισμό των προτύπων απόδοσης (ένα 
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είδος  μονάδας  μέτρησης των αποτελεσμάτων),  β)  τη μέτρηση της  απόδοσης,  γ)  τη 

σύγκριση της απόδοσης με τα πρότυπα και δ) τη διόρθωση  των αποκλίσεων. 

Σε  επίπεδο  σχολικής  μονάδας  λαμβάνουν  μέρος  διάφοροι  τύποι  ελέγχου 

(νομιμότητας,  διαχειριστικός  κ.ά.)  αλλά  η  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  έργου19 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον λόγω της επικαιρότητας του θέματος αλλά και του ρόλου 

της στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να δίνει την ευκαιρία σε κάθε εκπαιδευτικό 

να εκτιμήσει τις ικανότητές του  και τα συλλογικά επιτεύγματα του οργανισμού μαζί με 

το διευθυντή της σχολικής μονάδας (Ιορδανίδης, 2005:143).

Η αξιολόγηση ανάλογα με τους παράγοντες που τη διενεργούν διακρίνεται σε 

εξωτερική  και  συλλογική  εσωτερική  (Γκανάκας,  2005).  Και  τα  δύο  τρόποι 

αξιολόγησης  παρουσιάζουν  μειονεκτήματα  και  πλεονεκτήματα.  Η  εξωτερική 

διενεργείται από άτομα του εξωτερικού περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας. Σε αυτή 

τη  διαδικασία  κρίνεται  και  ο  ίδιος  ο  διευθυντής,  χωρίς  να  μπορεί  να  συμβάλλει 

ουσιαστικά σε αυτή. Η  εσωτερική από την άλλη διενεργείται από τα ίδια τα μέλη του 

οργανισμού,  ο  ρόλος  του  διευθυντή  είναι  ενεργός  και  οδηγεί  στη συνεργασία,  την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τον αυτοέλεγχο και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Όπως όμως και να διενεργείται η αξιολόγηση πρέπει να είναι μια διαδικασία για 

την  εξεύρεση τρόπων βελτίωσης και  περαιτέρω ανάπτυξης  των  εκπαιδευτικών που 

εστιάζει  στην  επιτυχία  και  τα  προσωπικά  επιτεύγματα  και  δεν  επικεντρώνεται  σε 

παλιές  αποτυχίες  ούτε  προωθεί  την  τιμωρία  ή  την  ποινή.  Με  την  έννοια  αυτή  η 

αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, στη βελτίωση 

των  σχέσεων  των  εκπαιδευτικών  με  το  διευθυντή  της  σχολικής  μονάδας  και  στην 

εξασφάλιση της μελλοντικής απόδοσης των εκπαιδευτικών. 

Αναλύοντας όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες έτσι όπως προσδιορίζονται 

από την εκπαιδευτική νομοθεσία, καθώς και όλες τις δεξιότητες που σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία  πρέπει  να  διαθέτουν  οι  διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων,  ώστε  να 

μπορούν  να  ανταποκριθούν  αποτελεσματικά  στην  άσκηση  των  βασικότερων 

διοικητικών λειτουργιών, στη συνέχεια θα γίνει  μια προσπάθεια να παρουσιαστεί  η 

19 Η «εκπαιδευτική αξιολόγηση» ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία (Ν. 2525/1997, άρθρο 8) ως «η 

διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των 

σκοπών και στόχων της».

69



επιμορφωτική πολιτική που αφορά τους εκπαιδευτικούς στη χώρα μας και ιδιαίτερα 

αυτή που αφορά τα στελέχη της εκπαίδευσης όπως είναι οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων. 

5. Η επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας

5.1.  Σύντομη  ιστορική  ανασκόπηση  της  επιμόρφωσης  των 

εκπαιδευτικών στη χώρα μας-Φορείς επιμόρφωσης

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης 

και η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι  οι  αιτίες  της σύγχρονης ανάγκης για  συνεχή 

επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών,  μια  αναγκαιότητα  που  συνδέεται  με  την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Τις  τελευταίες  δεκαετίες  και  λόγω  του  αιτήματος  των  εκπαιδευτικών  για 

επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη, τόσο η Πολιτεία όσο και οι εκπαιδευτικοί 

φορείς, με ένα μεγάλο αριθμό νομοθετικών ρυθμίσεων, ασχολούνται με το ζήτημα της 

επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών.  Η  εξέλιξη  του  θεσμού  της  επιμόρφωσης  των 

εκπαιδευτικών στη χώρα μας ξεκινά ουσιαστικά από το 1979 οπότε και ιδρύονται οι 

ΣΕΛΔΕ  (Σχολές  Επιμόρφωσης  Λειτουργών  Δημοτικής  Εκπαίδευσης)  και  ΣΕΛΜΕ 

(Σχολές  Επιμόρφωσης  Λειτουργών  Μέσης  Εκπαίδευσης)  που  η  διάρκεια  των 

προγραμμάτων  τους  ήταν  ένα  έτος  και  επέτρεπαν  τη  συμμετοχή  σε  μικρό  αριθμό 

εκπαιδευτικών  (Γρόλλιος,  1998).  Στα  προγράμματα  αυτά  σύμφωνα  με  το 

Μαυρογιώργο,  1989:21)  «η  επιμόρφωση  προσφερόταν  ως  θεσμός  ιδεολογικής 
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συμμόρφωσης  και  επιβολής  των  κυρίαρχων  εκπαιδευτικών  επιλογών»,  χωρίς  να 

παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες των εκπαιδευτικών».

Το 1985 με το Νόμο 1566/85 επανιδρύεται το ΠΙ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), το 

οποίο είχε καταργηθεί με τον αναγκαστικό νόμο 129 της 25ης Σεπτεμβρίου 1967 και 

του οποίου η αρμοδιότητα για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είχε μεταφερθεί στο 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης της Αθήνας, που ιδρύθηκε και λειτούργησε για 

πρώτη φορά τη χρονιά 1967-68. Το 1985 λοιπόν και στην προσπάθεια αναζήτησης μιας 

νέα  πιο  ευέλικτης  μορφής  επιμόρφωσης  ιδρύονται  και  τα  ΠΕΚ  (Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα) που όμως δε λειτούργησαν παρά το  1992-93. 

Οι βασικές μορφές επιμόρφωσης που προτάθηκαν από τον 1566/85 (άρ. 28-29) 

είναι:

α)  η  εισαγωγική  επιμόρφωση  των  υποψηφίων  για  διορισμό  ή  νεοδιορίστων 

εκπαιδευτικών,  πριν  την  ανάληψη  των  διδακτικών  καθηκόντων  τους  β)  η  ετήσια 

επιμόρφωση για  εκπαιδευτικούς  που  έχουν  τουλάχιστον  πενταετή  θητεία  και  γ)  οι 

περιοδικές  ταχύρρυθμες  επιμορφώσεις  κατά  τη  διάρκεια  του  σχολικού  έτους,  σε 

περιφερειακή  ή  πανελλαδική  κλίμακα.  Φορείς αυτών  των  μορφών  επιμόρφωσης 

ορίζονται  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  και  τα  ΠΕΚ. Οι  διατάξεις  του  Ν.1566  δεν 

εφαρμόστηκαν. 

Ακολουθούν στη συνέχεια, ο Ν.1824/1988 και το Π.Δ.348/1989, τα οποία με τις 

διατάξεις  τους  καταργούν τις  ΣΕΛΔΕ, και  καθορίζουν τις  μορφές  επιμόρφωσης ως 

εξής:

α)  εισαγωγική  επιμόρφωση  των  υποψηφίων  για  διορισμό  ή  νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων, που έχει ως 

στόχο την ανανέωση και συμπλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους 

σε υπηρεσιακά, επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, β) περιοδική επιμόρφωση που 

επαναλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς κάθε τέσσερα έως έξι έτη που έχει σκοπό 

την  ενημέρωσή τους  σχετικά με  τις  εξελίξεις  της  επιστήμης τους,  τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα,  την  ανανέωση  των  μεθόδων  διδασκαλίας  και  αξιολόγησης  και 

γενικότερα  την  πληρέστερη  κατάρτισή  τους  για  αποτελεσματικότερη  άσκηση  του 

έργου  τους  και  γ)  ειδικά  επιμορφωτικά  προγράμματα  βραχείας  διάρκειας  που 

συνδέονται  με  εκπαιδευτικές  μεταρρυθμίσεις  και  καινοτομίες,  αλλαγή  σχολικών 

προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών 

βιβλίων κ.ά. Δεν εφαρμόστηκε ο Νόμος  και για αυτές τις μορφές επιμόρφωσης. 
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Μόλις το 1995-96 έχουμε τη λειτουργία μιας πιο ευέλικτης επιμόρφωσης στα 

ΠΕΚ. Προσφέρονται πλέον πολλά προγράμματα βραχύχρονα και αμειβόμενα, εκτός 

χρόνου εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της μαζικότητας των εκπαιδευτικών που 

τα παρακολουθούν (Γρόλλιος, 1998:44). 

Το  1992  με  το  Νόμο  2009/92  ενισχύεται  ο  ρόλος  του  ΠΙ   στην  άσκηση 

επιμορφωτικής  πολιτικής,  ιδρύεται  το  Τμήμα  Επιμόρφωσης  Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα ΠΕΚ υπάγονται κατευθείαν 

στο  Υπουργείο  Παιδείας  και  έχουν  αυτοτελή  διοίκηση.  Αυτό  διευκολύνει  την 

απορρόφηση και την απευθείας χρηματοδότηση της επιμόρφωσης από το ΕΠΕΑΕΚ 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

το  οποίο  συγκροτήθηκε  στα  πλαίσια  του  β΄  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης.  Τα 

προγράμματα  αυτά  προτείνονται  από  το  ΠΙ  και  υλοποιούνται  από  τα  ΠΕΚ  τα 

Πανεπιστημιακά  Τμήματα κ.ά.  Χαρακτηριστικά αυτής  της  προσπάθειας  είναι  ότι  ο 

έλεγχος της πολιτικής εξουσίας παραμένει, μειώνεται η διάρκεια των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, αλλά αυξάνεται ο αριθμός των επιμορφούμενων (Γρόλλιος, 1998).

Το 1996 και ως το 1999 στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι πραγματοποιούνται πολλά 

επιμορφωτικά προγράμματα (εισαγωγικής επιμόρφωσης, ενδοσχολικής, ταχύρρυθμης, 

μέσης  διάρκειας)  και  γίνεται  μια  προσπάθεια  χαρτογράφησης  των  επιμορφωτικών 

αναγκών  των  εκπαιδευτικών  καθώς  και  μελέτη  των  θεσμικών  πλαισίων  της 

επιμόρφωσης  (Γκόλιαρης,  1998).  Με  το  άρθρο 40  του  Ν.2683/9.2.1999,  στα  ΠΕΚ 

λειτουργεί μόνο η εισαγωγική επιμόρφωση για τους νεοδιοριζόμενους δασκάλους και 

αφορά  και  τους  εκπαιδευτικούς  με  μεταπτυχιακούς  και  διδακτορικούς  τίτλους 

σπουδών.

Το 2002 με το Νόμο 2986/02 ιδρύεται ο ΟΕΠΕΚ (Οργανισμός Επιμόρφωσης των 

Εκπαιδευτικών) που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Παιδείας. Ο  ΟΕΠΕΚ συντονίζει οτιδήποτε αφορά στην επιμόρφωση και 

ασχολείται  με  κρίσιμα  θέματα,  όπως  την  έρευνα,  τις  επιμορφωτικές  ανάγκες,  τα 

επιμορφωτικά  προγράμματα  και  την  κατανομή  και  διαχείριση  των  πόρων  ου 

διατίθενται γι’ αυτά. 

Επίσης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αρωγή του 

Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  και  του  Ερευνητικού  Ακαδημαϊκού  Ινστιτούτου  Των 

Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), υλοποιεί επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:  «Κοινωνία της 

Πληροφορίας»,  με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των 
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Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν στη 

σχολική τάξη.

Το 1970,  με  τον Ν.  232/1975,  είχε  ιδρυθεί  η  Σχολή Επιμόρφωσης Δημοσίων 

υπαλλήλων (ΣΕ.ΔΥ)20,   με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων ποικίλης διάρκειας 

και περιεχομένου. Η προσήλωση όμως αυτών των προγραμμάτων στην τυπολατρία και 

τον άκρατο νομικισμό σε συνδυασμό με τη χαμηλή ποιότητα σπουδών οδήγησαν στη 

σταδιακή τους υποβάθμιση (Φλογαίτης, 1987).

To 1983 ιδρύεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕ), σε αντικατάσταση 

του ΣΕ.ΔΥ. Στόχος του ΙΔΕ είναι η δημιουργία στελεχών της δημόσιας διοίκησης, η 

επαγγελματική  τους  κατάρτιση,  η  εξειδίκευση  και  η  συνεχής  επιμόρφωσή  τους 

(Ν.1388/83 άρθ.1 παρ.3, άρθρ. 14 παρ.2, άρθρ. 24 παρ.1). To ΙΔΕ με τον Ν. 1943/91 

μετονoμάζεται σε Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), το οποίο λειτουργεί σήμερα ως 

μια από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 

Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΔΔΑ)21.  Τα  προγράμματα  του  ΙΝΕΠ  απευθύνονται  στους 

εργαζόμενους της  κεντρικής  και  περιφερειακής δημόσιας διοίκησης,  του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα και  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης.  Τα προγράμματα που  υλοποιεί  το 

ΙΝΕΠ αφορούν δύο άξονες δράσης, την  εισαγωγική εκπαίδευση και τη  συνεχιζόμενη 

κατάρτιση, ενώ  ως  προς  το  περιεχόμενο  τους  εξειδικεύονται  σε  έξι  τομείς  όπως 

δημόσιο  management,  οικονομικά  θέματα,  περιβάλλον,  νέες  τεχνολογίες,  ξένες 

γλώσσες, εισαγωγική εκπαίδευση.

To 2005 εγκαινιάσθηκε το ΠΙΝΕΠ (Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) με 

σκοπό  την  αποκέντρωση  της  επιμόρφωσης  των  δημοσίων  υπαλλήλων  και  την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. 

20 Ένα  από  τα  εντυπωσιακότερα  χαρακτηριστικά  της  ΣΕ.ΔΥ.  ήταν  η  προαγωγική  εκπαίδευση,  η 

διασύνδεση δηλαδή της  προαγωγής στις  ανώτερες  υπαλληλικές βαθμίδες από την αντίστοιχη ειδική 

μετεκπαίδευση.  Η  απολυτοποίηση  όμως  αυτής  της  διασύνδεσης  σε  συνδυασμό  με  την  ανεπαρκή 

οργανωτική υποδομή και τις  σχετικές προγραμματικές ατέλειες,  οδήγησε στην υποβάθμιση  και τον 

εκφυλισμό της σχετικής ρύθμισης (Μακρυδημήτρης, 1991).

21 Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει τρεις εκπαιδευτικές μονάδες  α) την Εθνική Σχολή Δημόσιας διοίκησης, β) την 

Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γ) το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης  (άρθρ.1 Ν. 3200/03). 
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Τέλος βασικοί φορείς μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(ΜΔΔΕ) και  τα Διδασκαλεία που ιδρύθηκαν σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Νόμου 

2327/95. Η εισαγωγή στα Διδασκαλεία γίνεται με γραπτές εξετάσεις, ενώ η φοίτηση, 

που είναι υποχρεωτική, διαρκεί τέσσερα εξάμηνα

Φορείς της επιμόρφωσης μπορεί να είναι  το ΠΙ, τα ΠΕΚ, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ, το 

ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), η ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 

και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) (πρώην ΣΕΛΕΤΕ, «Σχολή Εκπαίδευσης Λειτουργών 

Επαγγελματικής και  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης»),  το ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο Διαρκούς 

Εκπαίδευσης  Ενηλίκων),  οι  σχολικές  μονάδες  ή  Δίκτυα  Σχολείων,  οι  Σχολικοί 

Σύμβουλοι, επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, επιστημονικά κέντρα ή ινστιτούτα 

των συνδικαλιστικών φορέων.

Σήμερα,  παρά  τη  διαπίστωση  της  αναγκαιότητας  της  επιμόρφωσης  των 

εκπαιδευτικών  ως  μιας  συνεχούς  (διά  βίου)  διαδικασίας  για  την  εξασφάλιση  του 

ενεργού  ρόλου  τους  στη  βελτίωση  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης,  οι  προσπάθειες 

επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  συνεχίζουν  να  παρουσιάζουν  αδυναμίες  (έλλειψη 

ενιαίας  σύλληψης,  συνέχειας  και  συνέπειας,  ελλιπής  σύνδεση θεωρίας  και  πράξης, 

έλλειψη σύνδεσή τους με τις διαπιστωμένες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

κ.ά.) 
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5.2. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κυρίαρχο στοιχείο στην επιτυχία των σκοπών του σχολείου ως οργανισμού, όπως 

έχει αναφερθεί, αποτελεί ο ρόλος του διευθυντή, που έχει την ευθύνη της ηγεσίας του 

(Μαραθεύτης, 1981:45-50). Ο διευθυντής σε καθημερινή βάση και στα πλαίσια της 

αλληλεπίδρασης του με το εσωτερικό και  εξωτερικό περιβάλλον της  εκπαιδευτικής 

μονάδας, έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και προβλήματα που απαιτούν 

την άμεση επίλυση καθώς και τη λήψη κρίσιμων και σοβαρών αποφάσεων. Τα νέα 

δεδομένα που απαιτούν ένα  σχολείο  ευέλικτο  και  ανταγωνιστικό,  δημιουργούν την 

ανάγκη  για  ένα  σύνθετο  πλέγμα  ρόλων  του  διευθυντή  που  «θα  αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, θα εμψυχώνει, θα καθοδηγεί, θα φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του 

ανθρώπινου  δυναμικού  και  την  πλήρη  και  αποτελεσματική  συμμετοχή  όλων  στην 

επίτευξη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού σχολείου» (Κάντας, 1998). 

Ο  διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  προκειμένου  να  ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά  στην  αποστολή  του  είναι  απαραίτητο  να  διαθέτει  επιστημονικές 

γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία. Σύμφωνα όμως με το Σαΐτη (2005:65), το 88-90% 

των διευθυντών δεν έχουν ούτε  τη στοιχειώδη κατάρτιση σε  θέματα εκπαιδευτικής 

διοίκησης. Ένας σημαντικός λόγος για αυτή την έλλειψη προσόντων είναι ο τρόπος 

επιλογής  των  διευθυντών,  όπου  οι  ακαδημαϊκές  γνώσεις  τους  απαξιώνονται,  η 

εξειδίκευσή  τους  σε  θέματα  οργάνωσης  και  διοίκησης  δε  λαμβάνεται  υπόψη,  ενώ 

υπερτονίζονται  τα χρόνια  υπηρεσίας  (Ν.  3467/2007)  (Δαράκη,  2007:67).  Παρά την 

τάση  που  επικρατεί  στην  αξιολόγηση  των  προσόντων  τους,  ομάδες  στελεχών  της 
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εκπαίδευσης γνωρίζοντας την αδυναμία τους στον τομέα της κατάρτισής τους, έχουν 

υπογραμμίσει  την  αναγκαιότητα  οργάνωσης  επιμορφωτικών  προγραμμάτων 

διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο και την 

καταλληλότητα των φορέων επιμόρφωσης (Κωστίκα, 2004:38). 

Η  κατάρτιση  των  διευθυντών  σε  θέματα  όπως  είναι  οι  βασικές  αρχές  του 

εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, οι βασικές αρχές ψυχολογίας, η διοίκηση και διαχείριση 

του  ανθρώπινου  δυναμικού,  η  διοίκηση  εκπαιδευτικών  μονάδων  θεωρείται  πλέον 

επιβεβλημένη ώστε ο διευθυντής να καταφέρει να γίνει ένας επαγγελματίας με ειδικές 

σπουδές και επιμόρφωση.

Την  τελευταία  δεκαπενταετία  το  ζήτημα  της  επιμόρφωσης  των  στελεχών  της 

εκπαίδευσης  απασχολεί  έντονα  την  εκπαιδευτική  έρευνα.  Σε  πολλές  χώρες  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  επικεντρώνονται  σε  επιμορφωτικές  δράσεις  που  αφορούν την 

οργάνωση και  διοίκηση του εκπαιδευτικού  συστήματος  (Ανδρέου,  1999˙ Eurodice, 

1995). Η  συζήτηση  που  αφορά  την  κατάρτιση  και  επιμόρφωση  των  διευθυντών 

σχετίζεται με τα αιτήματα για διεύρυνση της «αυτονομίας» των σχολικών μονάδων, για 

διεύρυνση της «παιδαγωγικής ελευθερίας» των εκπαιδευτικών, για αποκέντρωση των 

εκπαιδευτικών  συστημάτων,  για  «αποτελεσματική»  διοίκηση  και  υποστήριξη  του 

έργου του εκπαιδευτικού, για ευέλικτες μορφές διοίκησης και για το πέρασμα από τη 

γραφειοκρατία στο δημόσιο management, αλλά και με τον περιορισμό των διαθέσιμων 

πόρων (Ανδρέου, 2005:309).

Η υποστήριξη του διευθυντή στην προσπάθειά του για επαγγελματική ανάπτυξη 

πρέπει να είναι δεδομένη, προκειμένου να καταφέρει να απεμπλακεί από το ρόλο του 

διευθυντή-γραφειοκράτη  που  ασχολείται  μόνο  με  την  τήρηση  των  νόμων,  των 

εγκυκλίων και των οδηγιών και να μετατραπεί σε διευθυντή-ηγέτη που ασχολείται με 

την  αναδιοργάνωση  της  σχολικής  μονάδας,  ενθαρρύνει  την  εισαγωγή καινοτομιών, 

διαχειρίζεται  την  αλλαγή,  διοικεί  σωστά  το  ανθρώπινο  δυναμικό  και  ενεργεί  ως 

εμψυχωτής και εμπνευστής όλων των εμπλεκόμενων προσώπων της σχολικής μονάδας. 
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5.3.  Τα  επιμορφωτικά  προγράμματα  που  αφορούν  τους  διευθυντές 

σχολικών μονάδων-Οι σημερινές τάσεις

Το  ζήτημα  της  επιμόρφωσης  των  στελεχών  της  εκπαίδευσης  όπως  ήδη 

αναφέραμε άρχισε να θίγεται τα τελευταία χρόνια, ενώ δεν υπήρξαν κατά το παρελθόν 

συγκροτημένα και ειδικά προγράμματα που αφορούσαν τα στελέχη της εκπαίδευσης σε 

επίπεδο  περιφερειακό,  νομαρχιακό  ή  σε  επίπεδο  σχολικής  μονάδας.  Η  έλλειψη 

συγκροτημένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, 

οδηγεί στην άσκηση του έργου τους, με «εμπειρικό» και πολλές φορές «ερασιτεχνικό» 

ή και «υποκειμενικό» τρόπο (Ανδρέου, 1999). 

Σε  επίπεδο  προπτυχιακών  σπουδών  στα  τμήματα  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 

ελάχιστα γνωστικά αντικείμενα υπάρχουν που να προετοιμάζουν τους εκπαιδευτικούς 

που αναλαμβάνουν το ρόλο του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας. Το ίδιο συμβαίνει 

και με τα διδασκαλεία που πολλά από αυτά δε διαθέτουν κανένα γνωστικό αντικείμενο 

που  να  εξασφαλίζει  τη  διοικητική  επάρκεια  ενός  εκπαιδευτικού  (Γεωργογιάννης, 

2004). 

Όσον αφορά τις επιμορφωτικές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, 

το  1991,  στις  προτάσεις  της  επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που συγκροτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ συμπεριλαμβάνονταν και πρόταση 

για εισαγωγή ταχύρρυθμων επιμορφωτικών προγραμμάτων στα ΠΕΚ για τα στελέχη 

της  εκπαίδευσης.  Επίσης  το  1994  προτάθηκε  από  την  Ομάδα  Εργασίας  για  τον 

Επανακαθορισμό  του  Ρόλου  και  των  Κριτηρίων  Επιλογής  των  Στελεχών  της 

Εκπαίδευσης του  ΥΠΕΠΘ, η επιμόρφωση των στελεχών που θα επιλεγούν. Αυτή θα 

περιλάμβανε εισαγωγική επιμόρφωση διευθυντών σχολικών μονάδων και επιμόρφωση 

κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  τους.  Η  επιμόρφωση θα  πραγματοποιούνταν  από το 

ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα, τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
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και το ΙΔΕΚΕ. Στα πλαίσια του Β΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης/ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 

1.3.  Ενέργεια  1.3α  Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών:  Αθήνα,  1996),  προβλέφθηκαν 

προγράμματα  για  στελέχη  της  εκπαίδευσης  που  αφορούσαν  και  τους  διευθυντές 

σχολικών μονάδων και τα οποία ανατέθηκαν στα ΠΕΚ τη ΣΕΛΕΤΕ και το ΙΔΕΚΕ. 

Προτάθηκαν επίσης καινοτομικά προγράμματα που αφορούσαν την «εξ’ αποστάσεως 

επιμόρφωση» για τη διοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης (Ανδρέου, 1998:92).

Στις  επιμορφωτικές  προσπάθειες  της  τελευταίας  δεκαετίας   περιλαμβάνεται  η 

οργάνωση ταχύρρυθμων προγραμμάτων από τα ΠΕΚ (σεμινάρια 3 ημερών ή 50 ωρών 

για στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν ήδη επιλεγεί στη θέση). Επίσης στα πλαίσια 

του 3ου ΚΠΣ/2ου  ΕΠΕΑΕΚ/Μέτρο 2.1/Ενέργεια 2.1.1., Πράξη:»Επιμόρφωση Στελεχών 

Διοίκησης της Εκπαίδευσης», εντάσσονται επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν 

τους  διευθυντές  σχολικών  μονάδων,  όπου  την  επεξεργασία  τους  καθώς  και  τη 

διατύπωση προτάσεων την έχει αναλάβει ο ΟΕΠΕΚ (Ανδρέου, 2005:313). Επίσης τα 

προαιρετικά  προγράμματα  του  ΠΙΝΕΠ καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα  θεμάτων  όπως 

Δημόσιο  Management,  Ευρωπαϊκά  και  Διεθνή  Θέματα,  εκπαίδευση  Διευθυντικών 

Στελεχών, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική κ.ά. 

Τέλος  γίνεται  προσπάθεια  σε  επίπεδο  οργάνωσης  σπουδών  να  εισαχθούν 

μαθήματα  που  αφορούν  τη  διοίκηση  τόσο  σε  προπτυχιακό  επίπεδο,  όσο  και  στα 

προγράμματα  μετεκπαίδευσης  εκπαιδευτικών  (Διδασκαλεία)  καθώς  και  στα 

μεταπτυχιακά  προγράμματα  που  λειτουργούν  στο  Ελληνικό  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο 

(θεματική ενότητα: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων) και στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  (κατεύθυνση:  «Εκπαιδευτική 

πολιτική και Διοίκηση»).
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5.4. Προϋποθέσεις σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού προγράμματος για 

τους διευθυντές σχολικών μονάδων

Η  διαδικασία  της  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  είναι  μια  διαδικασία 

επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και πρέπει να έχει ως αντικείμενό της τόσο 

τις ανάγκες ενός εξελισσόμενου εκπαιδευτικού συστήματος όσο και τις ανάγκες του 

ανθρώπινου  δυναμικού  που  το  πλαισιώνουν.  Η  επαγγελματική  ανάπτυξη  των 

διευθυντών μιας σχολικής μονάδας πρέπει να επιτευχθεί με την ανάπτυξη κατάλληλων 

μηχανισμών οι οποίοι θα στηρίζονται:

-  στην  διαδικασία συλλογής,  μελέτης  και  επεξεργασίας  πληροφοριών που αφορούν 

διαπιστωμένες επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντών

-  στη  λήψη  αποφάσεων  που  αφορούν  τις  κατευθύνσεις,  τις  θεματικές  των 

προγραμμάτων, τον προγραμματισμό, την κατανομή τους σε επίπεδο περιφερειακό ή 

τοπικό 

- στην ανάθεση σε αρμόδιους φορείς και ιδρύματα (ΠΕΚ, ΠΙ, Πανεπιστήμια, κ.ά.) του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων 

- στην παροχή κινήτρων για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα (κατάλληλος 

χρόνος, χώρος,  μορφή επιμόρφωσης κ.ά.)

- στην εφαρμογή κριτηρίων πιστοποίησης επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

Η θεματική επίσης αυτών των προγραμμάτων και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

διαστάσεις  του  ρόλου  του  διευθυντή  μιας  σχολικής  μονάδας  θα  πρέπει  να 

περιλαμβάνει:  α)  την  κατανόηση  των  βασικών  εννοιών,  αρχών  και  θεωριών  της 

οργάνωσης  και  διοίκησης  της  εκπαίδευσης,  β)  στην  κριτική  αναγνώριση  και 

τεκμηρίωση  των  λόγων  διαμόρφωσης  και  άσκησης  της  εκάστοτε  εκπαιδευτικής 

πολιτικής, γ) τη χρησιμοποίηση των βασικών γνώσεων οργάνωσης και διοίκησης στην 

άσκηση  εκπαιδευτικής  διοίκησης  στη  σχολική  μονάδα,  δ)  στην  κατανόηση  και 

διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 
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ε)  στην  εφαρμογή  των  αρχών  διοίκησης  ανθρώπινου  δυναμικού  για  την  επίλυση 

προβλημάτων, στ) στη διάκριση της υπαλληλικής και παιδαγωγικής σχέσης, ζ) στην 

ενθάρρυνση  για  ανάπτυξη  καινοτομιών  και  εφαρμογή  εκπαιδευτικών  και 

παιδαγωγικών προτεραιοτήτων, η) στη διασύνδεση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργο με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας και θ) στη 

συνεργασία  με  τους  κοινωνικούς  φορείς  και  υπηρεσίες  που  εμπλέκονται  στις 

λειτουργίες των εκπαιδευτικών θεσμών (Ανδρέου, 2005:315).  

Τέλος η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των διευθυντών δεν θα πρέπει να είναι 

προαιρετική.  Ένα  μέρος  του  σχεδιασμού  της  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  θα 

πρέπει  να  οδηγεί  στην  υποχρεωτική  επιμόρφωση  των  στελεχών  της  εκπαίδευσης. 

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η επιμόρφωση θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο 

για την ανάληψη διοικητικής ευθύνης. Συμπερασματικά η εκπαίδευση των διευθυντών 

των  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  πρέπει  να  βασίζεται  στην 

ανάπτυξη  και  βελτίωση  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  των  εκπαιδευομένων  με 

τρόπο  ώστε  να  ικανοποιούνται  οι  επιμορφωτικές  τους  ανάγκες  για  ένα  σχολείο 

αποδοτικό και σύγχρονο.

Η διερεύνηση λοιπόν των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών θεωρείται 

απαραίτητη  για  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  κατάλληλων  επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που θα τους αφορούν, πράγμα που είναι και ο σκοπός της παρούσας 

εργασίας.
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 6.  Η  διαδικασία  διερεύνησης  επιμορφωτικών 

αναγκών 

 6.1. Η έννοια του όρου «ανάγκη» και «εκπαιδευτική ανάγκη»

Έχοντας  βασικό  στόχο  της  παρούσας  εργασίας  τη  διερεύνηση  των 

επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών σχολικών μονάδων θεωρείται απαραίτητη η 

αποσαφήνιση  της  έννοιας  ανάγκη  και  ο  προσδιορισμός  του  σημασιολογικού 

περιεχομένου της (Βεργίδης  & Καραλής, 1999). 

Για τον προσδιορισμό της έννοιας της ανάγκης υπάρχουν οι εξής προσεγγίσεις:

1) Ψυχολογική προσέγγιση 

Σύμφωνα με τον Maslow (1943:370-396), οι ανάγκες μπορούν να ταξινομηθούν 

και  να  ιεραρχηθούν.  Στη  βάση  της  πυραμίδας  που  παριστάνει  την  ιεραρχία  των 

αναγκών  ο  Maslow τοποθετεί  τις  βασικές  βιολογικές  ανάγκες  (πείνα,  δίψα)  και 

συνεχίζει με τις ανάγκες για ασφάλεια, κοινωνικές ανάγκες (αποδοχή, ένταξη), ανάγκες 

για  αυτοσεβασμό  (επιδοκιμασία,  αναγνώριση)  και  τέλος  την  ανάγκη  για 

αυτοπραγμάτωση  όπου  τοποθετείται  και  η  ανάγκη  για  μάθηση.  Κάθε  ανάγκη  στο 

κατώτερο μέρος της κλίμακας έχει απόλυτη προτεραιότητα απέναντι σε μια ανάγκη 

που βρίσκεται ψηλότερα στην ιεραρχία.  Όταν ικανοποιείται  μια ανάγκη κατώτερου 

επιπέδου, αμέσως το άτομο αισθάνεται την ανάγκη για ικανοποίηση μιας ανώτερης 

ανάγκης  και  αυτό  αποτελεί  μια  συνεχώς  επαναλαμβανόμενη  διαδικασία  (Κάντας, 

1993).  Αυτή  η  κατηγοριοποίηση  και  η  ιεράρχηση  των  αναγκών  από  τον  Maslow 

συμβάλλει στη σύνδεση των εκπαιδευτικών αναγκών με άλλες σημαντικές ανθρώπινες 

και κοινωνικές ανάγκες.

Σύμφωνα όμως με τον Tough (1979,) η ανάγκη για μάθηση είναι βασική και θα 

έπρεπε  να  τοποθετηθεί  πιο  χαμηλά  στην  ιεράρχηση  αναγκών  του  Maslow (Jarvis, 

2004:39)

2) Ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση
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Στην ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση για τον ορισμό της έννοιας της ανάγκης 

υπογραμμίζεται το στοιχείο της έλλειψης, σε σύγκριση με ένα γενικό κανόνα ή με ένα 

γενικό πρότυπο, καθώς και η διαδικασία της συνειδητοποίησης αυτής της έλλειψης.

Επομένως,  στο  βαθμό  που  οι  γενικοί  κανόνες  και  τα  γενικά  πρότυπα  είναι 

κοινωνικο-ιστορικά  δημιουργήματα,  οι  ανάγκες  δημιουργούνται  σε  συγκεκριμένες 

ιστορικές και  κοινωνικές συνθήκες,  όταν οι  άνθρωποι  αρχίζουν να αισθάνονται  ότι 

«κάτι τους λείπει» (υλικά αγαθά , γνώσεις, αξιώματα κτλ.). Όπως αναφέρει ο  Jarvis 

(2004:40), οι Schutz και Luckmann (1974) γράφουν: «Συνειδητοποιώ την ανεπάρκεια 

της παρακαταθήκης των γνώσεών μου μόνο όταν μια καινούρια εμπειρία δεν ταιριάζει 

σε αυτό που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένο, έγκυρο σύστημα αναφοράς».

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν όταν ένας σημαντικός αριθμός ατόμων ή 

ομάδων συνειδητοποιούν ότι τους λείπουν κάποιες γνώσεις, που επιβάλλονται είτε από 

συγκεκριμένους, θεσμοθετημένους ή και άτυπους κανόνες (υποχρεωτική εκπαίδευση, 

απαραίτητη εξειδίκευση για αντίστοιχες θέσεις εργασίας, επαγγελματική επιμόρφωση, 

ξένες γλώσσες κτλ.), είτε από τα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα (π.χ. μαθήματα χορού, 

μαγειρικής κτλ.).

3) Πολιτιστική προσέγγιση

Στο  πλαίσιο  αυτής  της  προσέγγισης  δίνεται  έμφαση  στη  συμβολή  των 

πολιτιστικών παραγόντων στη διαμόρφωση των αναγκών. Οι ανάγκες διαμορφώνονται 

σύμφωνα με τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και γενικά τον 

τρόπο ζωής μιας κοινωνικής ομάδας. Στην προσέγγιση αυτή υπογραμμίζεται η σημασία 

των πεποιθήσεων και αξιών στη διαμόρφωση των αναγκών μιας κοινωνικής ομάδας. 

Επομένως και οι εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας προκύπτουν από τις πεποιθήσεις 

και τις αξίες που τη χαρακτηρίζουν. Η πολιτιστική προσέγγιση προσδιορίζει κυρίως τις 

εκπαιδευτικές  ανάγκες  ειδικών  κοινωνικών  ομάδων  όπως  είναι  οι  μειονότητες,  οι 

κάτοικοι  απομονωμένων περιοχών κ.ά.  που διατηρούν τη διαφορετικότητά  τους  σε 

σχέση με το κοινωνικό περίγυρο.   

       4)  Οικονομική προσέγγιση

Η αντίληψη των αναγκών σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση γίνεται μέσα από το 

σύστημα παραγωγής το οποίο δημιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες καθώς αναπτύσσεται. 

Η  απαίτηση  για  εξειδίκευση  των  εργαζομένων  ώστε  να  ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικότερα  στα  καθήκοντά  τους  και  να  αυξάνεται  η  απόδοσή  τους 

διαμορφώνει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

      5)  Δομολειτουργική προσέγγιση
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Η  προσέγγιση  αυτή  εστιάζεται  στη  λειτουργία  των  δομών  και  πώς  αυτές 

προσδιορίζουν τις ανάγκες των ατόμων που ζουν μέσα σε αυτές. Κυρίαρχο είναι το 

στοιχείο της «αλλαγής», έτσι όταν κάτι αλλάζει στο περιβάλλον δημιουργεί ένα είδος 

ανισορροπίας  που  δημιουργεί  την  ανάγκη  για  αλλαγή  και  προσαρμογή  στα  νέα 

δεδομένα (Βεργίδης, 2003:106-109). 

Ο Βεργίδης (2003:26), θεωρεί ότι «οι εκπαιδευτικές ανάγκες δημιουργούνται όταν 

στις  ενδοψυχικές  ή  στις  διαπροσωπικές  αλλαγές  που  συμβαίνουν  στη  ζωή  των 

ανθρώπων  ή  και  στις  αλλαγές  που  γίνονται  στο  περιβάλλον  τους,  η  εκπαίδευση 

αποτελεί μια απάντηση που συμβάλλει στην προσαρμογή τους στη νέα κατάσταση». Οι 

επιμορφωτικές  ανάγκες  μπορεί  να  έχουν  μια  υποκειμενική  διάσταση,  όπως  για 

παράδειγμα  η  συνειδητοποίηση  της  έλλειψης  συγκεκριμένων  γνώσεων  ή/και 

κοινωνικές επιλογές, και μια αντικειμενική διάσταση, όπως το επίπεδο ανάπτυξης των 

παραγωγικών  δυνάμεων,  τα  νέα  εργασιακά  ή/και  κοινωνικά  προβλήματα  που 

αντιμετωπίζονται, οι αλλαγές στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών κ.ά.

Επίσης  εφόσον  οι  επιμορφωτικές  ανάγκες  συναρτώνται  με  το  βαθμό 

συνειδητοποίησης της έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων/ικανοτήτων και των αλλαγών 

στην εργασία και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων φορέων, μπορούμε 

να τις διακρίνουμε σε συνειδητές και σε μη συνειδητές ή λανθάνουσες. Διευκρινίζουμε 

ότι  ακόμη  κι  όταν  ο  πληθυσμός-στόχος  έχει  υψηλό  βαθμό  συνειδητοποίησης  των 

επιμορφωτικών  αναγκών  του,  οι  ανάγκες  αυτές  δεν  εκφράζονται  πάντα  ρητά. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να διακρίνουμε τις επιμορφωτικές ανάγκες σε 

τρεις κατηγορίες:

α. συνειδητές και ρητές

β. συνειδητές και μη ρητές

γ. λανθάνουσες (και προφανώς μη ρητές)

Είναι  σαφές  ότι  ανάλογα  με  την  κατηγορία  επιμορφωτικών  αναγκών  που 

επιδιώκουμε  να  διερευνήσουμε,  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιήσουμε  τις  κατάλληλες 

ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές.

Πάνω  στην  ιδέα  της  ανάγκης  βασίζεται  η  δημιουργία  των  αναλυτικών 

προγραμμάτων για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Η ανάλυση της έννοιας «ανάγκη» 

αποτελεί παραταύτα σημείο άσκησης κριτικής και αμφισβήτησης της χρήσης της ως 

βάση για  την  ανάπτυξη θεωρίας  για  τα  αναλυτικά  προγράμματα.  Σύμφωνα με  τον 

Jarvis, (2004:298) μερικές φορές οι «επιθυμίες» ή τα «ενδιαφέροντα» αντικαθιστούν 

τις  «ανάγκες»,  με  αποτέλεσμα  να  χάνεται  η  ηθική  χροιά.  Ο  Rogers (1999:125) 
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διαχωρίζει   τις  «ανάγκες»  από  τις  «επιθυμίες»  λέγοντας  ότι  οι  «ανάγκες» 

προσδιορίζονται  εξωτερικά  και  οι  «επιθυμίες»  εσωτερικά.  Όπως  αναφέρει  ο  Jarvis 

(2004:299), ο Dearden επισημαίνοντας την αδυναμία της έννοιας ανάγκη να συμβάλλει 

στο σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων της εκπαίδευσης ενηλίκων αναφέρει 

ότι: οι ανάγκες που διαγιγνώσκονται ως τέτοιες σύμφωνα με ένα κανόνα μπορεί να 

αναιρεθούν λόγω απόρριψης της εγκυρότητας του κανόνα. Η έννοια λοιπόν «ανάγκη» 

είναι πολυδιάστατη και παρά την αμφισβήτηση που δέχεται, αποτελεί βασικό κριτήριο 

στο σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους ενήλικες,  

Στην  παρούσα  εργασία  θα  διερευνηθούν  οι  επιμορφωτικές  ανάγκες  των 

διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες προσδιορίζονται 

σύμφωνα με την οικονομική και δομολειτουργική προσέγγιση, εστιάζοντας στη διαφορά 

μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης  και της ικανότητας που θεωρείται αναγκαία, για 

την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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 6.2.  Η αναγκαιότητα διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών

Η διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών ορίζεται από τον Καραλή ως:

η συστηματική ερευνητική διαδικασία, η οποία προσδιορίζει   τις  εκπαιδευτικές ανάγκες ενός 

πληθυσμού-στόχου σε σχέση με ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς22. Η διαδικασία αυτή καταλήγει 

στον  προσδιορισμό  του  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  μιας  παρέμβασης  που  αναφέρεται  στο 

συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλειμμάτων 

του σε σχέση με το πλαίσιο αναφοράς. 
                                                                 Καραλής (2005:20)  

Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί μία διαδικασία απαραίτητη για 

τον ποιοτικότερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων 

αφού ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων και η σύνδεσή 

τους με τους στόχους του προγράμματος εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά του 

και ευνοούν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων (Καραλής, 2005). Σύμφωνα με τους 

Καψάλη & Παπασταμάτη (2000:25-28) τα στάδια στο σχεδιασμό ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος είναι τα εξής:

α.  Μελέτη  της  υπάρχουσας  κατάστασης,  διερεύνηση  και  καταγραφή  των 

επιμορφωτικών  αναγκών  του  πληθυσμού-στόχου  και  ανάλυση  των  σημαντικών 

δεδομένων και προβλημάτων.

β. Καθορισμός του γενικότερου επιμορφωτικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του 

προγράμματος.

γ. Επιλογή των περιεχομένων και δόμηση του προγράμματος.

22  Το πλαίσιο αναφοράς στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η σχολική μονάδα και ο πληθυσμός-

στόχος είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας.
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δ. Σχεδιασμός των στρατηγικών διδασκαλίας και επιλογή των επιμορφωτικών μεθόδων 

και πρακτικών.

ε. Δόμηση και εφαρμογή του προγράμματος.

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού-στόχου, που γίνεται 

στο πρώτο στάδιο είναι απαραίτητη για όλα τα επόμενα στάδια (προσδιορισμό σκοπών 

και  στόχων,  επιλογή  και  δόμηση  του  περιεχόμενου  του  προγράμματος,  επιλογή 

διδακτικών μεθόδων, υλικού, εκπαιδευτών κτλ.)

Οι  ενήλικοι  εκπαιδευόμενοι   για  να  συμμετέχουν  σε  ένα  εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα,  πρέπει να αισθάνονται την ανάγκη να μάθουν. Ένα σημαντικό κίνητρο για 

αυτούς αποτελεί  η σύνδεση της επιμόρφωσης με  την εργασία ή το τμήμα της εργασίας 

που  αυτοί  θεωρούν  ως  το  πλέον  σημαντικό  (Παγκάκης,  2003).  Τα  επιμορφωτικά 

επομένως προγράμματα που τους αφορούν πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και να προάγουν την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη.

Για  τη  διερεύνηση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  του  πληθυσμού-στόχου 

απαραίτητη είναι η συγκέντρωση των βασικών του χαρακτηριστικών, μια διαδικασία 

που σύμφωνα με το Χασάπη (2000:27), περιλαμβάνει τα εξής:

• Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία)

• Εκπαιδευτικά και  μορφωτικά χαρακτηριστικά (επίπεδο εκπαίδευσης,  ύπαρξη 

προηγούμενης επιμόρφωσης)

• Επαγγελματική εμπειρία (χρονική διάρκεια)

• Είδος εργασιακής σχέσης (θέση)

• Παρουσίαση των βασικών προβλημάτων 

Επίσης είναι αναγκαία η ανάλυση του πλαισίου αναφοράς η οποία σύμφωνα με 

το Χασάπη (2000), πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

• την  αποτύπωση  της  οργανωτικής  δομής  και  λειτουργίας  των  σχολικών 

μονάδων, όπως και τον προσδιορισμό των στόχων και του περιεχομένου των 

βασικών δραστηριοτήτων που επιτελούν. 

• τον προσδιορισμό και  την περιγραφή των σημαντικότερων παραγόντων που 

επηρεάζουν τη λειτουργία και την οργάνωση των σχολικών μονάδων

• την  καταγραφή  του  περιεχομένου  και  των  πρακτικών  των  καθιερωμένων 

δραστηριοτήτων  επιμόρφωσης  που  αναπτύσσονται  για  τους  διευθυντές  των 

σχολικών μονάδων.
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• τον εντοπισμό και  την καταγραφή των αναγκαίων γνώσεων,  δεξιοτήτων και 

στάσεων που απαιτούνται για την επαρκή εκτέλεση των διοικητικών εργασιών 

των διευθυντών.

6.3. Επισκόπηση συναφών ερευνών στη βιβλιογραφία

Κάνοντας μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με έρευνες που αφορούν 

τον αποτελεσματικό διευθυντή και τις επιμορφωτικές του ανάγκες διαπιστώνεται ότι, 

παρά την επιστημονική συζήτηση των τελευταίων χρόνων σε ότι αφορά τη διεύθυνση 

του σχολείου  και  τη  σημασία  της  στην  ευόδωση των στόχων  της  εκπαίδευσης,  οι 

έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι περιορισμένες και κυρίως αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι αποτελεσματικοί διευθυντές, καθώς και 

στις  αντιλήψεις  και  εκτιμήσεις  των  ίδιων  των  διευθυντών  για  το  έργο  τους.  Στις 

έρευνες αυτές, ενώ καταδεικνύεται η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών, δεν 

επιχειρείται  η  διερεύνηση  των  επιμορφωτικών  τους  αναγκών  με  αποτέλεσμα  να 

διαπιστώνεται η απουσία σχεδόν σχετικών ερευνών στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα σε μελέτη που διεξήγαγε ο Σαΐτης (1990) σε διευθυντές σχολικών 

μονάδων,  μόνο  το  33%  είχε  λάβει  επιμόρφωση,  ενώ  το  88%  δεν  είχε  ποτέ 

παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορούσε σε θέματα οργάνωσης και 

διοίκησης της εκπαίδευσης.

         Η Παπαναούμ (1995:84,114), πραγματοποίησε έρευνα σε διευθυντές σχολικών 

μονάδων δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  όπου το  60% των Υποκειμένων δήλωσε τη 

δυσαρέσκειά του για τις περιορισμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης που διαθέτουν ενώ στα 

συμπεράσματα της έρευνας τονίζεται ότι η συστηματική εκπαίδευση των διευθυντών 

σε  συνδυασμό  με  την  προοπτική  επαγγελματικής  εξέλιξής  τους  συμβάλλουν  στην 

αποτελεσματικότητά τους κατά την άσκηση του έργου τους.

         Σε άλλη έρευνα των Σαΐτη,  Τσιαμάση, Χατζή (1997) για  τους διευθυντές 

σχολικών μονάδων το 56,7% πιστεύει ότι η αναβάθμιση του διευθυντικού ρόλου θα 

επιτευχθεί με την επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης.
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Η  πρόσφατη  έρευνα  του  Παπαθωμά  (2006),  αναφέρεται  στις  επιμορφωτικές 

ανάγκες των διευθυντών σχολικών μονάδων όπως καταγράφηκαν σε σχολικές μονάδες 

του  Ν.  Θεσσαλονίκης  όπου  καταδεικνύεται  η  αναγκαιότητα  της  επιμόρφωσης  των 

διευθυντών. Συγκεκριμένα σε ποσοστό 41,03% οι διευθυντές δεν έχουν συμμετάσχει 

σε  καμία  επιμορφωτική  δραστηριότητα  που  αφορά θέματα διοίκησης της  σχολικής 

μονάδας  ενώ  θεωρούν  σε  ποσοστό  που  φτάνει  το  93,58%  ότι  υπάρχει  ανάγκη 

εξειδικευμένης  επιμόρφωσης  κυρίως  σε  θεματικές  που  αφορούν  την  «εισαγωγή 

εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών», την «ηγεσία στη σχολική μονάδα», «τη χρήση 

νέων  τεχνολογιών»,  την  «εκπαιδευτική  νομοθεσία»,  την  «παρακίνηση  του 

προσωπικού» και τη «διαχείριση συγκρούσεων».

Η  παρούσα  εργασία  επιχειρεί  να  κάνει  συγκριτική  αξιολόγηση  των 

αποτελεσμάτων της με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, ώστε να διεξαχθούν 

κάποια γενικά συμπεράσματα που προσδοκούν να βοηθήσουν τόσο στη βελτίωση των 

επιμορφωτικών  προγραμμάτων  που  θα  απευθύνονται  σε  διευθυντές  όσο  και  στη 

διεξαγωγή μελλοντικών σχετικών ερευνών.

Στην Κύπρο τώρα σε έρευνες που διεξήχθησαν στα δημόσια σχολεία Δημοτικής 

και Μέσης Εκπαίδευσης (Πασιαρδής, 1996, 1997, 1998) σχετικά με τις ανάγκες των 

διευθυντών, ως πιο σημαντικές αναδείχθηκαν ο «στρατηγικός σχεδιασμός για σχολική 

βελτίωση»  η  «ειδική  εκπαίδευση»,  η  «αξιολόγηση  προσωπικού  και  διεύθυνση»,  η 

«διαχείριση αναλυτικού προγράμματος», η «ανανέωση αναλυτικού προγράμματος» και 

η «αποτελεσματική εμπλοκή της κοινότητας και των γονέων στη ζωή του σχολείου». 

 Σε πιο πρόσφατη έρευνα του Πασιαρδή (2004:234-237) που πραγματοποιήθηκε 

στην Κύπρο και αφορούσε τον αποτελεσματικό διευθυντή, οι μεγαλύτερες ανάγκες που 

παρουσιάζονται  αναφέρονται  στη  «βελτίωση  της  αξιολόγησης  του  εκπαιδευτικού 

προσωπικού»,  στη  «βελτίωση του  σχολείου»,  στην  «ανάπτυξη  προγραμμάτων» και 

ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την ειδική εκπαίδευση, στην «επαγγελματική εξέλιξη και 

επιμόρφωση» και στις «διαπροσωπικές σχέσεις του προσωπικού του σχολείου».

Το  2005  διεξήχθη  στην  Κύπρο  έρευνα  για  τις  επαγγελματικές  ανάγκες  των 

διευθυντών  σχολείων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  από  τον  ΚΟΕΔ (Κυπριακός  Όμιλος 

Εκπαιδευτικής Διοίκησης), όπου οι διευθυντές δηλώνουν μικρές ως μέτριες ανάγκες 

βελτίωσης της απόδοσής τους, ενώ οι κύριες περιοχές βελτίωσης των διευθυντών είναι 

η  στήριξη/ενίσχυση  προσωπικού  για  επίτευξη  στόχων,  η  επίβλεψη  σχολείου  και  η 
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διαχείριση πόρων, η αξιολόγηση διδασκαλίας και η διοίκηση προσωπικού και τέλος η 

επικοινωνία και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του σχολείου23.

Στην Ευρώπη μελέτες που έχουν γίνει αναφορικά με τις ανάγκες των διευθυντών 

αναδεικνύουν ως πιο κοινές τη διαχείριση χρόνου, την παρατήρηση διδασκαλίας και τη 

συντήρηση του σχολείου.

Τέλος έρευνα που έγινε στη Μάλτα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι διευθυντές 

δημοτικού σχολείου αισθάνονται επιτακτικά την ανάγκη για επαγγελματική ανάπτυξη 

και  επιμόρφωση  σε  σημαντικές  περιοχές  όπως  η  ενδυνάμωση,  η  επαγγελματική 

ανάπτυξη και η αξιολόγηση του προσωπικού (Bezzina, 2001).

23 Τα συμπεράσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν σε ημερίδα του ΚΟΕΔ με θέμα «Η προετοιμασία των 
Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2005 στο 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



7.  Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

7.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας

       Η παρούσα μελέτη,  μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, θεωρεί ότι  η 

ανάγκη για αποτελεσματική εκπαιδευτική διοίκηση απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων 

δεξιοτήτων των διευθυντών σχολικών μονάδων. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας 

αναλύθηκαν  τόσο  τα  καθήκοντα  και  οι  αρμοδιότητες  των  διευθυντών  σχολικών 

μονάδων, όσο και οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες για την 

αποτελεσματική  άσκηση  του  διοικητικού  τους  έργου.  Η  ανάπτυξη  τόσο  των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων των διευθυντών,  όσο και  η  προσωπική ανάπτυξή τους, 

οδηγούν στην ανάγκη για σχεδιασμό αποτελεσματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων 

που θα στηρίζονται στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών τους, όπως αυτές 

εκφράζονται από τους ίδιους. 

         Το  κεντρικό  ερευνητικό  εγχείρημα  αυτής  της  μελέτης  έχει  ως  σκοπό τη 

διερεύνηση  των  επιμορφωτικών  αναγκών  των  διευθυντών  σχολικών  μονάδων 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Ν.  Πιερίας  όπως  τις  αντιλαμβάνονται  οι  ίδιοι. 

Πρόκειται για την   προσέγγιση  bottom-up,24 η οποία δίνει έμφαση στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες όπως αυτές εκφράζονται από τους ίδιους τους διευθυντές σχολικών μονάδων.

Ο  βασικός  σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  επιμερίζεται  στους  εξής  ειδικούς 

στόχους:

24 Με βάση την προσέγγιση  bottom-up εντοπίζονται οι  εκπαιδευτικές ανάγκες και οι  προσδοκίες στο 

επίπεδο του μεμονωμένου υπαλλήλου. Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες που 

εκφράζονται από τους ίδιους τους υπαλλήλους.
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• Να  καταγραφεί  ο  βαθμός  συμμετοχής  των  διευθυντών  σε  επιμορφωτικά 

προγράμματα  που  αφορούν  τη  διοίκηση  σχολικών  μονάδων  καθώς  και  οι 

θεματικές κατευθύνσεις αυτών των προγραμμάτων

• Να διαπιστωθεί ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές κατά 

την άσκηση του διοικητικού τους έργου και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισής 

τους από τους ίδιους.

• Να καταγραφούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντών σχολικών μονάδων 

όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται.

Η έρευνα που διενεργήθηκε είχε περιγραφικό χαρακτήρα (descriptive research) 

και δεν είχε σκοπό την αξιολόγηση του συστήματος της επαγγελματικής ανάπτυξης 

των διευθυντών. Τα αποτελέσματα ωστόσο της έρευνας μπορούν να τροφοδοτήσουν 

τους  επιμορφωτικούς  φορείς  με  στοιχεία  για  τη  βελτίωση  των  υφιστάμενων 

επιμορφωτικών .προγραμμάτων.

7.2. Τα ερευνητικά ερωτήματα

Με  βάση  τα  παραπάνω  η  παρούσα  έρευνα  διατυπώνει  τα  εξής  ερευνητικά 

ερωτήματα:

• Ποιος  είναι  ο  βαθμός  συμμετοχής  των  διευθυντών  σε  επιμορφωτικά 

προγράμματα που αφορούν τη διοίκηση σχολικών μονάδων;

• Ποια ήταν η θεματολογία και η μορφή της επιμόρφωσης που έλαβαν;

• Ποιοι  είναι  οι  τομείς  στους  οποίους  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  κατά  την 

άσκηση του διοικητικού τους έργου και ποιοι είναι οι  τρόποι αντιμετώπισης 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων;

• Ποια είναι η μορφή της επιμόρφωσης που επιθυμούν οι διευθυντές και ποια τα 

γνωστικά αντικείμενα στα οποία επιθυμούν να επιμορφωθούν;

7.3. Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας

Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  το  Μάρτιο  του  2009  σε  διευθυντές  σχολικών 

μονάδων  του  Νομού  Πιερίας.  Ο  πληθυσμός  της  έρευνας  είναι  οι  42  διευθυντές 

σχολικών μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας, στο 

1ο και 2ο Γραφείο. Λόγω του μικρού πληθυσμού των υποκειμένων της έρευνας, το 
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δείγμα  της  έρευνας  αποτέλεσαν  όλοι  οι  διευθυντές  σχολικών  μονάδων  από  τους 

οποίους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι 40 διευθυντές, που καλύπτουν το 95 % του 

πληθυσμού. 

Για τη συλλογή των δεδομένων, καταλληλότερο μεθοδολογικό εργαλείο κρίθηκε 

το  ερωτηματολόγιο,  εφόσον  πρόκειται  για  «έρευνες  πεδίου  ή  επισκόπησης»,  στις 

οποίες  εντάσσεται  και  η  παρούσα  έρευνα.  Η  χρήση  γραπτού,  ανώνυμου 

ερωτηματολογίου διευκολύνει από τη μια τα υποκείμενα της έρευνας να απαντήσουν 

γρήγορα και εύκολα και από την άλλη δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να συλλέξει 

τις πληροφορίες που χρειάζεται και αφορούν τα ερευνητικά ερωτήματα που έχει θέσει, 

ώστε να προχωρήσει στην καταγραφή και διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

των  διευθυντών  σχολικών  μονάδων  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  και  με  χαμηλό 

κόστος. Επιπλέον ένα ακόμη πλεονέκτημα της χρήσης του ερωτηματολογίου είναι η 

πληθώρα  στατιστικών  προγραμμάτων  για  γρήγορη  στατιστική  επεξεργασία  των 

πληροφοριών  που  έχουν  συλλεχθεί  (Παρασκευόπουλος,  1993).  Εξάλλου  το 

ερωτηματολόγιο, αποτελεί ίσως την περισσότερο διαδεδομένη ερευνητική τεχνική στη 

διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών (Καραλής, 2005).

Το  ερωτηματολόγιο  ως  μεθοδολογικό  εργαλείο  δεν  παρουσιάζει  μόνο  θετικά 

στοιχεία αλλά έχει και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία ο ερευνητής πρέπει να λάβει 

σοβαρά  υπόψη  του.  Σε  αυτά  συγκαταλέγονται  η  ανακρίβεια  στις  απαντήσεις  των 

υποκειμένων  καθώς  και  η  απουσία  αυθορμητισμού  και  ειλικρίνειας  τους,  λόγω 

απουσίας  της  προσωπικής  επαφής  με  τα  υποκείμενα  της  έρευνας.  Η  έλλειψη 

αυθορμητισμού  των  υποκειμένων  οφείλεται  και  στη  δυνατότητα  που  έχουν  να 

διαβάσουν  το  σύνολο  των  ερωτήσεων  πριν  να  απαντήσουν,  με  αποτέλεσμα  να 

εκλογικεύουν  τις  ερωτήσεις  και  να  επεξεργάζονται  τις  απαντήσεις  που  δίνουν.  

Υπάρχει  επίσης  ο  κίνδυνος  απώλειας  πολλών  ερωτηματολογίων,  λόγω  του 

χρονικού  διαστήματος  που  παρεμβάλλεται  ανάμεσα  στη  συμπλήρωση  των 

ερωτηματολογίων  μέχρι  την  επιστροφή  τους  (Βάμβουκας,  1993:234).  Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίστηκε με προσωπική επαφή με 

τους  ερωτηθέντες,  τόσο κατά την  διανομή των ερωτηματολογίων όσο και  κατά  τη 

συλλογή τους.

7.4. Το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο
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           α) Ο σχεδιασμός και οι άξονες του ερωτηματολογίου:

Τα  επιμέρους  ερευνητικά  ερωτήματα  έπαιξαν  ρόλο  στη  σύνταξη  του 

ερωτηματολογίου της έρευνας αποτελώντας τους κεντρικούς άξονες βάσει των οποίων 

σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο. Οι άξονες στους οποίους βασίστηκε η κατασκευή του 

ερωτηματολογίου ήταν :

• Η  αναζήτηση  του  μορφωτικού  υπόβαθρου  και  των  δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των διευθυντών.

• Η  αναζήτηση  πληροφοριών  για  τα  επιμορφωτικά  προγράμματα  στα  οποία 

έχουν συμμετάσχει οι διευθυντές σχολικών μονάδων Π.Ε. 

• Η  διερεύνηση  των  δυσκολιών  που  αντιμετωπίζουν  οι  διευθυντές  σχολικών 

μονάδων Π.Ε κατά την άσκηση του διοικητικού τους έργου.

•  Ο  εντοπισμός  των  επιμορφωτικών  αναγκών  των  διευθυντών  σχολικών 

μονάδων Π.Ε.

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία που 

αφορά  την  εκπαιδευτική  διοίκηση  όπως  και  στις  υπουργικές  εγκυκλίους  που 

αναφέρονται  στον  τρόπο  που  πρέπει  να  ασκεί  τα  καθήκοντά  του  ο  διευθυντής 

σχολικών μονάδων Π.Ε. 

Τα  ερωτηματολόγια  που  δόθηκαν  για  συμπλήρωση  συνοδεύονταν  από  μια 

επιστολή όπου αναφέρονταν ο σκοπός της έρευνας, οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωσή 

του και  την επισήμανση  για την  τήρηση της ανωνυμίας  των συμμετεχόντων στην 

έρευνα.

 Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι στην πλειοψηφία τους κλειστού τύπου, 

εκτός  από την  ερώτηση 30 -η  οποία είναι  ανοικτή ερώτηση- ώστε  η συλλογή των 

πληροφοριών να είναι ενιαία και ομοιόμορφη από όλους τους συμμετέχοντες και έτσι 

οι πληροφορίες να είναι συγκρίσιμες και να εκφράζουν τις πραγματικές διαφορές των 

ερωτώμενων  στο  υπό  εξέταση  φαινόμενο.  Οι  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  απαιτούν 

λιγότερη προσπάθεια με αποτέλεσμα να αυξάνονται  οι  πιθανότητες  να απαντηθούν 

όλες οι ερωτήσεις. Οι δυσκολίες επίσης ταξινόμησης είναι λιγότερες από αυτές των 

ανοιχτών  ερωτήσεων  (Κυριαζή,  2002).  Επίσης  σε  κάποιες  ερωτήσεις  δόθηκε  η 

δυνατότητα επιλογής από τα υποκείμενα και άλλης απάντησης (Άλλο τι;) από αυτές 

που αναφέρονται ήδη στο ερωτηματολόγιο.

           β) Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
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Το  τελικό  ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από  30  ερωτήσεις,  οι  οποίες 

κατανέμονται σε τέσσερα μέρη, σύμφωνα με τους άξονες στους οποίους βασίστηκε και 

αναφέρθηκαν  παραπάνω.  Στο  πρώτο  μέρος (ερωτήσεις  1,2,3,4,5,6,7,8,9),  γίνεται 

διερεύνηση δημογραφικών στοιχείων των διευθυντών (φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, 

μορφωτικό υπόβαθρο, οργανική θέση, χρόνια υπηρεσίας σε διευθυντική θέση).

Στο  δεύτερο μέρος (ερωτήσεις 10,11,12,13,14,15) διερευνάται η επιμορφωτική 

εμπειρία των υποκειμένων σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση της σχολικής μονάδας. 

Συγκεκριμένα η ερώτηση 10 διερευνά αν τα υποκείμενα έχουν επιμορφωθεί σε κάποιο 

γνωστικό  αντικείμενο  που  έχει  σχέση  με  τη  διοίκηση  της  σχολικής  μονάδας.  Η 

ερώτηση αυτή ήταν κλειστή και διχοτομημένη απαιτούσε δηλαδή, ένα ναι ή ένα όχι για 

την απάντησή της (Cohen & Manion, 1994). Χρησιμοποιήθηκε ως  ερώτηση – φίλτρο 

προσδιορίζοντας  δηλαδή,  ποιοι  ερωτώμενοι  είναι  κατάλληλοι  να  απαντήσουν  στην 

αμέσως επόμενη και ποιοι θα έπρεπε να υπερπηδήσουν κάποιες ερωτήσεις (Κυριαζή, 

2002:135).

Οι  ερωτήσεις 11,12 διερευνούν το φορέα και το χρόνο της επιμόρφωσης που 

έλαβαν τα υποκείμενα. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν πολλών επιλογών, μεταξύ πολλαπλών, 

μη αμοιβαίως αποκλειομένων εναλλακτικών απαντήσεων (Παρασκευόπουλος,1993). 

Η ερώτηση 13 διερευνά τα θέματα στα οποία έχουν επιμορφωθεί τα υποκείμενα.  Η 

ερώτηση  περιλάμβανε  ένα  πίνακα  από  θεματικά  αντικείμενα  από  τα  οποία  οι 

ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν σε ποια από αυτά επιμορφώθηκαν. Ήταν επίσης 

πολλών  επιλογών,  μεταξύ  πολλαπλών,  μη  αμοιβαίως  αποκλειομένων εναλλακτικών 

απαντήσεων. Στο τέλος δόθηκε και η επιλογή  άλλο, σε περίπτωση που υπήρχαν και 

άλλα θέματα που θα ήθελαν να αναφέρουν οι ερωτώμενοι που δεν περιλαμβάνονταν 

στον κατάλογο. 

Οι ερωτήσεις 14,15 διερευνούν τη γνώμη των υποκειμένων για την επιμόρφωση 

που έλαβαν. Η ερώτηση 15 ήταν πολλών επιλογών, μεταξύ πολλαπλών, μη αμοιβαίως 

αποκλειομένων εναλλακτικών απαντήσεων. Στο τέλος δόθηκε και η επιλογή άλλο όπως 

και στην ερώτηση 13.

Στο  τρίτο  μέρος  (ερωτήσεις  16,17,18,19,20) διερευνώνται  οι  δυσκολίες  που 

αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα κατά την άσκηση του έργου τους καθώς και ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους. Συγκεκριμένα η ερώτηση 16 διερευνά το χρόνο που δαπανούν τα 

υποκείμενα σε διάφορες δραστηριότητες κατά την άσκηση του έργου τους. Η ερώτηση 

17  διερευνά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα κατά την άσκηση του 

έργου τους.  Πρόκειται  για  ερώτηση ιεράρχησης όπου τα υποκείμενα καλούνται  να 
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ιεραρχήσουν τις επιλογές τους με κλίμακα από 1-4. Οι ερωτήσεις 18,19,20 διερευνούν 

τις αντιλήψεις των υποκειμένων για τη συμβολή των εμπειρικών γνώσεων  και της 

επιμόρφωσης  στην  αντιμετώπιση  των  δυσκολιών  που  αντιμετωπίζουν κατά  την 

άσκηση του έργου τους.

Στο  τέταρτο μέρος  (ερωτήσεις 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) διερευνώνται οι 

επιμορφωτικές ανάγκες των υποκειμένων. Συγκεκριμένα η  ερώτηση 21 διερευνά την 

άποψη των υποκειμένων για την ανάγκη εξειδικευμένης επιμόρφωσής τους σε θέματα 

διοίκησης  σχολικών  μονάδων.  Οι  ερωτήσεις  22,23,24,25,26,27,28 διερευνούν  τη 

θεματολογία,  τη  μορφή,  το  περιεχόμενο  και  την  οργάνωση  της  επιμόρφωσης  που 

επιθυμούν  τα  υποκείμενα.  Η  ερώτηση  22 είχε  τη  μορφή  της  ερώτησης  13  που 

αναφέραμε παραπάνω. Η ερώτηση 29 διερευνά το είδος των κίνητρων που επιθυμούν 

τα  υποκείμενα  για  συμμετοχή  τους  σε  επιμορφωτικές  δραστηριότητες  που  τους 

αφορούν και τέλος η ερώτηση 30, που είναι ανοιχτή, διερευνά την ύπαρξη καινοτόμων 

ιδεών  που  εκφράζονται  από  τα  υποκείμενα  και  αφορούν  την  επιμόρφωση  των 

διευθυντών.

7.5. Αξιοπιστία- εγκυρότητα

Η  κατασκευή  του  ερωτηματολογίου  της  έρευνας  έγινε  με  τρόπο  ώστε  να 

εξασφαλιστεί η εγκυρότητα25 και αξιοπιστία26 των αποτελεσμάτων της. Ο σκοπός των 

διαφόρων μεθόδων και  τεχνικών συλλογής στοιχείων είναι  η επίτευξη ακριβών και 

αξιόπιστων πληροφοριών που να είναι συναφείς με τα ερωτήματα της έρευνας (Φίλιας, 

2003). 

Οι  ερωτήσεις  του  ερωτηματολογίου,  όπως  αρχικά  κατασκευάστηκε,  ήταν 

σύντομες, απλές και κατανοητές, με σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης, διατυπωμένες σε 

προσωπικό  τόνο  για  να  δίνουν  απαντήσεις  και  αποτελέσματα  πιο  πιστά, 

συναισθηματικά ουδέτερες που δε φέρνουν σε δύσκολη θέση τον ερωτώμενο και δεν 

τον ωθούν σε συγκεκριμένη απάντηση (Βάμβουκας, 1993:257, Κελπανίδης, 1999:53). 

25 Η εγκυρότητα δείχνει κατά πόσο το ψυχομετρικό μέσο και κατά συνέπεια οι μετρήσεις που μας δίνει 

μετράει αυτό το οποίο προορίζεται να μετρήσει (Παρασκευόπουλος, 1993:77).

26 Αξιοπιστία σημαίνει η σταθερότητα της μέτρησης, δηλαδή έλλειψη διακυμάνσεων στο αποτέλεσμα 

της μέτρησης σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με το ίδιο όργανο μέτρησης κάτω από τις ίδιες συνθήκες 

(Παρασκευόπουλος, 1993:69).
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Επιπλέον  έγινε  προσπάθεια  να  συμπεριλάβουν  όλο  το  φάσμα  των  πιθανών 

απαντήσεων. Σε πολλές επίσης περιπτώσεις δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες 

να  εκφράσουν  και  άλλη  άποψη  πέρα  από  τις  προκαθορισμένες  εναλλακτικές 

απαντήσεις του ερωτηματολογίου (Cohen & Manion, 1994). 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, τα στοιχεία του οποίου στηρίχθηκαν 

σε  ερωτηματολόγιο  που  χρησιμοποιήθηκε  στα  πλαίσια  προηγούμενης  σχετικής 

έρευνας27,  ύστερα  από  την  εξασφάλιση  σχετικής  άδειας  που  δόθηκε  από  τον 

ερευνητή28, πριν τη διανομή του στους διευθυντές, αποφασίστηκε να εμπλουτισθεί και 

να τροποποιηθεί με βάση στοιχεία που προέκυψαν από συνεντεύξεις, ημι-δομημένης 

μορφής,  με  διευθυντές  σχολικών  μονάδων.  Κατόπιν  δόθηκε  σε  δύο  σχολικούς 

συμβούλους οι οποίοι θεώρησαν ότι  το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλα δομημένο 

ώστε  να  δώσει  τα  επιθυμητά  αποτελέσματα.  Τέλος  έγινε  μια  πιλοτική  δοκιμή  του 

ερωτηματολογίου (Pilot Study) (Bell, 2001:243) σε 5 διευθυντές σχολικών μονάδων. 

Οι  παρατηρήσεις  των  παραπάνω  διευθυντών  λήφθηκαν  υπόψη  για  την  τελική 

διαμόρφωση του ερωτηματολογίου ενώ έδειξε ότι τα στοιχεία του ερωτηματολογίου 

ήταν αρκετά σαφή και κατανοητά.

7.6. Η διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων

Η  επίδοση  των  ερωτηματολογίων  στους  διευθυντές  έγινε  με  τη  βοήθεια  της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας και πραγματοποιήθηκε το 

Μάρτιο του 2009. Η ερευνήτρια αφού προηγουμένως ενημερώθηκε από το Γραφείο 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ακριβή αριθμό των διευθυντών που υπηρετούσαν 

στα σχολεία του Νομού Πιερίας, ήρθε προσωπικά σε επαφή με όλους τους διευθυντές 

των σχολικών μονάδων που απευθύνθηκε, με τη θερμή παράκληση για συμπλήρωση 

και επιστροφή του ερωτηματολογίου, αφού πρώτα ενημέρωσε αναλυτικά για το σκοπό 

της έρευνας. Η διαδικασία συμπλήρωσής του απαιτούσε περίπου 15 λεπτά.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας συνόδευε  επιστολή,29 η οποία ενημέρωνε τους 

διευθυντές για το σκοπό της έρευνας όπως και για τη σημασία που έχει η συμμετοχή 

27 Η έρευνα διενεργήθηκε στο Ν. Θεσσαλονίκης, τον Αύγουστο του 2006, στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας του κ. Παπαθωμά Ιωάννη (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ).
28 Βλ. στο Παράρτημα ΙΙΙ.
29 Βλ. στο Παράρτημα Ι.
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τους στη διεκπεραίωσή της. Επίσης δίνονταν οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωσή του 

καθώς και διαβεβαιώσεις για το απόρρητο των απαντήσεών τους  (Κυριαζή, 2002). 

Η επιστροφή των ερωτηματολογίων έγινε και πάλι με προσωπική επαφή  με τους 

διευθυντές, έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Η 

έρευνα ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2009. Από τα 42 ερωτηματολόγια που δόθηκαν 

επιστράφηκαν τα 40 (ποσοστό 95%).

Εδώ θα ήταν ίσως σκόπιμο να τονίσουμε ότι όλοι οι διευθυντές δεν έδειξαν την 

ίδια προθυμία να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο δικαιολογώντας αυτή τους την 

απροθυμία  λόγω  έλλειψης  χρόνου  ή  λόγω μη  εξοικείωσής  τους  σε  τέτοιου  είδους 

διαδικασίες  καταγραφής  των  επιμορφωτικών  τους  αναγκών.  Στην  πλειοψηφία  τους 

όμως δέχτηκαν να συνεργαστούν πρόθυμα στη διεξαγωγή της έρευνας.

7.7. Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων

Μετά  τη  συγκέντρωση  των  ερωτηματολογίων  του  δείγματος  ακολούθησε  η 

στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων με τη βοήθεια του στατιστικού 

προγράμματος SPSS 14, αφού προηγουμένως έγινε απαρίθμηση των ερωτηματολογίων 

και η κωδικοποίηση των απαντήσεων που δόθηκαν από τα Υποκείμενα της έρευνας30. 

Η  επεξεργασία  των δεδομένων  της  έρευνας  κινείται  στο  πλαίσιο  της  περιγραφικής 

στατιστικής,  αναλύονται  δηλαδή  οι  συχνότητες  μεταβλητών,  συσχετίζονται  δύο 

μεταβλητές  μεταξύ  τους  και  γίνεται  ανάλυση  παραγόντων  (Βάμβουκας,  1993, 

Κελπανίδης, 1999). 

30 Η ερευνήτρια οφείλει να ευχαριστήσει όλους τους διευθυντές/ντριες που έλαβαν μέρος στην έρευνα 

και συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή της.
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8. Τα αποτελέσματα της έρευνας

8.1. Περιγραφή δείγματος (Μέρος Α΄)

Στο  πρώτο μέρος  του  ερωτηματολογίου  συλλέχθηκαν εκείνα  τα  στοιχεία  που 

συνθέτουν το προφίλ των διευθυντών/ντριών του δείγματος σε σχέση με το φύλο, την 

ηλικία, την επαγγελματική εμπειρία, τις σπουδές και την εμπειρία τους σε διευθυντική 

θέση. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ  1:  Δηµογραφικά  στοιχεία  των  διευθυντών/ντριών  που  συµµετείχαν  στην  έρευνα 

(ερωτήσεις 1-9)

Ν %

ΦΥΛΟ Άνδρες
Γυναίκες 

36
4 
 

90
10 
 

ΗΛΙΚΙΑ Μέχρι 40
41-45
46-50
51-55
56-60
Άνω των 60

1
14
14
6
4 
1

2,5
35,5
35,5
15,0
10,0
2,5

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-21
22-28
29-35

6
25
9

15,0
62,5
22,5

ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άλλη ανώτατης σχολή 
Παιδαγωγικό Τμήμα ή 
Εξομοίωση
Διδασκαλείο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

9
35

19
5
1

22,5
67,5

47,5
12,5
2,5
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ναι

Όχι
15
25

37,5
62,5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Η/Υ Ναι

Όχι
35
5

87,5
12,5

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ

6θέσιο
7θέσιο+

19
21

47,5
52,5

ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ

Τυπικό
Ολοήμερο

20
20

50,0
50,0

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

1-4
5-8
8-15
15+

18
12
6
4

45,0
30,0
15,0
10,0

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1-4
5-8
8-15
15+

30
6
1
3

75,0
15,0
2,5
7,5
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8.2. Το επιμορφωτικό υπόβαθρο των διευθυντών/ντριών (Μέρος Β΄)

8.2.1. Επιμόρφωση των διευθυντών σε γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση με 

τη διοίκηση της σχολικής μονάδας

Σύμφωνα με την έρευνα μόνο το 30 % των Υποκειμένων έχει συμμετάσχει σε 

επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν τη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Το 

υπόλοιπο 70% δεν έχει λάβει ανάλογη επιμόρφωση. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη 

μικρή  συμμετοχή  των  διευθυντών/ντριών  σε  επιμορφωτικά  προγράμματα  και  την 

ύπαρξη κατά συνέπεια επιμορφωτικών αναγκών των Υποκειμένων της έρευνας.

8.2.2.  Μορφή  και  περιεχόμενο  των  επιμορφωτικών  δραστηριοτήτων  των 

διευθυντών 

Όσον αφορά τους φορείς των επιμορφωτικών δρατσηριοτήτων των διευθυντών 

στο  γράφημα 1 φαίνεται  ότι  επί  του  συνόλου  των διευθυντών/ντριών  που  έλαβαν 

επιμόρφωση το μεγαλύτερο ποσοστό 66,7% επιμορφώθηκε από το ΕΚΔΔ γεγονός που 

καταδεικνύει ότι  ο  φορέας αυτός προσφέρει  αρκετά μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών 

προγραμμάτων  που  αφορούν  τη  διοίκηση.  Το  16.7%  επιμορφώθηκε  από  τα  ΑΕΙ, 

επίσης το 16,7% από τα ΠΕΚ, το 8,3% από το ΠΙ και ένα ποσοστό 8,3% δε γνώριζε το 

φορέα  από  τον  οποίο  επιμορφώθηκε.  Παρατηρούμε  λοιπόν  ότι  υπάρχει  ποικιλία 

φορέων που έχουν αναλάβει την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε 

θέματα διοίκησης με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται ένας φορέας εξειδικευμένος σε 

αυτό τον τομέα.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1:  Φορέα; επιμόρφωσης (ερώτηση 11)

Σε  σχέση  με  τη  χρονική  διάρκεια  των  επιμορφωτικών  δραστηριοτήτων  που 

έλαβαν μέρος οι διευθυντές/ντριες το 75% έλαβε ημερήσια ή ολιγοήμερη επιμόρφωση, 

το 16,7% εξάμηνη, το 8,3% τρίμηνη και το 8,3% ετήσια.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης  (ερώτηση 12)

12.  Πόσος  ήταν  ο  χρόνος 

επιμόρφωσης;
Ν

Ποσοστό

περιπτώσεων στο 

σύνολο των 40 

ατόμων

Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο 

των 12 ατόμων που 

παρακολούθησαν κάποια 

πρόγραμμα επιμόρφωσης
Ημερήσια ή Ολιγοήμερη 9 22,5% 75,0%
Τρίμηνη 1 2,5% 8,3%
Εξάμηνη 2 5,0% 16,7%
Ετήσια 1 2,5% 8,3%
Σύνολο 13

Οι  διευθυντές/ντριες  κλήθηκαν  να  δηλώσουν  τις  θεματικές  κατευθύνσεις  στις 

οποίες έχουν επιμορφωθεί και αφορούν στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα θέματα που 

κυριαρχούν είναι η «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης» με ποσοστό 66,7%, η 

«Χρήση νέων τεχνολογιών» με ποσοστό 50,0%, η «Εκπαιδευτική νομοθεσία» και τα 

«Καθήκοντα  διευθυντών  σχολικών  μονάδων»  με  ποσοστό  41,7%  το  καθένα  και  η 

«Διαχείριση συγκρούσεων» με ποσοστό 33,3%.

5,0%

16,7%

5,0%

16,7%

2,5%
8,3%

20,0%

66,7%

2,5%
8,3%

ΠΕΚ ΑΕΙ Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας
Διοίκησης

Δε γνωρίζω

Στο σύνολο των ατόμων 
που έλαβαν μέρος στην 

11. Ποιος ήταν ο φορέας επιμόρφωσης;

Στο σύνολο των ατόμων
που παρακολούθησαν κάποιο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης

Στο σύνολο των ατόμων που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα

102



ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Θεματικές κατευθύνσεις της επιμόρφωσης  (ερώτηση 13)

13. Τα θέματα της επιμόρφωσης που λάβατε 

ήταν σχετικά με κάποια από τα παρακάτω 

θέματα;

Ν

Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο των 12 

ατόμων που παρακολούθησαν 

κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών 1 8,3%
Διαχείριση συγκρούσεων 4 33,3%
Διαχείριση χρόνου 3 25,0%
Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών 1 8,3%
Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες 0 ,0%
Εκπαιδευτική νομοθεσία 5 41,7%
Η επικοινωνία της σχολικές μονάδες 1 8,3%
Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης 1 8,3%
Ηγεσία στη σχολική μονάδα 3 25,0%
Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 0 ,0%
Καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων 5 41,7%
Ξένα εκπαιδευτικά συστήματα 0 ,0%
Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων 2 16,7%
Οργάνωση γραφείου και αρχείου 1 8,3%
Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 8 66,7%
Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού 3 25,0%
Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική 

μονάδα
3 25,0%

Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ 6 50,0%
Σύνολο 47

Τα αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  τα  θέματα  που  εμφανίζονται  περισσότερο,  αν 

εξαιρέσουμε τη «Διαχείριση συγκρούσεων», είναι γενικού ενδιαφέροντος ενώ θέματα 

με πιο εξειδικευμένο αντικείμενο που αφορούν το σύγχρονο ρόλο του διευθυντή όπως 

η «Διαχείριση χρόνου», η «Ηγεσία στη σχολική μονάδα», η «Παρακίνηση-Παρώθηση 

προσωπικού»  και  ο  «Προγραμματισμός  και  αξιολόγηση  στη  σχολική  μονάδα» 

εμφανίζονται σε μικρότερο ποσοστό (25,0% το καθένα)

.

8.2.3. Βαθμός ικανοποίησης των διευθυντών από επιμορφωτικές δραστηριότητες

Βλέποντας  το  γράφημα  2  παρατηρούμε  ότι  όσον  αφορά  στη  γνώμη  των 

διευθυντών  για  την  επιμόρφωση την  οποία  έλαβαν  το  75% απάντησε ότι  βοήθησε 

«αρκετά»,  το  16,7%  απάντησε  «λίγο»  και  το  8.3%  απάντησε  «πολύ».  Αυτό  που 

103



συμπεραίνουμε είναι  ότι  οι  διευθυντές παρά το γεγονός ότι  θεωρούν σημαντική τη 

συμβολή  της  επιμόρφωσης  στην  άσκηση  του  έργου  τους,  σε  πολύ  μικρό  ποσοστό 

δηλώνουν  ότι  συνέβαλε  «πολύ»,  πράγμα  που  ίσως  να  αντικατοπτρίζει  την 

αναποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που παρακολούθησαν.

ΛΙΓΟ
16,7%

ΑΡΚΕΤΑ
75,0%

ΠΟΛΥ
8,3%

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Συμβολή τη επιμόρφωσης στην άσκηση του διευθυντικού έργου  (ερώτηση 14)

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση
2,92 0,515

Σε  σχέση  με  τις  προτάσεις  των  διευθυντών/ντριών  που  επιμορφώθηκαν  για 

βελτίωση  των  επιμορφωτικών  προγραμμάτων,  παρατηρούμε  ότι  αναφέρεται  με 

ποσοστό  66,7%  η  ανάγκη  αύξησης  της  χρονικής  διάρκειας  των  προγραμμάτων, 

γεγονός  που  εντοπίστηκε  και  στη  ερώτηση  για  τη  χρονική  διάρκεια  των 

επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στις οποίες έλαβαν μέρος οι διευθυντές (βλ. πίνακα 2) 

όπου κυριαρχεί η ημερήσια ή ολιγοήμερη επιμόρφωση. Σε ποσοστό 58,3% υπάρχει η 

ανάγκη για βελτίωση του επιμορφωτικού υλικού,  σε  ποσοστό 33,3% η ανάγκη για 

βελτίωση του  περιεχομένου  των επιμορφωτικών προγραμμάτων  ενώ ακολουθούν η 

ανάγκη για βελτίωση της μεθόδου διδασκαλίας με ποσοστό 25,0%, το επίπεδο των 

επιμορφωτών με ποσοστό 16,7% και ο χώρος επιμόρφωσης με ποσοστό 8,3%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Προτάσεις για βελτίωση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (ερώτηση 15)

15.  Τι  θα  έπρεπε  να  βελτιωθεί  κατά  τη 

γνώμη  σας  στο  επιμορφωτικό  πρόγραμμα 

που παρακολουθήσατε;

Ν

Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο των 12 

ατόμων που παρακολούθησαν 

κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης
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Μέθοδος διδασκαλίας 3 25,0%
Η χρονική διάρκεια να αυξηθεί 8 66,7%
Ο χώρος επιμόρφωσης 1 8,3%
Το επιμορφωτικό υλικό 7 58,3%
Το επίπεδο των επιμορφωτών 2 16,7%
Το περιεχόμενο 4 33,3%
Σύνολο 25

Οι  ενστάσεις  επομένως  των  διευθυντών  αφορούν  περισσότερο  τη  χρονική 

διάρκεια,  το  επιμορφωτικό  υλικό  και  το  περιεχόμενο  των  επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που παρακολούθησαν.

8.3.  Η  γνώμη  των  διευθυντών/ντριών  για  τις  δυσκολίες  που 

αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του διευθυντικού έργου (Μέρος Γ΄)

8.3.1.  Κατανομή  του  επαγγελματικού  χρόνου  των  διευθυντών/ντριών  και  οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
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Στον  πίνακα  5  φαίνεται  η  κατανομή  του  επαγγελματικού  χρόνου  των 

διευθυντών/ντριών και οι δραστηριότητες στις οποίες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 

καθώς και αυτές που τους απασχολούν λιγότερο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κατανομή του επαγγελματικού χρόνου των διευθυντών/ντριών  (ερώτηση 16)

16.  Πόσο  χρόνο 

δαπανάτε για κάθε μία 

από  τις  παρακάτω 

δραστηριότητες  κατά 

την άσκηση του έργου 

σας;

Λίγο χρόνο Αρκετό χρόνο Πολύ χρόνο

 Δραστηριότητα Ν % Ν % Ν % Μ.Ο Τ.Α
Αλληλογραφία 11 27,5 24 60,0 5 12,5 1,85 0,622

Διαχείριση συγκρούσεων
 μαθητών

14 35,0 22 55,0 4 10,0 1,75 0,630

 Διαχείριση συγκρούσεων
 προσωπικού

33 82,5 6 15 1 2,5 1,20 0,464

Εξωτερικές εργασίες 
του σχολείου

4 10,0 30 75,0 6 15,0 2,05 0,504

Επικοινωνία με γονείς 7 17,5 25 62,5 8 20,0 2,03 0,620

Επικοινωνία με το Γραφείο 
Εκπαίδευσης

16 40,0 21 52,5 3 7,5 1,68 0,616

Επικοινωνία με το Σχολικό 
Σύμβουλο

22 55,0 17 42,5 1 2,5 1,48 0,554

Μέριμνα για επισκευές και
 συντήρηση του σχολείου

1 2,5 17 42,5 22 55,0 2,53 0,554

 Νομοθεσία (εύρεση του
 κατάλληλου Νόμου)

20 50,0 20 50,0 0 ,0 1,50 0,506

 Οικονομική διαχείριση 6 15,0 16 40,0 18 45,0 2,30 0,723

 Οργάνωση και τήρηση
 του αρχείου

5 12,5 28 70,0 7 17,5 2,05 0,552

 Οργάνωση εκδηλώσεων
 του σχολείου

8 20,0 29 72,5 3 7,5 1,88 0,516

Παρακολούθηση προόδου
 μαθητών

15 37,5 22 55,0 3 7,5 1,70 0,608

Προγραμματισμός των 
δράσεων του σχολείου

2 5,0 28 70,0 10 25,0 2,20 0,516

 Συμβουλευτική υποστήριξη 
μαθητών με επιθετική 
συμπεριφορά

6 15,0 23 57,5 11 27,5 2,13 0,648

Οι διευθυντές/ντριες φαίνονται να δαπανούν «Πολύ χρόνο» στη «Μέριμνα για 

επισκευές  και  συντήρηση  του  σχολείου»  σε  ποσοστό  55,0%,  στην  «Οικονομική 

διαχείριση»  σε  ποσοστό  45,0%,  στην  «Συμβουλευτική  υποστήριξη  μαθητών  με 
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επιθετική συμπεριφορά» σε ποσοστό 27,5% και στον «Προγραμματισμό των δράσεων 

του  σχολείου»  σε  ποσοστό  25,0%.  Επίσης  «Αρκετό  χρόνο»  αφιερώνουν  στις 

«Εξωτερικές  εργασίες  του  σχολείου»  σε  ποσοστό  75,0%,  στην  «Οργάνωση 

εκδηλώσεων του σχολείου» σε ποσοστό 72,5% και στην «Οργάνωση και τήρηση του 

αρχείου»  και  «Προγραμματισμό  των  δράσεων  του  σχολείου»  σε  ποσοστό  70,0%. 

Αντίθετα δαπανούν «Λίγο χρόνο» για τη «Διαχείριση συγκρούσεων του προσωπικού» 

σε ποσοστό 82,5%, για την «Επικοινωνία με το Σχολικό Σύμβουλο» σε ποσοστό 55,0% 

και τη «Νομοθεσία» σε ποσοστό 50,0%.

Σχετικά  με  τις  σημαντικότερες  δυσκολίες  (1η-4η θέση)  που αντιμετωπίζουν οι 

διευθυντές/ντριες κατά την άσκηση του έργου τους παρατηρούμε στον πίνακα 6 ότι με 

ποσοστό  42,5%  η  «Συμπεριφορά  των  μαθητών-Διατήρηση  της  πειθαρχίας» 

εμφανίζεται ως σημαντική δυσκολία και δηλώνεται στη 2η θέση σε βαθμό δυσκολίας 

από 8 διευθυντές/ντριες. Ακολουθούν η «Οικονομική διαχείριση», η οποία με ποσοστό 

40,0%  δηλώνεται  ως  σημαντική  δυσκολία  και  μάλιστα  έχει  τοποθετηθεί  στην 

ιεράρχηση που έγινε από τους  διευθυντές/ντριες  στην 1η θέση δυσκολίας από τους 

περισσότερους διευθυντές/ντριες (8), η «Εισαγωγή αλλαγών-καινοτομιών» με ποσοστό 

37,5%  η  οποία  δηλώθηκε  1η σε  βαθμό  δυσκολίας  από  6  διευθυντές/ντριες  και  η 

«Διαχείριση συγκρούσεων» με ποσοστό 30,0% που δηλώθηκε στην 1η θέση σε βαθμό 

δυσκολίας  από 5 διευθυντές/ντριες.  Η δεσπόζουσα τιμή για  την 3η θέση σε  βαθμό 

δυσκολίας  παρατηρείται   στην  «Οικονομική  διαχείριση»,  τη  «Συμπεριφορά  των 

μαθητών-Διατήρηση  της  πειθαρχίας»  και  τη  «Χρήση  νέων  τεχνολογιών»  που 

δηλώθηκαν από 4 διευθυντές/ντριες. Η δεσπόζουσα τιμή για την 4η θέση σε βαθμό 

δυσκολίας  παρατηρείται  στη  «Διαχείριση  χρόνου»  που  δηλώθηκε  από  4 

διευθυντές/ντριες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Τομείς στους οποίους οι διευθυντές/ντριες αντιμετωπίζουν δυσκολία (ερώτηση 17)

17. Σε  ποιους  από τους 

παρακάτω τομείς 

αντιμετωπίζετε δυσκολίες 

κατά την άσκηση του 

διευθυντικού σας έργου;

Δηλώθηκε δυσκολία
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 Τομείς δραστηριοτήτων 1η 2η 3η 4η Σύνολο %
Διαχείριση συγκρούσεων 5 3 3 1 12 30,0
Διαχείριση χρόνου 1 1 2 4 8 20,0
Εισαγωγή αλλαγών-καινοτομιών 6 3 3 3 15 37,5
Εκπαιδευτική νομοθεσία 0 0 0 1 1 2,5
Οικονομική διαχείριση 8 2 4 2 16 40,0
Οργάνωση και τήρηση αρχείου 1 1 2 1 5 12,5
Προγραμματισμός και οργάνωση 
εκπαιδευτικών και 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων

3 3 0 3 9 22,5

Συμπεριφορά μαθητών-
Διατήρηση πειθαρχίας

3 8 4 2 17 42,5

Σχέσεις με γονείς 1 3 2 1 7 17,5
Σχέσεις με προϊστάμενο 0 0 0 0 0    ,0
Σχέσεις με τους τοπικούς φορείς 4 2 1 2 9 22,5
Σχέσεις με το Σχολικό Σύμβουλο 0 1 0 0 1 2,5
Σχέσεις με συναδέλφους 0 0 1 2 3 7,5
Χρήση νέων τεχνολογιών 1 1 4 1 7 17,5
Δεν αντιμετωπίζω καμία δυσκολία 8 0 0 0 8 20,0

Όσον αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

διευθυντές παρατηρούμε από το γράφημα 3 ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία σε 

ποσοστό 87,5% οι διευθυντές στηρίζονται στην εμπειρία τους, ενώ σε ποσοστό επίσης 

αρκετά  μεγάλο,  55,0%,  αναζητούν  βοήθεια  από  έμπειρους  συναδέλφους  και 

ακολουθούν, η βοήθεια από προϊσταμένους (37,5%), η αναζήτηση λύσεων μέσω της 

αυτομόρφωσης (32,5%) και σε ποσοστό 10,0% αντίστοιχα αναζητούν βοήθεια από τον 

υποδιευθυντή ή ανατρέχουν σε γνώσεις που έλαβαν από επιμόρφωση.

55,0%

37,5%

10,0%

32,5%

10,0%

87,5%

Ζητώ τη
βοήθεια πιο
έμπειρων

διευθυντών

Ζητώ τη
βοήθεια των

προϊσταμένων
μου

Ζητώ τη
βοήθεια του

υποδιευθυντή

Με
αυτομόρφωση

μέσα από
βιβλία και

επιστημονικά
περιοδικά

Με βοηθά η
επιμόρφωση
που έλαβα

Οι δυσκολίες
ξεπερνιούνται
όσο αυξάνεται
η εμπειρία μου

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών κατά την άσκηση του διευθυντικού έργου 

(ερώτηση 18)
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8.3.2. Η γνώμη των διευθυντών/ντριών για τη συμβολή των επιστημονικών και 

εμπειρικών γνώσεων στην άσκηση του έργου τους

Παρατηρώντας  τον  πίνακα  7  συμπεραίνουμε  ότι  η  εμπειρία  συμβάλλει 

περισσότερο  από  τις  επιστημονικές  γνώσεις  σε  όλους  σχεδόν  τους  τομείς 

δραστηριότητας των διευθυντών/ντριών. Έτσι εμπιστεύεται την εμπειρία του για την 

«Επικοινωνία με προϊσταμένους και υφισταμένους» το 55,0% και για την «Οργάνωση 

γραφείου  και  αρχείου»  το  47,5%.  Τις  επιστημονικές  γνώσεις  τις  εμπιστεύονται  οι 

διευθυντές/ντριες σε ποσοστό 50,0% για τις «Σχέσεις με γονείς και μαθητές», ενώ σε 

αυτό  τον  τομέα  θεωρούν  αποτελεσματικότερο,  με  ποσοστό  67,5%,  το  συνδυασμό 

εμπειρίας και επιστημονικών γνώσεων. Το συνδυασμό αυτό εμπιστεύονται σε ποσοστό 

65,0% και για τη «Λήψη αποφάσεων» και σε ποσοστό 60,0% για τη «Διαχείριση των 

συγκρούσεων».  Παρατηρούμε  επίσης  ότι  σε  δυο  τομείς,  την  «Επικοινωνία  με 

προϊσταμένους και υφισταμένους» και την «Οικονομική διαχείριση» το ποσοστό των 

διευθυντών/ντριών που εμπιστεύονται την εμπειρία από το συνδυασμό εμπειρίας και 

επιστημονικής γνώσης είναι μεγαλύτερο.

ΠΙΝΑΚΑΣ  7 :  Συμβολή  των  επιστημονικών  και  εμπειρικών  γνώσεων  στην  άσκηση  του 

διευθυντικού έργου (ερώτηση 19)

19. Σε ποιους από τους 

παρακάτω τομείς 

εμπιστεύεστε την εμπειρία 

σας και σε ποιους τις 

επιστημονικές σας 

γνώσεις;

Εμπειρία Επιστημονικές 
γνώσεις

Και τα δύο

Τομείς δραστηριότητας Ν % Ν % Ν %
Διαχείριση συγκρούσεων μέσα 
στο σχολείο

14 35,0 2 5,0 24 60,0

Επικοινωνία με προϊσταμένους 
και υφισταμένους 

22 55,0 3 7,5 15 37,5

 Λήψη αποφάσεων 8 20,0 6 15,0 26 65,0
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Οργάνωση γραφείου και αρχείου 18 47,5 4 10,0 17 42,5

Προγραμματισμός των δράσεων 
του σχολείου

14 35,0 4 10,0 22 55,0

Σχέσεις με γονείς και μαθητές 11 27,5 2 50,0 27 67,5

Οικονομική διαχείριση 20 50,0 2 5,0 18 45,0

Όσον  αφορά  στη  γνώμη  των  διευθυντών/ντριών  για  τους  παράγοντες  που 

επηρεάζουν την επιτυχή άσκηση του έργου τους παρατηρούμε στον  πίνακα 8  ότι ο 

παράγοντας που επηρεάζει «Πολύ» την επιτυχή άσκηση του έργου τους, σε ποσοστό 

60,0% είναι «οι εμπειρικές γνώσεις», σε ποσοστό 52,5% είναι η «μαθητεία σε θέση 

υποδιευθυντή», σε ποσοστό 40,0% είναι η «επιμόρφωση» και τέλος σε ποσοστό 25,0% 

είναι οι «θεωρητικές γνώσεις από αυτομόρφωση». Παρά το γεγονός ότι ως ισχυρότερος 

παράγοντας  εμφανίζονται  οι  εμπειρικές  γνώσεις  η  επιμόρφωση  εκτιμάται  επίσης 

σημαντικός παράγοντας αφού κανείς δε δήλωσε ότι δε βοηθά καθόλου ενώ το 45,0% 

δήλωσε ότι βοηθά αρκετά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Παράγοντες που βοηθούν την επιτυχή άσκηση του διευθυντικού έργου (ερώτηση 20)

20. Πόσο 

πιστεύετε ότι 

βοηθούν οι 

παρακάτω 

παράγοντες 

στην επιτυχή 

άσκηση του 

διευθυντικού 

έργου;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Παράγοντες Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο Τ.Α
Εμπειρικές γνώσεις 0 0 2 5,0 14 35,0 24 60,0 3,55 0,597
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Επιμόρφωση 0 ,0 6 15,0 18 45,0 16 40,0 3,25 0,707

Θεωρητικές 
γνώσεις από 
αυτομόρφωση

1 2,5 7 17,5 22 55,0 10 25,0 3,03 0,733

Μαθητεία σε θέση 
υποδιευθυντή

0 ,0 6 15,0 13 32,5 21 52,5 3,38 0,740

8.4. Η επιμόρφωση που προτιμούν οι διευθυντές/ντριες (Μέρος Δ΄) 

8.4.1.  Η  γνώμη  των  διευθυντών/ντριών  για  την  ανάγκη  εξειδικευμένης 

επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης

Οι διευθυντές στην συντριπτική τους πλειοψηφία που φτάνει το 97,5% θεωρούν 

αναγκαία την επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Αυτό αντικατοπτρίζει την συνειδητοποίηση των επιμορφωτικών τους αναγκών και την 

επιθυμία τους να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα. 

8.4.2. Θεματικές κατευθύνσεις, μορφή και χαρακτηριστικά των επιμορφωτικών 
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δραστηριοτήτων που προτιμούν οι διευθυντές/ντριες 

Σχετικά  με  τις  θεματικές  κατευθύνσεις  που  προτιμούν  οι  διευθυντές  να 

περιέχονται στα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν ο πίνακας 9 δείχνει ότι 

τα θέματα που κυριαρχούν είναι η «Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών» 

σε ποσοστό 57,5%, η «Ηγεσία στη σχολική μονάδα» σε ποσοστό 52,5%, η «Διαχείριση 

συγκρούσεων» σε ποσοστό 50,0% και η «Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού» και ο 

«Προγραμματισμός  και  αξιολόγηση  στη  σχολική  μονάδα»  με  ποσοστά  42,5% 

αντίστοιχα. Ακολουθούν η «Εκπαιδευτική νομοθεσία» και τα «Καθήκοντα διευθυντών 

σχολικών  μονάδων»  με  ποσοστά  40.0%  αντίστοιχα,  η  «Οργάνωση  γραφείου  και 

αρχείου» σε  ποσοστό 37,5%,  η  «Χρήση νέων τεχνολογιών» σε  ποσοστό 35,0%,  η 

«Εξέλιξη της διοικητικής σκέψης» και η «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης» 

σε ποσοστό 30,0% αντίστοιχα και ακολουθούν τα υπόλοιπα θέματα με χαμηλότερα 

ποσοστά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο το 27,5% ενδιαφέρεται για επιμόρφωση στη 

«Διαχείριση χρόνου», γεγονός που δείχνει ίσως ότι οι διευθυντές υποτιμούν την αξία 

της γνώσης της διαχείρισης του χρόνου γιατί ίσως δε γνωρίζουν τη μεγάλη σημασία 

της για την επιτυχή άσκηση του έργου τους. Πάντως τα θέματα που κυριαρχούν στην 

προτίμηση των διευθυντών δείχνουν στη στροφή των προτιμήσεών τους σε σύγχρονες 

θεματικές περιοχές αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του ρόλου τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : Επιθυμητές θεματικές κατευθύνσεις για επιμόρφωση (ερώτηση 22)

22.  Σε  ποια  από  τα  παρακάτω  θέματα  θα 

επιθυμούσατε να επιμορφωθείτε;
Ν

Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο των 40 

ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών 4 10,0%
Διαχείριση συγκρούσεων 20 50,0%
Διαχείριση χρόνου 11 27,5%
Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών 23 57,5%
Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες 6 15,0%
Εκπαιδευτική νομοθεσία 16 40,0%
Η επικοινωνία στις σχολικές μονάδες 3 7,5%
Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης 12 30,0%
Η ηγεσία στη σχολική μονάδα 21 52,5%
Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 10 25,0%
Καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων 16 40,0%
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Ξένα εκπαιδευτικά συστήματα 11 27,5%
Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων 16 40,0%
Οργάνωση γραφείου και αρχείου 15 37,5%
Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 12 30,0%
Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού 17 42,5%
Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική 

μονάδα
17 42,5%

Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ 14 35,0%
Σύνολο 244

Σχετικά με την επιμόρφωση που πιστεύουν οι διευθυντές ότι θα έχει τα καλύτερα 

αποτελέσματα παρατηρούμε στο  γράφημα 4  ότι σε ποσοστό 74,4% προτιμούν την 

αρχική και την περιοδική επιμόρφωση, ενώ το 20,5% επιθυμεί μόνο περιοδική και το 

5,1% επιθυμεί μόνο αρχική επιμόρφωση.

ΑΡΧΙΚΗ
5,1%

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
20,5%ΑΡΧΙΚΗ 

& 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

74,4%

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 : Επιθυμητή μορφή επιμόρφωσης (ερώτηση 23)

Σχετικά με το περιεχόμενο της επιμόρφωσης οι διευθυντές/ντριες επιθυμούν σε 

ποσοστό 60,0% να καθορίζεται ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες σε ποσοστό 

20,0% ανάλογα με τον τύπο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν και σε ποσοστό 

17,5% επιθυμεί να είναι κοινό για όλους τους διευθυντές/ντριες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Επιθυμητό περιεχόμενο της επιμόρφωσης  (ερώτηση 24)
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24. Ποια είναι η γνώμη σας για 

το περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης των διευθυντών 

σχολικών μονάδων;
Συχνότητα Ποσοστό

Έγκυρο 
ποσοστό

Να είναι κοινό για όλους τους
διευθυντές 7 17,5 17,9

Να είναι σχετικό με τον τύπο της
σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν 8 20,0 20,5

Να το επιλέγουν οι ίδιοι ανάλογα με
τις προσωπικές τους ανάγκες 24 60,0 61,5

Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα

Τιμή
 1 2,5

Σύνολο                            40 100,0

Σε σχέση με την ιδιότητα που προτιμούν να έχουν οι επιμορφωτές που διδάσκουν 

σε  επιμορφωτικά  προγράμματα  στο  γράφημα  5  φαίνεται  ότι  σε  ποσοστό  65,0% 

επιθυμούν  να  είναι  συνάδελφος  διευθυντής  με  πλούσια  πείρα,  το  35,0%  να  είναι 

ακαδημαϊκός, το 32,5% προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης και το 10,0% να είναι 

σχολικός σύμβουλος.

35,0%
32,5%

65,0%

10,0%

Ακαδημαϊκός Προϊστάμενος
Γραφείου Εκπαίδευσης

Συνάδελφος διευθυντής
με πλούσια πείρα

Σχολικός Σύμβουλος

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 : Επιθυμητή ιδιότητα των επιμορφωτών (ερώτηση 25)

Όσον  αφορά  στο  χρόνο  στον  οποίο  επιθυμούν  οι  διευθυντές/ντριες  να 

επιμορφώνονται, το 50,0% επιθυμεί η επιμόρφωση να γίνεται κατά τη διάρκεια του 

εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή από τα καθήκοντα, το 47,5% επιθυμεί να γίνεται 
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λίγο πριν την έναρξη του σχολικού έτους, το 22,5% κατά τον ελεύθερο χρόνο τους και 

το 5,0% τα Σαββατοκύριακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ  11:  Επιθυμητός  χρόνος  πραγματοποίησης  των  επιμορφωτικών  δραστηριοτήτων 

(ερώτηση 26)

26. Η επιμόρφωση θα θέλατε να γίνεται: Ν

Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο των 40 

ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου με 

απαλλαγή από τα καθήκοντά σας
20 50,0%

Κατά τον ελεύθερο χρόνο σας 9 22,5%

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους 19 47,5%

Τα Σαββατοκύριακα 2 5,0%
Σύνολο 50

Σε σχέση με τη χρονική διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων (γράφημα 

6) οι διευθυντές/ντριες σε ποσοστό 61,5% επιθυμούν τα ταχύρρυθμα σεμινάρια, ενώ 

ακολουθούν σε ποσοστό 15,4% επιθυμούν ετήσια διάρκεια, το 12,8% τρίμηνη και το 

10,3% εξάμηνη.

61,5%

12,8% 10,3%
15,4%

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 : Επιθυμητή χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης (ερώτηση 27)

Οι  διευθυντές/ντριες  επιθυμούν  επίσης  σε  ποσοστό  που  φτάνει  το  77,5%  η 

επιμόρφωση των διευθυντών να είναι υποχρεωτική, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό επιθυμεί 

τον προαιρετικό χαρακτήρα της επιμόρφωσης.

Τέλος  σε  σχέση  με  τα  κίνητρα  συμμετοχής  των  διευθυντών/ντριών  σε 

επιμορφωτικά προγράμματα σε  μεγάλο ποσοστό που φτάνει  το 65,0% θεωρούν ως 

κίνητρο συμμετοχής ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο, ενώ το 42,5% απάντησαν 

115



ότι κίνητρο για αυτούς αποτελεί το αναγνωρισμένο κύρος των επιμορφωτών, το 25,0% 

η  οικονομική  αποζημίωση  και  το  7,5%  θεωρούν  κίνητρο  την  απαλλαγή  από  τα 

εργασιακά καθήκοντα. 

7,5%

65,0%

42,5%

25,0%

Απαλλαγή από
τα εργασιακά
καθήκοντα

Ένα ενδιαφέρον
γνωστικό

αντικείμενο

Οι επιμορφωτές
να είναι

αναγνωρισμένου
κύρους στην

ειδικότητά τους

Οικονομική
αποζημίωση για

το χρόνο της
επιμόρφωσης

ΓΡΑΦΗΜΑ 7:  Κίνητρα συμμετοχής σε επιμορφωτικές δραστηριότητες (ερώτηση 29)

9. Τα συμπεράσματα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα είχε την ευκαιρία να καταγράψει την προηγούμενη συμμετοχή 

των διευθυντών σχολικών μονάδων σε επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν τη 

διοίκηση των σχολικών μονάδων καθώς και τις επιμορφωτικές ανάγκες τους, όπως οι 

ίδιοι τις αντιλαμβάνονται. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και 

μια  προσπάθεια  ερμηνείας  των  αποτελεσμάτων  αυτών  με  βάση  τη  θεωρητική 

προσέγγιση που επιχειρήθηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας καθώς και με στοιχεία 

άλλων ερευνών ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

παραπάνω.

Σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά το βαθμό συμμετοχής των 

διευθυντών/ντριών  σε  επιμορφωτικά  προγράμματα  που  αφορούν  τη  διοίκηση  της 

σχολικής μονάδας από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται η μικρή συμμετοχή 

(30%) των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, 

γεγονός που δε βοηθά στην επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών/ντριών με τρόπο 

ώστε να καθίστανται αποτελεσματικοί στην άσκηση του πολύπλοκου ρόλου τους όπως 
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αυτός  περιγράφεται  στη σχετική βιβλιογραφία.  Σε  προηγούμενες  έρευνες  όπως του 

Σαΐτη (1990) το ποσοστό αυτό φτάνει το 33% και του Παπαθωμά (2006) το ποσοστό 

φτάνει το 58,97% γεγονός που δείχνει βελτίωση της κατάστασης. Το μικρό ποσοστό 

που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα θα μπορούσε να εξηγηθεί λόγω της δυσκολίας της 

πρόσβασης  των  εκπαιδευτικών  που  εργάζονται  σε  μικρότερους  νομούς  όπως  είναι 

αυτός της Πιερίας, σε επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός των νομών 

αυτών.

Σχετικά  με  το  δεύτερο  ερευνητικό  ερώτημα  που  αφορά  τη  μορφή  και  το  

περιεχόμενο  των  επιμορφωτικών  δραστηριοτήτων  που  έλαβαν  μέρος διαπιστώνεται 

καταρχάς ότι η ποικιλία των φορέων που προσφέρουν επιμορφωτικά προγράμματα και 

αφορούν τη διοίκηση (γράφημα 1) καταδεικνύει την έλλειψη ενός ενιαίου φορέα που 

να εξειδικεύεται στην υλοποίηση και εφαρμογή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που 

να απευθύνονται σε στελέχη της εκπαίδευσης. Πάντως ως κύριος φορέας επιμόρφωσης 

αναδεικνύεται το ΕΚΔΔ, γεγονός που ίσως να αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην άσκηση 

μιας  πιο  συγκροτημένης  επιμορφωτικής  πολιτικής  για  τους  διευθυντές  σχολικών 

μονάδων.

Η  επιμόρφωση  που  έλαβαν  οι  περισσότεροι  διευθυντές/ντριες  ήταν  μικρής 

διάρκειας (ημερήσια ή ολιγοήμερη) γεγονός που εντοπίζεται και από τους ίδιους, οι 

οποίοι  δηλώνουν  ότι  επιθυμούν  την  αύξηση  της  χρονικής  διάρκειας  των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων μαζί με τη βελτίωση του επιμορφωτικού υλικού και την 

αλλαγή  στο  περιεχόμενό τους.  Η διάρκεια  της  επιμόρφωσης  παρουσιάζεται  εξίσου 

μικρή και στην έρευνα του Παπαθωμά (2006) με ποσοστό των διευθυντών/ντριών που 

παρακολούθησε ημερήσια ή ολιγοήμερη επιμόρφωση που φτάνει 60,86%.

Στον  πίνακα 3  παρουσιάζονται οι θεματικές κατευθύνσεις των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει οι διευθυντές/ντριες που επιμορφώθηκαν. 

Σε αυτόν παρατηρούμε ότι κυριαρχούν η «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης» 

με  ποσοστό  20% επί  του  συνόλου  του  δείγματος.  Στο  ίδιο   γνωστικό  αντικείμενο 

επιμορφώθηκε και το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος στην έρευνα του Παπαθωμά 

(2006)  που  έφτανε  το  37,17%.  Η  επιμόρφωση στην  «Οργάνωση και  διοίκηση  της 

εκπαίδευσης» στην έρευνα του Σαΐτη (1990) αφορούσε μόνο το 12% των διευθυντών, 

γεγονός  που δείχνει  την  αύξηση του ενδιαφέροντος  για  το συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο. Τα γνωστικά αντικείμενα πάντως που κυριαρχούν στην επιμόρφωση των 

διευθυντών όπως είναι η «Εκπαιδευτική νομοθεσία» και τα «Καθήκοντα διευθυντών 

σχολικών μονάδων» δεν συνάδουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις για το σύγχρονο ρόλο 
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του  διευθυντή  όπως  προκύπτει  από  τη  μελέτη  της  βιβλιογραφίας  που  απαιτεί 

επιμόρφωση σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα όπως είναι η «Διαχείριση χρόνου», η 

«Ηγεσία  στη  σχολική  μονάδα»,  η  «Παρακίνηση-Παρώθηση  προσωπικού»  και  ο 

«Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική μονάδα».

Οι διευθυντές/ντριες παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι 

από  τις  επιμορφωτικές  δραστηριότητες  που  συμμετείχαν  σε  ποσοστό  75,0%, 

παρατηρούμε ότι συνυπολογίζοντας σε αυτό το ποσοστό τους διευθυντές/ντριες που 

δήλωσαν  λίγο  ικανοποιημένοι,  το  ποσοστό  ανέρχεται  στο  91,7%.  Παρόμοια 

παρουσιάζεται  και  η  γνώμη  των  διευθυντών  στην  έρευνα  του  Παπαθωμά  (2006) 

γεγονός  που  εντοπίζει  την  αδυναμία  αυτών  των  επιμορφωτικών  προγραμμάτων  να 

ανταποκριθούν  πλήρως  στις  ανάγκες  των  διευθυντών.  Εδώ  πάντως  πρέπει  να 

αναφέρουμε ότι η διαπίστωση ότι, η επιμόρφωση των διευθυντών σε αντικείμενα που 

αφορούν τη διοίκηση της σχολικής μονάδας τους έχει βοηθήσει αρκετά στην άσκηση 

του  έργου  τους,  καταδεικνύει  την  αποτελεσματικότητα  αυτών  των  επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στη βελτίωση του έργου των διευθυντών, παρά τα προβλήματα και τις 

ελλείψεις που παρουσιάζουν.

Στις παρατηρήσεις των διευθυντών/ντριών για τη βελτίωση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που παρακολούθησαν (πίνακας 4) κυριαρχεί η αύξηση της χρονικής 

διάρκειας των προγραμμάτων και ακολουθούν η ανάγκη βελτίωσης του επιμορφωτικού 

υλικού  και  του  περιεχομένου  των  προγραμμάτων.  Και  οι  τρεις  παράμετροι 

αναδεικνύουν  την  επιθυμία  των  διευθυντών  για  περισσότερα  επιμορφωτικά 

προγράμματα  που  να  ικανοποιούν  περισσότερο τις  ανάγκες  τους  και  να  περιέχουν 

ενδιαφέροντα  και  σύγχρονα  γνωστικά  αντικείμενα  που  ανταποκρίνονται  στις 

απαιτήσεις του νέου τους ρόλου.

Όσον  αφορά  στο  τρίτο  ερευνητικό  ερώτημα  που  αφορά  τις  δυσκολίες  που 

αντιμετωπίζουν οι διευθυντές/ντριες και τον τρόπο αντιμετώπισής τους παρατηρώντας 

στον  πίνακα  5 την  κατανομή  του  επαγγελματικού  χρόνου  των  διευθυντών 

συμπεραίνουμε  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  χρόνου  τους  καταναλώνεται  σε 

δραστηριότητες  που  αφορούν  σε  γραφειοκρατικές  και  άλλες  διαδικασίες  ρουτίνας, 

όπως η μέριμνα για επισκευές και συντήρηση του σχολείου, η οικονομική διαχείριση, 

προγραμματισμός των δράσεων του σχολείου, οι εξωτερικές εργασίες και η τήρηση 

αρχείου  και  όχι  σε  δραστηριότητες  που  προάγουν  την  αποτελεσματικότητα  και 

ποιότητα  του  σχολείου.  Αυτό  μπορεί  να  οφείλεται  είτε  στην  κακή  διαχείριση  του 

χρόνου, είτε στην έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τις συγκεκριμένες 
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δραστηριότητες,  είτε  στην προσκόλληση σε  ρόλους  που δεν  ανταποκρίνονται  στην 

εικόνα του σύγχρονου και αποτελεσματικού διευθυντή. Πάντως εδώ διαπιστώνουμε ότι 

οι  διευθυντές/ντριες  αφιερώνουν  αρκετό  ή  πολύ  χρόνο  σε  όλες  σχεδόν  τις 

δραστηριότητες,  γεγονός  που  επιβεβαιώνει  ότι  ο  ρόλος  του  διευθυντή  είναι 

πολυδιάστατος όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. 

Όσον αφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές/ντριες, κυριαρχεί 

η «Συμπεριφορά των μαθητών-Διατήρηση της πειθαρχίας» αλλά και η «Οικονομική 

διαχείριση».  Ακολουθούν  «Η  εισαγωγή  αλλαγών-καινοτομιών»  και  η  «Διαχείριση 

συγκρούσεων», γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη των διευθυντών για απόκτηση 

γνώσεων σε τομείς σύγχρονους που αντικατοπτρίζουν το νέο τους ρόλο. Παρόμοια ο 

Πασιαρδής (2004) στην έρευνά του εντοπίζει την ανάγκη για βελτίωση των διευθυντών 

στην εισαγωγή αλλαγών-καινοτομιών.  Η «Διαχείριση χρόνου» που αναδείχθηκε ως 

σημαντικότερη  δυσκολία  στην  έρευνα  του  Παπαθωμά  (2006,)  εντοπίστηκε  ως 

δυσκολία από την παρούσα έρευνα μόνο από το 20% των ερωτηθέντων και μάλιστα 

τοποθετήθηκε  από  τους  περισσότερους  στην  4η θέση  δυσκολίας  γεγονός  που  ίσως 

καταδεικνύει  ότι  οι  διευθυντές/ντριες  δεν  αναγνωρίζουν  την  αξία  της  απόκτησης 

γνώσεων στον τομέα αυτό για την επιτυχή άσκηση του ρόλου τους. Το πρόβλημα της 

διαχείρισης  του  χρόνου  των  διευθυντών  και  η  ενασχόλησή  τους  κυρίως  με 

γραφειοκρατικές  δραστηριότητες  διαπιστώθηκε  εξάλλου  και  από  την  έρευνα  του 

Μλεκάνη (2003:137).

 Την  έλλειψη  της  επιμόρφωσης  και  των  επιστημονικών  γνώσεων  των 

διευθυντών/ντριών τη συμπεραίνουμε και από τις δηλώσεις τους ότι αντιμετωπίζουν τις 

δυσκολίες κυρίως μέσω της εμπειρίας παρά το γεγονός ότι κατανοούν τη συμβολή και 

των  επιστημονικών  γνώσεων  στην  άσκηση  του  έργου  τους.  Σε  αρκετές  μάλιστα 

περιπτώσεις  όπως  φαίνεται  από  τον  πίνακα  7, ο  συνδυασμός  των  δύο  θεωρείται 

αποτελεσματικότερος.  Και  στον  πίνακα  8  διαπιστώνεται  ότι  οι  διευθυντές/ντριες 

εμπιστεύονται κυρίως την εμπειρία τους στην άσκηση του ρόλου τους ενώ ακολουθεί η 

επιμόρφωση και  η αυτομόρφωση ως παράγοντας επιτυχίας.  Τα ευρήματα αυτά μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για τους διευθυντές ο συνδυασμός της επιστημονικής 

γνώσης και της εμπειρίας θεωρείται απαραίτητος, διαπίστωση η οποία θα μπορούσε να 

ληφθεί  υπόψη των υπεύθυνων για το σχεδιασμό προγραμμάτων που τους αφορούν, 

όπου η επιστημονική γνώση θα συνδυάζεται με την πρακτική της εφαρμογή. Εξάλλου 

ο Rogers (1999:276-277) αναφέρει ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι κουβαλούν σε κάθε 

νέα μαθησιακή δραστηριότητα τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν συσσωρεύσει 
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για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  στις  οποίες  έχουν  επενδύσει  συναισθηματικά  και 

δυσκολεύονται να τις αγνοήσουν.

Στο  τέταρτο  και  τελευταίο  ερευνητικό  ερώτημα  που  αφορά  τη  μορφή  και  τη 

θεματολογία  της  επιμόρφωσης  που  επιθυμούν  οι  διευθυντές/ντιες η  ανάγκη  για 

εξειδικευμένη επιμόρφωση των διευθυντών/ντριών δηλώνεται  σαφώς από το 97,5% 

των ερωτηθέντων. Στην έρευνα των Σαΐτη, Τσιαμάση και Χατζή (1997) το 90% των 

διευθυντών δήλωσαν επίσης την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου τους. Οι επιθυμητές 

θεματικές  κατευθύνσεις  (πίνακας  9)  είναι  η  «Εισαγωγή  εκπαιδευτικών  αλλαγών-

καινοτομιών», η «Ηγεσία στη σχολική μονάδα», η «Διαχείριση συγκρούσεων» και η 

«Παρακίνηση-Παρώθηση  προσωπικού».  Τα  γνωστικά  αντικείμενα  που  επέλεξαν 

δείχνουν την τάση των διευθυντών/ντριών να επιμορφωθούν σε νέες και σύγχρονες 

γνωστικές  περιοχές.  Παρόμοια  είναι  και  τα ευρήματα στην έρευνα του Παπαθωμά 

(2006) όπου ως δημοφιλέστερες θεματικές κατευθύνσεις αναδεικνύονται η «Εισαγωγή 

εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών», η «Ηγεσία στη σχολική μονάδα», η «Χρήση 

νέων  τεχνολογιών»,  η  «Εκπαιδευτική  νομοθεσία»,  η  «Παρακίνηση-Παρώθηση 

προσωπικού» και η «Διαχείριση συγκρούσεων». Η εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-

καινοτομιών φαίνεται να αναδεικνύεται ως μείζον πρόβλημα αλλά και ζητούμενο των 

διευθυντών. Οι πολλές και γρήγορες αλλαγές που πραγματοποιούνται στο χώρο της 

εκπαίδευσης και η εισαγωγή καινοτόμων δραστηριοτήτων (ευέλικτη ζώνη) καθώς και 

η αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων και του τρόπου προσέγγισης της διδασκαλίας τους 

φαίνεται πως κάνουν επιτακτική την ανάγκη για την απόκτηση γνώσεων στον τομέα 

αυτό. Στην έρευνα του ΚΟΕΔ (2005) οι διευθυντές αποδίδουν μεγάλη σημασία σε όλες 

τις πτυχές του έργου του αποτελεσματικού διευθυντή, δηλώνουν όμως μικρές έως και 

μέτριες ανάγκες βελτίωσης της απόδοσής τους. Σε σχέση με τις επιμορφωτικές ανάγκες 

των  διευθυντών  της  Κύπρου  που  είναι  η  «στήριξη/ενίσχυση του  προσωπικού»,  «η 

επίβλεψη  σχολείου  και  η  διαχείριση  πόρων»,  «η  αξιολόγηση  διδασκαλίας  και  η 

διοίκηση προσωπικού» και τέλος η «επικοινωνία και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη 

βελτίωση του σχολείου» παρατηρούμε ότι κάποιες από αυτές συμπίπτουν και κάποιες 

διαφέρουν από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και πάλι όμως δείχνουν την 

τάση των διευθυντών/ντριών να επιμορφωθούν σε θεματικές σύγχρονες που θα τους 

βοηθήσουν να ανταποκριθούν στο νέο μοντέλο του διευθυντή. 

 Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά αυτών των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων τα 

αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας  συμπίπτουν  σε  μεγάλο  βαθμό  με  αυτά  της 

έρευνας  του  Παπαθωμά  (2006).  Έτσι  λοιπόν  οι  διευθυντές/ντριες  επιθυμούν  η 
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επιμόρφωσή τους να είναι αρχική και περιοδική έτσι ώστε από τη μια να καλύπτει την 

έλλειψη  γνώσεων,  στις  βασικές  σπουδές  ενός  εκπαιδευτικού,  σε  θέματα  διοίκησης 

αλλά και να προλαβαίνει από την άλλη τις ταχύτατες αλλαγές που συμβαίνουν στον 

εκπαιδευτικό χώρο και να συντελεί στην απαραίτητη ανανέωση των γνώσεων αυτών. 

Για το περιεχόμενο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων επιθυμούν οι ίδιοι να έχουν 

λόγο, αφού οι περισσότεροι διευθυντές/ ντριες δηλώνουν (πίνακας 10) επιθυμούν να 

καθορίζεται από τις προσωπικές τους ανάγκες. Ο Μαυρογιώργος (1983) αναφέρει ως 

βασικά  μοντέλα  επιμόρφωσης  το  μοντέλο  που  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  του 

εκπαιδευτικού συστήματος και αυτό που εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν σαφώς ότι προτιμάται το δεύτερο μοντέλο.

Σε  σχέση  με  τη  ιδιότητα  του  επιμορφωτή  οι  περισσότεροι  διευθυντές/ντριες 

επιλέγουν  ως  επιμορφωτές  διευθυντές  με  πλούσια  πείρα  και  ακολουθούν  οι 

ακαδημαϊκοί αναγνωρισμένου κύρους. Η αξία των εμπειρικών γνώσεων αποδεικνύεται 

και πάλι σημαντική για τους διευθυντές/ντριες (πίνακες 7,8).

Όσον  αφορά  στο  χρόνο  στον  οποίο  επιθυμούν  να  επιμορφώνονται,  οι 

περισσότεροι  διευθυντές/ντριες  επιλέγουν  η  επιμόρφωσή  τους  να  γίνεται  κατά  τη 

διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς  με  απαλλαγή  από  τα  καθήκοντά  τους.  Επίσης  ένα 

μεγάλο ποσοστό επιθυμεί να γίνεται πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς (πίνακας 

11).

Παρατηρώντας  τα  ευρήματα  για  τη  χρονική  διάρκεια  των  επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων την οποία επιθυμούν οι διευθυντές/ ντριες βλέπουμε ότι προτιμούν 

την  ταχύρρυθμη  επιμόρφωση  (γράφημα  6).  Αυτό  βρίσκεται  σε  αντίφαση  με  την 

πρόταση τους να αυξηθεί η χρονική διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

παρακολούθησαν (πίνακας 4). Η ίδια αντίφαση παρουσιάζεται και στην έρευνα του 

Παπαθωμά  (2006).  Η  χρονική  διάρκεια  βέβαια  των  προγραμμάτων  στα  οποία 

συμμετείχαν ήταν ημερήσια ή ολιγοήμερη που προφανώς δεν κάλυπτε το εύρος των 

επιμορφωτικών  τους  αναγκών.  Τα  ταχύρρυθμα  σεμινάρια  με  περιοδικό  χαρακτήρα 

έχουν σαφώς μεγαλύτερη διάρκεια, γεγονός που διευκρινίστηκε στους ερωτηθέντες και 

ικανοποιούν όπως φαίνεται πληρέστερα τις επιμορφωτικές τους ανάγκες.

Τέλος  οι  διευθυντές  με  ποσοστό  77,5%  δηλώνουν  την  επιθυμία  τους  η 

επιμόρφωσή τους να είναι υποχρεωτική ενώ ως κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε αυτή 

δηλώνουν  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό  τα  ενδιαφέροντα  γνωστικά  αντικείμενα  και  το 

αναγνωρισμένο κύρος  των επιμορφωτών και  όχι  κίνητρα οικονομικά (γράφημα 7). 

Εδώ  πρέπει  να  τονίσουμε  τη  σημασία  των  κινήτρων  που  παρέχονται  στους 
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διευθυντές/ντριες  ώστε  να  συμμετάσχουν  σε  επιμορφωτικές  δραστηριότητες. Από 

πολλούς  μελετητές  έχει  εντοπισθεί  η  απουσία  κινήτρων  στο  δημόσιο  τομέα  για 

συμμετοχή  του  ανθρώπινου δυναμικού του  σε  προγράμματα επιμόρφωσης  και  έχει 

επισημανθεί η σημασία της διερεύνησής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί 

το  ισχύον  βαθμολογικό  και  μισθολογικό  σύστημα,  σύμφωνα  με  το  οποίο  η 

συστηματική  καλλιέργεια  των  υπαλλήλων  δε  διαδραματίζει  κανένα  αποφασιστικό 

παράγοντα  για  τη  βαθμολογική  και  τη  μισθολογική  εξέλιξη  και  προαγωγή  τους 

(Μακρυδημήτρης, 1996).

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας οι σημαντικότερες προτάσεις/εισηγήσεις 

είναι οι εξής:

 Η  δημιουργία  προγραμμάτων  εισαγωγικής  επιμόρφωσης για  τους  νέους 

διευθυντές και περιοδικής επιμόρφωσης για τους εν υπηρεσία διευθυντές.

 Η  δημιουργία μεταπτυχιακών  προγραμμάτων  που  να  αφορούν  την 

εκπαιδευτική διοίκηση καθώς και η εισαγωγή κατεύθυνσης για τη διοίκηση 

των σχολικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων.

 Ο  σχεδιασμός  επιμορφωτικών  προγραμμάτων που  θα  αφορούν  τους 

διευθυντές  και θα περιλαμβάνουν θέματα που επιθυμούν  και αναφέρθηκαν 

παραπάνω, σε μορφή συνεδρίων με ομιλίες από ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένου 

κύρους  αλλά  και  σεμινάρια  ή  συναντήσεις  βιωματικής  ή  προσομοιωτικής 

μάθησης  από  διευθυντές  με  πλούσια  πείρα.  Τα  συνέδρια  αυτά  μπορούν  να 

γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά προτίμηση πριν την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς ή με απαλλαγή από το εργασιακό ωράριο. 

 Παροχή κινήτρων για συμμετοχή σε επιμορφωτικές δραστηριότητες  όπως 

απαλλαγή από τα διευθυντικά καθήκοντα και οικονομική αποζημίωση.

 Τα προγράμματα που αφορούν τους διευθυντές να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

συνδυάζουν την επιστημονική γνώση με την εμπειρική, χρησιμοποιώντας την 

πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων.

 Η  πραγματοποίηση  ερευνών  που  έχουν  σκοπό  τη  διάγνωση  των 

επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών όπως αυτές διαμορφώνονται από 

τους ίδιους αλλά και  από τις  θεωρίες που αναλύουν το σύγχρονο ρόλο του 

διευθυντή,  έτσι  ώστε  να  καθορίζονται  οι  θεματικές  κατευθύνσεις  των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων από τις πραγματικές ανάγκες των διευθυντών.

 Η δημιουργία μιας μονάδας συλλογής και καταγραφής των πιο πρόσφατων 

ερευνητικών δεδομένων σε θέματα που αφορούν στην Εκπαιδευτική Διοίκηση 
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καθώς  και  στις  διαπιστωμένες  επιμορφωτικές  ανάγκες  των  διευθυντών 

σχολικών μονάδων, που θα λειτουργεί ως «τράπεζα πληροφοριών» τόσο για 

τους  ίδιους  τους  εκπαιδευτικούς  όσο  και  για  τους  υπεύθυνους  σχεδιασμού 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν τους διευθυντές.

9.1. Οι περιορισμοί της έρευνας

Η παρούσα έρευνα, στην οποία διερευνήθηκαν οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

διευθυντών, πραγματοποιήθηκε στο Ν. Πιερίας όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός 

διευθυντών  που  υπηρετούν  σε  σχολικές  μονάδες.  Η  ερευνήτρια  εκφράζει  τις 

επιφυλάξεις  της  για  κάποια  συμπεράσματα  της  έρευνας  που  πιθανόν  χρειάζονται 

περισσότερη  διερεύνηση  και  ανάλυση,  αφού  στηρίχθηκαν  αποκλειστικά  στην 

υποκειμενική αξιολόγηση, του περιορισμένου σε αριθμό, υποκειμένων της έρευνας.

Η  χρονική  διάρκεια  επίσης  πραγματοποίησης  της  έρευνας  ήταν  σχετικά 

περιορισμένη,  ενώ  η  διεξαγωγή  της  έρευνας,  αποκλειστικά  με  τη  χρήση 

ερωτηματολογίου, χωρίς τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, περιορίζει τον έλεγχο της 

εγκυρότητας  των  δεδομένων  που  προέκυψαν  και  την  ερμηνεία  των  απόψεων  των 

διευθυντών. 

9.2. Προτάσεις για νέες ερευνητικές δραστηριότητες

Όσον αφορά σε μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες προτείνονται τα εξής:

 Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών με αναλύσεις των 

δεδομένων  σε  σχέση  με  μεταβλητές  που  αφορούν  χαρακτηριστικά  των 

διευθυντών  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  (π.χ.  φύλο,  χρόνια  υπηρεσίας, 

προηγούμενη εμπειρία σε διευθυντική θέση κτλ.).

 Διερεύνηση  των  κινήτρων  που  οδηγούν  τους  διευθυντές  σε  προγράμματα 

επιμόρφωσης. 

 Πραγματοποίηση  ερευνητικών  δραστηριοτήτων  που  θα  στηρίζονται  σε 

ποιοτικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων (π.χ. συνεντεύξεις) 

για εμπλουτισμό και εμβάθυνση των ευρημάτων της αρχικής έρευνας.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί διευθυντές/ντριες

Είμαι  δασκάλα  και  φοιτήτρια  στο  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης  του  τμήματος  Εκπαιδευτικής  και  Κοινωνικής  Πολιτικής  του 
Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  Στο  πλαίσιο  της  διπλωματικής  εργασίας  μου  διεξάγω 
έρευνα που αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντών σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η έρευνα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη δική σας συμβολή. Θα ήθελα 
λοιπόν  να  αφιερώσετε  λίγο  από  το  χρόνο  σας  για  να  συμπληρώσετε  αυτό  το 
ερωτηματολόγιο,  το  οποίο  είναι  ανώνυμο  και  οι  απαντήσεις  σας  θα  αξιοποιηθούν 
αποκλειστικά  για  τους  σκοπούς  της  έρευνας.  Ο  χρόνος  συμπλήρωσης  του 
ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά.

Για την καλύτερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συμβουλευθείτε τις οδηγίες που 
ακολουθούν την ερώτηση. Αν δεν υπάρχει οδηγία τότε επιλέγετε την απάντησή σας με 
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ένα  Χ  στο  αντίστοιχο  τετραγωνάκι.  Στις  ερωτήσεις  που  υπάρχει  δυνατότητα  για 
περισσότερες από μία απαντήσεις υπάρχει σχετική οδηγία. 

Πριν απαντήσετε  σε  κάθε ερώτηση  βεβαιωθείτε  παρακαλώ ότι  την  έχετε διαβάσει 
προσεχτικά και στο τέλος βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

                                                                                            Με εκτίμηση
Παπαϊωάννου Αθανασία

                                                                                              Δασκάλα

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή για να μάθετε σχετικά με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου: ekpmet  078@  uom  .  gr  .

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Φύλο:

1. Άνδρας 2. Γυναίκα

 
     
      2.  Ηλικία …………………………………………………………………………. 

1. Χρόνια υπηρεσίας:

8-14 15-21 22-28 29-35

   

     4.   Άλλες σπουδές πέρα από το Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας:

1. Δεν έχω κάνει άλλες σπουδές
2. Πτυχίο άλλης ανώτατης σχολής
3. Πτυχίο Παιδαγωγικής Τμήματος ή Εξομοίωση
4. Δίπλωμα Διδασκαλείου
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5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα
6. Διδακτορικό δίπλωμα
7. Άλλο
Τι;………………………………………………..

    
     5.    Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας: 

1. Ναι 2. Όχι

 
     6.    Πιστοποίηση στη χρήση του Η/Υ:

1. Ναι 2. Όχι

 

1. Το σχολείο στο οποίο υπηρετείτε είναι;

Οργανικότητα Τύπος
1. 1/θέσιο-3/θέσιο 1. Τυπικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. 4/θέσιο-5/θέσιο 2. Σχολείο Ειδικής Αγωγής

3. 6/θέσιο 3. Ολοήμερο Σχολείο
4. 7/θέσιο και πάνω 4. Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

2. Πόσα χρόνια ασκείτε διευθυντικά καθήκοντα σε σχολική μονάδα;

1-4 5-8 8-15 Πάνω από 15

   

      9.   Πόσα χρόνια ασκείτε διευθυντικά καθήκοντα στην ίδια σχολική μονάδα;

1-4 5-8 8-15 Πάνω από 15
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ΜΕΡΟΣ Β΄

10.  Κατά τη διάρκεια της θητείας σας σε διευθυντική θέση επιμορφωθήκατε σε 
κάποιο  γνωστικό  αντικείμενο  που  έχει  σχέση  με  τη  διοίκηση  της  σχολικής 
μονάδας;

1. Ναι 2. Όχι

 
Αν η απάντησή σας είναι   ΝΑΙ,   σας παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις   11,12,13,14 και 15  
Αν η απάντησή σας είναι   ΟΧΙ,   πηγαίνετε κατευθείαν στην ερώτηση   16  

11.  Ποιος ήταν ο φορέας επιμόρφωσης;

1. ΣΕΛΔΕ
2. ΠΕΚ
3. Α.Ε.Ι.
4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
5. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
6. Δε γνωρίζω
7. Άλλος φορέας.
Ποιος;………………………………………………..

12. Πόσος ήταν ο χρόνος επιμόρφωσης;
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1. Ημερήσια ή 
Ολιγοήμερη

2. Τρίμηνη 3. Εξάμηνη 4. Ετήσια

   

13.  Τα θέματα της  επιμόρφωσης που λάβατε,  ήταν  σχετικά με  κάποια από τα 
παρακάτω θέματα;
        

1. Αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών
2. Διαχείριση συγκρούσεων
3. Διαχείριση χρόνου
4. Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών
5. Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες
6. Εκπαιδευτική νομοθεσία
7. Η επικοινωνία στις σχολικές μονάδες
8. Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης
9. Η ηγεσία στη σχολική μονάδα
10. Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
11. Καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων
12. Ξένα εκπαιδευτικά συστήματα
13. Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων
14. Οργάνωση γραφείου και αρχείου
15. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
16. Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού
17. Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική μονάδα
18. Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ
19. Άλλο. Ποιο;……………………………………..

14. Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση σάς βοήθησε στο διευθυντικό σας έργο;

1. Καθόλου 2. Λίγο 3. Αρκετά 4. Πολύ
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15. Τι θα έπρεπε να βελτιωθεί κατά τη γνώμη σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
που παρακολουθήσατε; (μπορείτε να τσεκάρετε περισσότερα από ένα)

1. Η μέθοδος διδασκαλίας
2. Η χρονική διάρκεια να αυξηθεί
3. Η χρονική διάρκεια να μειωθεί
4. Ο χώρος επιμόρφωσης
5. Το επιμορφωτικό υλικό
6. Το επίπεδο των επιμορφωτών
7. Το περιεχόμενο
8. Κάτι άλλο;………………
..................................................

ΜΕΡΟΣ Γ΄

16.  Πόσο χρόνο δαπανάτε για κάθε μία από τις παρακάτω δραστηριότητες κατά 
την άσκηση του έργου σας;  (Στις δυο τελευταίες γραμμές του πίνακα σημειώστε, αν  
θέλετε, δραστηριότητες που δε συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα)

Δραστηριότητα Λίγο 
χρόνο

Αρκετό 
χρόνο

Πολύ 
χρόνο

1. Αλληλογραφία
2. Διαχείριση συγκρούσεων μαθητών
3. Διαχείριση συγκρούσεων προσωπικού
4. Εξωτερικές εργασίες του σχολείου
5. Επικοινωνία με γονείς
6. Επικοινωνία με το Γραφείο Εκπαίδευσης
7. Επικοινωνία με το Σχολικό Σύμβουλο
8. Μέριμνα για επισκευές και συντήρηση του 
σχολείου
9. Νομοθεσία (εύρεση του κατάλληλου Νόμου)
10. Οικονομική διαχείριση
11. Οργάνωση και τήρηση του αρχείου
12. Οργάνωση εκδηλώσεων του σχολείου
13. Παρακολούθηση προόδου μαθητών
14. Προγραμματισμός των δράσεων του 
σχολείου
15. Συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών με 
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επιθετική συμπεριφορά
16.
17.

17.  Σε  ποιους  από  τους  παρακάτω τομείς  αντιμετωπίζετε  δυσκολίες  κατά  την 
άσκηση  του  διευθυντικού  σας  έργου;  (Επιλέξτε    μέχρι   4    τομείς     και    ιεραρχήστε   
1,2,3,4   ξεκινώντας από τον τομέα που είχατε τις μεγαλύτερες δυσκολίες)  

1. Διαχείριση συγκρούσεων
2. Διαχείριση χρόνου
3. Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών(π.χ.  
αντιδράσεις από το προσωπικό)
4. Εκπαιδευτική νομοθεσία
5. Οικονομική διαχείριση
6. Οργάνωση και τήρηση του αρχείου
7. Προγραμματισμός και οργάνωση εκπαιδευτικών και 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων
8. Συμπεριφορά μαθητών-Διατήρηση πειθαρχίας
9. Σχέσεις με γονείς
10. Σχέσεις με τον Προϊστάμενο 
11. Σχέσεις με τους τοπικούς φορείς
12. Σχέσεις με το Σχολικό Σύμβουλο
13. Σχέσεις με τους συναδέλφους
14. Χρήση νέων τεχνολογιών
15. Άλλη δυσκολία;…………………………………………….
16. Δεν αντιμετωπίζω καμία δυσκολία
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18. Συνήθως με ποιο τρόπο ξεπερνάτε τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την 
άσκηση  των  καθηκόντων  σας  ως  διευθυντής  σχολικής  μονάδας;  (μπορείτε  να 
τσεκάρετε περισσότερα από ένα)

1. Ζητώ τη βοήθεια πιο έμπειρων διευθυντών
2. Ζητώ τη βοήθεια των προϊσταμένων μου
3. Ζητώ τη βοήθεια του υποδιευθυντή
4. Με αυτομόρφωση μέσα από βιβλία και επιστημονικά περιοδικά
5. Με βοηθά η επιμόρφωση που έλαβα
6. Οι δυσκολίες ξεπερνιούνται όσο αυξάνεται η εμπειρία μου
7. Κάτι άλλο;…………………………………………………………...

19. Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς εμπιστεύεστε την  εμπειρία σας και σε 
ποιους τις επιστημονικές σας γνώσεις;

Εμπειρία Επιστημονικές 
γνώσεις

Και τα δύο

1. Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στο σχολείο
2. Επικοινωνία με προϊσταμένους και υφισταμένους
3. Λήψη αποφάσεων
4. Οργάνωση γραφείου και αρχείου
5. Προγραμματισμός των δράσεων του σχολείου
6. Σχέσεις με γονείς και μαθητές
7. Οικονομική διαχείριση

20. Πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν οι παρακάτω παράγοντες στην επιτυχή άσκηση 
του διευθυντικού έργου; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
1. Εμπειρικές γνώσεις
2. Επιμόρφωση
3. Θεωρητικές γνώσεις από αυτομόρφωση
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4. Μαθητεία σε θέση υποδιευθυντή
5. Άλλο τι;………………………………………….

ΜΕΡΟΣ Δ΄

21.  Θεωρείτε  ότι  υπάρχει  ανάγκη  εξειδικευμένης  επιμόρφωσης  σε  θέματα 
διοίκησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων;

1. Ναι 2. Όχι

 

22. Σε ποια από τα παρακάτω θέματα θα επιθυμούσατε να επιμορφωθείτε;
(μπορείτε να τσεκάρετε περισσότερα από ένα)

1. Αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών
2. Διαχείριση συγκρούσεων
3. Διαχείριση χρόνου
4. Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών
5. Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες
6. Εκπαιδευτική νομοθεσία
7. Η επικοινωνία στις σχολικές μονάδες
8. Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης
9. Η ηγεσία στη σχολική μονάδα
10. Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
11. Καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων
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12. Ξένα εκπαιδευτικά συστήματα
13. Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων
14. Οργάνωση γραφείου και αρχείου
15. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
16. Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού
17. Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική μονάδα
18. Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ
19. Άλλο. Ποιο;……………………………………..

23. Ποια μορφή επιμόρφωσης πιστεύετε ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα;
 

1. Αρχική επιμόρφωση, πριν την ανάληψη καθηκόντων 
2. Περιοδική επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της θητείας
3. Αρχική και περιοδική
4. Κάτι άλλο;…………………………………………………
………

24. Ποια είναι η γνώμη σας για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των διευθυντών 
σχολικών μονάδων;

1. Να είναι κοινό για όλους τους διευθυντές
2. Να είναι σχετικό με τον τύπο της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν
3. Να επιλέγουν οι ίδιοι το περιεχόμενο της επιμόρφωσής τους ανάλογα με τις 
προσωπικές τους ανάγκες
4. Κάτι άλλο;…………………………………………………………

25. Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η ιδιότητα του επιμορφωτή σε επιμορφωτικά 
προγράμματα για διευθυντές σχολικών μονάδων;

1. Ακαδημαϊκός
2. Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης
3. Συνάδελφος διευθυντής με πλούσια πείρα
4.Σχολικός Σύμβουλος
5.Κάτι άλλο;………………………………………………………………………...

26. Η επιμόρφωση θα θέλατε να γίνεται: (σημειώστε όσες επιλογές νομίζετε)

1 Κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή από τα καθήκοντά σας
2. Κατά τον ελεύθερο χρόνο σας
3. Λίγες μέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους
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4. Τα Σαββατοκύριακα
5. Κάτι άλλο;…………………………………………………………

27.  Ποια  μορφή  επιμόρφωσης  νομίζετε  ότι  ταιριάζει  περισσότερο  στους 
διευθυντές σχολικών μονάδων;  

28. Η επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων πρέπει να είναι:

1. Προαιρετική
2. Υποχρεωτική

29. Ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο για να επιμορφωθείτε;

1. Απαλλαγή από τα εργασιακά καθήκοντα
2. Ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο
3. Οι επιμορφωτές να είναι αναγνωρισμένου κύρους στην ειδικότητά τους
4. Οικονομική αποζημίωση για το χρόνο της επιμόρφωσης
5. Κάτι άλλο;…………………………………………………………

30. Θέλετε να προτείνετε κάτι σχετικά με την επιμόρφωση των διευθυντών που 
πιστεύετε ότι θα βοηθούσε στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων;

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1. Ταχύρρυθμα σεμινάρια
2. Τρίμηνη επιμόρφωση
3. Εξάμηνη επιμόρφωση
4. Ετήσια επιμόρφωση
5. Κάτι άλλο;…………………………………………………………
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Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για το χρόνο που αφιερώσατε.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α: ΙΙ
Οι πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της έρευνας

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Φύλο

ΑΝΔΡΑΣ
90%

ΓΥΝΑΙΚΑ
10%

2. Ηλικία

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΑΝΔΡΑΣ 36 90,0 90,0
ΓΥΝΑΙΚΑ 4 10,0 10,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0
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 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 40 1 2,5 2,5
 43 1 2,5 2,5
 44 3 7,5 7,5
 45 10 25,0 25,0
 46 3 7,5 7,5
 47 3 7,5 7,5
 48 1 2,5 2,5
 49 1 2,5 2,5
 50 6 15,0 15,0
 51 1 2,5 2,5
 52 3 7,5 7,5
 55 2 5,0 5,0
 56 3 7,5 7,5
 58 1 2,5 2,5
 62 1 2,5 2,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

48,65 4,785

Ηλικία (ομάδες)

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

Μέχρι 40 1 2,5 2,5
41 - 45 14 35,0 35,0
46 - 50 14 35,0 35,0
51 - 55 6 15,0 15,0
56 - 60 4 10,0 10,0
Άνω των 60 1 2,5 2,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0
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2,5%

35,0% 35,0%

15,0%

10,0%

2,5%

Μέχρι 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 Άνω των 60
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3. Χρόνια υπηρεσίας

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 15-21 6 15,0 15,0
 22-28 25 62,5 62,5
 29-35 9 22,5 22,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

3,08 0,616

15-21
15,0%

22-28
62,5%

29-35
22,5%

4.  Άλλες σπουδές;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΟΧΙ 2 5,0 5,0
 ΝΑΙ 38 95,0 95,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΟΧΙ
5,0%

ΝΑΙ
95,0%
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Άλλες σπουδές (για τα άτομα που έχουν δηλώσει ΝΑΙ στην προηγούμενη ερώτηση)

N

Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο 

των 40 ατόμων *
Πτυχίο άλλης ανώτατης σχολής 9 22,5%
Πτυχίο Παιδαγωγικής Τμήματος ή Εξομοίωση 35 87,5%
Δίπλωμα Διδασκαλείου 19 47,5%
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 5 12,5%
Διδακτορικό δίπλωμα 1 2,5%
Σύνολο 69

*  Το σύνολο δεν είναι ίσο με 100% μια και κάποια άτομα έχουν δώσει πάνω από μία απάντηση

22,5%

87,5%

47,5%

12,5%

2,5%

Πτυχίο άλλης
ανώτατης
σχολής

Πτυχίο
Παιδαγωγικής
Τμήματος ή
Εξομοίωση

Δίπλωμα
Διδασκαλείου

Μεταπτυχιακό
δίπλωμα

Διδακτορικό
δίπλωμα
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Άλλες σπουδές (αριθμός άλλων πτυχίων, διπλωμάτων κλπ)

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

Κανένα άλλο πτυχίο 2 5,0 5,0
 Ένα άλλο πτυχίο 13 32,5 32,5
 Δύο άλλα πτυχία 19 47,5 47,5
 Τρία άλλα πτυχία 6 15,0 15,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

Κανένα άλλο 
πτυχίο
5,0%

Ένα άλλο πτυχίο
32,5%

Δύο άλλα πτυχία
47,5%

Τρία άλλα πτυχία
15,0%
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5. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 15 37,5 37,5
 ΟΧΙ 25 62,5 62,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΝΑΙ
37,5%

ΟΧΙ
62,5%

6. Πιστοποίηση στη χρήση του Η/Υ

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 35 87,5 87,5
 ΟΧΙ 5 12,5 12,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΝΑΙ
87,5%

ΟΧΙ
12,5%

150



7.1 Το σχολείο στο οποίο υπηρετείτε είναι / Οργανικότητα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

6ΘΕΣΙΟ 19 47,5 47,5
7ΘΕΣΙΟ+ 21 52,5 52,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

6ΘΕΣΙΟ
47,5%

7ΘΕΣΙΟ+
52,5%

7.2 Το σχολείο στο οποίο υπηρετείτε είναι / Τύπος

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΤΥΠΙΚΟ 20 50,0 50,0
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 19 47,5 47,5
 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 1 2,5 2,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΤΥΠΙΚΟ
50,0%

ΟΛΟΗΜΕΡΟ
47,5%

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
2,5%
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8. Πόσα χρόνια ασκείτε διευθυντικά καθήκοντα σε σχολική μονάδα;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1-4 18 45,0 45,0
 5-8 12 30,0 30,0
 8-15 6 15,0 15,0
 15+ 4 10,0 10,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,90 1,008

1 - 4
45,0%

5 - 8
30,0%

8 - 15
15,0%

15+
10,0%

152



9.  Χρόνια που ασκείτε διευθυντικά καθήκοντα στην ίδια σχολική μονάδα;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1-4 30 75,0 75,0
 5-8 6 15,0 15,0
 8-15 1 2,5 2,5
 15+ 3 7,5 7,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,43 0,874

1 - 4
75,0%

5 - 8
15,0%

8 - 15
2,5%

15+
7,5%
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ΜΕΡΟΣ Β΄

10. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας σε διευθυντική θέση επιμορφωθήκατε σε κάποιο γνωστικό 
αντικείμενο που έχει σχέση με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 12 30,0 30,0
 ΟΧΙ 28 70,0 70,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΝΑΙ
30,0%

ΟΧΙ
70,0%
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11.Φορέας επιμόρφωσης

N

Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο 

των 40 ατόμων

Ποσοστό

περιπτώσεων στο 

σύνολο των 12 ατόμων 

που παρακολούθησαν 

κάποια πρόγραμμα 

επιμόρφωσης
ΠΕΚ 2 5,0% 16,7%
ΑΕΙ 2 5,0% 16,7%
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 2,5% 8,3%
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 8 20,0% 66,7%
Δε γνωρίζω 1 2,5% 8,3%
Σύνολο 14

5,0%

16,7%

5,0%

16,7%

2,5%
8,3%

20,0%

66,7%

2,5%
8,3%

ΠΕΚ ΑΕΙ Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας
Διοίκησης

Δε γνωρίζω

Στο σύνολο των ατόμων 
που έλαβαν μέρος στην 

Στο σύνολο των ατόμων
που παρακολούθησαν κάποιο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης

Στο σύνολο των ατόμων που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα

155



12.Χρόνος επιμόρφωσης

N

Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο 

των 40 ατόμων

Ποσοστό

περιπτώσεων στο 

σύνολο των 12 ατόμων 

που παρακολούθησαν 

κάποια πρόγραμμα 

επιμόρφωσης
Ημερήσια ή Ολιγοήμερη 9 22,5% 75,0%
Τρίμηνη 1 2,5% 8,3%
Εξάμηνη 2 5,0% 16,7%
Ετήσια 1 2,5% 8,3%
Σύνολο 13

22,5%

75,0%

2,5%
8,3% 5,0%

16,7%

2,5%
8,3%

Ημερήσια ή
Ολιγοήμερη

Τρίμηνη Εξάμηνη Ετήσια

Στο σύνολο των ατόμων που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα

Στο σύνολο των ατόμων που 
παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης
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13.Θέματα επιμόρφωσης

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 12 

ατόμων που παρακολούθησαν 
κάποια πρόγραμμα επιμόρφωσης

Αλληλογραφία των δημοσίων 

υπηρεσιών

1 8,3%

Διαχείριση συγκρούσεων 4 33,3%
Διαχείριση χρόνου 3 25,0%
Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-

καινοτομιών

1 8,3%

Εκπαιδευτική νομοθεσία 5 41,7%
Η επικοινωνία στις σχολικές μονάδες 1 8,3%
Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης 1 8,3%
Ηγεσία στη σχολική μονάδα 3 25,0%
Καθήκοντα διευθυντών σχολικών 

μονάδων

5 41,7%

Οικονομική διαχείριση σχολικών 

μονάδων

2 16,7%

Οργάνωση γραφείου και αρχείου 1 8,3%
Οργάνωση και διοίκηση της 

εκπαίδευσης

8 66,7%

Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού 3 25,0%
Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη 

σχολική μονάδα

3 25,0%

Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ 6 50,0%
Αλληλογραφία των δημοσίων 

υπηρεσιών

1 8,3%

Σύνολο 47

Οι επιμέρους συχνότητες κατανομών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 13.1 έως 13.18

13.1 Θέματα της επιμόρφωσης / Αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 1 2,5 8,3
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 ΟΧΙ 11 27,5 91,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.2 Θέματα της επιμόρφωσης / Διαχείριση συγκρούσεων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 4 10,0 33,3
 ΟΧΙ 8 20,0 66,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.3 Θέματα της επιμόρφωσης / Διαχείριση χρόνου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 3 7,5 25,0
 ΟΧΙ 9 22,5 75,0
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.4 Θέματα της επιμόρφωσης / Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 1 2,5 8,3
 ΟΧΙ 11 27,5 91,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  
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13.5 Θέματα της επιμόρφωσης / Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΟΧΙ 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.6 Θέματα της επιμόρφωσης / Εκπαιδευτική νομοθεσία

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 5 12,5 41,7
 ΟΧΙ 7 17,5 58,3
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.7 Θέματα της επιμόρφωσης / Η επικοινωνία στις σχολικές μονάδες

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 1 2,5 8,3
 ΟΧΙ 11 27,5 91,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.8 Θέματα της επιμόρφωσης / Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 1 2,5 8,3
 ΟΧΙ 11 27,5 91,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  
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13.9 Θέματα της επιμόρφωσης / Η ηγεσία στη σχολική μονάδα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 3 7,5 25,0
 ΟΧΙ 9 22,5 75,0
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.10 Θέματα της επιμόρφωσης / Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΟΧΙ 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.11 Θέματα της επιμόρφωσης / Καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 5 12,5 41,7
 ΟΧΙ 7 17,5 58,3
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.12 Θέματα της επιμόρφωσης / Ξένα εκπαιδευτικά συστήματα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΟΧΙ 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  
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13.13 Θέματα της επιμόρφωσης / Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 2 5,0 16,7
 ΟΧΙ 10 25,0 83,3
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.14 Θέματα της επιμόρφωσης / Οργάνωση γραφείου και αρχείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 1 2,5 8,3
 ΟΧΙ 11 27,5 91,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.15 Θέματα της επιμόρφωσης / Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 8 20,0 66,7
 ΟΧΙ 4 10,0 33,3
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.16 Θέματα της επιμόρφωσης / Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 3 7,5 25,0
 ΟΧΙ 9 22,5 75,0
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  
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13.17 Θέματα της επιμόρφωσης / Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική μονάδα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 3 7,5 25,0
 ΟΧΙ 9 22,5 75,0
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

13.18 Θέματα της επιμόρφωσης / Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 6 15,0 50,0
 ΟΧΙ 6 15,0 50,0
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  
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14. Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση σάς βοήθησε στο διευθυντικό σας έργο;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΛΙΓΟ 2 5,0 16,7
 ΑΡΚΕΤΑ 9 22,5 75,0
 ΠΟΛΥ 1 2,5 8,3
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

2,92 0,515

ΛΙΓΟ
16,7%

ΑΡΚΕΤΑ
75,0%

ΠΟΛΥ
8,3%

 

Χωρίς επιμόρφωση
70,0%

ΛΙΓΟ
5,0%

ΠΟΛΥ
2,5%

ΑΡΚΕΤΑ
22,5%

Με 
επιμόρφωση

30,0%
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15. Τι θα έπρεπε να βελτιωθεί κατά τη γνώμη σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που 
παρακολουθήσατε;

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 12 ατόμων που 

παρακολούθησαν κάποια πρόγραμμα 
επιμόρφωσης

Μέθοδος διδασκαλίας 3 25,0%
Η χρονική διάρκεια να αυξηθεί 8 66,7%
Ο χώρος επιμόρφωσης 1 8,3%
Το επιμορφωτικό υλικό 7 58,3%
Το επίπεδο των επιμορφωτών 2 16,7%
Το περιεχόμενο 4 33,3%
Σύνολο 25

25,0%

66,7%

8,3%

58,3%

16,7%

33,3%

Μέθοδος
διδασκαλίας

Ο χώρος
επιμόρφωσης

Το επίπεδο
των

επιμορφωτών
Η χρονική 
διάρκεια να 

αυξηθεί

Το 
επιμορφωτικό 

υλικό

Το 
περιεχόμενο
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Οι επιμέρους συχνότητες κατανομών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 15.1 έως 15.7

15.1 Μέθοδος διδασκαλίας

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 3 7,5 25,0
 ΟΧΙ 9 22,5 75,0
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

15.2 Η χρονική διάρκεια να αυξηθεί

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 8 20,0 66,7
 ΟΧΙ 4 10,0 33,3
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

15.3 Η χρονική διάρκεια να μειωθεί

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΟΧΙ 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

15.4 Ο χώρος επιμόρφωσης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 1 2,5 8,3
 ΟΧΙ 11 27,5 91,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  
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15.5 Το επιμορφωτικό υλικό

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 7 17,5 58,3
 ΟΧΙ 5 12,5 41,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

15.6 Το επίπεδο των επιμορφωτών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 2 5,0 16,7
 ΟΧΙ 10 25,0 83,3
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

15.7 Το περιεχόμενο

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 4 10,0 33,3
 ΟΧΙ 8 20,0 66,7
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

ΜΕΡΟΣ Γ΄
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16. Πόσο χρόνο δαπανάτε για κάθε μία από τις παρακάτω δραστηριότητες κατά την άσκηση του 
έργου σας;
16.1 Αλληλογραφία

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 11 27,5 27,5
ΑΡΚΕΤΑ 24 60,0 60,0
ΠΟΛΥ 5 12,5 12,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,85 0,622

ΛΙΓΟ
27,5%

ΑΡΚΕΤΑ
60,0%

ΠΟΛΥ
12,5%

16.2 Διαχείριση συγκρούσεων μαθητών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 14 35,0 35,0
ΑΡΚΕΤΑ 22 55,0 55,0
ΠΟΛΥ 4 10,0 10,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,75 0,630

ΛΙΓΟ
35,0%

ΑΡΚΕΤΑ
55,0%

ΠΟΛΥ
10,0%
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16.3 Διαχείριση συγκρούσεων προσωπικού

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 33 82,5 82,5
ΑΡΚΕΤΑ 6 15,0 15,0
ΠΟΛΥ 1 2,5 2,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,20 0,464

ΛΙΓΟ
82,5%

ΑΡΚΕΤΑ
15,0%

ΠΟΛΥ
2,5%

16.4 Εξωτερικές εργασίες του σχολείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 4 10,0 10,0
ΑΡΚΕΤΑ 30 75,0 75,0
ΠΟΛΥ 6 15,0 15,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

2,05 0,504

ΛΙΓΟ
10,0%

ΑΡΚΕΤΑ
75,0%

ΠΟΛΥ
15,0%
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16.5 Επικοινωνία με γονείς

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 7 17,5 17,5
ΑΡΚΕΤΑ 25 62,5 62,5
ΠΟΛΥ 8 20,0 20,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

2,03 0,620

ΛΙΓΟ
17,5%

ΑΡΚΕΤΑ
62,5%

ΠΟΛΥ
20,0%

16.6 Επικοινωνία με το Γραφείο Εκπαίδευσης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 16 40,0 40,0
ΑΡΚΕΤΑ 21 52,5 52,5
ΠΟΛΥ 3 7,5 7,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,68 0,616

ΛΙΓΟ
40,0%

ΑΡΚΕΤΑ
52,5%

ΠΟΛΥ
7,5%

169



16.7 Επικοινωνία με το Σχολικό Σύμβουλο

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 22 55,0 55,0
ΑΡΚΕΤΑ 17 42,5 42,5
ΠΟΛΥ 1 2,5 2,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,48 0,554

ΛΙΓΟ
55,0%

ΑΡΚΕΤΑ
42,5%

ΠΟΛΥ
2,5%

16.8 Μέριμνα για επισκευές και συντήρηση του σχολείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 1 2,5 2,5
ΑΡΚΕΤΑ 17 42,5 42,5
ΠΟΛΥ 22 55,0 55,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

2,53 0,554

ΛΙΓΟ
2,5%

ΑΡΚΕΤΑ
42,5%

ΠΟΛΥ
55,0%

170



16.9 Νομοθεσία (εύρεση του κατάλληλου Νόμου)

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 20 50,0 50,0
ΑΡΚΕΤΑ 20 50,0 50,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,50 0,506

ΛΙΓΟ
50,0%

ΑΡΚΕΤΑ
50,0%

16.10 Οικονομική διαχείριση

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 6 15,0 15,0
ΑΡΚΕΤΑ 16 40,0 40,0
ΠΟΛΥ 18 45,0 45,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

2,30 0,723

ΛΙΓΟ
15,0%

ΑΡΚΕΤΑ
40,0%

ΠΟΛΥ
45,0%
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16.11 Οργάνωση και τήρηση του αρχείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 5 12,5 12,5
ΑΡΚΕΤΑ 28 70,0 70,0
ΠΟΛΥ 7 17,5 17,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

2,05 0,552

ΛΙΓΟ
12,5%

ΑΡΚΕΤΑ
70,0%

ΠΟΛΥ
17,5%

16.12 Οργάνωση εκδηλώσεων του σχολείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 8 20,0 20,0
ΑΡΚΕΤΑ 29 72,5 72,5
ΠΟΛΥ 3 7,5 7,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,88 0,516

ΛΙΓΟ
20,0%

ΑΡΚΕΤΑ
72,5% ΠΟΛΥ

7,5%
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16.13 Παρακολούθηση προόδου μαθητών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 15 37,5 37,5
ΑΡΚΕΤΑ 22 55,0 55,0
ΠΟΛΥ 3 7,5 7,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

1,70 0,608

ΛΙΓΟ
37,5%

ΑΡΚΕΤΑ
55,0%

ΠΟΛΥ
7,5%

16.14 Προγραμματισμός των δράσεων του σχολείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 2 5,0 5,0
ΑΡΚΕΤΑ 28 70,0 70,0
ΠΟΛΥ 10 25,0 25,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

2,20 0,516

ΛΙΓΟ
5,0%

ΑΡΚΕΤΑ
70,0%

ΠΟΛΥ
25,0%
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16.15 Συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών με επιθετική συμπεριφορά

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 6 15,0 15,0
ΑΡΚΕΤΑ 23 57,5 57,5
ΠΟΛΥ 11 27,5 27,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

2,13 0,648

ΛΙΓΟ
15,0%

ΑΡΚΕΤΑ
57,5%

ΠΟΛΥ
27,5%
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17.1 Διαχείριση συγκρούσεων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 5 12,5 41,7
 2η επιλογή 3 7,5 25,0
 3η επιλογή 3 7,5 25,0
 4η επιλογή 1 2,5 8,3
 Σύνολο 12 30,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 28 70,0  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
41,7%

2η επιλογή
25,0%

3η επιλογή
25,0%

4η επιλογή
8,3%

17.2 Διαχείριση χρόνου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 1 2,5 12,5
 2η επιλογή 1 2,5 12,5
 3η επιλογή 2 5,0 25,0
 4η επιλογή 4 10,0 50,0
 Σύνολο 8 20,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 32 80,0  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
12,5%

2η επιλογή
12,5%

3η επιλογή
25,0%

4η επιλογή
50,0%
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17.3 Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών(π.χ. αντιδράσεις από το προσωπικό)

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 6 15,0 40,0
 2η επιλογή 3 7,5 20,0
 3η επιλογή 3 7,5 20,0
 4η επιλογή 3 7,5 20,0
 Σύνολο 15 37,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 25 62,5  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
40,0%

2η επιλογή
20,0%

3η επιλογή
20,0%

4η επιλογή
20,0%

17.4 Εκπαιδευτική νομοθεσία

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 4η επιλογή 1 2,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 39 97,5  
Σύνολο 40 100,0  

0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή
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17.5 Οικονομική διαχείριση

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 8 20,0 50,0
 2η επιλογή 2 5,0 12,5
 3η επιλογή 4 10,0 25,0
 4η επιλογή 2 5,0 12,5
 Σύνολο 16 40,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 24 60,0  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
50,0%

2η επιλογή
12,5%

3η επιλογή
25,0%

4η επιλογή
12,5%

17.6 Οργάνωση και τήρηση του αρχείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 1 2,5 20,0
 2η επιλογή 1 2,5 20,0
 3η επιλογή 2 5,0 40,0
 4η επιλογή 1 2,5 20,0
 Σύνολο 5 12,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 35 87,5  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
20,0%

2η επιλογή
20,0%

3η επιλογή
40,0%

4η επιλογή
20,0%
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17.7 Προγραμματισμός και οργάνωση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 3 7,5 33,3
 2η επιλογή 3 7,5 33,3
 4η επιλογή 3 7,5 33,3
 Σύνολο 9 22,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 31 77,5  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
33,3%

2η επιλογή
33,3%

4η επιλογή
33,3%

17.8 Συμπεριφορά μαθητών-Διατήρηση πειθαρχίας

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 3 7,5 17,6
 2η επιλογή 8 20,0 47,1
 3η επιλογή 4 10,0 23,5
 4η επιλογή 2 5,0 11,8
 Σύνολο 17 42,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 23 57,5  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
17,6%

2η επιλογή
47,1%

3η επιλογή
23,5%

4η επιλογή
11,8%
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17.9 Σχέσεις με γονείς

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 1 2,5 14,3
 2η επιλογή 3 7,5 42,9
 3η επιλογή 2 5,0 28,6
 4η επιλογή 1 2,5 14,3
 Σύνολο 7 17,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 33 82,5  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
14,3%

2η επιλογή
42,9%

3η επιλογή
28,6%

4η επιλογή
14,3%

17.10 Σχέσεις με τον Προϊστάμενο

 Συχνότητα Ποσοστό
Ελλείπουσα Τιμή 40 100,0
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17.11 Σχέσεις με τους τοπικούς φορείς

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 4 10,0 44,4
 2η επιλογή 2 5,0 22,2
 3η επιλογή 1 2,5 11,1
 4η επιλογή 2 5,0 22,2
 Σύνολο 9 22,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 31 77,5  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
44,4%2η επιλογή

22,2%

3η επιλογή
11,1%

4η επιλογή
22,2%

17.12 Σχέσεις με το Σχολικό Σύμβουλο

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 2η επιλογή 1 2,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 39 97,5  
Σύνολο 40 100,0  

0,0%

100,0%

0,0% 0,0%

1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 2η επιλογή
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17.13 Σχέσεις με τους συναδέλφους

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 3η επιλογή 1 2,5 33,3
 4η επιλογή 2 5,0 66,7
 Σύνολο 3 7,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 37 92,5  
Σύνολο 40 100,0  

0,0% 0,0%

33,3%

66,7%

1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή

17.14 Χρήση νέων τεχνολογιών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 1 2,5 14,3
 2η επιλογή 1 2,5 14,3
 3η επιλογή 4 10,0 57,1
 4η επιλογή 1 2,5 14,3
 Σύνολο 7 17,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 33 82,5  
Σύνολο 40 100,0  

1η επιλογή
14,3%

2η επιλογή
14,3%3η επιλογή

57,1%

4η επιλογή
14,3%
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17.15 Δεν αντιμετωπίζω καμία δυσκολία

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 1η επιλογή 8 20,0 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 32 80,0  
Σύνολο 40 100,0  

100,0%

0,0% 0,0% 0,0%

1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή
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1η Επιλογή (Ερωτήσεις 17.1 – 17.15)

N
Ποσοστό

περιπτώσεων στο σύνολο των 40 ατόμων 
που έλαβαν μέρος στην έρευνα

Διαχείριση συγκρούσεων 5 12,5%
Διαχείριση χρόνου 1 2,5%
Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-

καινοτομιών

6 15,0%

Οικονομική διαχείριση 8 20,0%
Οργάνωση και τήρηση του αρχείου 1 2,5%
Προγραμματισμός και οργάνωση 

εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων

3 7,5%

Συμπεριφορά μαθητών-Διατήρηση 

πειθαρχίας

3 7,5%

Σχέσεις με γονείς 1 2,5%
Σχέσεις με τους τοπικούς φορείς 4 10,0%
Χρήση νέων τεχνολογιών 1 2,5%
Δεν αντιμετωπίζω καμία δυσκολία 8 20,0%
Σύνολο 41

12,5%

2,5%

15,0%

20,0%

2,5%

7,5%

7,5%

2,5%

10,0%

2,5%

20,0%

Διαχείριση συγκρούσεων

Διαχείριση χρόνου

Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών

Οικονομική διαχείριση

Οργάνωση και τήρηση του αρχείου

Προγραμματισμός και οργάνωση εκπαιδευτικών και
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων

Συμπεριφορά μαθητών-Διατήρηση πειθαρχίας

Σχέσεις με γονείς

Σχέσεις με τους τοπικούς φορείς

Χρήση νέων τεχνολογιών

Δεν αντιμετωπίζω καμία δυσκολία
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18. Συνήθως με ποιο τρόπο ξεπερνάτε τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων σας ως διευθυντής σχολικής μονάδας;

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 40 
ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Ζητώ τη βοήθεια πιο έμπειρων διευθυντών 22 55,0%
Ζητώ τη βοήθεια των προϊσταμένων μου 15 37,5%
Ζητώ τη βοήθεια του υποδιευθυντή 4 10,0%
Με αυτομόρφωση μέσα από βιβλία και 

επιστημονικά περιοδικά

13 32,5%

Με βοηθά η επιμόρφωση που έλαβα 4 10,0%
Οι δυσκολίες ξεπερνιούνται όσο αυξάνεται η 

εμπειρία μου

35 87,5%

Σύνολο 93

55,0%

37,5%

10,0%

32,5%

10,0%

87,5%

Ζητώ τη
βοήθεια πιο
έμπειρων

διευθυντών

Ζητώ τη
βοήθεια των

προϊσταμένων
μου

Ζητώ τη
βοήθεια του

υποδιευθυντή

Με
αυτομόρφωση

μέσα από
βιβλία και

επιστημονικά
περιοδικά

Με βοηθά η
επιμόρφωση
που έλαβα

Οι δυσκολίες
ξεπερνιούνται
όσο αυξάνεται
η εμπειρία μου
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Οι επιμέρους συχνότητες κατανομών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 18.1 έως 18.6

18.1 Ζητώ τη βοήθεια πιο έμπειρων διευθυντών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 22 55,0 55,0
 ΟΧΙ 18 45,0 45,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

18.2 Ζητώ τη βοήθεια των προϊσταμένων μου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 15 37,5 37,5
 ΟΧΙ 25 62,5 62,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

18.3 Ζητώ τη βοήθεια του υποδιευθυντή

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 4 10,0 10,0
 ΟΧΙ 36 90,0 90,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

18.4 Με αυτομόρφωση μέσα από βιβλία και επιστημονικά περιοδικά

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 13 32,5 32,5
 ΟΧΙ 27 67,5 67,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

185



18.5 Με βοηθά η επιμόρφωση που έλαβα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 4 10,0 10,0
 ΟΧΙ 36 90,0 90,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

18.6 Οι δυσκολίες ξεπερνιούνται όσο αυξάνεται η εμπειρία μου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 35 87,5 87,5
 ΟΧΙ 5 12,5 12,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0
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19.1 Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στο σχολείο

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 14 35,0 35,0
 ΓΝΩΣΕΙΣ 2 5,0 5,0
 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 24 60,0 60,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
35,0%

ΓΝΩΣΕΙΣ
5,0%

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
60,0%

19.2 Επικοινωνία με προϊσταμένους και υφισταμένους

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 22 55,0 55,0
 ΓΝΩΣΕΙΣ 3 7,5 7,5
 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 15 37,5 37,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
55,0%

ΓΝΩΣΕΙΣ
7,5%

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
37,5%
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19.3 Λήψη αποφάσεων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8 20,0 20,0
 ΓΝΩΣΕΙΣ 6 15,0 15,0
 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 26 65,0 65,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
20,0%

ΓΝΩΣΕΙΣ
15,0%

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
65,0%

19.4 Οργάνωση γραφείου και αρχείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 19 47,5 47,5
 ΓΝΩΣΕΙΣ 4 10,0 10,0
 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 17 42,5 42,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
47,5%

ΓΝΩΣΕΙΣ
10,0%

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
42,5%
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19.5 Προγραμματισμός των δράσεων του σχολείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 14 35,0 35,0
 ΓΝΩΣΕΙΣ 4 10,0 10,0
 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 22 55,0 55,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
35,0%

ΓΝΩΣΕΙΣ
10,0%

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
55,0%

19.6 Σχέσεις με γονείς και μαθητές

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 11 27,5 27,5
 ΓΝΩΣΕΙΣ 2 5,0 5,0
 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 27 67,5 67,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
27,5%

ΓΝΩΣΕΙΣ
5,0%

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
67,5%
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19.7 Οικονομική διαχείριση

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20 50,0 50,0
 ΓΝΩΣΕΙΣ 2 5,0 5,0
 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 18 45,0 45,0
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
50,0%ΓΝΩΣΕΙΣ

5,0%

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
45,0%
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Εμπειρία (Ερωτήσεις 19.1 – 19.7)

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 40 
ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στο σχολείο 14 35,0%
Επικοινωνία με προϊσταμένους και 

υφισταμένους
22 55,0%

Λήψη αποφάσεων 8 20,0%
Οργάνωση γραφείου και αρχείου 19 47,5%
Προγραμματισμός των δράσεων του σχολείου 14 35,0%
Σχέσεις με γονείς και μαθητές 11 27,5%
Οικονομική διαχείριση 20 50,0%
Σύνολο 108

35,0%

55,0%

20,0%

47,5%

35,0%

27,5%

50,0%

Διαχείριση
συγκρούσεων

μέσα στο σχολείο

Λήψη
αποφάσεων

Προγραμματισμός
των δράσεων του

σχολείου

Οικονομική
διαχείριση

Επικοινωνία με 
προϊσταμένους και 

υφισταμένους

Οργάνωση 
γραφείου και 

αρχείου

Σχέσεις με 
γονείς και 
μαθητές
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Επιστημονικές γνώσεις  (Ερωτήσεις 19.1 – 19.7)

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 40 
ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στο σχολείο 2 35,0%
Επικοινωνία με προϊσταμένους και 

υφισταμένους
3 55,0%

Λήψη αποφάσεων 6 20,0%
Οργάνωση γραφείου και αρχείου 4 47,5%
Προγραμματισμός των δράσεων του σχολείου 4 35,0%
Σχέσεις με γονείς και μαθητές 2 27,5%
Οικονομική διαχείριση 2 50,0%
Σύνολο 23

5,0%

7,5%

15,0%

10,0% 10,0%

5,0% 5,0%

Διαχείριση
συγκρούσεων

μέσα στο σχολείο

Λήψη
αποφάσεων

Προγραμματισμός
των δράσεων του

σχολείου

Οικονομική
διαχείριση

Επικοινωνία με 
προϊσταμένους και 

υφισταμένους

Οργάνωση 
γραφείου και 

αρχείου

Σχέσεις με 
γονείς και 
μαθητές
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Εμπειρία & Επιστημονικές γνώσεις  (Ερωτήσεις 19.1 – 19.7)

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 40 
ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στο σχολείο 24 60,0%
Επικοινωνία με προϊσταμένους και 

υφισταμένους
15 37,5%

Λήψη αποφάσεων 26 65,0%
Οργάνωση γραφείου και αρχείου 17 42,5%
Προγραμματισμός των δράσεων του σχολείου 22 55,0%
Σχέσεις με γονείς και μαθητές 27 67,5%
Οικονομική διαχείριση 18 45,0%
Σύνολο 149

60,0%

37,5%

65,0%

42,5%

55,0%

67,5%

45,0%

Διαχείριση
συγκρούσεων

μέσα στο σχολείο

Λήψη
αποφάσεων

Προγραμματισμός
των δράσεων του

σχολείου

Οικονομική
διαχείριση

Επικοινωνία με 
προϊσταμένους και 

υφισταμένους

Οργάνωση 
γραφείου και 

αρχείου

Σχέσεις με 
γονείς και 
μαθητές

20.1 Εμπειρικές γνώσεις
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 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 2 5,0 5,0
ΑΡΚΕΤΑ 14 35,0 35,0
ΠΟΛΥ 24 60,0 60,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

3,55 0,597

ΛΙΓΟ
5,0%

ΑΡΚΕΤΑ
35,0%

ΠΟΛΥ
60,0%

20.2 Επιμόρφωση

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 6 15,0 15,0
ΑΡΚΕΤΑ 18 45,0 45,0
ΠΟΛΥ 16 40,0 40,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

3,25 0,707

ΛΙΓΟ
15,0%

ΑΡΚΕΤΑ
45,0%

ΠΟΛΥ
40,0%
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20.3 Θεωρητικές γνώσεις από αυτομόρφωση

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 2,5 2,5
ΛΙΓΟ 7 17,5 17,5
ΑΡΚΕΤΑ 22 55,0 55,0
ΠΟΛΥ 10 25,0 25,0

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

3,03 0,733

ΚΑΘΟΛΟΥ
2,5%

ΛΙΓΟ
17,5%

ΑΡΚΕΤΑ
55,0%

ΠΟΛΥ
25,0%

20.4 Μαθητεία σε θέση υποδιευθυντή

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

ΛΙΓΟ 6 15,0 15,0
ΑΡΚΕΤΑ 13 32,5 32,5
ΠΟΛΥ 21 52,5 52,5

 Σύνολο 40 100,0 100,0

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

3,38 0,740

ΛΙΓΟ
15,0%

ΑΡΚΕΤΑ
32,5%

ΠΟΛΥ
52,5%
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ΜΕΡΟΣ Δ΄

21. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 39 97,5 97,5
 ΟΧΙ 1 2,5 2,5
 Σύνολο 40 100,0 100,0

ΝΑΙ
97,5%

ΟΧΙ
2,5%
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22. Σε ποια από τα παρακάτω θέματα θα επιθυμούσατε να επιμορφωθείτε;

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 40 
ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών 4 10,0%
Διαχείριση συγκρούσεων 20 50,0%
Διαχείριση χρόνου 11 27,5%
Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-

καινοτομιών
23 57,5%

Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες 6 15,0%
Εκπαιδευτική νομοθεσία 16 40,0%
Η επικοινωνία στις σχολικές μονάδες 3 7,5%
Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης 12 30,0%
Η ηγεσία στη σχολική μονάδα 21 52,5%
Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 10 25,0%
Καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων 16 40,0%
Ξένα εκπαιδευτικά συστήματα 11 27,5%
Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων 16 40,0%
Οργάνωση γραφείου και αρχείου 15 37,5%
Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 12 30,0%
Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού 17 42,5%
Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική 

μονάδα
17 42,5%

Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ 14 35,0%
Σύνολο 244

10,0%
50,0%

27,5%
57,5%

15,0%
40,0%

7,5%
30,0%

52,5%
25,0%

40,0%
27,5%

40,0%
37,5%

30,0%
42,5%
42,5%

35,0%

Αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών

Διαχείριση συγκρούσεων

Διαχείριση χρόνου

Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών

Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες

Εκπαιδευτική νομοθεσία

Η επικοινωνία στις σχολικές μονάδες

Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης

Η ηγεσία στη σχολική μονάδα

Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων

Ξένα εκπαιδευτικά συστήματα

Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων

Οργάνωση γραφείου και αρχείου

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού

Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική μονάδα

Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ
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Οι επιμέρους συχνότητες κατανομών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 22.1 έως 22.18

22.1 Αλληλογραφία των δημοσίων υπηρεσιών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 4 10,0 10,3
 ΟΧΙ 35 87,5 89,7
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.2 Διαχείριση συγκρούσεων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 20 50,0 51,3
 ΟΧΙ 19 47,5 48,7
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.3 Διαχείριση χρόνου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 11 27,5 28,2
 ΟΧΙ 28 70,0 71,8
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.4 Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 23 57,5 59,0
 ΟΧΙ 16 40,0 41,0
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  
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22.5 Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 6 15,0 15,4
 ΟΧΙ 33 82,5 84,6
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.6 Εκπαιδευτική νομοθεσία

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 16 40,0 41,0
 ΟΧΙ 23 57,5 59,0
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.7 Η επικοινωνία στις σχολικές μονάδες

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 3 7,5 7,7
 ΟΧΙ 36 90,0 92,3
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.8 Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 12 30,0 30,8
 ΟΧΙ 27 67,5 69,2
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  
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22.9 Η ηγεσία στη σχολική μονάδα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 21 52,5 53,8
 ΟΧΙ 18 45,0 46,2
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.10 Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 10 25,0 25,6
 ΟΧΙ 29 72,5 74,4
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.11 Καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 16 40,0 41,0
 ΟΧΙ 23 57,5 59,0
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.12 Ξένα εκπαιδευτικά συστήματα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 11 27,5 28,2
 ΟΧΙ 28 70,0 71,8
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  
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22.13 Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 16 40,0 41,0
 ΟΧΙ 23 57,5 59,0
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.14 Οργάνωση γραφείου και αρχείου

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 15 37,5 38,5
 ΟΧΙ 24 60,0 61,5
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.15. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 12 30,0 30,8
 ΟΧΙ 27 67,5 69,2
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.16. Παρακίνηση-Παρώθηση προσωπικού

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 17 42,5 43,6
 ΟΧΙ 22 55,0 56,4
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  
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22.17. Προγραμματισμός και αξιολόγηση στη σχολική μονάδα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 17 42,5 43,6
 ΟΧΙ 22 55,0 56,4
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

22.18. Χρήση νέων τεχνολογιών-Χρήση Η/Υ

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 14 35,0 35,9
 ΟΧΙ 25 62,5 64,1
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  
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23. Ποια μορφή επιμόρφωσης πιστεύετε ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΑΡΧΙΚΗ 2 5,0 5,1
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 8 20,0 20,5
 ΑΡΧΙΚΗ + ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 29 72,5 74,4
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

ΑΡΧΙΚΗ
5,1%

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
20,5%ΑΡΧΙΚΗ 

& 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

74,4%

24. Ποια είναι η γνώμη σας για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των διευθυντών σχολικών 
μονάδων;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΚΟΙΝΟ 7 17,5 17,9
 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 8 20,0 20,5

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 24 60,0 61,5
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5
Σύνολο 40 100,0  

ΚΟΙΝΟ
17,9%

ΤΥΠΟΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

20,5%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

61,5%
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25. Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η ιδιότητα του επιμορφωτή σε επιμορφωτικά προγράμματα 
για διευθυντές σχολικών μονάδων;

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 40 
ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Ακαδημαϊκός 14 35,0%
Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης 13 32,5%
Συνάδελφος διευθυντής με πλούσια πείρα 26 65,0%
Σχολικός Σύμβουλος 4 10,0%
Σύνολο 57

35,0% 32,5%

65,0%

10,0%

Ακαδημαϊκός Προϊστάμενος
Γραφείου Εκπαίδευσης

Συνάδελφος διευθυντής
με πλούσια πείρα

Σχολικός Σύμβουλος
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Οι επιμέρους συχνότητες κατανομών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 25.1 έως 25.4

25.1. Ακαδημαϊκός

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 14 35,0 35,9
 ΟΧΙ 25 62,5 64,1
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

25.2. Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 13 32,5 33,3
 ΟΧΙ 26 65,0 66,7
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

25.3. Συνάδελφος διευθυντής με πλούσια πείρα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 26 65,0 66,7
 ΟΧΙ 13 32,5 33,3
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

25.4.Σχολικός Σύμβουλος

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 4 10,0 10,3
 ΟΧΙ 35 87,5 89,7
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  
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26. Η επιμόρφωση θα θέλατε να γίνεται:

 

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 40 
ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου με 

απαλλαγή από τα καθήκοντά σας
20 50,0%

Κατά τον ελεύθερο χρόνο σας 9 22,5%
Λίγες μέρες πριν την έναρξη του σχολικού 

έτους
19 47,5%

Τα Σαββατοκύριακα 2 5,0%
Σύνολο 50

50,0%

22,5%

47,5%

5,0%

Κατά τη διάρκεια του
εργασιακού ωραρίου με

απαλλαγή από τα
καθήκοντά σας

Κατά τον ελεύθερο
χρόνο σας

Λίγες μέρες πριν την
έναρξη του σχολικού

έτους

Τα Σαββατοκύριακα
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Οι επιμέρους συχνότητες κατανομών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 26.1 έως 26.4

26.1 Κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή από τα καθήκοντά σας

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 20 50,0 51,3
 ΟΧΙ 19 47,5 48,7
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

26.2. Κατά τον ελεύθερο χρόνο σας

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 9 22,5 23,1
 ΟΧΙ 30 75,0 76,9
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

26.3. Λίγες μέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 19 47,5 48,7
 ΟΧΙ 20 50,0 51,3
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

26.4. Τα Σαββατοκύριακα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 2 5,0 5,1
 ΟΧΙ 37 92,5 94,9
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  
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27. Ποια μορφή επιμόρφωσης νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στους διευθυντές σχολικών 
μονάδων;

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ 24 60,0 61,5
 ΤΡΙΜΗΝΗ 5 12,5 12,8
 ΕΞΑΜΗΝΗ 4 10,0 10,3
 ΕΤΗΣΙΑ 6 15,0 15,4
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

61,5%

12,8% 10,3%
15,4%

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΤΗΣΙΑ

28. Η επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων πρέπει να είναι:

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 8 20,0 20,5
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 31 77,5 79,5
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

20,5%

79,5%

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
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29. Ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο για να επιμορφωθείτε;

N

Ποσοστό
περιπτώσεων στο σύνολο των 40 
ατόμων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα
Απαλλαγή από τα εργασιακά καθήκοντα 3 7,5%
Ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο 26 65,0%
Οι επιμορφωτές να είναι αναγνωρισμένου 

κύρους στην ειδικότητά τους
17 42,5%

Οικονομική αποζημίωση για το χρόνο της 

επιμόρφωσης
10 25,0%

Σύνολο 56

7,5%

65,0%

42,5%

25,0%

Απαλλαγή από
τα εργασιακά
καθήκοντα

Ένα ενδιαφέρον
γνωστικό

αντικείμενο

Οι επιμορφωτές
να είναι

αναγνωρισμένου
κύρους στην

ειδικότητά τους

Οικονομική
αποζημίωση για

το χρόνο της
επιμόρφωσης
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Οι επιμέρους συχνότητες κατανομών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 29.1 έως 29.4

29.1. Απαλλαγή από τα εργασιακά καθήκοντα

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 3 7,5 7,7
 ΟΧΙ 36 90,0 92,3
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

29.2. Ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 26 65,0 66,7
 ΟΧΙ 13 32,5 33,3
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

29.3. Οι επιμορφωτές να είναι αναγνωρισμένου κύρους στην ειδικότητά τους

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 17 42,5 43,6
 ΟΧΙ 22 55,0 56,4
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  

29.4. Οικονομική αποζημίωση για το χρόνο της επιμόρφωσης

 Συχνότητα Ποσοστό
Έγκυρο 
ποσοστό

 ΝΑΙ 10 25,0 25,6
 ΟΧΙ 29 72,5 74,4
 Σύνολο 39 97,5 100,0
Ελλείπουσα Τιμή 1 2,5  
Σύνολο 40 100,0  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α: III
Η αίτηση και η άδεια χρήσης του ερωτηματολογίου 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α: IV
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών σχολικών μονάδων 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΦΕΚ 1340 τ.Β΄16.10.2002

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 

περιφερειακών  υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  των 

διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 

των διδασκόντων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002(ΦΕΚ 24 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε 

με το άρθρο 27 του Ν.

2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 

38 Α΄).

3.  Του  άρθρου  2  της  ΣΤ5/53/31.10.2001  Απόφασης  του  Πρωθυπουργού  και  του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων  �Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  των  Υφυπουργών  του  Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων� (ΦΕΚ 1484/13/31.10.2002).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.
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Άρθρο 27

Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων

1.  Ο  Διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  βρίσκεται  στην  κορυφή  της  σχολικής 

κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος 

στο χώρο αυτό.

2. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:

α)  Καθοδηγεί  τη  σχολική  κοινότητα  ώστε  να  θέσει  υψηλούς  στόχους  και  να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και 

ανοικτό στην κοινωνία.

β)  Καθοδηγεί  και  βοηθά  τους  εκπαιδευτικούς  στο  έργο  τους,  και  ιδιαίτερα  τους 

νεότερους,  αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες  εκπαιδευτικού  και  παιδαγωγικού  χαρακτήρα 

και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.

γ)  Φροντίζει  ώστε  το  σχολείο  να  γίνει  στοιχειώδης  μονάδα  επιμόρφωσης  των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους 

ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου 

Διδασκόντων,  αμβλύνει  τις  αντιθέσεις,  ενθαρρύνει  τις  πρωτοβουλίες  των 

εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς.

ε)  Ελέγχει  την  πορεία  των  εργασιών  και  κατευθύνει  τους  εκπαιδευτικούς  ώστε  να 

ανταποκρίνονται  έγκαιρα  στις  υποχρεώσεις  που  ανέλαβαν.  Τέλος,  αξιολογεί  τους 

εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του 

τους στόχους της αξιολόγησης.

Άρθρο 28
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Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων

1.  Ο  Διευθυντής  ή  ο  Προϊστάμενος  σχολείου  συνεργάζεται  με  τους  Σχολικούς 

Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές 

και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το 

διδακτικό  προσωπικό  να  αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες  οι  οποίες  συμβάλλουν  στη 

διαπαιδαγώγηση  ελεύθερων,  υπεύθυνων,  δημοκρατικών  και  ευαισθητοποιημένων 

πολιτών.

2. Ειδικότερα:

α) Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους.

β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.

γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις 

εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για 

την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.

δ) Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή 

Προϊστάμενο  Γραφείου  και  τους  Σχολικούς  Συμβούλους,  τη  λειτουργία  τμημάτων 

Πρόσθετης  Διδακτικής  Στήριξης,  Ενισχυτικής  Διδασκαλίας,  τάξεων  υποδοχής, 

φροντιστηριακών τμημάτων,  τμημάτων διευρυμένου ωραρίου,  Ολοήμερου σχολείου 

και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και 

τη λειτουργία αυτών.

ε) Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των 

δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται για 

τη λειτουργία του σχολείου.

στ) Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, 

όπως προβλέπει η νομοθεσία.

ζ)  Ενημερώνει  το  διδακτικό  προσωπικό,  τους  γονείς  και  τους  μαθητές,  για  την 

εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου.
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η)  Στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  ο  Διευθυντής  ενημερώνει  και  φυλάσσει  τους 

φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών του σχολείου του και, σε 

περίπτωση μετάθεσης, τους διαβιβάζει στα νέα τους σχολεία.

θ) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εκκαθαριστής αποδοχών του προσωπικού του 

σχολείου του και βοηθείται στο έργο του αυτό από εκπαιδευτικό που ορίζει ο σύλλογος 

διδασκόντων.

ι) Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και 

για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

ια)  Ενημερώνει  τους  νεοδιόριστους,  τους  αναπληρωτές  και  τους  ωρομίσθιους 

εκπαιδευτικούς  σχετικά  με  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  και  τους  χορηγεί 

αντίγραφα  των  βασικών  νόμων,  αποφάσεων  και  εγκυκλίων  σχετικών  με  την 

εκπαίδευση.

ιβ) Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές, 

ορίζει με πράξη του έναν υποδιευθυντή ως νόμιμο αναπληρωτή του και καταμερίζει τις 

αρμοδιότητες και τις εργασίες σ' αυτούς.

ιγ) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του σχολείου 

και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και 

των  πάσης  φύσεως  βιβλίων  και  εντύπων  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες 

διατάξεις.

ιδ) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία 

του σχολείου.

Άρθρο 29
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Καθήκοντα  και  αρμοδιότητες  των  Διευθυντών  σε  σχέση  με  το  Σύλλογο  των 

Διδασκόντων

1.  Ο  Διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  προσκαλεί  τα  μέλη  του  Συλλόγου  στις 

συνεδριάσεις,  στις  οποίες  και  προεδρεύει.  Καταρτίζει  την  ημερήσια  διάταξη  και 

εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό.

2.  Σε  συνεδρίαση  του  Συλλόγου  των  Διδασκόντων  εισηγείται  την  κατανομή  των 

πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του 

προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του.

3. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

4.  Ενημερώνει  το  Σύλλογο των Διδασκόντων για το  έργο της  σχολικής  επιτροπής. 

Μεριμνά μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των 

σχολικών  εγκαταστάσεων  καθώς  και  την  προμήθεια  των  απαραίτητων  εποπτικών 

μέσων διδασκαλίας.

5. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική 

των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας 

των μαθητών.

6.  Ενημερώνει  το  Σύλλογο  των  Διδασκόντων  για  την  εκπαιδευτική  νομοθεσία,  τις 

εγκυκλίους  και  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τη  λειτουργία  του  σχολείου  και  την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων 

και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την 

τήρηση της πειθαρχίας.

8.  Φροντίζει  να  καλύπτονται  οι  διδακτικές  ώρες  σε  περίπτωση  απουσίας 

εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας 

την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.
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9. Είναι  υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον 

Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.

10.  Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει  το πρόγραμμα ενημέρωσης των 

γονέων,  το  οποίο  κοινοποιεί  στο  σύλλογο  γονέων  και  τον  οικείο  Διευθυντή  ή 

Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης.

11. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, 

ορίζει  τους  επιτηρητές  και  είναι  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  των  σχετικών  με  τις 

εξετάσεις διατάξεων.

12.  Παρέχει  στους  διδάσκοντες  συγκεκριμένες οδηγίες  για  να ανταποκρίνονται  στα 

καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

13.  Απευθύνει  στους  διδάσκοντες,  όταν  είναι  απαραίτητο,  συστάσεις  με  πνεύμα 

συναδελφικής αλληλεγγύης. 

Στις  περιπτώσεις  που  διδάσκοντες  δεν  ανταποκρίνονται  στις  υποχρεώσεις  και  τα 

καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά 

το  Σύλλογο  των  Διδασκόντων,  το  διοικητικό  του  Προϊστάμενο  και  τον  αρμόδιο 

Σχολικό  Σύμβουλο.  Εφόσον,  παρ΄  όλα αυτά,  δεν  υπάρξει  αποτέλεσμα,  αναφέρεται 

γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου.

14.  Ενημερώνεται  για  τους  λόγους  απουσίας  του  διδακτικού  προσωπικού  από  το 

σχολείο  και  από  τις  συνεδριάσεις  του  Συλλόγου  των  Διδασκόντων  και  ενεργεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος.

15.  Είναι  υπεύθυνος  για  την  κάλυψη  του  υποχρεωτικού  ωραρίου  εβδομαδιαίας 

διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας 

για  τη  συμπλήρωση  αυτή  ενημερώνει  άμεσα  τον  Προϊστάμενο  Γραφείου  ή  το 

Διευθυντή Εκπαίδευσης.
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Άρθρο 30

Καθήκοντα και αρμοδιότητες  των Διευθυντών των σχολείων σε σχέση με τους 

Σχολικούς  Συμβούλους,  το  Διευθυντή  Εκπαίδευσης  και  τον  Προϊστάμενο  του 

Γραφείου

1.  Ο  Διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  σε  συνεργασία  με  το  Σύλλογο  των 

Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και  συμμετέχει σ'  αυτά. Ο ίδιος έχει  την 

ευθύνη της οργάνωσής τους.

2. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 

Προϊστάμενο  Γραφείου  ή  προκαλεί  συσκέψεις  με  αυτούς  για  την  αντιμετώπιση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.

3.  Αναλαμβάνει,  σε  συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  Σχολικούς  Συμβούλους, 

πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο.

4. Ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 

Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών 

επισκέψεων  σε  χώρους  ιστορικής  και  πολιτιστικής  αναφοράς  και  σε  παραγωγικές 

επιχειρήσεις.

5. Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου 

για τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

Άρθρο 31

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων σε σχέση με τους μαθητές

1.  Ο  Διευθυντής  της  σχολικής  μονάδας  συγκροτεί  τα  τμήματα  κάθε  τάξης  και 

κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα 

με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

2. Εκδίδει και υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος και συνυπογράφουν ως 

συνυπεύθυνοι,  ο εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο και οι  διδάσκοντες,  εφόσον 

απαιτείται.
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3. Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, 

μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας.

4. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο 

σχολείο.

5.  Συντελεί  στη  διαμόρφωση  συνθηκών  φιλικού  παιδαγωγικού  κλίματος  μεταξύ 

μαθητών και διδασκόντων.

6. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη.

7.  Εφαρμόζει  τις  διαδικασίες που προβλέπονται  από τις  κείμενες  διατάξεις  για  την 

εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια.

8. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προ- βλέπεται και έχει την ευθύνη για 

τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου.

Άρθρο 32

Καθήκοντα  και  αρμοδιότητες  των Διευθυντών  σε  σχέση με  τα  όργανα  λαϊκής 

συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις 

συνεδριάσεις  του  οργάνου  με  γραπτή  πρόσκληση  που  την  απευθύνει  τρεις  (3) 

τουλάχιστον  ημέρες  νωρίτερα  και  καταρτίζει  την  ημερήσια  διάταξη,  ύστερα  από 

εισηγήσεις των οργάνων που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο.

2. Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο.

3. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος 

οφείλει να γνωρίζει.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α: V
Ο χάρτης των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα
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• Σύνολο πληθυσμού: 42 

διευθυντές/ντριες

• Επιλεγμένο δείγμα: 42 

διευθυντές/ντριες

• Συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια: 40

• Έγκυρα ερωτηματολόγια: 40
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	Σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά το βαθμό συμμετοχής των διευθυντών/ντριών σε επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν τη διοίκηση της σχολικής μονάδας από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται η μικρή συμμετοχή (30%) των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, γεγονός που δε βοηθά στην επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών/ντριών με τρόπο ώστε να καθίστανται αποτελεσματικοί στην άσκηση του πολύπλοκου ρόλου τους όπως αυτός περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία. Σε προηγούμενες έρευνες όπως του Σαΐτη (1990) το ποσοστό αυτό φτάνει το 33% και του Παπαθωμά (2006) το ποσοστό φτάνει το 58,97% γεγονός που δείχνει βελτίωση της κατάστασης. Το μικρό ποσοστό που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα θα μπορούσε να εξηγηθεί λόγω της δυσκολίας της πρόσβασης των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε μικρότερους νομούς όπως είναι αυτός της Πιερίας, σε επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός των νομών αυτών.
	Η επιμόρφωση που έλαβαν οι περισσότεροι διευθυντές/ντριες ήταν μικρής διάρκειας (ημερήσια ή ολιγοήμερη) γεγονός που εντοπίζεται και από τους ίδιους, οι οποίοι δηλώνουν ότι επιθυμούν την αύξηση της χρονικής διάρκειας των επιμορφωτικών προγραμμάτων μαζί με τη βελτίωση του επιμορφωτικού υλικού και την αλλαγή στο περιεχόμενό τους. Η διάρκεια της επιμόρφωσης παρουσιάζεται εξίσου μικρή και στην έρευνα του Παπαθωμά (2006) με ποσοστό των διευθυντών/ντριών που παρακολούθησε ημερήσια ή ολιγοήμερη επιμόρφωση που φτάνει 60,86%.

