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Πξόινγνο 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία ζπγγξάθεθε ζην πιαίζην νινθιήξσζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

κνπ ζπνπδψλ ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο» ζην 

Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεχζπλζε «Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία». Αληηθείκελν ηεο 

απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Με αθνξκή, ινηπφλ, ηελ νινθιήξσζή ηεο θξίλσ ζθφπηκν λα 

επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ πινπνίεζή ηεο.  

 Αξρηθά, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επφπηε θαζεγεηή κνπ, 

θ. Δπζχκην Βαιθάλν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, γηα ηε ζπλεξγαζία, ηηο ζπκβνπιέο, ηε 

ζπλερή θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο, αθηεξψλνληαο ζε εκέλα κέξνο ηνπ πνιχηηκνπ ρξφλνπ ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. ηακπνπιή Μηιηηάδε, Δπίθνπξν Καζεγεηή, 

θαη ηελ θα ηπεηάλνπ Αζελά, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα 

αλαιάβνπλ ηε ζπλεπνπηεία ηεο εξγαζίαο κνπ, αιιά θαη φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ κε ηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπο παξαδφζεηο κνπ 

έδσζαλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ θαη εκβάζπλζε. 

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα απεπζχλσ ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, πνπ 

είραλ ηελ επγεληθή θαινζχλε λα κε εκπηζηεπηνχλ θαη λα αθηεξψζνπλ ιίγν απφ ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο γηα λα κνπ παξαρσξήζνπλ ηηο ζπλεληεχμεηο. Αλακθίβνια, ρσξίο 

ηε ζπκβνιή ηνπο ην παξφλ εγρείξεκα δε ζα είρε νινθιεξσζεί. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα 

αλαθεξζψ θαη ζηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ζηηο δεκηνπξγηθέο ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν απηψλ εηψλ, θαζψο θαη ζηηο επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ 

πεξάζακε. Ήηαλ ηαπηφρξνλα εκςπρσηέο θαη απνθνξηηζηέο ηνπ άγρνπο πνπ βηψλακε.  

 Σέινο, επραξηζηψ θπξίσο ηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ζηεξίδνπλ ζε φιεο κνπ 

ηηο πξνζπάζεηεο, δείρλνληαο θαηαλφεζε θαη ππνκνλή. Δπίζεο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα 

κελ αλαγλσξίζσ ηε ζπκβνιή ηνπ θηιηθνχ κνπ θχθινπ, νη νπνίνη, κε ηνλ ηξφπν ηνπο, 

πξνζπάζεζαλ λα κε βνεζήζνπλ θαη λα κε ελζαξξχλνπλ.   
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Ο ξόινο ηνπ απνηειεζκαηηθνύ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο κε βάζε 

ηηο απόςεηο ησλ Γηεπζπληώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηνλ λνκό Κηιθίο  

Πεξίιεςε 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη, φζνλ αθνξά ην αληηθείκελφ ηεο, ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη επηκέξνπο 

ζηφρνη ηεο έξεπλαο ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ κέζσ ησλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

Έηζη, αξρηθά, αληρλεχνληαη νη απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν 

θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζε απηφ ζε δενληνινγηθφ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα, ζε ζρέζε κε ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο ζηελ πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί, ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Καη ηέινο, δεηήζεθαλ νη 

πξνηάζεηο ηνπο γηα ελδερφκελεο αιιαγέο ζηνλ ξφιν ηνπο κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

 Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ δηεμήρζε πνηνηηθή έξεπλα κε 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε δείγκα δέθα (10) Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Κηιθίο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

απνθάιπςαλ πσο νη Γηεπζπληέο/ληξηεο αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπληνληζηηθφ, νξγαλσηηθφ 

θαη παηδαγσγηθφ ξφιν ηνπο, ελψ ζηελ πξάμε ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο δηεθπεξαησηέο 

δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. Σάζζνληαη ππέξ ελφο ζπκκεηνρηθνχ κνληέινπ εγεζίαο κε 

πεξηνξηζκέλε φκσο ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ελψ θάλεθε πσο πξνζπαζνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ έλα θιίκα αλνηρηήο επηθνηλσλίαο κε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

Θεσξνχλ πσο δελ αλήθεη ζηνλ ξφιν ηνπο ε ελαζρφιεζε κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Σέινο, αξθεηνί ήηαλ ζεηηθνί ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Γηεπζπληέο, ελψ δηαθάλεθε μεθάζαξε ε 

ηάζε ππέξ ελφο απηνδηνηθνχκελνπ ζρνιείνπ.   

 

Λέμεηο Κιεηδηά: απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, ξφινο Γηεπζπληή, δηνίθεζε ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, εγεζία.   
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The role of effective school Principal as it is perceived by Secondary 

school Principals: the case of the prefecture of Kilkis 

Abstract 

 

The content of this dissertation is concerned with the scientific branch of 

Administration of Education. Its main purpose is to investigate the perceptions of the 

Secondary school Principals on the role of the effective school Principal. The individual 

objectives of the research are specified under three research questions. Firstly, the study 

investigates the Principals’ views on effective school and their contribution to the 

effective function of the school unit, in theoretical level. Secondly, their actions are 

examined in practice and in line with the current institutional framework for the 

function of the school units, regarding their attempt to be effective. Finally, the 

Principal’s proposals for potential changes in their role were requested, in view of 

enhancing their effectiveness in case of an alternative legislative framework. 

 To meet these objectives, qualitative research was conducted with semi - 

structured interviews in a sample of ten (10) Secondary school Principals in the 

prefecture of Kilkis. The research results revealed that the Principals are fully aware of 

their coordinating, organizational and pedagogical role, while, practically, they are 

mainly occupied with administrative issues. They favor a distributed perspective on 

school leadership, with limited contribution of parents, while they seemed to be willing 

to establish open communication between them, and both teachers and students. In 

addition, according to the research results, they claim that issues concerning the 

improvement of teaching and learning might not fall under their responsibility. In the 

end, a great percentage of those questioned were positive to the evaluation of teachers 

from the Principals themselves, and revealed a clear attitude in favor of a self – 

managing school. 

 

 

Keywords: effective school, role of Principal, management of school units, leadership. 
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Δηζαγσγή 

 

 Σν αίηεκα γηα απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε παξακέλεη πάληα επίθαηξν. 

Ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε, νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ,  

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο  

εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο θαη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. Ζ ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη θαηαιπηηθή, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ πιήζνο 

εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζρνιηθή εγεζία είλαη ν δεχηεξνο παξάγνληαο, κεηά 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή κάζεζε (Leithwood, Patten, & Jantzi, 

2010· Day et al., 2011).  

 Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί 

λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ελφο άιινπ νξγαληζκνχ. Αλακθίβνια, ν 

Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα αθνινπζεί ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην έξγν ηνπ. Ωζηφζν, γηα λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφο, νθείιεη λα έρεη σο πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ λα ζηξέθνληαη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε (αΐηε & αΐηεο, 2011). Άιισζηε, ηνλ ζηφρν απηφ πξέπεη λα ζέηεη θάζε 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηηθφο. Παξάιιεια, θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο καο πξέπεη λα δηακνξθσζεί κε γλψκνλα ηα παξαπάλσ θαη λα επαλαθαζνξηζηνχλ 

νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ.  

 Έρνληαο, ινηπφλ, ζαθή αληίιεςε ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ ξφινπ ηνπ Γηεπζπληή 

ζρνιείνπ ζε δηεζλέο επίπεδν δηελεξγνχληαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

επαλεμεηαζηεί ν ξφινο ηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ αζθεί εγεζία, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έλα απφ ηα πην γλσζηά είλαη ην 

International Successful School Principal’s Project (ISSPP) (The University of 

Nottingham, 2015). Παξάιιεια, ζε πνιιέο ρψξεο έρνπλ θαζηεξσζεί πξνδηαγξαθέο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε κία πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ 

ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ην Interstate School Leaders 

Licensure Consortium (ISLLC) ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ην National Standards for Headteachers 

ζηελ Αγγιία, ηα θξηηήξηα ησλ νπνίσλ επηθαηξνπνηνχληαη θάζε ρξφλν (Leithwood, 

Jantzi, & Steinbach, 2002). Αθφκε, αθαδεκατθά ηδξχκαηα, φπσο ην Stanford University, 

εθπνλνχλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε ζηφρν ηελ επηκφξθσζε θαη 



2 
 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Davis, Darling – 

Hammond, LaPointe, & Meyerson, 2005). 

 ια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο θαη ζηε ρψξα καο κε βάζε ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί, θαζψο  

θαη επίθαηξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, φπσο ν 

ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη ε ελζσκάησζε καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα. Ωζηφζν, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο εθπνλεζεί γηα 

ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, 

είλαη θπξίσο πνζνηηθέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φκσο, επηηπγράλεηαη θπξίσο ε πνζνηηθή 

απνηχπσζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη φρη ηφζν ε νπζηαζηηθή δηεξεχλεζή ηνπο θαη ε αλάιπζή 

ηνπο ζε βάζνο.   

 Παξάιιεια, ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ζπλέβαιε θαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ 

ηεο εξεπλήηξηαο. Έρνληαο, ινηπφλ, ππεξεηήζεη ε ίδηα ζε αξθεηά ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δηαπίζησζε πσο γηα λα είλαη έλα 

ζρνιείν απνηειεζκαηηθφ ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ζηε κεηάδνζε ησλ 

αλάινγσλ νδεγηψλ θαη εληνιψλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αληίζεηα, ε πξνζσπηθή ηνπο 

ζεψξεζε γηα ζέκαηα εγεζίαο, αιιά θαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ 

ζηελ πξάμε νη ζρνιηθνί Γηεπζπληέο θαη ηνπο δηαθνξνπνηνχλ, φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ επηηπρία ηνπ ζρνιείνπ. 

 Με αθεηεξία ηα παξαπάλσ, ζηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί 

ν ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε απφ ηε ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ Γηεπζπληψλ. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα εζηηάδεη 

ζηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί ν Γηεπζπληήο σο κέινο ελφο ζχλζεηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο 

απαξηίδεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο θαη ζπλαθφινπζα, ζηνλ ηξφπν πνπ 

αιιειεπηδξά καδί ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα θαηαζηεί ζαθέο ζε πνην βαζκφ 

αληηιακβάλνληαη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ πνιπζχλζεηνπ έξγνπ ηνπο, θαζψο θαη αλ 

γλσξίδνπλ θαη αλ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην ζρνιείν 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη 

απφςεηο ηνπ δείγκαηφο καο πεξί απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζπκθσλνχλ κε ηα φζα έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Σέινο, ζα θαλεί πνηα είλαη ηα ζεκεία 

εθείλα ζηα νπνία ρξεηάδνληαη ελίζρπζε, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη επηπιένλ, ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα εθζέζνπλ θαη ηηο πξνηάζεηο 
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ηνπο γηα πηζαλή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο. Παξάιιεια, ελδέρεηαη λα αλαθεξζνχλ θαη 

ζε πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη λα αληρλεπηνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ νη απφςεηο, 

αληηιήςεηο θαη ζθέςεηο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

λνκνχ Κηιθίο κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηε ζπλέληεπμε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρηεθε ιφγσ ηνπ δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζηφρσλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά, ζε πξψην επίπεδν, δηεξεπλάηαη ε γεληθφηεξε 

αληίιεςή ηνπο γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή 

δενληνινγηθά. Αθνινχζσο, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ αζθνχλ εγεζία θαη νη ζηξαηεγηθέο 

θαη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πξάμε, ζε ζπλάξηεζε κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, έηζη ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σέινο, αληρλεχνληαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ελδερφκελεο αιιαγέο ζηνλ ξφιν ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο έξεπλαο, ζην νπνίν γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνο δηεξεχλεζε ζέκαηνο 

θαη δηαζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Σν δεχηεξν κέξνο είλαη ην 

εξεπλεηηθφ θαη πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα θαη ηα πνξίζκαηά ηεο θαη ηέινο ζην ηξίην 

κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

 Σν Α΄ κέξνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα. ην 1
ν
 Κεθάιαην κε ηίηιν 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο» γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απηήλ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ παξάγνληα ζρνιηθφ θιίκα, πνπ 

ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζην κνληέιν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη αηηηνινγείηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ επηιέρηεθε λα αμηνπνηεζεί γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ην 2
ν
 Κεθάιαην κε ηίηιν «Ζγεζία θαη 

απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε ζρνιείνπ» αλαιχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δηδηθφηεξα, αθνχ αξρηθά απνζαθεληζηνχλ 

θαη δηαρσξηζηνχλ ελλνηνινγηθά νη φξνη εγεζία θαη δηνίθεζε, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα κνληέια εγεζίαο, θαζψο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη απνηειεζκαηηθνί Γηεπζπληέο ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ 

νιφπιεπξα νη ππφ εμέηαζε έλλνηεο. Αθνινπζεί ην 3
ν
 Κεθάιαην κε ηίηιν «Ο ξφινο ηνπ 

Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο», ην νπνίν έρεη δηηηφ ζηφρν. Αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ 

Γηεπζπληή ζρνιείνπ κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη κε βάζε 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή. Σέινο, ζην 4
ν
 



4 
 

Κεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

ηφζν ζε ειιεληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  

 Σν Β΄ κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί ην εξεπλεηηθφ ηεο κέξνο, απαξηίδεηαη 

απφ δχν θεθάιαηα. Αλαιπηηθφηεξα, ζην 5
ν
 Κεθάιαην «Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο», 

αξρηθά απνηππψλνληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη 

νη ζπκκεηέρνληεο (δείγκα), ε κέζνδνο θαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ επηιέρηεθαλ, ε 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. ην 6
ν
 Κεθάιαην «Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ» 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

 Σέινο, ζην Γ΄ κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνπ απνηειείηαη απφ ην 7
ν
 Κεθάιαην 

«Δξκελεία ησλ πνξηζκάησλ - ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο», αξρηθά ζπδεηνχληαη 

θαη εξκελεχνληαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, πνπ πξνέθπςαλ, ηφζν απφ ηε κειέηε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη απφ ηα πνξίζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο. Αθνινπζνχλ 

νη πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα δηεξεπλεζνχλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθψλ εξεπλψλ. Δπίζεο, κε 

βάζε ηα παξαπάλσ, θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζε 

εξεπλεηέο θαη ζε φζνπο ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σν θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηελ αλαθνξά ζηηο αδπλακίεο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

έξεπλαο. Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πνπ 

αμηνπνηήζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο, θαη ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο θαη ηνλ νδεγφ 

ζπλέληεπμεο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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ΜΔΡΟ Α΄ 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
 

1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ 

ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

1.1 Γπζθνιία πξνζδηνξηζκνύ ηεο έλλνηαο «ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα» 

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα μεθηλήζεη απφ ηε 

ζπδήηεζε γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, θαζψο ε πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο 

ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Έηζη, ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Γηεπζπληή ζρνιείνπ εθδειψζεθε, γχξσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’70, φηαλ δηαπηζηψζεθε πσο ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπκβάιιεη ζηηο θαιέο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ θαη ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θαη αξγφηεξα, ζην πιαίζην 

ησλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ «Κίλεζε γηα ηε ρνιηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα» 

(Καξαηδηά & Λακπξφπνπινο, 2006).  

 χκθσλα κε ηνπο Teddlie θαη Reynolds (2000), απνηειεζκαηηθφ είλαη ην 

ζρνιείν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. ην ζεκείν απηφ έγθεηηαη θαη 

ε κεγαιχηεξε δπζθνιία, θαζψο ην ζρνιείν έρεη αμηνινγηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη 

δχζθνιν, ηφζν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ, φζν θαη λα ππάξμεη ζπλαίλεζε σο 

πξνο απηνχο. Έηζη, πέξα απφ ηελ πξνζθνξά γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, εκπλέεη αμίεο θαη 

δηακνξθψλεη ζηάζεηο ιεηηνπξγψληαο ζε έλα ζχλζεην πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ θαζίζηαηαη δχζθνινο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ίδην ηνλ 

ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη κε ηηο επηινγέο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο θαη 

πνιηηηθήο εγεζίαο (Κνπηνχδεο, 1999; Παπαλανχκ, 1995). Δπνκέλσο, νη απαληήζεηο ζηα 

παξαπάλσ εξσηήκαηα ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία θαη φρη κφλν κε 

ηνλ ρψξν ηεο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Παζηαξδή θαη Παζηαξδή (2006), 

νη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε επίζεκνπο, πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηελ εγεζία ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαη ζε ιεηηνπξγηθνχο, νη νπνίνη είλαη θαη νη πξαγκαηηθνί ζηφρνη ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πινπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δχινγα, ινηπφλ, γελλάηαη ην 
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εξψηεκα κε βάζε πνηνπο ζηφρνπο ζα θξηζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Δλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε πσο ε πνηθηιία ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θάλεη 

δχζθνιε ηελ απνηίκεζε ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Δμίζνπ πξνβιεκαηηθή θαζίζηαηαη θαη ε ζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, σο κίαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε 

εηζξνέο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε εθξνέο. Απηφ, εμάιινπ, επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πνηθηιία 

ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εηζξνέο θαη εθξνέο, ηφζν σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ, φζν θαη σο πξνο ην είδνο ηνπο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε σο εηζξνέο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ. ζνλ αθνξά ηηο εθξνέο, 

επεηδή ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο 

γίλεηαη αθφκε πην δχζθνινο. Έηζη, αξθεηνί κειεηεηέο κηινχλ γηα έκκεζεο εθξνέο, ζηηο 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εηζαγσγή ζε αλψηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ην 

επάγγεικα θαη νη απνδνρέο, αιιά θαη ε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, 

θαζψο θαη επηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο ε κείσζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο (Καξαηδηά & Λακπξφπνπινο, 2006). Δπηπιένλ, εμαηξεηηθά δχζθνινο 

είλαη θαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ, θαζψο, φπσο 

θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ζε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη παξάκεηξνη 

θνηλσληνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο, θαζψο θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν, πνπ δχζθνια απνηππψλνληαη κε εξγαιεία (Υαιθηψηεο, 1999). 

 Ζ αδπλακία λα δηαηππσζεί έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ην ηη ζεκαίλεη 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν είρε σο ζπλέπεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ζεσξήζεηο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη θαη ζε 

αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ πινπνηήζεθαλ. χκθσλα κε ηε ζηνρνθεληξηθή ζεψξεζε, νη 

έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη θαζνξίδνπλ απφ ηελ αξρή ην «επηζπκεηφ απνηέιεζκα» σο 

δείθηε ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν «επηζπκεηφ απνηέιεζκα» ηαπηίδεηαη κε 

ηε βαζκνινγηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε επίζεκεο εμεηάζεηο, δηαγσλίζκαηα θαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλα εηδηθά ηεζη. Μία ηέηνηα φκσο κνλνδηάζηαηε ζεψξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αγλνεί ηνπο ππφινηπνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, π.ρ. 

θνηλσληθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (Καξαηδηά 

& Λακπξφπνπινο, 2006; Παζηαξδήο, 2014). 

 Ζ πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ζηνρνθεληξηθήο ζεσξίαο 

νδήγεζε ζηε ζεψξεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ εμειηθηηθή 

πξφνδν ηνπ καζεηή. χκθσλα κε απηή, έλα ζρνιείν είλαη απνηειεζκαηηθφ, φηαλ 

εμαζθαιίδεη πσο ν θάζε καζεηήο ζα απνδψζεη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, 
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αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Παζηαξδήο, & Παζηαξδή, 

2006). Οη έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε απηή, αζθνχλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ζηε 

βαζκνινγία ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξνζαξκφδνπλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία 

(Καξαηδηά & Λακπξφπνπινο, 2006). Δμέιημε ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο απνηέιεζε ε 

δηαθνξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο, νη έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ππννκάδσλ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ηφζν 

ζηα καζήκαηα, φζν θαη ζηα εηδηθά ελδηαθέξνληά ηνπο (Scheerens, 1992). 

 Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν έρνπλ θαηαιήμεη ζε 

έλα ζπλδπαζηηθφ κνληέιν, ην νπνίν νξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο κηα 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα κε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ πέξα απφ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

δνκέο (δειαδή ζέκαηα νξγάλσζεο), θπξίσο ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

θνπιηνχξαο θαη ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Παζηαξδήο, & Παζηαξδή, 2006). Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ν Scheerens (2013) ζε πξφζθαηε έξεπλά ηνπ αλαθέξεη σο θξηηήξην 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνλ βαζκφ πνπ ην ζρνιείν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ. 

1.2 Παξάγνληεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο  

 Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θάζε ρψξαο, θαηαιήγνπλ ζε νξηζκέλνπο θνηλνχο παξάγνληεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνπο Scheerens, Luyten, Steen, & Luyten-de 

Thouars (2007) θαη ηνλ Καςάιε (2005), ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο: 

1. Καζνξηζκφο ζηφρσλ θαη πςειέο πξνζδνθίεο. 

2. Δθπαηδεπηηθή εγεζία. 

3. Αίζζεκα θνηλφηεηαο, ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαιέο 

ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο. 

4. Πνηνηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, επθαηξίεο γηα κάζεζε. 

5. ρνιηθφ θιίκα. 

6. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο, κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηε 

βειηίσζε. 

7. πλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

8. Καιφ θιίκα εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο (ηάμε θαη πεηζαξρία). 

9. Αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο. 

10. Έκθαζε ζηε δηδαζθαιία, αλεμάξηεηε κάζεζε. 
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11. εβαζκφο ζηελ εηεξφηεηα ησλ καζεηψλ, πξνζαξκνζκέλε δηδαζθαιία. 

12. ηαζεξφηεηα ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

13. Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

14. ηήξημε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. 

 Πην πξφζθαηεο έξεπλεο, φπσο απηέο ησλ Reynolds et al. (φπ. αλαθ. ζην 

Scheerens, 2013), ησλ Muijs et al. (φπ. αλαθ. ζην Scheerens, 2013) θαη ησλ Hopkins et 

al. (φπ. αλαθ. ζην Scheerens, 2013) ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ παιαηφηεξσλ 

εξεπλψλ, θαζψο εζηηάδνπλ θαη απηέο ζηελ επίδνζε θαη ηε δηδαζθαιία, ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία. Ζ 

κφλε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη, ζε ζχγθξηζε κε ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο, είλαη πσο 

ζηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

θαη ζηελ πξνγελέζηεξε γλψζε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο απφθηεζεο 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ.  

 Ο Παζηαξδήο (2014) παξέρεη κία πεξηεθηηθή αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

παξαγφλησλ απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα έλα ζρνιείν, νη νπνίνη θαη αμηνπνηήζεθαλ 

κεζνδνινγηθά γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 Δθπαηδεπηηθή εγεζία: ν θαζνξηζκφο νξάκαηνο θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηε 

κειινληηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζε ηξία ή πέληε ρξφληα, είλαη κηα απφ 

ηηο θπξηφηεξεο απνζηνιέο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, 

κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ν Γηεπζπληήο ζα κεηαδψζεη ην 

φξακα απηφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επλνψληαο ηε ζπλερή 

αλέιημε θαη επηκφξθσζή ηνπο. 

 Τςειέο πξνζδνθίεο – ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: ηίζεληαη πςειέο 

πξνζδνθίεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο κάζεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο  

θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη δέζκεπζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη 

δηαθνξέο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο,  

αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Έκθαζε ζηε δηδαζθαιία: ε δηδαζθαιία εζηηάδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ θαηά 

ηέηνηνλ ηξφπν ηε δηδαζθαιία, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απψιεηα ρξφλνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια δηδαθηηθά κέζα θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. εκαληηθή 

είλαη θαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ.    
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 ρνιηθφ θιίκα, γηα ην νπνίν ζα γίλεη αλαιπηηθά ιφγνο ζηε ζπλέρεηα. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: γίλεηαη κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη 

θξίλεηαη αλαγθαία, θαζψο παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη αλαηξνθνδφηεζε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο κε ζηφρν ηε βειηίσζε. πγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν. 

 πλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο: ε ζπρλή επηθνηλσλία 

κε ηνπο γνλείο, ε χπαξμε πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ ησλ γνληψλ γηα ηελ  

ελεκέξσζή ηνπο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ 

κέξνπο ησλ γνληψλ θξίλνληαη απαξαίηεηεο. Δπηπιένλ, ελζαξξχλεηαη ε  

εζεινληηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζε εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε έθθξαζε ηεο 

γλψκεο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ηνπο.  

 Υσξηζηφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην θάζε ζρνιείν: κε ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη απνθέληξσζε θαη δίλεηαη πεξηζζφηεξε επειημία ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα λα θαιχςεη ηηο δηθέο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο, ηηο νπνίεο δελ είλαη 

δπλαηφ λα γλσξίδεη ε θεληξηθή αξρή.  

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο ην φξακα θαη ε κεηάδνζή ηνπ ζηα άιια εκπιεθφκελα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε παξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο, ην ζρνιηθφ θιίκα, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηφλ.  

 ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ζρνιηθφ θιίκα, ην νπνίν ζεσξείηαη 

έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, εθφζνλ 

ζρεηίδεηαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηξεηο 

εξσηήζεηο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 

εξψηεζε γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο.  

 Καζνξηζηηθή ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη ε ζπκβνιή ηνπ 

Γηεπζπληή, κε θχξην κέιεκά ηνπ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κέζα 

ζε έλα θιίκα επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζεβαζκνχ ζηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο (Παζηαξδή, 2001).  
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 Καηά ηνλ Sergiovanni (1984), σο θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο νξίδεηαη ε 

αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα άηνκα πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηήλ θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πξφβιεςε εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Γηα ηελ Hayes (1994, φπ. αλαθ. ζην Παζηαξδή, 2001) ην ζρνιηθφ 

θιίκα είλαη ην ζχλνιν ησλ δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ, 

αθαδεκατθψλ θαη θπζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Απφ ηνπο 

παξαπάλσ νξηζκνχο ζπλάγεηαη πσο ην ζρνιηθφ θιίκα δηακνξθψλεηαη, ηφζν απφ νξαηά 

ζηνηρεία, φπσο ηνπο ζθνπνχο, ηε δνκή θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν 

θαη απφ αφξαηα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αμίεο, ε θηινζνθία θαη ην φξακά 

ηεο (Παζηαξδή, 2001).  

 Ωο έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δσή ηνπ ζρνιείνπ, ην ζρνιηθφ 

θιίκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εγεζία πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί, θαζψο θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο (Sergiovanni, 1987). Δηδηθφηεξα, 

επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ελ γέλεη ζηελ απφδνζή ηνπο.  

   Δπνκέλσο, ε ζπκβνιή ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρή 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εληζρχεη ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία θαη θξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία 

πλεχκαηνο ζπλαδειθηθφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. Ο ίδηνο είλαη ν βαζηθφηεξνο 

παξάγνληαο γηα ηελ πινπνίεζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

νθείιεη λα επηθνηλσλεί κε ζαθήλεηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο, εθφζνλ νη καζεηέο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Sergiovanni, 1984).    

 Σέινο, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ. Δπηπιένλ, ε ζπιινγηθφηεηα 

απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή, εθφζνλ παξά ηνλ εγεηηθφ 

ηνπ ξφιν, φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη έρνπλ κεγάια πεξηζψξηα ειεπζεξίαο. 

Έηζη, ν Γηεπζπληήο δελ θαηεπζχλεη ζηελά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά αληίζεηα 

ηνπο ελζαξξχλεη λα εξγάδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη θξίλνπλ, δείρλνληάο ηνπο 

εκπηζηνζχλε (Παζηαξδή, 2001). Παξάιιεια, νη Purkey & Smith (1983) ππνγξακκίδνπλ 

πσο ζηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία εθπαηδεπηηθνί θαη Γηεπζπληέο ζπλεξγάδνληαη γηα 
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ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ζαθείο ζηφρνπο θαη γηα ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη αζθάιεηαο. 

 Αξθεηνί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα κέζα 

απφ ηηο κειέηεο ηνπο, νδεγνχκελνη ζπρλά ζε αζπκθσλία κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην θιίκα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη Hoy & Miskel (1996) 

αλαθέξνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, θάλνπλ ιφγν γηα 

ην ηππηθφ – απξφζσπν θιίκα, πνπ ζπλαληάηαη ζε δνκέο κε απζηεξή γξαθεηνθξαηηθή 

νξγάλσζε. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε απνπζία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ζην άηνλν θιίκα, ζην 

νπνίν παξακειείηαη ε ζρνιηθή κάζεζε θαη γεληθφηεξα φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζψο ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ έρνπλ γλψζε θαη ελδηαθέξνλ γηα 

ηνπο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα αζθήζνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σέινο, ππνγξακκίδνπλ 

ηε ζεκαζία ηνπ ηππηθνχ – πξνζσπηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηα ζρνιεία πνπ επηθξαηεί ην θιίκα απηφ θπξηαξρεί ν 

δεκνθξαηηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο, ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ζηε ιεηηνπξγία 

θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ην απξφζσπν θαη 

άηνλν θιίκα δελ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή, απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή 

ιεηηνπξγία. Αληίζεηα, ε δηακφξθσζε ελφο πξνζσπηθνχ θιίκαηνο απνηειεί ηε βάζε γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή είλαη θεθαιαηψδεο, θαζψο ν ίδηνο, κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, απνηειεί 

πξφηππν θαη κεηαδίδεη ηελ αθνζίσζή ηνπ γηα ην ζρνιείν θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Παζηαξδή, 2001). Απαξαίηεην, ινηπφλ, είλαη ν Γηεπζπληήο λα 

δηαθξίλεηαη απφ επηδεμηφηεηα ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Δηδηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο, ην εηιηθξηλέο θαη έκπξαθην ελδηαθέξνλ, ν ζεβαζκφο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη ε δίθαηε αληηκεηψπηζή ηνπο θξίλνληαη ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ Γηεπζπληή (αΐηεο, 2007).  

1.3 Σν κνληέιν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε αξθεηά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

κνληέιν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (εθεμήο Γ.Ο.Π.) ζε κία πξνζπάζεηα 

αλαβάζκηζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θχξηνπο κνρινχο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

νη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ, έρνπλ απμήζεη ηελ απαίηεζε ησλ γνλέσλ, 



12 
 

αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο γηα πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα 

πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ εθπαίδεπζε, 

φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Deming. Έηζη, επεξεαζκέλνη απφ ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαη ζηελ εθπαίδεπζε, παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο. 

 ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη 

ζπλαθήο, αιιά φρη ζπλψλπκε, κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Παζηαξδήο, 

2014). Έηζη, έλαο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο είλαη απηφο ηνπ Deming (φπ. αλαθ. ζην 

Εαβιαλφο, 2003): «πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε» (ζ. 27) θαη 

ηνπ Taguchi (φπ. αλαθ. ζην Εαβιαλφο, 2003): «πνηφηεηα είλαη ε απψιεηα πνπ έλα 

πξντφλ πξνμελεί ζηελ θνηλσλία κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ» (ζ. 27). 

 Μεηά απφ θάπνηα ρξφληα ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεκαζίαο ηεο πνηφηεηαο νδήγεζε 

ζηε Γ.Ο.Π. Πξφθεηηαη γηα κηα θηινζνθία, έλα ζχλνιν αξρψλ, πνπ εζηηάδεη ζηε δηαξθή 

βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη παξάιιεια ζηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (Εαβιαλφο, 2002). Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο 

θηινζνθίαο ηεο είλαη πσο δελ εζηηάδεη κφλν ζηα απνηειέζκαηα, αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηηο νκαδηθέο δηαδηθαζίεο 

εξγαζίαο. Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κηα νιηθή ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε (Παζηαξδήο, 

2014). Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε Γ.Ο.Π. ζηελ εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε 

πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο. Ο Εαβιαλφο (2003) 

αλαθέξεη πσο ε εηζαγσγή ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ αηφκσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ, 

εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ. πγθεθξηκελνπνηψληαο, ν Παζηαξδήο (2014) σο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο ζεσξεί ηνλ εξγνδφηε, ηα παλεπηζηήκηα ή ηελ θνηλσλία επξχηεξα 

θαη σο εζσηεξηθνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ παξαιακβάλεη 

ηνπο καζεηέο πνπ απνθνίηεζαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε βαζκίδα. 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γ.Ο.Π., ζχκθσλα κε ηνλ Κνπηνχδε (1999), 

ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

 Γηνίθεζε κε βάζε επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο. 

 πλερήο βειηίσζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 
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 πκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη παξαγσγήο 

ηνπ πξντφληνο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη παξάιιειε δηαξθήο εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζή ηνπο.   

 Δίλαη πξνθαλέο πσο γηα λα έρεη εθαξκνγή ην κνληέιν ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ 

εθπαίδεπζε απαηηείηαη πξνζαξκνγή ησλ παξαπάλσ αξρψλ ζηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, 

ιακβάλνληαο, παξάιιεια, ππφςε πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηε ζρνιηθή εγεζία, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο. Σηο αξρέο απηέο παξνπζηάδεη ε Πεηξίδνπ (2005, ζ. 192): 

 Ζ δέζκεπζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο σο πξσηαξρηθνχ παξάγνληα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Ζ ζπλερήο θαη δπλακηθή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο απφ φινπο, έηζη 

ψζηε ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη λα απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά 

γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. 

 Ζ έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε 

ηεο. 

 Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ππνθίλεζή ηνπο γηα ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ππφζεζε ηεο πνηφηεηαο θα ηελ πηνζέηεζε ηεο ζρεηηθήο 

λννηξνπίαο. 

 Απνηηκψληαο θξηηηθά ηηο παξαπάλσ αξρέο, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζα ιέγακε πσο ε ζπλερήο βειηίσζε κέζσ λέσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο θαη ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κε γλψκνλα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζρνιείνπ ζηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο, ζαθψο θαη πξέπεη λα βξεη εθαξκνγή ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε θαη ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο 

εγεζίαο, νη νπνίεο πηνζεηνχληαη απφ ηνπο επηηπρεκέλνπο Γηεπζπληέο ζρνιείσλ 

(Leithwood & Jantzi, 2005· Geijsel, Sleegers, Leithwood, & Jantzi, 2003). Θεηηθή 

ζεσξείηαη θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο εμαζθαιίδεη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ. Γε ζα κπνξνχζακε φκσο λα πνχκε ην ίδην θαη 

γηα ηελ ηξίηε αξρή, πνπ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, κε ηελ νπνία είλαη 

αληίζεηα πνιιά κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ πειάηε, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη 

ν καζεηήο, νη γνλείο ηνπ, αιιά θαη ε θνηλσλία θαη ην θξάηνο. πλαθφινπζα, πξνθχπηεη 
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θαη ε δπζθνιία ζπκβηβαζκνχ ησλ επηζπκηψλ φισλ ησλ δπλεηηθά πειαηψλ (Κνπηνχδεο, 

1999). Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη πσο, θαζψο ε εθπαίδεπζε έρεη θαη αμηνινγηθφ 

ραξαθηήξα, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνηαρζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Ζ κεηάδνζε 

αμηψλ εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ζθεπηηθηζκφ ε πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο 

Γ.Ο.Π. ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα δηεξεπλήζνπκε ηνλ 

ξφιν ηνπ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη φρη ηεο πνηφηεηαο. Έκθαζε ζα δνζεί ζηε ζπκβνιή ηνπ 

Γηεπζπληή ζηνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο απηνί αλαιχζεθαλ ζηελ 

Δλφηεηα 1.2 ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, θαη θπξίσο ζηνλ παξάγνληα ηεο εγεζίαο θαη ζηνλ 

ξφιν πνπ έρεη ν Γηεπζπληήο σο εγέηεο, γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2. ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 

2.1 Γηνίθεζε – εγεζία: ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ όξσλ   

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα μεθηλήζεη κε ηελ απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο εγεζίαο θαη ηεο αλάιπζεο ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο. 

Απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε έλλνηα ηεο 

εγεζίαο, ε νπνία θαηέρεη θνκβηθή ζέζε, ηφζν ζηε ζεσξία ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, 

φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηηο 

έξεπλεο γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Δπηπιένλ, νη δχν απηέο έλλνηεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκεο, γεγνλφο πνπ 

δεκηνπξγεί αζάθεηα θαη ζχγρπζε σο πξνο ηελ θαηαλφεζή ηνπο. 

 Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη κηα πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηε 

δηνίθεζε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο Μάξδα θαη Βαιθάλν (2002) «δηνίθεζε είλαη ε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα θαη θάζε ινγήο δεκφζηνη ή ηδησηηθνί 

νξγαληζκνί γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή δηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεψλ 

ηνπο» (ζ. 109). Ο Naylor (2004) ζηνλ νξηζκφ ηνπ γηα ηε δηνίθεζε, αλαθέξεηαη ζηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη παξακέηξνπο, φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε 

δηθαηνζχλε, νη δηαζέζηκνη πφξνη, αιιά θαη νη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Αλεμάξηεηα, 

φκσο, απφ ην πιήζνο ησλ νξηζκψλ νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ πσο νη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε 

θαη ν έιεγρνο (Κνπηνχδεο, 1999; Μπνπξαληάο, 2002; αΐηεο, 2007).  

 ζνλ αθνξά ηελ εγεζία, εξεπλψληαο ηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη αθφκε 

κεγαιχηεξν εχξνο νξηζκψλ. Παξάιιεια, νη κειεηεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηελ 

πξνζδηνξίζνπλ θαιχηεξα, αλαθέξνληαη ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε εγεζία δελ έρεη πάληα ζρέζε κε ηνλ 

ηεξαξρηθά αλψηεξν ζε έλαλ νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε, ε εγεζία 

είλαη κηα δηαδηθαζία επίδξαζεο ησλ άιισλ, ε νπνία βαζίδεηαη, ηφζν ζηε ινγηθή, φζν 

θαη ζην ζπλαίζζεκα, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζηφρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ 

Μπνπξαληά (2005) «εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ κηαο κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή 



16 
 

άηππεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα άηνκν (εγέηε) κε ηέηνην ηξφπν ψζηε εζεινληηθά θαη 

πξφζπκα θαη κε ηε θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο εαπηφ γηα λα 

πινπνηνχλ απνηειεζκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο 

θαη ηε θηινδνμία ηεο γηα πξφνδν ή έλα θαιχηεξν κέιινλ» (ζ. 197). Καηά παξφκνην 

ηξφπν, ν Yukl (2009) νξίδεη ηελ εγεζία σο ηε «δηαδηθαζία άζθεζεο επηξξνήο ζηνπο 

άιινπο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ην ηη ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη θαη πψο λα γίλεη, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία δηεπθφιπλζεο ησλ αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ» (ζ. 27). Υαξαθηεξηζηηθφο 

είλαη θαη ν νξηζκφο ησλ Koontz & O’ Donnell (1982, φπ. αλαθ. ζην αΐηεο, 2007), νη 

νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ εγεζία, φρη κφλν σο δηαδηθαζία, αιιά σο ηέρλε θαη σο 

επηξξνή. 

 Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηνπ «νπαδνχ». Πξάγκαηη, 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη εγέηεο ρσξίο νπαδνχο. Οη νπαδνί (followers) είλαη απηνί πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ εγέηε σο θαζνδεγεηή ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

ηεξαξρία, θαη ηνλ αθνινπζνχλ εζεινληηθά θαη πξφζπκα (Μπνπξαληάο, 2005; Yukl, 

2009). Πξνθεηκέλνπ φκσο λα πεηχρεη ην παξαπάλσ ν εγέηεο ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα. Οη Hoy & Miskel (1996) επηζεκαίλνπλ σο θξίζηκα ζηνηρεία 

γηα επηηπρή εγεζία: α. ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ηελ απηνπεπνίζεζε θαη 

ηελ αθεξαηφηεηα, β. ηελ εξγαζηαθή παξαθίλεζε θαη γ. ηερληθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο.  

 Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππνζηεξίδεηαη πσο ν εγέηεο νθείιεη λα έρεη 

αλαπηπγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ 

αλαπηπρζεί αξθεηέο ζεσξίεο, κε πην γλσζηή απηή ηνπ Goleman, θαη παξάιιεια, 

γίλνληαη πνιιέο έξεπλεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

αζθήζεη επηξξνή έλαο επηηπρεκέλνο εγέηεο είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε δηαρείξηζε, ηφζν 

ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, φζν θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηεο νπνίαο εγείηαη. 

πγθεθξηκέλα, νη Goleman, Boyatzis θαη McKee (2002) ζπλφςηζαλ ηηο ηθαλφηεηεο 

απηέο ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο:  

 Απηεπίγλσζε: ε βαζηά θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηα φξηα, ηηο αμίεο, ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα θίλεηξά ηνπ. 

 Απηνδηαρείξηζε: πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηνλ απηνέιεγρν, ηελ 

πξσηνβνπιία, ηελ αηζηνδνμία θαη ηελ ςπρξαηκία. 

 Κνηλσληθή επίγλσζε: πξφθεηηαη γηα ηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ησλ άιισλ κε ζπλαθφινπζν ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα απηνχο 

(ελζπλαίζζεζε). 
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 Γηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ: πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ, ηε ζπλεξγαζία. 

 πλνςίδνληαο, απφ ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη πσο κία απφ 

ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο εγεζίαο είλαη ε χπαξμε νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ, ην 

νπνίν πεξλά ν εγέηεο ζηνπο νπαδνχο, δεκηνπξγψληαο, παξάιιεια, ζαθείο θαη νξαηέο 

αμίεο, νη νπνίεο δηαπεξλνχλ φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Yukl (2009), πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε επηξξνή, θαη θπξίσο ε ζπλαηζζεκαηηθή, ε 

νπνία πξνηάζζεηαη έλαληη ησλ ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ. Μάιηζηα, ν ίδηνο επηζεκαίλεη, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ Μπνπξαληά (2005), πσο ε επηξξνή πνπ αζθεί ν εγέηεο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα νδεγεί ζηελ ελζνπζηψδε αθνζίσζε ησλ νπαδψλ, θαζψο έλαο manager 

γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο 

θαηάζηαζεο, είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιιεο κεζφδνπο, φπσο ηνλ έιεγρν 

σο κέζν αληακνηβήο, αθφκε θαη ηελ ρεηξαγψγεζε. 

 Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν ελλνηψλ, ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο, γίλεηαη ζαθέο 

πσο ε δηνίθεζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζηελ επηηέιεζε θαζεκεξηλψλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

εγεζία, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζην φξακα θαη ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πάξεη ν 

νξγαληζκφο καθξνπξφζεζκα (Παζηαξδήο, 2014). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε 

δηνίθεζε εζηηάδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ εγεζία πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Σηο δηαθνξέο απηέο έρεη πνιχ εχζηνρα 

απνδψζεη ν Μπνπξαληάο (2005) ζηνλ Πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1.  

Γηαθνξέο κεηαμχ κάλαηδεξ θαη εγέηε (Μπνπξαληάο, 2005, ζει. 203) 

 

 Παξά ηα αληηθξνπφκελα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα, δηνίθεζε 

θαη εγεζία δε ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο δχν δηαθξηηνί ξφινη. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε δηνίθεζεο ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο είλαη απαξαίηεηεο 

θαη νη δχν. Δπνκέλσο, εγεζία θαη δηνίθεζε ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

απνηεινχλ έλλνηεο αιιεινεπεξεαδφκελεο, κε ηελ εγεζία λα απνηειεί επξχηεξε έλλνηα 

απφ απηή ηεο δηνίθεζεο (Παζηαξδήο, 2014). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζα αθνινπζήζεη θαη ε 

αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζεσξψληαο πσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ ρξεηαδφκαζηε εγέηεο, θαη φρη κφλν δηεθπεξαησηέο πξντζηακέλνπο. 

2.2 Μνληέια εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ 

 Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο απαζρνιεί θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνζδηνξίζηεθε σο έλαο 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη ηελ επηηπρία ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ελ γέλεη. Ζ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ ηεο εγεζίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ΜΑΝΑΣΕΔΡ:   ΖΓΔΣΖ:  

 Γηνξίδεηαη.  

 Υξεζηκνπνηεί λφκηκε (δνηή) δχλακε.  

 Γίλεη νδεγίεο – εληνιέο, αληακνηβέο 

– ηηκσξίεο, παξαθηλεί κέζσ 

«θαηψηεξσλ» αλαγθψλ.  

 Διέγρεη. 

 Δπηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο, 

ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηε ινγηθή – 

κπαιφ. 

 Κηλείηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα - 

ηππηθά πιαίζηα.  

 Δλδηαθέξεηαη γηα ην «πψο».  

 Γηαρεηξίδεηαη ηελ θαηεζηεκέλε 

θαηάζηαζε, ζηαζεξφηεηα. 

 Απνδέρεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Έκθαζε ζην παξφλ, βξαρππξφζεζκε 

πξννπηηθή.  

 Κάλεη ηα πξάγκαηα ζσζηά. 

 Αλαδεηθλχεηαη.  

 Υξεζηκνπνηεί πξνζσπηθή δχλακε.  

 Γηακνξθψλεη φξακα, εκπλέεη, πείζεη, 

θηλεηνπνηεί κέζσ ηδαληθψλ, αμηψλ, 

«αλψηεξσλ» αλαγθψλ. 

 Κεξδίδεη εκπηζηνζχλε, ελδπλακψλεη.  

 Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο, 

ζηελ θαξδηά, ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηε 

δηαίζζεζε. 

 Αλνίγεη νξίδνληεο, δηεπξχλεη ηα 

πιαίζηα. 

 Δλδηαθέξεηαη γηα ην «γηαηί». 

 Πξνθαιεί ην θαηεζηεκέλν, θάλεη 

αιιαγέο, θαηλνηνκεί. 

 Δξεπλά ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Γίλεη έκθαζε ζην κέιινλ, 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. 

 Κάλεη ηα ζσζηά πξάγκαηα. 
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ηε βηβιηνγξαθία, αλακελφκελν ήηαλ λα νδεγήζεη θαη ζε έλαλ θαη’ αλαινγία κεγάιν 

αξηζκφ κνληέισλ εγεζίαο, πνπ απνδίδνληαη θαη εξκελεχνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη 

νξνινγία απφ ηνπο δηάθνξνπο κειεηεηέο, θαη ζπρλά παξνπζηάδνπλ επηθαιχςεηο κεηαμχ 

ηνπο (Day, Harris, Hadfield, Tolley, & Beresford, 2000). Ωζηφζν, γηα λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη πξνζέζεηο ηνπ θάζε εξεπλεηή είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε δηαζαθελίζεη 

ην κνληέιν εγεζίαο πνπ ελζηεξλίδεηαη.  

 Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε, ζηελ νπνία κπνξεί λα νδεγεζεί 

ν κειεηεηήο απφ ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε, νη Leithwood, Jantzi & Steinbach (1999), 

κεηά απφ ηε κειέηε 121 άξζξσλ, θαηέιεμαλ ζε έμη κνληέια εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο: 

εθπαηδεπηηθή/θαζνδεγεηηθή, δηνηθεηηθή/δηαρεηξηζηηθή, κεηαζρεκαηηζηηθή, εζηθή, 

ζπκκεηνρηθή, ελδερνκεληθή. Αξγφηεξα, νη Bush & Glover (2003) εκπινχηηζαλ ηελ 

παξαπάλσ ηαμηλφκεζε θαη κε κεξηθά άιια κνληέια θαη θαηέιεμαλ ζπλνιηθά ζηα 

αθφινπζα ελλέα: 

 Δθπαηδεπηηθή εγεζία (Instructional leadership). 

 Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Transformational leadership). 

 πλαιιαθηηθή εγεζία (Transactional leadership). 

 Ζζηθή εγεζία (Moral leadership). 

 πκκεηνρηθή εγεζία (Participative leadership). 

 Γηνηθεηηθή εγεζία (Managerial leadership). 

 Μεηακνληέξλα εγεζία (Post-modern leadership). 

 Γηαπξνζσπηθή εγεζία (Interpersonal leadership). 

 πγθπξηαθή εγεζία (Contingent Leadership). 

 ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιπζνχλ ηξία απφ ηα κνληέια εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ε κεηαζρεκαηηζηηθή, ε ζπκκεηνρηθή θαη ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία. Σν 

θξηηήξην επηινγήο ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ θάζε κνληέινπ ζηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηε δπλαηφηεηα γηα πςειφηεξεο επηδφζεηο. Έηζη, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

επηιέρηεθε σο ην κνληέιν εθείλν, πνπ ζχκθσλα κε πιείζηεο έξεπλεο (Valentine & 

Prater, 2011· Leithwood & Jantzi, 1999· Geijsel et al., 2003) πξνσζεί φια ηα 

παξαπάλσ. Καηά παξφκνην ηξφπν, έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

ζπκκεηνρηθήο ή αιιηψο επηκεξηζηηθήο εγεζίαο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ε νπνία 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Menon – 

Eliophotou, 2011· Mulford & Silins, 2003). Σέινο, ζηνλ αληίπνδα ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ κνληέισλ, ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε 
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ζθεπηηθηζκφ θαη επηθχιαμε, θαζψο βαζίδεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ κέζσ 

εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

 Πην αλαιπηηθά, o Burns (1978) πξνβαίλνληαο ζηνλ δηαρσξηζκφ ζπλαιιαθηηθήο 

θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ππνζηεξίδεη πσο, ζχκθσλα κε ηε ζπλαιιαθηηθή άπνςε, 

ε εγεζία βαζίδεηαη ζε κηα ακνηβαία ζπλαιιαγή αλάκεζα ζε εγέηεο θαη  πθηζηακέλνπο. 

πγθεθξηκέλα, ν εγέηεο γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη ηνπο 

αληακείβεη, φηαλ πινπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ν ίδηνο έρεη ζέζεη. Έλα απφ ηα θπξίαξρα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο εγεζίαο είλαη πσο ν εγέηεο δελ επηζπκεί θακία 

αιιαγή ζηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ θαη πσο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο δνκέο θαη 

φρη ζηνπο αλζξψπνπο (Bass, 1985).   

 Αληίζεηα, ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία εγέηεο θαη πθηζηάκελνη δεζκεχνληαη 

ακνηβαία κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο, πνπ απφ θνηλνχ έρνπλ ζέζεη, 

ππνθηλνχκελνη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα (Burns, 1978). Έηζη, ην απνηέιεζκα ηεο 

αιιαγήο δελ αθνξά κφλν ηνλ νξγαληζκφ, αιιά θαη φια ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε 

απηφλ, θαζψο κεηαηξέπεη ηνπο πθηζηάκελνπο ζε εγέηεο (Bass, 1985). Σν παξαπάλσ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξαθίλεζεο ησλ πθηζηακέλσλ απφ ηνλ εγέηε, ν νπνίνο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Bass & Avolio (1994), δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Idealized Influence – Δμηδαληθεπκέλε επηξξνή: ν εγέηεο κε ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη, θεξδίδεη ηνλ ζαπκαζκφ θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ, νη νπνίνη ηνλ αθνινπζνχλ ζην φξακά ηνπ.  

 Inspirational Motivation – Δκπλεπζκέλα θίλεηξα: ν εγέηεο θαζνδεγεί ηνπο 

εξγαδφκελνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ, 

ελεξγνπνηψληαο ηνπο κέζσ αηζζεκάησλ αθνζίσζεο γηα ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ 

νπνίν ππεξεηνχλ. 

 Intellectual Stimulation – Γηαλνεηηθφ εξέζηζκα: ν εγέηεο παξαθηλεί θαη 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη θαηλνηφκνη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

 Individualized Consideration - Δμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε: ν εγέηεο επηδεηθλχεη 

αίζζεζε επζχλεο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γλσξίδνληαο ηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

 Δπίζεο, νη Bass & Avolio (1994), ζε αληίζεζε κε ηνλ Burns, ζεσξνχλ πσο ν 

θαιφο εγέηεο πξέπεη λα αθνινπζεί ηαθηηθέο θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο θαη ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλλνηεο αληίζεηεο, αιιά, σζηφζν, 

ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλαιιαθηηθή ζρεηίδεηαη κε ηηο 

βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ ε κεηαζρεκαηηζηηθή κε ηνλ 
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επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηε ξηδηθή αλακφξθσζή ηεο. Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, θαη νη Judge & Piccolo (2004) ζε έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ πσο νη δχν απηέο 

κνξθέο εγεζίαο ζπλδένληαη ηφζν ζηελά πνπ είλαη δχζθνιν λα μερσξίζνπκε ηελ 

επίδξαζε ηεο θαζεκηάο μερσξηζηά.  

 Απφ πιήζνο εξεπλψλ (Valentine & Prater, 2011· Leithwood & Jantzi, 1999· 

Geijsel et al., 2003) θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε θαίξηα ζπκβνιή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο ζηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη Leithwood & Jantzi (2005), αθνχ 

κειέηεζαλ 32 εκπεηξηθέο έξεπλεο, πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηα έηε 1996 – 2005, ζπλφςηζαλ 

ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε. Μεηαμχ απηψλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ν θαζνξηζκφο πςειψλ ζηφρσλ γηα ηνλ 

νξγαληζκφ, ε παξνρή δηαλνεηηθήο ππνθίλεζεο, ε ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλάπηπμε δνκψλ γηα ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, 

θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ζρνιηθήο θνπιηνχξαο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο επαγγεικαηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη αμηψλ ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Ωζηφζν, ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

βξίζθεη εθαξκνγή ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηνλ απνθεληξσηηθφ 

ηνπο ραξαθηήξα. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εγεζίαο είλαη δχζθνιν λα 

εθαξκνζηεί ζηε ρψξα καο ιφγσ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θιεηζηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηνο θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα 

απηνλνκίαο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ (Κνπηνχδεο, 1999; Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 

2007).  

 Σέινο, ζηε ζπκκεηνρηθή εγεζία θάζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα ιάβεη 

εγεηηθφ ξφιν, θαη φρη κφλν πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ζέζεηο εμνπζίαο. 

πκπεξηιακβάλνληαη, δειαδή, θαη εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο θαη ε επξχηεξε 

θνηλφηεηα (Leithwood et al., 1999). Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 

πνιιψλ εγεηψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αλαθαηαλνκήο ηεο εγεζίαο, θαη 

επηθέξεη  έκκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο (Menon – Eliophotou, 

2011· Mulford & Silins, 2003· Spillane et al., 2008). Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ εθρψξεζε 

αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ νη Γηεπζπληέο εμαζθαιίδνπλ ηε κέγηζηε ζπλεηζθνξά φισλ 

ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Παξάιιεια, ε ζπλαθφινπζε κεηαβίβαζε εμνπζίαο 

ηνπο εμαζθαιίδεη πνιχηηκν ρξφλν γηα λα αζρνιεζνχλ κε ην ζπληνληζηηθφ ηνπο έξγν 

(αΐηεο, 2007). 

 Απνηηκψληαο θξηηηθά ηα κνληέια εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε εθαξκνγή ελφο κφλν κνληέινπ εγεζίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
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αληαπνθξηζεί ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζηηο 

πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. Καλέλα κνληέιν δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ 

γηα φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Αληίζεηα, έλαο ζπλδπαζκφο εγεηηθψλ ζηπι, δειαδή 

ζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί ν εγέηεο γηα λα επεξεάζεη ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ, εθηηκάηαη πσο ζα απμήζεη ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Day & 

Sammons, 2013). πλεπψο, απηφ πνπ πξέπεη λα απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο είλαη πνηνο 

είλαη ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ ζηπι εγεζίαο θαη φρη πνην είλαη ην ελδεδεηγκέλν 

κνληέιν εγεζίαο. Κηλνχκελνη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη Brauckmann & Pashiardis 

(2011) πξνηείλνπλ ην Οιηζηηθφ Μνληέιν Ζγεζίαο, πνπ δηακνξθψζεθε γηα ην 

πξφγξακκα LISA (Leadership Improvement for Student Achievement). Σν πξφγξακκα 

απηφ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζπκκεηνρή επηά Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπλίζηαηαη ζε πέληε ζηπι: 

 Παηδαγσγηθφ ζηπι (Instructional style): ην νπνίν εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θιίκαηνο 

πςειψλ πξνζδνθηψλ, ηνπ θαζνξηζκνχ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο εηζαγσγήο 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

 Γνκηθφ ζηπι (Structuring style): ν εγέηεο δίλεη έκθαζε ζηε δηεθπεξαίσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ξνπηηλψλ, πξνθεηκέλνπ κε ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

λα πινπνηεζεί ην φξακα πνπ έρεη ηεζεί γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα.  

 πκκεηνρηθφ ζηπι (Participative style): γηα ην νπνίν έρεη ήδε πξνεγεζεί 

αλάιπζε. 

 Δπηρεηξεκαηηθφ ζηπι (Entrepreneurial style): αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κε ην εμσηεξηθφ επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. 

ηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε πξαθηηθήο βνήζεηαο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο 

απνζηνιήο, αθφκε θαη κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο πφξσλ γηα ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνπο γνλείο 

θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ηηο 

άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θπβέξλεζε. 

 ηπι Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ (Personnel Development style): ν εγέηεο εζηηάδεη 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξέρνληαο θίλεηξα ζε θάζε 

κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελζαξξχλεη πξνγξάκκαηα 

ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο, παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηνδηθά 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνσζεί ηε ζπδήηεζε θαηλνηνκηψλ ζηηο ζρνιηθέο 

ζπλεδξηάζεηο (Clement & Vandenberghe, 2001, φπ. αλαθ. ζην Παζηαξδήο, 

2012). 



23 
 

 Κεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξαπάλσ νιηζηηθνχ κνληέινπ 

είλαη ν δπλακηθφο ζπγθεξαζκφο φισλ ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ησλ ζηπι εγεζίαο, 

αλάινγα κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ζπγθείκελνπ κέζα ζην νπνίν δξα θαη εξγάδεηαη ν 

Γηεπζπληήο ζρνιείνπ. Ζ εθαξκνγή ελφο κφλν ζηπι ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη 

σθέιηκε γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Έηζη, ν Γηεπζπληήο ζρνιείνπ, πέξα απφ κεηαβιεηέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ, ε 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη, θαζψο θαη ν αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ηηο κεηαβιεηέο ζε επίπεδν 

ζπζηήκαηνο, δειαδή ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην (Leithwood & Riehl, 2003). ην 

ζεκείν απηφ, ζα επαλαιάβνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε 

εθαξκνγή θάπνησλ απφ ηα παξαπάλσ ζηπι, φπσο ην παηδαγσγηθφ, ζε έλα ηδηαίηεξα 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, φπσο ην ειιεληθφ, πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα παξέκβαζεο 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. 

2.3 ηξαηεγηθέο, πξαθηηθέο θαη δεμηόηεηεο ηνπ απνηειεζκαηηθνύ 

Γηεπζπληή ζρνιείνπ 

 Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, φζνλ αθνξά ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

Γηεπζπληή ζρνιείνπ, δηαπηζηψζεθε πσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πιήζνο εξεπλψλ κε 

ζηφρν ηελ απνηχπσζε, ηφζν ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη απνηειεζκαηηθνί Γηεπζπληέο ζρνιείσλ, φζν θαη ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπο. Ωζηφζν, παξά ηελ πιεζψξα ησλ εξεπλψλ, ππάξρνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο, φζνλ 

αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε θαη εγεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

επηηπρεκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί Γηεπζπληέο έρνπλ έλα φξακα, ην νπνίν πξνζπαζνχλ 

λα κεηαδψζνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο γνλείο, ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, δίλνπλ έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε 

ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Παξάιιεια, δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο. Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε, ηφζν ησλ ίδησλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνσζψληαο ηε δηα βίνπ κάζεζε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ νπνίνπ εγνχληαη, εηζάγνληαο θαηλνηνκίεο. 

Σέινο, ελεξγνχλ κε βάζε εζηθέο αμίεο θαη επηδεηθλχνπλ δέζκεπζε θαη πξνζήισζε 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη (Day, Leithwood, & Sammons, 2008). 
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 Οη Day et al. (2011) πξνζδηνξίδνπλ κε πιεξφηεηα ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ απνηειεζκαηηθψλ Γηεπζπληψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηεξηδφκελνη ζηα 

επηά ζεκεία επηηπρεκέλεο εγεζίαο (Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008), ζηα νπνία 

είραλ ζπλνςίζεη ηα ζπκπεξάζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, ηα 

επεμεξγάζηεθαλ, ηα επεμέηεηλαλ θαη ηειηθά θαηέιεμαλ ζηα αθφινπζα δέθα: 

1. Οη Γηεπζπληέο είλαη ε θχξηα πεγή εγεζίαο ζηα ζρνιεία ηνπο, θαζψο αζθνχλ 

επίδξαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

2. Ζ έξεπλα αλέδεημε κεξηθέο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηηπρεκέλεο εγεζίαο κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξζεθαλ ν θαζνξηζκφο νξάκαηνο θαη αμηψλ, ε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, ε ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο, ε αλακφξθσζε ησλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν επαλαζρεδηαζκφο θαη εκπινπηηζκφο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε ζπλεξγαζία εληφο, αιιά θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Οη αμίεο ησλ Γηεπζπληψλ είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Πέξα απφ 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε αηζηνδνμία, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληνρή θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο πνπ ζέηνπλ (Leithwood et al., 

2008), παξάιιεια, δηαθξίλνληαη γηα ην πάζνο ηνπο γηα κάζεζε, ηελ 

ππεπζπλφηεηα θαη ηε δέζκεπζή ηνπο πξνο καζεηέο θαη πξνζσπηθφ. 

Δπηπξφζζεηα, πηζηεχνπλ ζηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη δείρλνπλ ζεβαζκφ 

πξνο φινπο. 

4. Οη απνηειεζκαηηθνί Γηεπζπληέο δε ρξεζηκνπνηνχλ έλα κνληέιν εγεζίαο, αιιά 

έλα ζπλδπαζκφ εγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αλάινγα κε ην ζπγθείκελν, θξίλνληαο 

θαηά πεξίπησζε. Έηζη, δξνπλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην ζρνιείν, ην πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ηε δηθή ηνπο 

εκπεηξία. 

5. Οη δηαθνξέο ζην ζπγθείκελν επεξεάδνπλ ηε θχζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηνλ 

ξπζκφ ησλ εγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο νη Γηεπζπληέο 

ζρνιείσλ κε εηεξνγελείο νκάδεο καζεηψλ, φπσο καζεηέο απφ νηθνγέλεηεο 

κεηαλαζηψλ ή απφ γνλείο κε ρακειά εηζνδήκαηα, θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα γηα λα πεηχρνπλ βειηίσζε ζε πνιινχο ηνκείο, κε θπξίαξρνπο ην 

ζρνιηθφ θιίκα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην επίπεδν δέζκεπζεο ησλ καζεηψλ, αιιά 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Leithwood & Riehl, 2003). Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ αλέδεημαλ ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο κειέηεο 

ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ζπγθείκελν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πςειή αίζζεζε 
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θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη θξνληίδαο, απφ ηε κεξηά ηνπ Γηεπζπληή (Day, 

2005). Παξάιιεια, νη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκκεηνρηθή εγεζία, ηηο 

θαιέο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γηεπζπληή κε καζεηέο θαη γνλείο σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ (Harris, 2002· 

Klar & Brewer, 2013). 

6. Οη Γηεπζπληέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ κέζσ πνηθίισλ ζηξαηεγηθψλ θαη ελεξγεηψλ, 

φπσο ε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

7. Ζ επηηπρεκέλε εγεζία δηέξρεηαη απφ ηξεηο θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε, δίλεηαη 

έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ. ηηο επφκελεο δχν θάζεηο αξρίδεη πξννδεπηηθά ν επηκεξηζκφο ησλ 

ξφισλ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο.  

8. Ζ επηηπρία ηεο εγεζίαο δηαζθαιίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ελεξγεηψλ.  

9. Οη απνηειεζκαηηθνί Γηεπζπληέο δηακνηξάδνπλ εγεηηθνχο ξφινπο θαη 

ππεπζπλφηεηεο πξννδεπηηθά ζην πξνζσπηθφ δεκηνπξγψληαο αξρηθά αίζζεκα 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. Μάιηζηα, νη Leithwood & Riehl (2003) 

ππνζηεξίδνπλ, πσο εθηφο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη νη καζεηέο, αιιά θαη νη 

γνλείο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο εγεζίαο γηα ην ζρνιείν.   

10. Ζ επηηπρεκέλε αλαθαηαλνκή ηεο εγεζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ εδξαίσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ Γηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε δεκηνπξγία ζεηηθήο θνπιηνχξαο 

θαη ζπλαθφινπζα ε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο.  

 ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη 

απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηελ Ακεξηθή, ζηελ 

Αζία θαη ζηελ Απζηξαιία, απνδεηθλχνληαο πσο, παξά ηηο δηαθνξέο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, ζηηο δνκέο θαη γεληθφηεξα ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο είλαη νη ίδηεο (Drysdale, 2011· Gurr et al., 2005). 

 Πέξα απφ φια ηα παξαπάλσ, φκσο, απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ γηα έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιηθφ εγέηε είλαη λα είλαη θνξέαο αιιαγήο, κεηαθέξνληαο απηήλ ηελ 

θνπιηνχξα θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπρλά αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή. 

Δπνκέλσο, έξγν ηνπ Γηεπζπληή είλαη λα βνεζήζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 
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αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηη ζεκαίλεη αιιαγή θαη πψο επεξεαδφκαζηε απφ 

απηήλ. Παξάιιεια, πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφβνπ πνπ πξνθαιεί 

ε πξννπηηθή ηεο αιιαγήο (Everard & Morris, 1999). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, ν Fullan (2014) επηζεκαίλεη πσο ν ζχγρξνλνο απνηειεζκαηηθφο 

Γηεπζπληήο δελ κπνξεί λα παξαγλσξίζεη λέα δεδνκέλα, φπσο ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε 

θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 ζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή, φπσο απηέο 

απνξξένπλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ, νη ίδηνη νη Γηεπζπληέο ηνλίδνπλ σο 

αλαγθαίεο ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ (ηξαβάθνπ, 

2003· Pashiardis, 1998· Reeves, Moos, & Forrest, 1998). Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνληαη 

ζηελ ςπρξαηκία θαηά ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ αηζηνδνμία, ζηε 

θηιηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ζηε δεκηνπξγία επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ 

(Reeves et al., 1998).  

 Μεηά ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν Γηεπζπληήο 

ζρνιείνπ σο εγέηεο πιένλ, θαη φρη κφλν σο ν αλψηεξνο δηνηθεηηθά ππάιιεινο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, αθνινπζεί ε αλαθνξά ζνπο πνιιαπινχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη. 

ην επφκελν, ινηπφλ, θεθάιαην, αξρηθά, αλαθέξεηαη ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή βάζεη ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο καο θαη ζηε ζπλέρεηα, βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

3.1 Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ην λνκνζεηηθό 

πιαίζην 

 Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα, 

αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα θαη ην βαζκφ απνθέληξσζεο απφ ηελ 

θεληξηθή αξρή. ηελ Διιάδα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα 

ζπγθεληξσηηθφ θαη θάζε ζρνιηθή κνλάδα νθείιεη λα αθνινπζεί θαη λα εθηειεί ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν θαη θέξεη ηε γεληθή επζχλε ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.   

 Ζ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ ζρνιηθνχ καο ζπζηήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα 

επίπεδα (αΐηε, & αΐηεο, 2011): 

1. Δζληθφ: πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηα Κεληξηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα (ΚΤΠΔ, 

ΚΤΓΔ) θαη βνεζεηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο. 

2. Πεξηθεξεηαθφ: απνηειείηαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηα Αλψηεξα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα (ΑΠΤΠΔ, ΑΠΤΓΔ). 

3. Ννκαξρηαθφ: απνηειείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ηα Τπεξεζηαθά 

πκβνχιηα (ΠΤΠΔ, ΠΤΓΔ). 

4. Δπίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο: πεξηιακβάλεη ηνλ Γηεπζπληή, Τπνδηεπζπληή θαη ηνλ 

χιινγν Γηδαζθφλησλ. 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ν Γηεπζπληήο βξίζθεηαη ζηελ θαηψηαηε 

βαζκίδα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ θαηέρεη ηελ αλψηεξε 

δηνηθεηηθή ζέζε κέζα ζην ζρνιείν. Ωζηφζν, ν ξφινο ηνπ, παξά ηα κηθξά πεξηζψξηα, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ, είλαη θεθαιαηψδεο θαη ζχλζεηνο, αθνχ, εθηφο απφ ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ, είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ πθηζηάκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  
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 Αλαιπηηθφηεξα, ην έξγν θαη ηα θαζήθνληα ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξεηαθά ζηα άξζξα 28 - 32 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340, η. Β΄): 

 Άξζξν 28. Γεληθά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ.  

 Άξζξν 29. Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ.  

 Άξζξν 30. Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.  

 Άξζξν 31. Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο.  

 Άξζξν 32. Καζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηα 

φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο ηεο εθπαίδεπζεο.  

 Απφ ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε θαη κειέηε ησλ παξαπάλσ άξζξσλ πξνθχπηεη ν 

ζχλζεηνο θαη πνιπεπίπεδνο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ αλαθνξά ζηνπο 

ξφινπο απηνχο θξίλεηαη αλαγθαίν λα μεθηλήζεη κε ηνλ ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ν  

Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο, θαζψο  

απηή είλαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ν Γηεπζπληήο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

εθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, ρσξίο λα απζαηξεηεί (αΐηεο, 2007). Πην 

αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 28 ηεο Τ.Α. 353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 

1340, η. Β΄): «Δθαξκφδεη ηνπο λφκνπο, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηηο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο ππεξεζηαθέο εληνιέο ησλ ηειερψλ δηνίθεζεο, είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ». 

 Παξάιιεια, αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο απνηειεί ε 

θαιή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ωο νξγαλσηήο, ινηπφλ, ν Γηεπζπληήο νθείιεη, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνδηεπζπληή ή θαη εθπαηδεπηηθφ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα, λα ηεξεί αξρείν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, 

θαζψο θαη θάθειν κε ζέκαηα ζρνιηθήο λνκνζεζίαο, ηνλ νπνίν πξέπεη λα ελεκεξψλεη 

ηαθηηθά. Ζ αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ ζε θαθέινπο, αλά θαηεγνξίεο ζεκάησλ, 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, ν 

Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

ππεξεζηαθψλ εληχπσλ θαη βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 104/1979 

Π.Γ. (ΦΔΚ 23 Α΄), σο ππεξεζηαθά βηβιία γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε νξίδνληαη 

ηα αθφινπζα: 
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 Πξσηφθνιιν. 

 Βηβιίν Πξάμεσλ Γηεπζπληή. 

 Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

 Ζκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο ρνιείνπ. 

 Βηβιίν Βηβιηνζήθεο. 

 Βηβιίν Τιηθνχ. 

 Βηβιία δηδαζθφκελεο χιεο θαηά ηκήκα. 

 Βηβιίν επηβνιήο θπξψζεσλ. 

 Μεηξψν καζεηψλ. 

 Δπξεηήξην. 

 Βηβιίν Αηηήζεσλ Γειψζεσλ. 

 Πέξα απφ ηνλ ξφιν ηνπ νξγαλσηή, ν Γηεπζπληήο παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ 

ζπληνληζηή, αθνχ είλαη απηφο πνπ ζπληνλίδεη ην έξγν φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην ζρνιείν. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 29 ηεο Τ.Α. 353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340, η. Β΄) 

εηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή ησλ πξφζζεησλ εμσδηδαθηηθψλ εξγαζηψλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Αθφκε, πξνζθαιεί ηνλ 

χιινγν Γηδαζθφλησλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε βάζεη 

ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Δπηζεκαίλεηαη πσο γηα λα αληαπνθξηζεί ν Γηεπζπληήο 

ζρνιείνπ επηηπρψο ζην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη «ε 

δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη ε αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο» (Άξζξν 28 ηεο Τ.Α. 

353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002).       

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπξνζψπνπ, πνπ αλαιακβάλεη ν 

Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ θαζεκεξηλά αθηεξψλεη κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ 

ηνπ ζηελ επηθνηλσλία κε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο. χκθσλα κε ην Άξζξν 32 

ηεο Τ.Α. 353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340, η. Β΄): «Καιεί ηνπο γνλείο θαη 

θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, φηαλ 

πξνζθαιείηαη θαη ην ζεσξεί αλαγθαίν». Παξάιιεια, επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη θαη 

κε ηα αλψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο, δειαδή ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, ηνλ Γηεπζπληή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ζρνιείν θαη ηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηιχνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα, 

αιιά θαη ελεκεξψλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία 



30 
 

κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Δπίζεο, ιακβάλνπλ βνήζεηα σο πξνο ην δηδαθηηθφ ηνπο 

έξγν, θπξίσο απφ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο (Άξζξν 30, Τ.Α. 

353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002). Σέινο, επηθνηλσλία ππάξρεη θαη κεηαμχ ηνπ 

Γηεπζπληή ζρνιείνπ θαη ησλ νξγάλσλ ιατθήο ζπκκεηνρήο, φπσο ηνλ Γήκν θαη ηε 

ρνιηθή Δπηηξνπή (Άξζξν 32, Τ.Α. 353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002). 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο λνκηκφηεηαο ν Γηεπζπληήο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο φισλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ σξνιφγηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ην ζρνιείν, ηελ ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα εληνπίζεη 

ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ (αΐηεο, 2007). 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 28 θαη 29 ηεο Τ.Α. 353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002 

(ΦΔΚ 1340, η. Β΄) ζπληάζζεη ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

απεπζχλεη ζπζηάζεηο ζηνπο δηδάζθνληεο, φηαλ ρξεηάδεηαη, ζην πιαίζην ζπλαδειθηθνχ 

πλεχκαηνο θαη ζε θακία πεξίπησζε κε ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα. 

 Άιινο έλαο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη απηφο ηνπ εθπαηδεπηή. 

χκθσλα κε ηνλ ξφιν απηφ, ν Γηεπζπληήο «παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζήθνληά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο» (Άξζξν 29, Τ.Α. 353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002). Με άιια ιφγηα, 

θξνληίδεη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν γηα ζέκαηα 

δηδαθηηθήο, αιιά θαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα. Ηδηαίηεξε 

κέξηκλα δείρλεη γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο, αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο νπνίνπο βνεζά ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο ν Γηεπζπληήο ζρνιείνπ είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε 

πηπρή ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ξπζκηζηήο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ. Δλδεηθηηθά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Τ.Α. 353/1/324/105657/Γ1/8-10-

2002, πνπ αθνξά ην έξγν θαη ηα θαζήθνληα ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, 

αλαθέξνπκε θάπνηα απφ απηά: ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ηνπ ζρνιείνπ, πξνζηαζία 

ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ, αλαπιήξσζε έθηαθηεο απνπζίαο 

εθπαηδεπηηθνχ, εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο θαη ζέκαηα θνίηεζεο καζεηψλ.   

 Απφ ηα άξζξα ηεο παξαπάλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαη 

αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ηξφπν απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
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ηνπ, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Δίλαη ζαθέο πσο ε θείκελε λνκνζεζία δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Δλδερνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα αληρλεχζνπκε ηελ αληίιεςε ηνπ 

Τπνπξγείνπ πεξί απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή κέζα απφ ην Άξζξν 3 κε ηίηιν «Κξηηήξηα 

δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο» ηνπ ππ’ 

αξηζκφλ 152/05-11-2013 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο (ΦΔΚ 240, η. Α΄) πνπ αθνξά ηελ 

«Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο». πγθεθξηκέλα, παξαζέηνπκε ηελ παξάγξαθν 5 πνπ αθνξά ηνπο 

Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ: 

5. Οη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ρνιηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (.Δ.Κ.) 

αμηνινγνχληαη κε ηα αθφινπζα, αλά θαηεγνξία αλαθεξφκελα, θξηηήξηα: 

α) Καηεγνξία Η – Άζθεζε δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ έξγνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο θξηηήξηα (πληειεζηήο βαξχηεηαο 1,5): 

i. Τινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

ii. Οξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

β) Καηεγνξία ΗΗ – Άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο επνπηείαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα (πληειεζηήο βαξχηεηαο 1): 

i. Γηνηθεηηθή αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ. 

ii. Οξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκαηηζζεηζψλ δξάζεσλ θαη ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

γ) Καηεγνξία ΗΗΗ – ρνιηθφ θιίκα θαη παηδαγσγηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ .Δ.Κ., 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ην νκψλπκν θξηηήξην. (πληειεζηήο βαξχηεηαο 0,50). 

δ) Καηεγνξία IV - Πξνγξακκαηηζκφο Γηδαζθαιίαο θαη Γηεμαγσγή δηδαζθαιίαο θαη 

αμηνιφγεζε καζεηψλ, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηα θξηηήξηα ησλ θαηεγνξηψλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο 

παξαγξάθνπ 10 πεξί εθπαηδεπηηθψλ ηάμεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη αμηνινγείηαη κε 

βάζε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα (πληειεζηήο βαξχηεηαο 1). 

ε) Καηεγνξία V - Δπηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο θξηηήξηα (πληειεζηήο βαξχηεηαο 1). 

i. Σππηθά πξνζφληα θαη επηζηεκνληθή αλάπηπμε. 

ii. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

 Δπηζεκαίλεηαη πσο, φζνλ αθνξά ηελ Καηεγνξία ΗΗ, ε δηνηθεηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Γηεπζπληή δελ έρεη ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο θαη απφ ην Άξζξν 3 πξνθχπηεη πσο δε δίλεηαη έκθαζε 

ζε ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Γηεπζπληέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
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απνηειεζκαηηθνί. Καηά ζπλέπεηα, ε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη 

ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη ζηελ παηδαγσγηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη αζαθέο κε πνηνλ 

ηξφπν ζα αμηνινγεζεί. Αληίζεηα, έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζε νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά 

ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

3.2 Ο ξόινο ηνπ απνηειεζκαηηθνύ Γηεπζπληή ζρνιείνπ  

 Απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνθχπηεη ν δηνηθεηηθφο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο. χκθσλα κε ηνπο αΐηε θαη αΐηε (2011), ν ξφινο απηφο έγθεηηαη ζε 

απηφλ ηνπ νξγαλσηή, ηνπ επφπηε, ηνπ εθπαηδεπηή, ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ ξπζκηζηή 

ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ. Πην αλαιπηηθά, ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

νξγαλψλεη ηα ππεξεζηαθά βηβιία, ην ζρνιηθφ αξρείν θαη ηε λνκνζεζία. Παξάιιεια, 

έρεη ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί σο εθπαηδεπηήο, θπξίσο 

γηα ηνπο λενδηνξηδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα 

εθαξκφδεη πηζηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

 Γηα λα ραξαθηεξηζηεί φκσο έλαο Γηεπζπληήο απνηειεζκαηηθφο, δελ αξθεί λα 

πεξηνξηζηεί κφλν ζηνλ δηνηθεηηθφ ηνπ ξφιν, ν νπνίνο απνηειεί αλαγθαία, αιιά φρη 

επαξθή ζπλζήθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα επηθεληξσζεί 

ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαηά ηξφπν πνπ λα πξνσζεί ηε κάζεζε, θαη ηέινο ζηε κεηακφξθσζε 

ηνπ ζρνιείνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ, πνπ ζα εληζρχεη ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή 

δηαδηθαζία εμίζνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Davis et al., 2005). 

 Ο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή είλαη πνιχπιεπξνο, ζχλζεηνο, 

απαηηεηηθφο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληιείηαη κφλν ζηνλ δηνηθεηηθφ, 

δηεθπεξαησηηθφ ηνκέα. Ο δηαρεηξηζηηθφο ηνπ ξφινο ζρεηίδεηαη, ηφζν κε αλζξψπηλνπο, 

φζν θαη κε πιηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο (Everard & Morris, 1999). Ωο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνί επηζεκαίλνληαη νη αθφινπζνη ξφινη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε (Harrison & Killion, 2007· Marzano, Waters, & McNulty, 2005): 

 Πάξνρνο πιηθνχ: παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηδαθηηθφ πιηθφ, βηβιία, 

επηζηεκνληθά άξζξα, απαξαίηεηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ 

επηηπρή δηδαζθαιία.  

 Δηδηθφο δηδαθηηθήο: δηεξεπλά θαη κειεηά ηηο πην θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηηο κνηξάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγεί ηηο 
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πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε, φπσο ε επηθξάηεζε θιίκαηνο πεηζαξρίαο.  

 Δηδηθφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: είλαη γλψζηεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε 

ζσζηή εθαξκνγή ηνπ. 

 Γηεπθνιπληήο κάζεζεο: δεκηνπξγεί επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ην 

πξνζσπηθφ. 

 Μέληνξαο: βνεζά ζηνλ εγθιηκαηηζκφ ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ θαη ηνπο 

ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο, λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Πην αλαιπηηθά, ν Κακπνπξίδεο 

(2002) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ 

ησλ λενδηνξηζκέλσλ θαη αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ζέκαηα πξαθηηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε καζεηέο 

θαη γνλείο, θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ νκάδα. Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ κε ηελ αληαιιαγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ 

καζεκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε ππνδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ, ηελ 

θαζνδήγεζε απφ πεπεηξακέλν ζπλάδειθν (κέληνξα), ηελ παξνρή 

ζπκπιεξσκαηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Αθφκε, ηδηαίηεξα σθέιηκε κπνξεί λα 

απνβεί ε παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο απφ ζπλάδειθν ηεο 

ίδηαο εηδηθφηεηαο. Καηφπηλ, απαξαίηεην είλαη λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε 

ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζή ηνπο. 

 Τπνθηλεηήο: παξαθηλεί θαη εκπλέεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. 

 Δθπξφζσπνο ηνπ ζρνιείνπ: ζπλεξγάδεηαη κε ηα αλψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο, 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, ηνλ Γήκν θαη ηνπο ινηπνχο θνηλσληθνχο θνξείο, φπσο 

πνιηηηζηηθνχο θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο. 

 Αμηνινγεηήο: παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 

καζεζηαθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.   

 Καηαιχηεο αιιαγήο: νξακαηηζηήο πνπ επηδεηά ηε δηαξθή βειηίσζε. 

 Γηά βίνπ καζεηήο: πηζηεχεη ζηε ζπλερή βειηίσζε κέζσ ηεο κάζεζεο θαη 

αμηνπνηεί φζα καζαίλεη γηα ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. 
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 Γηακνξθσηήο ζρνιηθνχ θιίκαηνο: επηδεηθλχεη γλήζην ελδηαθέξνλ γηα 

πξνζσπηθά ζέκαηα, ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ. 

 ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε πσο ζην πιαίζην ηεο 

δηαζθάιηζεο ελφο πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ζπρλά ν Γηεπζπληήο θαιείηαη λα αλαιάβεη 

θαη έλαλ αθφκε ξφιν, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. ηα ζρνιεία, 

φπσο θαη ζε θάζε νξγαληζκφ, νη ζπγθξνχζεηο είλαη ζπρλέο, ηδηαίηεξα, φηαλ δνθηκάζνπκε 

λα επηθέξνπκε θάπνηα αιιαγή (Everard & Morris, 1999). Έηζη, ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ κεηαμχ Γηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ 

καζεηψλ, αιιά θαη κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη άιισλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ (αΐηεο, 

2007). Υξήζηκν είλαη λα επηζεκαλζεί πσο νη ζπγθξνχζεηο ζπρλά κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε αλαλέσζε θαη βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κέζσ ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ λέσλ 

ηξφπσλ δξάζεο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ (Everard & Morris, 1999). 

 Οη Everard & Morris (1999) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, πέξα απφ ηνλ δηάινγν, ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηελ ήξεκε θαη ζαθή 

δηαηχπσζε ησλ ζέζεσλ καο θαη ηελ απνηίκεζε φισλ ησλ φςεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, 

πξνηείλνπλ ζηνπο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ αξρψλ: 

1. Γε ζα πξέπεη λα αλαβάιινπκε ηε ζπδήηεζε, αιιά αληίζεηα, λα επηδηψθνπκε ηελ 

επηθνηλσλία, γηαηί ε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε, ζπλήζσο, επηδεηλψλεη ηελ 

θαηάζηαζε. 

2. Μηιάκε πάληα πξφζσπν κε πξφζσπν κε ην άηνκν κε ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί 

ε ξήμε θαη πνηέ δε ζρνιηάδνπκε ην ζέκα κε άιια άηνκα, φηαλ δελ είλαη παξφλ 

θαη εθείλν. 

3. Γεκηνπξγνχκε επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο ζε νπδέηεξα ζέκαηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ, 

ησλ νπνίσλ δηαβιέπνπκε λα ππνβφζθεη ζχγθξνπζε.  

4. Απνθεχγνπκε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε θαηαζηάζεηο 

λίθεο – ήηηαο αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηακάρε. Απνθεχγνπκε 

ηε δεκηνπξγία αληηπαξαζέζεσλ, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο αληακνηβήο, επηβξάβεπζεο. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ζπρλά νη 

εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζηνλ εληππσζηαζκφ ηνπ 

Γηεπζπληή θαη φρη ζηελ νπζηαζηηθή δνπιεηά θαη πξνζπάζεηα. Γελ είλαη, ινηπφλ, 

σθέιηκν λα επηβξαβεχνληαη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο παξαπάλσ ξφινπο ηνπ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ 

κπνξνχκε παξά λα δηαηππψζνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

είλαη εθηθηφ λα ιεηηνπξγήζεη ν Γηεπζπληήο ζρνιείνπ ζηε ρψξα καο σο ππνθηλεηήο - 
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παξαθηλεηήο. Ο ιφγνο είλαη ην ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθφ ηζρχνλ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, 

γηα ην νπνίν έρεη γίλεη ιφγνο θαη ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην νπνίν 

αθήλεη ειάρηζηα πεξηζψξηα δξάζεο θαη απηνλνκίαο ζηνπο Γηεπζπληέο γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο παξνρήο ησλ θαηάιιεισλ 

θηλήηξσλ (αΐηεο, 2007). Ο παξάγνληαο απηφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο απνδνρέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθψλ, π.ρ. εξγαζία ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν ζρνιεία πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ, παξνρή εξγαζίαο κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

(αλαπιεξσηέο) γηα πνιιά ρξφληα θαη ηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ θχξνπο γηα ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζηζηνχλ δχζθνιν ηνλ ξφιν ηεο παξαθίλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Γηεπζπληή. Παξφια απηά, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο παξαθίλεζήο ηνπο, επεηδή δεκηνπξγεί 

ελδηαθέξνλ, ππεπζπλφηεηα θαη πξνζήισζε γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, απμάλνληαο, 

παξάιιεια, θαη ην αίζζεκα ηεο αλαγλψξηζεο (Everard & Morris, 1999). Απηφ, 

εμάιινπ, είλαη ζχκθσλν θαη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ σο ην θπξίαξρν ζπιινγηθφ φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ (ΦΔΚ 1340/2002). 

  πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο ν απνηειεζκαηηθφο Γηεπζπληήο, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, δειαδή ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηνπ 

ζρνιείνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο, αιιά θπξίσο 

ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ζηε δεκηνπξγία νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ θαη δεζκψλ κε 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πλεπψο, ε ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλεί θαη λα 

εξγάδεηαη επηηπρψο κε άιινπο αλζξψπνπο είλαη ίζσο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ξφινπο ηνπ Γηεπζπληή, εθφζνλ, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ έξεπλεο, νη Γηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθηεξψλνπλ ην 70% ηνπ ρξφλνπ ηνπο επηθνηλσλψληαο (Hoy et al., 

1987, φπ. αλαθ. ζην αΐηεο, 2007). 

 Μεηά ηελ απνζαθήληζε φισλ ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ 

δηεξεχλεζε ζέκα, ζην επφκελν θεθάιαην αθνινπζεί κηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ Γηεπζπληή ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ν 

αλαγλψζηεο ζε ζέζε λα πξνβεί ζε ζπγθξίζεηο ησλ παιαηφηεξσλ εξεπλψλ κε ην παξφλ 

εξεπλεηηθφ εγρείξεκα. 

 

 

 

 



36 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
 

4. ΔΡΔΤΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛΔΗΟΤ  

 

 Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνέθπςε πσο έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εξεπλψλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο, θπξίσο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη φρη ζηνλ ξφιν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

Γηεπζπληψλ. ηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηνλ ξφιν 

ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζρνιείνπ είλαη πνζνηηθέο, κε δείγκα ηεο έξεπλαο, φρη 

κφλν Γηεπζπληέο ζρνιείσλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

Τπνδηεπζπληέο, ρνιηθνχο πκβνχινπο θαη Γηεπζπληέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

 ε πξφζθαηε πνζνηηθή έξεπλα, ε Γεξάθε (2013) δηεξεχλεζε ηε ζπκβνιή ησλ 

Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ξφινπο, 

δεμηφηεηεο θαη πξνζδνθίεο. Απφ ηελ έξεπλά ηεο, κε δείγκα Γηεπζπληέο ζρνιείσλ, 

πξνέθπςε πσο νη Γηεπζπληέο αληηιακβάλνληαη ηέζζεξηο ξφινπο, απηφλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

– εθπξφζσπνπ, ηνπ δηνηθεηηθνχ – δηνξγαλσηή, ηνπ δηεθπεξαησηή – θαηαλνκέα πφξσλ 

θαη ηνπ δηεπζπληηθνχ – εγεηηθνχ. Πξνηάζζνπλ απηφλ ηνπ δηνηθεηηθνχ – εθπξνζψπνπ, 

ελψ αληηιακβάλνληαη πσο επηηεινχλ ιηγφηεξν ηνλ ξφιν ηνπ δηεθπεξαησηή – θαηαλνκέα 

πφξσλ. Δπίζεο, θάλνπλ ρξήζε πεξηζζφηεξν ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ιηγφηεξν ησλ ηερληθψλ. Απηφ πνπ ηνπο παξαθηλεί πεξηζζφηεξν είλαη ην πξνζσπηθφ 

φξακα θαη ιηγφηεξν νη πξνζδνθίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζηαδηνδξνκία. 

 Ο ηηβαθηάθεο (2006) κειέηεζε ζπγθξηηηθά ηηο απφςεηο Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλάο ηνπ, νη 

Γηεπζπληέο ηεξαξρνχλ σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην έξγν ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο 

ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ. Έπεηαη ε ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ παηδαγσγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Παξάιιεια, νη απνηειεζκαηηθνί Γηεπζπληέο πξέπεη λα είλαη 

δεκνθξαηηθνί, εξγαηηθνί, θαζψο θαη παηδαγσγηθά θαη δηνηθεηηθά θαηαξηηζκέλνη.   
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 Ζ πνζνηηθή έξεπλα ηεο ηξαβάθνπ (2003) κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη δείγκα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θαηέδεημε πσο νη Γηεπζπληέο δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ επηθνηλσλία 

θαη ηε ζπλεξγαζία, πεξηζζφηεξν φκσο κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, θαη ιηγφηεξν κε 

ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο. Ωζηφζν, δελ παξνηξχλνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ηνπο θαη δε δηνξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη 

καζεηέο. Γελ πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζε θνηλσθειείο ρψξνπο θαη δε δηνξγαλψλνπλ 

πνιηηηζηηθέο επηζθέςεηο. Σέινο, αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Ζ Μπισλά (2005), πξνζπαζψληαο λα απνηηκήζεη πνζνηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κε 

βάζε επηά παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο απηνί παξαηίζεληαη απφ ηνλ 

Παζηαξδή (2001), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη Γηεπζπληέο ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, εθφζνλ ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ε βαζκνινγία θπκαηλφηαλ απφ 3 θαη πάλσ ζηελ πεληάβαζκε 

θιίκαθα. Δπηζεκαίλεη, βέβαηα, πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο απφςεηο 

Γηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε ηνπο πξψηνπο λα δίλνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο. 

 Σέινο, ε Παπαλανχκ (1995) ζε έξεπλά ηεο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

πεξηείρε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ, θαη απεπζπλφηαλ ζε 

Γηεπζπληέο/ληξηεο ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δηαπίζησζε θαη απηή, φπσο 

θαη νη πξνεγνχκελνη εξεπλεηέο, πσο νη πεξηζζφηεξνη Γηεπζπληέο δίλνπλ βαξχηεηα ζηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ θαη δηαπξνζσπηθφ ξφιν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί. 

Παξάιιεια, αλαγλσξίδνπλ πσο ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νη αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ηα πεξηζψξηα 

ιήςεο απνθάζεσλ ειάρηζηα. Οη πεξηζζφηεξνη δεηνχλ απνδέζκεπζε απφ ηε 

γξαθεηνθξαηία, ελψ ιηγφηεξνη είλαη εθείλνη πνπ πξνηείλνπλ ηελ απηνλνκία ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο.   

 ε δηεζλέο επίπεδν, νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

είλαη θπξίσο πνηνηηθέο, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έλαο ζπλδπαζκφο πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ. Αξθεηέο έξεπλεο, θπξίσο φζεο εληάζζνληαη ζην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα ISSPP, πνπ μεθίλεζε ην 2001 απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Nottingham κε ηε  

ζπκκεηνρή 25 ρσξψλ, αθνξνχλ κειέηεο πεξίπησζεο επηηπρεκέλσλ Γηεπζπληψλ ζε 

ζρνιεία κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (κέγεζνο, γεσγξαθηθή πεξηνρή, 
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θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν), ζχκθσλα κε ζηνηρεία ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη 

Δπηζεσξεηψλ Δθπαίδεπζεο, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ ζρνιείνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο εγεζίαο ηνπο (The University of Nottingham, 2015). Οη 

Johnson, Moller, Jacobson, & Wong (2008) ζε άξζξν ηνπο παξνπζίαζαλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο (Αγγιία, Κίλα, Ζ.Π.Α., Απζηξαιία, Ννξβεγία, 

νπεδία, Γαλία) πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. χκθσλα κε απηά, νη πεξηζζφηεξνη 

Γηεπζπληέο δίλνπλ έκθαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ζέηνπλ ζηφρνπο, έρνπλ φξακα 

γηα ην ζρνιείν, αλαπηχζζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο, εξγάδνληαη νκαδηθά θαη αμηνπνηνχλ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη.  

 Οη Day & Gurr (2014) ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαη λεφηεξεο έξεπλεο ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISSPP αλέθεξαλ, επηπιένλ, θαη άιιεο ζεκαληηθέο πξαθηηθέο 

ησλ απνηειεζκαηηθψλ Γηεπζπληψλ, φπσο ηε ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηε 

δηαηχπσζε βαζηθψλ εζηθψλ αμηψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 

ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, ηε ζπλερή θαη ελεξγή παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή 

ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ Γηεπζπληή. Κπξίσο, 

φκσο, ηνλίδνπλ, σο ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο ελφηεηαο, νκαδηθφηεηαο θαη ζπλαζπηζκνχ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη Γηεπζπληέο πξέπεη λα πξνάγνπλ ηελ 

ηζφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ θαη ηαπηφρξνλα λα ζέηνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Δληαγκέλε ζην πξφγξακκα ISSPP είλαη ε έξεπλα ηνπ Παζηαξδή (2012), ζηελ 

νπνία θάλνπκε αλαθνξά ιφγσ ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο, φζνλ αθνξά ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα. Αλαιπηηθφηεξα, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε έμη κειεηψλ πεξίπησζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιια ζπλεληεχμεσλ πνπ απεπζχλνληαλ ζε Γηεπζπληέο, 

εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο Γπκλαζίσλ, ν Παζηαξδήο θαηαιήγεη πσο ππάξρνπλ 

παξφκνηα πξφηππα ζηξαηεγηθψλ άζθεζεο εγεζίαο, ηα νπνία νη Γηεπζπληέο αμηνπνηνχλ 

γηα λα αζθνχλ επηηπρεκέλε ζρνιηθή εγεζία. Σα πξφηππα απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 

ηέζζεξα πιαίζηα, ηα νπνία είλαη ε δεκνθξαηηθή θαη αλζξψπηλε πξνζέγγηζε εγεζίαο, ην 

θαιφ ζρνιηθφ θιίκα θαη ε θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εζσηεξηθά εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, ε αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθά 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηέινο ην φξακα θαη ην πξνζσπηθφ ζχζηεκα αμηψλ ησλ 

Γηεπζπληψλ. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα είρε θαηαιήμεη ν Παζηαξδήο (1998) θαη ζε 

παιαηφηεξε πνηνηηθή έξεπλά ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθφ Γηεπζπληή ζρνιείνπ. 
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 Οη Reeves et al. (1998) δηεξεχλεζαλ ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή 

κέζα απφ κηα έξεπλα πνπ ζπλδχαδε ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηε κειέηε δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ εκεξνιφγηα ησλ Γηεπζπληψλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ 

πσο νη απφςεηο ηνπο πεξί απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθνξνπνηνχληαη, φρη κφλν ιφγσ ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ.  

 χκθσλα κε κία άιιε εξεπλεηηθή ηάζε, πνπ πηνζεηείηαη απφ αξθεηνχο 

εξεπλεηέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γηεπζπληή πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην 

κνληέιν εγεζίαο πνπ απηφο πηνζεηεί. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ πνζνηηθέο έξεπλεο 

απνδείρηεθε ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηε ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Πην αλαιπηηθά, αλαθέξνπκε ηελ έξεπλα ησλ Leithwood & Jantzi 

(1999), πνπ απέδεημε ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηηο 

νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηαπηφρξνλα ηε κέηξηα, αιιά ζεκαληηθή 

επίδξαζή ηεο ζην αίζζεκα δέζκεπζεο ησλ καζεηψλ κε ην ζρνιείν. Δπίζεο, νη Geijsel et 

al. (2003), ζε πνζνηηθή έξεπλά ηνπο, επηζεκαίλνπλ πσο ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

εληζρχεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, ζε άιιε πνζνηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Ακεξηθή, νη 

Valentine & Prater (2011) ηφληζαλ ηε ζπκβνιή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, έλαληη 

ηεο δηνηθεηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο, ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Σέινο, ε πνζνηηθή 

έξεπλα ησλ Mulford & Silins (2003) ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη 

απνηειεζκαηηθνί ζρνιηθνί εγέηεο εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηνίθεζε κε 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ 

ζπκκεηνρηθνχ κνληέινπ εγεζίαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε ζρνιείνπ. 

 Αθφκε, αξθεηνί εξεπλεηέο κειεηνχλ ηνλ ξφιν, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

ησλ απνηειεζκαηηθψλ Γηεπζπληψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο, 

αμηνπνηψληαο θπξίσο πνζνηηθά, αιιά θαη έλα ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο έξεπλαο απνηειεί ε 

ηξηεηήο εζληθή αγγιηθή έξεπλα IMPACT (The Impact of Leadership on Pupil 

Outcomes) (Day et al., 2011), πνπ κέζσ ζπλδπαζκνχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ αλέδεημε ηελ έκκεζε ζρέζε αλάκεζα ζην έξγν ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

Γηεπζπληψλ θαη ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ ζην ζρνιείν, ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ελ γέλεη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

ε ζρεηηθά παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ νη Kythreotis, Pashiardis, & Kyriakides 

(2010), νη νπνίνη αλαγλψξηζαλ ηελ άκεζε επίδξαζε ηεο εγεζίαο ηνπ Γηεπζπληή ζηνπο 

καζεηέο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ, ζε αληίζεζε κε άιιεο 
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έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έκκεζε επίδξαζε ηεο. Σέινο, νη Marzano et al. (2005) 

δηελεξγψληαο αλαζθφπεζε 69 εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηα 

ηειεπηαία 35 ρξφληα, ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ σο 

πξνο ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ Γηεπζπληψλ κε ηηο πςειέο καζεζηαθέο επηδφζεηο.  

 πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ν ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή παξνπζηάδεη κεγάιν 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη έρεη δηεξεπλεζεί ζε ζπλάξηεζε κε δηάθνξεο κεηαβιεηέο. 

Απηφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη ε δηαθνξά, φζνλ αθνξά ηε κέζνδν έξεπλαο πνπ 

επηιέγεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο. Έηζη, ελψ ζηελ Διιάδα νη έξεπλεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα είλαη πνζνηηθέο, ζε δηεζλέο επίπεδν ππεξηζρχνπλ νη πνηνηηθέο κέζνδνη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο πεξηνξίδνληαη 

ζηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αλαδεηθλχνπλ θπξίσο ηα 

αδχλαηα ζεκεία ησλ Γηεπζπληψλ ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηε δηεξεχλεζε ζηάζεσλ, 

απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Γηεπζπληψλ.  

 ζνλ αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηαιήγνπλ νη εξεπλεηέο, δελ 

παξνπζηάδνληαη νπζηαζηηθέο δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπο. ινη ζπκθσλνχλ ζηνλ 

πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή θαη θαηαιήγνπλ ζε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ελέξγεηέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαο πσο ην ζπγθείκελν, δειαδή ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ηνπο, επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν δξάζεο ηνπο. Καηά παξφκνην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθή 

εγεζία, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηνχλ. Δπηπιένλ, νη 

έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηε ρψξα καο επηζεκαίλνπλ ηνλ πεξηνξηζκέλν ξφιν ηνπ Γηεπζπληή 

ζρνιείνπ, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε απηφλ ηνπ δηεθπεξαησηή, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

 Σέινο, επηζεκαίλεηαη πσο νη παξαπάλσ έξεπλεο ζα απνηειέζνπλ ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ην 7
ν
 Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζην νπνίν ζα πξνβνχκε ζε ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζπγθξίζεηο κε ηα πνξίζκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. ην ζεκείν απηφ, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε πσο ε ζχγθξηζε 

ζα γίλεη θπξίσο κε ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο έξεπλεο. Ζ ζχγθξηζε κε έξεπλεο δηεζλνχο 

επηπέδνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα ήηαλ άηνπε ιφγσ ησλ νπζηαζηηθψλ δηαθνξψλ πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.  
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ΜΔΡΟ Β΄ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή 

ζρνιείνπ ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν γίλεηαη κία πξνζπάζεηα πνζνηηθήο 

απνηχπσζεο θαη εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Γηεπζπληψλ, θπξίσο κε βάζε 

ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ αλσηέξσλ ηνπο ζηελ ηεξαξρία, δειαδή ρνιηθψλ 

πκβνχισλ θαη Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, αξθεηέο έξεπλεο 

επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ξφινπ ηνπο, ππφ ην πξίζκα ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη αλάπηπμεο, ζην πιαίζην ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο, εζηηάδνληαο ζηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ.  

 Καηά ζπλέπεηα, θξίζεθε ζθφπηκν λα εζηηάζνπκε ηελ έξεπλά καο ζηνλ ηξφπν  

άζθεζεο εγεζίαο ηνπ Γηεπζπληή θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, σο κέινπο ελφο ζχλζεηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο. Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζε ησλ αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή σο ππνθεηκέλνπ δε ζα καο 

απαζρνιήζεη. Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθφπηκν ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα λα επαλεμεηαζηεί κε 

βάζε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, π.ρ. ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζπδήηεζε γηα ελδερφκελε απνθέληξσζε 

ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζπληψλ. 

 θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνλ λνκφ Κηιθίο ζρεηηθά 

κε ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη 

ηεο έξεπλάο καο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη κε ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηα ε γεληθφηεξε αληίιεςε ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζρνιείσλ γηα ην 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζε 

δενληνινγηθφ επίπεδν; 
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2. Ση θάλνπλ ζηελ πξάμε νη Γηεπζπληέο/ληξηεο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 

3. Πνηεο νη πξνηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζρνιείσλ γηα ελδερφκελεο αιιαγέο 

ζηνλ ξφιν ηνπο, κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο; 

5.2 πκκεηέρνληεο (δείγκα έξεπλαο) 

 Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ δέθα (10) Γηεπζπληέο/ληξηεο ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ηνπ λνκνχ Κηιθίο, νη νπνίνη 

ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Κηιθίο, θαζψο θαη ζε ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

λνκνχ. Ζ επηινγή ηνπ λνκνχ απηνχ έγηλε, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ιφγνη 

πξαθηηθνί θαη λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο, θαζψο ε εξεπλήηξηα ππεξεηεί ζε Γπκλάζην ηνπ 

λνκνχ Κηιθίο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κπνξεί λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε 

Γηεπζπληέο/ληξηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνχ θαη λα ηνπο δεηήζεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλά ηεο. Δπηπιένλ, πέξα απφ ηνπο πξαθηηθνχο ιφγνπο ππάξρεη θαη πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ λνκφ ζηνλ 

νπνίν εξγάδεηαη. 

 πσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο (http://srv1-

dide.kil.sch.gr/site/index.php/schoolsmenu), ζηνλ λνκφ ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 15 

Γπκλάζηα θαη 10 Γεληθά Λχθεηα (ΓΔΛ). ε απηά δε ζπκπεξηιακβάλνπκε ην έλα 

εζπεξηλφ Γπκλάζην, ην έλα εζπεξηλφ Λχθεην, ηα ηξία Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑΛ), 

θαζψο θαη ην Δηδηθφ Δξγαζηήξην Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(Δ.Δ.Δ.Κ.) ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπο. Έηζη, ε παξνχζα έξεπλα ζα 

πεξηνξηζηεί ζε 10 Γηεπζπληέο/ληξηεο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηνπ λνκνχ Κηιθίο, νη 

νπνίνη παξαρψξεζαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζηελ εξεπλήηξηα.  

 Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο 

δεηγκαηνιεςίαο (Κηηξίλνπ, 2016; Cohen, Manion, & Morrison, 2008), πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη κηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηα απφ Γηεπζπληέο/ληξηεο, ηφζν ηεο πφιεο ηνπ Κηιθίο, 

φζν θαη ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ν 

πιεζπζκφο δηαηξείηαη ζε νκνηνγελείο νκάδεο ή ζηξψκαηα, βάζεη θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα, ιακβάλεηαη έλα δείγκα απφ θάζε ζηξψκα 

(Κηηξίλνπ, 2016). ζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία 

πνπ αληιήζακε απφ ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο, ζηελ πφιε ηνπ 

Κηιθίο ιεηηνπξγνχλ 5 ζρνιεία (3 Γπκλάζηα, 2 ΓΔΛ) θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λνκνχ 20 

http://srv1-dide.kil.sch.gr/site/index.php/schoolsmenu
http://srv1-dide.kil.sch.gr/site/index.php/schoolsmenu
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ζρνιεία (12 Γπκλάζηα, 8 ΓΔΛ). Γηαηεξψληαο ηελ αλαινγία απηή σο πξνο ηελ έδξα ησλ 

ζρνιείσλ ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε, αιιά θαη σο πξνο 

ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ, ην δείγκα καο δηακνξθψζεθε σο εμήο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

Πίλαθα 2. 

 

Πίλαθαο 2.  

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπ δείγκαηνο  

Έδξα ζρνιείνπ Γπκλάζην Λχθεην χλνιν 

Κηιθίο 1 1 2 

Πεξηθέξεηα λ. Κηιθίο 5 3 8 

 

5.3 Μέζνδνο – Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

 Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη 

ε πνηνηηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θξίζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζηφρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα εμεγήζεη θαη λα απνδψζεη λφεκα ζηα θαηλφκελα θαη 

ζηηο αηηίεο εκθάληζήο ηνπο θαη φρη λα πξνβεί ζε πνζνηηθή απνηχπσζή ηνπο. Ζ πνηνηηθή 

έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ εξκελεία θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ απαληψληαο ζην «πψο» θαη 

ζην «γηαηί» θαη επηηξέπνληαο ζηνλ εξεπλεηή λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα εξκελεχζεη 

ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ελφο αηφκνπ γηα έλα ζέκα (Εαθεηξφπνπινο, 

2015; Ησζεθίδεο, 2008). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (2008), είλαη 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ε πνηνηηθή κέζνδνο επηιέρζεθε θαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ε έξεπλά καο. 

 Ωο εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ επηιέρηεθε ε αηνκηθή εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε ζηελ έξεπλα έρεη νξηζηεί απφ ηνπο Cannell & Kahn (φπ. 

αλαθ. ζην Cohen et al., 2008), σο «ζπδήηεζε δχν αηφκσλ, πνπ αξρίδεη απφ ηνλ 

ζπλεληεπθηή, κε εηδηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα πιεξνθνξηψλ, θαη 

επηθεληξψλεηαη απφ απηφλ [...] ζε πεξηερφκελν θαζνξηζκέλν απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή, πξφβιεςε ή εξκελεία» (ζ. 452). Γηαθξίλεηαη γηα 

ηνλ δπλακηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε εξεπλεηή θαη 

εξσηψκελνπ. Έηζη, κπνξεί λα εκβαζχλεη θαη λα θζάζεη ζε ζεκεία, ηα νπνία άιια 

εξγαιεία είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγίζνπλ, δηεξεπλψληαο ζθέςεηο, αμίεο, 

πξνθαηαιήςεηο, ζηάζεηο, ζπλαηζζήκαηα, εκπεηξίεο θαη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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(Ησζεθίδεο, 2008). Παξάιιεια, επηηξέπεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα εθθξάζεη ειεχζεξα 

φ,ηη επηζπκεί ρσξίο λα ηνπ επηβάιιεη ε έξεπλα ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ή θαηεγνξίεο.  

 Δηδηθφηεξα, ν ηχπνο ζπλέληεπμεο πνπ επηιέρηεθε είλαη ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ αλνηρηψλ 

εξσηήζεσλ. Ωζηφζν, παξέρεη επειημία ζηνλ εξεπλεηή σο πξνο ηε ζεηξά ησλ 

εξσηήζεσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, θαη 

ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα απνθηήζεη κηα ιεπηνκεξή εηθφλα γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

θαη βάδεη ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο απαληήζεηο θαη ζηελ έθθξαζε ησλ 

εξσηψκελσλ (Εαθεηξφπνπινο, 2015; Ησζεθίδεο, 2008).  

 Ο Kvale (φπ. αλαθ. ζην Cohen et al., 2008) παξνπζηάδεη ηηο επηά θάζεηο 

δηεξεχλεζεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο έξεπλαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηε ζπλέληεπμε. Οη θάζεηο απηέο ζα 

αθνινπζεζνχλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα: δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, 

ζρεδηαζκφο, δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, κεηαγξαθή, αλάιπζε, επηβεβαίσζε θαη 

αλαθνξέο. 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2015),  

πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν παξαηήξεζεο θαη αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ κε ζθνπφ «λα 

θαηαγξαθνχλ, λα ζπλνςηζηνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ ιέμεηο, θξάζεηο θαη λνήκαηα πνπ 

εθθέξνληαη ζε έλα θείκελν ψζηε λα πεξηγξαθεί θαη λα αλαθαιπθηεί ην λφεκα θαη ηα 

κελχκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε θάπνην θείκελν θαη λα εμαρζνχλ ηα θαηάιιεια 

ζπκπεξάζκαηα» (ζ. 310). Δηδηθφηεξα, θαηά ηε κέζνδν απηή ν εξεπλεηήο, αθνχ 

δηαβάζεη ηηο απνθξίζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαη θαηαγξάςεη ηα πεξηερφκελά ηνπο, ζηε 

ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ απηέο πεξηέρνπλ θαη ηέινο πξνβαίλεη ζε 

νκαδνπνίεζε, θαηεγνξηνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζή ηνπο κε ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (Κηηξίλνπ, 2016). Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηηο 

θαηεγνξίεο αλάιπζεο πξηλ ηε ιήςε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε φκσο 

απηή απαξαίηεην είλαη λα ηηο αλαπξνζαξκφδεη θαηά ηε δηάξθεηα ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Ζ θσδηθνπνίεζε έρεη νξηζηεί απφ ηνλ 

Kerlinger (φπ. αλαθ. ζην Cohen et al., 2008) σο «ε κεηάθξαζε ησλ απαληήζεσλ θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ απαληψλησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κε ζθνπφ ηελ 

αλάιπζε» (ζ. 477).  

 Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

εγθπξφηεηα θα αμηνπηζηία ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα 
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έξεπλα, απνθεχρζεθαλ νη θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο θαη νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ 

πξνζεθηηθά, πξνθεηκέλνπ ην κήλπκα λα είλαη απνιχησο μεθάζαξν ζηνπο εξσηψκελνπο 

(Cohen et al., 2008).  

5.4 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε 

πξαγκαηνπνίεζε δχν πηινηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία πξψηε 

εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα δηαξθέζνπλ νη ζπλεληεχμεηο. Ο βαζηθφο ζηφρνο φκσο ησλ 

πηινηηθψλ ζπλεληεχμεσλ είλαη θπξίσο λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ αδπλακίεο θαη αζάθεηεο, 

έηζη ψζηε λα αθαηξεζνχλ ζηνηρεία πνπ δελ απνδίδνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα 

εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ή λα πξνζηεζνχλ άιια, πνπ θξίλνληαη βαζηθά γηα ην ζέκα 

καο (Bell, 2007).    

 ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα επηθνηλψλεζε ηειεθσληθά κε ηνπο 

Γηεπζπληέο/ληξηεο γηα λα δεηήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα θαη, αθνχ δήισζε 

ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ ηδηφηεηά ηεο, ηνπο ελεκέξσζε γηα ηε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο 

έξεπλάο ηεο, δίλνληαο, παξάιιεια, εγγπήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ήηαλ ζεηηθνί λα ζπκκεηάζρνπλ, 

θάπνηνη θάλεθαλ επηθπιαθηηθνί θαη επηθαιέζηεθαλ έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ελψ 

κεξηθνί, πνπ είραλ θαη νη ίδηνη εθπνλήζεη έξεπλεο ζην παξειζφλ, ήηαλ πξνθαλψο 

πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη δέρηεθαλ ακέζσο λα παξαρσξήζνπλ ζπλέληεπμε. 

Δπηπιένλ, ε εξεπλήηξηα ελεκέξσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πσο νη ζπλεληεχμεηο ζα 

καγλεηνθσλεζνχλ, αθνχ πξψηα ιεθζεί ε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σέινο, κεηά απφ απηέο ηηο 

ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο ε εξεπλήηξηα έθξηλε πσο ζα ήηαλ θαιφ λα αθνινπζήζεη θαη 

γξαπηή ελεκέξσζε ησλ εξσηψκελσλ (βι. Παξάξηεκα Α). 

 Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην, κε ηε ζπκκεηνρή δέθα (10) Γηεπζπληψλ/ληξηψλ. Οη 

ζπλεληεχμεηο έγηλαλ πξφζσπν κε πξφζσπν, ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ επέιεμαλ νη 

Γηεπζπληέο/ληξηεο θαη δηήξθεζαλ πεξίπνπ 30-40 ιεπηά.  

 ινη νη ζπκκεηέρνληεο δήηεζαλ νη ζπλεληεχμεηο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθηφο 

ζρνιείνπ, ζε ρψξνπο ήζπρνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπγθέληξσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ απαζρνιεζνχλ θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο ηνπο θαη λα απνθεπρζνχλ παξεκβνιέο θαη 

δηαθνπέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Δμάιινπ, φπσο καο επεζήκαλαλ, ε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζα ήηαλ αλέθηθηε, 

εθφζνλ, πέξα απφ ηα θαζήθνληά ηνπο σο Γηεπζπληέο, δηδάζθνπλ ππνρξεσηηθά θαη 
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θάπνηεο ψξεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο. Δπνκέλσο, ε εμεχξεζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο 

ζπλέληεπμεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίζακε. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεληεχμεηο 

κεηαηέζεθαλ γηα άιιε κέξα, κε απνηέιεζκα ε εξεπλήηξηα λα μεθεχγεη απφ ηνλ αξρηθφ 

ηεο πξνγξακκαηηζκφ. Ωζηφζν, ν κήλαο θαηά ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα 

ιεηηνχξγεζε βνεζεηηθά, θαζψο δε ζπλέπεζε, νχηε κε ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο 

ρξνληάο, νχηε θαη κε ηελ παξάδνζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ, δηαζηήκαηα 

θαηά ηα νπνία ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη απμεκέλνο.   

 Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πλέληεπμεο (βι. 

Παξάξηεκα Β), πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απφ 

ηελ εξεπλήηξηα. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο θαη, φπνηε θξηλφηαλ απαξαίηεην, γίλνληαλ θαη δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο απφ ηελ εξεπλήηξηα.  

 ζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ παξνχζα έξεπλα, ππήξμε αξρηθά ε 

αλεζπρία κήπσο νη εξσηψκελνη απνθχγνπλ λα απνθαιχςνπλ ηπρφλ αδπλακίεο ηνπο θαη 

κήπσο δελ είλαη απνιχησο εηιηθξηλείο, επεηδή ε εξεπλήηξηα ππεξεηεί θαη ε ίδηα ζηνλ 

λνκφ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ην δείγκα ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ. Ωζηφζν, φπσο 

θάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, δε δίζηαζαλ λα παξαδερηνχλ αδπλακίεο ηνπο θαη 

ζεκεία ζηα νπνία αηζζάλνληαη αλεπαξθείο. Πεξαηηέξσ, ε ρξήζε ςεθηαθνχ 

καγλεηνθψλνπ δε θάλεθε λα δεκηνχξγεζε ακεραλία θαη άγρνο ζηνπο εξσηψκελνπο, νη 

νπνίνη απάληεζαλ κε άλεζε ζηηο εξσηήζεηο. Μάιηζηα, αξθεηνί απφ απηνχο ζην ηέινο 

ηεο ζπλέληεπμεο δήισζαλ ζηελ εξεπλήηξηα πσο νη εξσηήζεηο ηεο απνηέιεζαλ ηελ 

αθνξκή λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή κνλάδα, πνπ δελ ηνπο 

είραλ απαζρνιήζεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή.  

5.5 Γηακόξθσζε εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

 Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο ζηεξηρηήθακε ζηηο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνλ Γηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηνπο παξάγνληεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο 

δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Παζηαξδή (2014), θαζψο θαη ζην Π.Γ. 152/05-11-2013 (ΦΔΚ 

240, η. Α΄) γηα ηελ «Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». πγθεθξηκέλα, απφ ην Π.Γ. ζηεξηρηήθακε ζηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 3 πνπ αθνξά ηα «Κξηηήξηα δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 
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αμηνιφγεζεο θαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο» γηα ηνπο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα 

νπνία απνηππψλνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ πεξί απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή. 

 Αλαιπηηθφηεξα, νη πξψηεο έμη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζπνπδέο, επηκνξθψζεηο, ζεηεία ζε 

ζέζεηο επζχλεο ζην παξειζφλ. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ζηνηρεία, 

φπσο ην θχιν, ε εηδηθφηεηα θαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, εζθεκκέλα δελ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ηνπο. Γεδνκέλνπ 

φηη ν αξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηνλ λνκφ είλαη κηθξφο, ε αλαθνξά ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ πηζαλφλ ζα πξφδηδε ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

 ηε ζπλέρεηα, ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Πνηα ε γεληθφηεξε αληίιεςε ησλ 

Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

Γηεπζπληή ζε δενληνινγηθφ επίπεδν;» επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν ζεψξεζεο θαη 

αληίιεςεο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζε ζέκαηα απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζρνιείνπ. 

Κξίλεηαη πσο ν ηξφπνο πνπ ζθέθηνληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αλαθνξηθά κε ην ζέκα 

απηφ, ζα επεξεάζεη ζηε ζπλέρεηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, πξνο δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ηέζεθαλ ηα 

εξσηήκαηα 7, 8, 9: 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ 

αλαιακβάλεη έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ;  

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη 

είλαη απηνί;  

Δπηζεκαίλεηαη πσο ε εξψηεζε 9 απνηειεί παξαιιαγή εξψηεζεο απφ έξεπλα ηνπ 

Παζηαξδή (2012).  

 Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Ση θάλνπλ ζηελ πξάμε νη Γηεπζπληέο, έηζη 

ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;», δηεξεπλάηαη κε 

ηα εξσηήκαηα 10 έσο θαη 20. Πην αλαιπηηθά, ην εξψηεκα 10: «ηελ πξάμε γηα πνηα 

ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;» απνηειεί ην εηζαγσγηθφ εξψηεκα, ην 

νπνίν νδεγεί ζε κία ζεηξά πνιχ πην ζπγθεθξηκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξσηήζεσλ 

ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηε δξάζε ησλ Γηεπζπληψλ. Δηδηθφηεξα, θαζεκία απφ ηηο 

ππφινηπεο εξσηήζεηο αλαθέξεηαη θαη ζε έλαλ ηνκέα ζπκβνιήο ηνπ Γηεπζπληή ζηε 

ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο απηνί έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ Παζηαξδή 

(2014), θαη φπσο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ Γηεπζπληψλ 
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ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 152/05-11-2013 (ΦΔΚ 240, η. Α΄). Πην 

αλαιπηηθά, κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλψληαη ηα παξαθάησ: 

 Άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ – γλψζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, κε ηελ εξψηεζε 11: 

Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

 Δθπαηδεπηηθή εγεζία – φξακα, κε ηελ εξψηεζε 12: Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα 

ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ 

απηνί; 

 Έκθαζε ζηε δηδαζθαιία, κε ηελ εξψηεζε 13: Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο 

ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο; 

 ρνιηθφ θιίκα θαη παηδαγσγηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηηο αθφινπζεο 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ, ηφζν ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

Γηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ (εξσηήζεηο 14 θαη 15), φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

Γηεπζπληή κε ηνπο καζεηέο (εξψηεζε 16): 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ;  

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά 

πξνβιεπφκελεο; Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

      πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή   

      κνλάδα;  

 Τςειέο πξνζδνθίεο, κε ηελ εξψηεζε 17: ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην 

ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα κε 

πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ επίδνζή ηνπο; 

 Αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, κε ηελ 

εξψηεζε 18: Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα 

ρξεζηκνπνηείηε πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν; 

 πλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, κε ηελ εξψηεζε 19: Γηα πνηα ζέκαηα 

πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο; 
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 Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε, κε ηελ εξψηεζε 20: Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε 

πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε; 

 ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ν παξάγνληαο «Υσξηζηφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε ζρνιείν» (Παζηαξδήο, 2014) απνθαζίζηεθε λα κε 

δηεξεπλεζεί, θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ππεχζπλε γηα ηα νηθνλνκηθά 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή (ΦΔΚ 318/2011, Aξηζκ. 8440). 

πλνςίδνληαο, απφ ηνπο παξάγνληεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε ζπκβνιή 

ηνπ Γηεπζπληή ζε απηνχο, φπσο απηνί δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Παζηαξδή (2014), 

δηεξεπλήζεθαλ νη αθφινπζνη:  

− Δθπαηδεπηηθή εγεζία. 

− Έκθαζε ζηε δηδαζθαιία.  

− ρνιηθφ θιίκα. 

− Τςειέο πξνζδνθίεο.  

− Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

− πλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. 

 Παξάιιεια, απφ ηηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ κε βάζε ηηο νπνίεο αμηνινγνχληαη νη 

Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 152/05-11-2013 (ΦΔΚ 240, η. Α΄), 

δηεξεπλήζεθαλ νη εμήο:  

 Η. Άζθεζε δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ έξγνπ – Τινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

 πιαηζίνπ. πγθεθξηκέλα, επηιέρηεθε λα δηεξεπλεζεί ε γλψζε θαη ελαζρφιεζε 

 ησλ Γηεπζπληψλ κε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ 

 έρεη δηαπηζησζεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, εμαηηίαο ηεο πνιπλνκίαο πνπ 

 επηθξαηεί θαη ηεο αζάθεηαο πνιιψλ λφκσλ θαη εγθπθιίσλ (εξψηεζε 11). 

 ΗΗΗ. ρνιηθφ θιίκα θαη παηδαγσγηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (εξσηήζεηο 14, 15,   

 16). 

 IV. Πξνγξακκαηηζκφο δηδαζθαιίαο, δηεμαγσγή δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζε 

 καζεηψλ (εξσηήζεηο 13, 17, 18). 

 V. Δπηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (εξψηεζε 20).  

 Ζ θαηεγνξία ΗΗ. «Άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο επνπηείαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο» 

επηιέρζεθε λα κε δηεξεπλεζεί, εθφζνλ ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη ε 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε εθαξκνγή, παξ’ φιν 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-

2014 είρε γίλεη κία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε νπνία φκσο βξήθε πνιιέο αληηδξάζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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 Σέινο, κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Πνηεο νη πξνηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ 

γηα ελδερφκελεο αιιαγέο ζηνλ ξφιν ηνπο, κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο;» επηρεηξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηηο εθηηκήζεηο, αιιά θαη ηελ 

επηζπκία ησλ Γηεπζπληψλ γηα κηα ελδερφκελε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη κε ηηο εξσηήζεηο 21, 22: 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, 

γηα πνηα ζέκαηα; 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα   

πνηα ζέκαηα;  

Δπηζεκαίλεηαη πσο ε εξψηεζε 21 απνηειεί παξαιιαγή εξψηεζεο απφ έξεπλα ηεο 

Παπαλανχκ (1995). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

6. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

6.1 Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά Γηεπζπληώλ/ληξηώλ: επηζηεκνληθά θαη 

επαγγεικαηηθά 

 Σα ζηνηρεία γηα ην επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ «πξνθίι» ησλ 

Γηεπζπληψλ/ληξηψλ, πνπ δηεξεπλψληαη κε ηηο πξψηεο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο, 

απνηεινχλ ζεκείν έλαξμεο θαη αλαθνξάο γηα ηελ αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ 

Γηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπνπδέο, νη επηκνξθψζεηο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη ε 

πξνυπεξεζία ηνπο ζε ζέζεηο δηνίθεζεο απνθαιχπηνπλ πνιχηηκα ζηνηρεία, φζνλ αθνξά 

ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καο έρνπλ απμεκέλα ηππηθά 

πξνζφληα (7 ζπκκεηέρνληεο), εθφζνλ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ, ελψ 

κφλν ηξεηο (3) ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο δελ έρνπλ άιια ηππηθά πξνζφληα πέξαλ 

ηνπ βαζηθνχ ηνπο πηπρίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, απηά δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο (4 ζπκκεηέρνληεο). 

 Γηδαθηνξηθφο ηίηινο (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (1 ζπκκεηέρσλ).  

 Γχν κεηαπηπρηαθνί ηίηινη (1 ζπκκεηέρσλ).  

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη πσο κφλν δχν (2) ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ 

ζρεηηθφ κε ηε δηνίθεζε, ελψ νη ππφινηπνη έρνπλ κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο 

ηίηινπο θπξίσο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.  

 ζνλ αθνξά ηηο Σ.Π.Δ., φινη νη εξσηψκελνη (10 ζπκκεηέρνληεο) είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο Σ.Π.Δ., εθφζνλ φινη ηνπο έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην Δπίπεδν Α΄ ή 

θαη ζην Β΄, εθηφο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθφηεηαο ΠΔ19, γηα ηνλ νπνίν δε ζπληξέρεη, 

φπσο εμππαθνχεηαη, ιφγνο πεξαηηέξσ επηκφξθσζεο ιφγσ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. 

Πεξαηηέξσ, έλαο ζπκκεηέρσλ είλαη θάηνρνο ECDL θαη ηαπηφρξνλα πηζηνπνηεκέλνο ζην 

Α΄ Δπίπεδν θαη ηέινο δχν (2) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη επηκνξθσηέο Β΄ Δπηπέδνπ. 

Να ζεκεησζεί πσο έλαο (1) ζπκκεηέρσλ δήισζε πσο ζα επηζπκνχζε λα επηκνξθσζεί 

θαη ζην Β΄ Δπίπεδν, αιιά: 



52 
 

Γ3: «...ζηελ εηδηθφηεηα κνπ (γπκλαζηήο) δελ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο επηκφξθσζε θαη 

πηζηνπνίεζε Δπηπέδνπ 2. Έρσ φκσο ην ECDL». 

 Απφ ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαίλεηαη πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ εξσηψκελσλ (9 ζπκκεηέρνληεο) έρεη παξαθνινπζήζεη πιήζνο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε πνηθίιεο ζεκαηηθέο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθαλ νη αθφινπζεο: 

 ρεηηθέο κε ην αληηθείκελφ ηνπο. 

 Παηδαγσγηθή – ςπρνινγία. 

 Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.  

 Δθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

 Γεκφζην management.  

 Γηαρείξηζε θξίζεσλ. 

 Δηδηθή αγσγή. 

 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 Υξήζε Ζ/Τ. 

 Γηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 Γηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. 

 Μάιηζηα, επηά (7) ζπκκεηέρνληεο έρνπλ επηκνξθσζεί θαη ζηε δηνίθεζε 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, πέξαλ ησλ άιισλ ζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, ελψ 

έλαο (1) Γηεπζπληήο επέιεμε λα κελ αλαθεξζεί ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζεκαηηθέο ζηηο νπνίεο 

επηκνξθψζεθε. Σέινο, κφλν έλαο (1) εξσηψκελνο δήισζε πσο δελ έρεη 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, αηηηνινγψληαο: 

Γ6: «...ζεσξψ πσο αλ δελ αζρνιεζείο κφλνο ζνπ δελ απνθνκίδεηο θάηη».  

Απνθαιππηηθή είλαη θαη ε άπνςε ηνπ ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο αμηνινγεί ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινχζεζε: 

Γ2: «Έρσ παξαθνινπζήζεη δηάθνξα επηκνξθσηηθά....αιιά, δπζηπρψο, δελ ήηαλ 

επνηθνδνκεηηθά. Αηζζάλνκαη πσο δε κε βνήζεζαλ». 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (9 ζπκκεηέρνληεο) ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ηνπ 

δείγκαηνο ηεο έξεπλάο καο δε δηαλχεη ηελ πξψηε ηνπ ζεηεία ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

επζχλεο εθηφο απφ έλα ζπκκεηέρνληα. Ζ εκπεηξία ηνπο σο Γηεπζπληέο ζρνιείσλ 

θπκαίλεηαη απφ 5 σο 20 έηε. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αθνξνχζαλ εκπεηξία: 

 Έμη (6) εηψλ (4 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δλλέα (9) εηψλ (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δίθνζη (20) εηψλ (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Πέληε (5) εηψλ γηα έλα ζπκκεηέρνληα.  
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Οη Γηεπζπληέο κε ηελ εηθνζαεηή εκπεηξία ηφληζαλ πσο ε ζεηεία ηνπο ζηε ζέζε απηή 

είλαη ζπλερήο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη ν:  

Γ8: «Δίκαη 20 ζπλερή ρξφληα Γηεπζπληήο θαη δελ έρσ θνπξαζηεί. Πνηέ δε ζθέθηεθα λα 

απνζπξζψ». 

 Δπηπιένλ, αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη ζπγθεθξηκέλα έμη (6), είραλ 

αλαιάβεη θαη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο επζχλεο ζην παξειζφλ, ελψ ηέζζεξηο (4) δελ έρνπλ 

δνθηκαζηεί ζε άιιε ζέζε επζχλεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη ζέζεηο πνπ καο αλέθεξαλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Τπεχζπλνο Δ.Κ.Φ.Δ. (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Πξντζηάκελνο Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Τπνδηεπζπληήο ζρνιείνπ (4 ζπκκεηέρνληεο). 

6.2 1
ν 

εξεπλεηηθό εξώηεκα: αληίιεςε ησλ Γηεπζπληώλ/ληξηώλ γηα ην 

απνηειεζκαηηθό ζρνιείν θαη ηνλ ξόιν ηνπ απνηειεζκαηηθνύ Γηεπζπληή 

ζε δενληνινγηθό επίπεδν 

          Οη απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ γηα ην έξγν ηνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ην ηη νξίδνπλ 

σο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν. Αλάινγνη, ινηπφλ, κε ηελ έλλνηα πνπ δίλνπλ ζην 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν ζα είλαη θαη νη ξφινη πνπ ζα αλαιάβνπλ σο Γηεπζπληέο. Καηά 

παξφκνην ηξφπν, ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ εγεζία θαη ηελ ελδερφκελε 

ζπκκεηνρή ή φρη θαη άιισλ αηφκσλ, εθηφο απφ ηνπο ίδηνπο, ζε απηήλ, πξνζδηνξίδεη θαη 

ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο, αιιά θαη ην κνληέιν εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο πνπ πηνζεηνχλ. Γηα 

ηνπο ιφγνπο απηνχο, κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

δηεξεπλψληαη φια ηα παξαπάλσ. 

           Πνηθίιεο ήηαλ νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ζην εξψηεκα 7. 

«Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν;». πγθεθξηκέλα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ: 

 Μεηάδνζε γλψζεσλ (7 ζπκκεηέρνληεο). 

 Μεηάδνζε εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ (6 ζπκκεηέρνληεο). 

 Καιφ ζρνιηθφ θιίκα (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Γεκνθξαηηθφ ζρνιείν (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο καζεηψλ (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Αλνηρηφ ζρνιείν (1 ζπκκεηέρσλ). 
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 Δηζαγσγή καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Δπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή (1 ζπκκεηέρσλ). 

            Αλαιπηηθφηεξα, ε κεηάδνζε γλψζεσλ, πνπ αλαθέξζεθε απφ επηά (7) 

ζπκκεηέρνληεο θαη ε κεηάδνζε εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ απφ έμη (6) 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην πξνβάδηζκα ζηηο απαληήζεηο ηνπο. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο νη πεξηζζφηεξνη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηεξάξρεζαλ ηε κεηάδνζε εζηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αμηψλ σο πην ζεκαληηθή απφ ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, παξφιν πνπ 

αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο δχν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη απφ ηελ αλαθνξά ζηε 

ζπλέληεπμε ηνπ:  

Γ5: «...λα κπνξέζεη λα δηαπαηδαγσγήζεη θαη λα δηαπιάζεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηεηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, φηαλ 

ελειηθησζνχλ, λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα αληηζψκαηα. Καη βέβαηα, θαηά δεχηεξν 

ιφγν, λα ηνπο δψζεη θαη θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο». 

            πκκεηέρσλ πνπ αλαθέξζεθε ζην θαιφ ζρνιηθφ θιίκα επεζήκαλε πσο απηφ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο: 

Γ6: «Απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζρνιείν πνπ εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζεηή κέζα 

απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ. Όξακά καο είλαη θπξίσο λα 

εκθπζήζνπκε αμίεο, φπσο ε αιιειεγγχε, αιιά θαη λα κεηαδψζνπκε γλψζεηο. Καη φια 

απηά κέζα ζε έλα επράξηζην ζρνιηθφ θιίκα ρσξίο θαηαπίεζε, απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ». 

           Δλδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε πνπ δηαηππψζεθε απφ έλα ζπκκεηέρνληα γηα ην 

ζρνιείν πνπ δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία: 

Γ8: «Απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν γηα κέλα είλαη δχν πξάγκαηα. Δίλαη έλα ζρνιείν πνπ είλαη 

αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, ζηνπο γνλείο, αιιά θαη γεληθφηεξα. Έλα ζρνιείν πνπ είλαη  

δεκνθξαηηθφ, πνπ δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εγέηε θαη εθπαηδεπηηθψλ». 

            Άιινο ζπκκεηέρσλ ζπζρέηηζε ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ελεξγψλ πνιηηψλ, θαηά 

ην αξηζηνηειηθφ πξφηππν:  

Γ9: «...Γηα κέλα απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζρνιείν πνπ δηακνξθψλεη ελεξγνχο πνιίηεο, 

παηδηά πνπ θεχγνληαο απφ ην ζρνιείν κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θξηηηθά πάλσ ζηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ κε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πνιηηηθή, 

ηελ θνηλσληθή, ηελ νηθνλνκηθή, κε ζηφρν λα ελεξγήζνπλ ζε κηα κεηαζρεκαηηζηηθή 

πξννπηηθή». 
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 Δπηπιένλ, ε θαιή πιηθνηερληθή ππνδνκή ζεσξήζεθε κέζν πξνζέιθπζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ πην αδηάθνξσλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γ2: 

 Γ2: «Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Να έρεη ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ, έηζη ψζηε λα γίλεη πην 

ειθπζηηθφ θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ είλαη πην αδηάθνξνη». 

            Σέινο, Γηεπζπληήο Γεληθνχ Λπθείνπ δελ παξέιεηςε λα δηαηππψζεη κηα άπνςε 

πνπ απνηεινχζε θαη απνηειεί αθφκε βαζηθφ αίηεκα ησλ ειιήλσλ γνλέσλ· ηε ζχλδεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε 

Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο:  

Γ10: «Θεσξψ απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν έλα ζρνιείν ζην νπνίν πξννδεχνπλ νη καζεηέο, 

θαη ζε επίπεδν καζεκάησλ, θαη κε απηφ ελλνψ ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε...» 

             Αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζε δενληνινγηθφ 

επίπεδν, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξψηεκα 8. «Πνηνη 

πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη έλαο 

Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ;», 

δηαπηζηψλνπκε πσο νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηνπ δείγκαηφο καο ζεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή είλαη ζχλζεηνο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ: 

 πληνληζηηθφο (5 ζπκκεηέρνληεο). 

 Οξγαλσηηθφο (3 ζπκκεηέρνληεο). 

 Ζγεηηθφο (3 ζπκκεηέρνληεο). 

 Παηδαγσγηθφο (3 ζπκκεηέρνληεο). 

 Καζνδεγεηηθφο (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Γηνηθεηηθφο (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Δθπξφζσπνο ζρνιείνπ (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Δκςπρσηήο (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Δπφπηεο (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Αξρηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ξφινπο ν θαζέλαο, αλαδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ 

πνιπζχλζεην θαη απαηηεηηθφ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή ζρνιείνπ:  

Γ10: «...λα είλαη ζπληνληζηήο θαη νξγαλσηήο φισλ φζσλ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή, λα 

έρεη γλψζε φισλ ησλ ζεκάησλ». 
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Γ5: «Ο ξφινο ελφο Γηεπζπληή είλαη πνιπζχλζεηνο. Έλαο Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα 

αζρνιεζεί θαη κε ηα δηνηθεηηθφ έξγν, θαη κε ην παηδαγσγηθφ, δειαδή λα έρεη γλψζε ηνπ ηη 

αθξηβψο γίλεηαη, θαη λα έρεη ηε γεληθφηεξε επνπηεία γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Να 

θξνληίδεη γηα ηα πάληα, αθφκε θαη γηα ειεθηξνινγηθά, πδξαπιηθά. Σν ζρνιείν είλαη κηα 

κηθξή θνηλσλία θαη γηα φ,ηη πξνθχπηεη σο Γηεπζπληήο πξέπεη λα παξεκβαίλεηο θαη λα 

δίλεηο ιχζεηο». 

 ζνλ αθνξά ηνλ ζπληνληζηηθφ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή, αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηε 

δήισζε ηνπ Γ7, ν νπνίνο θάλεη θάπνηεο ζεκαληηθέο επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη απηνλνκία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ: 

Γ7: «Πξέπεη βαζηθά λα είλαη ζπληνληζηηθφο θαη πνιχ ιηγφηεξν παξεκβαηηθφο, γηαηί ηφηε 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα. Να ζπληνλίδεη, λα δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη απφ θεη θαη πέξα 

λα αθήλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο». 

ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε δήισζε ηνπ Γ9, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνδεγεηηθφ 

ξφιν ηνπ Γηεπζπληή, κε ηξφπν φκσο ηέηνην πνπ ζέβεηαη ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο:  

Γ9: «Γηα κέλα ν απνηειεζκαηηθφο Γηεπζπληήο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά, 

ζπκβνπιεπηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κε ρεηξαγσγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα».   

 Δπηπιένλ, γηα πνιινχο ζπκκεηέρνληεο ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή 

αμηνινγείηαη σο ν πην ζεκαληηθφο απφ φινπο ηνπο άιινπο ξφινπο ζηνπο νπνίνπο 

αλαθέξζεθαλ:  

Γ2: «Σν πην βαζηθφ απφ φια είλαη ν παηδαγσγηθφο ηνπ ξφινο. Να είλαη θνληά ζηα παηδηά 

θαη λα έρεη πνιχ θαιή επαθή καδί ηνπο θαη λα ηα αγαπάεη, γηαηί απηφ ην θαηαιαβαίλνπλ 

ακέζσο, έρνπλ δηαίζζεζε ηα παηδηά».  

 Κάπνηνη, βέβαηα, έθαλαλ ιφγν γηα ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή, ν νπνίνο, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηε δήισζε ηνπ Γ10, πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο άιινπο ξφινπο:  

Γ10: «Πξψηα απ’ φια πξέπεη λα είλαη εγέηεο, φζν ζεσξεηηθφ θαη αλ αθνχγεηαη απηφ. Με 

απηφ ελλνψ λα είλαη ζπληνληζηήο θαη νξγαλσηήο φισλ φζσλ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή, λα 

έρεη γλψζε φισλ ησλ ζεκάησλ».  

 Σέινο, σο εγέηεο ν Γηεπζπληήο απνηειεί θαη ηνλ εκςπρσηή γηα φια ηα ππφινηπα 

κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Ο Γ6, κεηαμχ άιισλ, ηφληζε:  

Γ6: «Πέξα απφ ηνλ ζπληνληζηηθφ ξφιν, ζεσξψ πσο ν Γηεπζπληήο πξέπεη λα παίδεη ηνλ 

ξφιν ηνπ απνθνξηηζηή/εκρπρσηή θαη λα κελ ηαξάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν..».  

 Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε 9. «Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή 

αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί;» απνθαιχπηνπλ ηηο 
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απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ην ζηπι εγεζίαο, πνπ ζεσξνχλ ελδεδεηγκέλν. 

πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ άζθεζε 

εγεζίαο ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ (4 ζπκκεηέρνληεο). Γηεπθξηλίδεηαη πσο, φπνπ 

αλαθέξεηαη χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ζε απηφλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν 

Τπνδηεπζπληήο. Ο Γ3 ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: 

Γ3: «Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ. Δμάιινπ, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ ηάμε, φηαλ 

δηδάζθεη, είλαη εγέηεο». 

 Παξάιιεια, ν Γ1, ζέηεη ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηεο δηαθνξεηηθήο επίδξαζεο πνπ αζθεί ν θαζέλαο ηνπο ζηνλ 

χιινγν Γηδαζθφλησλ: 

Γ1: «Ναη, ηππηθά αζθνχλ θαη νη ππνδηεπζπληέο. Μπνξεί φκσο λα είλαη εγεηηθέο 

θπζηνγλσκίεο θαη νη θαζεγεηέο, θαη θπξίσο νη παιαηφηεξνη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο». 

 Σξεηο ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζεσξνχλ πσο ζηελ άζθεζε εγεζίαο ιφγν 

πξέπεη λα έρνπλ θαη νη καζεηέο εθηφο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πην κηθξφο φκσο ήηαλ  

ν αξηζκφο (2 ζπκκεηέρνληεο) εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ πσο εγεζία αζθνχλ θαη νη γνλείο ζε 

θάπνην βαζκφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε ησλ: 

Γ2: «Πξνζσπηθά, δελ πηζηεχσ ζηελ εγεζία, πνπ αθνξά κφλν έλαλ, πηζηεχσ ζηελ νκαδηθή 

δνπιεηά. Άξα φινη φζνη κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, 

θαζεγεηέο, καζεηέο, γνλείο, αθφκε θαη ν θπιηθεηάξρεο θαη νη θαζαξίζηξηεο. Ο θαζέλαο 

αλάινγα κε ηνλ ξφιν ηνπ. Άιινο, βέβαηα, κπνξεί λα έρεη πην βαξχλνληα ξφιν θαη άιινο 

ιηγφηεξν». 

Γ9: «Αδηακθηζβήηεηα, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν, ν Γηεπζπληήο 

απνηειεί κφλνλ ηελ έθθξαζε ηεο θνηλήο ζπληζηακέλεο, ηελ νπνία θαη εθπξνζσπεί. Έρσ 

ηελ αίζζεζε φκσο πσο ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαζνξηζηηθφο είλαη θαη ν ξφινο 

ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ». 

 Σέινο, κφλν έλαο ζπκκεηέρσλ ηαπηίδεη ηελ εγεζία κε ηνλ αλψηεξν ζηελ 

ηεξαξρία, φπσο απηφο νξίδεηαη ζεζκηθά, απνθιείνληαο απφ απηήλ ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο δσήο: 

Γ7: «ε ζρνιεία πνπ ππάξρεη Τπνδηεπζπληήο, αζθεί θαη απηφο εγεζία ζε θάπνην βαζκφ». 

6.3 2
ν 

εξεπλεηηθό εξώηεκα: ηη θάλνπλ ζηελ πξάμε νη Γηεπζπληέο/ληξηεο 

γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

          Μεηά ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ ζε δενληνινγηθφ επίπεδν 

δηεξεπλνχκε ηη θάλνπλ νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηνπ δείγκαηφο καο ζηελ πξάμε, 
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πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα 

κε ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

          Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 10. «ηελ πξάμε γηα πνηα 

ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;» πξνέθπςαλ νη εμήο θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ: 

 Γηνηθεηηθά/Γξαθεηνθξαηηθά (8 ζπκκεηέρνληεο). 

 Θέκαηα καζεηψλ (7 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δπηθνηλσλία κε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, εμσηεξηθνχο θνξείο (5 ζπκκεηέρνληεο). 

 Κηηξηαθά θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (3 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δηδηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε  

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ηφληζαλ πσο απηφ δελ απνηειεί επηινγή ηνπο, αιιά 

αλαγθάδνληαη λα ην θάλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπλεπείο κε απηά πνπ ηνπο δεηνχληαη 

απφ ηνπο ηεξαξρηθά αλσηέξνπο ηνπο. Δλδεηθηηθά: 

Γ6: «Γπζηπρψο, ζηα γξαθεηνθξαηηθά – δηνηθεηηθά, πξψηα απφ φια, θαη κεηά ζηα ζέκαηα 

ησλ παηδηψλ», 

ελψ ν Γ9 ραξαθηήξηζε ηελ ελαζρφιεζε κε ηα γξαθεηνθξαηηθά ζέκαηα: 

Γ9: «...ζπαηάιε ρξφλνπ...»  

 Παξφια απηά, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ δήισζε πσο 

αθηεξψλεη ρξφλν θαη γηα ηνπο καζεηέο, πνπ απνηειεί, άιισζηε, θαη ην βαζηθφ ηνπο 

έξγν:   

Γ2: «Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα ηεξάζηηα θαη αλνχζηα γξαθεηνθξαηία πνπ καο απαζρνιεί 

ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαηαθέξλσ θαη αζρνινχκαη πεξηζζφηεξν κε 

ηνπο καζεηέο».  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο, ζε ζπκθσλία θαη κε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, ππνζηεξίδνπλ πσο ε επηθνηλσλία κε φια ηα 

εκπιεθφκελα κέιε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή, εθηφο απφ ηνπο καζεηέο, 

ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο, ζαθψο θαη απνξξνθά 

κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ: 

Γ5: «ίγνπξα έλα κεγάιν κέξνο είλαη ηα δηνηθεηηθά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ 

φκσο κπνξεί λα ην κνηξάζεη θαη ζηνπο ππνδηεπζπληέο. Μεγάιν ρξφλν αθηεξψλσ ζε 

ζέκαηα δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θπξίσο, αιιά θαη κε φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο ππεξεζίεο, ηνλ Γήκν, ηνλ χιινγν 

Γνλέσλ, ηε ρνιηθή Δπηηξνπή. Δηδηθά, ζε έλα κεγάιν ζρνιείν, φπσο απηφ πνπ δνπιεχσ, 

εηιηθξηλά δελ πξνιαβαίλσ λα κηιάσ κε γνλείο». 
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 Σέινο, δελ έιεηςε θαη ε αλαθνξά ζε πξνβιήκαηα θηηξηαθά θαη πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο απφ ηξεηο ζπκκεηέρνληεο, ην νπνίν θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ην πξφβιεκα ησλ 

παιηψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε αηζζεηηθήο: 

Γ7: «Απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην θάζε ζρνιείν. Γηα 

παξάδεηγκα, ην δηθφ καο έρεη πξνβιήκαηα ππνδνκήο θαη θηηξηαθά θαη έηζη αθηεξψλσ 

πνιχ ρξφλν ζε απηά....».  

 ζνλ αθνξά ηε γλψζε ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα (εξψηεζε 11), έμη (6) Γηεπζπληέο/ληξηεο αηζζάλνληαη 

επάξθεηα σο πξνο ην ζέκα απηφ. Μάιηζηα, γηα θάπνηνπο ε πνιπεηήο εκπεηξία ηνπο ζηε 

δηεχζπλζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ζε άιιεο ζέζεηο θαίλεηαη λα ηνπο δίλεη 

απηνπεπνίζεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (Γξάθεκα 1), φπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο: 

Γ5: «Ναη, αηζζάλνκαη πσο ειέγρσ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, γηαηί μέξσ πψο λα 

ςάρλσ. Σν ζεκαληηθφ δελ είλαη λα μέξεηο ηνπο λφκνπο απ’ έμσ, αιιά λα μέξεηο ηνλ ηξφπν 

λα ςάρλεηο ζε απηή ηε δαηδαιψδε λνκνζεζία πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο. Υξεηάδεηαη 

κεξηθέο θνξέο λα αλαηξέρεηο ζε λφκνπο, εγθπθιίνπο, πξφζθαηνπο, αιιά θαη πνιχ παιηνχο, 

αθφκα θαη ζε βαζηιηθά δηαηάγκαηα. ε απηφ ζηάζεθα ηπρεξφο, γηαηί φηαλ αλέιαβα 

Γηεπζπληήο ζε ζρνιείν γηα πξψηε θνξά, είρε ήδε πξνεγεζεί ε δηεηήο ζεηεία κνπ ζε άιιε 

ζέζε επζχλεο θαη έηζη είρα κάζεη ηνλ ηξφπν θαη δε ρξεηάζηεθε λα αθηεξψζσ πνιχ ρξφλν. 

Πάληα, φκσο, έλαο Γηεπζπληήο πξέπεη λα αθηεξψλεη ρξφλν γηα λα ελεκεξψλεηαη γηα φ,ηη 

θαηλνχξην πξνθχςεη ζηε λνκνζεζία». 

  Έλαο αξηζκφο φκσο ηεζζάξσλ (4) Γηεπζπληψλ/ληξηψλ δελ θξχβεη ηελ 

αλαζθάιεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ζέκαηα λνκνζεζίαο, παξ’ φιν πνπ θαηαλαιψλεη αξθεηφ 

ρξφλν ζηε κειέηε ηεο, φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηηο αλαθνξέο ηνπο:  

Γ3: «...Μπεξδεχνκαη φκσο κε ηελ πνιπλνκία πνπ ππάξρεη ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη 

πξαγκαηηθά ηξνκεξφ απηφ πνπ ηζρχεη. Πνηέ δελ κπνξείο λα πεηο πσο μέξεηο θαιά ην ζέκα 

απηφ. Όζν δηαβάδεηο, αλαθαιχπηεηο θαη θάηη άιιν».  

 Δμάιινπ, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ην ζχλνιν (10 ζπκκεηέρνληεο) ηνπ 

δείγκαηνο καο αθηεξψλεη ρξφλν γηα κειέηε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο επηθαηξνπνίεζήο 

ηεο: 

Γ7: «Όπνηνο ζα πεη πσο ηε γλσξίδεη επαξθψο, ζα πεη ςέκαηα. Πνηέ δελ κπνξείο λα 

γλσξίδεηο ηα πάληα, φζν ρξφλν θαη λα αθηεξψζεηο θαη πίζηεςέ κε, αθηεξψλσ πνιχ». 
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Γξάθεκα 1.  Γλψζε λνκνζεζίαο ζε ζπλάξηεζε κε έηε ππεξεζίαο ζε ζέζε 

Γηεπζπληή/ληξηαο 

 Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 12. «Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην 

ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;» είλαη 

θαλεξφ πσο φινη νη εξσηψκελνη είραλ θάπνην φξακα ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπο σο 

Γηεπζπληέο/ληξηεο, ην νπνίν, φπσο θάλεθε θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ήηαλ αξθεηά 

δηαθνξεηηθφ γηα ηνλ θαζέλα ηνπο: 

 Βειηίσζε ζρνιηθνχ θιίκαηνο (3 ζπκκεηέρνληεο). 

 Βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη κέζσλ δηδαζθαιίαο (3 ζπκκεηέρνληεο). 

 Άλνηγκα ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Βειηίσζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Τινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Αεηθφξν ζρνιείν (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Γεκνθξαηηθφ ζρνιείν (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Ζ βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, πνπ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

αλαδείρηεθε σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

αλαθέξζεθε απφ ηξεηο ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηελ 

άπνςε ηνπ Γ1, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ: 
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Γ1: «Όηαλ αλαιάβεηο γηα πξψηε θνξά, φπνην φξακα θαη λα έρεηο, πξέπεη λα θηλεζείο 

αξγά....γηαηί ζα βξεηο αληίζηαζε ζηελ αιιαγή...» 

 Μεξηθνί Γηεπζπληέο/ληξηεο θάλεθαλ αξθεηά θηιφδνμνη, ζέηνληαο παξαπάλσ απφ 

έλα ζηφρνπο, φπσο, ραξαθηεξηζηηθά, θαίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε δήισζε: 

Γ3: «Ήζεια λα δηακνξθψζσ έλα πεξηβάιινλ απφ άπνςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

δηδαθηηθψλ κέζσλ ηθαλνπνηεηηθφ, πξσηίζησο αζθαιέο γηα ηα παηδηά, αιιά θαη φκνξθν, 

επράξηζην, κε ρξψκαηα. Απηφο ν ζηφρνο επηηεχρζεθε θαη φζνλ αθνξά ηα δηδαθηηθά κέζα 

κπνξψ λα πσ πσο είκαη πνιχ θνληά ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη πηζηεχσ πσο ζα 

νινθιεξσζεί. Ο ηξίηνο ζηφρνο είλαη λα βγάισ ην ζρνιείν ζηελ θνηλσλία κε 

εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο, φρη κφλν ζην πιαίζην ηνπ δήκνπ καο, αιιά θαη ζε άιια κέξε ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ». 

 Δπίζεο, θάπνηνη Γηεπζπληέο/ληξηεο επηθεληξψζεθαλ ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο ζέηνληαο νπζηαζηηθνχο, αιιά δχζθνινπο ζηφρνπο: 

Γ5: «Η αιήζεηα είλαη πσο φηαλ αλέιαβα γηα πξψηε θνξά πξηλ 20 ρξφληα, ε θαηάζηαζε 

ήηαλ θαιχηεξε θαη ηα πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία ιηγφηεξα. Οπφηε επηθεληξψζεθα ζηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο εθαξκφδνληαο ηελ εηεξνπαξαηήξεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

ίδηαο εηδηθφηεηαο, γηα λα πάςεη λα ππάξρεη ν θφβνο λα «κπεη» θάπνηνο ζηελ ηάμε. Ο 

θαζεγεηήο απνθηά απηνπεπνίζεζε, ληψζεη πην ζίγνπξνο, φινη έρνπλ λα θεξδίζνπλ». 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε ελφο ζπκκεηέρνληα πνπ επεξεαζκέλνο 

απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα νξακαηίζηεθε λα ηα κεηαθέξεη θαη ζην ζρνιείν: 

Γ4: «Δπεηδή αγαπψ πνιχ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη έρσ αζρνιεζεί αξθεηά κε 

πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, είρα ην φξακα λα θηηάμσ έλα αεηθφξν ζρνιείν. Απηφ δε 

ζεκαίλεη έλα ζρνιείν κε νξζέο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο κφλν, αιιά εζηηάδεη θαη ζηηο 

θαιέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο». 

 Σέινο, ζεκαληηθφ ζεσξνχκε πσο Γηεπζπληήο κε πνιπεηή δηνηθεηηθή εκπεηξία 

κπήθε ζηε δηαδηθαζία απηνθξηηηθήο κε αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε:  

Γ8: «Ο θπξίαξρνο ζηφρνο πνπ είρα ζέζεη πξηλ 20 ρξφληα, ....ήηαλ λα αλνίμσ ην ζρνιείν 

ζηελ θνηλσλία θαη λα ην θάλσ δεκνθξαηηθφ. Μέρξη έλα ζεκείν πηζηεχσ φηη ηα θαηάθεξα, 

δπζηπρψο, φρη φκσο απνιχησο». 

 ρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξάγνληα «Έκθαζε ζηε δηδαζθαιία», πνπ 

δηεξεπλάηαη κε ηελ εξψηεζε 13. «Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην 

ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην 

επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;» νη απαληήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηηο εμήο πξνηάζεηο: 

 Πξφζθιεζε ρνιηθνχ πκβνχινπ (6 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δμνπιηζκφο ζρνιείνπ κε επνπηηθά κέζα (5 ζπκκεηέρνληεο). 
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 Λεηηνπξγνχλ ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (3 ζπκκεηέρνληεο). 

 Οξγάλσζε ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δλζάξξπλζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο 

εθηφο ηεο κεησπηθήο (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δηεξνπαξαηήξεζε δηδαζθαιίαο (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Γηαπηζηψλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειεί επζχλε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη πσο νη ίδηνη δελ 

κπνξνχλ λα παξέκβνπλ νπζηαζηηθά επί ηνπ ζέκαηνο:  

Γ3: «Δίκαη αλνηρηφο ζε επηθνηλσλία. Αλ ρξεηαζηεί, κπνξψ....λα ιεηηνπξγήζσ 

ππνζηεξηθηηθά. Κχξηνο φκσο αξκφδηνο γηα απηφ ην θνκκάηη παξακέλεη ν ρνιηθφο 

χκβνπινο, ηνλ νπνίν θαη ζα θαιέζσ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλσ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην 

έξγν ηνπο».  

Γ2: «Απηφ ην ζέκα αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ πκβνχισλ, νπφηε σο Γηεπζπληήο δελ 

αλαθαηεχνκαη θαζφινπ. Δμάιινπ, δελ έρσ γλψζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ...» 

 Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ, δχν ζπκκεηέρνληεο πξνρψξεζαλ ζηελ 

πινπνίεζε ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ: 

Γ10: «Πέξζη κπήθακε ζε δηαδηθαζία ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη εγψ ιφγσ 

εηδηθφηεηαο (ΠΔ19) ηνπο επηκφξθσζα ζε ζέκαηα Σ.Π.Δ. Καη θέηνο ζα θάλνπκε ην ίδην γηα 

ζέκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο». 

 Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ παξαπάλσ απάληεζε, θηλείηαη θαη ε 

πξνζπάζεηα δχν ζπκκεηερφλησλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πηνζέηεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο εθηφο ηεο κεησπηθήο: 

Γ9: «Απηφ πνπ ηνπο πξνηείλσ θπξίσο είλαη λα ζπάζνπλ ηε κέζνδν ηεο δαζθαινθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο. Γελ κπνξεί ν καζεηήο λα παξαθνινπζεί επί 7 ψξεο έλαλ θαζεγεηή λα 

ξεηνξεχεη. Πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηηο 

Σ.Π.Δ....». 

 Δπηπξφζζεηα, κεγάιε ζεκαζία δφζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζέκαηα 

εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ κε ηα απαξαίηεηα επνπηηθά κέζα, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε 

δήισζε ηνπ: 

Γ5: «Σνπο δίλσ φ,ηη κπνξψ. Αλ θαη ην ζρνιείν είλαη κεγάιν κε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο 

είκαη αλνηρηφο ζε ζπλεξγαζία θαη ηνπο παξέρσ φια ηα επνπηηθά κέζα...». 

 Σέινο, ζηεθφκαζηε ηδηαίηεξα ζηε δήισζε ηνπ Γ4, ν νπνίνο επηζεκαίλεη ηελ 

αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξφηαζή ηνπ, ηελ νπνία θαη παξαζέηνπκε γηα 

πεξαηηέξσ γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ: 
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Γ4: «...Δίρα πξνηείλεη θαη ηελ εηεξνπαξαηήξεζε δηδαζθαιίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε πξψην αληηθείκελν παξαηήξεζεο εκέλα, γηα λα κελ αηζζάλνληαη άβνια νη ζπλάδειθνη, 

αιιά βξήθα αληίδξαζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη δελ ηελ πινπνίεζα». 

 ηελ πξψηε απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο θα ηελ παηδαγσγηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο «Πνηεο ζηξαηεγηθέο - 

ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;» (εξψηεζε 14) νη θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο θαηαιήμακε κεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη: 

 Αλνηρηή επηθνηλσλία – δηάινγνο (9 ζπκκεηέρνληεο). 

 Γηθαηνζχλε (4 ζπκκεηέρνληεο). 

 πλεξγαζία – νκαδηθφ πλεχκα (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Άηππεο ζπλαληήζεηο εθηφο ζρνιείνπ (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Αλακθηζβήηεηα, ν δηάινγνο θαη ε επηθνηλσλία απνηεινχλ ηνλ πην βαζηθφ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζπγθξνχζεηο θαη λα ληψζνπλ άλεηα θαη επράξηζηα ζην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά, παξαζέηνπκε ηηο απάληεζε ησλ:  

Γ6: «Πξνζπαζψ λα επηθνηλσλψ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, φρη κφλν γηα ηα ζέκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά θαη ζε αλζξψπηλν επίπεδν, ηνπο ξσηψ «πψο είλαη;», ηνπο ρακνγειψ».  

Γ8: «Έλαο Γηεπζπληήο ζήκεξα πξέπεη λα απνζπκθνξεί θαηαζηάζεηο κε κία ηδηαίηεξε 

δηπισκαηηθφηεηα, λα αθνπγθξάδεηαη ην θιίκα ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ γηα λα κπνξεί 

λα θαηεπλάδεη θαηαζηάζεηο θαη λα κε δεκηνπξγεί νμχηεηεο, κε θπξίαξρν κέζν ηνλ δηάινγν. 

Έλαλ αληηθεηκεληθφ, νπζηαζηηθφ δηάινγν γηα λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα». 

 εκαληηθή θξίλνπλ νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηε δίθαηε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαδέιθσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ νη ηζνξξνπίεο ζηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο, κε ηνλ Γ5 λα αλαθέξεη:  

Γ5: «...Γελ θάλσ πνηέ δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, π.ρ. ζε παιηνχο θαη λένπο, 

κφληκνπο θαη αλαπιεξσηέο, νξγαληθά αλήθνληεο θαη απνζπαζκέλνπο».  

 Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπλεξγαζία θαη ην 

νκαδηθφ πλεχκα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνιινχο 

ηξφπνπο, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο παξαθάησ δειψζεηο: 

Γ5: «Καηαξρήλ, απηφ πνπ ζέισ λα πεξάζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη ην αίζζεκα ηεο 

νκάδαο, ζα πξέπεη λα ληψζνπλ φινη κηα νκνηνγέλεηα κεηαμχ ηνπο, λα είλαη δεκέλνη. Απηφ 

πξνζπαζψ λα ην δεκηνπξγήζσ θαη κέζα απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο, πνπ είλαη θαη νη 

πην βαζηθέο....» 
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Γ6: «...Δπίζεο, ζην ζρνιείν καο γίλνληαη πνιιά πξνγξάκκαηα, π.ρ. Erasmus, ζεαηξηθέο 

νκάδεο, ηα νπνία ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη έλσζαλ 

πάξα πνιχ ηνπο ζπλαδέιθνπο».  

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε εηιηθξίλεηα πνπ επέδεημε έλαο ζπκκεηέρσλ, ν νπνίνο δε 

δίζηαζε λα εθθξάζεη ηελ αδπλακία ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφ, ιέγνληαο:  

Γ3: «...είκαη ζε έληαζε θαη κεξηθέο θνξέο παξαζχξνκαη θαη ίζσο άζειά κνπ λα γίλνκαη 

απφηνκνο. Η πξφζεζή κνπ δελ είλαη απηή, δε ζέισ λα πξνζβάισ θαλέλαλ. Αηζζάλνκαη 

φκσο πσο δελ έρσ ηνλ ρξφλν λα επηθνηλσλήζσ, φπσο ζα ήζεια καδί ηνπο, λα κηιήζνπκε 

ιίγν πην ραιαξά. Ωζηφζν, πξνζπαζψ λα νξγαλψζσ θάπνηεο άηππεο ζπλαληήζεηο γηα 

θαγεηφ θαη θαθέ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο». 

           Απφ ην εξψηεκα 15. «Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά 

πξνβιεπφκελεο; Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;» θάλεθε φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ (έμη ζπκκεηέρνληεο) ζπλεδξηάδεη κφλν, φηαλ πξνθχςεη θάπνην 

ζέκα. Αθνινπζνχλ απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε κία ζπλεδξίαζε θάζε κήλα (ηξεηο 

ζπκκεηέρνληεο), ελψ κφλν έλαο ζπκκεηέρσλ ζπλεδξηάδεη ζρεδφλ θάζε εβδνκάδα. 

  Υαξαθηεξηζηηθά, Γηεπζπληήο πνπ ππνζηεξίδεη πσο δελ πξέπεη λα πινπνηνχληαη 

πνιιέο ζπλεδξηάζεηο επηζεκαίλεη: 

Γ2: «Όζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο. Αλαιακβάλσ εγψ ηελ επζχλε γηα ηα παηδηά θαη δελ ηα 

κεηαθέξσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Δμάιινπ, έρνπκε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη δελ 

πεξηκέλνπκε λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα κέζσ ηεο ζπλεδξίαζεο».  

Δπηπιένλ, άιινο Γηεπζπληήο ηφληζε θαη ην ζνβαξφ πξφβιεκα ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο 

ησλ έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ:  

Γ8: «Αλ μεπεξάζνπκε ηε δπζθνιία πσο νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη κεηά ην πέξαο ησλ 

καζεκάησλ θαη είλαη δχζθνιν λα ζπγθεληξψζεηο 25 άηνκα κεηά ην πέξαο ησλ 

καζεκάησλ, φπνηε κπνξνχκε θάλνπκε ηηο έθηαθηεο....».  

 Πην κεηξηνπαζήο θάλεθε απφ ηελ απάληεζή ηνπ ν Γ6, ηνλίδνληαο πσο νη 

ζπλεδξηάζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ: 

Γ6: «ρεηηθά ηαθηηθά, θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηνλ κήλα, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία πξέπεη φινη λα 

ζπλαπνθαζίζνπλ....». 

 Ο κφλνο ζπκκεηέρσλ πνπ ηάρζεθε ππέξ ησλ ζπρλψλ ζπλεδξηάζεσλ, ζε 

εβδνκαδηαία ζρεδφλ βάζε, αλέθεξε θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ: 

Γ9: «Πάξα πνιιέο, ζρεδφλ θάζε εβδνκάδα. Να θαληαζηείο, είλαη αξρέο Ννεκβξίνπ θαη 

κέρξη ζηηγκήο έρσ θάλεη 8 ζπλεδξηάζεηο. πλεδξηάδνπκε γηα φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε 
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ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα π.ρ. ζήκεξα ζπλεδξηάζακε γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ. Δπίζεο, γηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, γηα πεηζαξρηθά, γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, γηα παηδαγσγηθά».  

 Σέινο, παξαηίζεηαη θαη ε αθφινπζε επηζήκαλζε άιινπ ζπκκεηέρνληα, ε νπνία 

θξίλεηαη ζεκαληηθή αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε: 

Γ5: «Γηα κέλα νη πην ζεκαληηθέο ζπλεδξηάζεηο είλαη απηέο πνπ γίλνληαη ζηελ αξρή ηνπ 

ρξφλνπ γηα λα δνζνχλ νη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη λα κπνπλ θαη νη 

λεφηεξνη ζπλάδειθνη ζην ζρνιείν ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ....». 

           ζνλ αθνξά ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία γίλνληαη νη ζπλεδξηάζεηο, απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαηαιήμακε ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: 

 Παηδαγσγηθά (10 ζπκκεηέρνληεο). 

 Οξγαλσηηθά – Λεηηνπξγηθά (6 ζπκκεηέρνληεο). 

 Θέκαηα δηδαθηηθήο (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Καηλνηφκεο ηδέεο (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπλαδέιθνπο (1 ζπκκεηέρσλ). 

              Δίλαη εκθαλέο πσο ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πξνηάζζεη σο θπξίαξρν ζέκα ηα 

παηδαγσγηθά. Απηφ, άιισζηε, έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηηο απνθάλζεηο ηνπο ζε 

πξνεγνχκελα εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο, απφ ηα νπνία θαίλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηα παηδηά. Παξαηίζεηαη, ραξαθηεξηζηηθά, ε δήισζε ηνπ: 

Γ3: «...Μαο απαζρνινχλ ζέκαηα θπξίσο παηδαγσγηθά, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν γηα ζέκαηα 

νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ». 

         Σέινο, πέξα απφ πξνβιήκαηα, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζπδεηνχληαη θαη ζέκαηα, πνπ 

βαζηθφ ηνπο ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνξηθά κε ζέκαηα 

δηδαθηηθήο θαη θαηλνηφκσλ ηδεψλ: 

Γ4: «....πλεζέζηεξα είλαη ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο καζεηέο ή κε κηα 

θαηλνχξηα ηδέα πνπ ζέινπκε λα ζέζνπκε ζε εθαξκνγή, γηα παξάδεηγκα, θέηνο ζέινπκε λα 

εκπλεχζνπκε ηνπο καζεηέο λα κπνπλ πεξηζζφηεξν ζηε βηβιηνζήθε, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο θηιαλαγλσζίαο». 

          Σέινο, ζηελ εξψηεζε 16. «Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;», πνπ αθνξά ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ παηδαγσγηθή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε θαηαηάρηεθαλ ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

 Γηάινγνο (10 ζπκκεηέρνληεο). 
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 Δπηβνιή πνηλψλ κε θιηκάθσζε (5 ζπκκεηέρνληεο). 

 Παξαηλέζεηο (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Έκπξαθην ελδηαθέξνλ θαη αγάπε (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο εθηηκά σο ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηνλ δηάινγν. 

Μάιηζηα, ν Γ3 θάλεη ιφγν γηα δηάινγν, φρη κφλν κε ηνπο καζεηέο:  

Γ3: «...ε πξψην επίπεδν κε ηνλ καζεηή, ζε κηα πξνζπάζεηα κέζσ ηνπ δηαιφγνπ λα 

θεληξίζνπκε έζησ θαη ην παξακηθξφ ςήγκα αλζξσπηάο θαη θηινηηκίαο, πνπ κπνξεί λα 

έρεη. ε έλα δεχηεξν επίπεδν κε ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή θαη ηέινο κε ηνπο θίινπο ηνπ 

εληφο ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπκε κία ζθαηξηθή εηθφλα γηα ην πξνθίι 

ηνπ καζεηή θαη λα ηνλ πξνζεγγίζνπκε θαηάιιεια».  

 Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο νη Γηεπζπληέο/ληξηεο πνπ αλέθεξαλ ηελ πνηλή, ηε 

ζεσξνχλ σο ην έζραην κέζν πνπ ζα επέβαιιαλ, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηαιφγνπ 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο: 

Γ10: «Πξσηίζησο, ν δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο. Γεληθά, φηαλ θάηη ππνπέζεη ζηελ 

αληίιεςή καο, ην παξαθνινπζνχκε ζηελά. Οη πνηλέο επηβάιινληαη, φηαλ ηίπνηε άιιν δελ 

έρεη απνδψζεη, ελεκεξψλνληαη θαη νη γνλείο θαη επηβάιιεηαη, δπζηπρψο, ε πνηλή ηεο 

απνβνιήο απφ ην κάζεκα θαη φρη απφ ην ζρνιείν. Σνλ καζεηή ηνλ ζέινπκε ζην ζρνιείν 

θαη ηνπ αλαζέηνπκε ηε δηεθπεξαίσζε θάπνηαο εξγαζίαο». 

 Σέινο, θαηά κία άιιε άπνςε, κφλν ε αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά 

αξθνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ: 

Γ2: «Σν ζπλερέο θαη έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά, ε αγάπε πξνο απηνχο ιεηηνπξγεί 

ζεηηθά. Η θνπβέληα κπνξεί λα βνεζήζεη, φρη φκσο νη πνηλέο».     

          Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ιάβακε ζηελ εξψηεζε 17. «ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα κε 

πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

επίδνζή ηνπο;», πνπ δηεξεπλά ηνλ παξάγνληα «Τςειέο πξνζδνθίεο», ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έδσζε ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 εβαζκφο ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ (7 ζπκκεηέρνληεο). 

 Γεκηνπξγία ηκήκαηνο έληαμεο (3 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δζεινληηθά καζήκαηα απφ εθπαηδεπηηθνχο (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (2 ζπκκεηέρνληεο). 

 Γηνξγάλσζε δξάζεσλ θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ (1 ζπκκεηέρσλ). 

 Δλζάξξπλζε θνηλσληθνπνίεζεο καζεηψλ (1 ζπκκεηέρσλ). 
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            Απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε πσο νη πεξηζζφηεξνη δίλνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζε ζέκαηα ελζσκάησζεο ησλ καζεηψλ θαη ιηγφηεξν ζηνλ ηξφπν  

βειηίσζεο ησλ επηδφζεψλ ηνπο. Έηζη, εθηφο απφ ηνλ ζεβαζκφ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο 

δηαθνξέο ησλ καζεηψλ, ππνδεηθλχνπλ, επηπιένλ, θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο: 

Γ7: «Σν πην ζεκαληηθφ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο είλαη λα κελ ηα αθήζνπκε λα 

απνκνλσζνχλ. Δπηθνηλσλψ πνιχ καδί ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο 

ηκεκάησλ θξνληίδνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζπλζήθεο, ψζηε λα θάλνπλ παξέα κε άιια 

παηδηά, λα κελ είλαη κφλα ηνπο θαη λα κελ πεξηζσξηνπνηεζνχλ....».  

Γ6: «Σν δηαθνξεηηθφ ην ελζσκαηψλνπκε ζην ζρνιείν καο. Σν απνδερφκαζηε, εθηηκνχκε 

ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη ηε ζεβφκαζηε. Έρνπκε θάλεη θάπνηεο δξάζεηο, φπσο 

ζεαηξηθά, video θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ, πνπ ζεσξνχκε πσο βνεζνχλ».  

             Ληγφηεξνη ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ απηψλ πξνηείλνληαο 

ιχζεηο, φρη εχθνια πινπνηήζηκεο, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο: 

Γ2: «Σα ηκήκαηα έληαμεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Παιεχνπκε γηα απηφ, αιιά δελ 

εγθξίλνληαη πάληα....». 

Γ4: «Αλ θαη ζην δηθφ καο ζρνιείν είλαη πνιχ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο απηέο, ζε πεξίπησζε 

πνπ παξνπζηαδφηαλ αλάγθε, ζα παξφηξπλα ηνπο ζπλαδέιθνπο, αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα, 

λα θάλνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε εζεινληηθή βάζε, αλ, βέβαηα, ζπκθσλνχλ...». 

             Σέινο, επηζεκάλζεθε θαη ε απνπζία ζηήξημεο απφ ηελ πνιηηεία, φζνλ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα: 

Γ9: «...Γπζηπρψο, θαλέλαο δελ αζρνιείηαη κε ηα παηδηά απηά πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηε γιψζζα θαη έλα θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ ππφβαζξν πνπ λα ηνπο 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο. Γελ ππάξρεη πιαίζην απφ ηελ πνιηηεία πξνο βνήζεηά ηνπο. Καη έηζη 

πξνζπαζνχκε κφλνη καο, θπξίσο κε ηνπο θηινιφγνπο, λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά απηά κε 

ηνλ γισζζηθφ γξακκαηηζκφ, αιιά θαη ζε επίπεδν θνηλσληθφ. Λεηηνπξγνχκε, δειαδή, 

εμαηνκηθεπκέλα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιηθή χκβνπιν ησλ 

θηινιφγσλ, κεηψλνπκε ηηο απαηηήζεηο πξνζπαζψληαο λα επηθεληξσζνχκε ζηα 3-4 

πξάγκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηα παηδηά απηά...». 

 Πέληε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο δελ αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε 18: «Αμηνινγείηε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε πξνο αλαηξνθνδφηεζή 

ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;». Παξαζέηνπκε, ελδεηθηηθά, ηελ απάληεζε ηνπ:  



68 
 

Γ1: «Όρη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Έρσ κηα ηδέα πεξί ηνπ ηη γίλεηαη. Αλ ήκνπλ ζε Λχθεην, ζα 

παξαθνινπζνχζα ηηο επηηπρίεο εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζην Παλεπηζηήκην...». 

 Ωζηφζν, θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο πέληε (5) ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ πσο 

πξνβαίλνπλ ζε θάπνηνπ είδνπο αμηνιφγεζε νη πεξηζζφηεξνη (4 ζπκκεηέρνληεο) 

πεξηνξίδνληαη ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, θπξίσο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ: 

Γ5: «Βέβαηα. Με αθνξκή ηελ απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο, θηηάμακε νκάδεο 

εξγαζίαο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζηα ηεηξάκελα, αιιά θαη ζηηο 

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Αξρηθά, μεθηλήζακε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ βαζκνινγηψλ ζηα 

πξνθνξηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ζηηο Παλειιαδηθέο ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη κεγάιε 

απνηπρία. Η νκάδα ηα επεμεξγάζηεθε, εληφπηζε ην πξφβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνρσξήζακε ζηελ αλεχξεζε ηξφπσλ γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο. Μάιηζηα, ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο δνπιεηάο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα, θαη 

εθηφο λνκνχ». 

 Ληγφηεξνη (2 ζπκκεηέρνληεο) ήηαλ ππέξκαρνη ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο, ε 

νπνία δελ αθνξά κφλν ηε βαζκνινγία θαη ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο, αιιά ηε 

γεληθφηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή δσή:  

Γ9: «Θεσξψ πσο νη βαζκνί είλαη ηφζν, κα ηφζν ζπκβαηηθνί, πνπ πηζηεχσ πσο είλαη 

ιάζνο λα ζρεκαηίζσ εηθφλα κέζσ απηψλ γηα ηε ζρνιηθή κνπ κνλάδα.... Η επίδνζε, 

επνκέλσο, δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ φιε ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο. Αμηνιφγεζε γηα κέλα 

ζεκαίλεη, πέξα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ηνπ My school, θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ έξρνληαη κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ησλ 

ππεπζχλσλ ηκεκάησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ....». 

 ζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, νη ζπκκεηέρνληαο απαληψληαο ζηελ 

εξψηεζε 19, έθξηλαλ πσο απηή θαιφ είλαη λα επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο ζέκαηα:  

 Θέκαηα καζεηψλ (επίδνζε, ζπκπεξηθνξά) (10 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο (5 ζπκκεηέρνληεο). 

 Λεηηνπξγηθά – νξγαλσηηθά (5 ζπκκεηέρνληεο). 

 Θέκαηα εθπαηδεπηηθψλ (2 ζπκκεηέρνληεο). 

  ινη νη εξσηψκελνη εθηηκνχλ σο απαξαίηεηε ηε ζπλεξγαζία γηα ζέκαηα 

επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη νη πεξηζζφηεξνη θξίλνπλ πσο ην ίδην 

πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δλδεηθηηθά, παξαζέηνπκε ηελ απάληεζε ηνπ: 
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Γ10: «Θα πξέπεη λα είκαζηε ζε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα λα μέξνπκε βαζηθά 

πξάγκαηα γηα ην πξνθίι ηνπ καζεηή θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα αληηκεησπίδεη. 

Αιιά θαη γηα ζέκαηα δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη νη γνλείο».   

 Σέινο, δε ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε δήισζε ζπκκεηέρνληα, ζηελ νπνία 

απνηππψλεηαη ε αλεζπρία, κήπσο ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο κεηαηξαπεί ζε 

παξέκβαζε, ηδηαίηεξα γηα ζέκαηα πνπ θξίλνπλ πσο δε ζα έπξεπε λα έρνπλ ιφγν, φπσο 

ζέκαηα δηδαθηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά, ηφληζε ν:  

Γ1: «αθψο θαη πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ρσξίο φκσο ν ξφινο ησλ 

γνλέσλ λα είλαη παξεκβαηηθφο. Σν ζρνιείν δηνηθείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ. Ο χιινγνο Γνλέσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά, π.ρ. λα 

ζηεξίμεη ην ζρνιείν γηα ηελ αγνξά ελφο βηληενπξνβνιέα. πλεξγαδφκαζηε γεληθά κε ηνπο 

γνλείο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ηνπο. Όζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά φκσο 

θαιφ είλαη λα έρνπλ κεησκέλε παξέκβαζε».   

 ηνλ αληίπνδα, ιίγνη ήηαλ νη Γηεπζπληέο/ληξηεο πνπ επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο:  

Γ4: «Γηα φια, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα έρεη ηξεηο ππιψλεο, καζεηέο, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο, εθηφο απφ ην δηδαθηηθφ θνκκάηη, πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Αλαθέξσ ηηο ππνδνκέο, ηε ζπκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηε δηθή 

κνπ απέλαληη ζηα παηδηά, γηα ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, νηθνλνκηθά ζέκαηα, 

θαηλνηφκεο δξάζεηο. Υζεο, πνπ γηνξηάζακε ηε κέξα Αζιεηηζκνχ, ήηαλ θαη νη γνλείο καδί 

καο».    

 Ωο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ, ζρεδφλ φινη 

(ελλέα ζπκκεηέρνληεο) ζεσξνχλ πσο ππάξρνπλ ηξφπνη βειηίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο θαηάξηηζεο. Δηδηθφηεξα, επηά (7) ζπκκεηέρνληεο ηάζζνληαη ππέξ ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο, αλαθεξφκελνη ζηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθψζεσλ θαη ζηε κειέηε 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη βηβιίσλ: 

Γ8: «ήκεξα, έλαο Γηεπζπληήο γηα λα βειηηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε πξέπεη 

λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε δηνίθεζε, δειαδή λα είλαη 

ζπλέρεηα ζε κηα δηαδηθαζία επηκφξθσζεο θαη κειέηεο... νη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ αιιάδνπλ, λέεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα 

θαη έλαο Γηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη πάληα ελήκεξνο. Γηα απηφ, λαη, ζηε δηά βίνπ 

κάζεζε».  

 Ωζηφζν, αλ δελ ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο νη επηκνξθψζεηο θαη ηα 

ζεκηλάξηα δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηίπνηα, φπσο ππνγξάκκηζε ν: 
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Γ2: «Πεξηζψξηα βειηίσζεο πάληα ππάξρνπλ. Σα ζεκηλάξηα θαη νη επηκνξθψζεηο κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ, κφλν αλ νη επηκνξθσηέο είλαη γλψζηεο θαη άλζξσπνη κε εκπεηξία ζηελ 

ηάμε, φρη ζεσξεηηθνί. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη ράζηκν ρξφλνπ. Γηα απηφ θαη είκαη 

πνιχ επηθπιαθηηθφο σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο». 

 Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο νη Γηεπζπληέο κε κεγάιε δηνηθεηηθή 

εκπεηξία ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο (δχν ζπκκεηέρνληεο):  

Γ5: «Μαζαίλνπκε δηαξθψο, θαη εγψ κεηά απφ 22 ρξφληα ζηε δηνίθεζε, αθφκα καζαίλσ. 

Όηαλ θάζε θνξά πνπ έρεηο αληηκεησπίζεη θάηη, ην έρεηο αληηκεησπίζεη μαλά, είλαη πην 

εχθνιν λα δξάζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζεηο θαη λα ιάβεηο πην ζχληνκα ηηο απνθάζεηο». 

 Δμαίξεζε απνηειεί έλαο ζπκκεηέρσλ, ν νπνίνο θάλεθε ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο 

σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μάιηζηα, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά:  

Γ1: «Οχηε ε εκπεηξία, αιιά νχηε ηα ζεκηλάξηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, θαηά ηε γλψκε 

κνπ. Η βειηίσζε εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπ 

λα αιιάμεη θαη λα εθαξκφζεη φζα άθνπζε...». 

6.4 3
ν 

εξεπλεηηθό εξώηεκα: νη πξνηάζεηο ησλ Γηεπζπληώλ/ληξηώλ γηα 

ελδερόκελεο αιιαγέο ζηνλ ξόιν ηνπο κε γλώκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο 

           Με ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλψληαη νη πξνηάζεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα αιιαγέο ζηνλ ξφιν ηνπο, κε απψηεξν πάληα ζηφρν λα γίλνπλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί. πγθεθξηκέλα, κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην 

ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο επηρεηξήζακε λα αληρλεχζνπκε ηελ αληίιεςε ησλ 

Γηεπζπληψλ/ληξηψλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη εθηηκνχλ πσο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ζε πεξίπησζε ελδερφκελσλ 

αιιαγψλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ. 

           Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ εξψηεζε 21. «Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα πνηα ζέκαηα;» έμη (6) ζπκκεηέρνληεο 

ππνζηήξημαλ πσο επηζπκνχλ θάηη ηέηνην, κφλν φκσο ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, νη 

νπνίεο απηή ηε ζηηγκή δελ ηζρχνπλ ζηε ρψξα καο. Παξαζέηνπκε κία απφ ηηο πην 

αληηπξνζσπεπηηθέο:  

Γ1: «Πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ, αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα απζηεξνπνηεζνχλ θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ, γηαηί κε δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο έλαο αλίθαλνο 

Γηεπζπληήο κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλνο. ην ζεκείν απηφ λα πξνζζέζσ πσο ε επηινγή 
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ησλ Γηεπζπληψλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη απφ ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο....». 

 Αληίζεηα, ηέζζεξηο (4 ζπκκεηέρνληεο) ήηαλ αξλεηηθνί ζε νπνηαδήπνηε 

δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ, αηηηνινγψληαο:  

Γ9: «Έρεηο δεη πφζα άξζξα πεξηιακβάλεη ην θαζεθνληνιφγην ησλ Γηεπζπληψλ; Δίλαη 

πάξα πνιιά, θαηά ηε γλψκε κνπ. Γηαθσλψ κε ηε δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ δηεπζπληηθήο 

εμνπζίαο, γηαηί ηφηε ην ζρνιείν ζα ράζεη ηνλ δεκνθξαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ζα γίλεη 

ζπγθεληξσηηθφ θαη απηαξρηθφ». 

Γ5: «Όρη, δε ζεσξψ φηη πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ, γηαηί έρνπκε ήδε ηφζεο πνιιέο. Με ηε 

δνκή ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, ρσξίο ηε ζηήξημε απφ άιιεο δνκέο, φπσο γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, ε δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ είλαη 

αλέθηθηε». 

           Δπηπιένλ, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε είλαη πξνθαλέο πσο νη 

Γηεπζπληέο/ληξηεο επηζπκνχλ δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θπξίσο ζε ζρέζε κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ήζειαλ λα έρνπλ ιφγν ζηελ επηινγή θαη 

ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο (πέληε ζπκκεηέρνληεο): 

Γ6: «Θα ήζεια λα κπνξψ λα ππνδείμσ ζηε δηνίθεζε πνηνο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη 

ελίζρπζε. ε θακία πεξίπησζε φκσο κε ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα, αιιά πξνο βειηίσζή 

ηνπ». 

Γ8: «Φπζηθά, θαη πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ, αιιά γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

θάπνηα απηνλνκία. Με απηφ ην ππεξζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα ν 

Γηεπζπληήο είλαη αγθπισκέλνο. Πξέπεη λα ηνπ δνζνχλ νη δπλαηφηεηεο λα παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη λα παίδεη θαη απηφο θάπνην ξφιν 

ζηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, γηαηί κε απηνχο ζα ζπλεξγαζηεί θαη γηα 

απηφ λα απνινγνχκαη θαη εγψ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο». 

 Δπίζεο, δηαηππψζεθε θαη ε άπνςε ησλ δηεπξπκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο απφ έλα Γηεπζπληή: 

Γ3: «Κξχβεη θίλδπλν ε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ. Μφλν ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ ρξήδνπλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζα ήζεια λα έρσ 

πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο γηα λα κπνξψ λα θάλσ νπζηαζηηθέο θαη άκεζεο παξεκβάζεηο». 

             Σέινο, φινη νη εξσηψκελνη (10 ζπκκεηέρνληεο) ηνπνζεηήζεθαλ ζεηηθά ζην 

ελδερφκελν κεγαιχηεξεο ειεπζεξίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην ζρνιείν πνπ δηνηθνχλ. 

Μάιηζηα, απαληψληαο ζηελ εξψηεζε 22. «Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην 

ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;», αλαθέξζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, γηα ηα 
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νπνία ζα επηζπκνχζαλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ, δίλνληαο πεξηζζφηεξεο 

απφ κία απαληήζεηο ν θαζέλαο ηνπο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο: 

 Λεηηνπξγηθά ζέκαηα (8 ζπκκεηέρνληεο). 

 Απνδέζκεπζε απφ γξαθεηνθξαηία/δηνηθεηηθή απνθέληξσζε (6 ζπκκεηέρνληεο). 

 Δπηινγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ (6 ζπκκεηέρνληεο). 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα (5 ζπκκεηέρνληεο). 

 Οηθνλνκηθά ζέκαηα (4 ζπκκεηέρνληεο). 

            Ζ απνδέζκεπζε απφ ηε γξαθεηνθξαηία, ε νπνία έκκεζα είρε θαλεί σο αίηεκα 

ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε πξνεγνχκελα εξσηήκαηα, 

ζαθψο θαη ηέζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο κία βαζηθή πξφηαζή ηνπο γηα αιιαγή: 

Γ7: «Όπσο έρνπλ ηψξα ηα πξάγκαηα, γηα πνιιά απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη ππεξθείκελεο αξρέο. Απηφ είλαη ράζηκν ρξφλνπ, δεκηνπξγεί 

κηα απίζηεπηε γξαθεηνθξαηία θαη επί ηεο νπζίαο δε βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ φπνησλ 

ζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. Σν ίδην θαη γηα ηα νηθνλνκηθά, πξέπεη λα ππάξμεη κεγαιχηεξε 

απνθέληξσζε, φζνλ αθνξά απηά ηα ζέκαηα».    

  Αθφκε, απφ ηελ απάληεζε ηνπ Γ9 αλαδεηθλχνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε γξαθεηνθξαηία ζηελ εθπαίδεπζε: 

Γ9: «ήκεξα, ε ππέξκεηξε γξαθεηνθξαηηθή αλακνλή ησλ πάλησλ απφ κηα αλψηεξε αξρή, 

ζπρλά απελνρνπνηεί φζνπο βξίζθνληαη ζην θάησ θνκκάηη ηεο ππξακίδαο απφ νηηδήπνηε ζα 

κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα θάλνπλ θαη δελ ην έθαλαλ...».       

            Δπηπιένλ, απφ ηηο αλαθνξέο ηνπο ζηηο ζπλεληεχμεηο δηαθάλεθε πσο νη 

πεξηζζφηεξνη ζέινπλ λα απνθαζίδνπλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ: 

Γ3: «αθψο. Γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη γηα ιεηηνπξγηθά, φπσο, 

γηα παξάδεηγκα, ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη απνθάζεηο 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη άκεζα απφ ηνλ Γηεπζπληή ζρνιείνπ θαη φρη κέζσ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα έρεη κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία θηλήζεσλ ζε ζρέζε κε ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο…». 

 Σέινο, αξθεηνί Γηεπζπληέο επηζπκνχλ λα εκπιέθνληαη θαη ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο επηινγήο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη δηακφξθσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, δίλνληαο θαη ηα αλάινγα επηρεηξήκαηα πξνο επίξξσζε ησλ ζέζεψλ 

ηνπο: 

 Γ10: «Δπεηδή θάζε πεξηνρή, θάζε «θνπξληά» καζεηψλ θάζε ρξφλν έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο 

ηεο ζα ήζεια λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη 
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δηαθνξνπνηήζεσλ επί ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

είλαη δηαθνξεηηθέο…».   
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

7. ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ ΠΟΡΗΜΑΣΧΝ  -  

  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

7.1 πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

 Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη ηελ αληίιεςε ησλ 

Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Κηιθίο 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζπδήηεζε, πνπ αθνινπζεί, επηδηψθεηαη λα εξκελεπηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα δνζνχλ πηζαλέο εμεγήζεηο ζε ζρέζε κε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην, φπσο απηφ πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. 

 Απφ ηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο καο πξνθχπηεη πσο νη 

Γηεπζπληέο/ληξηεο έρνπλ απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα, θαζψο έρνπλ απνθηήζεη 

κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο, είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηηο Σ.Π.Δ. θαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ παξαθνινπζνχλ επηκνξθψζεηο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ 

επηκνξθσζεί θαη ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Σν δεδνκέλν απηφ, βέβαηα, 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί παιαηφηεξα (ηξαβάθνπ, 2003; 

Γεξάθε, 2013). ην ζεκείν απηφ, φκσο, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο πσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ζέκαηα Ζγεζίαο θαη Γηνίθεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα απηά. Σα 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαη, ηφζν απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, φζν 

θαη απφ θνξείο επηκφξθσζεο. Μάιηζηα, ην 2012 είρε δηνξγαλσζεί απφ ην Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α., επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Θέκαηα Γηνίθεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Γηνηθεηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» (Αξ. Πξση. 91876/ΗΘ/08-08-2012) 
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θαη’ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 3848/2010 ΦΔΚ 71/Α΄/19-05-2010. Με ηνλ Νφκν απηφ  

εηζήρζε λέν ζχζηεκα γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζεζκνζεηήζεθε ην Πηζηνπνηεηηθφ Γηνηθεηηθήο Δπάξθεηαο θαη 

Καζνδεγεηηθήο Δπάξθεηαο, ην νπνίν φκσο ηειηθά δελ ηέζεθε ζε ηζρχ. Πηζαλφλ, ινηπφλ, 

νη παξάγνληεο απηνί λα νθείινληαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

επηκνξθψλνληαη ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο.  

 ζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε, απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα θαίλεηαη πσο νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθφ ην ζρνιείν εθείλν 

πνπ κεηαδίδεη πξσηίζησο εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο, αιιά θαη γλψζεηο. πλδένπλ, 

δειαδή, ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν κε ηνλ παξάγνληα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία σο «Έκθαζε ζηε δηδαζθαιία» (Scheerens et al., 2007· Παζηαξδήο, 2014). 

Παξφκνηα επξήκαηα εληνπίδνπκε θαη ζε έξεπλα ηεο Παπαλανχκ (1995). Δληχπσζε 

φκσο πξνθαιεί πσο κφλν ιίγνη Γηεπζπληέο αλέθεξαλ σο παξάγνληα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ην ζρνιηθφ θιίκα, ην νπνίν, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην θξίζηκνπο 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Scheerens et al., 2007· Παζηαξδή, 2001). 

Πξνθαλψο, ε ελαζρφιεζή ηνπο κε δηνηθεηηθά ζέκαηα δελ ηνπο αθήλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ν ρξφλνο πνπ επελδχεηαη ζην ρηίζηκν ζρέζεσλ, ζηελ αλνηρηή 

επηθνηλσλία θαη ζηε ζπλεξγαζία είλαη πην ζεκαληηθφο. Δπηπιένλ, απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ιείπνπλ θαη πνιινί αθφκε παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ έλα ζρνιείν 

απνηειεζκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, φπσο ν θαζνξηζκφο 

ζηφρσλ θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο ζε δενληνινγηθφ 

επίπεδν, θπξίσο σο ζπληνληζηηθφ, θαη ζε δεχηεξν επίπεδν, σο νξγαλσηηθφ, εγεηηθφ, 

αιιά θαη παηδαγσγηθφ. Δηδηθφηεξα, ν παηδαγσγηθφο ξφινο ζπλάδεη θαη κε ηελ αληίιεςή 

ηνπο γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν σο θνξέα κεηάδνζεο αμηψλ θαη γλψζεσλ. Ωζηφζν, 

δελ αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή σο παξαθηλεηή (Marzano, 

Waters, & McNulty, 2005), πνπ ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Πξνθαλψο, ν ξφινο απηφο θαληάδεη 

αλέθηθηνο ιφγσ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο θαη ηεο 

έιιεηςεο παξνρήο θηλήηξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα απηφ δελ αλαθέξζεθε απφ 

ηνπο Γηεπζπληέο/ληξηεο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλά καο. 

 Δπηπιένλ, νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηεο έξεπλαο καο θάλεθε λα ηάζζνληαη ππέξ ηνπ 

ζπκκεηνρηθνχ κνληέινπ εγεζίαο, ζεσξψληαο πσο ζηε δηνίθεζε εκπιέθεηαη ν χιινγνο 
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Γηδαζθφλησλ θπξίσο, αιιά θαη νη καζεηέο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπληειεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ πιήζνο 

εξεπλψλ (Day et al., 2011· Mulford & Silins, 2003), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 

απνηειεζκαηηθνί Γηεπζπληέο, αθνχ δεκηνπξγήζνπλ αίζζεκα εκπηζηνζχλεο, 

δηακνηξάδνπλ ζηαδηαθά εγεηηθνχο ξφινπο, εθρσξνχλ αξκνδηφηεηεο θαη ππεπζπλφηεηεο 

ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Ωζηφζν, νη παξαπάλσ έξεπλεο 

ηνλίδνπλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εγεζία, ζηνηρείν πνπ δελ αλαδείρηεθε 

ηδηαίηεξα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Σελ πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γνλείο αλέδεημε θαη ε έξεπλα ηεο ηξαβάθνπ (2003). Πην αλαιπηηθά, νη 

Γηεπζπληέο/ληξηεο ηεο έξεπλάο καο ζεσξνχλ πσο ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο αθνξά 

θπξίσο ζέκαηα επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, ηα νπνία επηβεβαηψλνληαη θαη απφ έξεπλα ηεο Μπισλά 

(2005). Ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί θαίλνληαη ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζε φ,ηη έρεη λα 

θάλεη κε ζέκαηα δηδαθηηθήο. Πηζαλφλ, ζεσξνχλ πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θξίλεηαη θαη 

ακθηζβεηείηαη ην έξγν ηνπο. Ωζηφζν, ε έκκεζε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε 

βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά, φζνλ αθνξά ηε κειέηε ηνπο ζην 

ζπίηη, λα ηνπο βνεζήζνπλ, δειαδή, ζην πψο λα καζαίλνπλ, θαη παξάιιεια λα ηα 

ελζαξξχλνπλ ζηελ αλάγλσζε εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ (Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2006).  

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε φισλ απηψλ κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνληαη επηκνξθσηηθέο 

ζπλαληήζεηο γηα ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

 Απφ ηα δεδνκέλα, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα, είλαη εκθαλέο πσο ε αληίιεςε ησλ Γηεπζπληψλ γηα ηνλ ξφιν ηνπο ζε 

δενληνινγηθφ επίπεδν δηαθέξεη απφ ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πξάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηεο έξεπλάο καο 

αληηιακβάλνληαη σο πξσηεχνληα ξφιν ηνπο απηφλ ηνπ δηεθπεξαησηή δηνηθεηηθψλ 

ζεκάησλ. Πξφθεηηαη φκσο γηα έλαλ ξφιν πνπ νη ίδηνη δελ ηνλ επηζπκνχλ, ζεσξψληαο πσο 

ηνπο ζηεξεί πνιχηηκν ρξφλν απφ ηνλ δεχηεξν ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ζηελ πξάμε 

επηηεινχλ, ηνλ παηδαγσγηθφ, δειαδή απηφλ ηεο ελαζρφιεζεο κε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο 

θαη επίδνζεο καζεηψλ. Απνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, πσο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο - δηνηθεηηθήο δηεθπεξαίσζεο δελ έρεη αιιάμεη θάηη, εθφζνλ ηα 

πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο καο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ παιαηφηεξε έξεπλα ηεο 

Παπαλανχκ (1995). 
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 Οη Γηεπζπληέο/ληξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν ηνπο, αθηεξψλνπλ δηαξθψο ρξφλν ζηε κειέηε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ζέκαηα ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σαπηφρξνλα, φκσο, επεζήκαλαλ πσο ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ είλαη μεθάζαξν, πσο ππάξρεη πνιπλνκία θαη ζπρλέο αιιαγέο, κε 

ζπλέπεηα λα νδεγνχληαη ζε ζχγρπζε. Οη παξάγνληεο απηνί δηθαηνινγνχλ θαη ηνλ 

απμεκέλν ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ 

θαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ηεο ηξαβάθνπ (2003), ζχκθσλα κε ηα νπνία είλαη 

κεγάινο ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνθαίλεηαη πσο γλσξίδεη ειάρηζηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

φκσο, είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπλ, φρη κφλν νη Γηεπζπληέο, αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί, 

εμίζνπ θαιά ηελ θείκελε λνκνζεζία.     

 εκαληηθφ εχξεκα είλαη πσο φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο έρνπλ ζέζεη 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ηεο νπνίαο εγνχληαη. Ζ χπαξμε 

νξάκαηνο ζεσξείηαη παξάγνληαο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Ωζηφζν, ην πξνζσπηθφ φξακα ησλ Γηεπζπληψλ δελ αξθεί, 

ρξεηάδεηαη λα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα ην κεηαδψζνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο καζεηέο 

θαη ζηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη νπνηαδήπνηε αιιαγή, ζχκθσλα κε έξεπλα 

ηνπ Παζηαξδή (2012). Σν ζεκείν απηφ φκσο δελ ην έζημαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλάο καο. 

 Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

Γηεπζπληέο/ληξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο ζεσξνχλ πσο απηφ απνηειεί 

θπξίσο επζχλε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη πσο ν δηθφο ηνπο ξφινο πεξηνξίδεηαη, 

θαηά θχξην ιφγν, ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ κε ηα θαηάιιεια επνπηηθά κέζα, ελψ 

ζπάληα δηνξγαλψλνπλ ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

έξεπλα ηεο ηξαβάθνπ (2003). Δμάιινπ, ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, φζνλ αθνξά ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηελ 

εμνηθείσζε ησλ Γηεπζπληψλ κε ηηο Σ.Π.Δ., φπσο πξνέθπςε απφ ζρεηηθή εξψηεζε πνπ 

πξνεγήζεθε. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηηο δειψζεηο ηνπο θάλεθε πσο ζεσξνχλ παξέκβαζε 

ζην έξγν ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο εθπαηδεπηηθψλ ηελ νπνηαδήπνηε δηθή ηνπο εκπινθή ζην 

ζέκα απηφ, ηελ νπνία πηζαλφλ λα ηελ ηαπηίδνπλ κε κηα κνξθή αμηνιφγεζεο. Ωζηφζν, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έκκεζα ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν 

ελζαξξχλνληαο ηελ εηεξνπαξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο εθπαηδεπηηθψλ ίδησλ 

εηδηθνηήησλ θαη ηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα 

ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην 

έπαθξν ηνλ δηδαθηηθφ ηνπο ρξφλν πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο δηαθνπέο θαηά ηε 
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δηδαζθαιία ηνπο, αιιά θαη ηηο δηαηαξαρέο ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πνπ 

νδεγνχλ ζε ρακέλεο δηδαθηηθέο ψξεο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

δεκηνπξγία ζαθψλ θαλνληζκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ καζεκάησλ, ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ νη Γηεπζπληέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ (Παζηαξδήο 

& Παζηαξδή, 2006).  

 Σέινο, νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηεο έξεπλάο καο δελ αμηνινγνχλ ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ελψ θάπνηνη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Ωζηφζν, ε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ πξέπεη λα 

αμηνπνηείηαη γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε καζεηψλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Day et al., 2011· Scheerens et al., 2007). 

 Οη Γηεπζπληέο/ληξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο δήισζαλ πσο ε αλνηρηή 

επηθνηλσλία θαη ν δηάινγνο κε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, θαζψο θαη ε δίθαηε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαδέιθσλ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο θαη 

ελίζρπζεο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σα δεδνκέλα απηά ζπλάδνπλ κε ηελ 

έξεπλα ηεο ηξαβάθνπ (2003) θαη κε έξεπλα ηνπ Παζηαξδή (2012), ν νπνίνο εζηηάδεη 

ζηε δεκνθξαηηθή θαη αλζξψπηλε πξνζέγγηζε ηεο εγεζίαο. Ωζηφζν, έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, νη νπνίεο ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα γίλνληαη 

κφλν φηαλ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο θαη φρη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζηφρν ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηνλ γφληκν δηάινγν. Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα απηή ηελ 

αληίθαζε ζηηο απαληήζεηο ηνπο είλαη ε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 1566/85, αξ.11, θεθ. Σ΄, 

§2: «Οη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο θαη ζε θακηά πεξίπησζε ζε 

ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ». Απηφ πξαθηηθά είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί, κε 

ζπλέπεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη, θπξίσο, εθηφο ηνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνθαιψληαο ηε δπζθνξία, αθφκε θαη ηελ άξλεζε ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηε ζεκαηνινγία ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

ηα θπξίαξρα ζέκαηα είλαη παηδαγσγηθήο θχζεο θαη ζε δεχηεξν επίπεδν, ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηβεβαηψλεηαη 

ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ Γηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο. Παξφια απηά, 

ζε έλα ζρνιείν, πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, είλαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφο ν δηάινγνο γηα ζέκαηα 

δηδαθηηθήο θαη θαηλνηνκίαο.   
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 Δπηπξφζζεηα, ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη 

δηακφξθσζεο πςειψλ πξνζδνθηψλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο, νη Γηεπζπληέο/ληξηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηφληζαλ ηνλ ζεβαζκφ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο φισλ ησλ καζεηψλ, ζηνηρείν πνπ αλαδείρηεθε θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο 

Μπισλά (2005). πγθεθξηκέλα, ε Μπισλά ζηελ έξεπλά ηεο δηαπίζησζε πσο νη 

δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν, ηελ θαηαγσγή θαη ηελ εζληθφηεηα είλαη ειάρηζηεο. 

Ωζηφζν, δελ έδσζαλ ζαθείο πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα βειηηψζνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ζηήξημεο 

ηνπο απφ ηελ πνιηηεία, ηελ νπνία επεζήκαλαλ. Δηδηθφηεξα, ειάρηζηνη αλαθέξζεθαλ 

ζηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη θαλείο ζε κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηδαρηεί ν θάζε καζεηήο πψο λα καζαίλεη, αλάινγα κε ηα 

δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2006). Πηζαλφλ, ζεσξνχλ, φπσο 

θάλεθε θαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πσο δελ πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο.  

 Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε ζεηηθή ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ/λξηψλ ηεο 

έξεπλάο καο απέλαληη ζηε δηά βίνπ κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ο ζπγθεθξηκέλνο ξφινο ησλ Γηεπζπληψλ ζεσξείηαη 

παξάγνληαο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Marzano, Waters, & McNulty (2005) θαη ζπκθσλεί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηφο καο, ην νπνίν έρεη παξαθνινπζήζεη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία πνιιέο 

επηκνξθψζεηο. Δπίζεο, ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή - δηά βίνπ καζεηή ηνλίδεηαη θαη απφ ηελ 

έξεπλα ηνπ Παζηαξδή (2012), κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη πσο, φηαλ νη ίδηνη νη 

Γηεπζπληέο επηκνξθψλνληαη, κπνξνχλ λα πείζνπλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθψζεηο. 

 Αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δε δηαθαίλεηαη κία μεθάζαξε ηάζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ηεο έξεπλάο καο σο πξνο ηε δηεχξπλζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ωζηφζν, παξαηεξείηαη έλα κηθξφ πξνβάδηζκα ησλ Γηεπζπληψλ πνπ 

επηζπκνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο. Μάιηζηα, νη αξκνδηφηεηεο απηέο  

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ομχκσξν φκσο 

είλαη πσο νη ίδηνη, ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε, εμέθξαζαλ ηελ άπνςε πσο γηα ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο ππεχζπλνο είλαη κφλν ν ρνιηθφο χκβνπινο. Δχινγα, ινηπφλ, γελλάηαη ην 

εξψηεκα, θαηά πφζν νη Γηεπζπληέο έρνπλ ηελ θαηάξηηζε λα επηιέμνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην ζπλνιηθφ, θαη φρη κφλν γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπο 

έξγν. Καη ζπλαθφινπζα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα απηά, αλ ζα πξέπεη λα 

εκπιέθνληαη ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. Παξφκνηα είλαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο 
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Παπαλανχκ (1995), κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ έξεπλά ηεο ήηαλ κηθξφο ν αξηζκφο ησλ 

Γηεπζπληψλ πνπ επηζπκνχζε λα έρεη ιφγν ζηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

εξγαζηνχλ ζην ζρνιείν ηνπο.  

 Σέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα απνηειεί φηη φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο Γηεπζπληέο/ληξηεο επηζπκνχλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία απφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ηελ νπνία 

δηνηθνχλ, θπξίσο γηα ζέκαηα ιεηηνπξγηθά, αιιά θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο 

θαη γηα ηελ επηινγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Γηαθαίλεηαη, δειαδή, ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε 

ππέξ ελφο απηνδηνηθνχκελνπ ζρνιείνπ κε ζηφρν ηελ απνδέζκεπζε απφ ηε 

γξαθεηνθξαηία θαη ηελ άκεζε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζεη έλα ζρνιείν, ρσξίο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη έγθξηζεο 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Δπηπξφζζεηα, ε απνθέληξσζε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 

ζα βνεζήζεη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο κε θξηηήξην ην θνηλσληθφ 

ζπγθείκελν θαη ηηο γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθνπλ (Day et al., 

2011). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ε ίδηα ηάζε, ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ, θάλεθε θαη 

απφ ηελ έξεπλα ηεο Παπαλανχκ (1995).   

7.2 πκπεξάζκαηα 

 Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ε παξνχζα έξεπλα, πξνέθπςε ν θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ξφινο ηνπ 

Γηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μέζσ ηεο έξεπλάο καο  

δηεξεπλήζακε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη Γηεπζπληέο γηα ηνλ ξφιν ηνπο θαη εηδηθφηεξα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο άζθεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Οη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηεο έξεπλάο καο αληηιακβάλνληαη σο απνηειεζκαηηθφ ην 

ζρνιείν εθείλν πνπ κεηαδίδεη πξσηίζησο εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο, αιιά θαη βαζηθέο 

γλψζεηο. ην πιαίζην απηφ, εθηηκνχλ πσο ν δηεθπεξαησηηθφο ξφινο, πνπ θαηά θχξην 

ιφγν επηηεινχλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο ζηεξεί ρξφλν απφ ηνλ 

ζπληνληζηηθφ – νξγαλσηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαη 

επηζπκνχλ κεγαιχηεξε απηνλνκία απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα 

επηιακβάλνληαη άκεζα ησλ ζεκάησλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο θαη λα ιακβάλνπλ ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο γηα απηή κε βάζε ην θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ζπγθείκελν ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη. Παξάιιεια, ζέινπλ λα 

απνδεζκεπηνχλ απφ ηελ θεληξηθή αξρή, πνπ επηβάιιεη νκνηφκνξθεο απνθάζεηο ρσξίο 
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λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Αθφκε, ζεσξνχλ πσο πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Δπίζεο, απφ ηελ έξεπλά καο πξνέθπςε πσο νη ζπκκεηέρνληεο Γηεπζπληέο/ληξηεο 

πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο, ηξφπνπο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, θξνληίδνπλ λα είλαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ζέκαηα 

δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, πηνζεηψληαο ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηά βίνπ κάζεζε. 

Δπίζεο, είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο Σ.Π.Δ. θαη πξνσζνχλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αλνηρηήο 

επηθνηλσλίαο επηδηψθνπλ έλα ζπκκεηνρηθφ κνληέιν εγεζίαο κε ελεξγφ ξφιν, θπξίσο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ ησλ καζεηψλ θαη ζε αθφκε πην 

πεξηνξηζκέλν ησλ γνλέσλ. Δπηπιένλ, έρνπλ θάπνην φξακα γηα ην ζρνιείν, θαζψο ζέηνπλ 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη πσο ε πξσηαξρηθή ηνπο 

κέξηκλα επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα παηδαγσγηθά, πνπ άπηνληαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

θνηλσληθήο θαη εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

πξνζέγγηζήο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Παξφια απηά, φκσο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζε θάπνηνπο ηνκείο 

πνπ, φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζπληεινχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα, αλ θαη επηζπκνχλ ηε 

ζπλεξγαζία, δείρλνπλ επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηνπο γνλείο θαη ζέινπλ λα ηνπο 

εκπιέμνπλ κφλν ζε θάπνηεο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Καηά παξφκνην ηξφπν, 

απνθεχγνπλ ηηο πνιιέο ζπλειεχζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, αλ θαη επηδηψθνπλ ηνλ 

δηάινγν θαη ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πγηέο 

ζρνιηθφ θιίκα εκπηζηνζχλεο. Θα ιέγακε, ινηπφλ, πσο ρξεηάδεηαη αθφκε δνπιεηά γηα 

ηελ πηνζέηεζε ελφο πιήξνπο ζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ εγεζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

 Αθφκε, αλ θαη δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

ςπρνινγίαο ησλ καζεηψλ, αληηιακβαλφκελνη ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν, εληνχηνηο 

παξαγλσξίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

δηδαζθαιίαο, ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ θαη ζπλαθφινπζα ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηηεπγκάησλ απηψλ πξνο αλαηξνθνδφηεζή ηνπο. Έηζη, πεξηνξηζκέλεο 

ήηαλ νη πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, θαη εζηίαδαλ θπξίσο 

ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ κε επνπηηθά κέζα. Αληίζηνηρα, πεξηνξηζκέλεο πξνηάζεηο 

έθαλαλ θαη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ καζεηέο, 

πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα λα 
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βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο. Μάιηζηα, ηα πνξίζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίθαζε κε 

ηηο απαληήζεηο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζε άιιν εξεπλεηηθφ εξψηεκα. πγθεθξηκέλα, αλ 

θαη ηαπηίδνπλ ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν κε ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, εληνχηνηο νη ίδηνη 

ζεσξνχλ πσο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ειάρηζηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

 πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ηεο έξεπλάο καο 

αληηιακβάλνληαη κφλν θάπνηεο πηπρέο ηνπ πνιπζχλζεηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ λα 

επηηειέζνπλ. πγθεθξηκέλα, έρνπλ ζαθή αίζζεζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο νξγαλσηψλ, 

ζπληνληζηψλ, ξπζκηζηψλ ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ, δηα βίνπ καζεηψλ θαη εθπξνζψπσλ 

ηνπ ζρνιείνπ, πνπ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κεξηκλνχλ γηα ηε κεηάδνζε εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ ζηνπο 

καζεηέο. Παξάιιεια, είλαη ζεηηθνί ζηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

αμηνινγεηή. Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ν ξφινο ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα παξαπάλσ. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνί είλαη θαη νη ξφινη ηνπ κέληνξα θαη εηδηθνχ ζε ζέκαηα δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηνπ ππνθηλεηή θαη θαηαιχηε αιιαγψλ, πνπ 

εκπλέεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη νπνίνη δελ 

επηζεκάλζεθαλ απφ ηνπο Γηεπζπληέο/ληξηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο καο είλαη εκθαλέο πσο νη ζπκκεηέρνληεο 

Γηεπζπληέο/ληξηεο ζηελ πξάμε δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηνλ δηεθπεξαησηηθφ ηνπο 

ξφιν, παξφιν πνπ δειψλνπλ πσο επηζπκνχλ ην αληίζεην. Απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζην  

ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, αιιά πηζαλφλ θαη ζηελ έιιεηςε 

ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ εθ κέξνπο ηνπο. Δχινγα, ινηπφλ, γελλάηαη 

ην εξψηεκα, ζε πνην βαζκφ είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ξφιν, κε 

δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο, ζην πιαίζην ελφο απηνδηνηθνχκελνπ ζρνιείνπ. Έλαλ ξφιν 

πνπ ζα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλνο κε ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο θαη ιηγφηεξν κε απηή ηεο 

δηνίθεζεο.  

7.3 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα θαη πξαθηηθή εθαξκνγή 

 Απφ ηα δεδνκέλα θαη επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέθπςε κηα ζεηξά 

λέσλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο αλαθνξέο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζηα επηπξφζζεηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα 

καο, θαζψο θαη ζηε ζπλαθφινπζε φμπλζε ησλ αδπλακηψλ πνπ πξνυπήξραλ, θαιφ ζα 

είλαη λα εξεπλεζεί πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ 
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έξγνπ ηνπο ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο ζηήξημεο απφ ηε κεξηά ηεο πνιηηείαο. Δπηπιένλ, αμίδεη 

λα εμεηαζηεί πνηα είδε ή πεγέο ππνζηήξημεο (π.ρ. θνηλσληθέο ππεξεζίεο, δήκνο) ζα 

ήζειαλ λα έρνπλ, δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο ηεο πνιηηείαο γηα επαξθή ζηήξημή ηνπο. 

Δπίζεο, πνηα βνήζεηα πξνζδνθνχλ λα ιάβνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο, π.ρ. Γηεπζπληέο άιισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνλ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο.   

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε δηεμαγσγή έξεπλαο κε ζηφρν ηε 

ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ Γηεπζπληψλ κε ζπνπδέο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε κε 

εθείλεο Γηεπζπληψλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη αλάινγεο ζπνπδέο. Δηδηθφηεξα, ιφγσ ηνπ 

απμεκέλνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηιέγεη λα εκβαζχλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, κέζσ Μεηαπηπρηαθψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ζα ήηαλ 

ρξήζηκε ε δηεμαγσγή πνζνηηθήο έξεπλαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γηεπζπληψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη 

ζπνπδέο απηέο βνήζεζαλ ηνπο Γηεπζπληέο ζην έξγν ηνπο ζηελ πξάμε θαη ζα εθηηκεζεί ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηνπζησζεί ε ζεσξία ζε πξάμε. 

 Δπηπιένλ, ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο καο κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο, βαζηζκέλεο ζηα δεδνκέλα πνπ ιάβακε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή ζρνιείνπ ζε επηκέξνπο 

παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, σθέιηκν ζα ήηαλ ε νκάδα – 

ζηφρνο λα ζπκπεξηιακβάλεη εθηφο απφ Γηεπζπληέο, θαη εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, αιιά 

θαη ρνιηθνχο πκβνχινπο, γηα ηελ θαιχηεξε δηαζηαχξσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ πξνεηνηκαζίαο ή επηκφξθσζεο 

Γηεπζπληψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφο ν πνιχπιεπξνο ξφινο ηνπο, φζνλ αθνξά 

ζέκαηα δηνηθεηηθά, παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά. Δλδεηθηηθά, ζηεξηδφκελνη ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ζηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, 

ην ζπγθεθξηκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο ζεκαηηθέο: 

1. Θέκαηα εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο. 

2. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

3. Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

4. Γηδαθηηθέο κέζνδνη θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο. 

5. Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. 
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 πσο εχθνια κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ, ην εχξνο ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ δελ 

επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε κηαο επηκφξθσζεο δηάξθεηαο κεξηθψλ εκεξψλ ή αθφκα θαη 

ιίγσλ εβδνκάδσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, απαηηείηαη κία 

αξθεηά πην εθηεηακέλε ζε ρξνληθή δηάξθεηα επηκφξθσζε, ε νπνία εθηφο απφ ηηο δηά  

δψζεο ζπλαληήζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εμ απνζηάζεσο καζήκαηα. Σέινο, 

αλαγθαία θξίλεηαη θαη ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ Γηεπζπληψλ γηα κεξηθνχο κήλεο, πξηλ 

αλαιάβνπλ γηα πξψηε θνξά ηα θαζήθνληά ηνπο, γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ησλ φζσλ 

ζεσξεηηθά δηδάρηεθαλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιεπζε ελφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο επψαζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ, ζα ηνπο 

θαηαζηήζεη έηνηκνπο λα αληαπνθξηζνχλ κε ιηγφηεξν άγρνο θαη πεξηζζφηεξε 

απηνπεπνίζεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ηνπο ξφινπ. 

 Αθφκε, ζεσξείηαη ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζεί έλα εγρεηξίδην εθπαηδεπηηθήο 

λνκνζεζίαο, ην νπνίν ζα απνηειεί κία θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα πην βαζηθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σν εγρεηξίδην απηφ είλαη 

αλαγθαίν λα επηθαηξνπνηείηαη, θαζψο νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη αληηθαηαζηάζεηο 

δηαηάμεσλ είλαη ζπρλέο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα 

δηεπθνιπλζνχλ νη Γηεπζπληέο, θαη ηδηαίηεξα φζνη αλαιακβάλνπλ γηα πξψηε θνξά, ζην 

έξγν ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ν ρξφλνο πνπ ζα αθηεξψλνπλ ζηελ 

αλαδήηεζε λφκσλ, εγθπθιίσλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη ζα απνθεπρζεί ε 

ζχγρπζε θαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ιφγσ ηεο πνιπλνκίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ 

ρξφλν ηνπο θαη γηα ηνπο άιινπο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ, πέξα απφ ηνλ 

δηνηθεηηθφ θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ζεσξείηαη αλαγθαία ε 

κειέηε ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνχ θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη, σο δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί, νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη εθείλνη ηε λνκνζεζία. 

 Σέινο, πξνηείλεηαη λα εληζρπζεί ε απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε 

ηαπηφρξνλε απνδέζκεπζή ηνπο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζπλαθφινπζα ηε 

γξαθεηνθξαηία. Απηφ απνηειεί, άιισζηε, θαη απαίηεζε ησλ ίδησλ ησλ Γηεπζπληψλ, 

φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα 

εληζρπζεί νπζηαζηηθά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εθφζνλ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε ην ζπγθείκελν θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ε 

κειέηε ησλ νπνίσλ, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

(Brauckmann & Pashiardis, 2011· Day et al., 2011), είλαη θαζνξηζηηθή γηα έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν. Πην αλαιπηηθά, πξνηείλεηαη νη Γηεπζπληέο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε βάζε ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

αλήθεη ην ζρνιείν. 

7.4 Πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο ηεο έξεπλαο 

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε πσο ν ζχλζεηνο 

θαη πνιπζρηδήο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο δελ είλαη 

εθηθηφ λα εμαληιεζεί ζην πιαίζην κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο, δεδνκέλεο ηεο επηινγήο ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζε κία κηθξή ζε 

ηνπηθή εκβέιεηα πεξηνρή (λνκφο Κηιθίο), δελ επηηξέπνπλ ηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο. Άιισζηε, απηφ δελ απνηειεί θχξην ζηφρν ζηηο έξεπλεο κε 

πνηνηηθή κέζνδν θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δε κεηψλεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

Σέινο, αδπλακία ηεο έξεπλαο απνηειεί ε εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ησλ Γηεπζπληψλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε ζπλέληεπμε απηναλαθνξψλ σο 

ην κνλαδηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Γηα ηε δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

ησλ απνηειεζκάησλ ζα κπνξνχζε, εθ παξαιιήινπ, λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο 

ηεο παξαηήξεζεο (shadowing) ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο απφ ηελ εξεπλήηξηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκθσλία ιφγσλ θαη πξάμεσλ. 
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Γ. Ννκνζεζία – Κπβεξλεηηθά έγγξαθα 

 

Έγγξαθν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. – ΗΝ.ΔΠ. κε αξ. πξση. 91876/ΗΘ/08-08-2012 γηα ηελ 

 «Πξφζθιεζε  πκκεηνρήο γηα ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα Πηζηνπνηεηηθνχ 

 δηνηθεηηθήο επάξθεηαο γηα ηνπο Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

 Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

Νφκνο ππ’ αξηζ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167/Α΄/30-09-1985) γηα ηε «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

 Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Νφκνο ππ’ αξηζ. 3848 (ΦΔΚ 71/Α΄/19-05-2010) γηα ηελ «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

 εθπαηδεπηηθνχ - θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ 

 εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

Π. Γ. 152/05-11-2013 (ΦΔΚ 240, η. Α΄) γηα ηελ «Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

 Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

Π.Γ. 104/1979 (ΦΔΚ 23 Α΄) «Πεξί ζρνιηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έηνπο, ππεξεζηαθψλ 

 βηβιίσλ, εγγξαθψλ, κεηεγγξαθψλ, θνηηήζεσο, δηαγσγήο θαη ηηκεηηθψλ 

 δηαθξίζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο». 

Τπ. Απ. 353/1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340/2002) «Καζνξηζκφο ησλ 

 εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

 πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ 

 δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ 

 ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ».  

ΦΔΚ 318/2011, αξηζ. 8440 γηα ηνλ «Καζνξηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 

 θαη ξχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ απηψλ». 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Α: Δλεκεξσηηθό θπιιάδην πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 

 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ  

«ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 

Δλεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
 

Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα απνηππσζνχλ νη απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Κηιθίο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Σα απνηειέζκαηά ηεο ζα αμηνπνηεζνχλ 

γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. (Μ.Γ.Δ.). 

 

Εγγύηζη εμπιζηεςηικόηηηαρ και ανωνςμίαρ 

Ζ ζπλέληεπμε δηεμάγεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο αλσλπκίαο θαη ερεκχζεηαο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα αμηνπνηεζνχλ κφλν 

γηα ηελ παξνχζα έξεπλα θαη είλαη εκπηζηεπηηθέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία πνπ ζαο δεηνχληαη είλαη ειάρηζηα θαη κφλν φζα θξίλνληαη πσο εμππεξεηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ζπνπδέο, επηκνξθψζεηο, πξνυπεξεζία ζε 

ζέζεηο επζχλεο. Δπηπιένλ, ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ζαο «θσηνγξαθίδνπλ» θαη λα 

πξνδίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ζαο, φπσο ειηθία, εηδηθφηεηα έρνπλ παξαιεηθζεί, δεδνκέλνπ 

ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζηνλ λνκφ. 

 

Τπόπορ διεξαγωγήρ ηηρ έπεςναρ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη κέζσ αηνκηθήο ζπλέληεπμεο. Ζ ζπλέληεπμε ζα 

δηεμαρζεί πξφζσπν κε πξφζσπν θαη ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 30 ιεπηά, ζην πιαίζην κηαο 

θηιηθήο ζπδήηεζεο. Οη εξσηήζεηο ζα είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηα εξψηεζε δελ είλαη απνιχησο θαηαλνεηή, ζα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα.  

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεηε 

θαη επειπηζηψ ε φιε δηαδηθαζία λα απνηειέζεη αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ γηα φινπο 

καο. 

   

Με εθηίκεζε, 

Μακάθνπ Κπξηαθή 
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Παξάξηεκα Β: Οδεγόο ζπλέληεπμεο 

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ, δεχηεξν πηπρίν; 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.; ε πνην επίπεδν; 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο; 

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ; Αλ φρη, πφζα ρξφληα είζηε 

Γηεπζπληήο ζρνιείνπ; 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ;  

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; Γηα πνηα 

ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  
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19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;   
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Παξάξηεκα Γ: πλεληεύμεηο 

Γ1     

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Γπκλάζην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Γηδαθηνξηθφ ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο κνπ». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Ναη. Έρσ επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ. ην επίπεδν 1». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Έρσ παξαθνινπζήζεη πνιιέο θαη γηα δηάθνξα ζέκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ γηα Η/Τ, 

Γηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ». 

  

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Όρη, δελ είλαη ε πξψηε θνξά. Δίκαη Γηεπζπληήο γηα έλαηε ρξνληά». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Τπεχζπλνο Δ.Κ.Φ.Δ.». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

«Απνηειεζκαηηθφ είλαη έλα ζρνιείν ην νπνίν ζα θαηαθέξεη ζε βάζνο ρξφλνπ λα 

επεξεάζεη, ηφζν ηνπο καζεηέο, φζν θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, φρη κφλν ζε γλσζηηθφ, 

αιιά θαη ζε ςπρνινγηθφ, πλεπκαηηθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Άκεζα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξνχκε λα δνχκε». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Καηαξράο, λνκίδσ πσο ε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο είλαη πνιχ βαζηθή. Όρη φκσο κηα 

λνκηκφηεηα άηεγθηε, αιιά ζα πξέπεη λα πεξλά απφ αλζξψπηλα θίιηξα. Θα πξέπεη, 



97 
 

δειαδή, λα αλαγλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θάζε καζεηή θαη 

θαζεγεηή γηα λα ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη θαη λα ηνπο ρεηξίδεηαη αλάινγα. Πνιχ 

ζεκαληηθφο είλαη θαη ν παηδαγσγηθφο – θαζνδεγεηηθφο ηνπ ξφινο». 

 

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«Ναη, ηππηθά αζθνχλ θαη νη ππνδηεπζπληέο. Μπνξεί φκσο λα είλαη εγεηηθέο 

θπζηνγλσκίεο θαη νη θαζεγεηέο, θαη θπξίσο νη παιαηφηεξνη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο». 

  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«Σα ζέκαηα πνπ ζε απαζρνινχλ θπξίσο είλαη ιεηηνπξγηθά, ηερληθήο θχζεσο θαη 

δηνηθεηηθά, π.ρ. ηη θελά απφ θαζεγεηέο έρεηο. Καιείζαη ζπρλά λα δηαρεηξηζηείο ηελ 

αδπλακία ή ηελ θελφηεηα ησλ πξντζηακέλσλ αξρψλ θαη φρη πξνβιήκαηα πνπ 

νθείινληαη ζε δηθή ζνπ νιηγσξία. Απηφ είλαη ην δπζάξεζην. ε δεχηεξν επίπεδν, 

αζρνιείζαη κε πξνβιήκαηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Πξψηα φκσο έξρνληαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ζέκαηα».  

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

«Πιένλ, λαη. Θεσξψ πσο κεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζηε δηνίθεζε θαηέρσ αξθεηά θαιά 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη δε ρξεηάδεηαη λα αθηεξψλσ πνιχ ρξφλν ζε απηφ. Μφλν αλ 

πξνθχςεη θάηη θαηλνχξην, ζα αζρνιεζψ».  

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Όηαλ αλαιάβεηο γηα πξψηε θνξά, φπνην φξακα θαη λα έρεηο, πξέπεη λα θηλεζείο αξγά 

κε κηθξέο παξεκβάζεηο, γηαηί ζα βξεηο αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Απηφ πνπ κε ελδηέθεξε 

θαη πηζηεχσ πσο ην πινπνίεζα είλαη λα παξέρσ θαιή νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη λα δεκηνπξγήζσ έλα επράξηζην θιίκα, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα 

είλαη ςπρηθά ήξεκνη, ψζηε λα είλαη απνδνηηθνί ζην έξγν ηνπο». 

 

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  
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«Γελ κπνξψ λα παξέκβσ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαδέιθσλ. Σν κφλν πνπ 

κπνξψ λα θάλσ είλαη ε πξφζθιεζε ρνιηθψλ πκβνχισλ πξνο ελεκέξσζε ηεο θάζε 

εηδηθφηεηαο». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«Πξνζπαζψ λα επηθνηλσλψ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ βαζηδφκελνο πάληα ζε ινγηθά 

επηρεηξήκαηα θαη λα είκαη δίθαηνο». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; 

Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Άπνςή κνπ είλαη πσο, πέξα απφ ηηο ηαθηηθέο, ζπλεδξηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ιίγεο 

θαη κφλνλ φηαλ ππάξρεη ιφγνο. Καη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλεο θαη 

δνκεκέλεο, έηζη ψζηε λα κελ μεθεχγνπλ απφ ην ζέκα γηα ην νπνίν ζπγθαινχληαη. 

Γπζηπρψο, νη ζπλάδειθνη πνιιέο θνξέο θαηαιήγνπλ λα ζπδεηνχλ γηα άζρεηα ζέκαηα 

απφ ηνλ ιφγν ζπλεδξίαζεο. Κπξίσο νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη γηα ζέκαηα παηδαγσγηθά, 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά καζεηψλ. Καη θπζηθά, γηα φια ηα ζέκαηα 

πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπδεηεζνχλ ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο». 

  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  

«Θεσξψ πσο ν δηάινγνο είλαη ην βαζηθφ κέζν αληηκεηψπηζεο ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιεκάησλ. Βέβαηα, αλ εμαληιεζνχλ φια ηα πεξηζψξηα θαη ν δηάινγνο δελ 

απνδψζεη, δελ απνθιείνληαη θαη νη πνηλέο». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ θάλεηο ηίπνηα. Η ελζσκάησζε έξρεηαη απφ κφλε ηεο κέζα 

απφ ην πξνζσπηθφ ζνπ παξάδεηγκα. Με απηφ ελλνψ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηνλ 

ζεβαζκφ θαη ην γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ καζεηή πνπ εθδειψλεηαη κέζα απφ φιε ηε 

ζηάζε ζνπ».  
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18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  

«Όρη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Έρσ κηα ηδέα πεξί ηνπ ηη γίλεηαη. Αλ ήκνπλ ζε Λχθεην ζα 

παξαθνινπζνχζα ηηο επηηπρίεο εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζην Παλεπηζηήκην. Οχησο ή 

άιισο, δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη, δελ κπνξείο λα παξέκβεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλ δηαπηζηψζεηο πσο θάπνηνο δελ θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

«αθψο θαη πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ρσξίο φκσο ν ξφινο ησλ 

γνλέσλ λα είλαη παξεκβαηηθφο. Σν ζρνιείν δηνηθείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ 

χιινγν Γηδαζθφλησλ. Ο χιινγνο Γνλέσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε ζέκαηα 

νηθνλνκηθά, π.ρ. λα ζηεξίμεη ην ζρνιείν γηα ηελ αγνξά ελφο βηληενπξνβνιέα. 

πλεξγαδφκαζηε γεληθά κε ηνπο γνλείο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά, φκσο θαιφ είλαη λα έρνπλ κεησκέλε παξέκβαζε».   

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Οχηε ε εκπεηξία, αιιά νχηε ηα ζεκηλάξηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, θαηά ηε γλψκε 

κνπ. Η βειηίσζε εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπ λα αιιάμεη θαη λα εθαξκφζεη φζα άθνπζε. Δπνκέλσο, ζα έιεγα πσο ε επηηπρήο 

εγεζία είλαη ζέκα πξνζσπηθφηεηαο θαη κφλνλ». 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ, αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα απζηεξνπνηεζνχλ θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ, γηαηί κε δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο έλαο αλίθαλνο 

Γηεπζπληήο κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλνο. ην ζεκείν απηφ λα πξνζζέζσ πσο ε επηινγή 

ησλ Γηεπζπληψλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη απφ ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζή ζαο, θπξίσο πξέπεη λα 

δηεπξπλζνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο θαζεγεηέο. Θα ήζεια λα είρα ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγήζσ ην δηνηθεηηθφ θαη ην παηδαγσγηθφ ηνπο έξγν θαη λα επηβξαβεχζσ ηνπο 

εξγαηηθνχο, λα ηνπο δψζσ έλα κπφλνπο γηα λα αιιάμνπλ βαζκφ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα 

επηιέγσ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγάδνκαη σο Γηεπζπληήο». 
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22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«Ναη, είκαη ππέξ ηνπ απηνδηνηθνχκελνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο. 

Οη απνθάζεηο, ηφζν γηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα, φζν θαη γηα ζέκαηα αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πηζηεχσ πσο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, αλάινγα κε ηνπο καζεηέο θαη ην ζρνιείν. Γελ έρνπλ νη 

καζεηέο φισλ ησλ ζρνιείσλ ηηο ίδηεο αλάγθεο». 

 

 

Γ2    

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Γπκλάζην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Όρη, δελ έρσ άιια ηππηθά πξνζφληα, πέξαλ ηνπ πηπρίνπ κνπ». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Έρσ πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ. ζην επίπεδν 1, ρσξίο λα πεξάζσ απφ ηελ 

επηκφξθσζε». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο; 

«Έρσ παξαθνινπζήζεη δηάθνξα επηκνξθσηηθά κε ζεκαηνινγία ζηελ ςπρνινγία, ζηε 

δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αξθεηά άιια, αιιά, δπζηπρψο, δελ ήηαλ 

επνηθνδνκεηηθά. Αηζζάλνκαη πσο δε κε βνήζεζαλ». 

 

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Όρη, δελ είλαη ε πξψηε θνξά. Δίκαη Γηεπζπληήο γηα έλαηε ρξνληά». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Τπνδηεπζπληήο γηα έμη ρξφληα». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 
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«Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Να έρεη ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ, έηζη ψζηε λα γίλεη πην 

ειθπζηηθφ θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ είλαη πην αδηάθνξνη». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Σν πην βαζηθφ απφ φια είλαη ν παηδαγσγηθφο ηνπ ξφινο. Να είλαη θνληά ζηα παηδηά 

θαη λα έρεη πνιχ θαιή επαθή καδί ηνπο θαη λα ηα αγαπάεη, γηαηί απηφ ην 

θαηαιαβαίλνπλ ακέζσο, έρνπλ δηαίζζεζε ηα παηδηά».  

 

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«Πξνζσπηθά δελ πηζηεχσ ζηελ εγεζία, πνπ αθνξά κφλν έλαλ, πηζηεχσ ζηελ νκαδηθή 

δνπιεηά. Άξα φινη φζνη κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ, θαζεγεηέο, καζεηέο, γνλείο, αθφκε θαη ν θπιηθεηάξρεο θαη νη 

θαζαξίζηξηεο. Ο θαζέλαο αλάινγα κε ηνλ ξφιν ηνπ. Άιινο, βέβαηα, κπνξεί λα έρεη πην 

βαξχλνληα ξφιν θαη άιινο ιηγφηεξν». 

  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα ηεξάζηηα θαη αλνχζηα γξαθεηνθξαηία πνπ καο απαζρνιεί 

ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαηαθέξλσ θαη αζρνινχκαη πεξηζζφηεξν 

κε ηνπο καζεηέο».  

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

«Όρη, δελ κπνξψ λα πσ πσο αηζζάλνκαη επαξθήο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Τπάξρεη κεγάιε 

ζχγρπζε, ν έλαο λφκνο αλαηξεί ηνλ άιινλ. Αλαγθαζηηθά, θαη αθηεξψλσ αξθεηφ ρξφλν 

γηα λα μεδηαιχλσ θάπνηα ζέκαηα». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Ναη, αλαδηακφξθσζα ην ζρνιείν, έθηηαμα ππνδνκέο. Έςαμα γηα ρνξεγνχο γηα λα 

πεηχρσ απηά πνπ ήζεια γηα ην ζρνιείν. Βέβαηα, ηφηε νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ήηαλ 

θαιχηεξεο...». 
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13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

«Απηφ ην ζέκα αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ πκβνχισλ, νπφηε σο Γηεπζπληήο δελ 

αλαθαηεχνκαη θαζφινπ. Δμάιινπ, δελ έρσ γλψζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Δγψ ην 

κφλν πνπ κπνξψ λα θάλσ είλαη λα θξνληίζσ γηα ηε ζρέζε κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

γνλείο». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«εκαληηθφ είλαη λα κελ αθήλεηο νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε λα εμειηρζεί. Μφιηο 

αληηιεθζείο θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ην ζπδεηήζεηο αλνηρηά κε φινπο. Δπίζεο, 

επηδηψθσ ηε ζπλεξγαζία φισλ, γηα λα δεζεί ν χιινγνο. Σν θπξηφηεξν φκσο γηα κέλα 

είλαη λα είζαη δίθαηνο κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα κελ θάλεηο δηεπθνιχλζεηο κφλν 

ζε θάπνηνπο, π.ρ. ζην σξνιφγην πξφγξακκα, αιιά λα ζέβεζαη ηηο αλάγθεο φισλ». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; Γηα πνηα 

ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Όζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο. Αλαιακβάλσ εγψ ηελ επζχλε γηα ηα παηδηά θαη δελ ηα 

κεηαθέξσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Δμάιινπ, έρνπκε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη δελ 

πεξηκέλνπκε λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα κέζσ ηεο ζπλεδξίαζεο. Σν ζπλεζέζηεξν ζέκα 

κηαο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο είλαη ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ». 

 

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  

«Σν ζπλερέο θαη έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά, ε αγάπε πξνο απηνχο ιεηηνπξγεί 

ζεηηθά. Η θνπβέληα κπνξεί λα βνεζήζεη, φρη φκσο νη πνηλέο». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«Σα ηκήκαηα έληαμεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Παιεχνπκε γηα απηφ, αιιά δελ 

εγθξίλνληαη πάληα. Δηδηθά, ηψξα κε ηελ θξίζε. Δλλνείηαη πσο ξαηζηζκφο δελ ππάξρεη 

εθ κέξνπο καο θαη θαιιηεξγνχκε έλα θιίκα ζεβαζκνχ».  
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18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  

«πδεηάκε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηηο επηδφζεηο, αιιά δελ θάλνπκε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

«Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Απηφ 

είλαη ην πξσηαξρηθφ». 

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Πεξηζψξηα βειηίσζεο πάληα ππάξρνπλ. Σα ζεκηλάξηα θαη νη επηκνξθψζεηο κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ, κφλν αλ νη επηκνξθσηέο είλαη γλψζηεο θαη άλζξσπνη κε εκπεηξία ζηελ 

ηάμε, φρη ζεσξεηηθνί. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη ράζηκν ρξφλνπ. Γηα απηφ θαη 

είκαη πνιχ επηθπιαθηηθφο σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο». 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

      «Όρη, δελ πηζηεχσ πσο ρξεηάδεηαη θάηη ηέηνην». 

 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

      «Θα ήζεια λα έρσ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη    

       λα παξαθάκπηεηαη ε γξαθεηνθξαηία, πνπ καο εμαληιεί ζε θαζεκεξηλή βάζε».  

 

 

Γ3     

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Γπκλάζην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Μεηαπηπρηαθφ (M.sc.) ζηελ εηδηθφηεηά κνπ». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  
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«Ναη. Έρσ επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ. ην επίπεδν 1. ηελ εηδηθφηεηα 

κνπ (γπκλαζηήο) δελ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο επηκφξθσζε θαη πηζηνπνίεζε επηπέδνπ 2. 

Έρσ φκσο ην ECDL». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Πάξα πνιιά. Δθηφο απφ ηελ επηκφξθσζε ζηε Γηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έρσ 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθψζεηο ζην αληηθείκελφ κνπ, ηελ πξνπνλεηηθή, αιιά θαη ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή». 

  

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Όρη, δηαλχσ ηελ έθηε ρξνληά». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Όρη, δελ ήκνπλ ζε θάπνηα άιιε ζέζε επζχλεο». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

«Απνηειεζκαηηθφ είλαη έλα ζρνιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ αμίεο 

θαη αξρέο, δειαδή αγσγή. Θα ηα κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο. Καη, βέβαηα, ζα απνθηήζνπλ γλψζεηο πνπ ζα ηηο εκπεδψζνπλ θαη ζα 

ηηο αθνκνηψζνπλ θαη ζα κπνξνχλ θαηφπηλ λα ηηο κνηξαζηνχλ». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Θεσξψ πσο ν Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο 

ζηελά, λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα ζηέθνληαη αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ. εκαληηθφο, 

αθφκε, είλαη ν ζπληνληζηηθφο θαη νξγαλσηηθφο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή». 

 

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ. Δμάιινπ, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ ηάμε, φηαλ 

δηδάζθεη, είλαη εγέηεο». 
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10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«Γπζηπρψο, ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κνπ ηνλ αθηεξψλσ ζε ζέκαηα πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο, γηαηί πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην παιηφ θαη θξνληίδσ, φζν γίλεηαη λα έρεη κηα 

εππαξνπζίαζηε εηθφλα θαη λα είλαη αζθαιέο. Δπίζεο, αζρνινχκαη πάξα πνιχ κε 

ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρνινγίαο ησλ καζεηψλ».  

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

«Αθηεξψλσ πάξα πνιχ ρξφλν γηα λα κάζσ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. 

Μπεξδεχνκαη φκσο κε ηελ πνιπλνκία πνπ ππάξρεη ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη πξαγκαηηθά 

ηξνκεξφ απηφ πνπ ηζρχεη. Πνηέ δελ κπνξείο λα πεηο πσο μέξεηο θαιά ην ζέκα απηφ. 

Όζν δηαβάδεηο, αλαθαιχπηεηο θαη θάηη άιιν». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Ήζεια λα δηακνξθψζσ έλα πεξηβάιινλ απφ άπνςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

δηδαθηηθψλ κέζσλ ηθαλνπνηεηηθφ, πξσηίζησο αζθαιέο γηα ηα παηδηά, αιιά θαη 

φκνξθν, επράξηζην, κε ρξψκαηα. Απηφο ν ζηφρνο επηηεχρζεθε θαη φζνλ αθνξά ηα 

δηδαθηηθά κέζα κπνξψ λα πσ πσο είκαη πνιχ θνληά ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη πηζηεχσ 

πσο ζα νινθιεξσζεί. Ο ηξίηνο ζηφρνο είλαη λα βγάισ ην ζρνιείν ζηελ θνηλσλία κε 

εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο, φρη κφλν ζην πιαίζην ηνπ Γήκνπ καο, αιιά θαη ζε άιια κέξε 

ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ». 

 

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

«Δίκαη αλνηρηφο ζε επηθνηλσλία. Αλ ρξεηαζηεί, κπνξψ λα ηνπο βνεζήζσ φζνλ αθνξά 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηφο ηνπο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ θαη λα ιεηηνπξγήζσ 

ππνζηεξηθηηθά. Κχξηνο φκσο αξκφδηνο γηα απηφ ην θνκκάηη παξακέλεη ν ρνιηθφο 

χκβνπινο, ηνλ νπνίν θαη ζα θαιέζσ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλσ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζην έξγν ηνπο». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«ην ζεκείν απηφ ρσιαίλσ. Δίκαη απφ ηε θχζε κνπ έληνλε πξνζσπηθφηεηα θαη ηξέρσ 

δηαξθψο γηα λα πξνιάβσ φια ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζην 
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ζρνιείν, είκαη ζε έληαζε θαη κεξηθέο θνξέο παξαζχξνκαη θαη ίζσο άζειά κνπ λα 

γίλνκαη απφηνκνο. Η πξφζεζή κνπ δελ είλαη απηή, δε ζέισ λα πξνζβάισ θαλέλαλ. 

Αηζζάλνκαη φκσο πσο δελ έρσ ηνλ ρξφλν λα επηθνηλσλήζσ, φπσο ζα ήζεια καδί 

ηνπο, λα κηιήζνπκε ιίγν πην ραιαξά. Ωζηφζν, πξνζπαζψ λα νξγαλψζσ θάπνηεο 

άηππεο ζπλαληήζεηο γηα θαγεηφ θαη θαθέ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; 

Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Αξθεηά ηαθηηθά, κία θνξά ηνλ κήλα πεξίπνπ. Μαο απαζρνινχλ ζέκαηα θπξίσο  

παηδαγσγηθά, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν γηα ζέκαηα νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ». 

  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  

«Η επηθνηλσλία ζε πνιιαπιά επίπεδα ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη. ε πξψην επίπεδν 

κε ηνλ καζεηή, ζε κηα πξνζπάζεηα κέζσ ηνπ δηαιφγνπ λα θεληξίζνπκε έζησ θαη ην 

παξακηθξφ ςήγκα αλζξσπηάο θαη θηινηηκίαο, πνπ κπνξεί λα έρεη. ε έλα δεχηεξν 

επίπεδν κε ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή θαη ηέινο κε ηνπο θίινπο ηνπ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπκε κία ζθαηξηθή εηθφλα γηα ην πξνθίι ηνπ καζεηή θαη 

λα ηνλ πξνζεγγίζνπκε θαηάιιεια». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«Δλλνείηαη πσο δείρλνπκε ζεβαζκφ ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ παηδηψλ θαη ηα 

αληηκεησπίδνπκε ηζφηηκα. Όζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα έληαμεο. 

Παξάιιεια, θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο γίλνληαη θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ζε 

εζεινληηθή βάζε απφ θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθθιεζία».  

 

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  
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«Ναη, βξίζθσ ηνλ Μ.Ο. αλά κάζεκα ζπλνιηθά, δεηψ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε γηα θάζε ηκήκα θαη γηα θάζε καζεηή ζην ηέινο θάζε 

ηεηξακήλνπ». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

«Μφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Καη θπξίσο γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε ηελ αηκφζθαηξα πνπ βηψλεη ην παηδί ζην ζπίηη. Σν παηδί ηα θνπβαιά 

φια απηά καδί ηνπ θαη ζην ζρνιείν, καδί κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ θέξεη απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ».   

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Με ηε γλψζε, ηελ εθπαίδεπζε, κέζσ επηκνξθψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ, ηα νπνία έλαο 

Γηεπζπληήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα κεηαθέξεη άκεζα απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, λα 

ηα εθαξκφζεη».  

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Κξχβεη θίλδπλν ε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ. Μφλν ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ ρξήδνπλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζα ήζεια λα έρσ 

πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο γηα λα κπνξψ λα θάλσ νπζηαζηηθέο θαη άκεζεο 

παξεκβάζεηο». 

 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«αθψο. Γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη γηα ιεηηνπξγηθά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη απνθάζεηο 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη άκεζα απφ ηνλ Γηεπζπληή ζρνιείνπ θαη φρη κέζσ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα έρεη κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία θηλήζεσλ ζε ζρέζε κε ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαιφ ζα ήηαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, λα είρακε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε πνηα παηδηά έρνπκε απέλαληί καο». 
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Γ4     

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Γπκλάζην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Μεηαπηπρηαθφ (M.sc.) ζηελ εηδηθφηεηά κνπ». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Ναη. Έρσ επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ. θαη ζηα δχν επίπεδα». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Ναη, πάξα πνιιά. ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθά, δηαρείξηζε θξίζεσλ». 

  

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Όρη, είλαη ε δεχηεξε. Γηαλχσ ηνλ έθην ρξφλν». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Ήκνπλ ππνδηεπζχληξηα γηα δχν ρξφληα». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

«Απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζρνιείν ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ φζνλ 

αθνξά ην γλσζηηθφ θνκκάηη. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιχ 

θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πιιφγνπ, αιιά θαη κεηαμχ ηνπ πιιφγνπ θαη ησλ γνλέσλ». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Καηαξράο, ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιφο νξγαλσηήο, έηζη ψζηε λα θεξδίδεη ρξφλν. 

ε δεχηεξν επίπεδν, ζα πξέπεη λα έρεη φξακα γηα ην ζρνιείν ην νπνίν ζα θαηαθέξλεη 

λα ην πεξλάεη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο». 
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9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«Φπζηθά, θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Ωο έλα βαζκφ θαη νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο. Ο 

θαζέλαο, βέβαηα, ζην βαζκφ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί». 

  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«ηε γξαθεηνθξαηία. ε δεχηεξν επίπεδν, απφ επηινγή αθηεξψλσ ρξφλν ζηελ 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο».  

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

«Όηαλ αλέιαβα γηα πξψηε θνξά, είρα δηαβάζεη αξθεηά. Σψξα, αξθεί ιίγνο ρξφλνο γηα 

λα ελεκεξσζψ κφλν γηα ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί. Γεληθά, 

ζεσξψ πσο είκαη θαιφο γλψζηεο ηεο λνκνζεζίαο». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Δπεηδή αγαπψ πνιχ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη έρσ αζρνιεζεί αξθεηά κε 

πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα είρα ην φξακα λα θηηάμσ έλα αεηθφξν ζρνιείν. Απηφ δε 

ζεκαίλεη έλα ζρνιείν κε νξζέο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο κφλν, αιιά εζηηάδεη θαη 

ζηηο θαιέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο». 

 

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

«Απφ άπνςε ππνδνκψλ νη κηζέο αίζνπζεο είλαη εμνπιηζκέλεο κε δηαδξαζηηθνχο 

πίλαθεο θαη δχν έρνπλ Η/Τ. Δπίζεο, νξγάλσζα ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, ζηηο 

νπνίεο εγψ θαη άιινη εθπαηδεπηηθνί πηζηνπνηεκέλνη ζην Β΄ Δπίπεδν παξνπζηάζακε 

δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο γηα λα ελζαξξχλνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εκπιαθνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δίρα πξνηείλεη θαη ηελ εηεξνπαξαηήξεζε 

δηδαζθαιίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πξψην αληηθείκελν παξαηήξεζεο εκέλα, 

γηα λα κελ αηζζάλνληαη άβνια νη ζπλάδειθνη, αιιά βξήθα αληίδξαζε απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη δελ ην πινπνίεζα». 
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14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«Καηαξρήλ, δε ζέισ λα πινπνηψ θάπνηεο ηδέεο πνπ έρσ γηα ην ζρνιείν κφλε κνπ. 

πδεηψ πνιχ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ίδην θάλσ θαη κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο 

θαη αθνχσ. Πξνηηκψ πεξηζζφηεξν λα αθνχσ παξά λα κηιάσ.». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; 

Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Όηαλ πξνθχςεη θάπνην ζέκα. πλεζέζηεξα είλαη ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηνπο καζεηέο ή κε κηα θαηλνχξηα ηδέα πνπ ζέινπκε λα ζέζνπκε ζε εθαξκνγή, γηα 

παξάδεηγκα, θέηνο ζέινπκε λα εκπλεχζνπκε ηνπο καζεηέο λα κπνπλ πεξηζζφηεξν ζηε 

βηβιηνζήθε, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θηιαλαγλσζίαο». 

  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  

«Πεξηζζφηεξν κε ηε ζπδήηεζε. Όηαλ ζα ηηκσξεζεί θάπνην παηδί, κε απφθαζε 

ζπιιφγνπ, ηνπ ηνλίδσ πσο απηφ είλαη απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηνπ επηινγψλ. Οη 

πξάμεηο έρνπλ θαη ζπλέπεηεο». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«Αλ θαη ζην δηθφ καο ζρνιείν είλαη πνιχ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο απηέο, ζε πεξίπησζε 

πνπ παξνπζηαδφηαλ αλάγθε, ζα παξφηξπλα ηνπο ζπλαδέιθνπο, αλ ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα, λα θάλνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε εζεινληηθή βάζε, αλ, βέβαηα, 

ζπκθσλνχλ. Καη αθφκε λα αθνχζνπκε ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη λα ηνπο 

βνεζήζνπκε λα ελζσκαησζνχλ κε ηε δηθή καο».  

 

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  

«Όρη, δελ θάλνπκε θάηη ηέηνην». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  
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«Γηα φια, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα έρεη ηξεηο ππιψλεο, καζεηέο, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο, εθηφο απφ ην δηδαθηηθφ θνκκάηη, πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Αλαθέξσ ηηο ππνδνκέο, ηε ζπκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηε 

δηθή κνπ απέλαληη ζηα παηδηά, γηα ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, νηθνλνκηθά ζέκαηα, 

θαηλνηφκεο δξάζεηο. Υζεο, πνπ γηνξηάζακε ηε κέξα Αζιεηηζκνχ, ήηαλ θαη νη γνλείο 

καδί καο».   

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Πηζηεχσ πνιχ ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Οη επηκνξθψζεηο, θαη λα δηαβάδεη θαη κφλνο 

ηνπ επηζηεκνληθά άξζξα, βηβιία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά. ηε ζπλέρεηα, 

θάπνηα απφ απηά ζα επηιέμεη λα ηα ζέζεη ζηαδηαθά ζε εθαξκνγή παίξλνληαο 

αλαηξνθνδφηεζε απφ φζα θάλεη». 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Όρη, λνκίδσ πσο δε ρξεηάδεηαη απηφ. Γηα παξάδεηγκα, δε ζα ήζεια λα αμηνινγψ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ εθπαηδεπηηθνχο». 

 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«Θα ήζεια λα απνδεζκεπηνχκε απφ ηε γξαθεηνθξαηία θαη γηα θάπνηα ιεηηνπξγηθά 

ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη νηθνλνκηθά λα απνθαζίδνπκε εκείο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. Σν ίδην θαη γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Δμάιινπ, 

θάζε εθπαηδεπηηθφο, πέξα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, έρεη θαη ην δηθφ ηνπ portfolio κε 

πιηθφ». 

 

 

Γ5    

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Λχθεην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Όρη». 
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3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Ναη. Έρσ επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ. ζην πξψην επίπεδν. Μάιηζηα, 

έρσ δηαηειέζεη θαη ζπληνληζηήο απηνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηελ 

πξψηε ηνπ εθαξκνγή ζηνλ λνκφ, γηα 3-4 ρξφληα». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Άπεηξα. Καη γηα ηε δηνίθεζε, ην δεκφζην management, ηελ πιεξνθνξηθή. Σα 

πεξηζζφηεξα εμ απηψλ ήηαλ θαη πνιχσξα». 

  

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Έρσ θιείζεη 20 ρξφληα σο Γηεπζπληήο ζε Γπκλάζηα θαη ζε Λχθεηα. Σα πεξηζζφηεξα 

ζε Λχθεηα (15 ρξφληα)». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Ήκνπλ Πξντζηάκελνο Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ γηα δχν ρξφληα». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

«Απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζρνιείν πνπ πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Οη ζηφρνη είλαη 

λα κπνξέζεη λα δηαπαηδαγσγήζεη θαη λα δηαπιάζεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ, έηζη 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηεηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, φηαλ 

ελειηθησζνχλ, λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα αληηζψκαηα. Καη βέβαηα, θαηά δεχηεξν 

ιφγν, λα ηνπο δψζεη θαη θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Ο ξφινο ελφο Γηεπζπληή είλαη πνιπζχλζεηνο. Έλαο Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα 

αζρνιεζεί θαη κε ηα δηνηθεηηθφ έξγν, θαη κε ην παηδαγσγηθφ, δει. λα έρεη γλψζε ηνπ ηη 

αθξηβψο γίλεηαη, θαη λα έρεη ηε γεληθφηεξε επνπηεία γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

Να θξνληίδεη γηα ηα πάληα, αθφκε θαη γηα ειεθηξνινγηθά, πδξαπιηθά. Σν ζρνιείν είλαη 

κηα κηθξή θνηλσλία θαη γηα φ,ηη πξνθχπηεη σο Γηεπζπληήο πξέπεη λα παξεκβαίλεηο θαη 

λα δίλεηο ιχζεηο». 
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9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«Ο Γηεπζπληήο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο. πλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ 

απφ ηνλ ππνδηεπζπληή, πνπ είλαη ν άκεζνο ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη απφ ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ». 

  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«ίγνπξα έλα κεγάιν κέξνο είλαη ηα δηνηθεηηθά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ 

φκσο κπνξεί λα ην κνηξάζεη θαη ζηνπο Τπνδηεπζπληέο. Μεγάιν ρξφλν αθηεξψλσ ζε 

ζέκαηα δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θπξίσο, αιιά θαη κε φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο ππεξεζίεο, ηνλ Γήκν, ηνλ χιινγν 

Γνλέσλ, ηε ρνιηθή Δπηηξνπή. Δηδηθά, ζε έλα κεγάιν ζρνιείν, φπσο απηφ πνπ 

δνπιεχσ, εηιηθξηλά δελ πξνιαβαίλσ λα κηιάσ κε γνλείο». 

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

 «Ναη, αηζζάλνκαη πσο ειέγρσ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, γηαηί μέξσ πψο λα 

ςάρλσ. Σν ζεκαληηθφ δελ είλαη λα μέξεηο ηνπο λφκνπο απ’ έμσ, αιιά λα μέξεηο ηνλ 

ηξφπν λα ςάρλεηο ζε απηή ηε δαηδαιψδε λνκνζεζία πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο. 

Υξεηάδεηαη κεξηθέο θνξέο λα αλαηξέρεηο ζε λφκνπο, εγθπθιίνπο, πξφζθαηνπο, αιιά θαη 

πνιχ παιηνχο, αθφκα θαη ζε βαζηιηθά δηαηάγκαηα. ε απηφ ζηάζεθα ηπρεξφο, γηαηί 

φηαλ αλέιαβα Γηεπζπληήο ζε ζρνιείν γηα πξψηε θνξά, είρε ήδε πξνεγεζεί ε δηεηήο 

ζεηεία κνπ ζε άιιε ζέζε επζχλεο θαη έηζη είρα κάζεη ηνλ ηξφπν θαη δε ρξεηάζηεθε λα 

αθηεξψζσ πνιχ ρξφλν. Πάληα φκσο έλαο Γηεπζπληήο πξέπεη λα αθηεξψλεη ρξφλν γηα 

λα ελεκεξψλεηαη γηα φ,ηη θαηλνχξην πξνθχςεη ζηε λνκνζεζία». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Η αιήζεηα είλαη πσο φηαλ αλέιαβα γηα πξψηε θνξά πξηλ 20 ρξφληα, ε θαηάζηαζε 

ήηαλ θαιχηεξε, ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά, θαη ηα πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία ιηγφηεξα. 

Οπφηε επηθεληξψζεθα ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο εθαξκφδνληαο ηελ 

εηεξνπαξαηήξεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ίδηαο εηδηθφηεηαο, γηα λα πάςεη λα ππάξρεη ν 

θφβνο λα «κπεη» θάπνηνο ζηελ ηάμε. Ο θαζεγεηήο απνθηά απηνπεπνίζεζε, ληψζεη πην 

ζίγνπξνο, φινη έρνπλ λα θεξδίζνπλ». 
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13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο;  

«Σνπο δίλσ φ,ηη κπνξψ. Αλ θαη ην ζρνιείν είλαη κεγάιν κε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο 

είκαη αλνηρηφο ζε ζπλεξγαζία θαη ηνπο παξέρσ φια ηα επνπηηθά κέζα. Απφ θεη θαη 

πέξα, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηνλ ηνκέα απηφ, αλ θαη 

είκαη επηθπιαθηηθφο γηα ην αλ πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ;  

«Καηαξρήλ, απηφ πνπ ζέισ λα πεξάζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη ην αίζζεκα ηεο 

νκάδαο, ζα πξέπεη λα ληψζνπλ φινη κηα νκνηνγέλεηα κεηαμχ ηνπο, λα είλαη δεκέλνη. 

Απηφ πξνζπαζψ λα ην δεκηνπξγήζσ θαη κέζα απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο, πνπ είλαη 

θαη νη πην βαζηθέο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν έρσ πάληα αλνηρηή ηελ πφξηα κνπ γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, πνπ κπνξνχλ λα κνπ πνπλ νηηδήπνηε ηνπο απαζρνιεί. Γελ θάλσ πνηέ 

δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, π.ρ. ζε παιηνχο θαη λένπο, κφληκνπο θαη 

αλαπιεξσηέο, νξγαληθά αλήθνληεο θαη απνζπαζκέλνπο». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά 

πξνβιεπφκελεο; Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Γηα κέλα νη πην ζεκαληηθέο ζπλεδξηάζεηο είλαη απηέο πνπ γίλνληαη ζηελ αξρή ηνπ 

ρξφλνπ γηα λα δνζνχλ νη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη λα κπνπλ 

θαη νη λεφηεξνη ζπλάδειθνη ζην ζρνιείν ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη γηα ζέκαηα παηδαγσγηθά θαη γηα ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ 

γηα ζέκαηα λνκνζεζίαο, φπνηε ππάξρεη αλάγθε». 

  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα;  

«Σν ζεκαληηθφ είλαη λα πέζεη ζηελ αληίιεςή καο. Αλ δελ είλαη θάηη ζνβαξφ νη 

παξαηλέζεηο αξθνχλ. ε δεχηεξν ζηάδην, κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη ν δηάινγνο θαη κε 

ηηο δχν πιεπξέο, αιιά θαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ». 
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17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«Η θαηεχζπλζε ζην ζρνιείν καο είλαη ζαθήο· φια ηα παηδηά είλαη ην ίδην, είηε είλαη 

Διιελάθηα, είηε Αιβαλάθηα ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ ε απηφ είκαη θάζεηνο θαη ην 

γλσξίδνπλ νη πάληεο ζην ζρνιείν».  

 

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  

«Βέβαηα. Με αθνξκή ηελ απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο, θηηάμακε νκάδεο 

εξγαζίαο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζηα ηεηξάκελα, αιιά 

θαη ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Αξρηθά, μεθηλήζακε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

βαζκνινγηψλ ζηα πξνθνξηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ζηηο Παλειιαδηθέο ζηα νπνία 

παξνπζηάδεηαη κεγάιε απνηπρία. Η νκάδα ηα επεμεξγάζηεθε, εληφπηζε ην πξφβιεκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηελ αλεχξεζε ηξφπσλ γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο 

καζεηέο. Μάιηζηα, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δνπιεηάο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε 

εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα, θαη εθηφο λνκνχ». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

«Γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο, δειαδή ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο 

επηδφζεηο ηνπο».   

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Μαζαίλνπκε δηαξθψο, θαη εγψ κεηά απφ 22 ρξφληα ζηε δηνίθεζε, αθφκα καζαίλσ. 

Όηαλ θάζε θνξά πνπ έρεηο αληηκεησπίζεη θάηη, ην έρεηο αληηκεησπίζεη μαλά, είλαη πην 

εχθνιν λα δξάζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζεηο θαη λα ιάβεηο πην ζχληνκα ηηο απνθάζεηο». 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Όρη, δε ζεσξψ φηη πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ, γηαηί έρνπκε ήδε ηφζεο πνιιέο. Με ηε 

δνκή ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, ρσξίο ηε ζηήξημε απφ άιιεο δνκέο, φπσο γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, ε δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ είλαη 

αλέθηθηε». 
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22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«Γηα θάπνηα ζέκαηα, λαη. Γηα παξάδεηγκα, είλαη θαιφ λα ππάξρνπλ κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απφ λνκφ ζε λνκφ. Σν ίδην θαη γηα ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαιφ είλαη λα ππάξρεη επηινγή θαη σο πξνο απηά». 

 

 

Γ6    

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Γπκλάζην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Γηδαθηνξηθφ ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο κνπ θαη Msc ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Ηγεζία». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Ναη. Έρσ πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ. ζην πξψην επίπεδν, ρσξίο λα πεξάζσ απφ 

επηκφξθσζε». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Όρη. Γελ πξνζθέξνληαη θαη πνιιά, εμάιινπ. Καη ζεσξψ πσο αλ δελ αζρνιεζείο 

κφλνο ζνπ δελ απνθνκίδεηο θάηη». 

 

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«6 ρξφληα είκαη Γηεπζχληξηα, δελ είλαη ε πξψηε κνπ θνξά». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Όρη, δελ ήκνπλ ζε θάπνηα άιιε ζέζε». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

«Απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζρνιείν πνπ εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζεηή κέζα 

απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ. Όξακά καο είλαη θπξίσο λα 

εκθπζήζνπκε αμίεο φπσο ε αιιειεγγχε, αιιά θαη λα κεηαδψζνπκε γλψζεηο. Καη φια 
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απηά κέζα ζε έλα επράξηζην ζρνιηθφ θιίκα ρσξίο θαηαπίεζε, απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Πέξα απφ ηνλ ζπληνληζηηθφ ξφιν, ζεσξψ πσο ν Γηεπζπληήο πξέπεη λα παίδεη ηνλ 

ξφιν ηνπ απνθνξηηζηή/εκρπρσηή θαη λα κελ ηαξάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν. Κάπνηα πξνβιήκαηα θαιφ είλαη λα ηα επηιχεη κφλνο ηνπ θαη λα 

πξνζηαηεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ηνλ ζηεξίδεη». 

 

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«Ο Γεπζπληήο θαη καδί ηνπ ν Τπνδηεπζπληήο, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη νη καζεηέο 

κέζσ ηνπ δεθαπεληακεινχο». 

  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«Γπζηπρψο, ζηα γξαθεηνθξαηηθά – δηνηθεηηθά, πξψηα απφ φια θαη κεηά ζηα ζέκαηα 

ησλ παηδηψλ». 

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

 «Η λνκνζεζία είλαη ην Α θαη ην Ω γηα έλα δηεπζπληή. Αλ δελ μέξεηο ηε λνκνζεζία, δελ 

κπνξείο λα αζθήζεηο δηνίθεζε. Αθηεξψλσ πξαγκαηηθά πνιχ ρξφλν ζε απηή, θαη πάιη 

φκσο δελ κπνξψ λα πσ φηη ηελ μέξσ. Δλεκεξψλνκαη δηαξθψο». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Απηφ πνπ ήζεια ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ έλα θαιφ ζρνιηθφ θιίκα, κε έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρνιείν, θαη θπξίσο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ». 

 

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  
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«Φξνληίδσ λα ππάξρνπλ επνπηηθά κέζα γηα λα ηνπο δηεπθνιχλσ ζην έξγν ηνπο. Απηφ 

φκσο είλαη πεξηζζφηεξν έξγν ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη γηα απηφ δελ κπιεθφκαζηε 

εκείο, αιιά αλ ρξεηαζηεί, θαινχκε ηνλ ζχκβνπιν». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«Πξνζπαζψ λα επηθνηλσλψ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, φρη κφλν γηα ηα ζέκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά θαη ζε αλζξψπηλν επίπεδν, ηνπο ξσηψ «πψο είλαη;», ηνπο ρακνγειψ. 

Δπίζεο, ζην ζρνιείν καο γίλνληαη πνιιά πξνγξάκκαηα, π.ρ. Erasmus, ζεαηξηθέο 

νκάδεο, ηα νπνία ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη 

έλσζαλ πάξα πνιχ ηνπο ζπλαδέιθνπο». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; 

Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«ρεηηθά ηαθηηθά, θαηά κέζν φξν κηα θνξά ηνλ κήλα, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία πξέπεη φινη λα 

ζπλαπνθαζίζνπλ. Σα ζέκαηα είλαη θπξίσο παηδαγσγηθά, δηδαθηηθήο θαη ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ». 

  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  

«Δμαληινχκε φινη καο ηελ επηείθεηα ζηε ζπκβνπιή θαη ζηνλ δηάινγν, δε ζέινπκε λα 

επηβάιινπκε ηηκσξίεο, ζέινπκε λα είκαζηε θνληά ζηα παηδηά θαη λα ηνπο δείρλνπκε 

πσο ηα απνδερφκαζηε». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«Σν δηαθνξεηηθφ ην ελζσκαηψλνπκε ζην ζρνιείν καο. Σν απνδερφκαζηε, εθηηκνχκε ηε 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη ηε ζεβφκαζηε. Έρνπκε θάλεη θάπνηεο δξάζεηο, φπσο 

ζεαηξηθά, video θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ, πνπ ζεσξνχκε πσο βνεζνχλ».  

 

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  
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«Δλλνείηαη. Βγάδνπκε ζηαηηζηηθά ησλ βαζκνινγηψλ θαη θαηφπηλ επηθεληξσλφκαζηε 

ζηα αληηθείκελα πνπ πζηεξνχλ θαη πξνηείλνπκε ηξφπνπο γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

«Οη γνλείο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρνιείν, κφλν φκσο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηα παηδηά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο».   

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Βέβαηα, λα ελεκεξσζεί, λα ζπνπδάζεη, λα δηαβάζεη, λα παξαθνινπζήζεη 

επηκνξθψζεηο. Η γλψζε βνεζά πνιχ». 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Θα ήζεια λα κπνξψ λα ππνδείμσ ζηε δηνίθεζε πνηνο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη 

ελίζρπζε. ε θακία πεξίπησζε φκσο κε ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα, αιιά πξνο βειηίσζή 

ηνπ». 

 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«Θα ήζεια λα είκαη απηφλνκε λα δηαρεηξίδνκαη ηα νηθνλνκηθά θαη ηα ιεηηνπξγηθά 

δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, φπσο κπνξψ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα». 

 

 

Γ7    

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Γπκλάζην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Όρη». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Έρσ επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ. ζην πξψην θαη δεχηεξν επίπεδν». 
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4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Πάξα πνιιά. ην αληηθείκελφ κνπ θαη πνιιά πεξηβαιινληηθά. Καη γηα ηε Γηνίθεζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ έρσ παξαθνινπζήζεη». 

 

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Όρη, είκαη πεξίπνπ 6 ρξφληα». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Ήκνπλ δχν ρξφληα Τπνδηεπζπληήο». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

«Απνηειεζκαηηθφ είλαη απηφ ην ζρνιείν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα πξνζφληα ησλ παηδηψλ 

γηα λα ηα θέξεη ζε έλα πην πςειφ επίπεδν θαη παξάιιεια φζα παηδηά ζηεξνχληαη 

πξνζφλησλ πξνζπαζεί λα ηα θέξεη θαη απηά ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, 

παξέρνληάο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εθφδηα. Καη φηαλ ιέκε εθφδηα 

ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο γηα λα κπνξνχλ λα βγνπλ αχξην ζηελ 

θνηλσλία». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Πξέπεη βαζηθά λα είλαη ζπληνληζηηθφο θαη πνιχ ιηγφηεξν παξεκβαηηθφο, γηαηί ηφηε 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα. Να ζπληνλίδεη, λα δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη απφ θεη θαη 

πέξα λα αθήλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο». 

 

9. Δθηφο απφ ηνλ δηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«ε ζρνιεία πνπ ππάξρεη Τπνδηεπζπληήο, αζθεί θαη απηφο εγεζία ζε θάπνην βαζκφ». 

  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«Απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην θάζε ζρνιείν. Γηα 

παξάδεηγκα, ην δηθφ καο έρεη πξνβιήκαηα ππνδνκήο θαη θηηξηαθά θαη έηζη αθηεξψλσ 

πνιχ ρξφλν ζε απηά. Καη βέβαηα, αζρνινχκαη κε ηα παηδηά, εηδηθά κε απηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο επηδφζεηο ηνπο». 
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11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

 «Όπνηνο ζα πεη πσο ηε γλσξίδεη επαξθψο, ζα πεη ςέκαηα. Πνηέ δελ κπνξείο λα 

γλσξίδεηο ηα πάληα, φζν ρξφλν θαη λα αθηεξψζεηο θαη πίζηεςέ κε, αθηεξψλσ πνιχ». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Πάληα ηίζεληαη θάπνηνη ζηφρνη. Ο πξψηνο ήηαλ λα ππάξρεη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ο Γηεπζπληήο δελ πξέπεη λα επηβάιιεη, αιιά λα είλαη πξψηνο 

κεηαμχ ίζσλ. Ο δεχηεξνο ήηαλ ηα παηδηά λα δνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ, πνπ σο έλα 

βαζκφ, λα ηνπο είλαη ειθπζηηθφ». 

 

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

«Δγψ είκαη ν δηνηθεηηθά ππεχζπλνο, γηα ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ππεχζπλνη είλαη νη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη, νπφηε κε απηφ ην ζέκα ζα αζρνιεζνχλ εθείλνη. Παξφια απηά, αλ 

θάπνηνο δεηήζεη ηε ζπλδξνκή κνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο κνπ εκπεηξίαο ζα ζπδεηήζσ καδί 

ηνπ». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«Πξνζπαζψ λα δεκηνπξγήζσ θηιηθφ θιίκα ζην ζρνιείν κεηαμχ εκνχ θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ, ζην νπνίν φκσο νη ξφινη λα είλαη δηαθξηηνί θαη ν θαζέλαο λα μέξεη ηε 

ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ. Φξνληίδσ λα επηθνηλσλψ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη μέξνπλ 

πσο κπνξνχλ λα κνπ κηιήζνπλ αλνηρηά γηα νηηδήπνηε ρσξίο λα δηζηάδνπλ». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; 

Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Όηαλ παξνπζηάδεηαη θάπνην ζέκα. πλεζέζηεξα είλαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά 

θαη θάπνηα πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλνπλ, αιιά θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ζπλαδέιθνπο». 

  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  
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«ην ζρνιείν καο ε πνηλή είλαη ην ηειεπηαίν κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

Πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκε ηελ επηθνηλσλία, ηελ πεηζψ, πξνθεηκέλνπ λα κε 

ιεηηνπξγνχλ ηα παηδηά παξαβαηηθά». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«Σν πην ζεκαληηθφ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο είλαη λα κελ ηα αθήζνπκε λα 

απνκνλσζνχλ. Δπηθνηλσλψ πνιχ καδί ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο 

ηκεκάησλ θξνληίδνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζπλζήθεο, ψζηε λα θάλνπλ παξέα κε 

άιια παηδηά, λα κελ είλαη κφλα ηνπο θαη λα κελ πεξηζσξηνπνηεζνχλ. Γείρλνπκε πσο 

ζεβφκαζηε ηηο δηαθνξέο ηνπο, γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο θαη ηνπο απνδερφκαζηε».  

 

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  

«Όρη, δελ θάλνπκε θάηη ηέηνην». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

«Με ηνπο γνλείο έρνπκε ζπρλή επηθνηλσλία. Καινχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη, φρη κφλν γηα ζέκαηα επίδνζεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη γηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε γεληθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ».   

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Ννκίδσ πσο ην λα είλαη θάπνηνο θαιφο Γηεπζπληήο είλαη θπξίσο έκθπην, είλαη ζέκα 

ραξαθηήξα. Όια ηα ππφινηπα, δε λνκίδσ πσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη πνιχ». 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Θεσξψ πσο ν Γηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη ιφγν γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχο. Γελ είλαη δπλαηφλ ν άκεζα δηνηθεηηθφο ηνπο πξντζηάκελνο λα κελ 

αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο». 
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22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«Όπσο έρνπλ ηψξα ηα πξάγκαηα γηα πνιιά απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη ππεξθείκελεο αξρέο. Απηφ είλαη ράζηκν ρξφλνπ, 

δεκηνπξγεί κηα απίζηεπηε γξαθεηνθξαηία θαη επί ηεο νπζίαο δε βνεζά ζηελ επίιπζε 

ησλ φπνησλ ζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. Σν ίδην θαη γηα ηα νηθνλνκηθά, πξέπεη λα ππάξμεη 

κεγαιχηεξε απνθέληξσζε, φζνλ αθνξά απηά ηα ζέκαηα». 

 

 

Γ8    

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Λχθεην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Έρσ δχν κεηαπηπρηαθά. Σν πξψην είλαη ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο κνπ θαη ην 

δεχηεξν ζηελ Ηγεζία θαη Γηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Δίκαη πηζηνπνηεκέλνο επηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθψλ Β΄ επηπέδνπ γηα ηηο Σ.Π.Δ.». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Πάξα πνιιά. ρεδφλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη 

έλα δηεπζπληή». 

 

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Όρη, είκαη 20 ζπλερή ρξφληα Γηεπζπληήο θαη δελ έρσ θνπξαζηεί. Πνηέ δε ζθέθηεθα 

λα απνζπξζψ». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Ήκνπλ δχν ρξφληα Τπνδηεπζπληήο». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 
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«Απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν γηα κέλα είλαη δχν πξάγκαηα. Δίλαη έλα ζρνιείν πνπ είλαη 

αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, ζηνπο γνλείο, αιιά θαη γεληθφηεξα. Έλα ζρνιείν πνπ είλαη  

δεκνθξαηηθφ, πνπ δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εγέηε θαη εθπαηδεπηηθψλ». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Καηαξρήλ πξέπεη λα είλαη εγέηεο κε φιε ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο. Να έρεη γλψζε φισλ 

φζσλ ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη ζπλαπνθαζίδεη κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Θα έιεγα, επνκέλσο, πσο ν θπξίαξρνο ξφινο ηνπ είλαη ν 

ζπληνληζηηθφο». 

 

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«Η εγεζία ζε έλα ζρνιείν είλαη κηα πνιχ γεληθή έλλνηα. Πνηνη είλαη απηνί πνπ ηειηθά 

παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο; Ννκίδσ φηη απηφο πνπ θπξηαξρεί ηειηθά είλαη ν χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ θαη ζε θακία πεξίπησζε κφλν ν Γηεπζπληήο θαη ν Τπνδηεπζπληήο». 

  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«Ο Γηεπζπληήο ζήκεξα θπξίσο είλαη δηεθπεξαησηήο, γξαθεηνθξάηεο. Αζρνιείηαη 

θπξίσο κε ηελ εθαξκνγή ησλ εγθπθιίσλ, αιιά θαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, δειαδή καζεηέο κε καζεηέο, γνλείο κε 

θαζεγεηέο, θαζεγεηέο κε καζεηέο. Γειαδή, κε φιε απηή ηελ αιιειεπίδξαζε». 

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

 «Ναη, ζεσξψ πσο ιφγσ ηεο πνιχρξνλεο εκπεηξίαο κνπ ζηε δηνίθεζε μέξσ θαιά ηε 

λνκνζεζία. Αθφκα, φκσο ηε κειεηψ, γηαηί νη αιιαγέο είλαη ζπρλέο θαη ζέισ πάληα λα 

είκαη ζχλλνκνο. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα είλαη έλαο Γηεπζπληήο 

απνηειεζκαηηθφο. Σα ππφινηπα έπνληαη». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  
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«Ο θπξίαξρνο ζηφρνο πνπ είρα ζέζεη πξηλ 20 ρξφληα, βέβαηα, ηφηε ππήξρε κηα 

θαηάζηαζε επκάξεηαο, ππήξραλ πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά κέζα, ήηαλ λα αλνίμσ ην 

ζρνιείν ζηελ θνηλσλία θαη λα ην θάλσ δεκνθξαηηθφ. Μέρξη έλα ζεκείν πηζηεχσ φηη 

ηα θαηάθεξα, δπζηπρψο, φρη φκσο απνιχησο». 

 

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

«Απηφ πνπ ηνπο πξνηείλσ θπξίσο είλαη λα ζπάζνπλ ηε κέζνδν ηεο δαζθαινθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο. Γελ κπνξεί ν καζεηήο λα παξαθνινπζεί επί 7 ψξεο έλαλ θαζεγεηή λα 

ξεηνξεχεη. Πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο 

ηηο Σ.Π.Δ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρσ εμνπιίζεη, φζν είλαη δπλαηφλ, ην ζρνιείν κε ηα 

θαηάιιεια κέζα». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«Έλαο Γηεπζπληήο ζήκεξα πξέπεη λα απνζπκθνξεί θαηαζηάζεηο κε κία ηδηαίηεξε 

δηπισκαηηθφηεηα, λα αθνπγθξάδεηαη ην θιίκα ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ γηα λα 

κπνξεί λα θαηεπλάδεη θαηαζηάζεηο θαη λα κε δεκηνπξγεί νμχηεηεο, κε θπξίαξρν κέζν 

ηνλ δηάινγν. Έλαλ αληηθεηκεληθφ, νπζηαζηηθφ δηάινγν γηα λα επηιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; 

Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Αλ μεπεξάζνπκε ηε δπζθνιία πσο νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη κεηά ην πέξαο ησλ 

καζεκάησλ θαη είλαη δχζθνιν λα ζπγθεληξψζεηο 25 άηνκα κεηά ην πέξαο ησλ 

καζεκάησλ, φπνηε κπνξνχκε θάλνπκε ηηο έθηαθηεο. Καη, θπζηθά, φηαλ ππάξρεη 

αλάγθε. Κπξίσο φκσο γηα ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά καζεηψλ ή ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, φπσο ε απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Σα δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο 

επηιχνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ». 

  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  
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«Η πνηλή δελ έρεη πάληα ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πεξηκέλνπκε. Απηφ πνπ θπξίσο 

ρξεζηκνπνηψ είλαη ν δηάινγνο». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«Η αιήζεηα είλαη πσο δελ έρνπκε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζην ζρνιείν, αιιά αλ ππήξρε 

ηέηνην δήηεκα, ζα έθαλα φ,ηη κπνξνχζα βάζε λνκνζεζίαο γηα λα ηα βνεζήζσ. Θα 

δεηνχζα ζίγνπξα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο έληαμεο».  

 

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  

«Κάζε ρξφλν βγάδνπκε θάπνηα ζηαηηζηηθά γηα ηα απνηειέζκαηα εηζαγσγήο ζηηο 

Παλειιαδηθέο θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ αξίζηεπζαλ θαη πξνζπαζνχκε λα ηα 

δεκνζηνπνηήζνπκε ζε θάπνην έληππν ηνπ Γήκνπ. Καη απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ζην ηέινο θαη ζηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

«Ννκίδσ πσο ν χιινγνο Γνλέσλ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

νκαιά ε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Σα ζέκαηα γηα ηα νπνία ζπλεξγαδφκαζηε είλαη ζέκαηα γηα 

ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ (πνπ είλαη πνιιέο), ζέκαηα 

νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηνλ θαλνληζκφ θαη φπνην ζέκα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά, ζπκπεξηθνξάο ή επίδνζεο».   

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«ήκεξα έλαο Γηεπζπληήο γηα λα βειηηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε πξέπεη 

λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε δηνίθεζε, δειαδή λα είλαη 

ζπλέρεηα ζε κηα δηαδηθαζία επηκφξθσζεο θαη κειέηεο. Γηαηί ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ, 

νη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ αιιάδνπλ, λέεο 

παηδαγσγηθέο κέζνδνη έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη έλαο Γηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη 

πάληα ελήκεξνο. Γηα απηφ, λαη, ζηε δηά βίνπ κάζεζε». 
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21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Φπζηθά, θαη πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ, αιιά γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

θάπνηα απηνλνκία. Με απηφ ην ππεξζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα ν 

Γηεπζπληήο είλαη αγθπισκέλνο. Πξέπεη λα ηνπ δνζνχλ νη δπλαηφηεηεο λα παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη λα παίδεη θαη απηφο θάπνην 

ξφιν ζηελ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, γηαηί κε απηνχο ζα 

ζπλεξγαζηεί θαη γηα απηφ λα απνινγνχκαη θαη εγψ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο». 

 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«Δπεηδή θάζε ζρνιείν βξίζθεηαη θάησ απφ ηδηαηηεξφηεηεο ηνπηθέο είλαη απαξαίηεην 

λα απνθαζίδνπκε γηα ηα ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, αθφκε θαη γηα κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα». 

 

 

Γ9    

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 

«Λχθεην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Έρσ Msc (κεηαπηπρηαθφ) ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Δίκαη πηζηνπνηεκέλνο επηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθψλ Β΄ επηπέδνπ γηα ηηο Σ.Π.Δ. ηα 

ηειεπηαία δέθα ρξφληα». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Δπηκνξθψζεθα ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, γηαηί αζρνινχκαη πάλσ απφ 20 

ρξφληα κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε». 

 

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Όρη, είκαη γηα 5
ε
 ρξφληα Γηεπζπληήο». 
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6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Κακία». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

«Σν απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν έρεη λα θάλεη κε ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί. Αλ έρσ 

νξίζεη κε ζαθήλεηα ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπκε λα επηηειέζνπκε σο ζρνιηθφο 

νξγαληζκφο, ηφηε απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζρνιείν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πινπνηεζνχλ νη ζθνπνί απηνί. Γηα κέλα απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζρνιείν πνπ 

δηακνξθψλεη ελεξγνχο πνιίηεο, παηδηά πνπ θεχγνληαο απφ ην ζρνιείν κπνξνχλ λα 

ζθεθηνχλ θξηηηθά πάλσ ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ κε 

ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ νηθνλνκηθή, κε ζηφρν 

λα ελεξγήζνπλ ζε κηα κεηαζρεκαηηζηηθή πξννπηηθή». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Γηα κέλα ν απνηειεζκαηηθφο Γηεπζπληήο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά, 

ζπκβνπιεπηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κε ρεηξαγσγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα». 

 

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  

«Αδηακθηζβήηεηα, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν, ν Γηεπζπληήο 

απνηειεί κφλνλ ηελ έθθξαζε ηεο θνηλήο ζπληζηακέλεο, ηελ νπνία θαη εθπξνζσπεί. 

Έρσ ηελ αίζζεζε φκσο πσο ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαζνξηζηηθφο είλαη θαη ν 

ξφινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ». 

 

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«ηε δηεθπεξαίσζε γξαθεηνθξαηηθψλ εξγαζηψλ, έγγξαθα, έγγξαθα... Δίλαη κία 

ζπαηάιε ρξφλνπ, θαζψο ην 80% πεγαίλεη ζε απηά ηα ζέκαηα». 

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

 «Ναη, ζεσξψ πσο γλσξίδσ αξθεηά θαιά ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Αιιά, επεηδή 

επηθαηξνπνηείηαη αθηεξψλσ ρξφλν ζηε κειέηε ηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο 
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θαη ηεο δηαθάλεηαο. Δηδηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ νη αιιαγέο είλαη πνιχ ζπρλέο, ε 

κειέηε ηεο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Ο ζηφρνο πνπ είρα ζέζεη ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ έλα δσληαλφ, επράξηζην ζρνιείν, ζην 

νπνίν ζα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαηλνηφκεο δξάζεηο, φπσο 

πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα». 

 

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

«Δλζαξξχλσ ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εθαξκνγή άιισλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ πέξαλ ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο 

εμαζθαιίδνληαο ζην ζρνιείν ηα απαξαίηεηα κέζα. Καη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο κνπ ζε 

απηά ηα ζέκαηα κπνξψ λα ιεηηνπξγήζσ ζπκβνπιεπηηθά». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«Πξνζπαζψ λα δεκηνπξγήζσ έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη κεηξηνπαζνχο δηαιφγνπ 

κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα λα αληηκεησπίζνπκε 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν κπνξεί λα δηαηαξάμεη ην ζρνιηθφ θιίκα». 

 

15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; 

Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Πάξα πνιιέο, ζρεδφλ θάζε εβδνκάδα. Να θαληαζηείο, είλαη αξρέο Ννεκβξίνπ θαη 

κέρξη ζηηγκήο έρσ θάλεη 8 ζπλεδξηάζεηο. πλεδξηάδνπκε γηα φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα π.ρ. ζήκεξα ζπλεδξηάζακε γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Δπίζεο, γηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, γηα πεηζαξρηθά, γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, γηα παηδαγσγηθά».  

 

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  

«Σν νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ πξφβιεκα πξέπεη λα ην εληάμνπκε κέζα ζε έλα πιαίζην, 

άξα πξέπεη λα εληνπίζσ φιεο εθείλεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε 
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δεκηνπξγία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εζηηάζσ πεξηζζφηεξν ζηελ αηηία παξά ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε επηθνηλσλία θαη ν δηάινγνο κε ην παηδί θαη 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Αλ φια απηά δε ιεηηνπξγήζνπλ, πεξλάκε ζηελ επηβνιή ησλ 

πνηλψλ κε θιηκάθσζε». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«ηε Λπθεηαθή βαζκίδα ην κφλν πνπ πεξηκέλνπλ απφ ζέλα είλαη λα δψζνπλ ηα παηδηά 

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο. Γπζηπρψο, θαλέλαο δελ αζρνιείηαη κε ηα παηδηά 

απηά πνπ κπνξεί λα έρνπλ δπζθνιίεο ζηε γιψζζα θαη έλα θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ 

ππφβαζξν πνπ λα ηνπο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο. Γελ ππάξρεη πιαίζην απφ ηελ πνιηηεία 

πξνο βνήζεηά ηνπο. Καη έηζη πξνζπαζνχκε κφλνη καο, θπξίσο κε ηνπο θηινιφγνπο, λα 

βνεζήζνπκε ηα παηδηά απηά κε ηνλ γισζζηθφ γξακκαηηζκφ, αιιά θαη ζε επίπεδν 

θνηλσληθφ. Λεηηνπξγνχκε, δειαδή, εμαηνκηθεπκέλα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν ησλ θηινιφγσλ, κεηψλνπκε ηηο απαηηήζεηο 

πξνζπαζψληαο λα επηθεληξσζνχκε ζηα 3-4 πξάγκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηα 

παηδηά απηά. Αλ ηα πεηχρνπκε, ζεσξνχκε πσο είκαζηε απνηειεζκαηηθνί θαη 

πξνρσξνχκε έλα βήκα παξαπέξα».  

 

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  

«Θεσξψ πσο νη βαζκνί είλαη ηφζν, κα ηφζν ζπκβαηηθνί, πνπ πηζηεχσ πσο είλαη 

ιάζνο λα ζρεκαηίζσ εηθφλα κέζσ απηψλ γηα ηε ζρνιηθή κνπ κνλάδα. Καηά ζπλέπεηα, 

ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο δε δηακνξθψλεηαη κφλν κέζσ κηαο βαζκνιφγεζεο πνπ 

έξρεηαη ζην ηέινο ησλ δχν ηεηξακήλσλ. Η επίδνζε, επνκέλσο, δηακνξθψλεηαη κέζα 

απφ ηελ φιε ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Αμηνιφγεζε γηα κέλα ζεκαίλεη, πέξα απφ 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ηνπ My school, θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ έξρνληαη κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ππεπζχλσλ 

ηκεκάησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ αθξηβψο αμηνινγνχκε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζηηο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  
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«Πηζηεχσ γηα ηα πάληα. Ο γνλέαο έρεη δηθαίσκα, λα κελ πσ θαη ππνρξέσζε, λα 

αζρνιείηαη κε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο κπνξεί λα έρεη ιφγν αθφκε θαη γηα ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

έλαο εθπαηδεπηηθφο. Πξνζέμηε, φκσο ν γνλέαο έρεη ιφγν, δελ πξέπεη φκσο λα έρεη  

απφθαζε».   

 

20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Η εκπεηξία ζεσξψ πσο είλαη έλαο ζνθφο θαη πνιχηηκνο νδεγφο πνπ κπνξεί λα ηνλ 

βνεζήζεη. Όζν πην πνιιά πεξηζηαηηθά έρεηο δεη, φηαλ έρεηο δεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε, απηφ 

είλαη πνιχηηκν». 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Έρεηο δεη πφζα άξζξα πεξηιακβάλεη ην θαζεθνληνιφγην ησλ Γηεπζπληψλ; Δίλαη 

πάξα πνιιά, θαηά ηε γλψκε κνπ. Γηαθσλψ κε ηε δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ 

δηεπζπληηθήο εμνπζίαο, γηαηί ηφηε ην ζρνιείν ζα ράζεη ηνλ δεκνθξαηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα, ζα γίλεη ζπγθεληξσηηθφ θαη απηαξρηθφ». 

 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«ήκεξα, ε ππέξκεηξε γξαθεηνθξαηηθή αλακνλή ησλ πάλησλ απφ κηα αλψηεξε αξρή, 

ζπρλά απελνρνπνηεί φζνπο βξίζθνληαη ζην θάησ θνκκάηη ηεο ππξακίδαο απφ 

νηηδήπνηε ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα θάλνπλ θαη δελ ην έθαλαλ. Με ηελ έλλνηα 

απηή πηζηεχσ πσο ην φθεινο ζα ήηαλ κηα κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

γηα λα κπνξεί λα ξπζκίδεη ζε έλα πιαίζην, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ απφ ηελ παηδαγσγηθή 

κέζνδν κέρξη ελ κέξεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αθφκε θαη ηα βηβιία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνί ζα δηακνξθσζνχλ νη ζρέζεηο κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη ηε δεκνηηθή αξρή». 

 

 

Γ10    

1. ε πνηα βαζκίδα αλήθεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείζηε; 
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«Λχθεην». 

 

2. Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ, Γεχηεξν πηπρίν; 

«Μεηαπηπρηαθφ (Msc) κε αληηθείκελν «Πιεξνθνξηθή θαη Γηνίθεζε». 

 

3. Έρεηε επηκνξθσζεί θαη πηζηνπνηεζεί ζηηο Σ.Π.Δ.;  

«Λφγσ εηδηθφηεηαο κπνξψ λα επηκνξθσζψ κφλν ζην Β΄ επίπεδν, αιιά δελ ην έρσ 

θάλεη». 

 

4. Έρεηε παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα; ε πνηα αληηθείκελα; 

Αθνξνχζε θάπνην απφ απηά ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο;  

«Δπηκφξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ». 

 

5. Δίλαη ε πξψηε ζαο ζεηεία σο Γηεπζπληή/ληξηα ζρνιείνπ;  

«Ναη, δηαλχσ ηνλ 2
ν
 ρξφλν σο Γηεπζπληήο». 

 

6. Πνηα άιιε ζέζε επζχλεο θαηείραηε ζην παξειζφλ; 

«Κακία». 

 

7. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν; 

«Θεσξψ απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν έλα ζρνιείν ζην νπνίν πξννδεχνπλ νη καζεηέο, θαη 

ζε επίπεδν καζεκάησλ, θαη κε απηφ ελλνψ ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πξσηίζησο, φκσο απνηειεζκαηηθφ είλαη ην ζρνιείν πνπ 

ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε πξνζσπηθφηεηαο θαη ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ. Σειηθά, 

απηφ είλαη ην πην βαζηθφ». 

 

8. Πνηνη πξέπεη λα είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, νη δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

έλαο Γηεπζπληήο γηα λα θάλεη ην ζρνιείν ηνπ νπνίνπ εγείηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ; 

 «Πξψηα απ’ φια πξέπεη λα είλαη εγέηεο, φζν ζεσξεηηθφ θαη αλ αθνχγεηαη απηφ. Με 

απηφ ελλνψ λα είλαη ζπληνληζηήο θαη νξγαλσηήο φισλ φζσλ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή 

δσή, λα έρεη γλψζε φισλ ησλ ζεκάησλ». 

 

9. Δθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή αζθνχλ άιινη εγεζία ζε έλα ζρνιείν; Αλ λαη, πνηνη είλαη 

απηνί;  
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«Βεβαίσο. Καηαξρήλ, ε λνκνζεζία νξίδεη πσο νη απνθάζεηο γηα πνιιά ζέκαηα 

ιακβάλνληαη θαη απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ. Θεσξψ πσο ζε πνιιά ζέκαηα ζα 

πξέπεη λα εκπιέμεη αθφκε θαη ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο θαη λα αθνπγθξάδεηαη ηε 

γλψκε ηνπο γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ». 

  

10. ηελ πξάμε γηα πνηα ζέκαηα αθηεξψλεηε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζαο;  

«Με ηα πάληα. Γπζηπρψο, φκσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ην θαηαιακβάλεη ε 

δηεθπεξαίσζε γξαθεηνθξαηηθψλ ζεκάησλ, πνπ κνπ αθαηξεί πνιχ απφ ηνλ εκεξήζην 

ρξφλν κνπ ζην ζρνιείν. Έπεηαη ε επηθνηλσλία κε γνλείο, ζρνιηθή επηηξνπή, Γήκν». 

 

11. Θεσξείηε πσο γλσξίδεηε επαξθψο ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα; Αθηεξψλεηε ρξφλν γηα κειέηε ησλ ζεκάησλ απηψλ; 

 «Αθφκα καζαίλσ θαη ελεκεξψλνκαη ζπλέρεηα, αιιά ζεσξψ πσο ηε γλσξίδσ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν». 

 

12. Θέζαηε θάπνηνπο ζηφρνπο γηα ην ζρνιείν, φηαλ αλαιάβαηε γηα πξψηε θνξά 

Γηεπζπληήο ζε απηφ; Πνηνη ήηαλ απηνί;  

«Ο ζηφρνο κνπ είλαη ε παξνρή ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο, φζνλ 

αθνξά ην γλσζηηθφ επίπεδν. Γηαηί παξαηεξείηαη κηα απαμίσζε ηνπ ζρνιείνπ, εηδηθά 

ηνπ Λπθείνπ, ιφγσ ησλ θξνληηζηεξίσλ. Παξάιιεια, πξνζπαζψ λα εληζρχζσ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα». 

 

13. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε ζην ζρνιείν πνπ εγείζηε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο;  

«Ναη, πέξζη κπήθακε ζε δηαδηθαζία ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη εγψ ιφγσ 

εηδηθφηεηαο (ΠΔ19) ηνπο επηκφξθσζα ζε ζέκαηα Σ.Π.Δ. θαη θέηνο ζα θάλνπκε ην ίδην 

γηα ζέκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο». 

 

14. Πνηεο ζηξαηεγηθέο - ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμχ εζάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ;  

«Πξαγκαηηθά, ζεσξψ πσο είλαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Γελ έρσ θάλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, απιά είκαη δίθαηνο, θαη απηφ βιέπσ πσο απέδσζε, 

γηαηί αλέιαβα έλα ζρνιείν ζην νπνίν νη θαζεγεηέο ήηαλ δηραζκέλνη θαη ηψξα ε 

θαηάζηαζε έρεη εμνκαιπλζεί. Δπηθνηλσλψ κε φινπο κε ρακφγειν, επγέλεηα θαη 

ρηνχκνξ, θαη έρσ ην γξαθείν κνπ αλνηρηφ θαη ζε θαζεγεηέο θαη ζε καζεηέο». 
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15. Πφζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελεο; 

Γηα πνηα ζέκαηα ζπλεδξηάδεηε;  

«Όηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε, ζπλεδξηάδνπκε πέξα απφ ηηο ηαθηηθέο. Σνπο 

πξψηνπο κήλεο είλαη πην ζπρλέο (2 κε 3, ηνλ κήλα), γηαηί πξνθχπηνπλ πνιιά ζέκαηα. 

Όηαλ ηα πξάγκαηα κπνπλ ζε κία ξνή, θαηά κέζν 1 ηνλ κήλα. Θεσξψ πσο κία ηνλ 

κήλα ρξεηάδεηαη γηα λα αθνχγνληαη νη απφςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη λα 

αιιειεπηδξνχκε. πδεηάκε θπξίσο γηα παηδαγσγηθά (π.ρ. πεηζαξρηθά), νξγαλσηηθά 

ζέκαηα (π.ρ. θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα)». 

  

16. Πνηα κέζα δηαπαηδαγψγεζεο ζεσξείηε πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;  

«Πξσηίζησο, ν δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο. Γεληθά, φηαλ θάηη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή 

καο, ην παξαθνινπζνχκε ζηελά. Οη πνηλέο επηβάιινληαη, φηαλ ηίπνηε άιιν δελ έρεη 

απνδψζεη, ελεκεξψλνληαη θαη νη γνλείο θαη επηβάιιεηαη, δπζηπρψο, ε πνηλή ηεο 

απνβνιήο απφ ην κάζεκα, θαη φρη απφ ην ζρνιείν. Σνλ καζεηή ηνλ ζέινπκε ζην 

ζρνιείν θαη ηνπ αλαζέηνπκε ηε δηεθπεξαίσζε θάπνηαο εξγαζίαο». 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε πνηνλ/πνηνπο ηξφπνπο ζα ηνπο βνεζήζεηε λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο;  

«ε ζπλελλφεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζα ρξεζηκνπνηνχζακε κηα δηαθνξνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο κέρξη λα κπνξέζνπλ λα ζπκβαδίζνπλ θαη απηνί κε ην ζχλνιν 

ηεο ηάμεο. Καη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ ηξαβήμνπκε θαη ηελ ππφινηπε ηάμε πξνο 

ηα θάησ».  

 

18. Αμηνινγείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηείηε 

πξνο αλαηξνθνδφηεζή ζαο; Με πνηνλ ηξφπν;  

«Όρη, δπζηπρψο δελ έρσ θάλεη θάηη ηέηνην, αλ θαη ζα έπξεπε». 

 

19. Γηα πνηα ζέκαηα πηζηεχεηε πσο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;  

«Θα πξέπεη λα είκαζηε ζε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα λα μέξνπκε βαζηθά 

πξάγκαηα γηα ην πξνθίι ηνπ καζεηή θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα 

αληηκεησπίδεη. Αιιά θαη γηα ζέκαηα δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη 

νη γνλείο».   
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20. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε;  

«Αιίκνλν, αλ δελ ππάξρνπλ ηξφπνη θαη αλ κείλεη ν Γηεπζπληήο ζηάζηκνο... Με ηελ  

επηκφξθσζε βειηηψλνληαη θαη ελεκεξψλνληαη θαη γηα ζέκαηα λνκνζεζίαο, αιιά θαη 

γηα ηνπο λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο δηνίθεζεο. Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη ζε 

ζπλερή εγξήγνξζε». 

 

21. Πηζηεχεηε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ; Αλ λαη, γηα 

πνηα ζέκαηα; 

«Κάπνηεο, λαη. Με δεδνκέλν πσο ππάξρεη δηθαηνζχλε θαη αμηνθξαηία, αλ θαη νη 

έλλνηεο απηέο δε ραξαθηεξίδνπλ ηε ρψξα καο, ζα έπξεπε ν Γηεπζπληήο λα επηιέγεη θαη 

λα αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη λα έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

επέιεμε. Πάληα, βέβαηα, κε θξηηήξηα επηζηεκνληθά θαη αμηνθξαηηθά θαη κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε». 

 

22. Θα ζέιαηε λα έρεηε κεγαιχηεξν πεξηζψξην ειεπζεξίαο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; Γηα πνηα ζέκαηα;  

«Δπεηδή θάζε πεξηνρή, θάζε «θνπξληά» καζεηψλ θάζε ρξφλν έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο 

ηεο ζα ήζεια λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη 

δηαθνξνπνηήζεσλ επί ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

είλαη δηαθνξεηηθέο. Δλλνείηαη, βέβαηα, πσο ζέισ πιήξε απνδέζκεπζε ζηα ιεηηνπξγηθά 

δεηήκαηα γηα λα γιηηψζνπκε απφ ηε γξαθεηνθξαηία. Υάλνπκε ρξφλν ζε απηά θαη δε 

βιέπνπκε ηελ νπζία, λνκίδσ». 
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Παξάξηεκα Γ: Πίλαθεο απνηειεζκάησλ έξεπλαο  

 

Πίλαθαο 1.  

Μνξθσηηθφ επίπεδν Γηεπζπληψλ/ληξηψλ  

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Μεηαπηπρηαθφ 4 

Υσξίο άιια ηππηθά πξνζφληα πέξαλ ηνπ βαζηθνχ 

πηπρίνπ 

3 

Γχν Μεηαπηπρηαθά 1 

Γηδαθηνξηθφ 1 

Μεηαπηπρηαθφ θαη Γηδαθηνξηθφ 1 

 

 

 

Πίλαθαο 2.  

Γλψζεηο Σ.Π.Δ.  

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Πηζηνπνίεζε Δπηπέδνπ Α 4 

Πηζηνπνίεζε Δπηπέδνπ Α θαη Β 2 

Πηζηνπνηεκέλνη Δπηκνξθσηέο Δπηπέδνπ Β 2 

Πηζηνπνίεζε Δπηπέδνπ Α θαη ECDL 1 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 19 1 
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Πίλαθαο 3.  

Παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

ρεηηθά κε Γηνίθεζε 7 

Γηαθνξεηηθή ζεκαηηθή απφ Γηνίθεζε 1 

Γε δήισζε ζεκαηηθή 1 

Γελ παξαθνινχζεζε επηκνξθψζεηο 1 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 19 1 

 

 

Πίλαθαο 4.  

Έηε ππεξεζίαο σο Γηεπζπληέο/ληξηεο ζρνιείνπ  

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Έμη (6) έηε 4 

Δλλέα (9) έηε 2 

Δίθνζη (20) έηε 2 

Πέληε (5) έηε 1 

Πξψηε ζεηεία 1 
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Πίλαθαο 5.  

Απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Μεηάδνζε γλψζεσλ 7 

Μεηάδνζε εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ 6 

Καιφ ζρνιηθφ θιίκα 2 

Γεκνθξαηηθφ ζρνιείν 1 

Αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο καζεηψλ 1 

Αλνηρηφ ζρνιείν 1 

Δηζαγσγή καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  1 

Δπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή 1 

 

 

Πίλαθαο 6.  

Ρφινο απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή/ληξηαο 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

πληνληζηηθφο 5 

Οξγαλσηηθφο 3 

Ζγεηηθφο 3 

Παηδαγσγηθφο 3 

Καζνδεγεηηθφο 2 

Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο 1 

Γηνηθεηηθφο 1 

Δθπξφζσπνο ζρνιείνπ 1 

Δκςπρσηήο 1 

Δπφπηεο 1 
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Πίλαθαο 7. 

Πνηνη άιινη αζθνχλ εγεζία εθηφο απφ ηνλ Γηεπζπληή/ληξηα 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ (.Γ.) 4 

.Γ. θαη καζεηέο 3 

.Γ., Μαζεηέο θαη Γνλείο 2 

Τπνδηεπζπληήο 1 

 

 

Πίλαθαο 8. 

Θέκαηα απαζρφιεζεο Γηεπζπληψλ/ληξηψλ 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ  

ζπκκεηερφλησλ 

Γηνηθεηηθά/Γξαθεηνθξαηηθά 8 

Θέκαηα καζεηψλ 7 

 

Δπηθνηλσλία κε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, εμσηεξηθνχο 

θνξείο 

5 

Κηηξηαθά θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 3 

 

 

Πίλαθαο 9.  

ηφρνη Γηεπζπληψλ/ληξηψλ 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Βειηίσζε ζρνιηθνχ θιίκαηνο 3 

Βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη κέζσλ 

δηδαζθαιίαο 

3 

Άλνηγκα ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία 2 

Βειηίσζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 2 

Τινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 2 

Αεηθφξν ζρνιείν 1 

Γεκνθξαηηθφ ζρνιείν 1 
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Πίλαθαο 10.  

Σξφπνη βειηίσζεο επηπέδνπ δηδαζθαιίαο εθπαηδεπηηθψλ 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ  

ζπκκεηερφλησλ 

Πξφζθιεζε ρνιηθνχ πκβνχινπ 6 

Δμνπιηζκφο ζρνιείνπ κε επνπηηθά κέζα 5 

Λεηηνπξγνχλ ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 3 

Οξγάλσζε ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ 2 

Δλζάξξπλζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πηνζέηεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο εθηφο ηεο 

κεησπηθήο 

2 

 

 

Πίλαθαο 11.  

Σξφπνη βειηίσζεο ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Αλνηρηή επηθνηλσλία – δηάινγνο 9 

Γηθαηνζχλε 4 

πλεξγαζία – νκαδηθφ πλεχκα 2 

Άηππεο ζπλαληήζεηο εθηφο ζρνιείνπ  1 

Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ 1 

 

 

Πίλαθαο 12.  

Θεκαηνινγία έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Παηδαγσγηθά 10 

Οξγαλσηηθά – Λεηηνπξγηθά 6 

Θέκαηα δηδαθηηθήο  1 

Καηλνηφκεο ηδέεο 1 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπλαδέιθνπο 1 
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Πίλαθαο 13.  

Μέζα δηαπαηδαγψγεζεο καζεηψλ/ηξηψλ 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Γηάινγνο 10 

Δπηβνιή πνηλψλ κε θιηκάθσζε 5 

Παξαηλέζεηο 2 

Έκπξαθην ελδηαθέξνλ θαη αγάπε 1 

Δηεξνπαξαηήξεζε δηδαζθαιίαο 1 

 

 

Πίλαθαο 14. 

Σξφπνη ελζσκάησζεο καζεηψλ/ηξηψλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ 

ζπκκεηερφλησλ 

εβαζκφο ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο δηαθνξέο ησλ 

καζεηψλ 

7 

Γεκηνπξγία ηκήκαηνο έληαμεο 3 

Δζεινληηθά καζήκαηα απφ εθπαηδεπηηθνχο 2 

Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία 2 

Γηνξγάλσζε δξάζεσλ θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ 1 

Δλζάξξπλζε θνηλσληθνπνίεζεο καζεηψλ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

Πίλαθαο 15.  

Θέκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ  

ζπκκεηερφλησλ 

Θέκαηα καζεηψλ (επίδνζε, ζπκπεξηθνξά) 10 

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο 5 

Λεηηνπξγηθά – νξγαλσηηθά 5 

Θέκαηα εθπαηδεπηηθψλ 2 

 

 

Πίλαθαο 16.  

Απηνλνκία ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Απαληήζεηο ζπκκεηερφλησλ    Αξηζκφο απαληήζεσλ  

ζπκκεηερφλησλ 

Λεηηνπξγηθά ζέκαηα 8 

Απνδέζκεπζε απφ γξαθεηνθξαηία/δηνηθεηηθή 

απνθέληξσζε 

6 

Δπηινγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 6 

Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 5 

Οηθνλνκηθά ζέκαηα 4 
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«Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ 

πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο 

αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

κφλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:  

 


