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Περίληψη 

 
Η εργασία αυτή αφορά το αν οι εκπαιδευτικοί, ως μέλη του συλλόγου 

διδασκόντων, προγραμματίζουν το έργο τους στο διοικητικό επίπεδο και ασκούν την 

αποφασιστική αρμοδιότητα που τους παρέχει το θεσμικό πλαίσιο κατά τρόπο που τους 

επιτρέπει να διαμορφώνουν εντός της σχολικής μονάδας εσωτερική πολιτική, στο 

πλαίσιο της εθνικής, με στρατηγικό προσανατολισμό και καινοτομική δυναμική. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα εξέταζαν το αν καταρτίζει ο σύλλογος διδασκόντων 

προγραμματισμό, το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το διοικητικό τους έργο, 

πώς αποτιμούν τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων και το αν ο σύλλογος 

διδασκόντων ασκεί την αποφασιστική του αρμοδιότητα σε δύο προνομιακά πεδία για 

τη διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής, την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών με 

προστιθέμενη παιδαγωγική αξία και την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των 

μελών του. Η έρευνα ήταν ποιοτική, η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη και τα δεδομένα 

αντλήθηκαν με ημιδομημένες συνεντεύξεις από οκτώ διευθυντές/ριες και οκτώ 

φιλολόγους καθηγητές/ριες της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Για την 

επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκαν αρχές και διαδικασίες της θεματικής 

ανάλυσης και η ερμηνεία τους έγινε υπό το πρίσμα των παραδοχών του κριτικού 

ρεαλισμού. Οι απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα παρουσίασαν μεγάλο 

εύρος διαφοροποίησης. Ως βασικά συμπεράσματα προέκυψαν τα εξής: Ο σύλλογος 

διδασκόντων στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων δεν υλοποιεί συστηματικές 

διαδικασίες προγραμματισμού, αποφασίζει την υλοποίηση δράσεων με προστιθέμενη 

παιδαγωγική αξία, αλλά δεν ασκεί τις αρμοδιότητές του όσον αφορά την κάλυψη των 

επιμορφωτικών αναγκών των μελών του. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους δεν 

αντιλαμβάνονται ως διοικητικό έργο τη συμμετοχή τους στο σύλλογο διδασκόντων, 

θεωρούν ότι το διοικητικό έργο που επιτελούν είναι γραφειοκρατικό και λειτουργεί εις 

βάρος του κύριου έργου τους, του διδακτικού. Στην πλειονότητά τους οι καθηγητές/ριες 

θεωρούν σημαντικό το έργο του συλλόγου διδασκόντων, αλλά δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες τους. Έχει τη δυνατότητα ο σύλλογος διδασκόντων να διαμορφώσει στη 

σχολική μονάδα εσωτερική πολιτική με καινοτομική δυναμική, αλλά ελάχιστες 

σχολικές μονάδες το επιτυγχάνουν. 

 

Λέξεις κλειδιά:  Προγραμματισμός, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διοικητικό έργο 

εκπαιδευτικού, εσωτερική πολιτική σχολικής μονάδας 
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Abstract 
 

This study concerns whether teachers as members of the School Teachers' Board 

plan their work at the administrative level and exercise the decisive authority given to 

them by the institutional framework in a way that allows them to formulate internal 

policy in the school, with strategic orientation and innovative dynamics, within the 

framework of the national policy. The research questions looked at whether the School 

Teachers’ Board is developing school planning, how teachers perceive their 

administrative work, how they evaluate the functioning of the School Teachers΄Board, 

and whether the School Teachers’ Board exercises its decisive jurisdiction in two 

privileged areas for the formulation of internal policy, the implementation of actions 

and initiatives with added pedagogical value and the coverage of the reeducational 

needs of its members. The research was qualitative, sampling was purposive, and the 

data was drawn on semi-structured interviews by eight school directors and eight 

philology teachers of secondary general education. For the data analysis, principles and 

procedures of thematic analysis were used and their interpretation was made in the light 

of the assumptions of critical realism. The views of the participants in the research 

presented a wide range of diversification. The main conclusions were as follows: The 

School Teachers΄ Board in the majority of school units does not implement systematic 

programming procedures, decides to implement actions with added pedagogical value, 

but does not exercise its jurisdiction to meet the reeducational needs of its members. 

Most of the teachers do not perceive their participation in the School Teachers' Board as 

administrative work, they believe that the administrative work they perform is 

bureaucratic and works to the detriment of their main work, the teaching work in class. 

The majority of teachers consider the work of the School Teachers' Board to be 

important, but this work does not meet their expectations. It is possible for the School 

Teachers' Board to develop an innovative dynamic internal school policy, but few 

schools achieve it. 

 

Key words:  Planning, secondary education, school teacher’s administrative work, 

internal school policy 
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Εισαγωγή 

 

Κατά τη δεκαετία του 1960 αμφισβητήθηκε η αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των σχολικών μονάδων, ενώ και από τη δεκαετία του 1980 και εξής 

υιοθετήθηκαν μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες της Δύσης, με σκοπό την αναβάθμιση 

της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της σχολικής εκπαίδευσης και με βασικό 

στόχο την ποιοτική μάθηση του συνόλου των μαθητών και μαθητριών, ανεξαρτήτως 

κοινωνικοοικονομικής ή/και εθν(οτ)ικής τους προέλευσης. Επειδή δε αναγνωρίστηκε 

ότι κάθε σχολική μονάδα έχει τις ιδιαιτερότητές της ως διακριτό υποσύστημα του 

ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και ως εκ τούτου έτυχε ευρείας παραδοχής 

το αλυσιτελές των «εκ των άνω» επιβαλλόμενων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, 

κατεξοχήν σε χώρες με αποκεντρωτικά συστήματα δημόσιας διοίκησης, κρίθηκε 

αναγκαία η διεύρυνση των περιθωρίων αυτονομίας της σχολικής μονάδας, με όρους 

λογοδοσίας. Παράλληλα, μετατοπίστηκε το ενδιαφέρον από την τάξη ‒στην οποία 

παραδοσιακά στόχευαν οι παρεμβάσεις με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης‒ στο σύστημα διοίκησης της σχολικής μονάδας, δόθηκε έμφαση στις 

συμμετοχικές διαδικασίες και προβλήθηκε ο εκπαιδευτικός ως καθοριστικός παράγων 

της αναβάθμισης του έργου των σχολείων. Ο εκπαιδευτικός εκλήθη να 

δραστηριοποιηθεί στο σχολείο του με διευρυμένο και περισσότερο υπεύθυνο ρόλο, ως 

ηγέτης· η επαγγελματική του δε ανάπτυξη κρίθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση τού να 

καταστεί ικανός να επωμιστεί το ρόλο αυτό. 

Η έμφαση στη διοίκηση της σχολικής μονάδας έδωσε ώθηση και στην ανάπτυξη 

στο θεωρητικό επίπεδο της σχολικής εκπαιδευτικής διοίκησης, ως διακριτού και 

αυτόνομου κλάδου της ευρύτερης διοικητικής επιστήμης ‒της κατεξοχήν ανεπτυγμένης 

στον τομέα των επιχειρήσεων‒ από την οποία άντλησε και αξιοποίησε θεωρητικές 

αρχές και παραδοχές, μοντέλα διοίκησης, παραδείγματα (paradigms) και πρακτικές, με 

προσαρμογή τους, βέβαια, στην ιδιαιτερότητα του έργου των σχολικών μονάδων. 

Η ηγεσία πλέον της σχολικής μονάδας οφείλει με συμμετοχικές διαδικασίες, στις 

οποίες θα μετέχει το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, γονείς και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας), να οραματιστεί το μέλλον της, 

να προσδιορίσει τους σκοπούς και τους στόχους της, να αποτιμήσει τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες της, να εισαγάγει καινοτομίες, να επιλέξει πολιτικές και να υλοποιήσει 
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δράσεις που θα της επιτρέψουν να πραγματώσει τη βελτίωσή της. Καλείται δηλαδή να 

καταρτίσει και να υλοποιήσει καινοτομικό στρατηγικό προγραμματισμό.  

Στο κλίμα των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη σχολική διοίκηση της δεκαετίας 

του 1980, θεσμοθετήθηκε το 1985 ο νόμος 1566, που κατέστησε το ελληνικό σχολικό 

εκπαιδευτικό σύστημα συμμετοχικό. Στο νόμο αυτό προτάσσονται οι σκοποί της 

εκπαίδευσης, που αφορούν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του συνόλου 

των μαθητών και μαθητριών, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, και αμέσως μετά 

προβάλλεται ο εκπαιδευτικός ως βασικός συντελεστής της επίτευξης των σκοπών 

αυτών1. Ο ίδιος νόμος αναβαθμίζει το σύλλογο διδασκόντων των σχολείων σε όργανο 

διοίκησης της σχολικής μονάδας, με έργο του «τη χάραξη κατευθύνσεων για την 

καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του 

σχολείου»2. 

Το 2002 εξεδόθη υπουργική απόφαση 3 , γνωστή και ως καθηκοντολόγιο των 

εκπαιδευτικών, στην οποία μεταξύ άλλων προσδιορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του 

συλλόγου διδασκόντων και τα καθήκοντά του. Με την υπουργική αυτή απόφαση ο 

σύλλογος διδασκόντων ανάγεται στο κύριο αποφασιστικό όργανο της σχολικής 

μονάδας, εντεταλμένο μεταξύ άλλων να καταρτίζει, να παρακολουθεί και να αποτιμά 

τον προγραμματισμό της με αυτοαξιολογικές διαδικασίες, να μεριμνά για την ποιοτική 

μάθηση όλων των μαθητών αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του. Οι 

αλλαγές δε αυτές εισήχθησαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου αυτό 

να προσλάβει καινοτομική δυναμική, ικανή να ενισχύσει την ανταποκρισιμότητά του 

στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.  

Οι αλλαγές που εισήχθησαν στη διοίκηση της εκπαίδευσης το 1985 και 

εξειδικεύτηκαν το 2002 με το καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών δεν απέδωσαν τα 

προσδοκώμενα βελτιωτικά αποτελέσματα, ενώ και η λειτουργία της σχολικής μονάδας 

με καινοτομική δυναμική εξακολουθεί να είναι ζητούμενο και κυβερνητική εξαγγελία. 

Για την υλοποίηση αλλαγών απαιτείται προγραμματισμός. Καινοτομική δυναμική, 

όμως,  προσδίδει στην οργανική μονάδα ο στρατηγικός προγραμματισμός. Ωστόσο, ο 

βαθμός στον οποίο είναι υλοποιήσιμος ο προγραμματισμός του είδους αυτού είναι 

αντιστρόφως ανάλογος του βαθμού ελέγχου της σχολικής μονάδας από την κεντρική 

διοίκηση της εκπαίδευσης. Το σύστημα δε της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, 

συνακόλουθα και της εκπαιδευτικής διοίκησης, είναι συγκεντρωτικό, κατά συνέπεια 

1 Ν. 1566/1985, άρθ. 1 και 2. 
2 Ν. 1566/1985, άρθ. 11. 
3 Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄/16-10-2002) Υ.Α. 
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δεν αφήνει περιθώρια κατάρτισης στρατηγικού προγραμματισμού στο επίπεδο της 

σχολικής μονάδας. Ο σύλλογος διδασκόντων, όμως, βάσει του νομοθετικού του 

πλαισίου, έχει μεγάλο εύρος αποφασιστικής αρμοδιότητας ‒όχι μόνο δέσμιας, αλλά και 

κατά διακριτική ευχέρεια σε ορισμένους τομείς‒ που του επιτρέπει με προγραμματισμό 

στρατηγικού προσανατολισμού να διαμορφώνει καινοτομική εσωτερική πολιτική στο 

πλαίσιο της εθνικής. 

 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στον προγραμματισμό του έργου του εκπαιδευτικού στο 

διοικητικό επίπεδο. Την έννοια του προγραμματισμού την εννοούμε όπως ορίζεται στη 

διοικητική επιστήμη. Επιλέγουμε τη φράση «έργου του εκπαιδευτικού» και όχι 

«εκπαιδευτικού έργου», γιατί θεωρούμε ότι η δεύτερη ως έννοια αφορά το σύνολο των 

παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικές πολιτικές, προγράμματα 

σπουδών, εκπαιδευτικό έργο κ.ά., Κατσαρού & Δεδούλη, 2008: 171), επομένως 

συμπεριλαμβάνει την πρώτη ως σημαίνουσα διάστασή της. Επιπροσθέτως, η έννοια 

«εκπαιδευτικός» νοείται ως συμπεριληπτική των ανθρώπων που υπηρετούν την 

εκπαίδευση και όχι ως δηλωτική ατόμου, ενώ και η επιλογή της έκφρασης «έργο 

εκπαιδευτικού» έγινε με την πρόθεση να δηλωθεί αφενός η σημασία του ρόλου του 

εκπαιδευτικού στο συμμετοχικό διοικητικό σύστημα της ελληνικής σχολικής 

εκπαίδευσης, αφετέρου ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στον προγραμματισμό της 

σχολικής μονάδας και όχι σε υπερκείμενα αυτής επίπεδα. 

Το έργο του εκπαιδευτικού το διακρίνουμε σε διοικητικό και διδακτικό∙ όχι 

διχοτομικά, γιατί το πρώτο υποστηρίζει το δεύτερο –άλλωστε συλλειτουργούν τα δύο 

ως παιδαγωγικά– αλλά για να δηλωθεί ότι ενδιαφέρει ο προγραμματισμός στο επίπεδο 

της διοίκησης της σχολικής μονάδας και όχι ο προγραμματισμός της διδασκαλίας 

μαθήματος, για τον οποίο υπεύθυνος είναι ο κάθε διδάσκων. 

Τέλος, θεωρούμε ότι κατεξοχήν στο σύλλογο διδασκόντων ασκεί το έργο του ο 

εκπαιδευτικός στο διοικητικό επίπεδο. Ως μέλος του και από κοινού με τους 

συναδέλφους του διοικεί τη σχολική μονάδα και αποφασίζει με αρμοδιότητα δέσμια, 

όταν το νομικό πλαίσιο ορίζει ρητά και εξειδικευμένα τι οφείλει να πράξει, ή κατά 

διακριτική ευχέρεια, όταν το νομικό πλαίσιο αφήνει στην προαίρεσή του την επιλογή 

μεταξύ νομίμων λύσεων αναφορικά με το αν, το πότε ή το πώς θα εκδώσει απόφασή 

του. 

Το πλαίσιο λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων το ορίζει το καθηκοντολόγιο 

των εκπαιδευτικών. Από τις διατάξεις του προκύπτουν ως προνομιακά πεδία άσκησης 

της κατά διακριτική ευχέρεια αποφασιστικής αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων 
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(α) η υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών με προστιθέμενη παιδαγωγική αξία και 

(β) η λήψη αποφάσεων για την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των μελών του.  

Οι δράσεις και πρωτοβουλίες με προστιθέμενη παιδαγωγική αξία συντελούν στην 

ποιοτική αναβάθμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας, καθόσον 

μεταξύ άλλων συμβάλλουν στην πραγμάτωση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στο 

άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και στην ενίσχυση της ανταποκρισιμότητάς του 

στις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Η δε κάλυψη των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών συμβάλλει στην αναβάθμιση του έργου 

τους στο διδακτικό και διοικητικό επίπεδο, συνακόλουθα και στη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας, στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, αλλά και στο να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της 

σχολικής τους μονάδας με ηγετικό ρόλο. Η άσκηση μάλιστα ηγετικού ρόλου από 

πλευράς εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση της πραγμάτωσης του συμμετοχικού 

συστήματος διοίκησης της ελληνικής σχολικής μονάδας. Τόσο δε η υλοποίηση 

δράσεων όσο και η κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών θεωρούμε ότι αποτελούν 

ιδιαίτερα σημαντικά πεδία του προγραμματισμού του έργου του εκπαιδευτικού στο 

επίπεδο της σχολικής μονάδας. 

 

Η παρούσα εργασία συμπεριλαμβάνει έρευνα βασικός σκοπός της οποίας είναι να 

διερευνηθούν στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές εκπαιδευτικών ενδεικτικές τού αν 

αυτοί ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων προγραμματίζουν το έργο τους στο 

διοικητικό επίπεδο και ασκούν την αποφασιστική αρμοδιότητα που τους παρέχει το 

θεσμικό πλαίσιο με ηγετικό ρόλο και κατά τρόπο που τους επιτρέπει με τις επιλογές και 

αποφάσεις τους να διαμορφώνουν εντός της σχολικής μονάδας εσωτερική πολιτική με 

στρατηγικό προσανατολισμό και καινοτομική δυναμική.  

Τα ερωτήματα της έρευνας διαμορφώθηκαν με υπόβαθρο το εννοιολογικό πλαίσιο 

που προαναφέρθηκε και οδηγό συγκεκριμένες διατάξεις του νομικού πλαισίου που 

διέπει τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων. Αφορούν δε ‒με συνοπτική 

διατύπωση‒ τα εξής θέματα: (α) την κατάρτιση, παρακολούθηση και αποτίμηση με 

αυτοαξιολογικές διαδικασίες του προγραμματισμού του διοικητικού έργου του 

εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα, (β) την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών με 

προστιθέμενη παιδαγωγική αξία, που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία και ενισχύουν 

την ανταποκρισιμότητά του στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, (γ) την κάλυψη 

των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών ως αρμοδιότητα του συλλόγου 

διδασκόντων και (ε) το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια διοικητικό 
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έργο, το διοικητικό έργο που οι ίδιοι επιτελούν και πώς αποτιμούν τη λειτουργία του 

συλλόγου διδασκόντων.  

Τα θέματα αυτά επελέγησαν προς διερεύνηση με σκοπό τη συνεισφορά στην 

προβληματική που αφορά τον προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι λειτουργούν 

ανασταλτικά στη λειτουργία της σχολικής μονάδας με καινοτομική δυναμική και 

καθιστούν ατελέσφορες τις σχετικές επεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Η ιδιαίτερη 

δε συνεισφορά της παρούσας έρευνας έγκειται στη στόχευσή της και στην οπτική με 

την οποία εξετάζεται το θέμα της. Κατά τον ορισμό, την προσέγγιση και τη θεμελίωση 

του θέματος αξιοποιήθηκε βιβλιογραφία από τη διοικητική επιστήμη, τη δημόσια 

διοίκηση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με νομοθετήματα της 

ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης, αλλά και έννοιες του ελληνικού διοικητικού δικαίου, 

ιδιαίτερα ως προς τη διάκριση της αποφασιστικής αρμοδιότητας του συλλόγου 

διδασκόντων ‒ως διοικητικού οργάνου της ελληνικής δημόσιας διοίκησης‒ σε δέσμια 

και κατά διακριτική ευχέρεια.  

Η έρευνα αφορά τον προγραμματισμό του έργου του εκπαιδευτικού της σχολικής 

μονάδας δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης στο διοικητικό επίπεδο, επικεντρώνεται 

δηλαδή στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια. Δεν αφορά το πρωτοβάθμιο σχολείο ή 

λοιπές σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. διαπολιτισμικά σχολεία, 

σχολεία ειδικής αγωγής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.ά.). 

 

Ως προς τη δομή της η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο 

αναφέρεται στη θεωρητική πλαισίωση του θέματος και το δεύτερο στην έρευνα.  

Μέρος Α΄: Περιλαμβάνει τα κεφάλαια ένα έως και τρία.  

Το πρώτο κεφάλαιο, που διακρίνεται σε έξι υποκεφάλαια, αναφέρεται στον 

προγραμματισμό υπό το πρίσμα της διοικητικής επιστήμης, από την οποία η διοίκηση 

της εκπαίδευσης αντλεί θεωρία και παραδείγματα για την εφαρμογή του 

προγραμματισμού και στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Τα υποκεφάλαια 

αναφέρονται στην έννοια του προγραμματισμού, στη διαδικασία κατάρτισης 

προγραμματισμού, στα είδη προγραμματισμού και προγραμμάτων, στις έννοιες 

στρατηγική, στρατηγική διοίκηση, στρατηγική ηγεσία, στρατηγική σκέψη και 

στρατηγική απόφαση, στον στρατηγικό προγραμματισμό, στη σημασία του 

προγραμματισμού και στις προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησής του. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, που διακρίνεται σε δύο υποκεφάλαια, αναφέρεται στην 

έννοια του προγραμματισμού υπό το πρίσμα της διοίκησης της εκπαίδευσης. Στο πρώτο 

υποκεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη διοίκηση της εκπαίδευσης ως υποσυστήματος της 
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δημόσιας διοίκησης, με αναφορά στις δύο κυρίαρχες τάσεις που καθόρισαν τα 

συστήματα της δημόσιας διοίκησης του δυτικού κόσμου: την κεντροευρωπαϊκή, που 

ανέπτυξε συγκεντρωτικά διοικητικά συστήματα, με ισχυρό το ρόλο του κράτους, και 

την αγγλοσαξονική, με περισσότερο αποκεντρωμένα συστήματα και περιορισμένο το 

ρόλο του κράτους. Το σύστημα δημόσιας διοίκησης καθορίζει και το βαθμό αυτονομίας 

της σχολικής μονάδας, συνακόλουθα και τα περιθώριά της για κατάρτιση 

προγραμματισμού στρατηγικού προσανατολισμού.  

Το δεύτερο υποκεφάλαιο του πρώτου κεφαλαίου, διακρίνεται σε έξι ενότητες. Η 

πρώτη, αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις στα συστήματα σχολικής διοίκησης σε χώρες 

της Δύσης από τη δεκαετία του 1980 και εξής, στο πλαίσιο των οποίων αναδείχτηκαν οι 

έννοιες «αυτονομία της σχολικής μονάδας» και «συμμετοχικό σύστημα διοίκησης». 

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία του στρατηγικού προγραμματισμού, που καλείται να 

καταρτίσει αυτόνομα η σχολική μονάδα, αποσκοπώντας στη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της. Ο στρατηγικός προγραμματισμός στο επίπεδο της σχολικής 

μονάδας καταρτίζεται με συμμετοχικές διαδικασίες και απαιτεί τη δυναμική συμμετοχή 

του εκπαιδευτικού, με ηγετικό ρόλο. Για τον «εκπαιδευτικό ως ηγέτη» και τις 

προϋποθέσεις ανάδειξής του στο ρόλο αυτό γίνεται λόγος στο δεύτερη ενότητα. Η τρίτη 

ενότητα εξειδικεύει τις έννοιες στρατηγικός προγραμματισμός και στρατηγική ηγεσία 

με αναφορά στη σχολική μονάδα, ενώ για τα περιθώρια κατάρτισης του 

προγραμματισμού, και δη του στρατηγικού, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας γίνεται 

λόγος στην τέταρτη ενότητα. Η πέμπτη ενότητα αναφέρεται σε μια πρακτική βελτίωσης 

του σχολείου που ενσωματώνει ένα ολιστικό σχέδιο στρατηγικού προγραμματισμού, 

την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, και στην έκτη ενότητα αναπτύσσεται ο 

προβληματισμός περί του αναπτυξιακού-στρατηγικού προγραμματισμού ως εργαλείου 

εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση «εκ των άνω». 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και διακρίνεται σε δύο υποκεφάλαια. Στο πρώτο, 

γίνεται λόγος για το σύστημα διοίκησης της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης. Αρχικά 

περιγράφεται η κεντρικά ελεγχόμενη και γραφειοκρατική δομή του και γίνεται 

αναφορά στο πολυσχιδές νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων και 

επισημαίνονται αφενός το μεγάλο εύρος της αποφασιστικής του αρμοδιότητας, 

αφετέρου η ανισοκατανομή διοικητικής ισχύος μεταξύ συλλόγου διδασκόντων και 

διευθυντή σχολικής μονάδας, για να φανούν ασυμβατότητες ή αντιφάσεις τις οποίες 

επιφέρει. Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται κρίσεις επί του συστήματος σχολικής 
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διοίκησης, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε έρευνα που διενήργησε (2005-2008) το Τμήμα 

Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Το δεύτερο υποκεφάλαιο επικεντρώνεται στον προγραμματισμό στην ελληνική 

σχολική μονάδα και διακρίνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στον 

προγραμματισμό της ελληνικής σχολικής μονάδας, βάσει του θεσμικού της πλαισίου. 

Ειδικότερα, αρχικά διερευνάται το εάν, βάσει του θεσμικού της πλαισίου, έχει η 

σχολική μονάδα το βαθμό αυτονομίας που της επιτρέπει την κατάρτιση και υλοποίηση 

προγραμματισμού για τη διαμόρφωση δικής της εσωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της 

εθνικής και αν το νομικό της πλαίσιο προβλέπει την κατάρτιση προγραμματισμού. Με 

αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, την εκπαιδευτική νομοθεσία, αλλά και το πρόγραμμα 

της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ‒που υλοποιήθηκε πιλοτικά και 

γενικεύτηκε για ένα χρόνο‒ συνάγεται ότι η σχολική μονάδα έχει τα περιθώρια 

κατάρτισης προγραμματισμού που της επιτρέπει να διαμορφώσει δική της εσωτερική 

πολιτική στο πλαίσιο της εθνικής, και προβλέπεται η κατάρτισή του, βάσει του νομικού 

της πλαισίου, αλλά διοικητικά δεν ελέγχεται το αν καταρτίζεται ή όχι 

προγραμματισμός. Κατόπιν τούτου, στη δεύτερη ενότητα τίθεται το ερώτημα αν οι 

σχολικές μονάδες καταρτίζουν προγραμματισμό. Έρευνα στοχευμένη στο ερώτημα 

αυτό δεν υπάρχει. Από ορισμένα, όμως, των αποτελεσμάτων δύο ερευνών, της 

Χατζηπαναγιώτου (2003) και του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Βλάχος, 2008), διαφαίνεται ότι οι σχολικές μονάδες δεν 

προβαίνουν σε συστηματικές διαδικασίες προγραμματισμού. 

Μέρος Β΄: Περιλαμβάνει τα κεφάλαια τέσσερα έως και οκτώ. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο και στα εννέα υποκεφάλαιά του αναλύεται η μεθοδολογία 

της έρευνας. Στο πρώτο υποκεφάλαιο του τετάρτου κεφαλαίου, προσδιορίζεται το 

εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας και παρατίθεται ο εννοιολογικός χάρτης, στο 

δεύτερο, αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα, στο τρίτο, γίνεται λόγος για στη 

συνεισφορά της έρευνας και, στο τέταρτο, επιχειρείται συγκριτική αντιπαράθεση 

μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου, αναφέρεται ότι επελέγη για τη διεξαγωγή της 

παρούσας έρευνας η ποιοτική μέθοδος, αιτιολογείται η επιλογή αυτή και 

προσδιορίζεται ότι το επιστημολογικό πλαίσιο ερμηνείας των δεδομένων είναι ο 

κριτικός ρεαλισμός. Στο πέμπτο υποκεφάλαιο, αναφέρεται ότι η δειγματοληψία ήταν 

σκόπιμη, και προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Στο έκτο 

υποκεφάλαιο, γίνεται λόγος για το εργαλείο της έρευνας (ποιοτική ημιδομημένη 

συνέντευξη, υποστηριζόμενη από οδηγό), αιτιολογείται η επιλογή του και περιγράφεται 

η διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Στο έβδομο υποκεφάλαιο, αναλύεται η 
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μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας, με αναφορά στις βασικές αρχές και στη 

διαδικασία της θεματικής ανάλυσης, που συγκρίνεται με την ανάλυση περιεχομένου. 

Στο όγδοο υποκεφάλαιο, τίθενται θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική 

έρευνα γενικά και ειδικότερα στην ποιοτική έρευνα, για να καταθέσει και η ερευνήτρια 

τον αναστοχασμό της επ’αυτών με αναφορά στην παρούσα έρευνα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας, διακρινόμενα 

σε πέντε υποκεφάλαια και ενότητες κατ’ αντιστοιχία προς τα ερευνητικά ερωτήματα. Η 

δομή αυτή έχει υιοθετηθεί και στο έκτο κεφάλαιο, όπου  αναπτύσσεται η συζήτηση επί 

των αποτελεσμάτων. Στο έβδομο κεφάλαιο, αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα. Ως 

καταληκτικό συμπέρασμα αναφέρουμε εδώ ότι σε ορισμένες, αλλά πολύ λίγες, 

σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί, ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων με ηγετικό 

ρόλο, καταρτίζουν προγραμματισμό που τους επιτρέπει να διαμορφώνουν εσωτερική 

πολιτική της σχολικής μονάδας στρατηγικού προσανατολισμού και καινοτομικής 

δυναμικής, στο πλαίσιο της εθνικής. Στην πλειονότητα, όμως, των σχολικών μονάδων ο 

σύλλογος διδασκόντων αδυνατεί να λειτουργήσει κατά τον τρόπο αυτό. 

Στο όγδοο κεφάλαιο, αναφέρονται περιορισμοί που καθιστούν μη γενικεύσιμα τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, κατατίθενται προτάσεις για περαιτέρω 

αξιοποίησή της, όπως, επίσης, και προτάσεις που, κατά την άποψη της ερευνήτριας, 

συμβάλλουν στην άρση ορισμένων από τους περιορισμούς οι οποίοι εγείρουν 

προσκόμματα στο να διαμορφώνει ο σύλλογος διδασκόντων εσωτερική πολιτική στη 

σχολική μονάδα με στρατηγικό προσανατολισμό και καινοτομική δυναμική.  

Ακολουθεί η βιβλιογραφία. Στο παράρτημα παρατίθεται ο Οδηγός Συνέντευξης και 

Πίνακες με ενδεικτικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις ανά ερευνητικό ερώτημα.  
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Μέρος Α΄: Θεωρητικό πλαίσιο 

1. Ο προγραμματισμός στη διοικητική επιστήμη 

1.1. Η έννοια του προγραμματισμού 

Η Διοίκηση από την ανάδειξή της σε επιστήμη (αρχές 20ου αι.) 4 επεσήμανε την 

ανάγκη προγραμματισμού ‒αρχικά στις εργασίες παραγωγής‒ καθιστώντας παράλληλα 

διακριτό το ρόλο των διοικητικών στελεχών από τους λοιπούς εργαζόμενους (Taylor, 

1914). Σταδιακά, η διαδικασία του προγραμματισμού επεκτάθηκε σε όλο το εύρος 

δραστηριότητας των οικονομικών οργανισμών (Πετρίδου, 2006: 208), με σκοπό την 

επίτευξη της αποτελεσματικότερης κατά το δυνατόν λειτουργίας τους στο άμεσο, 

βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

O σχεδιασμός-προγραμματισμός αποτελεί την πρώτη κατά σειρά, πρωτίστως 

υλοποιούμενη και βασικότερη από τις θεμελιώδεις διοικητικές λειτουργίες, όπως τις 

προσδιόρισε ο  Fayol (1942), δηλαδή τον σχεδιασμό-προγραμματισμό (planning), την 

οργάνωση (organizing), τη διεύθυνση (commanding), το συντονισμό (coordinating) και 

τον έλεγχο (controlling) (Wren, 1979: 221-227· Πετρίδου, 2006: 199). Στην τυπολογία 

αυτή συνυπολογίζεται και η λειτουργία της λήψης απόφασης (Griffin, 2013: 4· 

Mintzberg, 1975· Σαΐτης, 2014: 29 κ.εξ.· Σαΐτης, 2014α: 25 κ.εξ.), που, όμως, αφορά 

και τις λοιπές λειτουργίες, μάλλον το σύνολο των διοικητικών καθηκόντων, καθόσον 

για την υλοποίηση οιασδήποτε δράσης απαιτείται η λήψη απόφασης· άρα «διοικώ 

σημαίνει αποφασίζω» (Μαλλιάρης, 2001: 143). 

Στη δεκαετία του 1950, ο σχεδιασμός-προγραμματισμός στις επιχειρήσεις 

αφορούσε κυρίως τα οικονομικά θέματα, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Ως 

διαδικασία που συμπεριλάμβανε και τις λοιπές λειτουργίες και δράσεις της διοίκησης 

υιοθετήθηκε από τη δεκαετία του 1960 (περίπου στα μέσα), αλλά ήταν κυρίως 

βραχυπρόθεσμος ή μεσοπρόθεσμος. Από τη δεκαετία του 1970 υιοθετήθηκε ευρέως ο 

μακροπρόθεσμος προγραμματισμός· στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε θεωρία και πράξη 

ένας συνθετότερος τύπος προγραμματισμού, ο στρατηγικός (Mintzberg (1994· Popa, 

2013· Zhao, Fisher, Lounsbury & Miller, 2017· Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012: 53).  

Παρότι οι λέξεις σχεδιασμός και προγραμματισμός έχουν χρησιμοποιηθεί και ως 

ταυτόσημες,  διαφοροποιούνται, βάσει δύο κυρίως κριτηρίων: το χρονικό τους ορίζοντα 

4  Σηματοδοτείται με την έκδοση, το 1911, του βιβλίου του Taylor, The Principles of Scientific 
Management (Χατζηπαναγιώτου, 2003: 26). 

9 
 

                                                 



και το βαθμό συγκεκριμενοποίησης των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων. 

Ειδικότερα ο σχεδιασμός (planning) συνιστά «μια γενική σύλληψη των στόχων μιας 

μελλοντικής προσπάθειας» (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011: 60· Σαΐτης, 2005: 77· Σαΐτης, 

2014α: 51), γιατί «καθορίζει … γενικά και αφηρημένα τους αντικειμενικούς σκοπούς 

μιας επιχείρησης» (Πετρίδου, 2006: 207). Ο προγραμματισμός (programming) 

περιλαμβάνει  τις δραστηριότητες εκείνες των διοικητικών στελεχών που αφορούν τον 

προσδιορισμό των αντικειμενικών σκοπών και στόχων των μονάδων τους, την επιλογή 

της καταλληλότερης των εναλλακτικών διαδρομών προς αυτούς και τον καθορισμό των 

μέσων επίτευξή τους, σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με τη μεγαλύτερη 

δυνατή σαφήνεια και λεπτομέρεια, βάσει χρονοδιαγραμμάτων και μελετών κόστους-

ωφέλειας (Koontz & O’ Donnell, 1983: 196· Κατσαρός, 2008: 55· Πετρίδου, 2006: 

207· Σαΐτη & Σαΐτης, 2011: 60· Σαΐτης, 2005: 77· Σαΐτης, 2014α: 51, 55).  

Επειδή δε το σύνολο των διοικητικών λειτουργιών ‒που αλληλοσυνδέονται‒ 

αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών ενός οργανισμού, προηγείται ο 

προγραμματισμός, εφόσον αφορά τον προσδιορισμό των σκοπών αυτών, και είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τη διαδικασία του ελέγχου, γιατί όχι μόνο δείχνει την 

πορεία προς τους στόχους και προσδιορίζει τα μέσα για την επίτευξή τους, αλλά 

παρέχει και τα εργαλεία παρακολούθησης της πορείας αυτής, για διόρθωση τυχόν 

παρεκκλίσεων (Koontz & O’ Donnell, 1983: 199· Κατσαρός, 2008: 55). 

1.2. Η διαδικασία κατάρτισης προγραμματισμού 

Ο προγραμματισμός είναι σύνθετη διαδικασία και καταρτίζεται σταδιακά, με 

πορεία όχι πάντα ή κατ’ ανάγκη γραμμική. Συμβατικά, τα στάδια του προγραμματισμού 

έχουν προσδιοριστεί από τη διοικητική επιστήμη ως ακολούθως (Κατσαρός, 2008: 60-

61· Πετρίδου, 2000· Πετρίδου, 2006: 211 κ.εξ.):  

1)  Αποσαφήνιση της αποστολής: Ως αποστολή νοείται ο λόγος ύπαρξης ενός 

οργανισμού, που συναρτάται με το σύστημα σκοπών και αξιών του και του παρέχει τη 

δυνατότητα να λειτουργεί συλλογικά. Η έννοια της αποστολής έχει πνευματική 

διάσταση, καθοδηγεί τη δράση των οργανισμών και επιδρά στη διαμόρφωση της 

φιλοσοφίας τους (Πετρίδου, 2006:213). «Η αίσθηση της αποστολής είναι ένα βαθύ 

προσωπικό συναίσθημα και όσα άτομα το βιώνουν είναι συναισθηματικά δεμένα και 

αφοσιωμένα» στον οργανισμό (Πετρίδου, 2000). Πρακτικά η έννοια της αποστολής 

γίνεται σαφέστερη, αν τεθούν ερωτήματα αναφορικά με την ύπαρξη του οργανισμού, 

όπως: ποιοι είμαστε, τι είμαστε, τι θέλουμε να επιτύχουμε; (Σαΐτης, 2014α: 52-53). Για 

να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι του οιουδήποτε οργανισμού, 
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δημόσιου ή ιδιωτικού, κερδοσκοπικού ή μη, είναι απαραίτητο η αποστολή του να είναι 

κατανοητή από τους ανθρώπους που τον υπηρετούν. Προς το σκοπό αυτό κρίνεται 

απαραίτητη η γραπτή διατύπωσή της (Koontz & O’ Donnell, 1983: 202-203). 

Οι αξίες από τις οποίες εκπηγάζει ο σκοπός του οργανισμού συνάδουν με τo όραμά 

του (Davies & Davies, 2012), που αποτελεί  τη θέαση μιας μελλοντικής, αξιόπιστης και 

ελκυστικής εικόνας του, καλύτερης από την παρούσα (Bennis & Nanus, 2007, όπ. 

αναφ. στο Watkinson, 2013). Το όραμα προβάλλει μια ιδεατή εικόνα του οργανισμού, 

δρομολογεί αλλαγή για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του και εδράζεται σε «αξίες, 

ιδέες, πεποιθήσεις και τρόπους δράσης που οι άνθρωποι θεωρούν σημαντικούς και 

επιθυμητούς» (Northouse, 2015: 150-151). Συνιστά μια ιδεαλιστική μεν, όχι όμως, 

ονειρική ή φαντασιακή πρόβλεψη του μέλλοντος, γιατί πηγάζει από την παρούσα 

δυναμική του οργανισμού. Συσσωματώνει τους ανθρώπους του στη βάση κοινά 

αποδεκτών αξιών (Brătianu & Bălănescu, 2008), τους δεσμεύει και τους ενεργοποιεί 

προς την κατεύθυνση της πραγμάτωσης του οράματος, δίνει νόημα στη ζωή τους, 

εγκαθιδρύει προδιαγραφές ποιότητας και γεφυρώνει το παρόν με το μέλλον (Nanus, 

1992: 16-18, όπ. αναφ. στο Davies & Davies, 2012). Ο Bennis (1984) αναφέρει ως 

πρωταρχική ικανότητα του ηγέτη ενός οργανισμού το να είναι σε θέση «να 

διαμορφώνει και να επικοινωνεί ένα συναρπαστικό όραμα της επιθυμητής κατάστασης, 

ένα όραμα… που παρουσιάζει ξεκάθαρα την τρέχουσα θέση και δεσμεύει για το 

μέλλον».  Αποστολή (mission) είναι ο σκοπός ύπαρξης του οργανισμού (Brătianu & 

Bălănescu, 2008).  

Προς διάκριση των εννοιών όραμα και αποστολή, που συχνά συγχέονται, έχει 

αναφερθεί ‒με αναφορά στην ετυμολογία των λέξεων‒ ότι αποστολή (mission) είναι «η 

πρόθεση, το πνεύμα ή το κάλεσμα που συνέχει το πρωταρχικό καθήκον του οργανισμού 

και των μελών του…, η δύναμη που τον εκτοξεύει, τον δρομολογεί και του αποδίδει 

ρόλο στο μέλλον προς την κατεύθυνση των σκοπών και στόχων του», ενώ το όραμα 

(vision) είναι «μια αντίληψη για το μέλλον…» (Cummings & Davies, 1994) 5 . Η 

οργανωσιακή αποστολή (mission) προκύπτει από τα οράματα ενός κρίσιμου συνόλου 

ανθρώπων του οργανισμού που συνέχονται σε κοινό σκοπό. Το πνευματικό στοιχείο 

της αποστολής καλύπτει την ανάγκη για νόημα και σκοπό ζωής, «μιλάει στην καρδιά» 

5 Ανάλογη είναι και η σημασία των αντίστοιχων ελληνικών όρων. Βλ. στην Πύλη για την Ελληνική 
Γλώσσα (http://www.greek-language.gr), Λεξικό Τριανταφυλλίδη, λήμμα αποστολή, και Επιτομή του 
λεξικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας των  H.G. Liddell και R. Scott, λήμμα ὁράω, -ῶ, ρήμα από το 
οποίο παράγεται η λέξη όραμα. 
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των ανθρώπων και τους κάνει να δρουν πέρα και πάνω από το προσωπικό τους 

συμφέρον.  

2) Προσδιορισμός των επιδιωκόμενων σκοπών: «Ο σκοπός αισθητοποιεί το χάσμα 

ανάμεσα στην παρούσα και την επιθυμητή μελλοντική κατάσταση» (Hallinger & Heck, 

2002). Κατά τον προσδιορισμό των σκοπών συγκεκριμενοποιούνται και 

ομαδοποιούνται σε γενικές γραμμές οι επιδιώξεις του οργανισμού ή της επιχείρησης  

(Πετρίδου, 2000).  

3) Ανάλυση του περιβάλλοντος, εσωτερικού και εξωτερικού: Το στάδιο ανάλυσης 

του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος θα αναδείξει το κατά πόσο είναι εφικτές 

οι επιδιώξεις του οργανισμού. Η ανάλυση αυτή συνίσταται στον προσδιορισμό των 

δυνατών και αδύνατων σημείων του, στο εσωτερικό περιβάλλον, και των ευκαιριών ή 

δυσκολιών-απειλών, που αναδύονται από το εξωτερικό περιβάλλον (Πετρίδου, 2000). 

Οι προβληματισμοί που τίθενται στο στάδιο αυτό συγκεκριμενοποιούνται με 

ερωτήματα όπως: πόσο απέχουμε από τους σκοπούς μας, τι μέσα διαθέτουμε, ποιες 

είναι οι δυνατότητες ή οι αδυναμίες μας στο εσωτερικό και εξωτερικό μας περιβάλλον; 

(Κατσαρός, 2008: 61).  

4) Καθορισμός των αντικειμενικών στόχων: Η ανάλυση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού επιτρέπει τον καθορισμό των 

αντικειμενικών στόχων, δηλαδή προτύπων απόδοσης που εξειδικεύουν και 

συγκεκριμενοποιούν το σκοπό του, αλλά και επηρεάζουν τη διαμόρφωση και επιλογή 

των πολιτικών (Πετρίδου, 2000· Σαΐτης, 2014α: 53). Το ευρέως γνωστό αρκτικόλεξο 

SMART 6 έχει αξιοποιηθεί ως μνημονικό εργαλείο αποτύπωσης και συνόψισης των 

χαρακτηριστικών των στόχων που τους καθιστούν κατάλληλους για την επίτευξη του 

σκοπού που υποστηρίζουν. Οι στόχοι δηλαδή επιβάλλεται να είναι κατά το δυνατόν: α) 

εξειδικευμένοι, συγκεκριμένοι, όχι πολύ ευρείς ή πολύπλοκοι, ούτε απλοί στο βαθμό 

που να επιτρέπουν τον εφησυχασμό, αλλά προκλητικοί, ώστε να διατηρούν τον 

οργανισμό σε εγρήγορση, β) μετρήσιμοι και ελέγξιμοι, γ) προϊόν συναίνεσης αυτών που 

θα τους υλοποιήσουν, επιτεύξιμοι και αναθέσιμοι, να υπάρχουν δηλαδή στον 

οργανισμό οι άνθρωποι με τις απαραίτητες για την επίτευξή τους δεξιότητες και 

ικανότητες, γ) ρεαλιστικοί, λογικοί, στοχευμένοι στα αποτελέσματα, σχετιζόμενοι με 

την αποστολή του οργανισμού και τον επιδιωκόμενο από αυτόν σκοπό και 

6 Η πλέον συνήθης απόδοση των αρχικών γραμμάτων είναι η ακόλουθη: α) Specific, β) Measurable, γ) 
Acceptable/Agreed upon/Attainable, δ) Realistic/Results-oriented/Result-based/Relevant to a mission, 
ε) Timely/Time-based/Time-bound (Conzemius & O'Neill, 2006· Garner, 2005· Haughey, 2013· 
Πετρίδου, 2006: 216). 
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εναρμονιζόμενοι μεταξύ τους, όχι αντιφατικοί, δ) χρονοπροσδιορισμένοι και 

ιεραρχημένοι. 

5) Διαμόρφωση πολιτικών: Στο στάδιο αυτό υλοποιούνται δραστηριότητες με 

σκοπό τη γενική διατύπωση ή διακήρυξη του συνόλου των κατευθυντηρίων οδηγιών, 

που θα καθοδηγήσουν τις σκέψεις, θα οριοθετήσουν, αλλά και θα διευκολύνουν τη 

λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσης, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια 

στην πορεία προς επίτευξη του σκοπού (Koontz & O’ Donnell, 1983: 206· Κατσαρός, 

2008: 61· Πετρίδου, 2000). Οι πολιτικές (policies) συνίστανται στην επιλογή ‒βάσει 

αρχών (principles)‒ των μέσων προς υλοποίηση του σκοπού του οργανισμού (Ackoff, 

1990). 

6) Επιλογή δράσεων: Όταν ολοκληρωθούν οι διεργασίες προγραμματισμού που 

προηγούνται, ο οργανισμός θα προχωρήσει στην επιλογή των δράσεων και των 

διαδικασιών, προς κάλυψη συγκεκριμένων του αναγκών, και στην κατάρτιση 

προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνουν τον προϋπολογισμό των δράσεων 7  και θα 

υλοποιηθούν με προσδιορισμένους κανόνες και βήματα. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν 

ενέργειες και μεθόδους χειρισμού μελλοντικών δραστηριοτήτων, ενώ οι κανόνες 

ορίζουν ποιοι χειρισμοί στο πλαίσιο διαδικασιών είναι επιβεβλημένοι, επιτρεπτοί ή 

απαγορευμένοι. Σε ορισμένες δε των περιπτώσεων υπάρχουν ήδη καθορισμένες 

διαδικασίες, βάσει προηγούμενου σχεδιασμού ή εμπειρίας. 

1.3. Είδη προγραμματισμού και προγραμμάτων  

Ο προγραμματισμός διακρίνεται ανάλογα με: α) το χρονικό ορίζοντα στον οποίο 

εκτείνεται, σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, β) την 

ενσωματωμένη σε αυτόν δυνατότητα εναλλακτικής πορείας, σε ελαστικό και ευέλικτο, 

και ανελαστικό και γ) το εύρος, συνακόλουθα το βαθμό εξειδίκευσης των στόχων, σε 

λειτουργικό (operational), τακτικό (tactical) και στρατηγικό (strategic) (Κατσαρός, 

2008: 55-56· Πετρίδου, 2006: 219· Σαΐτη & Σαΐτης, 2011: 66 κ.εξ.· Σαΐτης, 2005: 81 

κ.εξ.· Σαΐτης, 2008: 12·Σαΐτης, 2014α: 56 κ.εξ.).   

Το χρονικό εύρος του προγραμματισμού καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με 

το αντικείμενο και το εύρος δραστηριοποίησης του οικονομικού οργανισμού. Επειδή δε 

ο προγραμματισμός δεσμεύει το μέλλον, το είδος του προγραμματισμού, βάσει 

7 Ο προϋπολογισμός αποτελεί συγκεκριμένο και αναλυτικό χρηματοοικονομικό σχέδιο, που δηλώνει με 
ποσοτικούς όρους τις αποφάσεις και τους στόχους της διοίκησης, για την πλέον ορθολογική κατανομή 
και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε ορισμένη χρονική περίοδο. Επιπροσθέτως, συνιστά εργαλείο 
αποτίμησης της αποδοτικότητας των προγραμμάτων (Koontz & O’Donnell, 1983: 210 κ.εξ.· 
Κατσαρός, 2008: 61· Λαγός, Λιάπης & Ζούντα, 2016: 16· Πετρίδου, 2000· Πετρίδου, 2006: 218-220). 
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χρονικού ορίζοντα ή εξειδίκευσης στόχων, καθορίζεται με την «αρχή της δέσμευσης», 

από το σε ποιο βαθμό δηλαδή είναι σε θέση μια επιχείρηση να εξειδικεύσει τους 

στόχους της· γιατί η λήψη αποφάσεων για μελλοντικές ενέργειες που εκτείνονται σε 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό για το οποίο μπορεί να υπάρξει σε 

ικανοποιητικό βαθμό ασφαλής πρόβλεψη είναι ενέργεια μη ορθολογική ή/και 

επικίνδυνη (Koontz & O’Donnell, 1983: 228). Βάσει δε της «αρχής της 

ελαστικότητας», ο βαθμός κινδύνου απωλειών από απρόβλεπτα γεγονότα είναι 

αντιστρόφως ανάλογος του βαθμού ελαστικότητας που είναι δυνατόν να ενσωματωθεί 

κατά την κατάρτιση του προγραμματισμού και των συναφών με αυτόν προγραμμάτων 

(Koontz & O’ Donnell, 1983: 233).  

Ο λειτουργικός-επιχειρησιακός προγραμματισμός, που αφορά την αντιμετώπιση της 

καθημερινότητας του οργανισμού, υλοποιείται με βραχυπρόθεσμα λειτουργικά 

προγράμματα· ο τακτικός, που αφορά το μεσοπρόθεσμο διάστημα (ως τέτοιο νοείται 

και το οικονομικό έτος) (Ackoff, 1990), υλοποιείται με μεσοπρόθεσμα προγράμματα. 

Στην κατάρτιση των προγραμμάτων λειτουργικού και τακτικού προγραμματισμού, των 

οποίων οι στόχοι είναι περισσότερο εξειδικευμένοι και λεπτομερειακοί, ενώ και το 

εύρος των συνεπειών τους είναι περιορισμένο, συνήθως συμμετέχουν και μεσαία ή/και 

κατώτερα στελέχη. Ο στρατηγικός προγραμματισμός συνίσταται σε μακροπρόθεσμα 

προγράμματα, θέτει το γενικό περίγραμμα μακροπρόθεσμων στόχων και υλοποιείται με 

σημαντικές αποφάσεις βαρύνουσας σημασίας για τη μελλοντική πορεία του 

οργανισμού ή της επιχείρησης, που λαμβάνονται από τα ανώτερα επίπεδα της ηγεσίας 

του (Griffin, 2013: 68· Πετρίδου, 2006: 216-217· Σαΐτης, 2014α: 57). Αντίστοιχοι των 

προγραμμάτων είναι και οι στόχοι ενός οργανισμού, διακρινόμενοι σε επιχειρησιακούς-

λειτουργικούς, τακτικούς και στρατηγικούς. 

Επομένως, το όραμα και η αποστολή ενός οργανισμού, καθορίζουν τη στρατηγική 

του, που αποτυπώνεται στους στρατηγικούς σκοπούς και στόχους του. Για την 

υλοποίησή τους καταρτίζεται ο στρατηγικός προγραμματισμός και τα μακροπρόθεσμα 

στρατηγικά προγράμματα. Ο στρατηγικός προγραμματισμός εξειδικεύεται με τον 

τακτικό και επιχειρησιακό, που θέτουν τους τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, 

προσδιορίζουν τις πολιτικές, καταρτίζουν τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα 

λειτουργικά προγράμματα με τους προϋπολογισμούς τους, επιλέγουν συγκεκριμένες 

δράσεις και καθορίζουν διαδικασίες και κανόνες. 
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1.4. Στρατηγική, στρατηγική διοίκηση, ηγεσία, σκέψη και απόφαση 

Η ετυμολογία της λέξης στρατηγική (στρατός+ηγούμαι) παραπέμπει στη 

στρατιωτική διοίκηση, όπου και απαντά από τις αρχές του 18ου αι. (Ackoff, 1990). Στο 

ευρύτερο πεδίο της διοικητικής επιστήμης ο όρος στρατηγική, χρησιμοποιούμενος 

ευρέως από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 (Mintzberg, 1990) 8 , παρουσιάζει 

διαφοροποίηση ως προς τον ορισμό του. Ενδεικτικά, δηλώνει «κάθε δραστηριότητα 

ενός οργανισμού που αποβλέπει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσής του» 

(Tan, 2009: 36), σκιαγραφεί τα βήματα ενός οργανισμού για την επίτευξη της 

αποστολής του (Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012: 54) και συνιστά «ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο που εφαρμόζει ο οργανισμός για να ανταποκριθεί στην 

αποστολή και να φθάσει στο όραμα… μια διακήρυξη προθέσεων», που προσδιορίζει το 

επιθυμητό σημείο ανάπτυξης στο απώτερο μέλλον (Σαΐτης, 2014α: 54). Επίσης, 

σημαίνει έναν περιεκτικό προσανατολισμό, με ευρέα και ολιστικά προγράμματα, μια 

συνθετική θεώρηση του μέλλοντος, που μετουσιώνει το όραμα και το σκοπό σε δράση, 

αναμορφώνοντας ανάλογα την κουλτούρα και νοοτροπία του οργανισμού 9 , αλλά 

αποτελεί και ένα πρότυπο αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του παρόντος (Davies & 

Davies, 2004· Davies & Davies, 2004α· Davies & Davies, 2006· Davies & Davies, 

2012: 83). Σύμφωνα δε με τους Johnson, Scholes και Whittington (2008: 3) στρατηγική 

είναι «η κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων (scope) ενός οργανισμού 

μακροπρόθεσμα, που του προσδίδει πλεονέκτημα σε ένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον, 

μέσω της διαμόρφωσης των πόρων και των ικανοτήτων του, με σκοπό την εκπλήρωση 

των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων/επωφελούμενων από τη λειτουργία του 

(stakeholders)».  

Η χάραξη στρατηγικής απαιτεί στρατηγική σκέψη, που κατά τον Mintzberg (1995, 

όπ. αναφ. στο Davies, 2004) σημαίνει να κοιτάς μπροστά, πίσω, πάνω, κάτω, δίπλα, 

πέρα, το να έχεις δηλαδή συνολική εποπτεία των πραγμάτων. Για τον προσδιορισμό, 

επομένως, της κατεύθυνσης στο μέλλον είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθεί το παρελθόν 

του οργανισμού, η ιστορία του και η κατάστασή του στο παρόν. Σύμφωνα με τον 

Garratt (1995: 2, όπ. αναφ. στο Davies & Davies, 2004), στρατηγική σκέψη σημαίνει το 

να αίρεσαι πάνω από τις καθημερινές διεκπεραιωτικές διαδικασίες, να έχεις συνολική 

8 Πρώιμη αναφορά ήδη από το 1951 στο εγχειρίδιο του Newman, Administrative Action (όπ. αναφ. στο 
Mintzberg, 1990).  

9 Κατά τον De Geus (1988), στρατηγικός προγραμματισμός σημαίνει «να αλλάζεις νοοτροπία, όχι να 
καταρτίζεις προγράμματα», εννοώντας ότι η ύπαρξη στρατηγικού προγράμματος είναι αναγκαία όχι 
ικανή συνθήκη στρατηγικού προγραμματισμού.  
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εποπτεία της δυναμικής των διαφορετικών επιπέδων του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος, δρομολογώντας κατά τον τρόπο αυτό αλλαγές για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού στον μελλοντικό του προσανατολισμό.  

Η στρατηγική διοίκηση έχει προσδιοριστεί ως «η διαδικασία του συντονισμού των 

προσπαθειών του στρατηγικού προγραμματισμού και η εξασφάλιση ότι οι στρατηγικές 

υλοποιούνται με επιτυχία» (Ζαβλανός, 1998: 127, όπ. αναφ. στο Σαΐτης, 2014α: 66) και 

διακρίνεται από την διοίκηση (management). Η δεύτερη αφορά την καθημερινή 

λειτουργία ενός οργανισμού και ασκείται συνήθως από τα κατώτερα διοικητικά 

στελέχη, ενώ η στρατηγική διοίκηση «αφορά τον προσανατολισμό των οργανώσεων σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα και ασκείται από την κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας, βάσει 

στρατηγικών αποφάσεων που έχουν θεμελιώδεις και μακροχρόνιες επιδράσεις» 

(Σαΐτης, 2014α: 67) στην υπόσταση του οργανισμού αυτή καθεαυτή.  

Η διάκριση μεταξύ διοίκησης (management) και ηγεσίας (leadership)10 αποτελεί τη 

βάση και για τη διάκριση μεταξύ στρατηγικής διοίκησης (strategic management) και 

στρατηγικής ηγεσίας (strategic leadership), αν και φαίνεται να χρησιμοποιούνται σε 

ορισμένες περιπτώσεις ως ταυτόσημοι οι όροι, εφόσον ο προσδιορισμός στρατηγική, 

όταν αναφέρεται στη διοίκηση, φαίνεται να την ανάγει στο επίπεδο της ηγεσίας, επειδή 

στο επίπεδο αυτό διαμορφώνεται η στρατηγική. Σύμφωνα δε με τον Godet (2000), «Η 

τέχνη του μάνατζμεντ είναι να κάνεις τον οργανισμό να υπηρετεί τη στρατηγική».  

Υπό το πρίσμα της διάκρισης των όρων διοίκηση (management) και ηγεσία 

(leadership), κατά την άποψή μας, η στρατηγική διοίκηση (management) αφορά τη 

διοίκηση την εναρμονισμένη με την προσδιορισμένη στρατηγική, ενώ η στρατηγική 

10 Η διοίκηση (management) αναφέρεται στην υλοποίηση των προσδιορισμένων σκοπών και στόχων ενός 
οργανισμού, με αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση υλικών και άυλων πόρων και διά της  
επιτέλεσης λειτουργιών, όπως λήψη αποφάσεων, σχεδιασμός/προγραμματισμός, οργάνωση/διεύθυνση, 
συντονισμός και έλεγχος, ενώ η ηγεσία (leadership), συνίσταται στην οραματική σύλληψη του σκοπού 
και του προσανατολισμού ενός οργανισμού, στην επιλογή και υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής 
προς υλοποίησή του, στη χάραξη πολιτικής/ών και στην κινητοποίηση αυτών που θα την/τις 
υλοποιήσουν (Northause, 2010: 13· Pashiardis & Brauckmann, 2009· Κατσαρός, 2008: 24· Πετρίδου, 
2006: 49· Σαΐτης, 2014: 29-30· Χυτήρης, 2001: 239). Από οργανωσιακή άποψη, o manager κατέχει 
θέση στην τυπική ιεραρχία ενός οργανισμού, ενώ ηγετική επιρροή μπορεί να ασκήσει και άτομο εκτός 
τυπικής ιεραρχίας. H σύγχρονη αντίληψη περί ηγεσίας δέχεται αλληλεπιδραστική και δυναμική τη 
σχέση ηγέτη-οπαδών/μελών της ομάδας του (Northouse, 2010:3). Λειτουργεί δε ως ηγέτης το άτομο 
που διαθέτει ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες και όχι ο οιοσδήποτε ανώτερος σε διοικητική 
ιεραρχία, που τις στερείται. Σύμφωνα με τους Leithwood και Riehl (2003) «σχολικοί ηγέτες είναι αυτά 
τα πρόσωπα που, επιτελώντας διάφορους ρόλους στο σχολείο, παρέχουν καθοδήγηση και ασκούν 
επιρροή για την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Οι τυπικοί ηγέτες ‒οι διορισμένοι στις θέσεις 
αυτές‒ είναι γνήσιοι ηγέτες μόνο στο βαθμό που μπορούν να εκπληρώσουν αυτές τις λειτουργίες. Οι 
λειτουργίες της ηγεσίας μπορούν να ασκηθούν με πολλούς τρόπους, ανάλογα με την ιδιαίτερη 
προσωπικότητα του ηγέτη, το συγκείμενο και τη φύση των επιδιωκόμενων στόχων». 
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ηγεσία εκτείνεται και πέραν αυτής στη χάραξη της στρατηγικής. Διαμορφώνει το 

όραμα, προσδιορίζει το σκοπό, υποκινεί και εμπνέει την αφοσίωση των ανθρώπων του 

οργανισμού στην υλοποίησή του, προσβλέπει στο μέλλον και παρέχει στον οργανισμό 

συγκριτικό ή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο παρόν, χαράσσοντας παράλληλα τη 

δυναμική πορεία του στο μέλλον. Το κύριο χαρακτηριστικό του στρατηγικού ηγέτη 

είναι η στρατηγική σκέψη, αλλά και η ικανότητά του να εξισορροπεί ανάμεσα στις 

δυνάμεις τις συγκλίνουσες, που επιβάλλουν τη συμμόρφωση στις επιταγές του 

παρόντος, και τις αποκλίνουσες που οδηγούν στην αλλαγή και θα στοιχειοθετήσουν τη 

δυναμική υπόσταση του οργανισμού στο μέλλον. Η στρατηγική σκέψη δεν είναι 

γραμμική. Είναι ένας διαφορετικός συνθετικός τρόπος σκέψης, μια συνολική θεώρηση 

και πολυεπίπεδη σύλληψη της πραγματικότητας του οργανισμού (Davies, 2004). 

Για την άσκηση της στρατηγικής ηγεσίας δεν αρκούν οι βασικές διοικητικές 

δεξιότητες. Απαιτείται, σύμφωνα με τους Norzailan, Yusof και Othman (2016), 

συνδυασμός προσωπικών προδιαθέσεων και ικανοτήτων. Ως βασικές δε προσωπικές 

προδιαθέσεις επισημαίνουν την ανάγκη για γνώση και κατανόηση (need for cognition) 

και την ανάγκη για ηγεσία (need for leadership). Η πρώτη αναφέρεται στην εσωτερική 

προδιάθεση του ατόμου για έρευνα και εμπλοκή σε σύνθετες γνωστικές 

δραστηριότητες, με σκοπό την εμπεριστατωμένη και πολύπλευρη πληροφόρησή του· η 

δεύτερη σχετίζεται με την αυτεπάρκεια ή αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου 

(Bandura, 1997· Bandura & Cervone, 1983· Bandura, 1993) και αναφέρεται στην 

ανάγκη του για ηγετική καθοδήγηση. Όσο υψηλότερη είναι η αυτεπάρκεια του ατόμου 

που έχει ηγετική θέση, ειδικότερα η πεποίθησή του ότι μπορεί να ανταποκριθεί 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του ρόλου του, και όσο χαμηλότερη είναι η ανάγκη του για 

καθοδήγηση κατά την άσκηση του ρόλου του, τόσο περισσότερο αυτόνομη, τολμηρή, 

αντισυμβατική και δημιουργική θα είναι η στρατηγική του σκέψη και δράση. 

Με την έννοια της στρατηγικής ηγεσίας είναι συνυφασμένη και εκείνη της 

στρατηγικής απόφασης (strategic decision), που διακρίνεται από τις λοιπές αποφάσεις 

του οργανισμού, την απόφαση περί τακτικής (tactical decision), την επιχειρησιακή 

απόφαση (operational decision) ή τη στιγμιαία απόφαση, που λαμβάνεται για να 

διευθετηθούν άμεσα ζητήματα της καθημερινότητας (instantaneous decision). Σύμφωνα 

με τους Fleisher και Bensoussan (2015: 5), η στρατηγική απόφαση αφορά το 

μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο διάστημα, δεν λαμβάνεται συχνά ή λαμβάνεται στο 

πλαίσιο κατάρτισης στρατηγικού προγραμματισμού, απαιτεί τη συνδρομή ειδικών, 

αλλά και επάρκεια πόρων για τη στοιχειοθέτηση και εφαρμογή της, εδράζεται σε 

σημαντικές και επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κομβικές λειτουργίες του 
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οργανισμού, επηρεάζει πολλές αν όχι το σύνολο των σημαντικών δραστηριοτήτων του, 

όπως επίσης και την ανταγωνιστική του δυναμική, σχετίζεται με σημαντικές αλλαγές 

και αποτελεί οδηγό ή πρότυπο για τις λοιπές, μη στρατηγικές αποφάσεις.  

Στρατηγική και αποφάσεις στρατηγικής φύσεως συνήθως άπτονται θεμάτων που 

αφορούν τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση του οργανισμού, το εύρος των μελλοντικών 

του δραστηριοτήτων, την επαύξηση ή ενίσχυση των πόρων και ικανοτήτων του και τις 

προσδοκίες παραγόντων ή φορέων, ενδιαφερόμενων ή επωφελούμενων εντός ή εκτός 

του οργανισμού. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι εξόχως σημαντική για 

τη στρατηγική στον 21ο αι., που αποσκοπεί στην ανάπτυξη στρατηγικής ευελιξίας και 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  (Hitt,  Keats & DeMarie, 1998· Johnson, Scholes & 

Whittington, 2008: 2-3).   

Η μετανεωτερική πραγματικότητα της αμφισβήτησης, της αβεβαιότητας, του 

ρίσκου, των ασύμμετρων απειλών, της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της 

πολυσχιδούς κρίσης (Beck, 1992· Beck, 2006) επέφερε τον εμπλουτισμό της έννοιας 

της διοίκησης-ηγεσίας και δη της στρατηγικής ‒τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους 

δημόσιους οργανισμούς‒ με νέες διαστάσεις: τη διοίκηση-διαχείριση του χάους, των 

κρίσεων, των καταστροφών, των εκτάκτων αναγκών (chaos management, crisis 

management, disaster management, emergency management) (Bechtold, 1997· 

Donohue, Masilela & Gear, 2000· Ritchie, 2004· Taneja, Pryor, Humphreys & 

Singleton, 2013· Waugh & Streib, 2006). Οι σύγχρονοι στρατηγικοί ηγέτες οφείλουν, 

πέραν των άλλων, να διαχειριστούν τη διατάραξη της κανονικότητας, την αβεβαιότητα, 

την ασυνέχεια, την αταξία, την αρνητική απρόβλεπτη εξέλιξη (Ramsey, 2003: 4-5), 

δηλαδή το χάος.  

Χάος μπορεί να προκύψει από παράγοντες του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

περιβάλλοντος των οργανισμών. Επειδή δε η ταχέως εξελισσόμενη πραγματικότητα 

επιβάλλει ταχύ βηματισμό αλλαγής και στο πλαίσιο των οργανισμών, η διαχείριση του 

χάους συνιστά πλέον επιταγή της στρατηγικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας και 

επιβάλλεται να ενσωματωθεί στην κουλτούρα του οργανισμού. Ικανότητα διαχείρισης 

του χάους απαιτείται να αποκτήσουν όχι μόνο τα ηγετικά στελέχη ανώτερης βαθμίδας, 

που χαράσσουν τη στρατηγική, αλλά και τα μεσαία ή κατώτερα, που διαχειρίζονται την 

καθημερινότητα του οργανισμού (Bechtold, 1997· Taneja, Pryor, Humphreys & 

Singleton, 2013), όπως επίσης και οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους. Είναι πλέον 

αναγκαίο να αναπτυχθεί στους οργανισμούς η κουλτούρα της αλλαγής, συστατικό 

στοιχείο της οποίας είναι η ανοχή στην αβεβαιότητα και στο όχι πάντα επιθυμητό ή 

ευχάριστο απρόβλεπτο.  
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1.5. Η κατάρτιση στρατηγικού προγραμματισμού 

Η διαδικασία κατάρτισης του στρατηγικού προγραμματισμού είναι συνθετότερη 

εκείνης του λειτουργικού, που αποτελεί και βασική λειτουργία της διοίκησης. 

Ειδικότερα, ο στρατηγικός προγραμματισμός (Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012: 55-

56) αρχίζει με την εξέταση ή επανεξέταση όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν τη 

φυσιογνωμία του οργανισμού (κουλτούρα, πολιτική, αξίες, όραμα, αποστολή, 

μακροπρόθεσμοι στόχοι), εκτείνεται στην ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντός του, βάσει αυτής, προβαίνει εκ νέου στην επανεξέταση των στοιχείων 

που συγκροτούν τη φυσιογνωμία του, προχωρεί στον προσδιορισμό των 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών που συναρτώνται με την επίτευξη μακροπρόθεσμων 

στόχων, στη συνέχεια ορίζει τους βραχυπρόθεσμους στόχους και τις πολιτικές, που 

υποστηρίζουν τους μακροπρόθεσμους, τέλος, προσδιορίζει τα εργαλεία, ποσοτικά ή 

ποιοτικά, μέτρησης και αποτίμησης της απόδοσης του οργανισμού. Η δε απόδοση, 

κατεξοχήν υπό το πρίσμα του στρατηγικού προσανατολισμού, δεν νοείται στενά με 

τους οικονομικοτεχνικούς όρους των προϋπολογισμών, αλλά εκτείνεται πέρα από την 

αντίληψη περί εισροών και εκροών, για να συμπεριλάβει και αξίες ή ποιότητες, όπως η 

εργασιακή ικανοποίηση (Koontz & O’ Donnell, 1983: 201). 

Η ανάλυση του περιβάλλοντος του οργανισμού είναι αποφασιστικής σημασίας για 

την κατάρτιση του στρατηγικού προγραμματισμού και εφαρμόζεται με εξειδικευμένες 

επιστημονικές μεθόδους και διαδικασίες, για ερμηνεία των δεδομένων και εξαγωγή εξ 

αυτών πληροφοριών σημαντικών γι’αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις (Fleisher & 

Bensoussan, 2015: 6) Η ανάλυση αφορά τον προβληματισμό αναφορικά με την 

υπάρχουσα κατάσταση ή θέση του οργανισμού, τις προοπτικές του, την κατεύθυνση 

που επιθυμεί ή θα ήθελε να πάρει, το πώς μπορεί να φτάσει στον αποφασισμένο 

προορισμό του, αλλά και πώς μπορεί να αποτιμήσει την πορεία του αυτή.  

Τα εργαλεία για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός 

οργανισμού αξιοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και είναι πολυάριθμα και 

πολύπλοκα. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός μεθοδολογικού εργαλείου έχουν 

συνοψιστεί στο αρκτικόλεξο FAROUT 11 . Τα πλέον εύχρηστα και ευρέως γνωστά 

εργαλεία είναι η SWOT και η PESTEL ή STEEP ανάλυση (Agarwal, Grassl & Pahl, 

2012· Fleisher & Bensoussan, 2015: 105 κ.εξ.· Johnson, Scholes & Whittington, 2008: 

55-56· Yüksel, 2012· Σαΐτης, 2014α: 68). 

11 Future-oriented, Accurate, Resource-efficient, Objective, Usuful, Timely (Agarwal, Grassl & Pahl, 
2012· Fleisher & Bensoussan, 2015: 92 κ.εξ.) 
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Το αρκτικόλεξο SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) δηλώνει 

τα πεδία τα οποία αναλύονται. Ο οργανισμός δηλαδή εξετάζει στο εσωτερικό του 

περιβάλλον τις δυνάμεις (ικανότητες για ανάπτυξη και απόκτηση ή διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) και τις αδυναμίες του (εσωτερικές καταστάσεις ή 

περιορισμοί που παρεμποδίζουν ή ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη δυναμική του 

πορεία), και στο εξωτερικό περιβάλλον τις ευκαιρίες (παράγοντες ή καταστάσεις που 

τον ευνοούν) και τις απειλές (παράγοντες ή καταστάσεις που ενδέχεται να τον 

απειλήσουν).  Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να επιλεγεί/ούν η/οι στρατηγική/ές που 

θα επιτρέψουν στον οργανισμό να εξαλείψει ή να μειώσει τις αδυναμίες του, να 

ενισχύσει τις δυνάμεις του, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να αμυνθεί έναντι των 

απειλών (Fleisher & Bensoussan, 2015: 105 κ.εξ.· Garner, 2005· Πετρίδου 2000· 

Πετρίδου, 2006: 213-214). 

Η ανάλυση PESTEL12 ή STEEP13 αποτελεί μεθοδολογικό εργαλείο διερεύνησης 

του μακροπεριβάλλοντος του οργανισμού, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, 

τεχνολογικού, φυσικού και νομικού. Τόσο η SWOT14 όσο και η PESTEL15 ή STEEP 

ανάλυση έχουν εμπλουτιστεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανεπάρκειές τους. Η 

ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών στην πολύπλοκη, ασταθή και παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα της 

εποχής μας είναι εξαιρετικά απαιτητικό, σύνθετο και επιστημονικά εξειδικευμένο έργο 

«επιχειρηματικής ευφυΐας» 16  (business intelligence) (Chen, Chian & Storey, 2012· 

Watson & Wixom, 2007).  

Προϊόντος του χρόνου, επιταχυνόμενου του ρυθμού τεχνολογικής ανάπτυξης και  

εντεινόμενων των αλληλεπιδράσεων στο ανταγωνιστικό και ραγδαία μεταλλασσόμενο 

παγκόσμιο χωριό, η πρόβλεψη του μέλλοντος, παρά το ότι υποστηρίζεται από πλήθος 

12 Political, Economic/Economical, Social, Technological, Environmental, Legal. 
13 Social, Technological, Economic/Economical, Political/Legal. 
14 Η SWOT ανάλυση έχει κριθεί μη ικανοποιητική όσον αφορά την αξιοπιστία της στην πρόβλεψη του 

μέλλοντος και τη χρηστικότητά της. Στην νέα της εκδοχή δίνεται έμφαση στο εσωτερικό περιβάλλον 
του οργανισμού, στους πόρους του (Resource-based view), επειδή θεωρείται ότι εκεί βρίσκεται το 
κλειδί της επιτυχίας του και του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος (Agarwal, Grassl, & Pahl 2012· 
Chaanakya & Narasimhalu, 2004· Fleisher & Bensoussan, 2015: 105 κ.εξ.) 

15 Η κριτική για την παραδοσιακή PESTEL ανάλυση αφορά στο ότι συνιστά μια γενική προσέγγιση στην 
αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Υποστηριζόμενη με συμπληρωματικά μεθοδολογικά 
εργαλεία καθίσταται περισσότερο ακριβής (Yüksel, 2012). 

16  Κατά τον ορισμό του Κύρκου (2015: 24) η επιχειρηματική ευφυΐα νοείται ως «ένα σύνολο από 
μεθόδους ανάλυσης, τεχνολογίες, ικανότητες και στρατηγικές, οι οποίες στόχο έχουν την επεξεργασία 
των διαθέσιμων δεδομένων και την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας από αυτά, για την υποστήριξη της 
διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων», αναφορικά με τη μελλοντική πορεία του οργανισμού 
και τον προσδιορισμό της στρατηγικής του. 
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εργαλείων και μεθόδων ποιοτικών και ποσοτικών, είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, 

αλλά αναγκαία για την αντιμετώπιση του μη αναμενόμενου. Επομένως, η αμφισβήτηση 

της προβλεψιμότητας του μέλλοντος καθιστά όχι άνευ αντικειμένου, αλλά 

επιτακτικότερη τη διαδικασία του προγραμματισμού, λειτουργικού και δη του 

στρατηγικού. Υπό διαφορετική δε θεώρηση, το απρόβλεπτο του μέλλοντος 

προσφέρεται να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία από τον ηγέτη με στρατηγική δεξιότητα 

πρόβλεψης (Schoemaker, Krupp & Howland, 2013). Οι ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν ταχύτερα αντανακλαστικά όσον αφορά την λήψη 

αποφάσεων. Οι δημόσιοι, όμως, οργανισμοί που λειτουργούν βάσει θεσμικού πλαισίου, 

κυρίως εάν αυτό είναι γραφειοκρατικό, είναι περισσότερο δυσκίνητοι στην 

προετοιμασία τους για τις προκλήσεις του μέλλοντος ακόμα και στην 

ανταποκρισιμότητά τους στις προκλήσεις του παρόντος. 

Κατά τους Mintzberg (1994) και Godet (2000), ο στρατηγικός προγραμματισμός 

είναι τόσο πολύπλοκος, ώστε να αποτελεί πλέον έργο εξειδικευμένων τεχνοκρατών. Η 

άποψη δε ότι ο στρατηγικός προγραμματισμός δεν είναι υπόθεση ενός στρατηγικού 

ηγέτη ή μιας διοικητικής ελίτ, αλλά προϊόν συμμετοχής όλων των επιπέδων διοίκησης, 

του συνόλου των εργαζόμενων (Cook, 1985, όπ. αναφ. στο Tan, 2009: 36), κερδίζει όλο 

και περισσότερο σε αποδοχή.   

1.6. Σημασία του προγραμματισμού και προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησής 

του 

Η λειτουργία του προγραμματισμού προσανατολίζει τον οργανισμό στο μέλλον, 

του παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις αλλαγές του περιβάλλοντός του, 

συντελεί στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του (ανθρώπινων, οικονομικών, 

υλικών, άυλων), συμβάλλει στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων και στην αξιοποίηση δυνατοτήτων και ευκαιριών, 

επιτυγχάνει το συντονισμό των δράσεων για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, 

συντελεί στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των 

εργαζόμενων, λειτουργεί ως στοιχείο παρακίνησης των εργαζόμενων και συμβάλλει 

στη δέσμευσή τους με τον οργανισμό (Κατσαρός, 2008: 55· Πετρίδου, 2006: 206). 

Γενικά η λειτουργία του προγραμματισμού είναι αποφασιστικής σημασίας για την 

επίτευξη των σκοπών και στόχων ενός οργανισμού, την επιβίωση και την ανάπτυξή του 

στο μέλλον.   
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Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του προγραμματισμού κατά τον 

τρόπο αυτό είναι μεταξύ άλλων η αξιοπιστία και εγκυρότητα των πληροφοριών βάσει 

των οποίων καταρτίζεται, η αξιοποίηση και των κατώτερων διοικητικών στελεχών κατά 

την κατάρτισή του, η σαφής διατύπωση της αποστολής, του σκοπού ή των σκοπών 

αλλά και των στόχων του οργανισμού, ώστε να είναι κατανοητοί από το σύνολο των 

ανθρώπων, που εργάζονται σε αυτόν, η δυνατότητα ευελιξίας και αξιοποίησης 

εναλλακτικών πορειών κατά την υλοποίησή του και, βέβαια, η εναρμόνιση σκοπών, 

στόχων, πολιτικών και προγραμμάτων (Κατσαρός, 2008: 55· Σαΐτη & Σαΐτης, 2011: 68· 

Σαΐτης, 2005: 84-85· Σαΐτης, 2008: 12-13·Σαΐτης, 2014α: 59-61). 

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητο συμπλήρωμα του σχεδιασμού-προγραμματισμού 

είναι η αποτίμησή του, βάσει ποιοτικών ή ποσοτικών εργαλείων και μεθόδων, 

προσδιορισμένων ήδη κατά τη διαδικασία κατάρτισής του.  Εννοούμε αξιολόγηση των 

προγραμμάτων που έχουν καταρτιστεί μετά την ολοκλήρωσή τους ή την πάροδο του 

χρονικά προσδιορισμένου διαστήματος για υλοποίησή τους, αλλά και κατά την πορεία 

υλοποίησής τους, ώστε να είναι δυνατή η διόρθωση τυχόν παρεκκλίσεων, η εφαρμογή 

δηλαδή της αρχής της διόρθωσης (Koontz & O’ Donnell, 1983: 235), ο βαθμός 

αξιοποίησης της οποίας είναι ευθέως ανάλογος του βαθμού ελαστικότητας των 

προγραμμάτων. Η ελαστικότητα δε είναι επιθυμητή και λειτουργική στο βαθμό που δεν 

καταστρατηγεί την ενότητα του προσανατολισμού του οργανισμού, ενώ η ευελιξία που 

παρέχει είναι αξιοποιήσιμη, υπό την προϋπόθεση ότι συστηματικά παρακολουθείται η 

υλοποίηση του προγραμματισμού (Wallace, 1991). 

Ο στρατηγικός προγραμματισμός (υπό την προϋπόθεση της συνεισφοράς των 

εργαζόμενων στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων): (α) αποτελεί οδηγό στην πορεία 

προς το μέλλον, (β) ενισχύει τη δέσμευση στους σκοπούς του οργανισμού και την 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών προς υλοποίησή τους, (γ) αυξάνει την ικανότητα 

των οργανισμών να προσαρμόζονται στις αλλαγές του εξωτερικού τους περιβάλλοντος, 

να είναι προετοιμασμένοι ή τουλάχιστον προϊδεασμένοι για τις απαιτήσεις που θα 

εγείρει μελλοντικά το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον, (δ) επιτρέπει στους 

οργανισμούς να επισημαίνουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, ώστε να 

διαχειριστούν τις δεύτερες επενδύοντας στις πρώτες, (ε) καλλιεργεί στους οργανισμούς 

κλίμα και κουλτούρα αλλαγής και μάθησης (Lorange, 1978), ενισχύοντας και τις 

σχετικές δεξιότητες και ικανότητες των ανθρώπων που τους υπηρετούν, (στ) συμβάλλει 

στην ευρεία και αποδοτική αξιοποίηση του συνόλου των πόρων των οργανισμών, 

υλικών και άυλων, (ζ) βελτιώνει την αποδοτικότητά τους (Mupambireyi, 2016), (η) 

διασφαλίζει την επιβίωση και ανάπτυξή τους στο μέλλον, (θ) ενισχύει την 
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αυτοπεποίθηση των ανθρώπων που τους υπηρετούν, αλλά και την ικανοποίηση των 

πελατών ή των επωφελούμενων από αυτούς.   

Ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι κατεξοχήν αναγκαίος και στους δημόσιους 

οργανισμούς, γιατί μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της ευελιξίας τους, που 

συνιστά προϋπόθεση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες στο παρόν και το 

μέλλον.  

2. Ο προγραμματισμός στη διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης 

2.1. Η διοίκηση της εκπαίδευσης ως υποσύστημα της δημόσιας διοίκησης 

Η εκπαίδευση παρέχεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διακρίνεται σε 

βαθμίδες. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ελέγχονται από το κράτος, κατά περίπτωση, σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα απολαμβάνουν 

μεγάλο βαθμό ελευθερίας και αυτονομίας ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους. 

Πιο στενά εποπτευόμενο είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στο πρωτοβάθμιο και 

δευτεροβάθμιο επίπεδό του.  

Ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα η εκπαίδευση αποτελεί κοινωνικό αγαθό 

υψίστης σημασίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που οι ανάγκες της αγοράς απαιτούν 

εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Σύμφωνα δε με την νεοφιλελεύθερη 

αντίληψη, οι δαπάνες της εκπαίδευσης συνιστούν επένδυση (Psacharopoulos, 1989· 

Schultz, 1961· Ανδρέου, 1999:20) στο ανθρώπινο κεφάλαιο17, πόρο που ανάλογα με 

την ποιότητά του επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη ή τη διατήρηση 

ανταγωνιστικού ή συγκριτικού πλεονεκτήματος στον οικονομικό τομέα (Schultz, 1961· 

Weisbrod, 1962). 

Παρότι ο όρος διοίκηση της εκπαίδευσης αφορά την οργάνωση του εκπαιδευτικού 

θεσμού στο σύνολο των επιπέδων του, συνήθως παραπέμπει στη διοίκηση των 

οργανικών μονάδων του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου επιπέδου, δηλαδή των 

σχολικών μονάδων. Αλλά ακόμα και στα επίπεδα αυτά η διοίκηση της εκπαίδευσης δεν 

περιλαμβάνει μόνο τις σχολικές μονάδες. Περιλαμβάνει αφενός αμιγώς διοικητικές 

υπηρεσίες της εκπαίδευσης και αφετέρου τις σχολικές μονάδες στις οποίες συντελείται 

εκπαιδευτικό αλλά και διοικητικό έργο (Ανδρέου, 1999: 17).  

Ως υποσύστημα της δημόσιας διοίκησης η διοίκηση της εκπαίδευσης εμφανίζει τα 

γενικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος δημόσιας διοίκησης, σε επίπεδο 

17 Η έννοια ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital) εισάγεται στις Η.Π.Α., κυρίως από τα μέσα του 20ου αι., 
λόγω της διαφοροποίησης στους όρους παραγωγής, την οποία είχε επιφέρει η τεχνολογική εξέλιξη. 

23 
 

                                                 



συγκρότησης-οργάνωσης, υλοποίησης των ειλημμένων αποφάσεων και αποτίμησης της 

εφαρμογής τους, ενώ οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι σχετικοί προβληματισμοί στο 

επιστημονικό πεδίο της δημόσιας διοίκησης αντανακλώνται και στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης, με διαφοροποιήσεις, όμως, που επιτρέπουν την αυτοτελή ανάπτυξή της 

(Ιορδανίδης, 2002: 1). 

Στο δυτικό κόσμο από το 19ο αι. κυριάρχησαν δύο κυρίως τάσεις στη διοίκηση, 

που διαμορφώθηκαν σε διαφορετικό από άποψη κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης 

συγκείμενο ‒στην κεντρική Ευρώπη η μία και στην Αμερική η άλλη‒  γνωστές ως 

κεντροευρωπαϊκή και αγγλοσαξονική παράδοση, και επηρέασαν την φιλοσοφία 

διοικητικής οργάνωσης και άλλων χωρών (Ιορδανίδης, 2002: 2· Λαΐνας, 2000· 

Χατζηπαναγιώτου, 2003: 39 κ.εξ.). 

Η κεντροευρωπαϊκή διοικητική τάση, υπαγορευόμενη από την επιδίωξη 

δημιουργίας κεντρικού κράτους, ανέπτυξε συγκεντρωτικά διοικητικά συστήματα, με 

δημόσια διοίκηση υποστηριζόμενη από θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει με μεγάλη ισχύ 

την κρατική εξουσία και καθιστά δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο διακριτά μεταξύ τους. 

Στη δημόσια διοίκηση του είδους αυτού κυριαρχούν η αρχή της νομιμότητας18 και οι 

κανόνες δικαίου, ενώ και ο επιστημονικός κλάδος της δημόσιας διοίκησης επικεντρώνει 

το ενδιαφέρον του στη μελέτη του θεσμικού πλαισίου, που αποτελεί και σημαίνουσα, 

αν όχι τη σημαντικότερη, θεματική των προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών της 

δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών της εκπαίδευσης.  

Τα συστήματα αυτά λειτούργησαν και λειτουργούν βάσει του γραφειοκρατικού 

τύπου διοίκησης, που, κατά τον Max Weber, αποτελούσε τον πλέον ορθολογικό και 

αποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης του αστικού τρόπου παραγωγής. Χαρακτηριστικά 

του τρόπου αυτού, κοινά στους περισσότερους των μελετητών του, είναι η τυποποίηση 

και ο σαφής καταμερισμός της εργασίας, η σαφώς εκπεφρασμένη και ιεραρχική δομή 

της εξουσίας, ο προσδιορισμός καθηκόντων και διαδικασιών στις θέσεις εργασίας βάσει 

κανονιστικού πλαισίου και οι προσλήψεις και προαγωγές βάσει επαγγελματικών 

προσόντων (Hall, 1963· Κατσαρός, 2008: 32).  

Στην πράξη το γραφειοκρατικό σύστημα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, που 

εφαρμόστηκε με παραλλαγές, εμφάνισε αδυναμίες (δυσκαμψία και ανελαστικότητα, 

χρονοβόρες, πολύπλοκες, ατελέσφορες και απρόσωπες διαδικασίες, παραλείψεις, 

18 Αποσκοπεί κυρίως στο να διασφαλίσει την άσκηση της κρατικής εξουσίας με σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθόσον αυτή ακριβώς η εξουσία, εξαιτίας της μεγάλης ισχύος της, ενδέχεται, ανάλογα 
και με τη μορφή του πολιτεύματος, να αποτελέσει και τον «σημαντικότερο παράγοντα διακινδύνευσης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, κυρίως των ατομικών ελευθεριών» (Φουντεδάκη, 2011· 
Δαγτόγλου, 2012: 5). 
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σπατάλη πόρων, πολυνομία και αντιφατικότητα θεσμικού πλαισίου, ευνοιοκρατία, 

αντίσταση στην αλλαγή, έλλειψη δημιουργικότητας, καταστρατήγηση δικαιωμάτων 

των πολιτών κ.ά.), σε μεγαλύτερο ή μικρότερο κατά περίπτωση βαθμό, και, παρότι οι 

υποστηρικτές του τις απέδωσαν όχι στο σύστημα αυτό καθεαυτό αλλά στον τρόπο 

εφαρμογής του, γενικά κρίθηκε ανεπαρκές όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των 

σύγχρονων πολύπλοκων ως προς τη δομή τους και ταχύτατων ως προς την εξέλιξή τους 

κοινωνιών (Ιορδανίδης, 2002: 19). Ειδικότερα όσον αφορά τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης, γραφειοκρατικά είναι τα συστήματά της στην πλειονότητα των χωρών, αν 

και με σημαντικές διαφοροποιήσεις. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η κατανομή 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο κεντρικά 

ελεγχόμενης ιεραρχικής οργάνωσης νομικά προσδιορισμένης, η ουδέτερη 

αλληλεπίδραση με τους μαθητές και η ομοιομορφία των προγραμμάτων σπουδών, 

βάσει κεντρικά προσδιορισμένων σκοπών και στόχων, που αιτιολογείται με αναφορά σε 

όρους ισότητας. Η εξουσιαστική αυτή δομή καταστρατηγεί την ουσία του ρόλου του 

εκπαιδευτικού, καθόσον αντιστρατεύεται την επαγγελματική αυτονομία του και τη 

συμμετοχικότητά του στη λήψη αποφάσεων (Ιορδανίδης, 2002: 13-14). 

Η αγγλοσαξονική διοικητική παράδοση, που διαμορφώθηκε μεταγενέστερα, με 

επίκεντρο τη βόρεια Αμερική, υπό την επίδραση των αντιλήψεων του οικονομικού 

φιλελευθερισμού, αντιλαμβάνεται περιορισμένο το ρόλο του κράτους. Τα κράτη που 

έχουν συνταχθεί με την παράδοση αυτή παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποκέντρωση σε 

πολιτικό και διοικητικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν και 

μεταρρυθμιστικά κινήματα που εμφανίστηκαν ήδη από τα τέλη του 19ου αι. και 

ενισχύθηκαν περισσότερο από τα μέσα του 20ού αι., τα οποία υπεραμύνθηκαν της 

εισαγωγής αρχών και μεθόδων της διοίκησης των επιχειρήσεων και στο δημόσιο τομέα 

(business public service administration, businesslike public services) (Hammerschmid, 

Van de Walle, Andrews & Bezes, 2016:  1· Henry, 2015: 41, 380· Kristianssen & 

Olsson, 2016· Lévesque, 2012: 19, 33· Scott, DeLone & Golden, 2016· Λαΐνας, 2000).  

Η δημόσια διοίκηση, υπό το πρίσμα αυτό, δίνει έμφαση στην αρχή της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας (Heinrich, 2002). Προέχει η επίτευξη 

σκοπών και στόχων και όχι η τήρηση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Μάλιστα, επειδή 

στον ιδιωτικό τομέα βασική παράμετρος στρατηγικού σχεδιασμού είναι η ικανοποίηση 

των πελατών, κατ’ ανάλογο τρόπο και στο δημόσιο τομέα προβάλλεται η ανάγκη 

συνδυασμού αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, που κρίνεται και από το πώς οι 

πολίτες αποτιμούν τις παρεχόμενες από τους δημόσιους οργανισμούς υπηρεσίες (Scott, 

DeLone & Golden, 2016), προκειμένου μεταξύ άλλων να ενισχυθεί και η εμπιστοσύνη 
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τους σε αυτούς και στις κυβερνήσεις (Flumian, Coe & Kernaghan, 2007· Heintzman & 

Marson, 2005). Άλλωστε, και οι πολίτες ως καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών, 

είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, εγείρουν πλέον δυναμικά την απαίτησή 

τους για ικανοποίηση των αναγκών τους με ποιοτικές παροχές (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 

2000). Η παράβλεψη της απαίτησης αυτής συνεπάγεται κόστος, οικονομικό ή πολιτικό, 

καθοριστικό αντίστοιχα για την επιβίωση των επιχειρήσεων ή την διατήρηση στην 

εξουσία των κυβερνήσεων. 

Τα κράτη που εμφορούνται από αυτή την αντίληψη περί δημόσιας διοίκησης, 

διαθέτουν δυναμικό δημόσιο τομέα, ενώ για τους δημόσιους οργανισμούς τους δεν 

αρκεί η τήρηση της νομιμότητας και μόνο. Οφείλουν αυτοί να βελτιώνουν συνεχώς τις 

υπηρεσίες τους και να αναβαθμίζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων τους (Λαΐνας, 

2000). Προς το σκοπό αυτό υιοθετούνται μέθοδοι και πρακτικές των επιχειρήσεων στη 

διοίκηση των δημοσίων οργανισμών, ενώ και τα προγράμματα των στελεχών δημόσιας 

διοίκησης παρουσιάζουν σημαντικές συγκλίσεις με εκείνα των στελεχών επιχειρήσεων 

(Λαΐνας, 2000).  

Από το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και εξής όλο και περισσότερο 

φαίνεται να επιδρά η αγγλοσαξονική αντίληψη και φιλοσοφία περί διοίκησης και στα 

κεντροευρωπαϊκά κράτη· παράλληλα, όμως, και τα περισσότερο αποκεντρωτικά 

συστήματα εντείνουν τον κεντρικό έλεγχο. Τις τελευταίες δε δεκαετίες, υπό καθεστώς 

παγκοσμιοποίησης και σκληρού ανταγωνισμού, οι δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται 

ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Για να ανταποκριθούν σε αυτές οφείλουν να καταστούν 

δυναμικοί, ανοιχτοί στην καινοτομία και να μεριμνούν συνεχώς για την αναβάθμιση της 

ποιότητας λειτουργίας τους με όρους αποδοτικότητας (Λαΐνας, 2000). Ως κλειδί της 

επιτυχίας για εισαγωγή καινοτομιών και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών έχει προβληθεί ο στρατηγικός προγραμματισμός που συμπεριλαμβάνει και 

τη λογοδοσία αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων. 

2.2. Προγραμματισμός και ηγεσία στη σχολική μονάδα 

2.2.1. Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1980 

Η εποχή της μετανεωτερικότητας εγείρει σοβαρές προκλήσεις στη σχολική μονάδα 

(Hargreaves, 1994: 3· Hargreaves, 1994α· Wells, Lopez, Scott & Holme, 1999), ενώ η 

παγκοσμιοποίηση διεύρυνε το εξωτερικό της περιβάλλον πέρα από τα όρια της τοπικής 

κοινωνίας και πέρα από τα όρια του κράτους. Με δυναμικό εκπαιδευτικών και μαθητών 
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που διαφοροποιείται ως προς πολλές και ποικίλες παραμέτρους, η σχολική μονάδα 

καλείται να υπηρετήσει νέες ανθρωπιστικές αξίες και αρχές (π.χ. εκπαίδευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη, αξιοδότηση της διαφορετικότητας, συμπεριληπτική εκπαίδευση 

κ.ά.) (Abbas, Zafar & Naz, 2016· Ainscow, 2005· Barton, 1997· Unesco, 2012· 

Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014), να λειτουργήσει ως οργανισμός μάθησης19, να 

διαμορφώσει κλίμα πρόσφορο για την υιοθέτηση θεμελιωδών αλλαγών και 

καινοτομιών και να αναβαθμίσει τη λειτουργία της.  

Από τη δεκαετία του ’60 αμφισβητήθηκαν οι επιδόσεις της σχολικής εκπαίδευσης 

όσον αφορά την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου με αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα, ενώ από τη δεκαετία του ’80 επιταγή πλέον είναι  η «υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση για όλους» (Παπαναούμ, 2000). Προς το σκοπό αυτό σε θεωρία και έρευνα 

αναζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά του «αποτελεσματικού σχολείου», της 

«αποτελεσματικής διδασκαλίας» και της «σχολικής βελτίωσης», που μελετήθηκαν 

αρχικά ξεχωριστά και στη συνέχεια συνδυαστικά, με εστίαση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Creemers, Stoll & Reezigt, 2007· Lezotte, 2001· Stoll, 1994· Teddlie, 

Kirby & Stringfield, 1989). Στόχος ήταν η συμπερίληψη και η ποιοτική μάθηση του 

συνόλου των μαθητών και μαθητριών, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής ή/και 

εθν(οτ)ικής προέλευσης20.  Οι μελέτες αυτές ανέδειξαν και τη σημασία της σχολικής 

οργάνωσης και διοίκησης, όσον αφορά τους παράγοντες επίτευξης των σκοπών και 

19  Η έννοια του «οργανισμού μάθησης» ή «του οργανισμού που μαθαίνει» έχει προσδιοριστεί 
ποικιλοτρόπως από τους ερευνητές. Σχετικούς ορισμούς παραθέτει ο Garvin (1993), ενώ ο ίδιος 
αναφέρει ότι «οργανισμός μάθησης είναι ένας οργανισμός που έχει τη δεξιότητα να δημιουργεί, να 
αποκτά και να μεταφέρει γνώση και να τροποποιεί τη συμπεριφορά του εναρμονίζοντάς τη με τη νέα 
γνώση …».  Για τον «οργανισμό μάθησης» σημασία έχει η «συλλογική γνώση» (collective learning), 
που είναι κάτι διαφορετικό από το σύνολο των γνώσεων τις οποίες διαθέτουν τα μεμονωμένα άτομα 
που τον συγκροτούν (individual learning, Leithwood, Leonard & Sharratt, 1998). Η ατομική γνώση 
καθίσταται συλλογική, όταν επικοινωνείται, μεταδίδεται και στους άλλους (communicated knowledge, 
North, 1990, όπ. αναφ. στο Simonaitiene, 2004). Αυτό εξαρτάται από τη βούληση αλλά και την 
ικανότητα του κατόχου της γνώσης για επικοινώνησή της. Κατά τον Μπουραντά (2005: 162), 
οργάνωση που μαθαίνει είναι εκείνη «που, μέσω της συνειδητής και σκόπιμης χρήσης μαθησιακών 
διαδικασιών σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο, της συνεχούς αξιοποίησης της εμπειρίας 
και του συνεχούς πειραματισμού, μαθαίνει διαρκώς, δημιουργεί νέα κοινή γνώση, αναπτύσσει νέα 
νοητικά μοντέλα, ώστε να επιτύχει την προσαρμογή της στο περιβάλλον και την προσαρμογή του 
περιβάλλοντος σε αυτήν, και έτσι διαρκώς εξασφαλίζει το μέλλον που επιθυμεί.» 

20 Χαρακτηριστικό το σύνθημα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στις Η.Π.Α.: «No child left behind» (U.S. 
Department of Education, 2004· Williams & Johnson, 2013). Ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση και την 
εξάλειψη στην εκπαίδευση των φυλετικών διακρίσεων επισημαίνεται και στην εκπαιδευτική πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Brunello & De Paola, 2017). 
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στόχων της εκπαίδευσης, που ως τότε αναζητούνταν μόνο ή κυρίως στο επίπεδο της 

σχολικής τάξης21. 

Επειδή δε η κάθε σχολική μονάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι εντολές 

άνωθεν κρίθηκαν αλυσιτελείς. Κυρίως σε χώρες της αγγλοσαξονικής διοικητικής 

παράδοσης, προβλήθηκε η αναγκαιότητα αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος και άνοιξε ζωηρή η συζήτηση για το «αυτοδιοικούμενο σχολείο» (school-

based management: Abu-Duhuo, 1999· Brown, 1990). Στη σχολική μονάδα 

χορηγήθηκε αυτονομία αλλά με λογοδοσία22. Η ηγεσία της όφειλε με συμμετοχικές 

διαδικασίες, στις οποίες θα μετείχε το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας 

(διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και παράγοντες της τοπικής 

κοινωνίας), να αποτιμήσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, να οραματιστεί το μέλλον 

της, να προσδιορίσει τους σκοπούς και τους στόχους της και να πραγματώσει τη 

βελτίωσή της (Giles, 1995· Stoll, 1994· Χατζηπαναγιώτου, 2003: 68), να καταρτίσει 

δηλαδή στρατηγικό προγραμματισμό.  

Ευρεία μεταρρύθμιση υλοποιήθηκε σε Αυστραλία, Αγγλία, Ουαλία, Καναδά και 

Η.Π.Α. από το 1980 και εξής. Σε πολλές χώρες του ΟΑΣΑ επιχειρήθηκε η απόδοση 

διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας στα σχολεία (Giles, 1995· Hargreaves, 1994α· 

Wallace, 1991)23. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις δόθηκε το δικαίωμα στους 

γονείς να επιλέξουν οι ίδιοι τη δημόσια σχολική μονάδα φοίτησης του παιδιού τους. 

Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν τα σχολεία μαγνήτες (magnet schools) (Steel & 

Levine, 1994: 14, 15, 26 κ.εξ.) και τα μισθωμένα σχολεία (charter schools) (Hoxby & 

21  Σύμφωνα με τον Cheng (1996: 43, όπ. αναφ. στο Abu-Duhuo, 1999: 17-18), οι σχεδιαστές της 
εκπαιδευτικής πολιτικής άρχισαν να πιστεύουν ότι «για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, είναι 
αναγκαίο να μεταπηδήσουν από το επίπεδο της διδασκαλίας στην τάξη στο επίπεδο της οργάνωσης του 
σχολείου και να μεταρρυθμίσουν τη δομή του ως συστήματος και τον τρόπο διοίκησής του».  

22 Σύμφωνα με άρθρο του ΟΟΣΑ (Hooge, Burns & Wilkoszewski, 2012: 9 κ.εξ.), το θέμα της λογοδοσίας 
των σχολικών μονάδων προβλήθηκε έντονα από τη δεκαετία του ’90. Βασίστηκε στην αντίληψη ότι η 
επιδίωξη υψηλών επιδόσεων θα συνέβαλλε στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

23 Η αυτονομία ενδέχεται να πάρει τη μορφή της αποκέντρωσης (μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων 
από το κεντρικό επίπεδο εξουσίας στην περιφέρεια, χωρίς να απαιτείται έγκριση από κεντρικό όργανο 
για την υλοποίηση απόφασης περιφερειακού οργάνου) ή της αποσυγκέντρωσης (μεταφορά εξουσιών 
και αρμοδιοτήτων από το κεντρικό επίπεδο εξουσίας στην περιφέρεια, που ασκούνται υπό την εποπτεία 
ή την καθοδήγηση οργάνων του κέντρου εξουσίας) (Ανδρέου, 1999: 169-170· Ιορδανίδης, 2002: 22). 
Σύμφωνα με άρθρο του ΟΟΣΑ (Hooge, Burns & Wilkoszewski, 2012: 6 κ.εξ.), η χορήγηση 
«αυτονομίας» στις σχολικές μονάδες κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι. πήρε κατά περίπτωση 
μία από τις εξής μορφές (α) αποσυγκέντρωση (decentralisation: με έλεγχο των σχολικών μονάδων όχι 
μόνο κυβερνητικό αλλά και από τοπικούς μη κυβερνητικούς παράγοντες) (β) εφαρμογή μηχανισμών 
της αγοράς (use of market mechanisms: με ενίσχυση του δικαιώματος των γονέων να επιλέγουν τη 
σχολική μονάδα του παιδιού τους και ενθάρρυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων) και (γ) 
συμμετοχική δημοκρατία (participative democracy: ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής πολιτών στη 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην εφαρμογή της σε τοπικό επίπεδο). 
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Murarka, 2009· Warren, Hong, Rubin & Uy, 2009· Wells, Lopez, Scott & Holme, 

1999) των Η.Π.Α., που θεσπίστηκαν για να ικανοποιήσουν μεταξύ άλλων και τις 

ανάγκες μειονοτήτων ή πληθυσμών χαμηλού εισοδήματος, αποκλεισμένων ή μη 

ικανοποιούμενων από το εκπαιδευτικό σύστημα. Η παροχή στους γονείς της 

δυνατότητας να επιλέγουν τη σχολική μονάδα φοίτησης των παιδιών τους (Blank, 

1983· Hausman & Goldring, 2000· Steel & Levine, 1994) διαμόρφωσε περιβάλλον 

ανταγωνισμού μεταξύ των σχολικών μονάδων (Giles, 1995· Watson, 2015), 

καθιστώντας αναγκαία την κατάρτιση στρατηγικού προγραμματισμού για την 

απόκτηση ή τη διατήρηση συγκριτικού ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Leithwood 

& Riehl, 2003· Leithwood, Seashore, Anderson & Wahlstrom, 2004). 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές στα εκπαιδευτικά συστήματα δημιούργησαν νέους όρους 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ενώ επισημάνθηκαν και δυσλειτουργίες κατά την 

εφαρμογή τους, εξαιτίας κυρίως του όγκου τους σε συνάρτηση με τον περιορισμένο 

χρόνο υλοποίησής τους, που διατάραξε την ως τότε κανονικότητα, αλλά και της 

αδυναμίας πολλών διευθυντών να ανταποκριθούν στην πίεση που τους είχε επιβληθεί, 

να ελέγξουν τη νέα κατάσταση και να ηγηθούν στρατηγικά (Caldwell, 1998· Giles, 

1995· Wallace, 1991· Watson, 2015).   

Η αρνητική κριτική επί των μεταρρυθμίσεων αυτών αφορούσε το ότι 

υιοθετήθηκαν ερήμην των απόψεων των εκπαιδευτικών, επέβαλαν ενιαίες 

προδιαγραφές αποτίμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των σχολικών μονάδων, 

που, όμως, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιαιτερότητά τους (Johnson, 1990), 

επέτειναν το γραφειοκρατικό έλεγχο και εξανάγκασαν σε ιδεολογική συμμόρφωση τους 

εκπαιδευτικούς, κατά τρόπο που αντιστρατεύεται την ουσία του έργου τους 

(Hargreaves, 1994: 3 κ.εξ.· 1994α). Σύμφωνα δε και με την Παπαναούμ (2000), οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν μηχανιστικές και είχαν ως κύρια παραδοχή τους ότι τα 

πενιχρά αποτελέσματα των σχολικών μονάδων οφείλονται στις συνθήκες λειτουργίας 

του σχολείου ‒κατά κύριο λόγο στην ανεπάρκεια διδακτικού προσωπικού και 

υποδομής‒ και ότι η άρση τους θα μπορούσε να επέλθει με παρεμβάσεις της κεντρικής 

διοίκησης. «Έτσι το να αλλάξει κανείς τα σχολεία γίνεται διαδικασία προγραμματικής 

παρέμβασης, δηλαδή εφαρμογής λύσεων σε ‘αρρώστους’ της πράξης».  

2.2.2. Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης 

Οι μεταρρυθμίσεις στη σχολική εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1980 σκοπό είχαν 

την αναβάθμιση των πενιχρών αποτελεσμάτων, που κατά κύριο λόγο αποδόθηκαν στην 
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ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών για διδασκαλία αποτελεσματική και συνάδουσα με τις 

απαιτήσεις της μετανεωτερικής κοινωνίας (Ash & Persall, 2000). Η κριτική αυτή, 

συμπεριλαμβάνοντας και το παραδοσιακό «εκ των άνω» σύστημα διοίκησης του 

«ηρωϊκού» ενός ηγέτη (Bennis, 1999· Harris, 2003· Muijs & Harris, 2003), 

συνοδεύτηκε και από προτάσεις για συμμετοχικά συστήματα διοίκησης (συμμετοχική, 

δημοκρατική, διαμοιρασμένη, παράλληλη ηγεσία κ.ά.) (Leithwood, Seashore, Anderson 

& Wahlstrom, 2004· Somech, 2005). Επειδή δε για την αναβάθμιση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων κρίθηκε αναγκαία η ενεργοποίηση του ίδιου του εκπαιδευτικού, 

αναδείχτηκε από τη δεκαετία του 1980 και η έννοια της ηγεσίας του εκπαιδευτικού 

(teacher leadership) ή του εκπαιδευτικού ηγέτη (teacher leader), είτε ως μία νέα(;)24 

θεώρηση της εκπαιδευτικής διοίκησης με συνεισφορά σε ήδη προβεβλημένα μοντέλα 

ηγεσίας ή ακόμα και ως μια νέα μορφή σχολικής ηγεσίας (York-Barr & Duke, 2004). 

Υπό τη στενή της έννοια η ηγεσία του εκπαιδευτικού ως προνομιακό πεδίο δράσης 

της νοεί την τάξη του, όπου ασκείται ως μη τυπική ηγεσία. Στο γενικότερο πλαίσιο 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας ο εκπαιδευτικός μπορεί να ασκήσει και τυπική 

ηγεσία, κατόπιν ανάθεσης ρόλου ή υπευθυνότητας (π.χ. η ανάθεση του συντονισμού 

ενός έργου) (Harris, 2003· Muijs & Harris, 2003).  

Οι Ash και Persall (2000) πρόβαλαν το ηγετικό μοντέλο της αναπτυξιακής-

διαμορφωτικής ηγεσίας (formative leadership), με βασικές αρχές του τη συνεργατική 

επίλυση προβλήματος, ως υποκατάστατο των μηχανισμών λήψης και επιβολής 

απόφασης εκ των άνω, το κλίμα εμπιστοσύνης, την εστίαση στις ανάγκες των πελατών, 

τη δημιουργία δικτύων για αμφίδρομη επικοινωνία, την ενασχόληση με δραστηριότητες 

που προσθέτουν αξία (value-added activities), την εστίαση στους ανθρώπους και όχι 

στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την ικανότητα δράσης σε περιβάλλον 

αβεβαιότητας. Μίλησαν για έναν οργανισμό πλήρη ηγετών (leader-full organization), 

διακρίνοντας τους εκπαιδευτικούς ως ηγέτες (teachers as leaders) από τους διευθυντές, 

που τους χαρακτήρισαν ηγέτες των ηγετών (leaders of leaders). 

Οι Andrews και Crowther (2002, Andrews, 2008) διερεύνησαν το μοντέλο της 

παράλληλης ηγεσίας, που καθιστά ικανούς τους εκπαιδευτικούς ως ηγέτες και τους 

διοικητικούς τους προϊσταμένους να διαδρούν συνεργαζόμενοι για την αναβάθμιση του 

διδακτικού και παιδαγωγικού έργου του εκπαιδευτικού.  

24 Αμφισβητείται ότι πρόκειται για νέα σύλληψη, με την έννοια ότι ενυπήρχε σε θεωρητικά μοντέλα 
εκπαιδευτικής ηγεσίας (Harris, 2003· York-Barr & Duke, 2004)· πάντως, δεν ήταν στο βαθμό αυτό 
αναδεδειγμένη. 
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Ευρύτερη η έννοια της ηγεσίας του εκπαιδευτικού αφορά την άσκηση ηγετικής 

επιρροής στους συναδέλφους του σε θέματα που σχετίζονται με το διδακτικό έργο, ενώ 

στο μέγιστο εύρος της, συσχετιζόμενη με τη διαμοιρασμένη ή συλλογική ηγεσία, 

συμπεριλαμβάνει την πολύπλευρη δράση του με τεχνογνωσία και την άσκηση ηγετικής 

επιρροής εντός και εκτός τάξης, στο σύνολο των σχέσεων του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος της σχολικής κοινότητας, με σκοπό την αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού έργου του δικού του και των συναδέλφων του, του σχολείου σε 

κοινότητα μάθησης και την αριστεία (Hamzah, Noor & Yusof, 2016· Harris, 2003· 

Muijs & Harris, 2003· York-Barr & Duke, 2004).  

Η Wasley (1991, όπ. αναφ. στο Harris, 2003) ορίζει την ηγεσία του δασκάλου ως 

«την ικανότητά του να ενθαρρύνει τους συναδέλφους του να αλλάξουν, να επιτελεί 

δράσεις που προϋποθέτουν ηγετική επιρροή», ενώ η Harris (2003) θεωρεί ότι η ηγεσία 

του δασκάλου αναφέρεται στην άσκηση ηγεσίας από τους δασκάλους, ανεξαρτήτως  

της τυπικής τους θέσης, και εστιάζεται σε τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής που 

βρίσκονται στον πυρήνα της διαμοιρασμένης ηγεσίας. Σύμφωνα δε με τους Childs-

Bowen, Moller, και Scrivner (2000) «… οι δάσκαλοι είναι ηγέτες, όταν λειτουργούν 

στο πλαίσιο επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης, για να επιδράσουν θετικά στη 

μάθηση των μαθητών και να συνεισφέρουν στη βελτίωση του σχολείου, πράττουν 

εμπνεόμενοι από την αριστεία και ενισχύουν τους εμπλεκόμενους στην λειτουργία του 

σχολείου, για να συμμετέχουν στη βελτίωσή του». Οι Childs-Bowen, Moller και 

Scrivner (2000) θεωρούν, επίσης, ότι οι δάσκαλοι ηγέτες μπορούν να παράσχουν 

καθοδήγηση στους συναδέλφους τους και στο σχολείο γενικότερα για επίτευξη 

υψηλότερων προτύπων απόδοσης και για ανάδειξη της ατομικής ευθύνης στη σχολική 

μεταρρύθμιση και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το πεδίο της διδασκαλίας, εάν 

προηγουμένως οι δάσκαλοι δεν συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους αυτή. 

Το στιλ ηγεσίας και οι πρακτικές των διευθυντών σχολικών μονάδων έχει 

επισημανθεί ως καθοριστικός παράγοντας της ανάδειξης των δασκάλων σε ηγέτες 

(Childs-Bowen, Moller & Scrivner, 2000),  για την άρση της απομόνωσης τους και «τη 

δημιουργία περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

παρέχει χρόνο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αναγνωρίζει, επιβραβεύει και 

πανηγυρίζει την ιδέα του δασκάλου ως ηγέτη» (Ash & Persall, 2000). Ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η υποστήριξη από τους διευθυντές των νέων στο επάγγελμα 

εκπαιδευτικών, που επίσης μπορούν να αναδειχτούν σε ηγέτες (Szeto & Cheng, 2017).  

Για την ανάδειξη των δασκάλων στο ρόλο ηγέτη, αναγκαία είναι η τυπική 

εκπαίδευσή τους σε ηγετικούς ρόλους, κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους, 
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αλλά και, από τους διοικητικούς τους προϊσταμένους, κατά την άσκηση του έργου τους 

(Villiers & Pretorius, 2011· York-Barr & Duke, 2004). Επιπροσθέτως, έχει επισημανθεί 

ότι, προκειμένου να λειτουργήσει η ηγεσία του δασκάλου, απαιτείται να υπάρχει 

χρόνος διαθέσιμος για το σχεδιασμό της διδασκαλίας, τη συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς ή πανεπιστημιακά ιδρύματα και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης (Harris, 

2003· Muijs & Harris, 2003), όπως επίσης και να ενθαρρυνθεί η εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών σε ηγετικά καθήκοντα με χρηματοδότηση, κατόπιν ανακατανομής των 

διαθέσιμων κονδυλίων (Muijs & Harris, 2003). 

Θεωρείται ότι η δράση του εκπαιδευτικού ως ηγέτη αποφέρει την επαγγελματική 

του ανάπτυξη, την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών στα μαθησιακά αποτελέσματα, τη 

συνεχή βελτίωση της σχολικής μονάδας, την ανάδειξή της σε οργανισμό μάθησης και 

την ανάπτυξη σε αυτήν του ανθρώπινου κεφαλαίου, πνευματικού και κοινωνικού 

(Allen, 2016: 24-25· Childs-Bowen, Harris, 2003· Moller & Scrivner, 2000· York-Barr 

& Duke, 2004). Ο  Schleicher (2011: 55) δε ‒σε έκδοση του ΟΟΣΑ μετά την πρώτη 

Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Εκπαίδευση‒ αφού επισημάνει ότι τα μαθησιακά 

αποτελέσματα είναι απόρροια της ποιότητας της διδασκαλίας και σ’ αυτή είναι 

αναγκαίο να στοχεύουν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις για να είναι επιτυχείς, 

αναφέρει ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου την ανάδειξη ως 

καθοριστικής της εμπλοκής των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και 

τονίζει ότι «η μεταρρύθμιση του σχολείου δεν θα επιτύχει, αν δεν υποστηριχθεί από τη 

βάση. Αυτό… απαιτεί οι δάσκαλοι να συνεισφέρουν ως αρχιτέκτονες της αλλαγής και 

όχι απλά ως εφαρμοστές της…». 

Η ηγεσία του εκπαιδευτικού συναρτάται με την επαγγελματική του ανάπτυξη, στο 

πλαίσιο επαγγελματικών κοινοτήτων. Σύμφωνα με τους Kruse, Louis και Bryk (1994), 

στην αναβάθμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων δεν συμβάλλει κάθε τύπος 

επαγγελματικής κοινότητας εκπαιδευτικών, ούτε και η εξατομικευμένη επαγγελματική 

τους ανάπτυξη. Συμβάλλει η επαγγελματική κοινότητα που είναι προσηλωμένη στη 

σχολική μονάδα και το έργο της. Επιπροσθέτως, επισημαίνουν ότι η ανάθεση απλά 

στους εκπαιδευτικούς περισσότερης ευθύνης ή εξουσίας για αποφάσεις σχετικά με την 

πολιτική του σχολείου ή τα προγράμματα σπουδών δεν διασφαλίζει οπωσδήποτε τη 

βελτίωση της διδασκαλίας, ούτε αναβαθμίζει σε κάθε περίπτωση την επαγγελματική 

ικανότητα των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, μάλιστα, ίσως αντιδράσουν στο 

πρόσθετο αυτό διοικητικό έργο και στην εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης 

απόφασης, εάν θεωρήσουν ότι δεν συνάδει με το όραμα που έχουν για το επάγγελμά 

τους και ότι το έργο τους δεν άπτεται αρμοδιοτήτων εξουσίας και ελέγχου. Τότε 
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ενδέχεται να επέλθουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αύξηση δηλαδή 

της εξουσίας και του ελέγχου του διευθυντή, αντί της ενίσχυσης του ρόλου του 

εκπαιδευτικού. 

Καταλήγοντας οι Kruse, Louis και Bryk (1994) επισημαίνουν τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά αλλά και το πλαίσιο λειτουργίας μιας επαγγελματικής κοινότητας 

εκπαιδευτικών προσηλωμένης στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αναφερόμενοι 

μεταξύ άλλων στον αναστοχαστικό διάλογο, στη συνεργασία σε διδακτικό επίπεδο, 

στους κοινά αποδεκτούς κανόνες και αξίες, στην ύπαρξη διάθεσης για βελτίωση, αλλά 

και στην ύπαρξη χρόνου για συναντήσεις, ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνία. Στην 

κουλτούρα, υποστηρίζουν, στο κλίμα του σχολείου και στις διαπροσωπικές σχέσεις 

είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση και όχι στη διοικητική του δομή στην οποία κατεξοχήν 

εστίασαν οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, την ανάδειξή του σε οργανισμό 

μάθησης, την άρση της απομόνωσης του εκπαιδευτικού και την επαγγελματική του 

ανάπτυξη έχει σημασία και το τι είδους συνεργασία αναπτύσσεται εντός της σχολικής 

μονάδας. Σύμφωνα με τον Hargreaves (1999, όπ. αναφ. στο Simonaitiene, 2004), τρεις 

τύποι συνεργασίας εμφανίζονται στις σχολικές μονάδες: η συνεργατική κουλτούρα 

(collaboration culture), η υποχρεωτική συνεργασία (contrived collegiality), που 

επιβάλλεται από το θεσμικό πλαίσιο, και η συνεργασία που διαιρεί (collaboration that 

divides), όταν υπάρχουν στο σύλλογο διδασκόντων περιχαρακωμένες υποομάδες που 

αντιτίθενται. Μόνο η κουλτούρα συνεργασίας, ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του 

σχολικού κλίματος, συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, και διαμορφώνει 

πρόσφορο το έδαφος για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού ως ηγέτη. 

Ο εκπαιδευτικός ηγέτης, μέλος συλλόγου διδασκόντων που λειτουργεί ως 

επαγγελματική κοινότητα εστιασμένη στη βελτίωση της σχολικής της μονάδας, έχει 

ενεργό και δυναμική συμμετοχή στην χάραξη της στρατηγικής του σχολείου και στην 

κατάρτιση του προγραμματισμού του, λειτουργικού και στρατηγικού. 

2.2.3. Στρατηγικός προγραμματισμός και στρατηγική ηγεσία στη  σχολική μονάδα 

Το θεωρητικό πλαίσιο κατάρτισης του προγραμματισμού (ή εναλλακτικά 

σχεδιασμού) που επέβαλαν οι καινοτομίες στην εκπαίδευση προέρχεται από τη 

διοικητική επιστήμη, που στις βασικές της παραδοχές είναι ενιαία, 
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συμπεριλαμβάνοντας δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς 25 . Η διοίκηση της 

εκπαίδευσης αντλεί θεωρία και πρακτικές από τη διοίκηση των επιχειρήσεων, χωρίς 

ωστόσο να πάψει να αναπτύσσεται παράλληλα και αυτόνομα η θεωρία που αφορά τη 

διοίκηση των σχολικών μονάδων, εξειδικευόμενη στο έργο τους (Ιορδανίδης, 2002: 1).  

Η Πετρίδου (2000) αναφερόμενη στη σχολική μονάδα περιγράφει τη διαδικασία 

του προγραμματισμού της κατά τον τρόπο που συμβατικά ορίζεται στη διοικητική 

επιστήμη 26  και επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή αφορά το σύνολο των 

δραστηριοτήτων του σχολείου, που διακρίνονται σε εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και 

διοικητικές. Ιδιαίτερα για τις σχολικές μονάδες, μια πορεία σχεδιασμού-

προγραμματισμού περιλαμβάνει βήματα όπως (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011: 63-65· Σαΐτης, 

2005: 80-81· Σαΐτης, 2008: 11-12·Σαΐτης, 2014α: 56): (α) καθορισμός αντικειμενικών 

στόχων, (β) προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης, (γ) καταγραφή εναλλακτικών 

λύσεων, (δ) επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης ή πρότασης, (ε) εφαρμογή 

προγράμματος δράσης και (στ) αξιολόγηση αποτελεσμάτων.  

Ο στρατηγικός προγραμματισμός εμπνέεται από το όραμα και την αποστολή της 

σχολικής μονάδας. Οι Hallinger και Heck (2002), αναφερόμενοι στις σχολικές μονάδες, 

επισημαίνουν αρχικά τη χρήση των εννοιών όραμα (vision) και αποστολή (mission) σε 

θρησκευτικά συμφραζόμενα, για να αποδώσουν και στην κοσμική εκπαίδευση κάποιας 

μορφής ιερότητα, λόγω της ηθικής της υπόστασης, καθόσον λόγος ύπαρξής της είναι η 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Υπό το πρίσμα αυτό, το όραμα λειτουργεί ως μη 

μετρήσιμη και χρονικά οριοθετημένη πηγή έμπνευσης για τους εκπαιδευτικούς, 

αναδυόμενη από εσωτερικά κίνητρα, που καθορίζουν τις πράξεις του καθενός, δυνητικά 

και των άλλων. Όταν το προσωπικό όραμα γίνεται κοινή υπόθεση σε περιόδους που 

είναι επιβεβλημένες γρήγορες αλλαγές, δρομολογεί την μετασχηματιστική 

οργανωσιακή μάθηση και δείχνει το μονοπάτι προς το μέλλον, προσδίδοντας 

στρατηγικό προσανατολισμό στην ηγεσία. Έχει επισημανθεί δε ότι το κοινό όραμα, η 

έμφαση στη μάθηση και το κλίμα το ευνοϊκό για τη μάθηση χαρακτηρίζουν τα 

αποτελεσματικά σχολεία και ότι ο προγραμματισμός που αποβλέπει στην ανάπτυξη και 

βελτίωση του σχολείου είναι επιτυχής, όταν ο διευθυντής έχει ένα καθαρό όραμα για το 

μέλλον της σχολικής μονάδας, που δεν επιβάλλεται στο προσωπικό, αλλά καθίσταται 

κοινό ως απόσταγμα συλλογικού προβληματισμού και συζήτησης (Stoll, 1994). Η 

25 Ενδεικτικός ο τίτλος βιβλίου του Ramsey (2003): «Η σχολική ηγεσία από το Α ως το Ω: Πρακτικά 
μαθήματα από επιτυχημένα σχολεία και επιχειρήσεις». 

26 Βλ. σελ. 10 κ.εξ. 
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αποστολή δρομολογεί τη βελτίωση του σχολείου ως ένας διανοητικός και 

συναισθηματικός σκοπός (cathectic goal, Hallinger & Heck, 2002).  

Σημαντική παράμετρος για την κατάρτιση του στρατηγικού προγραμματισμού στη 

σχολική μονάδα είναι η ανάλυση του περιβάλλοντος. Προς το σκοπό αυτό μπορούν να 

αξιοποιηθούν εργαλεία ανάλογα με εκείνα που αξιοποιούνται στις επιχειρήσεις, κυρίως 

η SWOT ανάλυση 27 . Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να διαθέτουν την 

εξειδικευμένη γνώση που απαιτεί η αξιοποίηση σύνθετων και πολύπλοκων μεθόδων 

ποσοτικής ανάλυσης. Είναι, όμως, σε θέση να αποτυπώνουν με ποιοτικούς και 

περιγραφικούς όρους την ανάλυση αυτή. Επειδή δε οι πάσης φύσεως οργανισμοί 

λειτουργούν σήμερα υπό καθεστώς παγκοσμιοποίησης, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό 

να προβληματίζεται η σχολική μονάδα και αναφορικά με τις επικείμενες εξελίξεις στο 

εξωτερικό περιβάλλον της μακροπρόθεσμα, πρώτιστα στο τοπικό και κατ’ επέκταση 

στο παγκόσμιο (PESTEL ανάλυση).  

Αναφορικά με την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στο 

πλαίσιο κατάρτισης στρατηγικού προγραμματισμού, οι Κριεμάδης και Θωμοπούλου 

(2012: 57) συμπεριλαμβάνουν στις ευκαιρίες και απειλές της σχολικής μονάδας την 

ευνοϊκή η μη κρατική νομοθεσία, η οποία, πράγματι, ανάλογα με τη δεσμευτικότητα 

και το περιεχόμενό της μπορεί να καθορίσει την καινοτομική δυναμική του σχολείου, 

όπως επίσης και τη δυνατότητά του να καταρτίζει το ίδιο τον προγραμματισμό του. Οι 

ίδιοι συγγραφείς ως δυνατά σημεία ενός σχολείου αναφέρουν ενδεικτικά τη 

γεωγραφική τοποθεσία, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη φήμη του 

σχολείου, τις υψηλές ικανότητες και δεξιότητες, αλλά και το ηθικό του προσωπικού 

του. Ως ενδεικτικές δε αδυναμίες του επισημαίνουν το προβληματικό επικοινωνιακό 

πλαίσιο μεταξύ των εκπαιδευτικών, τους ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους, την έλλειψη 

ικανότητας ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, αλλά και το ανεπαρκές από άποψη 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων προσωπικό. Αναφέρουν, επίσης, την απουσία συστήματος 

προγραμματισμού.  

Βασική αδυναμία της σχολικής μονάδας είναι, κατά την άποψή μας, η 

προβληματική επικοινωνία όχι μόνο μεταξύ των μελών του προσωπικού της ή της 

διεύθυνσης με το προσωπικό, αλλά και μεταξύ του συνόλου των μελών της σχολικής 

κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, παραγόντων της τοπικής 

κοινωνίας). Αδυναμία της θεωρούμε, επίσης, την έλλειψη τεχνογνωσίας αναφορικά με 

την κατάρτιση προγραμματισμού. Ως παράγων δε απειλής της σχολικής μονάδας 

27 Βλ. σελ. 19 κ.εξ. 
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λειτουργεί και η μη δυνατότητα κατάρτισης προγραμματισμού στο πλαίσιο ενός 

κεντρικά και στενά ελεγχόμενου γραφειοκρατικού συστήματος. 

Οι Davies και Davies προέβαλαν τη στρατηγική ηγεσία και το εστιασμένο στη 

στρατηγική σχολείο (strategically focused school, Davies, 2003· Davies, 2004) ως τον 

πλέον καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των 

σχολικών μονάδων, γιατί θεωρούν ότι προσδίδει βιωσιμότητα στα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Αφού επισημάνουν ότι τα διοικητικά στελέχη των σχολικών μονάδων 

τείνουν να αναλώνονται με τα διαχειριστικά θέματα, λόγω της επιτακτικότητας που τα 

χαρακτηρίζει, στοιχειοθετούν το μοντέλο του στρατηγικά προσανατολισμένου και 

εστιασμένου σχολείου, με αναφορά στον ηγέτη του, προσδιορίζοντας τα 

χαρακτηριστικά της οργανωσιακής του ικανότητας (στρατηγικός προσανατολισμός, 

μετουσίωση της στρατηγικής σε δράση, διασύνδεση ανθρώπων και οργανισμού, 

προσδιορισμός της κατάλληλης στιγμής για εισαγωγή καινοτομιών και ανάπτυξη 

στρατηγικών ικανοτήτων για βιώσιμη ανάπτυξη) και τα ατομικά του χαρακτηριστικά  

(έλλειψη ικανοποίησης και εγρήγορση με τις καταστάσεις του παρόντος, ικανότητα 

αφομοίωσης νέων πληροφοριών, ικανότητα προσαρμογής και στρατηγική σοφία) 

(Davies, 2003· Davies, 2004· Davies & Davies, 2004· Davies & Davies, 2006· Davies 

& Davies, 2012· Mohd & Aniyath, 2015· Salleh & Mohamad, 2015). 

Κατά τους Quong και Walker (2010), οι αρχές που χαρακτηρίζουν τους 

αποτελεσματικούς σχολικούς στρατηγικούς ηγέτες δεν είναι τόσο ή μόνο τα 

χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού σχολικού ηγέτη· είναι ο προσανατολισμός στο 

μέλλον και η χάραξη στρατηγικής για το μέλλον, η αξιοποίηση στοιχείων και 

ερευνητικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, η αποτελεσματικότητα, οι ανοιχτοί 

ορίζοντες, η  ετοιμότητα για ηγεσία, η συνεργατικότητα και η  ηθική συμπεριφορά.   

Σύμφωνα με τους Davies και Davies (2004· Davies & Davies, 2004α· Davies & 

Davies, 2006), η στρατηγική ηγεσία δεν αποτελεί έναν διακριτό τύπο ηγεσίας, όπως η 

μετασχηματιστική (transformational), ηθική (ethical) κ.ά., αλλά συνιστά κομβικής 

σημασίας διάσταση κάθε ηγετικής δραστηριότητας. Οι Quong και Walker (2010) 

διατείνονται ότι στην εποχή μας είναι παρωχημένη η μετασχηματιστική ηγεσία, όπως 

και οι «ηρωικοί ηγέτες». Οι μεταηρωικοί ηγέτες αναζητούν συνεργασίες σε όλα τα 

επίπεδα, υιοθετούν στρατηγικές ικανές να επιλύσουν γρήγορα σύνθετα προβλήματα και 

έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν και να κατανοούν τη γνώση που αλλάζει με 

καταιγιστικούς ρυθμούς. Για τη μετασχηματιστική ηγεσία, την πλέον προβεβλημένη ως 

ηγετικό σχολικό μοντέλο με δυναμική καινοτομίας (Sergiovanni, 1990· Sun,  Chen & 

Zhang, 2017), όπως επίσης και για τη στρατηγική μετασχηματιστική ηγεσία, η 
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ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι κομβικής σημασίας28. Αναφέρουν, επίσης 

(σελ. 63), ότι η κουλτούρα «απλώνεται σε έναν ιστό» που περιλαμβάνει 6 ορίζουσες: 

την οργανωσιακή δομή (τρόπος οργάνωσης της σχολικής μονάδας), τις δομές εξουσίας 

(διαδικασίες λήψης απόφασης και καταμερισμός ευθυνών), τα σύμβολα (σημεία που 

εμπνέουν και παρακινούν το ανθρώπινο δυναμικό), τις ιστορίες (ό,τι διηγούνται οι 

άνθρωποι του οργανισμού που αναδεικνύει τις αρχές, τις αξίες και τον τρόπο 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας), τις συνήθειες και τα τελετουργικά, και τα 

συστήματα ελέγχου. 

Οι Hallinger και Heck (2010) θεωρούν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική 

προσέγγιση για τη βελτίωση του σχολείου και ότι η σχολική ηγεσία όσο και αν 

ενισχυθεί είναι σημαντική, όχι όμως επαρκής για τη βελτίωσή του· η κουλτούρα του 

σχολείου και η συνεργατική ηγεσία πρώτιστα καθορίζουν τη φέρουσα ικανότητα της 

σχολικής μονάδας για διαρκή και βιώσιμη βελτίωση με άμεση επίδραση στη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 

Η συνεργασία στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας ως προϋπόθεση επίτευξης 

υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι πανθομολογούμενη 29 . Συμμετοχικότητα, 

συναίνεση και συνεργασία στην κατάρτιση του προγραμματισμού καλλιεργούν τη 

συναίσθηση της συλλογικής ευθύνης, αναπτύσσουν κλίμα εποικοδομητικής 

επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και σύνθεσής τους, κατά την επιλογή των 

βέλτιστων από τις υπάρχουσες εναλλακτικές επιλογές, συνιστούν παράγοντα 

εργασιακής ικανοποίησης, αλλά και μείωσης της αντίστασης στις αλλαγές, καθόσον 

αναπτύσσουν την αίσθηση αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς, γιατί αισθάνονται ότι δεν 

υποβιβάζονται στο επίπεδο του απλού αποδέκτη άνωθεν εντολών (Abrams & Gibbs, 

2000· Davies & Davies, 2004α· Hallinger & Heck, 2010· Lahtero & Kuusilehto-Awale, 

2013· Παπαναούμ, 2000· Πετρίδου, 2000· Χατζηπαναγιώτου, 2000).  

2.2.4. Τα περιθώρια κατάρτισης (στρατηγικού) προγραμματισμού στη σχολική 

μονάδα 

Τα περιθώρια κατάρτισης προγραμματισμού, και δη στρατηγικού, σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας εξαρτώνται από το βαθμό αυτονομίας της, γενικότερα από το βαθμό 

28  Η μετασχηματιστική ηγεσία, βέβαια, δεν συνιστά πανάκεια, ούτε μπορεί να εφαρμοστεί σε 
οποιοδήποτε οργανισμό ανεξαρτήτως του σταδίου ανάπτυξης και ωρίμανσής του ή της ιδιαιτερότητας 
της λειτουργίας του (Hallinger, 2003· Vera & Crossa, 2004). 

29 Στον 21ο αι. αναδεικνύεται πλέον η κίνηση και της οργανωμένης συνεργασίας μεταξύ των σχολικών 
μονάδων μέσω δικτύων (Facer, Thorpe & Shaw, 2012· Woodin, 2012). 
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αποκέντρωσης των δημοσίων οργανισμών από την κεντρική διοίκηση, από το βαθμό 

στον οποίο η ηγεσία του σχολείου είναι στρατηγικά προσανατολισμένη  και κατέχει την 

τεχνογνωσία για κατάρτισή του, από το κατά πόσο θεωρείται θεμιτή η υιοθέτηση 

μεθόδων και πρακτικών του στρατηγικού προγραμματισμού των επιχειρήσεων στη 

σχολική εκπαίδευση και από τους περιορισμούς που εγείρει η ιδιαιτερότητα των 

σχολικών μονάδων ως δημόσιων οργανισμών. 

Μια παράμετρος που αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα των σχολικών μονάδων σε 

σχέση με τις επιχειρήσεις αφορά τον προσδιορισμό σκοπών και στόχων, εννοιών 

θεμελιωδών για την κατάρτιση προγραμματισμού, λειτουργικού ή στρατηγικού. Στους 

οργανισμούς της σχολικής εκπαίδευσης δύσκολα προσδιορίζονται σαφείς σκοποί και 

στόχοι, κοινά αποδεκτοί από όλους τους συμμετέχοντες ή/και ενδιαφερόμενους 

(πολιτική ηγεσία, εκπαιδευτικούς, γονείς, συνδικαλιστικούς φορείς, τοπική κοινωνία, 

κοινωνικούς ή οικονομικούς παράγοντες ωφελούμενους από το θεσμό κ.λπ.) 

(Κατσαρός, 2008: 19), γιατί συναρτώνται με αξιακές επιλογές και κρίσεις, που 

διαφοροποιούνται βάσει διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων, ιδεολογιών ή/και 

διιστάμενων συμφερόντων. Και αν στην αδυναμία σαφούς προσδιορισμού των σκοπών 

της εκπαίδευσης συνυπολογιστεί και η αδυναμία σαφούς προσδιορισμού των εισροών 

και εκροών της, ανακύπτει ζήτημα ως προς την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας των σχολικών μονάδων· γιατί στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 

οργανισμών επιτελείται μορφωτικό και παιδαγωγικό έργο με ποιοτικές διαστάσεις 

ενίοτε μη ορατές ή άδηλες τη χρονική στιγμή της μέτρησης ή ορατές μεν, μη 

ποσοτικοποιούμενες δε.   

Επιπροσθέτως, αφενός είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί αυτόνομη στρατηγική με 

παράλληλη συμμόρφωση στην κυβερνητική πολιτική, αφετέρου η προσαρμογή του 

λειτουργικού κόστους των δημόσιων και χρηματοδοτούμενων από τη φορολογία 

οργανισμών στους κανόνες της αγοράς είναι δυσχερής. Επίσης, θα πρέπει  να ληφθεί 

υπόψη ότι οι σχολικές μονάδες ελέγχονται όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους, 

από την κεντρική εξουσία, από το κοινοβούλιο, αλλά και από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και πλήθος άλλων φορέων ή θεσμών (Λαΐνας, 2000). Σημασία, επίσης, 

έχει και το κατά πόσο τα διοικητικά στελέχη των σχολικών μονάδων διαθέτουν γνώσεις 

και δεξιότητες κατάρτισης και υλοποίησης προγραμματισμού και δη στρατηγικού30. 

30  Από έρευνα του Chukwumah (2015) επί του συνόλου των δημόσιων σχολικών μονάδων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πολιτείας της  Anabra στη Νιγηρία, προέκυψε ότι παρότι οι σχολικές 
μονάδες είχαν αναπτύξει στρατηγικά σχέδια σε ικανοποιητικό βαθμό, απέτυχαν να τα πραγματώσουν, 
επειδή οι διευθυντές τους δεν διέθεταν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες.  
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Για την κατάρτισή του δε απαιτείται στρατηγική ηγεσία με όραμα ικανή να διαχειριστεί 

την πολυπλοκότητα της σύγχρονης πραγματικότητας, την αβεβαιότητα και το χάος 

(Hallinger, 2003· Ramsey, 2003· Pashiardis  & Brauckmann, 2009· Taneja, Pryor,  

Humphreys & Singleton, 2013· Μπουρέλου, 2014), που εγείρουν νέες προκλήσεις  στα 

σχολεία αλλά και αμφισβητήσεις στο πεδίο της διοίκησης της εκπαίδευσης ως 

επιστήμης (Evers & Lakomski, 2012).  

Παραδοσιακά, ακόμα και σε χώρες με διοικητική αποκέντρωση, τα σχολεία ήταν 

υποδιοικούμενα, με την έννοια ότι υπήρχε ‒και ακόμα δεν έχει παντελώς εκλείψει‒ η 

άποψη ότι, προκειμένου να αναλάβει ένας εκπαιδευτικός την ηγεσία μιας σχολικής 

μονάδας, αρκεί η επιστημονική και παιδαγωγική του κατάρτιση σε θέματα διδασκαλίας. 

Αυτό είχε ως συνέπεια να μην θεωρείται υποχρεωτική η γνώση διοικητικών θεμάτων 

για την άσκηση διοικητικών καθηκόντων στις σχολικές μονάδες. Πέραν τούτου, επειδή 

η εμπειρία σε διευθυντική θέση και μόνο θεωρείται αναγκαία και επαρκής για την 

άσκηση του έργου αυτού, δεν λαμβάνεται μέριμνα για την υποστήριξη και 

επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης που διαθέτουν κάποια 

διοικητική εμπειρία (Begley & Cousins, 1990· Eacott, 2007· Hallinger & Murphy, 

1987· Miklos, 1974· National Policy Board for Educational Administration,1989· 

Pashiardis  & Brauckmann, 2009· Youngs & Cardno, 2016). 

2.2.5. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως πρακτική βελτίωσης του 

σχολείου 

Μια πρακτική βελτίωσης του σχολείου, που ενσωματώνει ένα ολιστικό 

αναπτυξιακό σχέδιο στρατηγικού προγραμματισμού, συμπεριληπτικό όλων των 

παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, υλοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του 

συνόλου των μελών της (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, παραγόντων της τοπικής 

κοινωνίας), συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, με 

αξιοποίηση μεθόδων έρευνας-δράσης (McNiff, 2016· Καπαχτσή & Κακανά, 2010· 

Κατσαρού & Δεδούλη, 2008: 41 κ.εξ.), υποστηρίζει την εισαγωγή καινοτομιών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα από τη βάση και προσδιορίζει τους προσήκοντες για κάθε 

σχολείο δείκτες λογοδοσίας του είναι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας 

(Καπαχτσή, 2011· Παπαναούμ, 2000). Η πρακτική αυτή, με παραλλαγές, φαίνεται να 

έχει ευρεία διάδοση τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες, με αποκεντρωμένα ή μη 

εκπαιδευτικά συστήματα (Chapman & Sammons, 2013· Kokeyo & Oluoch, 2015· 

Mann & Smith, 2013· McNamara, O'Hara, Lisi & Davidsdottir, 2011· Pol & 
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Vastatkova, 2005· Schildkamp, Vanhoof, van Petegem & Visscher, 2012· Walters, 

2014). Ευρύς, βέβαια, είναι ο προβληματισμός αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 

του εργαλείου αυτού και τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής του.  

2.2.6. Ο αναπτυξιακός-στρατηγικός προγραμματισμός ως εργαλείο εισαγωγής 

καινοτομιών «εκ των άνω» 

Οι διθυραμβικές απόψεις αναφορικά με την καινοτομική δυναμική που προσδίδει 

στη σχολική μονάδα ο στρατηγικός προγραμματισμός δεν στερούνται ενστάσεων. Οι 

Hargreaves και Hopkins (1994) επισημαίνουν ότι ο αναπτυξιακός προγραμματισμός 

(development planning) ως όρος χρησιμοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και 

άλλες χώρες, προκειμένου να δηλωθεί η εκπαιδευτική αλλαγή, έννοια σημαινόμενη με 

διαφορετικούς όρους αλλά κοινό νοηματικό πυρήνα τη σκοπιμότητά της, την εισαγωγή 

δηλαδή πολλαπλών αλλαγών, κυρίως στα αυτοδιοικούμενα σχολεία. Θεωρούν ότι η 

εισαγωγή καινοτομιών εκ των άνω, των οποίων την ευθύνη της υλοποίησης έχει ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας, υιοθετήθηκε υπό συνθήκες ισχυρού διεθνούς 

ανταγωνισμού, εξ αιτίας του οποίου οι κυβερνήσεις έγιναν απαιτητικές απέναντι στα 

σχολεία, ενισχύοντας μεν την αυτονομία τους, αλλά υπό όρους αυστηρής λογοδοσίας. 

Τα σχολεία τα δυσκίνητα στις αλλαγές δέχονταν πιέσεις, ακόμα και με αυστηρές 

νομικές επιταγές, να υιοθετήσουν σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλες αλλαγές 

ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να υφίστανται 

καινοτομική υπερφόρτωση. Το παρελθόν διαγράφηκε, ανεξάρτητα από τις επιτυχίες 

που είχαν σημειωθεί σε αυτό, το μέλλον ήταν το παν, ενώ στο παρόν επικρατούσαν η 

σύγχυση, η αστάθεια και οι πυρετώδεις ρυθμοί. Ο τρόπος αυτός εισαγωγής των 

καινοτομιών καθιστά αμφίβολη την επιτυχία τους, με αποτέλεσμα ο αναπτυξιακός 

(στρατηγικός) προγραμματισμός να γίνεται μέρος του προβλήματος και όχι η λύση του.  

Ο Bell (2002), αφού επισημάνει την αρχική χρήση των όρων στρατηγική και 

στρατηγικός σχεδιασμός σε πολεμικές επιχειρήσεις, αναφέρει, όπως και οι Hargreaves 

και Hopkins (1994), ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός επιβλήθηκε στα σχολεία του 

Ηνωμένου Βασιλείου με κυβερνητική πίεση, γιατί εξυπηρετούσε την κυβερνητική 

πολιτική και αποσκοπούσε στην επιτυχία του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού 

της προγράμματος, ενώ θέτει και το ερώτημα του ποιος καθορίζει το πρόγραμμα αυτό. 

Επισημαίνει δε εσφαλμένες παραδοχές αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και 

ειδικότερα την πλάνη της ηγεσίας, το ότι δηλαδή ο ηγέτης ‒στην περίπτωση των 

σχολείων ο διευθυντής της σχολικής μονάδας‒ είναι ο ειδικός σε θέματα σχεδιασμού 
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και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του, με αποτέλεσμα να γίνεται ιεραρχική η σχολική 

διοίκηση, την πλάνη της προφητείας, αναφορικά με τη δυνατότητα πρόβλεψης του 

μέλλοντος, και την πλάνη της αποτελεσματικότητας, η οποία επιβαλλόμενη με 

εξωτερικά κριτήρια τείνει να μειώσει το πρώτιστο έργο του σχολείου, τη μάθηση. 

Επιπροσθέτως, διατείνεται ότι τα σχολεία χρειάζονται ελευθερία και αυτονομία, μια 

νέα ηγεσία ανοιχτή στη συνεργασία, με διαμοίραση της εξουσίας, ώστε να υπάρχει 

πρόσφορο έδαφος για  ανάπτυξη της δημιουργικότητας, ενεργοποίηση της φαντασίας 

και μεταρρύθμιση του σχολικού συστήματος εκ των κάτω· γιατί αυτή η μεταρρύθμιση 

είναι η πλέον αρμόζουσα στη σχολική πραγματικότητα. 

Ο Eacott (2012), αφού αναφέρει την αρχική χρήση των όρων στρατηγική και 

στρατηγικός προγραμματισμός σε πολεμικές επιχειρήσεις, όπως και ο Bell (2002), 

εκφράζει ενστάσεις αναφορικά με την εισαγωγή της θεωρίας και πρακτικής των 

επιχειρήσεων στους σχολικούς οργανισμούς. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει ότι «η 

παραδοσιακή άποψη περί οργανισμών και στρατηγικής συνίσταται στο να θεωρούνται 

οι οργανισμοί ως μηχανές που μετατρέπουν τους πόρους σε προϊόντα και η στρατηγική 

ως εργαλείο του κερδοσκοπικού οργανισμού στον κλάδο του και στην αγορά». Θεωρεί 

ότι η έννοια της στρατηγικής αναφορικά με τη χρήση της στα σχολεία παραμένει 

ασαφής και δυσνόητη, γιατί είναι περισσότερο πολύπλοκη και σύνθετη από το μοντέλο 

στρατηγικής που εισηγείται η διοικητική επιστήμη, επειδή η σχολική διοίκηση μεταξύ 

άλλων έχει και ισχυρή ηθική διάσταση. Αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται 

προσπάθειες για να προσδιοριστεί η έννοια της στρατηγικής κατά τρόπο που συνάδει με 

την ιδιαιτερότητα των σχολικών μονάδων ως οργανισμών, αλλά επισημαίνει ότι η 

υφιστάμενη γνώση και εμπειρία δεν είναι επαρκής για την ευδόκιμη εφαρμογή της στη 

σχολική πραγματικότητα.  

Η εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία και ο προσανατολισμός τους στο μέλλον με 

βιώσιμη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, που συνιστούν επαγγελίες του 

στρατηγικού προγραμματισμού, διαπλέκεται με θέματα κυβερνητικής πολιτικής, 

συμπεριλαμβανόμενου και του βαθμού αποκέντρωσης της σχολικής μονάδας, 

ποιότητας της εκπαίδευσης, σχολικής ηγεσίας και επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, που νοείται υπό το πρίσμα τόσο της διοικητικής επιστήμης όσο και της 

παιδαγωγικής, και δη της κριτικής παιδαγωγικής, η οποία εμφανίζει ευρύ πεδίο 

προβληματισμού στο θεωρητικό της υπόβαθρο αλλά και στην πρακτική της εφαρμογή 

(Thomson-Bunn, 2014). Όταν ο στρατηγικός προγραμματισμός χρησιμοποιείται ως 

εργαλείο επιβολής καινοτομιών, ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση στην αλλαγή 

(Μαυροσκούφης, 2002). Η δε εισαγωγή στην εκπαιδευτική μονάδα του 
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επιχειρηματικού στιλ διοίκησης, ως δοκιμασμένου στα χειροπιαστά αποτελέσματα, 

αφήνει ανοιχτά ερωτήματα αναφορικά με το πώς νοούνται αυτά τα αποτελέσματα, 

ποιος τα ορίζει, με ποια κριτήρια, πού εστιάζονται, ποιων ομάδων τα συμφέροντα 

εξυπηρετούν και ποιες σκοπιμότητες υποκρύπτουν. 

Σύμφωνα με την Παπαναούμ (2000), η «σχολική μονάδα δικαιούται να έχει την 

αυτονομία που χρειάζεται για να διαμορφώσει τη δική της πολιτική», αλλά και οφείλει 

να λαμβάνει υπόψη της ότι συνιστά οργανική δομή ενός ευρύτερου συστήματος, 

γεγονός που σημαίνει ότι ο αντίκτυπος της δράσης της αποτυπώνεται στην 

αποτελεσματικότητα του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  Όταν η σχολική μονάδα 

καταρτίζει τον προγραμματισμό της με πλήρη αυτονομία, ενδέχεται να εγκλωβιστεί στο 

μικροκλίμα της, ενώ και δεν διασφαλίζεται πάντα ότι έχει την τεχνογνωσία ή τη 

βούληση να διαχειριστεί με τον προσήκοντα και όχι απλοϊκό τρόπο σημαίνοντα θέματα 

που είναι πιθανό να επηρεάσουν το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. 

3. Ο προγραμματισμός της σχολικής μονάδας στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα 

3.1. Η διοίκηση της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης 

Το ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης, συνακόλουθα και της εκπαιδευτικής 

διοίκησης, έχει δεχθεί επιρροές από τα κεντροευρωπαϊκά συστήματα, κατεξοχήν από το 

γαλλικό (Σκουρής, 1995: 62). Άλλωστε, η συγκρότηση του πρώτου ελληνικού κράτους 

στη νεότερη ιστορία έγινε από τη βαυαρική αντιβασιλεία του Όθωνα. Το κράτος αυτό 

εξ αρχής ήταν και εξακολουθεί να είναι συγκεντρωτικό. Η κεντρική κυβέρνηση 

καθορίζει την πολιτική σε όλους τους τομείς, ακόμα και μετά την θεσμοθέτηση της 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, ενώ «κυρίαρχη είναι η νομική 

προσέγγιση της δημόσιας διοίκησης και η θεώρησή της μέσα από την οπτική του 

διοικητικού δικαίου» (Λαΐνας, 2000).  

Η διοίκηση της ελληνικής εκπαίδευσης έχει ιεραρχική πυραμοειδή δομή, με 

συγκεντρωτισμό στην κορυφή της (Κατσαρός, 2008: 68)31. Συγκροτείται με γραμμικά 

διοικητικά ή/και πειθαρχικά, και επιτελικά στελέχη, σε κεντρικό και περιφερειακό 

επίπεδο, αλλά και με υπηρεσιακά συμβούλια. Το κεντρικό επίπεδο περιλαμβάνει τις 

31 Από την κορυφή της πυραμίδας, που καταλαμβάνεται από την ανώτατη διοικητική αρχή, το υπουργείο 
παιδείας, διαβιβάζονται εντολές προς τα κατώτερα διοικητικά στελέχη, έως τους διευθυντές των 
σχολικών μονάδων, που υποχρεούνται να τις εφαρμόσουν, αλλά και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή 
τους από τους εκπαιδευτικούς (Κατσαρός, 2008: 32). 
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υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας. Το περιφερειακό επίπεδο 32  εκτείνεται στις 

δεκατρείς εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας (περιφερειακές διευθύνσεις 

εκπαίδευσης), αντίστοιχες προς τις ισάριθμες διοικητικές περιφέρειες, με γραμμικά 

στελέχη τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ‒τον ανώτερο διοικητικό και 

πειθαρχικό προϊστάμενο στο περιφερειακό επίπεδο‒ και τους διευθυντές διευθύνσεων 

εκπαίδευσης, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού). Στις σχολικές μονάδες 

προΐστανται οι διευθυντές, με υφιστάμενά τους στελέχη τους υποδιευθυντές, και, στους 

τομείς της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους τομεάρχες.  

Η σχολική μονάδα ως δημόσιος οργανισμός33 διέπεται από το δημόσιο διοικητικό 

δίκαιο και την εκπαιδευτική νομοθεσία, νομοθετήματα δηλαδή που αφορούν σκοπούς 

και στόχους της εκπαίδευσης, τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως διοικητικής 

εκπαιδευτικής δομής, το περιεχόμενο σπουδών και τον τρόπο υλοποίησής του 

(αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων, διδακτικές 

μέθοδοι, μέσα διδασκαλίας κ.τλ.), θέματα φοίτησης, διαγωγής και αξιολόγησης των 

μαθητών, την πρόσβαση των μαθητών σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, δράσεις της 

σχολικής μονάδας, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και των 

στελεχών διοίκησης και επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, θέματα σχετικά 

με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, θέματα συνεργασίας σχολείου οικογένειας ή άλλα 

που ρυθμίζουν το πλαίσιο συνεργασίας της σχολικής μονάδας με λοιπές δομές της 

εκπαίδευσης ή φορείς της τοπικής κοινωνίας ή άλλους του εξωτερικού της 

περιβάλλοντος κ.ά.  

Το πλαίσιο αυτό περιορίζει την πρωτοβουλία, την ελευθερία, αλλά και την 

υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού (Χατζηδήμου, 1988: 15, σημ. 2). Ο ρόλος δε  

«των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης στην καθημερινή διάσταση και 

πρακτική του - σε κεντρικό, περιφερειακό/τοπικό και σχολικό επίπεδο - συνίσταται 

ουσιαστικά στην ανεύρεση, την ερμηνεία και τον έλεγχο των προϋποθέσεων, 

καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, που 

ισχύουν για τις επιμέρους περιπτώσεις και, επομένως, δεν υφίστανται ουσιαστικά 

32  Σύμφωνα με τον Ιορδανίδη (2002: 47-48), το σύστημα διοίκησης της ελληνικής εκπαίδευσης 
παρουσιάζει μιαν αντίφαση μεταξύ νομοθεσίας και διαδικασιών που υλοποιούνται στην πράξη. Ενώ 
δηλαδή η εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τη λειτουργία περιφερειακών εκπαιδευτικών αρχών για 
αποκέντρωση της εξουσίας, «όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα απαιτούν υπουργική έγκριση». Κατά τη 
άποψή μας, απαιτούν έγκριση όχι όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα, οπωσδήποτε, όμως, αυτά που 
εισάγουν καινοτομίες, αποκλίνουν από την κεντρικά χαραγμένη γραμμή ή αυτά για τα οποία δεν 
υπάρχει ρητή και εξειδικευμένη διατύπωση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

33 «… το σχολείο συνιστά δημόσια υπηρεσία τόσο υπό την λειτουργική, όσο και υπό την οργανική έννοια 
του όρου» (Σκουρής, 1995: 62-63). 
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περιθώρια για την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους τους σε ουσιώδεις τομείς 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Ιορδανίδης, 2002: 3). 

Γενικότερα τα θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως οργανισμού της 

εκπαίδευσης ρυθμίζονται έως και τις λεπτομέρειές τους (Ιορδανίδης, 2002: 2-3) με 

νομοθετήματα, που συχνά αλλάζουν, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται ανάλογα με 

την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική (Ιορδανίδης, 2002: 45), ενώ κωδικοποίηση της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας34 δεν υφίσταται (Ανδρέου, 1999:18-19). Εν κατακλείδι, η 

σχολική μονάδα καλείται να λειτουργήσει εντός ενός υποχρεωτικού και δεσμευτικού 

ως προς τις διαδικασίες, πολυδαίδαλου (Ιορδανίδης, 2002: 45-46) και χαώδους 

θεσμικού πλαισίου, ενίοτε ασαφούς και αντιφατικού, η τήρηση του οποίου είναι 

επιβεβλημένη, βάσει και πειθαρχικού δικαίου. Άλλωστε, κατά συνταγματική επιταγή 

(άρθρο 103 παρ. 1), οι εκπαιδευτικοί ως δημόσιοι υπάλληλοι είναι «εκτελεστές της 

θέλησης του Κράτους» 35 , ενώ και στη ρητή διατύπωση των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων που επισύρουν ποινές συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων «κάθε 

παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες…», όπως επίσης 

και «η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού 

παραπτώματος» 36.  

Στο κλίμα των μεταρρυθμίσεων που υιοθέτησε ο δυτικός κόσμος στη σχολική 

διοίκηση από το 1980, θεσπίστηκε και στην Ελλάδα ο νόμος πλαίσιο 1566/1985, με τον 

οποίο το σύστημα διοίκησης της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης προσέλαβε 

συμμετοχικό χαρακτήρα. Ο νόμος αυτός, που συμπληρώθηκε και με μεταγενέστερα 

νομοθετήματα, αναβάθμισε το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και υποστήριξε τη 

διοίκηση της σχολικής μονάδας με λοιπά συλλογικά όργανα37. Κύρια όργανα διοίκησης 

κάθε σχολείου είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων.  

34 Εννοούμε κωδικοποίηση όπως π.χ. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του Αστικού Κώδικα κ.ά. 
35 Το ίδιο επιτάσσει και το άρθρο 24 του Ν. 3528/2007 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), γνωστού ως 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 
36 Άρθ. 107 του Ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
37 Τις Μαθητικές Κοινότητες: Ν. 1566/1985, άρθ.45, αριθμ. 23613/6/Γ2/4094 Υ.Α. (ΦΕΚ 619 Β΄/26-09-

1986) και Γ2/336/29-01-1991 Υ.Α. (ΦΕΚ 66 Β΄/14-02-1991), το Σχολικό Συμβούλιο: Ν. 1566/1985, 
άρθ. 51, το Συμβούλιο του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/ 
Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄ 16-10-2002) Υ.Α., άρθ. 39 Στ, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων: Ν. 
2621/1998, Δ4/633/19-11-98, Δ4/662 α/ 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ν. 3852/2010, άρθ. 94.4.26, τη 
Σχολική Επιτροπή: Ν. 3852/2010 άρθ. 103.2 και αριθμ. 840/24-02-2011 Υπουργείο Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υ.Α. (ΦΕΚ 318 Β΄/25-02-2011) και το Συμβούλιο της 
Σχολικής Κοινότητας: Αριθμ. 840/24-02-2011 Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, Υ.Α. (ΦΕΚ 318 Β΄/25-02-2011).     
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Στη διοίκηση της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο των 

εκπαιδευτικών, που θεσπίστηκε το 200238, ο διευθυντής προΐσταται ως primus inter 

pares. Έχει δηλαδή την κύρια ευθύνη για τη σύννομη λειτουργία της και την 

εκπροσωπεί, αλλά οι αποφασιστικές του αρμοδιότητες είναι πολύ περιορισμένες και 

μάλιστα, συγκριτικά με εκείνες άλλων διοικητικών οργάνων, παρουσιάζουν ασάφεια 

και γενικολογία ως προς τον προσδιορισμό τους. Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το 

διευθυντή κατά την απουσία του και τον βοηθά στο έργο του. Οι αποκλειστικές δε 

αρμοδιότητές του περιορίζονται σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης της σχολικής 

μονάδας, ενώ αποφασιστικές αρμοδιότητες δεν διαθέτει (Ιορδανίδης, 2002: 55, 57).  

Ο σύλλογος διδασκόντων είναι διοικητικό όργανο της σχολικής μονάδας με έργο 

πρώτιστα παιδαγωγικό 39 . Η παιδαγωγική διάσταση του ρόλου του τονίζεται στο 

καθηκοντολόγιό του, προτασσόμενη στα εδάφια που αναφέρονται στο έργο του 40 . 

Ειδικότερα, ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευθύνη της υλοποίησης των σκοπών και 

στόχων της εκπαίδευσης, που εξειδικεύονται κυρίως στη γνωστική, συναισθηματική, 

ηθική και κοινωνική καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών. Για την επιτέλεση δε με 

αποτελεσματικότητα του έργου του αυτού οφείλει να μεριμνά ώστε τα μέλη του «να 

επιμορφώνονται διαρκώς, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα 

και στις επιστήμες της αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση)»41.  

Ο σύλλογος διδασκόντων, σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν 

πρόσκλησης του διευθυντή της σχολικής μονάδας και προέδρου του, αποφασίζει τη 

χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου για την οποία και 

είναι υπεύθυνος, καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό, τον παρακολουθεί και τον 

αποτιμά, οργανώνει το έργο του και το αξιολογεί. Πολλές δε αποφάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων λαμβάνονται κατά δέσμια αρμοδιότητά του, ενώ άλλες εναπόκεινται στη 

διακριτική του ευχέρεια.  

38  Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄ 16-10-2002) Υ.Α. Τα άρθρα 27-39 
αναφέρονται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες διευθυντή, υποδιευθυντή και εκπαιδευτικών.  

39 Την παιδαγωγική διάσταση του διοικητικού έργου που επιτελείται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, 
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών, 
επανειλημμένως έχει επισημάνει ο Βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Συνήγορος του Παιδιού, 
επικαλούμενος το άρθρο 3 του Ν. 2101/1992 (Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού), βάσει του οποίου όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και 
αφορούν μαθητές είναι επιβεβλημένο να λαμβάνονται με γνώμονα πρώτιστα το συμφέρον τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε το με αριθμ. πρωτ. 28/11-05-2010 έγγραφο του Συνηγόρου του Παιδιού προς 
το υπουργείο παιδείας, που εξεδόθη με αφορμή παραβίαση των δικαιωμάτων των μαθητών κατά την 
επιβολή της πειθαρχικής ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. 

40 Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., άρθ. 38, παρ. 1. 
41 Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., άρθ. 38, παρ. 2, εδ. β. 
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Αρμοδιότητα δέσμια ή δεσμευμένη έχει ένα διοικητικό όργανο στις περιπτώσεις 

εκείνες που κανόνας δικαίου το δεσμεύει να αναπτύξει συγκεκριμένη διοικητική δράση 

ή του το απαγορεύει (Δαγτόγλου, 2012: 159· Κόρσου, 2013: 356· Δρούλια & Πολίτης, 

2008: 149-150· Τάχος, 2008: 471-472). Αρμοδιότητα κατά διακριτική ευχέρεια έχει το 

διοικητικό όργανο, όταν ο νόμος τού επιτρέπει να επιλέξει μεταξύ νομίμων λύσεων που 

αφορούν το αν, το πότε ή το πώς θα εκδώσει απόφασή του ή όταν, προκειμένου να 

στοιχειοθετηθεί μία απόφασή του, υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης ασαφών και αόριστων 

αξιολογικών εννοιών42 (Συνήγορος του Πολίτη, 2012: 37-38).  

Αναφορικά με το σύλλογο διδασκόντων, ό,τι σαφώς ορίζεται από το θεσμικό 

πλαίσιο συνιστά δέσμια αρμοδιότητά του, ενώ αποφασίζει κατά διακριτική ευχέρεια σε 

ό,τι εναπόκειται στην κρίση ή επιλογή του43. Μεγάλο δε εύρος διακριτικής ευχέρειας 

έχει ο σύλλογος διδασκόντων σε αποφάσεις του για υλοποίηση δράσεων και 

προγραμμάτων αλλά και σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Στις αποφασιστικές αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων ως συλλογικού 

οργάνου υπάγονται, μεταξύ άλλων, η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων στις 

τάξεις και στα τμήματα, ο ορισμός υπευθύνων τμημάτων και ο καταμερισμός 

εξωδιδακτικών εργασιών, που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και ομαλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας44. Οι αναθέσεις αυτές γίνονται παγίως στην αρχή του 

εκάστοτε διδακτικού έτους 45 και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, σε τακτική 

συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων που αφορά τη διευθέτηση θεμάτων σχετικών 

με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την τυπική λειτουργία της σχολικής μονάδας46. 

42 Για παράδειγμα το ποιο νόημα θα λάβει η έννοια «προσήκουσα διαγωγή» μαθητών που αναφέρεται 
στο Π.Δ. 104/1979, άρθ. 26 και 27. Ποιες δηλαδή συγκεκριμένες συμπεριφορές θα θεωρηθούν 
αποκλίνουσες από την προσήκουσα και ποιες όχι. Αρμοδιότητα κατά διακριτική ευχέρεια παρέχει ο 
νομοθέτης, όταν συναισθάνεται και εκτιμά ότι δεν δύναται να προβλέψει όλες τις περιπτώσεις και 
συνθήκες εφαρμογής ενός νομοθετήματος ή ότι δεν είναι δυνατό να συμβεί αυτό, οπότε αφήνει 
περιθώρια ελευθερίας στο διοικητικό όργανο.  

43 Κρίσιμη παράμετρος της αποφασιστικής αρμοδιότητας διοικητικού οργάνου είναι και η εκτελεστότητα 
των αποφάσεών του. Πολλές δε από τις αποφάσεις που λαμβάνει ο σύλλογος διδασκόντων, ασκώντας 
την κατά διακριτική ευχέρεια αρμοδιότητά του, δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες, καθόσον συνήθως 
απαιτούν έγκριση από προϊσταμένη διοικητική αρχή. 

44 Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., άρθ. 39, κεφ. Α. παρ. 1, εδάφια 4, 7, 5.2. 
45  Οι έννοιες ‘διδακτικό έτος’ και ‘σχολικό έτος’ διακρίνονται. Το σχολικό έτος εκτείνεται έως 31 

Αυγούστου του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, ενώ το διδακτικό κανονικά λήγει στις 30 Ιουνίου. 
Γενικώς, όμως, και στα έγγραφα του υπουργείου παιδείας οι έννοιες αυτές χρησιμοποιούνται 
αδιακρίτως, για να δηλώσουν το διδακτικό έτος. Αδιακρίτως, χρησιμοποιούνται και στην παρούσα 
εργασία. 

46  Οι πάγιες αναθέσεις αφορούν τον ορισμό υπευθύνου για τη σύνταξη του ημερήσιου ωρολογίου 
προγράμματος, την τήρηση του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου του σχολείου (πρωτοκόλλου, 
μητρώου μαθητών, μητρώου μισθοδοσίας, πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, myschool κ.ά.), τη 
διοργάνωση εθνικών εορτών και τον ορισμό καθηγητών υπευθύνων τμημάτων. Αναφορικά με το ποιος 
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Αναφορικά δε με τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων επισημαίνουμε ότι ενώ 

αυτός οφείλει να αποφασίζει για το σύνολο σχεδόν των θεμάτων της σχολικής μονάδας, 

δεν έχει θεσμικό χρόνο για ουσιαστικές συνεδριάσεις. Γιατί σύμφωνα με την κείμενη 

σχετική νομοθεσία «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά 

περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας μαθημάτων» 47  και «Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων» 48 . Οι ώρες δε 

διδασκαλίας κατά κανόνα εκτείνονται σε όλο το εύρος του ωραρίου εργασίας49. 

Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον λαμβάνονται στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του και πληρούν τις προϋποθέσεις εξωτερικής και εσωτερικής 

νομιμότητας50, είναι δεσμευτικές για όλους, συμπεριλαμβανόμενου και του διευθυντή, 

ο οποίος υποχρεούται να τις υλοποιεί.  

Βάσει των ανωτέρω και κατ’ ουσίαν, η θέση του διευθυντή συνιστά έναν 

«αδύναμο κρίκο»51 στην ιεραρχική διάταξη της διοίκησης της σχολικής μονάδας· γιατί 

ο διευθυντής δεν αποφασίζει, αλλά οφείλει να υλοποιεί τις ειλημμένες από το σύλλογο 

διδασκόντων αποφάσεις, έχει δηλαδή ευθύνη ‒για την οποία είναι υπόλογος στους 

προϊσταμένους του‒ χωρίς εξουσία 52 . Σύμφωνα με τον Ιορδανίδη (2002: 58), το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων αποβλέπει στο να 

εξασφαλίσει την ομοιόμορφη δράση των μελών της σχολικής μονάδας, αλλά το όργανο 

αναθέτει εργασίες στους εκπαιδευτικούς υπάρχει ασάφεια, μάλλον αντίφαση, στο καθηκοντολόγιο, 
γιατί αναφέρονται ως αρμοδιότητα και του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας. Πρβλ. παρ. 2 του άρθ. 29 και παρ. 17 του άρθ. 36 της αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-
2002 Υ.Α. Πάντως, η πάγια διοικητική πρακτική είναι να αναθέτει ο σύλλογος διδασκόντων τις 
εξωδιδακτικές εργασίες στην αρχή του διδακτικού έτους. 

47 Ν. 1566/1985, άρθ. 11, παρ. Στ, εδ. 2. 
48 Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών), άρθ. 37, παρ. 7. 
49  Από τη φετινή χρονιά (2016-17), στο Γυμνάσιο, λόγω μείωσης του αριθμού των εβδομαδιαίων 

διδακτικών ωρών, ορισμένες ημέρες το διδακτικό ωράριο ολοκληρώνεται πριν τη λήξη του εργασιακού 
ωραρίου των εκπαιδευτικών. 

50  Έλεγχος νομιμότητας (εξωτερικός έλεγχος, έλεγχος τύπου) διενεργείται στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται με δέσμια αρμοδιότητα (αρμοδιότητα νομιμότητας) και αφορά το κατά πόσο η απόφαση 
συνάδει με το θεσμικό της πλαίσιο ως προς το τι αποφασίζεται και πώς (διαδικαστικό μέρος). Έλεγχος 
νομιμότητας και σκοπιμότητας-ουσίας (εσωτερικός έλεγχος, έλεγχος τύπου και ουσίας) διενεργείται στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται με αρμοδιότητα κατά διακριτική ευχέρεια (αρμοδιότητα νομιμότητας και 
σκοπιμότητας), που συνίσταται κυρίως στο αν το διοικητικό όργανο άσκησε την αρμοδιότητά του αυτή, 
ως οφείλει, και αν την άσκησε εντός των ορίων της, όπως αυτά καθορίζονται από τις αρχές δημοσίου 
δικαίου, και δη την αρχή της αναλογικότητας, που εγκαθιδρύει συνάφεια μέσου-μέτρου και σκοπού 
(Δαγτόγλου, 2014: 158-159· Δρούλια & Πολίτης, 2008: 149-150· Κόρσου, 2013: 356· Συνήγορος του 
Πολίτη, 2012: 37-38· Τάχος, 2008: 471-472).  

51 «‘Ισχνό’ κρίκο στην ιεραρχική διάταξη των επιπέδων διοίκησης» χαρακτηρίζει τη θέση του διευθυντή 
σχολικής μονάδας ο Ιορδανίδης (2002: 58). 

52 Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2014: 46), πρόκειται «για εκχώρηση ευθύνης χωρίς εξουσία», ένα από τα 
«θανάσιμα νοσήματα της εκπαιδευτικής διοίκησης», κατά το συγγραφέα.  
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αυτό «δεν φέρει νομική ευθύνη και εξουσία για την υλοποίησή τους. Έτσι η ανάθεση 

των δραστηριοτήτων αυτών δεν φαίνεται να δικαιολογεί σε ικανοποιητικό βαθμό τη 

μορφή του οργάνου διοίκησης με καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας». Επ’ αυτού διευκρινίζουμε ότι ο σύλλογος διδασκόντων ως συλλογικό 

όργανο και βάσει του θεσμικού του πλαισίου δεν έχει ευθύνη ως προς το να προβεί στις 

διοικητικές ενέργειες προς υλοποίηση των αποφάσεών του. Την ευθύνη αυτή φέρει ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας. Οφείλουν, όμως, τα μέλη του να υλοποιούν τις 

ειλημμένες από το σύλλογο διδασκόντων αποφάσεις στο μέτρο και το βαθμό που 

αφορούν την ατομική τους δράση. Επιπροσθέτως, και βάσει του διοικητικού δικαίου, 

οφείλουν να συμμορφώνονται με τις κατά πλειοψηφία ειλημμένες αποφάσεις, έστω και 

αν διαφωνούν με αυτές. 

Ο χαρακτήρας και οι δυσλειτουργίες της ελληνικής σχολικής διοίκησης 

αποτυπώθηκαν σε έρευνα που διεξήγε το Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου53 (αρχές του 2005 έως Σεπτέμβριος του 2008), με σκοπό 

την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σχεδιαστές της έρευνας αυτής (Κουλουμπαρίτση, 

2008: 86), αφού αναφερθούν στο «δύσκαμπτο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας 

σύστημα» και τονίσουν την ανάγκη δημιουργίας αποκεντρωτικών μηχανισμών ως 

«νησίδων σωτηρίας από τον δύσκαμπτο γραφειοκρατισμό», κάνουν λόγο για την 

αναγκαιότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, που τους παρέχει 

κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα και το έργο των σχολικών μονάδων 

να «είναι πιο γόνιμο και πιο αποτελεσματικό…». 

Ως αποτελέσματα της έρευνας αυτής μεταξύ άλλων προέκυψαν τα εξής 

(Κουλουμπαρίτση, 2008). Οι διευθυντές θεωρούν ότι πολύς πολύτιμος χρόνος τους 

αναλώνεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες εις βάρος άλλων ουσιαστικότερων (π.χ. 

υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων), ενώ είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν το 

κάθε πρόβλημα στη σχολική μονάδα (π.χ. προμήθεια κιμωλίας, αποκατάσταση βλαβών 

κ.ά.), είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικοί και επιζητούν από τους πάντες να τους 

ενημερώνουν για οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο και αναλώνουν πολύ πολύτιμο 

χρόνο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες εις βάρος άλλων ουσιαστικότερων (σελ. 81-82).  

Επίσης πολλοί διευθυντές, κυρίως πρόσφατα επιλεγέντες, δήλωσαν ότι ανέλαβαν μια 

ολόκληρη σχολική κοινότητα, χωρίς επίγνωση του «τι τους περίμενε» και χωρίς «τα 

απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ρόλου τους» (σελ. 87-88).  

53 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας, καταργήθηκε με το  Ν. 
3966/2011, που αντ΄ αυτού ίδρυσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
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Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 90%, παρότι αναγνώρισαν την συμβολή των 

διευθυντών στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, υποστήριξαν ότι αυτοί 

συγκαλούσαν τους συλλόγους διδασκόντων, απλά για να ανακοινώσουν μάλλον 

προειλημμένες αποφάσεις (σελ. 84). Διευθυντές σχολικών μονάδων, διευθυντές 

εκπαίδευσης και σχολικοί σύμβουλοι θεωρούσαν ότι είναι «‘όργανα’ που διευκολύνουν 

την υλοποίηση κατευθύνσεων που προέρχονται άνωθεν», αλλά και επιθυμούσαν την 

αυτονόμηση και αυτοδιοίκηση των σχολικών μονάδων. Η δε σχολική μονάδα 

χαρακτηρίστηκε αδρανής και εσωστρεφής, χωρίς ελπίδα και δυναμική προόδου. 

Επισημάνθηκε ακόμα ότι η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί 

να εξαρτάται από την προσωπικότητα του διευθυντή και μόνο, χωρίς τη συνέπεια και 

την υπευθυνότητα από πλευράς συλλόγου διδασκόντων. «Η παντελής, όμως, έλλειψη 

κινήτρων στο δημόσιο τομέα συνθλίβει, τις περισσότερες φορές και τα πιο ευεπίφορα 

οράματα». Στα συμπεράσματα της ίδιας έρευνας (Βλάχος, Δαγκλής, Γιαγκάζογλου & 

Βαβουράκη, 2008) έγινε λόγος και για πολλές μεταρρυθμιστικές απόπειρες στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, από τη μεταπολίτευση έως το χρόνο διενέργειας της 

έρευνας, που χαρακτηρίστηκαν «αποσπασματικές» και «αλληλοαναιρούμενες».  

Υπό την επήρεια των αλλαγών σε ξένα συστήματα σχολικής διοίκησης, οι 

μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο σύστημα της σχολικής διοίκησης συνεχίζονται έως 

σήμερα. Είναι δε καταιγιστικές, αποσπασματικές, ξαφνικά επιβαλλόμενες και 

αλληλοαναιρούμενες, αλλά και ξαφνικά καταργούμενες. Η πολιτική στο χώρο της 

ελληνικής εκπαίδευσης δεν είναι εθνική, δεν είναι καν κυβερνητική, είναι υπουργική, 

ενώ και το αίτημα για μεταρρύθμιση προς αναβάθμιση της ποιότητας του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος εγείρεται όλο και επιτακτικότερο, καθώς συγκρινόμενο ως 

προς τα αποτελέσματά του το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με εκείνα άλλων χωρών 

παρουσιάζει αυξανόμενη υστέρηση54. 

54 Στην διεθνή εκπαιδευτική έρευνα του PISA (Programme for International Student Assessment), που 
διεξάγεται ανά τριετία, από το 2000 έως σήμερα, από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμό για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη) και σκοπό έχει να αποτιμήσει την ικανότητα των τελειοφοίτων μαθητών 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να εφαρμόζουν γνώσεις, κυρίως δεξιότητες, στις Φυσικές Επιστήμες, 
στα Μαθηματικά και στην Κατανόηση κειμένου, για να είναι σε θέση να δραστηριοποιούνται ενεργά 
στη σύγχρονη κοινωνία, τα αποτελέσματα που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
κατατάσσονται κάθε φορά σε χαμηλότερη κλίμακα. Σύμφωνα με την Κατσουνάκη (2016), τα 
αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι σε θέση να απαντήσει «Τι είναι 
σημαντικό να γνωρίζουν και τι είναι σε θέση να κάνουν οι μαθητές που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση». Σε μελέτη του ΣΕΒ (Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων), που στηρίχτηκε στα αποτελέσματα του 
PISA (2015), επισημαίνεται ότι «η ‘παραπαιδεία’ εκφράζει το γεγονός ότι το ελληνικό σχολείο, με υπερεπάρκεια 
ανθρωπίνων πόρων τους οποίους όμως κατανέμει μη ορθολογικά, δεν αξιοποιεί πλήρως τις ώρες που έχει το παιδί 
στο σχολείο, για να εξασφαλίσει στον μέγιστο βαθμό την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων». Προτείνεται δε να 
δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία στο σχολείο, με αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων, αλλά και «αποτελεσματική 
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3.2. Ο προγραμματισμός στην ελληνική σχολική μονάδα 

Αναφορικά με το θέμα του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος ενδιαφέρει η απάντηση στα εξής ερωτήματα:  (α) εάν, βάσει 

του θεσμικού της πλαισίου, έχει η σχολική μονάδα το βαθμό αυτονομίας που της 

επιτρέπει την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμματισμού για τη διαμόρφωση δικής 

της εσωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της εθνικής, και αν προβλέπεται η κατάρτιση 

προγραμματισμού και (β) σε περίπτωση θετικής απάντησης, εάν υλοποιείται ο 

προγραμματισμός. Στο σημείο αυτό και με δεδομένο το ότι το ελληνικό σχολείο 

λειτουργεί με δεσμευτικό θεσμικό πλαίσιο, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι 

είναι άνευ αντικειμένου το δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι, όμως, διότι συμβαίνει να μην 

υλοποιείται οπωσδήποτε το θεσμικά προβλεπόμενο.  

3.2.1. Ο προγραμματισμός της ελληνικής σχολικής μονάδας, βάσει του θεσμικού της 

πλαισίου 

Στη θεωρία οι απόψεις περί του αν η σχολική μονάδα έχει το περιθώριο 

κατάρτισης προγραμματισμού για διαμόρφωση δικής της εσωτερικής πολιτικής 

διίστανται. Έχει υποστηριχθεί δηλαδή ότι εξαιτίας του συγκεντρωτικού συστήματος 

διοίκησης η ελληνική σχολική μονάδα «απέχει πολύ από το να μπορεί να θεωρηθεί, 

εκτός από φορέας υποδοχής και εκτέλεσης της άνωθεν χαραγμένης πολιτικής, και 

φορέας συνδιαμόρφωσης μιας σχολικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της 

εθνικής» (Κατσαρός. 2008: 59), ότι ο προγραμματισμός της εκπαίδευσης συντελείται 

κατ’ ουσίαν στα υπερκείμενα της σχολικής μονάδας επίπεδα, ενώ στο επίπεδο της 

σχολικής μονάδας αφορά μόνο τον καταμερισμό εργασίας και την οργάνωση της 

σχολικής ζωής (Σαΐτη & Σαΐτης 2011: 76) ή ότι «ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός-

προγραμματισμός είναι καθήκον της πολιτείας» (Σαΐτης, 2008: 15), αλλά και ότι 

υπάρχουν περιθώρια άσκησης προγραμματισμού και στο επίπεδο της σχολικής μονάδας 

σε δραστηριότητες που βρίσκονται «στην περιφέρεια του καθαρά εκπαιδευτικού 

προγράμματος… ή άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν στην υποστήριξη του 

διδακτικού έργου» (Λαΐνας, 2000). 

Η τελευταία άποψη (Λαΐνας, 2000) προέρχεται από το συλλογικό τόμο «Ο 

προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: από τη θεωρία στην 

πράξη» (Παπαναούμ, 2000), που αναφέρεται στο πειραματικό πρόγραμμα με τίτλο 

διοίκηση και εποπτεία» (Λακασάς, 2017). Το τελευταίο παραπέμπει σε υιοθέτηση συστήματος αξιολόγησης στην 
ελληνική εκπαίδευση. 
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«Σχεδιασμός των δράσεων της σχολικής μονάδας – Βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου». Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εισαγωγή στη σχολική μονάδα 

σχεδιασμού-προγραμματισμού με βάση το συμμετοχικό μοντέλο και στόχος του η 

συμβολή στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης 

στις τρεις διαστάσεις του, τη διδακτική, παιδαγωγική και διοικητική (Παπαναούμ, 

2000: 69) 55 . Το δεύτερο μέρος του τόμου περιλαμβάνει τον προγραμματισμό δύο 

σχολείων πρωτοβάθμιας και ενός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιήθηκε με τη 

συνδρομή εξωτερικών συμβούλων-ερευνητών. Είχε προηγηθεί επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θέματα προγραμματισμού και διοίκησης της σχολικής μονάδας με 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους 

των εκπαιδευτικών (Παπαναούμ, 2000: 70). 

Σκοπός των συγγραφέων του τόμου ήταν να αναδείξουν τη σημασία του 

προγραμματισμού των δράσεων του σχολείου όσον αφορά τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου, αλλά και να ενθαρρύνουν το ελληνικό σχολείο να υλοποιήσει 

διαδικασίες προγραμματισμού. Μία μάλιστα από τις συγγραφείς χαρακτηριστικά 

αναφέρει (Χατζηπαναγιώτου, 2000): «Ακόμη και σε εκπαιδευτικά συστήματα με 

συγκεντρωτικό και νομοθετικά προδιαγεγραμμένο ‒έως την τελευταία του 

λεπτομέρεια‒ πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, μπορούν να αναπτυχθούν με 

συστηματικό τρόπο λειτουργίες της διοίκησης που βελτιώνουν την ποιότητα των 

αποτελεσμάτων των σχολικών μονάδων».  

Αξιοσημείωτη δυσκολία που ανέκυψε κατά την υλοποίηση του προγράμματος 

ήταν το ότι, παρόλο «που η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν εθελοντική και 

επιβεβαιώθηκε μετά από έγγραφη απόφαση όλου του συλλόγου, το συνεχές ενδιαφέρον 

των συμμετεχόντων σχολείων και η ανταπόκρισή τους στο πρόγραμμα δεν ήταν πάντα 

δεδομένα» (Αυγητίδου, 2000). Την απροθυμία τους αυτή απέδωσαν οι συμμετέχοντες 

στην απαιτητική φύση της εργασίας, στο ότι όφειλαν να κάνουν τις συναντήσεις τους 

εκτός ωραρίου και στο ότι δεν τους ήταν σαφές το πώς ο προγραμματισμός μπορούσε 

να συμβάλει στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Επιπροσθέτως, θεωρούσαν ότι οι 

διαδικασίες τις οποίες προέβλεπε το πιλοτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση 

55 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 1998-1999 (Χατζηπαναγιώτου, 
2000: 61, σημ. 1) είχε ενταχθεί στο ευρύτερο και συγχρηματοδοτούμενο με ευρωπαϊκά κονδύλια 
πειραματικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης: 
Καινοτομίες στην εκπαίδευση» (ΣΕΠΠΕ, 2001). Αντικείμενό του είχε το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την 
εφαρμογή, την αξιοποίηση και την αξιολόγηση καινοτομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
επιλεγμένα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της Ελλάδας. 
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προγραμματισμού ήταν χρονοβόρες. Μια ακόμη σημαντική δυσκολία προκαλούσαν οι 

τριβές μεταξύ των μελών του συλλόγου διδασκόντων (Αυγητίδου, 2000). 

Δεν υπάρχει μαρτυρία για τη βιωσιμότητα των καλών πρακτικών 

προγραμματισμού του πιλοτικού αυτού προγράμματος56, αλλά η αποτύπωσή τους στον 

τόμο που προαναφέραμε ενισχύει την άποψη ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 

προγραμματισμού στην ελληνική σχολική μονάδα. Ωστόσο, αναφορικά με το θέμα 

αυτό πρώτιστα επιβάλλεται η εξέταση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της.  

Στο καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών (2002), σύμφωνα με το οποίο ο σύλλογος 

διδασκόντων οφείλει να καταρτίζει ετήσιο προγραμματισμό με κατά διακριτική 

ευχέρεια αποφασιστική αρμοδιότητα στην υλοποίηση δράσεων και στην επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, έχουμε ήδη αναφερθεί 57 . Κατάρτιση προγραμματισμού 

προβλέπεται και από το άρθρο 32 του Ν. 3848/2010, σύμφωνα με το οποίο η σχολική 

μονάδα οφείλει, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του εκάστοτε αρχόμενου σχολικού έτους, να 

καταρτίζει πρόγραμμα δράσης, με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος 

που ξεκινά, και στο τέλος κάθε σχολικού έτους να συντάσσει έκθεση με την οποία να 

αξιολογείται η απόδοσή της σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί (αναφορά σε 

επιτυχίες, αδυναμίες, προβλήματα, προτάσεις βελτίωσης). Η έκθεση αξιολόγησης 

προβλέπεται να γνωστοποιείται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, να 

δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και να υποβάλλεται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

(Κ.Ε.Ε.). Οι διατάξεις του νομοθετήματος αυτού δεν ετέθησαν σε εφαρμογή.  

Το 2010, με την αριθμ. πρωτ. 37100/31-03-2010 εγκύκλιό του το υπουργείο 

παιδείας, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης με την ονομασία «Νέο Σχολείο», ανήγγειλε 

ότι την επόμενη σχολική χρονιά το 2011-2012 θα υλοποιείτο πιλοτικό πρόγραμμα, με 

την συμμετοχή επιλεγμένων σχολικών μονάδων. Αυτές οι σχολικές μονάδες θα 

ανέπτυσσαν διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης της ποιότητας του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και στη συνέχεια θα διαμόρφωναν, θα υλοποιούσαν, 

θα παρακολουθούσαν και θα αξιολογούσαν σχέδια δράσης, με στόχο τη βελτίωσή τους. 

Πολλές εγκύκλιοι εκδόθηκαν αναφορικά με το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα που 

έφερε τον τίτλο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ)», το οποίο υποστηρίχθηκε από πολύτομο οδηγό 

με εξειδικευμένο πακέτο κατά βαθμίδα εκπαίδευσης. Πρώτος στόχος του 

56 Άλλωστε, μια πάγια αδυναμία των καινοτομικών προγραμμάτων, που στην πλειονότητά τους έχουν 
υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι το ότι δεν διασφαλίζεται η 
βιωσιμότητά τους (Χατζηδήμου, 2012: 107) μετά τη λήξη της χρηματοδότησής τους. 

57 Βλ. σελ. 45. 
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προγράμματος οριζόταν «Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα 

προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου» (Πασιάς κ. συν., 

2012: 13 κ.εξ.). Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδινε μια διευρυμένη 

οπτική στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, καθόσον προέβλεπε τη συμμετοχή 

στην κατάρτισή του, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και λοιπών μελών της σχολικής 

κοινότητας (μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, τοπικής αυτοδιοίκησης). Ωθούσε δε τη 

σχολική μονάδα στη βελτίωσή της με ανταγωνιστή τον εαυτό της ως πρωταρχικό μέτρο 

σύγκρισής της και την ενεθάρρυνε να τολμήσει καινοτομίες, να τις αναδείξει και να 

υιοθετήσει καινοτομικές πρακτικές άλλων σχολικών μονάδων που έκρινε ότι 

μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές στο περιβάλλον της. 

Με την αναγγελία του προγράμματος εγέρθηκαν συνδικαλιστικές αντιδράσεις που 

αφορούσαν την εισαγωγή αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η έναρξή του 

καθυστέρησε, εξαιτίας διοικητικών δυσχερειών και αντιδράσεων. Παρότι τα χρονικά 

περιθώρια περιορίστηκαν σημαντικά λόγω των καθυστερήσεων, η πιλοτική εφαρμογή 

ολοκληρώθηκε και, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε58, τα αποτελέσματα του 

προγράμματος ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Μάλιστα, ορισμένες σχολικές μονάδες, αν και 

λίγες, είχαν εμπλέξει στη διαδικασία του προγραμματισμού μαθητές, γονείς/κηδεμόνες 

και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

Το υπουργείο παιδείας προέβη στη γενίκευση της ΑΕΕ στο σύνολο των σχολικών 

μονάδων της ελληνικής επικράτειας (Π.Δ. 614/2013), εντάσσοντάς τη στην τυπική 

διοικητική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι συνδικαλιστικές αντιδράσεις, όμως, 

και η κυβερνητική αλλαγή είχαν ως αποτέλεσμα την γρήγορη εγκατάλειψη του 

προγράμματος, συνακόλουθα και των διαδικασιών προγραμματισμού που 

προβλέπονταν στο πλαίσιό του. 

Από τα προαναφερθέντα και αναφορικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί 

καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν περιθώρια κατάρτισης προγραμματισμού σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας και μάλιστα με σχεδιασμό πέραν του ετήσιου (αυτό καταδεικνύεται 

και από το πρόγραμμα της ΑΕΕ) και ότι προβλέπεται η κατάρτιση προγραμματισμού, 

βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Οι πρωτοβουλίες δε που έχει τη δυνατότητα 

να λάβει η σχολική μονάδα στοιχειοθετούν τη δική της εσωτερική πολιτική, στο 

58  Την εποχή εκείνη η γράφουσα υπηρετούσε την εκπαίδευση ως προϊσταμένη επιστημονικής και 
παιδαγωγικής καθοδήγησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Από τη θέση της 
αυτή είχε τη μέριμνα για το συντονισμό του προγράμματος της ΑΕΕ σε όλη την περιφέρεια 
αρμοδιότητάς της, λάμβανε και μελετούσε όλες τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολείων που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα και, βάσει αυτών, συνέθετε και απέστελλε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής συγκεντρωτική έκθεση. 
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πλαίσιο της εθνικής. Στον προσδιορισμό αυτής της εσωτερικής της πολιτικής 

σημαίνοντα ρόλο παίζει το όραμά της (Brătianu & Bălănescu, 2008· Cummings & 

Davies, 1994· Hallinger & Heck, 2002· Nanus, 1992: 16-18, όπ. αναφ. στο Davies & 

Davies, 2012· Northouse, 2015: 150-151· Stoll, 1994), έννοια με ιδιαίτερη σημασία στο 

θεωρητικό πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού. Άλλωστε, το έργο που επιτελεί 

η εκπαίδευση έχει ηθικό προσανατολισμό, από τον οποίο εμπνέεται και το όραμα των 

υπηρετούντων το θεσμό, το οποίο ενίοτε υπερβαίνει τους σκοπούς και στόχους του 

κεντρικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού συστήματος, αν δεν τους αντιστρατεύεται.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη λήξη του εκάστοτε διδακτικού έτους αποστέλλεται 

από το υπουργείο παιδείας εγκύκλιος στις σχολικές μονάδες, με επαναλαμβανόμενη 

σταθερή δομή, που φέρει ως θέμα «Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για τα 

Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχολ. έτος…»59 και αφορά το επόμενο διδακτικό έτος. 

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρονται οι αριθμοί των νομοθετημάτων για τυπικά θέματα 

λειτουργίας του σχολείου (εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών, διενέργεια των 

εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, αριθμός μαθητών ανά τμήμα, επιλογές μαθημάτων, 

αργίες,  ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κ.ά.). Η διατύπωση δε του εγγράφου είναι 

ενδεικτική του πώς εννοεί το υπουργείο παιδείας την έννοια του προγραμματισμού στα 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Επιπροσθέτως, ας ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία που αναφέρεται στο έγγραφο 

αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα ισχύσει. Γιατί τα τελευταία χρόνια, στην αρχή του 

διδακτικού έτους αλλά και κατά τη διάρκειά του, κατακλύζονται οι σχολικές μονάδες 

από εγκυκλίους που γνωστοποιούν τροποποιήσεις νομοθετημάτων ή νέα νομοθετήματα 

τα οποία εισάγουν θεμελιώδεις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών ή/και στη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων60.  

59 Για το σχολικό έτος 2016-17 απεστάλη στα σχολεία η με αριθμ. πρωτ. 99350/Δ2/16-06-2016 εγκύκλιος 
του προϊσταμένου της διεύθυνσης σπουδών του υπουργείου παιδείας. Αντίστοιχο έγγραφο εκδίδεται 
και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

60 Ενδεικτικά αναφέρουμε τις οδηγίες διδασκαλίας, που κατ’ ουσίαν συνιστούσαν θεμελιώδη παρέμβαση 
στα προγράμματα σπουδών Γυμνασίου και ΓΕ.Λ. και εκδόθηκαν τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη 
των μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους (2016-17), τις θεμελιώδεις αλλαγές οι οποίες 
εισήχθησαν στη λειτουργία του Γυμνασίου και στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών με το Π.Δ. 
126/2016 (ΦΕΚ Α΄/11-11-2016), το οποίο κοινοποιήθηκε στα σχολεία μετά τα μέσα Νοεμβρίου. 
Επίσης, τις εγκυκλίους που αφορούσαν την εκπόνηση με πολύπλοκες διαδικασίες των συνθετικών 
δημιουργικών εργασιών στα Γυμνάσια (αριθμ. πρωτ. 9502/Δ2/19-01-2017) και των δημιουργικών 
εργασιών στα ΓΕ.Λ. (αριθμ. πρωτ. 220473/Δ2/23-12-2016), και την υλοποίηση στο Γυμνάσιο της 
θεματικής εβδομάδας (αριθμ. πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2 /23-12-2016). Αυτές οι εγκύκλιοι 
κοινοποιήθηκαν στα σχολεία στη μέση της σχολικής χρονιάς. 
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Κατόπιν τούτων, το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι σχολικές μονάδες καταρτίζουν 

προγραμματισμό και τι είδους προγραμματισμό καταρτίζουν, πώς αντιλαμβάνονται 

δηλαδή την έννοια του προγραμματισμού. Επιπροσθέτως, ενδιαφέρει το αν οι 

εκπαιδευτικοί ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων καταρτίζουν προγραμματισμό που 

τους επιτρέπει να διαμορφώσουν μια δική τους εσωτερική πολιτική, κάτι που αφενός, 

βάσει του καθηκοντολογίου τους, έχουν τη διακριτική ευχέρεια να το πράξουν, στο 

πεδίο της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, 

και αφετέρου, βάσει των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΑΕΕ, είναι 

υλοποιήσιμο. 

3.2.2. Η υλοποίηση διαδικασιών προγραμματισμού στην ελληνική σχολική μονάδα 

από το σύλλογο διδασκόντων 

Το σχολικό έτος 1995-199661, υλοποιήθηκε από την Χατζηπαναγιώτου (2003: 92) 

ποιοτική έρευνα με σκοπό να καταγραφεί το «πώς βιώνουν σε σχέση με το θεσμικό 

πλαίσιο και το πώς αντιλαμβάνονται και αποτιμούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τη 

συμμετοχή τους στη διοίκηση του σχολείου»62. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

μεταξύ άλλων έδειξαν (Χατζηπαναγιώτου, 2003: 165 κ.εξ.) ότι ο κάθε εκπαιδευτικός 

που συμμετείχε εμφάνισε πρόδηλη διαφορετικότητα και ιδιαιτερότητα στην οπτική του. 

Ιδιαιτερότητα εμφάνισε και ο κάθε σύλλογος διδασκόντων, που διαμορφώθηκε από τις 

σχέσεις αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών και το περιβάλλον εργασίας τους. Οι 

εκπαιδευτικοί αγνοούσαν την εκπαιδευτική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μην έχουν 

συνειδητοποιήσει «τις δυνατότητες που τους έδινε να συνδιαμορφώσουν, στο πλαίσιο 

μιας εθνικά χαραγμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, τη δική τους ενδοσχολική πολιτική». 

Δεν αξιοποιούσαν τις δυνατότητες «διοικητικής αποκέντρωσης, αυτονομίας και 

συμμετοχής που τους έδινε το νομικό πλαίσιο… μέσω του θεσμοθετημένου οργάνου 

σύλλογος διδασκόντων». Δεν αντιμετώπιζαν το «σύλλογο ως ένα όργανο μέσω του 

οποίου μπορούσαν αποτελεσματικά να επιλύσουν… και θέματα που σχετίζονταν με την 

ευρύτερη επαγγελματική τους ζωή», είχαν συγκεχυμένη άποψη για τη διοίκηση του 

σχολείου, την οποία ταύτιζαν «με το πρόσωπο του διευθυντή και τις αρμοδιότητες του 

61 Την εποχή που διενεργήθηκε η έρευνα αυτή ίσχυε μεν ο Ν. 1566/1985, δεν είχε όμως θεσμοθετηθεί το 
καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών που ισχύει τώρα (Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ 
1340 Β΄/16-10-2002). 

62 Τα δεδομένα της αντλήθηκαν από δύο μελέτες περίπτωσης, ενός Γυμνασίου και ενός Γενικού Λυκείου, 
(Χατζηπαναγιώτου, 2003: 90-91) με ημιδομημένες συνεντεύξεις, μη συμμετοχική παρατήρηση 
συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, όπως επίσης και με αποδελτίωση του βιβλίου πράξεων του 
συλλόγου διδασκόντων και άλλου αρχειακού υλικού (Χατζηπαναγιώτου, 2003: 93). 
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συγκεκριμένου μονομελούς διοικητικού οργάνου». Θεωρούσαν ότι το αντικείμενο της 

εργασίας τους περιορίζεται στα διδακτικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα, ότι κάθε 

άλλη δραστηριότητα ήταν «επιβάρυνση», που λειτουργούσε ανασταλτικά στο 

θεωρούμενο από αυτούς κύριο έργο τους και δεν είχαν «συνειδητοποιήσει το εύρος των 

αρμοδιοτήτων τους» (σελ. 167-168).  

Όσον αφορά το ρόλο τους στη διοίκηση του σχολείου, κυρίαρχη ήταν η αντίληψη 

ότι λειτουργούσαν ως απλοί διεκπεραιωτές νόμων και εγκυκλίων άνωθεν 

επιβαλλόμενων. Παρά δε τη σημασία που απέδιδε στη συμμετοχή τους στη διοίκηση 

της σχολικής μονάδας το θεσμικό πλαίσιο, οι ίδιοι τη θεωρούσαν «τυπική και μη 

ουσιαστική» (σελ. 168) και συνέδεαν «την εφαρμογή και την εκτέλεση των αποφάσεων 

με.., το διευθυντή και υποδιευθυντή, και όχι με την ατομική δέσμευση και ευθύνη του 

κάθε συμμετέχοντος σε συλλογικές διαδικασίες». Οι δε αποφάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων όχι σπάνια ακυρώνονταν ή εκτελούνταν «πλημμελώς» (σελ. 169).  

Στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων κυριαρχούσαν θέματα που 

σχετίζονταν με την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών, ενώ τα θέματα που 

αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θίγονταν «σε πολύ 

μικρότερο βαθμό» (σελ. 169). Οι εκπαιδευτικοί είχαν «υιοθετήσει μία στρατηγική 

αδράνειας σε ό,τι αφορά το θέμα της συμμετοχής τους» (σελ. 169-170), βρίσκονταν «σε 

ένα τέλμα», «πολλοί λίγοι» είχαν ή προωθούσαν «ένα εκπαιδευτικό όραμα» για τη 

σχολική τους μονάδα, αλλά επαφίεντο «στην αλλαγή που θα έρθει από έξω και θα 

αλλάξει το σκηνικό της εκπαίδευσης» (σελ. 170). 

Επιπροσθέτως, από την πανελλαδική ποιοτική έρευνα του Τμήματος Ποιότητας 

της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Κουλουμπαρίτση, 2008), προέκυψε 

ότι οι εκπαιδευτικοί έδειχναν «αποστασιοποιημένοι και όχι ιδιαίτερα ενεργοί σε θέματα 

που αφορούν τον συλλογικό τους βίο στη σχολική μονάδα» (σελ. 85), αν και θα  

ήθελαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, και ότι γενικά η σχολική μονάδα χαρακτηριζόταν 

«από αδράνεια και εσωστρέφεια». Της έλειπε «η ελπίδα και η δυναμική για πρόοδο…, 

ενώ και «η παντελής έλλειψη κινήτρων στο δημόσιο τομέα» συνέθλιβε «τις 

περισσότερες φορές, και τα πιο ευεπίφορα οράματα» (σελ. 87).  

Από τις έρευνες αυτές δεν προκύπτει άμεσα το αν οι εκπαιδευτικοί κατάρτιζαν 

προγραμματισμό και πώς. Τα συμπεράσματά τους, όμως, που προαναφέρθηκαν 

επιτρέπουν να συναγάγουμε ότι οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στις έρευνες 

αυτές δεν προέβαιναν σε συστηματικές και δεσμευτικές διαδικασίες προγραμματισμού 

που να διαμορφώνουν μια εσωτερική πολιτική στο πλαίσιο της εθνικής. 
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Μέρος Β΄: Η έρευνα 

4. Μεθοδολογία 

4.1. Εννοιολογικό πλαίσιο63  

Η παρούσα έρευνα αφορά τον προγραμματισμό του έργου του εκπαιδευτικού της 

σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης στο διοικητικό επίπεδο, 

επικεντρώνεται δηλαδή στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια. Δεν αφορά το 

πρωτοβάθμιο σχολείο ή άλλες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. 

Επαγγελματικά Λύκεια, διαπολιτισμικά σχολεία κ.ά.).  

Ως προγραμματισμό της σχολικής μονάδας εννοούμε το σύνολο των ενεργειών ή 

διαδικασιών που αφορούν τον προσδιορισμό των σκοπών και στόχων λειτουργίας της 

‒σύμφωνα με την εθνική πολιτική αλλά και με το όραμά της‒ συμπεριλαμβανόμενου 

του τρόπου και των μέσων προς επίτευξή τους. Στις διαδικασίες του προγραμματισμού 

θεωρούμε ότι μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση των δυνάμεων και 

αδυναμιών της σχολικής μονάδας, βάσει ποιοτικών ή ποσοτικών τεκμηρίων, η 

κατάρτιση του προγραμματισμού, η παρακολούθηση της πορείας του και η αποτίμησή 

του, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα συνυπολογίσει ο 

επόμενος προγραμματισμός.  

Βάσει του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και 

εξαιτίας του συγκεντρωτικού διοικητικού χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης δεν 

υφίστανται περιθώρια άσκησης στρατηγικού προγραμματισμού με αυτόνομη και 

αυτοκαθοριζόμενη δυναμική, όπως αυτή έχει περιγραφεί στη θεωρία της διοικητικής 

επιστήμης. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά περιθώρια για κατάρτιση προγραμματισμού 

στρατηγικού προσανατολισμού, με στρατηγικής φύσεως αποφάσεις, που επιτρέπουν 

στη σχολική μονάδα να διαμορφώσει μια εσωτερική πολιτική, ως στοιχείο ποιοτικής 

διάκρισης και διαφοροποίησής της από τις υπόλοιπες.  

Ως στρατηγικής φύσεως εννοούμε αποφάσεις του κύριου αποφασιστικού οργάνου 

της σχολικής μονάδας, του συλλόγου διδασκόντων, οι οποίες συνίστανται στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών και στην υλοποίηση δράσεων που επιδρούν καθοριστικά στη 

φυσιογνωμία του σχολείου και στην ανταποκρισιμότητά του στις προκλήσεις του 

63 Στην εγκυρότητα μιας ερευνητικής διαδικασίας συμβάλλει μεταξύ άλλων και ο ‘λειτουργικός ορισμός’ 
των εννοιών (Mason, 2003), προκειμένου να χαρτογραφηθεί το εννοιολογικό της πλαίσιο, στο οποίο 
εντοπίζονται και ορίζονται οι βασικές έννοιες που ενδιαφέρουν την έρευνα και οι πιθανές μεταξύ τους 
σχέσεις (Κιτρίνου, 2016: 8). 
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περιβάλλοντός του, του προσδίδουν καινοτομική δυναμική και συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι αποφάσεις αυτές του συλλόγου 

διδασκόντων ‒διακρινόμενες από τις αποφάσεις του κατά δέσμια αρμοδιότητα, που 

κατά κύριο λόγο αφορούν την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής‒ λαμβάνονται 

στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, είναι προαιρετικές, συνιστούν επιλογές 

εσωτερικής πολιτικής και μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση της 

ποιότητας του έργου του εκπαιδευτικού.  

Τις έννοιες «έργο του εκπαιδευτικού» και «εκπαιδευτικό έργο» τις 

διαφοροποιούμε. Θεωρούμε ότι το «εκπαιδευτικό έργο» συμπεριλαμβάνει το σύνολο 

των παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικές πολιτικές, 

προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό κ.ά., Κατσαρού & Δεδούλη, 2008: 171). Το 

«έργο του εκπαιδευτικού» συνεισφέρει ως παράμετρος στο εκπαιδευτικό έργο και 

αφορά το πώς ο εκπαιδευτικός λειτουργεί εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και 

ειδικότερα στο πλαίσιο της σχολικής του μονάδας, ενώ και την έννοια «εκπαιδευτικός» 

δεν την εννοούμε ως δηλωτική του ατόμου, αλλά ως συμπεριληπτική των ανθρώπων 

που υπηρετούν την εκπαίδευση. 

Επιπροσθέτως, γίνεται λόγος για «προγραμματισμό του έργου του εκπαιδευτικού» 

και όχι για «προγραμματισμό της σχολικής μονάδας», αφενός για να δηλωθεί ότι 

ενδιαφέρει ο προγραμματισμός στο επίπεδο του σχολείου και όχι σε υπερκείμενα αυτού 

επίπεδα, αφετέρου για να αναδειχθεί η σημασία του ηγετικού ρόλου του εκπαιδευτικού 

στο συμμετοχικό διοικητικό σύστημα της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης, το ότι 

δηλαδή, την κύρια αποφασιστική αρμοδιότητα στο σχολείο έχει ο σύλλογος 

διδασκόντων και όχι ο διευθυντής.  

Το έργο που επιτελείται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας έχει διακριθεί σε 

εκπαιδευτικό, διοικητικό και παιδαγωγικό (Παπαναούμ, 2000: 69· Πετρίδου, 2000). 

Κατά την άποψή μας διακρίνεται σε διοικητικό και διδακτικό. Ως διοικητικό έργο 

εννοούμε αυτό που αφορά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως οργάνωσης, 

προκειμένου να πραγματώσει αυτή τους σκοπούς και στόχους της. Διδακτικό είναι το 

έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. Διοικητικό και διδακτικό έργο δεν 

νοούνται διιστάμενα, αλλά συλλειτουργούντα, καθόσον το πρώτο αποτελεί και το λόγο 

ύπαρξης του δεύτερου. Παιδαγωγικό θεωρούμε ότι είναι τόσο το διοικητικό όσο και το 

διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, ο σύλλογος διδασκόντων, ως 

αποφασιστικό όργανο, διαφοροποιείται από τα λοιπά συλλογικά αποφασιστικά όργανα 

της δημόσιας διοίκησης ως προς το ότι είναι και παιδαγωγικός. Ο χαρακτήρας του 
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αυτός ασκεί καθοριστική επίδραση και στα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνει ή 

οφείλει να λαμβάνει τις αποφάσεις του.  

Ο εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, βάσει του 

καθηκοντολογίου του, έχει διοικητικό έργο: (1) ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων 

(2) από εργασίες που του αναθέτει ο σύλλογος διδασκόντων και (3) από εργασίες που 

τυχόν του αναθέτει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Κατά κανόνα οι εργασίες που 

ανατίθενται από το σύλλογο διδασκόντων ή το διευθυντή σχολικής μονάδας είναι 

διεκπεραιωτικές. Ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει 

και σημαίνουσες αποφάσεις, υπό την έννοια που προσδιορίστηκαν ανωτέρω. 

Από το καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών 64  οι αρμοδιότητες του συλλόγου 

διδασκόντων που ενδιαφέρουν την έρευνα αυτή ορίζονται ως ακολούθως:  

«α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και, 

τέλος, να το αξιολογεί. β) Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να 

επιμορφώνονται διαρκώς, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα 

και στις επιστήμες της αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για να 

είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους.»  

Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικότερα στη συνέχεια65, ως ακολούθως: 

«Α. Γενικά: 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την 

έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το 

σχολικό έτος. α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών 

του … προκειμένου να αντιμετωπισθούν με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο Σύλλογος 

συνεκτιμά και τις αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη… 2. Ο 

Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, 

εφόσον χρειαστεί, παρεμβαίνει διορθωτικά. 3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η 

αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που 

τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων 

ενεργειών… 8. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την 

ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και 

εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό 

ευαισθητοποιούνται και προβληματίζονται οι μαθητές και διαμορφώνουν θετικές 

στάσεις και συμπεριφορές.»  

Επιλέγονται από το καθηκοντολόγιο του συλλόγου διδασκόντων προς διερεύνηση 

τα ανωτέρω, διότι: 

64 Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ 1340 Β΄ 16-10-2002, άρθ. 38, παρ. 2. 
65 Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ 1340 Β΄ 16-10-2002, άρθ. 39. 
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Α) Ο συστηματικός προγραμματισμός του έργου της σχολικής μονάδας κρίνεται 

ως σημαντική προϋπόθεση υλοποίησης του έργου που καλείται αυτή να επιτελέσει. 

Β) Οι δράσεις και πρωτοβουλίες με προστιθέμενη παιδαγωγική αξία αναβαθμίζουν 

τα μαθησιακά αποτελέσματα της σχολικής μονάδας, πραγματώνουν σκοπούς και 

στόχους της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία και 

ενισχύουν τη δυνατότητά του για ανταπόκριση στις προκλήσεις και απαιτήσεις που του 

εγείρει η σύγχρονη πολύπλοκη μετανεωτερική πραγματικότητα.  

Γ) Η κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών τούς καθιστά 

ικανότερους στο διοικητικό και διδακτικό τους έργο. Επιπροσθέτως, συμβάλλει στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και στο να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν στο 

πλαίσιο της σχολικής τους μονάδας με ηγετικό ρόλο. Η δράση των εκπαιδευτικών, 

μελών του συλλόγου διδασκόντων με ηγετικό ρόλο στη λήψη διοικητικών αποφάσεων 

στο επίπεδο του σχολείου είναι προϋπόθεση πραγμάτωσης του συμμετοχικού 

συστήματος διοίκησης της ελληνικής σχολικής μονάδας, επειδή ακριβώς το θεσμικό 

πλαίσιο παρέχει στο σύλλογο διδασκόντων την κύρια αποφασιστική αρμοδιότητα. 

Ο προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων στα σημαντικά αυτά επίπεδα 

αποτελούν προνομιακό πεδίο διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής στη σχολική μονάδα, 

με στρατηγικό προσανατολισμό, καινοτομική δυναμική και οδηγό το όραμά της. 

Το εννοιολογικό πλαίσιο σχηματικά αποδίδεται με τον εννοιολογικό χάρτη (σελ. 

61).  
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Εννοιολογικός χάρτης 

 Σχολική μονάδα  
  

 
 

 Έργο του εκπαιδευτικού  
 
 

  

Διοικητικό  Διδακτικό 
Παιδαγωγική διάσταση 

   
   

Σύλλογος Διδασκόντων: 
κύρια αποφασιστική 

αρμοδιότητα 

 
 

   
   
  Λειτουργικός: Υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής  
  Αποφάσεις: Υποχρεωτικές (δέσμια αρμοδιότητα) 

Προγραμματισμός   
  Στρατηγικού προσανατολισμού: Διαμόρφωση 

εσωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της εθνικής, με 
καινοτομική δυναμική, βάσει του οράματος της 
σχολικής μονάδας – ηγετικός ρόλος εκπαιδευτικού 

  Αποφάσεις: Προαιρετικές (αρμοδιότητα κατά 
διακριτική ευχέρεια) 
Προνομιακό τους πεδίο:  
(α) η διοργάνωση δράσεων με προστιθέμενη 
παιδαγωγική αξία που ανοίγουν το σχολείο στην 
κοινωνία  
(β) η επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών 

4.2. Ερευνητικά ερωτήματα  

Ερευνητικά ερωτήματα (στόχοι) της παρούσας έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

1. Αν, όπως ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο, ο σύλλογος διδασκόντων 

δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης: (α) καταρτίζει προγραμματισμό της σχολικής 

μονάδας στην αρχή του διδακτικού έτους, το Σεπτέμβριο, και μάλιστα προγραμματισμό 

που να αναφέρεται σε όλο το διδακτικό έτος. Αν όχι, πού οφείλεται αυτό κατά την 

άποψη των εκπαιδευτικών. (β) Εφόσον καταρτίζει προγραμματισμό, αν τον 

παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για τυχόν διορθωτικές 

παρεμβάσεις. (γ) Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αν προβαίνει σε αυτοαξιολογικές 
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διαδικασίες αποτίμησης του έργου του, προκειμένου να επισημάνει τυχόν αδυναμίες 

και να καταθέσει προτάσεις για την άρση τους ή να επισημάνει επιτυχημένες ενέργειες 

ή αποτελέσματα και να μεριμνήσει για τη συνέχιση ή επαύξησή τους. 

2. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

την έννοια του προγραμματισμού στη σχολική μονάδα. 

3. Αν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης αποφασίζουν την 

υλοποίηση δράσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που δεν ορίζονται ρητά στο 

θεσμικό πλαίσιο ούτε επιβάλλονται από αυτό, υπάγονται, όμως, στην κατά διακριτική 

ευχέρεια αποφασιστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων και συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση της ποιότητας του έργου τους και στη διαμόρφωση εντός της σχολικής 

μονάδας καινοτομικής πολιτικής με στρατηγικό προσανατολισμό. 

4. Αν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ότι η 

κάλυψη των επιμορφωτικών τους αναγκών υπάγεται στην αρμοδιότητα του συλλόγου 

διδασκόντων, αν εκφράζουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και αποφασίζουν στο 

σύλλογο διδασκόντων για την κάλυψή τους. Αν όχι, γιατί. 

5. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

την έννοια «διοικητικό έργο» και το διοικητικό έργο που οι ίδιοι επιτελούν και πώς 

αποτιμούν τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων.  

Οι σχετικές αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών θεωρούμε 

ότι είναι ενδεικτικές του αν αυτοί ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων 

προγραμματίζουν το έργο τους στο διοικητικό επίπεδο και ασκούν την αποφασιστική 

αρμοδιότητα που τους παρέχει το θεσμικό πλαίσιο, με ηγετικό ρόλο και κατά τρόπο που 

τους επιτρέπει με τις επιλογές και αποφάσεις τους να διαμορφώνουν εντός της σχολικής 

μονάδας εσωτερική πολιτική με στρατηγικό προσανατολισμό και καινοτομική 

δυναμική. 

4.3. Η συνεισφορά της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έχει ιδιαιτερότητα τόσο ως προς τα θέματα που εξετάζει όσο 

και ως προς την οπτική υπό την οποία τα εξετάζει. Αξιοποιεί δηλαδή βιβλιογραφία της 

διοικητικής επιστήμης και της διοίκησης της εκπαίδευσης, υπό το πρίσμα της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας και εννοιών του δημόσιου διοικητικού δικαίου, αναφορικά 

με την αποφασιστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων. Επιπροσθέτως, η 

έρευνα επικεντρώνεται σε σχολεία της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και όχι 

γενικά στις σχολικές μονάδες. Εξ όσων γνωρίζουμε άλλη έρευνα με την στόχευση αυτή 

δεν έχει διεξαχθεί. 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συνεισφορά στην προβληματική που αφορά 

τον προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν ανασταλτικά στη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης με καινοτομική δυναμική, κάτι 

που επεδίωξαν να της προσδώσουν αρκετές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στη 

νομοθεσία της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης από το 1985 (Ν. 1566/1985) και εξής, 

αλλά εξακολουθεί ακόμα να αποτελεί ζητούμενο και κυβερνητική εξαγγελία. 

 4.4. Μέθοδος 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να διερευνήσει, να περιγράψει και να 

ερμηνεύσει νοηματοδοτήσεις, αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές εκπαιδευτικών 

όσον αφορά διαδικασίες προγραμματισμού στη σχολική τους μονάδα και το διοικητικό 

τους έργο ευρύτερα, αφορά δηλαδή στη διερεύνηση διαστάσεων κοινωνικής 

συμπεριφοράς, φαινομένων, τάσεων και νοημάτων που ή δεν ποσοτικοποιούνται ή δεν 

επιδέχονται ακριβών μετρήσεων (Babbie, 2011: 174). Η μέθοδος που υπηρετεί με 

μεγαλύτερη συνέπεια, αν και όχι αποκλειστικά, αυτή την ερευνητική στόχευση είναι η 

ποιοτική (Snape & Spencer, 2013: 2-5· Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 40 κ.εξ.· Ιωσηφίδης, 

2006· Ιωσηφίδης, 2006α· Μαντζούκας, 2007· Πουρκός & Δαφέρμος, 2010: 18· Σιδερά, 

2016: 64).  

Στην ποσοτική έρευνα κυριαρχεί η γλώσσα των μαθηματικών, που με την 

αξιοποίηση μεταβλητών ποσοτικοποιεί τις έννοιες και τα νοήματα, ενώ στην ποιοτική 

έρευνα αναδύονται η γλώσσα και τα νοήματα των υποκειμένων, χωρίς να αποκλείεται η 

μαθηματική έκφραση, όταν, κατά την κρίση του ερευνητή, προσφέρεται να αξιοποιηθεί 

επικουρικά (Golafshani, 2003· Mason, 2003: 21· Μαντζούκας, 2007· Πουρκός,  2010: 

157-158). Οι διαφορές, όμως, μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής μεθόδου και έρευνας 

ανάγονται πρώτιστα στη φιλοσοφία, την οντολογική και επιστημολογική τους 

εδραίωση, συνακόλουθα στις μεθοδολογίες τους και δεν περιορίζονται στην αξιοποίηση 

ή όχι μετρήσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από αυτά (Silverman, 2006: 32).  

Στην ποιοτική έρευνα λαμβάνεται υπόψη η υποκειμενικότητα ερευνητή και 

υποκειμένων της έρευνας, σε αλληλεπιδραστική μεταξύ τους σχέση, που μεταξύ άλλων 

επιβάλλει τον έντιμο αναστοχασμό του ερευνητή, όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζει τα 

υποκείμενά του, αλλά και ερμηνεύει τα νοήματά τους (Mason, 2003:23-24). Ο 

ερευνητής προσεγγίζει ενσυναισθητικά τα υποκείμενά του και ενδιαφέρεται να 

εμπλουτίσει το θεωρητικό προβληματισμό του θέματος που ερευνά, αναδεικνύοντας 

σημαντικές πτυχές ατομικών αντιλήψεων, νοηματοδοτήσεων, στάσεων και 
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συμπεριφορών, να συνεισφέρει δηλαδή στην εμβάθυνση επί του θέματος, γνωρίζοντας 

ότι η προσέγγισή του αυτή δεν επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων του. Στην 

ποιοτική έρευνα αναπτύσσεται η σχέση «υποκειμένου-υποκειμένου με το πεδίο μελέτης 

της», αντί της σχέσης υποκειμένου-αντικειμένου, που αναπτύσσεται στο πεδίο μελέτης 

των φυσικών επιστημών (Cohen & Manion, 2000: 46). Επειδή δε είναι πιθανό τα ίδια 

υποκείμενα επί του ιδίου θέματος σε διαφορετικό χρόνο ή/και περιβάλλον διεξαγωγής 

της έρευνας να καταθέσουν διαφορετικές απόψεις, αλλά και ο ερευνητής να κατανοήσει 

με διαφορετικό τρόπο το λόγο τους υπό διαφορετικές συνθήκες, η ποιοτική έρευνα 

είναι ευάλωτη στην κριτική περί μεθοδολογικής διαφάνειας (Golafshani, 2003· 

Μαντζούκας, 2007· Ιωσηφίδης, 2006), η οποία αποδίδεται με όρους όπως εγκυρότητα 

(validity), αξιοπιστία (reliability) και γενικευσιμότητα (generalisation) και αφορά την 

απάντηση στο ερώτημα τού εάν από επιστημονική άποψη αξίζουν ή όχι προσοχής τα 

συμπεράσματα της έρευνας (Golafshani, 2003). 

Εγκυρότητα σημαίνει ότι ο ερευνητής παρατηρεί, εντοπίζει και διερευνά αυτό 

ακριβώς που θέλει (Mason, 2003: 60), μάλλον που δηλώνει ότι διερευνά, αν δηλαδή 

εξετάζει όντως αυτό που δηλώνει ότι επιθυμεί να διερευνήσει με την κατάλληλη μέθοδο 

και τα κατάλληλα εργαλεία και αν τα αποτελέσματα της έρευνάς του συνάδουν με τα 

ερευνητικά του ερωτήματα. (Golafshani, 2003· Lewis & Ritchie, 2013· Μαντζούκας, 

2007· Φαιτάκη, Νικολόπουλος & Νινιού, 2008: 6). Η αξιοπιστία «αφορά την ακρίβεια 

των ερευνητικών… μεθόδων και τεχνικών» (Mason, 2003: 61), που επιτρέπουν την 

επαναληψιμότητα της έρευνας χωρίς μεγάλη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της 

(Golafshani, 2003· Lewis & Ritchie, 2013· Φαιτάκη, Νικολόπουλος & Νινιού, 2008: 

6) 66 . Η γενικευσιμότητα αφορά την εφαρμοσιμότητα των συμπερασμάτων μιας 

εντοπισμένης μελέτης σε έναν ευρύτερο πληθυσμό ή την αναγωγή της σε θεωρία 

(Lewis & Ritchie, 2013). 

Την ευαλωτότητά του έναντι της μεθοδολογικής διαφάνειας αντιμάχεται ο 

ερευνητής της ποιοτικής  έρευνας με την λεπτομερή παρουσίαση της μεθοδολογίας, της 

συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων (Μαντζούκας, 2007), αλλά και με τη 

διερεύνηση του ίδιου θέματος με συνδυασμό μεθόδων (triangulation) (Golafshani, 

2003).  

Από επιστημολογική άποψη, η ποιοτική έρευνα ενίσταται στο θετικιστικό 

παράδειγμα, που «αρνείται οποιαδήποτε βαθύτερη κοινωνική πραγματικότητα πέρα 

από τα αποτελέσματα της εμπειρίας» (Ιωσηφίδης, 2010) και εξαίρει την εμπειρική 

66 Αυτό σημαίνει ότι «εάν τα δεδομένα συλλέγονταν ξανά υπό παρόμοιες βασικές συνθήκες της έρευνας, 
τότε θα ήταν (σε ποσοστό πάνω από 50%) τα ίδια» (Κιτρίνου, 2016: 16). 
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θεμελίωση της επιστήμης, με κριτήριο την αρχή της επαλήθευσης (Μάντζαρης, 2012: 

16). Η ένσταση δε εγείρεται με το επιχείρημα ότι η μοντελοποίηση και ποσοτικοποίηση 

της κοινωνικής πραγματικότητας αδυνατεί να αποτυπώσει την πολυπλοκότητά της 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 58· Ιωσηφίδης, 2006α). Επιπροσθέτως, και υπό το πρίσμα 

ενός ανθρωπιστικού παραδείγματος, η κοινωνική έρευνα αποκηρύσσει στενές 

παραδοχές, όπως το ότι ο ερευνητής μπορεί να λειτουργήσει αντικειμενικά ή ότι η 

γνώση μπορεί να είναι πλήρης, αξιακά ουδέτερη και ανιδιοτελής. Αρνείται, επίσης, την 

αποπλαισιωμένη από το χωροχρονικό τους συγκείμενο μελέτη των φαινομένων, την 

αποπροσωποποιημένη διάδραση ερευνητή και υποκειμένων της έρευνάς του και την 

γραμμική αιτιότητα που αποβαίνει αναγωγιστική (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 23-28).  

Από γνωσιολογική άποψη, η ποιοτική έρευνα κινείται στον ενδιάμεσο χώρο 

μεταξύ αφελούς ρεαλισμού (naïve realism) και του ακραίου σχετικισμού (relativism), 

σε θέσεις του κριτικού ρεαλισμού, του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (social 

constructivism) ή του κοινωνικού κονστρουξιονισμού (social costructionism) (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015: 25). Ο σχετικισμός «ανάγει την κοινωνική πραγματικότητα (ή έστω 

την κοινωνική πραγματικότητα η οποία μπορεί να γίνει αντικείμενο γνώσης) στις 

λειτουργίες του λόγου (discourse) και στις γλωσσικές νοηματοδοτήσεις» (Ιωσηφίδης, 

2010: 324). Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός δέχεται ότι η πραγματικότητα δομείται 

από τα άτομα και ότι η γνώση είναι κοινωνική κατασκευή, που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση των ατόμων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους (Kim, 2001· Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015: 57). Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός, επίσης, θεωρεί ότι η γνώση 

είναι κοινωνική κατασκευή, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση των ατόμων μεταξύ 

τους, εξαίρει, ωστόσο, και τη σημασία του λόγου (discourse) ως συμβολικού 

επικοινωνιακού μέσου, που δεν αντανακλά απλά ή χαρτογραφεί τον κόσμο, αλλά, μέσω 

της ανταλλαγής νοημάτων, συμβάλλει στη διαμόρφωση της εμπειρίας και του κόσμου 

(Gergen, 1985· Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 57). 

Ο κριτικός ρεαλισμός (critical realism), όπως και όλες οι μορφές ρεαλισμού, 

αποδέχεται «την ύπαρξη της εξωτερικής κοινωνικής πραγματικότητας ανεξάρτητα από 

τη συνείδηση και το υποκειμενικό νόημα που αποδίδεται σε αυτήν», αλλά αντίθετα 

προς τον αφελή ρεαλισμό, δεν θεωρεί ότι η πραγματικότητα έχει άμεση αντανάκλαση 

στο υποκείμενο. «Δίνει έμφαση στις μεθόδους και στις τεχνικές αποκάλυψης και 

ανακάλυψης των πραγματικών αιτιακών δομών των κοινωνικών φαινομένων καθώς και 

των τρόπων της διαφορετικής τους πρόσληψης από τα κοινωνικά υποκείμενα» 

(Ιωσηφίδης, 2006α). Αποδέχεται ότι η κοινωνική δομή διαμορφώνεται με την 

ανθρώπινη δράση και πρακτική και εξαρτάται από αυτήν, αλλά και αναγνωρίζει ότι 
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«χαρακτηρίζεται από στοιχεία και… μηχανισμούς που… ασκούν αιτιακές επιδράσεις 

ανεξάρτητα από την ανθρώπινη αναγνώριση, γνώση και αναπαράστασή τους». Δομή 

και δράση νοούνται διακριτές, αλλά αλληλεπιδρώσες (Ιωσηφίδης, 2010: 326). 

Μέριμνα για την εγκυρότητα της παρούσας έρευνας επιδείχθηκε ήδη από την 

αρχική σύλληψη του θέματος (λειτουργικός ορισμός εννοιών, εννοιολογικός χάρτης) 

και διατηρήθηκε σε όλο το εύρος της (προσδιορισμός ερευνητικών ερωτημάτων, 

επιλογή μεθόδου, δείγματος και εργαλείου διεξαγωγής της έρευνας) έως και την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων, ώστε να συνάδουν με τα ερευνητικά ερωτήματα. Η 

αξιοπιστία της επιδιώχθηκε με τη συστηματική προσέγγιση και επεξεργασία των 

δεδομένων.  

4.5. Το δείγμα 

Στην θεωρία της ποιοτικής έρευνας δεν προσδιορίζεται ως ενδεδειγμένος 

συγκεκριμένος αριθμός υποκειμένων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα. Επίσης, δεν 

είναι απαραίτητο το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμό, γιατί 

σκοπός της έρευνας είναι η εις βάθος μελέτη και όχι η στατιστική 

αντιπροσωπευτικότητα, ενώ και η δειγματοληψία υλοποιείται χωρίς πιθανότητα (μη 

πιθανοτική, non probability sampling). Άλλωστε, η ποιοτική έρευνα δεν εγείρει 

αξιώσεις περί γενίκευσης των αποτελεσμάτων της (Braun & Clarke, 2006· Ritchie, 

Lewis & El am, 2013: 83· Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 41· Μαντζούκας, 2007). Το δείγμα 

της ποιοτικής έρευνας συνήθως απαρτίζεται από διψήφιο ή και μονοψήφιο αριθμό 

υποκειμένων, ενώ δεν αποκλείεται να εστιάζεται και σε μια μεμονωμένη περίπτωση 

(Μαντζούκας, 2007)67. Μάλιστα, ένα μεγάλο δείγμα στην ποιοτική έρευνα ενδέχεται να 

λειτουργήσει αρνητικά, διότι αφενός αυτού του είδους η έρευνα απαιτεί ιδιαίτερα 

λεπτομερή ‒κατά συνέπεια και χρονοβόρα‒ διαδικασία επεξεργασίας, αφετέρου μέσα 

στον όγκο των προς επεξεργασία στοιχείων ενδέχεται να διαλάθουν της προσοχής του 

ερευνητή υποκειμενικά και εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, σημαντικά για την εις 

βάθος κατανόηση του υπό μελέτη θέματος (Ritchie, Lewis & El am, 2013: 84· 

Μαντζούκας, 2007). 

Ο ερευνητής στην ποιοτική έρευνα δεν δεσμεύεται ως προς το μέγεθος του 

δείγματός του, οφείλει, όμως, να μεριμνήσει ώστε το δείγμα του να υπηρετεί το σκοπό 

και τους στόχους της έρευνάς του με καταλληλότητα και επάρκεια. Κατάλληλο είναι το 

δείγμα, όταν τα υποκείμενα της έρευνας είναι σε θέση και επιθυμούν να παράσχουν 

67 Οι Adler & Adler (2012) προτείνουν ως ενδεικτικό αριθμό δείγματος 12 έως 20 υποκείμενα. 
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πληροφορίες για το υπό έρευνα φαινόμενο και να διαφωτίσουν τις πτυχές του στις 

οποίες αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Επαρκές είναι το δείγμα, όταν παρέχει 

τη δυνατότητα άντλησης σημαντικών πληροφοριών για το υπό έρευνα φαινόμενο στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με την έννοια ότι περισσότερα υποκείμενα δεν θα 

ανεδείκνυαν επιπλέον διαστάσεις του θέματος (Μαντζούκας, 2007· Σιδερά, 2016: 62-

63). 

Προκειμένου να είναι το δείγμα κατάλληλο και επαρκές, ο ερευνητής, στην αρχή 

της έρευνάς του και ανάλογα με το σκοπό της και τα ερευνητικά ερωτήματα, καθορίζει 

σαφή κριτήρια επιλογής των υποκειμένων (Ritchie, Lewis & El am, 2013: 80· 

Silverman, 2006), τα οποία στη συνέχεια θα διαμορφώσουν και τον τύπο της 

δειγματοληψίας που θα υιοθετήσει και του δείγματος που θα δημιουργήσει. 

Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής δείγματος 

ΥΠ. ΦΥΛΟ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Α/Α ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔ ΔΙΕΥΘ ΓΥΜΝ ΓΕΛ ΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙΑΣΤ 

1   1 1     1 1   

2 1     1   1 1   

3   1   1 1   1   

4   1   1 1     1 

5   1 1     1   1 

6   1 1   1   1   

7   1 1   1     1 

8   1 1   1     1 

9 1     1 1   1   

10   1   1   1 1   

11 1   1   1   1   

12 1     1   1   1 

13 1   1     1   1 

14 1     1   1   1 

15   1   1 1     1 

16 1   1     1 1   

  7 9 8 8 8 8 8 8 

 
ΣΥΝ. 16 ΣΥΝ. 16 ΣΥΝ. 16 ΣΥΝ. 16 

 

Στην παρούσα έρευνα για την επιλογή του δείγματος (α) προσδιορίστηκαν και 

καταγράφηκαν κριτήρια επιλογής (β) επελέγη ο κατάλληλος τύπος δειγματοληψίας και 

ο τύπος του επιθυμητού δείγματος (γ) καταρτίστηκε κατάλογος προσώπων τα οποία 

κρίθηκε ότι θα επιθυμούσαν και θα ήταν σε θέση να καταθέσουν τις απόψεις τους ως 

υποκείμενα της έρευνας (δ) σχηματίστηκε πίνακας δείγματος (sample matrix, Ritchie, 

Lewis & El am, 2013: 107), αντίστοιχος προς τα κριτήρια της έρευνας, ώστε κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της να είναι σε θέση η ερευνήτρια να παρακολουθεί αν η 
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συμμετοχή των υποκειμένων πληροί τις προδιαγραφές των κριτηρίων και (ε) άρχισαν οι 

επαφές με τα υποψήφια υποκείμενα της έρευνας. Οι συνεντεύξεις συνεχίστηκαν έως 

ότου κρίθηκε ότι το δείγμα ήταν επαρκές. 

Βάσει των κριτηρίων που ετέθησαν το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται 

από διευθυντές/ριες και καθηγητές/ριες φιλολόγους, άνδρες και γυναίκες, που 

υπηρετούν σε σχολικές μονάδες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια και 

Γενικά Λύκεια), αστικών και ημιαστικών περιοχών (Πίνακας 1).  

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις σχολικές μονάδες γενικής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, γιατί από τις σχολικές μονάδες του τύπου αυτού προέρχεται κατά κύριο 

λόγο η επαγγελματική εμπειρία της ερευνήτριας, οπότε θεωρεί ότι είναι σε θέση 

καλύτερα ενσυναισθητικά να προσεγγίσει τους εκπαιδευτικούς αυτούς. Ως 

καθηγητές/ριες επελέγησαν φιλόλογοι, διότι κατά κανόνα αποτελούν την 

πολυπληθέστερη ειδικότητα εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, άρα ενδεχομένως οι 

αντιλήψεις και συμπεριφορές τους επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου 

διδασκόντων, έχουν το μεγαλύτερο εύρος γνωστικών αντικειμένων διακριτών 

επιστημονικών κλάδων, άρα ανάλογο αναμένεται να είναι και το εύρος των 

επιμορφωτικών τους αναγκών, υπηρετούν τις ανθρωπιστικές σπουδές, άρα έχουν πεδίο 

ευρύ για διδακτικές παρεμβάσεις ή υλοποίηση δράσεων, ενώ και η συναφής ειδικότητα 

της ερευνήτριας τής παρέχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει ενσυναισθητικά καλύτερα 

φιλολόγους ως υποκείμενα της έρευνας. 

Κατά συνέπεια, η δειγματοληψία ήταν στρωματοποιημένη σκόπιμη (stratified 

purposive ή judgemental sampling) ή κατά κρίση ή δειγματοληψία κριτηρίου (Babbie, 

2011: 291· Fogelman & Comber, 2007: 131-132, 135· Ritchie, Lewis & El am, 2013: 

80· Silverman, 2006: 306· Μαντζούκας, 2007). Επισημαίνεται, όμως, ότι κατά την 

επεξεργασία των δεδομένων συγκρίσεις έγιναν μόνο μεταξύ καθηγητών/ριών και 

διευθυντών/ριών. Τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής του δείγματος (άνδρες-γυναίκες, από 

Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, αστικών και ημιαστικών περιοχών) ετέθησαν με σκοπό 

την εξισορρόπησή του και για λόγους οιονεί αντιπροσωπευτικότητας, και όχι για να 

επιχειρηθούν συγκρίσεις και στα επίπεδα αυτά. 

Το δείγμα αποτελείται από 16 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ως 

προς το φύλο: Οι γυναίκες είναι 9 και οι άνδρες 7. Ως προς τη θέση: Οι 8 είναι 

εκπαιδευτικοί τάξης και οι 8 διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων. Ως προς τις σχολικές 

μονάδες: Οι 8 εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε Γυμνάσια και οι 8 σε Γενικά Λύκεια. Ως 

προς την περιοχή των σχολικών μονάδων: Οι 8 σχολικές μονάδες λειτουργούν σε 

αστικές και οι υπόλοιπες 8 σε ημιαστικές περιοχές. 
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Οι 16 εκπαιδευτικοί του δείγματος προέρχονται από 14 διαφορετικές σχολικές 

μονάδες. Κρίθηκε απαραίτητο από δύο σχολικές μονάδες, ένα Γυμνάσιο και ένα Γενικό 

Λύκειο, να επιλεγούν δύο και όχι ένας εκπαιδευτικός, διότι μετά την πρώτη 

συνέντευξη, οι απόψεις των εκπαιδευτικών αυτών παρουσίαζαν ενδιαφέρον όσον 

αφορά τη λειτουργία του σχολείου τους. Η συνέντευξη και από δεύτερο εκπαιδευτικό 

σκοπό είχε να διερευνήσει αν αυτά που ελέχθησαν δεν αποτελούν μεμονωμένες κρίσεις, 

αλλά αποτυπώνουν, κατά το μάλλον ή ήττον, και μια περισσότερο γενικευμένη άποψη 

για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου.  

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των υποκειμένων της έρευνας: Στους/στις 8 

διευθυντές/ριες: 1 έχει δεύτερο πτυχίο και διδακτορικό, 1 διδακτορικό, 3 μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών και 3 το βασικό πτυχίο διορισμού. Στους/στις 8 εκπαιδευτικούς τάξης: 1 

έχει διδακτορικό, 6 έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 1 το βασικό πτυχίο 

διορισμού. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στο δείγμα εκπαιδευτικοί που διαθέτουν από 

βασικά έως ανώτερου επιπέδου προσόντα από άποψη τυπικής εκπαίδευσης.  

Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση: Στους/στις 8 διευθυντές/ριες: 1 

έχει υπηρεσία στην εκπαίδευση 6-15 έτη, 1 16-25  έτη και 6 περισσότερα από 25 έτη. 

Στους/στις 8 εκπαιδευτικούς τάξης, καθηγητές/ριες φιλολόγους: 5 έχουν υπηρεσία στην 

εκπαίδευση από 6-15 έτη, 2 από 16-25 έτη και 1 περισσότερα από 25 έτη. Πρόκειται 

δηλαδή για μονίμους εκπαιδευτικούς, που διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη ή αρκετά 

μεγάλη, αλλά σε κάθε περίπτωση εκτεινόμενη σε χρονικό διάστημα που τους επιτρέπει 

να έχουν μορφώσει άποψη για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων και το 

ρόλο τους σε αυτές. Οι συμμετέχοντες/ουσες διευθυντές/ριες έχουν ασκήσει 

διευθυντικό έργο 6,5 έτη κατά μέσο όρο. 

4.6. Το εργαλείο της έρευνας και η συλλογή των δεδομένων 

Ως εργαλείο της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε η ποιοτική συνέντευξη, επειδή 

συνάδει από επιστημολογική άποψη με την ποιοτική μέθοδο, αλλά και με τα 

ερωτήματα της έρευνας (Babbie, 2011: 91-92· Legard, Keegan & Ward, 2013· Mason, 

2003:90)· αφενός δηλαδή τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν αντιλήψεις, εμπειρίες, 

στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας και 

ερευνούμε τα θέματα αυτά, γιατί τα θεωρούμε σημαντικά για τη διαμόρφωση της 

σχολικής πραγματικότητας, αφετέρου θεωρούμε ότι ο πλέον αυθεντικός τρόπος για να 

διερευνηθούν τα θέματα αυτά είναι να εκφραστούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε δια 

ζώσης επικοινωνία με την ερευνήτρια (Φαιτάκη, Νικολόπουλος & Νινιού, 2008: 42). 
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Στην ποιοτική έρευνα αξιοποιείται κυρίως η ημιδομημένη ή αδόμητη συνέντευξη, 

ως συνεργατική και διαδραστική διαδικασία ερευνητή και υποκειμένου της έρευνας, 

στο πλαίσιο της οποίας με ανεπίσημο ύφος συζητούνται σε βάθος διάφορα θέματα 

(Babbie, 2011: 494· Cohen & Manion, 2000: 373 κ.εξ.· Legard, Keegan & Ward, 2013· 

Mason, 2003: 89) για την κατάθεση των απόψεων και εμπειριών των υποκειμένων της 

έρευνας. Η ημιδομημένη συνέντευξη υποστηρίζεται από οδηγό (ερωτηματολόγιο). Η 

σειρά των ερωτήσεων δεν τηρείται απαραίτητα.  

Ιδιαίτερη σημασία στην ποιοτική συνέντευξη έχει το επικοινωνιακό κλίμα εντός 

του οποίου διεξάγεται, γιατί από αυτό εξαρτάται το πόσο ελεύθερη θα είναι η έκφραση 

των συνεντευξιαζόμενων, όπως επίσης και η εντιμότητα του ερευνητή έναντι των 

υποκειμένων της έρευνας. Κλίμα εμπιστοσύνης στη μεταξύ τους διάδραση και, από 

πλευράς ερευνητή, αντιμετώπιση των υποκειμένων της έρευνας με ενσυναισθητική 

κατανόηση και σεβασμό, αποφυγή κατευθυντικών παρεμβάσεων και ερωτήσεων που 

προκαλούν επιθυμητές απαντήσεις ή φέρνουν σε δύσκολη θέση τους ερωτώμενους 

συντελούν στο να αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο η συνέντευξη ως ερευνητικό 

εργαλείο. 

Ως σημαντικό πλεονέκτημα της ποιοτικής συνέντευξης πρόσωπο με πρόσωπο 

επισημαίνεται η αμεσότητα στη διάδραση μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου της 

έρευνας, που επιτρέπει την αμοιβαία ανατροφοδότηση με την παροχή εξηγήσεων, όταν 

κάτι δεν είναι κατανοητό, αλλά και την εκμετάλλευση των πολλαπλών επικοινωνιακών 

δυνατοτήτων λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, για την αποκάλυψη υπόρρητων 

νοημάτων (αιτιολογήσεων, συναισθημάτων, απόψεων και πεποιθήσεων) (Legard, 

Keegan & Ward, 2013). Ωστόσο, πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία και ευάλωτη 

στην υποκειμενικότητα του ερευνητή.  

Η δόμηση ενός ερωτηματολογίου ή οδηγού συνέντευξης αποτελεί εξαιρετικά 

απαιτητική διαδικασία (Mason, 2003· Φαιτάκη, Νικολόπουλος & Νινιού, 2008: 68). 

Υπό το πρίσμα του κονστρουκτιβισμού-κονστρουξιονισμού και κριτικού ρεαλισμού, η 

ποιοτική έρευνα δεν θεωρεί απαραίτητη τη στάθμιση του ερωτηματολογίου, κατά την 

πάγια θέση της ότι τα τυποποιημένα με αυστηρό ορθολογισμό εργαλεία αδυνατούν να 

συλλάβουν την πολυπλοκότητα της «κουλτούρας των ανθρώπων» (Silverman, 2006: 

144). Πάγια τακτική, όμως, αποτελεί η πιλοτική εφαρμογή της έρευνας για τον έλεγχο 

του οδηγού συνέντευξης. 

Στην παρούσα έρευνα ο οδηγός συνέντευξης συντάχθηκε από την ερευνήτρια. 

Προηγήθηκε συστηματική μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και του νομικού 
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πλαισίου λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Ο οδηγός συνέντευξης ελέγχθηκε δύο 

φορές σε πιλοτική εφαρμογή και υπέστη τροποποίηση.  

Στην τελική του μορφή ο οδηγός συνέντευξης περιλαμβάνει συνολικά 20 

ερωτήσεις. Οι συνεντεύξεις ελήφθησαν και μαγνητοφωνήθηκαν από 29 Ιανουρίου έως 

10 Μαρτίου του 2017, σε χώρο προσφερόμενο για συζήτηση, τον οποίο από κοινού 

επέλεξαν η ερευνήτρια και οι συμμετέχοντες/ουσες, διεξήχθησαν χωρίς την παρουσία 

άλλου προσώπου και διήρκεσαν κατά μέσο όρο 30 περίπου λεπτά. Κάθε υποκείμενο 

είχε όσο χρόνο επιθυμούσε, προκειμένου να ολοκληρώσει την απάντησή του, χωρίς 

βιασύνη, και με σιωπές σκέψης. Η ερευνήτρια κατέβαλε σημαντική προσπάθεια να μην 

είναι κατευθυντική στις παρεμβάσεις της.  

4.7. Μεθοδολογία ανάλυσης των δεδομένων 

Με κριτήριο την διασύνδεση ή την συμμόρφωσή τους με επιστημολογική θέση, οι 

ποιοτικές προσεγγίσεις επεξεργασίας δεδομένων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. 

Στενά συνδεδεμένες με επιστημολογικό υπόβαθρο είναι προσεγγίσεις όπως η 

θεμελιωμένη θεωρία, η φαινομενολογική προσέγγιση, η αφηγηματική ανάλυση, η 

ανάλυση λόγου κ.ά., ενώ άλλες, όπως η  θεματική ανάλυση (Braun  & Clarke, 2006), 

δεν εμφανίζουν μονόδρομη επιστημολογική εξάρτηση, ελισσόμενες σε 

επιστημολογικές παραδοχές. Εξαιτίας κυρίως της θεωρητικής της ευελιξίας, η θεματική 

ανάλυση δεν είναι αποδεκτή ως αυτοδύναμη μέθοδος από πολλούς θεωρητικούς 

(Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). Αντιθέτως, οι Braun και Clarke (2006) 

διατείνονται ότι συνιστά μέθοδο, και μάλιστα αναγνωρισμένη (όπως η θεμελιωμένη 

θεωρία και η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση), έστω και αν, παρά την ευρεία 

χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα 68 , η αναγνώριση αυτή επήλθε μόλις τα 

τελευταία χρόνια. 

Πλησιέστερη προς τη θεματική ανάλυση είναι η ανάλυση περιεχόμενου· μάλιστα, 

απαντά και ο όρος θεματική ανάλυση περιεχομένου. Τη διάκρισή τους ως προς τους 

σκοπούς και την εστίαση, το φιλοσοφικό υπόβαθρο, και την αναλυτική διαδικασία 

επεχείρησαν οι Vaismoradi, Turunen και Bondas (2013). Ειδικότερα, θεωρούν ότι η 

θεματική ανάλυση (thematic analysis) αποσκοπεί σε αφηγηματικό βιωματικό υλικό 

(σκοπός και εστίαση), κατά τρόπο που συνάδει με την ρεαλιστική/ουσιοκρατική 

(realistic/essentialist) και την κονστρουξιονιστική (constructionist) θεώρηση και με 

πραγματιστική αντίληψη (φιλοσοφικό υπόβαθρο), και ότι περιγράφει και ερμηνεύει τα 

68 Αναδύθηκε ως ποιοτική προσέγγιση κατά την δεκαετία του 1970 (Clarke & Braun, 2013). 
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δεδομένα παραγωγικά και επαγωγικά, όχι, όμως, γραμμικά, με εστίαση στο κείμενο και 

συμπερίληψη ρητών και υπόρρητων νοημάτων, για να σχηματίσει θεματικούς χάρτες 

(διαδικασία ανάλυσης).  Η ανάλυση περιεχομένου (content analysis), αποσκοπεί στην 

ανάλυση ευαίσθητων ή τη διερεύνηση άγνωστων φαινομένων (σκοπός και εστίαση), 

αξιοποιώντας την επικοινωνιακή θεωρία, με πραγματιστική αντίληψη (φιλοσοφικό 

υπόβαθρο), για να περιγράψει, μάλλον να ερμηνεύσει, τα δεδομένα της, παραγωγικά 

και απαγωγικά, όχι, όμως, γραμμικά, με κίνδυνο απώλειας περιεχομένου, λόγω της 

αναζήτησης των συχνότερα εμφανιζόμενων θεμάτων (διαδικασία ανάλυσης). 

Καταλήγοντας οι Vaismoradi, Turunen και Bondas (2013) και με αναφορά στο συνεχές 

των ποιοτικών μεθοδολογιών, διαβλέπουν τάση της θεματικής ανάλυσης προς την 

ποιοτικοποίηση και της ανάλυσης περιεχομένου προς την ποσοτικοποίηση (Βλ. Σχήμα 

1). 

Σύμφωνα με τις Braun και Clarke (2006· Clarke & Braun, 2013), η θεματική 

ανάλυση συνιστά μέθοδο «προσδιορισμού, ανάλυσης και έκθεσης μοτίβων (θεμάτων) 

από δεδομένα». Κινούμενη στο πεδίο του κριτικού ρεαλισμού (critical realism) και 

δεχόμενη ότι ο ατομικός κόσμος διαδρά με το κοινωνικό του συγκείμενο, έχει διπλή 

στόχευση: αναζητά τις νοηματοδοτήσεις των υποκειμένων, αλλά και τους τρόπους με 

τους οποίους το κοινωνικό τους συγκείμενο επιδρά σε αυτές. Εξετάζει δηλαδή το λόγο 

σε δύο διαστάσεις: στο επιφανειακό δηλωτικό του επίπεδο (denotation), με τα ρητά 

νοήματα, και στο βαθύτερο, το υποδηλωτικό-συνυποδηλωτικό (connotation), με τα 

υπόρρητα69. Αφενός, δηλαδή, αποτυπώνει την πραγματικότητα, αφετέρου θραύει την 

επιφάνειά της, για να διεισδύσει σε βαθύτερα στρώματά της (Braun  & Clarke, 2006). 

Πρόκειται για μέθοδο που αποβλέπει στο να επισημάνει θέματα που αναδύονται 

από τα δεδομένα, να τα οργανώσει, να τα περιγράψει, να τα αναλύσει και στη συνέχεια 

να τα ερμηνεύσει. Προς το σκοπό αυτό, τα δεδομένα μετασχηματίζονται σε κάποια 

τυποποιημένη μορφή με την απόδοση κωδικών σε θέματα (Babbie, 2011: 525), δηλαδή 

κωδικοποιούνται. Ως θέμα νοείται ό,τι από τον κόσμο των υποκειμένων της έρευνας 

ενδιαφέρει τον ερευνητή. Ο προσδιορισμός του δεν γίνεται αποκλειστικά και μόνο με 

κριτήριο τη συχνότητα εμφάνισής του στα δεδομένα (ποσοτικό κριτήριο), αλλά και τη 

σημασία που του αποδίδει ο ερευνητής (ποιοτικό κριτήριο). Θέμα συνεχώς 

69 Στο δηλωτικό, κυριολεκτικό επίπεδο της γλώσσας (denotation), το μήνυμα συνίσταται στο σημαίνον 
(γλώσσα) και το σημαινόμενο (σημασία). Στο υποδηλωτικό-συνυποδηλωτικό, μεταφορικό επίπεδο της 
γλώσσας, το δηλωτικό μήνυμα γίνεται σημαίνον που διασυνδέεται με άλλο σημαινόμενο (Nescolarde-
Selva & Usó-Doménech, 2014). 
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επαναλαμβανόμενο μπορεί να θεωρηθεί ελάσσονος σημασίας συγκριτικά με άλλο άπαξ 

αναφερόμενο (Braun & Clarke, 2006).  

 

Σχήμα 1: Βασικά χαρακτηριστικά θεματικής ανάλυσης και ανάλυσης περιεχομένου στο συνεχές 

των ποιοτικών μεθοδολογιών (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). 

Ως προς την προσέγγιση τού προς επεξεργασία υλικού, η θεματική ανάλυση 

μπορεί να είναι επαγωγική (inductive thematic analysis) ή παραγωγική-απαγωγική 

(theoretical thematic analysis) ή να συνδυάζει και τις δύο προσεγγίσεις. Η απαγωγική 

θεματική ανάλυση τείνει να καθοδηγείται από το θεωρητικό ενδιαφέρον του ερευνητή 

(theory-driven) και τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ η επαγωγική είναι εξαρτημένη από 

τα δεδομένα (data-driven) (Braun & Clarke, 2006).  

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας έρευνας υιοθετήθηκε η 

λογική, αλλά όχι η ακριβής διαδικασία της θεματικής ανάλυσης –ούτως ή άλλως 

παρέχει ευλιξία και στο πεδίο αυτό‒, με διολίσθηση και στο πεδίο της ανάλυσης 

περιεχομένου, όταν παρατίθενται ποσοτικά στοιχεία σε πίνακες, όπου ο τύπος της 

ερώτησης ή οι απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών το επιτρέπουν. Τα ποσοτικά 

στοιχεία παρατίθενται για την ευχερέστερη πρόσληψη των στάσεων και αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην έρευνα και δεν εγείρουν αξιώσεις 

γενίκευσης. Επελέγη δε η βασική λογική της θεματικής μεθόδου, γιατί επιτρέπει την 

προσέγγιση των δεδομένων όχι μόνο με ποσοτικά αλλά και με ποιοτικά κριτήρια, δίνει 

δηλαδή σημασία και σε μεμονωμένες απόψεις, ενδιαφέρεται όχι μόνο για το ρητό αλλά 

και για το υπόρρητο νόημα του λόγου των υποκειμένων, συνάδει με την 
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επιστημολογική θεώρηση του κριτικού ρεαλισμού και παρέχει ευρύ πεδίο ευελιξίας 

στον ερευνητή κατά την προσέγγιση και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας. 

Ειδικότερα στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε η ακόλουθη διαδικασία.  

Αρχικά απομαγνητοφωνήθηκαν οι συνεντεύξεις, καταγράφηκαν η κάθε μία σε 

ξεχωριστό αρχείο word, ελέγχθηκε το κείμενο τους ως προς την πιστότητα της 

καταγραφής και συμπληρώθηκε με σημειώσεις που είχε τηρήσει η ερευνήτρια αμέσως 

μετά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (αφορούσαν κυρίως τη μη λεκτική συμπεριφορά 

των υποκειμένων). Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα προσεγγίστηκαν με πολλές 

αναγνώσεις, ενώ παράλληλα συμπληρώνονταν και οι σχετικές σημειώσεις.  

Στη συνέχεια δόθηκε ένας κωδικός στο κάθε υποκείμενο της έρευνας, 

αποτελούμενος από τον αύξοντα αριθμό του (Υx) και τα γράμματα Κ (καθηγητής/ρια) 

ή Δ (διευθυντής/ρια). Δόθηκαν δηλαδή 16 κωδικοί της μορφής Υx-K ή Υx-Δ, που 

σημειώθηκαν στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα. Ακολούθως, δημιουργήθηκε ένα 

αρχείο excel με 20 φύλλα, όσες και οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης. Στην πρώτη 

στήλη τοποθετήθηκαν οι κωδικοί Υ1-Υ16 των υποκειμένων της έρευνας, στη δεύτερη 

στήλη συμπληρώθηκε Κ ή Δ. Στην τρίτη στήλη, τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις στις 20 

ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης. Στην πρώτη σειρά τοποθετήθηκε φίλτρο. Μετά την 

καταγραφή αυτή, η ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα να μελετήσει τις απαντήσεις που 

έδωσε το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα ξεχωριστά για κάθε 

ερώτηση.  

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα δεύτερο αρχείο excel που περιείχε ένα μόνο 

φύλλο. Στην πρώτη στήλη αναγράφηκε ο αύξων αριθμός των υποκειμένων (Υ1-Υ16), 

στη δεύτερη στήλη τα γράμματα Δ ή Κ και στις επόμενες 20 στήλες οι απαντήσεις στις 

20 ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης. Στην πρώτη σειρά, επίσης, τοποθετήθηκε 

φίλτρο. Η καταγραφή αυτή επέτρεπε στην ερευνήτρια να έχει συνολικά 

καταγεγραμμένο το σύνολο των απαντήσεων των 16 υποκειμένων της έρευνας. 

Τα καταγεγραμμένα με τον τρόπο αυτό δεδομένα μελετήθηκαν με πολλαπλές 

προσεγγίσεις, με την αξιοποίηση φίλτρων και λέξεων-κλειδιών που συμπληρώθηκαν σε 

πρόσθετες στήλες. Στην πρώτη προσέγγιση, που ήταν παραγωγική και κάθετη, με 

οδηγό τα ερευνητικά ερωτήματα, μελετήθηκαν οι απαντήσεις των 16 υποκειμένων της 

έρευνας στις 20 ερωτήσεις και, κατά περίπτωση, έγιναν επισημάνσεις αναφορικά με τη 

συχνότητα εμφάνισης ενός θέματος, τις θετικές ή αρνητικές δηλώσεις κ.ά. Παράλληλα, 

δημιουργήθηκε ένα νέο αρχείο word, στο οποίο καταγράφηκαν τα πρώτα αποτελέσματα 

από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών στις 20 ερωτήσεις του οδηγού 
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συνέντευξης, ξεχωριστά για κάθε απάντηση. Στη φάση αυτή παρήχθησαν πίνακες που 

αποτυπώνουν ποσοτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων. 

Ακολούθησε δεύτερη προσέγγιση, επίσης, παραγωγική με οδηγό δηλαδή τα 

ερευνητικά ερωτήματα, αλλά αυτή τη φορά ήταν οριζόντια. Αξιοποιήθηκε το δεύτερο 

αρχείο excel, που περιείχε συνολικά τις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας. Στη 

φάση αυτή μελετήθηκε ξεχωριστά για κάθε υποκείμενο (οριζόντια) το σύνολο των 

απαντήσεών του. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, αφενός γιατί οι συμμετέχοντες/ουσες 

συχνά επανέρχονταν σε απαντήσεις προηγούμενων ερωτήσεων, αφετέρου για να 

μελετηθεί η συνέπεια στα λεγόμενα των υποκειμένων της έρευνας, ώστε να διαφανούν 

υπόρρητα νοήματα ή αντιφάσεις. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν νέα στοιχεία με βάση 

τα οποία συμπληρώθηκε το αρχείο word που περιείχε τα αποτελέσματα σε κάθε 

ερώτηση και έγιναν διορθώσεις στους πίνακες με τα ποσοτικά στοιχεία. Η οριζόντια 

προσέγγιση στη φάση αυτή συνδυαζόταν κατά περίπτωση και με «κάθετες ματιές», 

όταν η ερευνήτρια ήθελε να συγκρίνει απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 

διαφορετικών υποκειμένων της έρευνας. 

Οι πίνακες αυτοί μελετήθηκαν επανειλημμένως, με τη μέριμνα αφενός να αποδοθεί 

στα αποτελέσματα και τη συζήτηση το νόημα των υποκειμένων, αφετέρου να 

επισημανθεί τυχόν υπόρρητο νόημα του λόγου τους ή ρητορική τους που έτεινε προς 

την κοινά αποδεκτή άποψη, στο «ναι» με αποφυγή του «όχι» ή στο δέον (Φαιτάκη, 

Νικολόπουλος & Νινιού, 2008: 42). Όταν κρίθηκε ότι έχει επέλθει κορεσμός στα 

θέματα και στις προσεγγίσεις, ακολούθησε η τελευταία φάση της επεξεργασίας των 

δεδομένων, με ταξινόμηση των ερωτήσεων κατ’ αντιστοιχία προς τα ερευνητικά 

ερωτήματα.  

4.8. Ηθική και δεοντολογία – Αναστοχασμός της ερευνήτριας 

Η αύξηση των ερευνητικών εργασιών με τη συνδρομή και των νέων τεχνολογιών 

καθιστά συνεχώς επιτακτικότερα και συνθετότερα τα δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα 

(ethics) που άπτονται της επιστημονικής έρευνας. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μεταξύ 

άλλων ευρέως ορατό και προσβάσιμο χώρο δημοσίευσης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Επειδή δε η επιστημονική έρευνα και οι τεχνολογικές δυνατότητες 

εξελίσσονται ταχύτερα από τα νομικά συστήματα, συνεχώς εγείρονται νέα ηθικά 

διλήμματα που αφορούν το τι είναι θεμιτό να δημοσιευτεί, με ποιο μέσο ή σε ποιο 

πλαίσιο, για ποιο σκοπό, αλλά και τι είναι θεμιτό να αξιοποιηθεί από τα ήδη 

δημοσιευμένα και πώς. Κατά συνέπεια, η ηθική ευθύνη του ερευνητή είναι ευρύτερη 
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της νομικής και απορρέει από την ηθική σκέψη (thinking ethically, Birch, Miller, 

Mauthner & Jessop, 2012: 2). 

Δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα διέπουν την επιστημονική έρευνα από τη 

σύλληψη της ερευνητικής ιδέας έως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της· διέπουν, 

επίσης, τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών, επιβάλλοντας περιορισμούς 

στους ερευνητές αλλά και σε αυτούς που αντλούν από το έργο τους. Οι συνηθέστεροι 

των περιορισμών απορρέουν από το σεβασμό στο πρόσωπο των υποκειμένων της 

έρευνας, στο φυσικό περιβάλλον και στην επιστήμη, και κατοχυρώνονται νομοθετικά 

με διαφορετική πυκνότητα και εξειδίκευση κατά χώρα ή επιστημονικό πεδίο ή/και 

επιστημονικό ίδρυμα ή επιστημονική επαγγελματική κατηγορία (Birch, Miller, 

Mauthner & Jessop, 2012· Hammersley & Traianou, 2012· Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 2010· Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2011).  

Όσον αφορά το σεβασμό στο πρόσωπο των υποκειμένων μιας έρευνας, είναι 

επιβεβλημένη η συμμετοχή τους κατόπιν συνειδητής συγκατάθεσης, η ισότιμη 

αντιμετώπισή τους και η προστασία τους από τυχόν βλάβη (υλική ή ηθική, σωματική, 

συναισθηματική, επαγγελματική, κοινωνική κ.ά.), απορρέουσα από τη συμμετοχή τους 

στην έρευνα, με διακριτό νομικά προστατευόμενο πεδίο της προστασίας αυτής το 

σεβασμό της ιδιωτικότητάς τους (προστασία προσωπικών δεδομένων και εχεμύθεια). Ο 

σεβασμός στη επιστήμη επιβάλλει στον ερευνητή να διεξάγει έρευνα που συμβάλλει 

στην προώθηση της επιστήμης. Παρότι το πώς νοείται ο σεβασμός αυτός ποικίλλει, 

λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων στην επιστημονική έρευνα, (Hammersley & 

Traianou, 2012), σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι βασική αξιολογική του παράμετρος 

είναι η μη εργαλειακή εκμετάλλευση της επιστήμης προς εξυπηρέτηση αθέμιτων 

σκοπιμοτήτων. 

Οι γενικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας που προαναφέρθηκαν αφορούν, βέβαια, 

και την ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα, αλλά εξειδικευόμενες στην επιστημολογική 

ιδιαιτερότητα του πεδίου της εκτείνονται σε νέες διαστάσεις, που κατεξοχήν αφορούν 

την υποκειμενικότητα του ερευνητή και την εντιμότητα και ευαισθησία με τις οποίες 

αντιμετωπίζει τα υποκείμενα της έρευνάς του, ώστε κατά το δυνατόν να αντληθεί και 

να αναδειχθεί γνήσια και αυθεντική η «φωνή» τους (Hammersley & Traianou, 2012· 

Silverman, 2006: 323· Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 86 κ.εξ.). Τα θέματα δεοντολογίας της 

ποιοτικής έρευνας δεν περιορίζονται στις αρχές αυτές, ενώ και μια εξαντλητική 

απαρίθμησή τους είναι δυσεπίτευκτη, αν όχι αδύνατη, λόγω των πολλών και ποικίλων, 

μερικές φορές μη αναμενόμενων, ηθικών προκλήσεων, που ενδέχεται να εγερθούν στον 

ερευνητή. Σύμφωνα με την Mason (2009, όπ. αναφ. στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 99), 
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στους ερευνητές της ποιοτικής έρευνας εναπόκειται η ανάπτυξη μιας «ενσυνείδητης 

πρακτικής», βασιζόμενης «σε αποφάσεις κατάλληλες για τα συγκεκριμένα πλαίσια και 

τα συγκεκριμένα δεοντολογικά και πολιτικά διλήμματα και ζητήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν». Επομένως και αναπόδραστα, η ηθική και η δεοντολογία για τον 

ερευνητή της ποιοτικής έρευνας είναι πρωτίστως ζήτημα ηθικής σκέψης, ηθικής 

ευαισθησίας και έντιμου αναστοχασμού επί ηθικών διλημμάτων.  

 

Με συναίσθηση της ηθικής ευθύνης που βαρύνει τον ερευνητή σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε η παρούσα έρευνα σε όλο το εύρος των διαδικασιών της. Κατ’ αρχάς, 

πρόθεση της ερευνήτριας είναι να συνεισφέρει στον προβληματισμό που αφορά την 

ποιοτική αναβάθμιση του χώρου της επαγγελματικής της δραστηριοποίησης και τομέα 

μείζονος κοινωνικής σημασίας, την εκπαίδευση. Από τον ίδιο χώρο προέρχονται και τα 

υποκείμενα της έρευνας, κατά συνέπεια το πιθανό όφελος θα είναι αμοιβαίο. 

Οι ερωτήσεις της έρευνας διατυπώθηκαν κατά τρόπο που να μην φέρνουν σε 

δύσκολη θέση τα υποκείμενα, να τους παρέχουν, όμως, τη δυνατότητα, εφόσον το 

επιθυμούν, να εκφράσουν την κριτική τους για θέματα που τους αφορούν και για 

προβλήματα της καθημερινής επαγγελματικής τους πρακτικής. Η συμμετοχή των 

υποκειμένων στην έρευνα ήταν προαιρετική και συνειδητά συναίνεσαν να 

συμμετάσχουν σε αυτήν, κατόπιν ενημέρωσής τους.  

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η ερευνήτρια αντιμετώπισε με σεβασμό, 

ευγένεια και ενσυναισθητική κατανόηση τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, δεν επέμενε σε 

ερωτήσεις, προκειμένου να εκμαιεύσει απαντήσεις, όταν διαισθανόταν δισταγμό. 

Περιορίστηκε ακόμα και σε μονολεκτικές απαντήσεις, όταν έβλεπε ότι ένας/μία 

συμμετέχων/ουσα δεν είχε διάθεση να μιλήσει επί συγκεκριμένου θέματος, παρότι 

γνώριζε ότι αυτό σήμαινε απώλεια ενδεχομένως και σημαντικών για την έρευνά της 

πληροφοριών, ενώ και χορηγήθηκε αντίγραφο της μαγνητοφωνημένης συνέντευξης σε 

όσους/ες επιθυμούσαν να παραλάβουν. Από δε τα μαγνητοφωνημένα κείμενα 

διαγράφησαν τυχόν πληροφορίες που εν τη ρύμη του λόγου ανέφεραν τα υποκείμενα 

της έρευνας και υποδήλωναν την ταυτότητά τους. 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με σεβασμό σε επιστημονικές και 

δεοντολογικές αρχές. Για την απόκρυψη της ταυτότητας των υποκειμένων, δεν είναι 

διακριτό το γένος τους (αναφέρονται και τα δύο γένη, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για 

άνδρα ή γυναίκα) και δεν καταγράφεται ολόκληρη συνέντευξη. Επιπροσθέτως, η 

διατύπωση καθιστά διακριτή την ερμηνεία του λόγου των υποκειμένων από την 
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αυθεντική τους φωνή, που αναδεικνύεται και από την παράθεση αποσπασμάτων των 

συνεντεύξεων. 

5. Αποτελέσματα 

5.1. Ο προγραμματισμός σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας γενικής 

εκπαίδευσης 

5.1.1. Η κατάρτιση προγραμματισμού στην αρχή του διδακτικού έτους 

Η ερώτηση 970 αφορούσε το αν τηρείται η νομοθεσία που ορίζει: «Ο Σύλλογος των 

Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, 

προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος». Αν όχι, 

γιατί. Ως προς τη δυνατότητα του συλλόγου διδασκόντων να προγραμματίσει τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το διδακτικό έτος απάντησαν θετικά οι μισοί/ές 

από τους/τις καθηγητές/ριες (φιλολόγους) (4 στους/στις 8), ενώ δύο εξ αυτών 

προσδιόρισαν και ποσοστό (κατά 90% και κατά 60-70%). Θετικά τοποθετήθηκαν όσον 

αφορά την κατάρτιση όχι προγραμματισμού, αλλά ενός γενικού πλάνου και αυτού υπό 

περιορισμούς, παραπάνω από τους/τις μισούς/ές διευθυντές/ριες.  

Οι απαντήσεις των καθηγητών/ριών που ήταν θετικές δέχτηκαν μεν την 

δυνατότητα υλοποίησης προγραμματισμού στην αρχή του διδακτικού έτους, αλλά με 

την επιφύλαξη του απρόβλεπτου. Αναφέρθηκε ακόμα ότι υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό 

ο προγραμματισμός που αφορά επαναλαμβανόμενες και ήδη γνωστές δράσεις. Η μη 

υλοποίηση προγραμματισμού στην αρχή της σχολικής χρονιάς οφείλεται, κατά τους/τις 

καθηγητές/ριες, στο ότι οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών εκφράζονται σταδιακά 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί το Σεπτέμβριο δεν είναι οριστικοποιημένο το 

μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό. Οι διευθυντές/ριες ανέφεραν ότι δεν 

προγραμματίζουν, γιατί η ενημέρωση από το υπουργείο παιδείας δεν είναι έγκαιρη ή 

συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς και δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση του 

προσωπικού των μονάδων τους στην αρχή της. 

 

Η ερώτηση 10, που αφορούσε το αν έχει τη δυνατότητα ο σύλλογος διδασκόντων 

στην αρχή του διδακτικού έτους να προγραμματίσει το σύνολο των δραστηριοτήτων 

70  Βλ. Παράρτημα, Οδηγός Συνέντευξης, σελ. 172, και Πίνακες ενδεικτικών αποσπασμάτων ανά 
ερευνητικό ερώτημα, σελ. 174. 
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της σχολικής μονάδας, σκοπό είχε να αναδείξει περιορισμούς ή δυνατότητες, που τυχόν 

δεν αναφέρθηκαν. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη ενός/μίας καθηγητή/ριας που θέτει ως 

προϋπόθεση υλοποίησης του προγραμματισμού το όραμα του διευθυντή και τη 

δυνατότητά του να επικοινωνήσει το όραμα αυτό στους εκπαιδευτικούς και να τους 

εμπνεύσει. Άλλοι/ες συμμετέχοντες/ουχες καθηγητές/ριες ανέφεραν ότι είναι δυνατή η 

υλοποίηση προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την καλύτερη λειτουργία του σχολείου και ότι πρακτικά μπορεί να υλοποιηθεί ή ότι 

«Θα μπορούσε να γίνει μέχρι ένα βαθμό. Όχι κατά απόλυτο βαθμό», γιατί καθυστερεί 

κατ’ έτος η ολοκλήρωση της στελέχωσης της σχολικής μονάδας, με αποτέλεσμα, το 

Σεπτέμβριο, να είναι δυνατός ο προγραμματισμός μόνο των σχολικών εορτών. 

Άλλος/η συμμετέχων/ουσα δήλωσε, και μάλιστα εμφατικά, ότι θα μπορούσε να 

καταρτιστεί προγραμματισμός, εάν ήταν πιο συστηματικές οι διαδικασίες του και είχαν 

παγιωθεί ως πρακτική, αλλά πρόσθεσε: «Να μας δείξει, βέβαια, κάποιος το δρόμο να το 

κάνουμε στην αρχή και να το λειτουργούμε». Άλλος/η ανέφερε ότι γίνεται 

προγραμματισμός κατά 90% και μάλιστα με πρόνοια για ορθολογικό προσδιορισμό των 

δράσεων ως προς την κατανομή τους στο χρόνο και τη διάρκειά τους, ώστε «να μην 

συμπίπτουν» και να μην παρεμποδίζουν το διδακτικό έργο, να μην «δημιουργείται η 

εντύπωση χάσματος», αλλά και για να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι 

το διδακτικό τους έργο «πρέπει να προτάσσεται» έναντι των δράσεων. Με το σχεδιασμό 

του είδους αυτού, ο προγραμματισμός «βοηθάει» στο να υλοποιούνται μεν δράσεις, 

αλλά και να μην διαταράσσεται η ομαλή εξέλιξη του διδακτικού έργου (« να μην έχουμε 

… θρόμβωση»). 

Τέλος, ο/η συμμετέχων/ουσα που στην προηγούμενη ερώτηση είχε υποστηρίξει ότι 

καταρτίζουν προγραμματισμό στο σχολείο του/της σε ποσοστό 60-70%, στην ερώτηση 

αυτή απάντησε αναθεωρώντας την προηγούμενη τοποθέτησή του/της («Θεωρητικά 

μπορεί να το κάνει»). 

Οι διευθυντές/ριες στο σύνολο των απαντήσεών τους ‒ακόμα και αν είχαν 

απαντήσει θετικά στην προηγούμενη ερώτηση‒ εξέφρασαν ενδοιασμούς σχετικά με το 

αν είναι υλοποιήσιμος ένας προγραμματισμός το Σεπτέμβριο που να συμπεριλαμβάνει 

το σύνολο των δράσεων. Έγινε εκ νέου εμφατικά λόγος για μετακινήσεις 

εκπαιδευτικών, μη έγκαιρη πλήρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και για 

απρόβλεπτες αλλαγές. Πάντως, θεωρούν ότι είναι είναι δυνατό να καταρτιστεί ένα 

γενικό πλάνο, που θα υλοποιηθεί πιθανότατα με ανατροπές, αλλά θα συμβάλει στην 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, προφυλάσσοντάς την από κινδύνους.  
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5.1.2. Η παρακολούθηση του προγραμματισμού  

Για τη διερεύνηση του αν παρακολουθείται ο προγραμματισμός (εφόσον, βέβαια, 

αυτός έχει καταρτιστεί και στο βαθμό που έχει καταρτιστεί) τέθηκε στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες η ερώτηση 11, που αφορούσε το αν συνήλθε ο σύλλογος 

διδασκόντων σε συνεδρίαση προκειμένου να ελέγξει την πορεία του προγραμματισμού 

και αν συνετάχθη σχετικό πρακτικό. Επί του θέματος αυτού οι μισοί/ές από τους/τις 

καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) (4 από τους/τις 8) απάντησαν αμέσως αρνητικά, ενώ 

ένας/μία απάντησε ότι γινόταν η διαδικασία αυτή, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. 

Άλλος/η ανέφερε ότι γίνονται συζητήσεις, αλλά δεν θυμόταν εάν υπήρχε και 

καταγραφή στο πρακτικό (σε προηγούμενη ερώτηση είχε πει ότι γίνεται 

προγραμματισμός στο σχολείο του/της κατά 60-70%). Μόνο ένας/μία από τους 

συμμετέχοντες/ουσες απάντησε ότι γίνεται συστηματική παρακολούθηση του 

προγραμματισμού και καταγραφή του όχι στο πρακτικό, αλλά σε ξεχωριστό έντυπο 

(Πίνακας 2). 

Πίνακας 2: Παρακολουθείται ο προγραμματισμός στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό; Απαντήσεις καθηγητών/ριών (Ερώτηση 11)  

 

 

Επίσης, οι μισοί/ές από τους/τις διευθυντές/ριες (4 από τους/τις 8) ανέφεραν ότι 

δεν γίνεται παρακολούθηση του προγραμματισμού, άρα, ούτε και καταγραφή της. Δύο 

είπαν ότι δεν γίνεται μεν παρακολούθηση, αλλά συντάσσεται πρακτικό αν κάτι 

διαφοροποιείται, μόνο, όμως, στην περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό αυτό είναι 

προαπαιτούμενο έγκρισης. Αυτό, προφανώς, γίνεται σε κάθε περίπτωση που είναι 

αναγκαία κάποια αλλαγή σε μία δράση ή σε ένα πρόγραμμα, άρα ισχύει και για το 

σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών που τοποθετήθηκαν αρνητικά και δεν πρόκειται για 

παρακολούθηση του προγραμματισμού, αλλά για μια τυπική και νομικά επιβεβλημένη 

γραφειοκρατική διαδικασία. Επομένως, οι αρνητικές απαντήσεις και ως προς την 

παρακολούθηση και ως προς την καταγραφή ανέρχονται συνολικά σε έξι.  

Ένας/μία των συμμετεχόντων/ουσών ανέφερε ότι γίνονται συζητήσεις, αλλά δεν 

καταγράφονται σε πρακτικό. Μόνο ένας/μία ανέφερε ότι και παρακολουθεί ο σύλλογος 

Καθηγητές/ριες 

Παρακολούθηση 
προγραμματισμού Σύνταξη πρακτικού 

όχι 5 62,50% όχι 6 75,00% 
ναι 2 25,00% ναι 1 12,50% 
συζητήσεις 1 12,50% δεν θυμάται 1 12,50% 
Σύνολο 8 100,00% Σύνολο 8 100,00% 
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διδασκόντων την πορεία του προγραμματισμού και την καταγράφει (Πίνακας 3). 

Πρόκειται για το σχολείο του οποίου καθηγητής/ρια είχε αναφέρει ότι καταγράφεται η 

πορεία του προγραμματισμού σε ξεχωριστό έντυπο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλειονότητα των σχολείων δεν υλοποιεί τη 

διαδικασία αυτή (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Παρακολουθείται ο προγραμματισμός στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό; Απαντήσεις διευθυντών/ριών (Ερώτηση 11) 

Διευθυντές/ριες 

Παρακολούθηση 
προγραμματισμού Σύνταξη πρακτικού 

όχι 6 75,00% όχι 7 87,50% 
ναι 1 12,50% ναι 1 12,50% 
συζητήσεις 1         
Σύνολο 8 100,00% Σύνολο 8 100,00% 

 

Πίνακας 4: Παρακολουθείται ο προγραμματισμός στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό; Απαντήσεις καθηγητών/ριών & διευθυντών/ριών (Ερώτηση 11) 

Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 

Παρακολούθηση 
προγραμματισμού Σύνταξη πρακτικού 

όχι 11 68,75% όχι 13 81,25% 
ναι 3 18,75% ναι 2 12,50% 
συζητήσεις 2 12,50% δεν θυμάται 1 6,25% 
Σύνολο 16 100,00% Σύνολο 16 100,00% 

5.1.3. Η αποτίμηση του έργου του εκπαιδευτικού με αυτοαξιολογικές διαδικασίες  

Η ερώτηση 6 αφορούσε το εάν στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς 

ασχολήθηκε ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεδρίασή του με το έργο που επιτελέστηκε 

στο σχολείο, αν έγινε απολογισμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν, αναφέρθηκαν 

προβλήματα και πώς αντιμετωπίστηκαν, κατατέθηκαν προτάσεις σχετικά με το πώς θα 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά την επόμενη χρονιά και αν 

συνετάχθη σχετικό πρακτικό. Οι περισσότεροι/ες καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) (5 

στους/στις 8) ανέφεραν ότι δεν γίνεται απολογισμός δράσεων στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Αντιθέτως, οι περισσότεροι/ες διευθυντές/ριες (6 στους/στις 8) είπαν ότι 

γίνεται. Συνολικά, φαίνεται να υπερτερούν οι θετικές απαντήσεις (Πίνακας 5). 

Επίσης, σημαντική διαφορά παρουσιάζουν οι απαντήσεις μεταξύ καθηγητών/ριών 

και διευθυντών/ριών όσον αφορά την αναφορά προβλημάτων στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Ειδικότερα μόνο τρεις καθηγητές/ριες απάντησαν θετικά, σε αντίθεση με 
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τους/τις διευθυντές/ριες, που έξι απάντησαν θετικά, ένας/μία αρνητικά και ένας/μία 

ανέφερε ότι γίνεται απολογισμός δράσεων, αλλά συνοπτικά. Συνολικά φαίνεται να 

υπερτερούν οι απόψεις περί αναφοράς προβλημάτων (Πίνακας 6). 

Πίνακας 5: Γίνεται απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς; Απαντήσεις καθηγητών/ριών, 
διευθυντών/ριών και συνολικές απαντήσεις (Ερώτηση 6) 

 
Καθηγητές/ ριες Διευθυντές/ ριες Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 

Ναι 3 37,5% 6 75,0% 9 56% 
Όχι 5 62,5% 1 12,5% 6 38% 
Συνοπτικά     1 12,5% 1 6% 
Σύνολο 8 100,0% 8 100,0% 16 100% 

 

Αναφορικά με το αν κατατίθενται προτάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς για 

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή βελτίωση δράσεων και πρακτικών, οι θετικές και 

αρνητικές απαντήσεις των καθηγητών/ριών είναι μοιρασμένες. Και πάλι, όμως, 

υπερτερούν οι θετικές απαντήσεις των διευθυντών/ριών, με αποτέλεσμα και συνολικά 

να υπερτερούν οι θετικές απαντήσεις (Πίνακας 7). 

Πίνακας 6: Αναφέρονται προβλήματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς; Απαντήσεις 
καθηγητών/ριών, διευθυντών/ριών και συνολικές απαντήσεις (Ερώτηση 6) 

 
Καθηγητές/ριες Διευθυντές/ριες Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 

Ναι 2 25,0% 7 87,5% 9 56,25% 
Όχι 4 50,0% 1 12,5% 5 31,25% 
Επιφανειακά 1 12,5%     1 6,25% 
Ελεύθ. συζήτηση 1 12,5%     1 6,25% 
Σύνολο 8 100% 8 100% 16 100,00% 

Πίνακας 7: Κατατίθενται προτάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς; Απαντήσεις 
καθηγητών/ριών, διευθυντών/ριών και συνολικές απαντήσεις (Ερώτηση 6) 

 
Καθηγητές/ριες Διευθυντές/ριες Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 

Ναι 4 50% 6 75% 10 62,5% 
Όχι 4 50% 2 25% 6 37,5% 
Σύνολο 8 100% 8 100% 16 100,0% 

Πίνακας 8: Καταγράφονται σε πρακτικό οι απολογιστικές διαδικασίες στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς; Απαντήσεις καθηγητών/ριών, διευθυντών/ριών και συνολικές απαντήσεις (Ερώτηση 6) 

 
Καθηγητές/ριες Διευθυντές/ριες Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 

Ναι 2 25% 2 25% 4 25,0% 
Ναι, κάποια     2 25% 2  12,5% 
Όχι 6 75% 4 50% 10 62,50% 
Σύνολο 8 100% 8 100% 16 100,00% 

 

Στην ερώτηση για το αν καταγράφονται σε πρακτικό οι απολογιστικές 

δραστηριότητες του συλλόγου διδασκόντων υπερτερούν οι αρνητικές απαντήσεις σε 

καθηγητές/ριες και διευθυντές/ντριες. Δύο καθηγητές/ριες απάντησαν θετικά και οι 
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υπόλοιποι/ες αρνητικά. Από τους/τις διευθυντές/ριες δύο απάντησαν θετικά, δύο με 

επιφύλαξη («ναι, κάποια») και οι υπόλοιποι/ες αρνητικά. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες που τοποθετήθηκαν θετικά στην ερώτηση αυτή στην 

πλειονότητά τους έδωσαν σύντομες, μονολεκτικές απαντήσεις. Από αυτούς/ές που 

έδωσαν θετικές απαντήσεις ένας/μία καθηγητής/ρια έκανε λόγο για παρουσίαση των 

δράσεων του σχολείου με power point και καταγραφή τους σε πρακτικό και άλλος/η 

απάντησε μεν ότι συντάσσεται και πρακτικό, αλλά ο/η διευθυντής/ρια του ίδιου του 

σχολείου ανέφερε ότι η συζήτηση αυτή δεν καταγράφεται. Πιθανότατα ο/η 

συγκεκριμένος/η συμμετέχων/ουσα, που γενικότερα έδειχνε μεγάλο ενθουσιασμό για τη 

λειτουργία του σχολείου του/της, να απάντησε μηχανικά. Το ίδιο, βέβαια, είναι πιθανό 

να έχει συμβεί και με άλλες απαντήσεις.   

Από τα λεγόμενα των υποκειμένων της έρευνας φαίνεται ότι δεν γίνονται 

συστηματικές διαδικασίες αποτίμησης του έργου της σχολικής μονάδας. Γίνονται απλά 

συζητήσεις και κατατίθενται απόψεις.  

 

Η ερώτηση 7 διερευνούσε το αν στην αρχή του τρέχοντος διδακτικού έτους, στις 

πρώτες συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, έγινε αναφορά στην προηγούμενη 

σχολική χρονιά στο «τι πήγε καλά, τι όχι και γιατί». Στην ερώτηση αυτή οι 

περισσότεροι/ες καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) απάντησαν αρνητικά (5 στους/στις 8). 

Αυτοί/ές που απάντησαν θετικά μίλησαν για «ένα γενικό πλάνο, όχι συστηματικά…» ή 

για προβλήματα που είχαν με ένα τμήμα.  

Από αυτούς/ές που απάντησαν αρνητικά, δύο είπαν «όχι», ένας/μία έκανε λόγο για 

«πολύ γενικές επιφανειακές, τυπικές οι συνεδριάσεις, γίνονται για να γίνουν.. Δεν γίνεται 

δηλαδή απολογισμός, δεν γίνεται αξιολόγηση», ενώ άλλος/η ανέφερε ότι ο διευθυντής 

κάνει μια σχετική ενημέρωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο σύλλογος διδασκόντων την 

παρακολουθεί παθητικά. Σύμφωνα με μία άλλη τοποθέτηση, στην αρχή της εκάστοτε 

νέας χρονιάς προέχουν οι ενέργειες που θα φέρουν το σχολείο σε κατάσταση 

λειτουργίας και δεν υπάρχει χρόνος για διαδικασίες του είδους αυτού. Τονίζεται, όμως, 

η σταθερότητα του προσωπικού (το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές 

από έτος σε έτος), που έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρεται στη συνείδηση των 

εκπαιδευτικών ο απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς ως βιωμένη γνώση.  

Από τους/τις διευθυντές/ριες δύο απάντησαν «όχι», με εμφανή τη διάθεσή τους να 

μη δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις, οπότε και η ερευνήτρια δεν επέμεινε στο θέμα, ένας 

είπε «…Ε… πολύ συνοπτικά, πολύ συνοπτικά…», δίνοντας και αυτός/ή την εντύπωση ότι 

η ερώτηση τον/την είχε φέρει σε δύσκολη θέση και άλλος/η άλλη μίλησε για «Όχι 
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εξειδικευμένη, αναλυτική αναφορά, αλλά πολύ γενικά». Δύο απόψεις διευθυντών/ριών 

τονίζουν και πάλι τη σημασία της σταθερότητας του προσωπικού. Ανάλογη άποψη είχε 

εκφράσει και ένας/μία καθηγητής/ρια προερχόμενος/η από το σχολείο του/της ενός/μίας 

εξ αυτών.  

 

Η ερώτηση 8 εμμένει στο θέμα της ανατροφοδότησης του προγραμματισμού από 

την εκτίμηση της προηγούμενης χρονιάς. Ειδικότερα, ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αν, 

προκειμένου να δρομολογηθεί, αλλά και να ανατροφοδοτηθεί η συζήτηση για τον 

προγραμματισμό, διαβάστηκε πρακτικό του προηγούμενου έτους ή αν οι εκπαιδευτικοί 

εξέθεσαν τις απόψεις τους και αν οι απόψεις αυτές καταγράφηκαν σε πρακτικό του 

συλλόγου διδασκόντων. Με βάση προηγούμενες απαντήσεις των υποκειμένων, η 

ερώτηση αυτή κρίθηκε άνευ αντικειμένου για τρεις καθηγητές/ριες (φιλολόγους) και 

τρεις διευθυντές/ριες, επειδή είχαν ήδη δώσει αρνητική απάντηση. Όσον αφορά την 

ανάγνωση πρακτικού προηγούμενου έτους, με βάση και την προηγούμενη ερώτηση, το 

σύνολο των καθηγητών/ριών (φιλολόγων) τοποθετήθηκε αρνητικά, ενώ από τους/τις 

διευθυντές/ριες ένας/μία είπε ότι ο/η ίδιος/α είχε διαβάσει πρακτικό και οι υπόλοιποι/ες 

απάντησαν αρνητικά (Πίνακας 9). 

Πίνακας 9: Στην αρχή του διδακτικού έτους αναγνώστηκε πρακτικό με απολογισμό του 
προηγούμενου; Απαντήσεις καθηγητών/ριών και διευθυντών/ριών (Ερώτηση 8) 

Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 
όχι 15 94% 
ναι 1 6% 

Σύνολο 16 100% 

Πίνακας 10: Στην αρχή του διδακτικού έτους καταγράφηκαν απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με 
τον απολογισμό του προηγούμενου; Απαντήσεις καθηγητών/ριών και διευθυντών/ριών 

(Ερώτηση 8) 

Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 
όχι 14 87,50% 
ναι 1 6,25% 
φαντάζομαι 1 6,25% 
Σύνολο  16 100,00% 

 

Όσον αφορά την κατάθεση απόψεων από εκπαιδευτικούς, από τις απαντήσεις 

καθηγητών/τριών και διευθυντών/τριών φαίνεται να γίνεται μια γενικόλογη, 

επιφανειακή συζήτηση, ενώ σε μια μόνο περίπτωση ήταν πιο οργανωμένη.  

Όσον αφορά την καταγραφή σε πρακτικό της συζήτησης, το σύνολο των 

καθηγητών/ριών τοποθετήθηκε αρνητικά. Έξι από τους/τις οκτώ διευθυντές/ριες 

τοποθετήθηκαν αρνητικά (σε αυτήν και στην προηγούμενη ερώτηση). Μόνο ένας/μία 
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ανέφερε ότι συντάσσεται πρακτικό και ένας/μία άλλος/η απάντησε «φαντάζομαι 

καταγράφονται». Οι περισσότερες των απαντήσεων είναι αρνητικές (Πίνακας 10).  

5.2. Πώς αντιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας γενικής 

εκπαίδευσης την έννοια του προγραμματισμού 

Η ερώτηση 17 αφορούσε το πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες/ουσες 

εκπαιδευτικοί την έννοια του προγραμματισμού και τις διαδικασίες του. Ένας/μία 

καθηγητής/ρια (φιλόλογος), που με αφορμή άλλες ερωτήσεις είχε επισημάνει εμφατικά 

τη σημασία ύπαρξης οράματος στη σχολική μονάδα, προσδιόρισε τη διαδικασία του 

προγραμματισμού ως συζήτηση επί των αναγκών, προβλημάτων και αδυναμιών της 

σχολικής μονάδας, κατάθεση προτάσεων για δράσεις, προγραμματισμό των δράσεων, 

υλοποίησή τους και αξιολόγησή τους. Άλλοι/ες εξέφρασαν την έννοια του 

προγραμματισμού ως «πλάνο», «οργάνωση», «συζήτηση», «συνεργασία», γνώση εκ των 

προτέρων του τι θα υλοποιηθεί («να ξέρουμε από την αρχή…»), «έγκαιρη επιλογή και 

ημερολογιακή κατανομή επιλεγμένων δράσεων», «μία καλή πίεση» (με την έννοια της 

δέσμευσης σε ό,τι έχει αποφασισθεί), «ενθάρρυνση από τους συναδέλφους». Η 

τελευταία αυτή έκφραση είναι ασαφής. Αν η ενθάρρυνση προέρχεται από «τους 

συναδέλφους», ποιον ενθαρρύνουν; Εκτός εάν η έκφραση είναι εσφαλμένη –το 

πιθανότερο- και εννοείται να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να εμπλέκονται σε 

διαδικασίες προγραμματισμού. 

Άλλος/η συμμετέχων/ουσα δεν απάντησε στην ερώτηση, αλλά στο γιατί δεν 

υλοποιείται ο προγραμματισμός. Πιθανόν δεν μπορούσε να προσδιορίσει την έννοια, γι’ 

αυτό και είχε πει: «Να μας δείξει, βέβαια, κάποιος το δρόμο να το κάνουμε στην αρχή 

και να το λειτουργούμε». Στη συνέχεια της απάντησής του/της αναφέρθηκε στην 

αναγκαιότητα υλοποίησης προγραμματισμού, με «την έννοια της επιβολής», γιατί «όπου 

μπορεί ο άνθρωπος να λουφάρει, λουφάρει». Επίσης, άλλος/η συμμετέχων/ουσα 

συνέλαβε την έννοια του προγραμματισμού στο διδακτικό επίπεδο. Κατόπιν 

διορθωτικής παρέμβασης της ερευνήτριας μίλησε αρχικά για τον προγραμματισμό στο 

κεντρικό επίπεδο του υπουργείου παιδείας, όπου επεσήμανε ότι θα πρέπει να είναι 

«ξεκαθαρισμένοι οι στόχοι από το Σεπτέμβριο, αν όχι από το καλοκαίρι». Προφανώς δεν 

εννοεί τους στόχους, αλλά το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, σε διοικητικό αλλά και 

διδακτικό επίπεδο. Επεσήμανε ακόμη ότι ο προγραμματισμός σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας έπεται εκείνου του υπουργείου και κάνει «πιο εύκολο» και «πιο αποδοτικό» το 

85 
 



έργο των εκπαιδευτικών, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου ούτε στην έννοια του 

προγραμματισμού ούτε στο τι περιλαμβάνει η διαδικασία του. 

Με αναφορά στην έννοια του προγραμματισμού έγινε ακόμα λόγος από 

ορισμένους/ες συμμετέχοντες/ες και για αξιολόγηση των πεπραγμένων, για 

ανατροδοφότηση και για κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Ενδιαφέρον έχει η 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στη δήλωση: «με βάση αυτόν τον προγραμματισμό 

αναλαμβάνω να κάνω αυτό που είναι απαραίτητο για το σχολείο μου, τους 

εκπαιδευτικούς μου, τους μαθητές μου». Παρότι οι μαθητές καταλαμβάνουν την 

τελευταία θέση στην ιεράρχηση, θεωρούμε σημαντική και μόνη την αναφορά σε 

αυτούς, γιατί φάνηκε να τους αγνοούν οι υπόλοιποι/ες.  

Δύο από τους/τις διευθυντές/ριες ξεκίνησαν μιλώντας για τον προγραμματισμό σε 

διδακτικό επίπεδο και χρειάστηκε παρέμβαση της ερευνήτριας προκειμένου να 

επικεντρωθούν στο διοικητικό επίπεδο. Άλλοι/ες δύο προσδιόρισαν ότι 

προγραμματισμός είναι: «να προβλέπεις και να σχεδιάζεις κάτι το οποίο θα εξελιχθεί στο 

μέλλον» και «τι θα κάνει, πότε θα το κάνει, με ποιο τρόπο».  Οι υπόλοιποι/ες 

προσδιόρισαν τον προγραμματισμό με αναφορά στις διαδικασίες του. Δύο περιόρισαν 

τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας σε τυπικά θέματα. 

Όσον αφορά τις διαδικασίες του προγραμματισμού, δύο από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες αναφέρθηκαν σε ανάγκες ‒ένας/μία εξ αυτών μίλησε και για 

ιεράρχησή τους‒, ένας/μία μίλησε μόνο για ανατροφοδότηση επί της διαδικασίας, 

εννοώντας παρακολούθησή της και  άλλος/η επεσήμανε τη σημασία της εναρμόνισης 

των δράσεων σε διοικητικό και διδακτικό επίπεδο. 

Δύο από τους συμμετέχοντες/ουσες έδωσαν πρωταρχικό ρόλο σε θέματα 

προγραμματισμού στο διευθυντή της σχολικής μονάδας. Σε άλλη τοποθέτηση 

διευθυντή/ριας, με αναφορά στη «σχολική κοινότητα», επισημάνθηκε ότι κατά την 

κατάρτιση του προγραμματισμού πρέπει να λαμβάνεται «λίγο υπόψη» το ενδιαφέρον 

των παιδιών, των εμπλεκόμενων φορέων και των γονέων. Μνεία στους μαθητές και 

στις μαθήτριες («στα παιδιά») είχε κάνει και ένας/μία καθηγητής/ρια. Εδώ η σκέψη 

είναι περισσότερο προωθημένη, εφόσον γίνεται λόγος για «σχολική κοινότητα», έστω 

και αν τα ενδιαφέροντα των μελών της θα πρέπει να λαμβάνονται «λίγο υπόψη».  

Σε μία ακόμη τοποθέτηση διασυνδέεται η έννοια του προγραμματισμού με την 

καινοτομική προοπτική («Γενικά να είμαστε δεκτικοί στην αλλαγή») και σε άλλη, 

συσχετίζονται οι έννοιες «προγραμματισμός» και «στρατηγική».  

86 
 



5.2.1. Απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης σχετικά με 

το αν τηρούνται διαδικασίες προγραμματισμού στη σχολική τους μονάδα 

Η επόμενη ερώτηση 18 αφορούσε το αν τηρούνται στο πλαίσιο της σχολικής 

μονάδας όλες οι διαδικασίες που, κατά την άποψη των συμμετεχόντων/ουσών, 

συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό.  Ένας/μία των καθηγητών/ριών τόνισε με 

έμφαση την τήρηση των διαδικασιών προγραμματισμού στη σχολική του/της μονάδα, 

λέγοντας «Ναι, ναι, σχεδόν απαρέγκλιτα» και έσπευσε να αποδώσει την τήρηση αυτή 

στην επιμονή του διευθυντή, που εξαντλεί κάθε δυνατότητα, προκειμένου να τηρηθούν 

όσα από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν αποφασιστεί. 

Τέσσερις από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν ότι δεν τηρούνται οι 

διαδικασίες προγραμματισμού στη σχολική τους μονάδα. Ένας/μία είπε απλά «όχι» και 

δεν έδειξε διάθεση να αναφέρει κάτι παραπάνω, άλλος/η μετά το «όχι» συμπλήρωσε 

«δεν υπάρχει προγραμματισμός». Στη δεύτερη αυτή περίπτωση εμφανής από την 

απόλυτη αυτή τοποθέτηση είναι η αυστηρή αρνητική κριτική του/της 

συμμετέχοντος/ουσας για τη μη υλοποίηση διαδικασιών προγραμματισμού στη σχολική 

του/της μονάδα. Όπως δε διαφαίνεται και από άλλες απαντήσεις του ίδιου υποκειμένου 

διάχυτα αποδίδεται ευθύνη για την κατάσταση αυτή πρώτιστα στην έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και στην προβληματική λειτουργία του 

συλλόγου διδασκόντων, με την έννοια ότι συζητούνται μεν θέματα και λαμβάνονται 

αποφάσεις, αλλά δεν καταγράφονται και δεν είναι δεσμευτικές για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. 

Δύο άλλοι/ες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες αιτιολόγησαν τη μη υλοποίηση 

προγραμματισμού στη σχολική τους μονάδα αποδίδοντάς τη στην αδιαφορία των 

εκπαιδευτικών και στην απροθυμία τους να υλοποιήσουν ό,τι έχουν αποφασίσει ή στο 

διευθυντή που δεν ζητάει τη «γνώμη του συλλόγου … για θέματα προγραμματισμού». 

Τέλος, άλλος/η απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση, αναφερόμενος/η στο υπουργείο, 

που «εκπλήσσει» τους εκπαιδευτικούς, όταν στη μέση της σχολικής χρονιάς τούς 

υποχρεώνει να κάνουν αλλαγές.  

Οι απαντήσεις των διευθυντών/ριών διαφοροποιούνται από εκείνες των 

καθηγητών/ριών στο ότι κινούνται από την πολύ θετική δήλωση έως την θετική με 

επιφύλαξη. Κάποιοι/ες είπαν ότι τηρούνται «σε πολύ μεγάλο βαθμό» ή και με 

«αυστηρότητα» (ο/η συγκεκριμένος/η, όμως, είχε αναφερθεί στην τήρηση τυπικών 

διαδικασιών) ή ότι τις τηρούν «όσο μπορούν» ή και «άτυπα». 
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Ο/η διευθυντής/ρια που με βάση τις προηγούμενες απαντήσεις του/της φάνηκε να 

τηρεί ουσιαστικές προγραμματιστικές διαδικασίες (αυτό διασταυρώθηκε και από τις 

απαντήσεις εκπαιδευτικού του ίδιου σχολείου) ήταν συγκρατημένος/η στην απάντησή 

του/της. Ανέφερε «τηρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό» και προσέθεσε ότι δεν υπάρχει 

«τυπική καταγραφή», αλλά ακολουθείται η «πεπατημένη». Μίλησε για μόνιμο 

προσωπικό με «κουλτούρα» προγραμματισμού, που «μπορεί να παρακολουθεί και να 

ρυθμίζει τα πράγματα» και αναφέρθηκε σε μια καλή πρακτική που συνίστανται στην 

κατανομή και ανάθεση ρόλων στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας των μαθημάτων αλλά και τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για συμμετοχή τους σε προγράμματα ή διαγωνισμούς.  

5.3. Παιδαγωγικές δράσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής 

εκπαίδευσης 

Η ερώτηση 12 αφορούσε την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στη σχολική 

μονάδα, κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος. Το σύνολο των υποκειμένων της 

έρευνας απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή. Έγινε λόγος για συμμετοχή στα 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, σε άλλα προγράμματα (ACSTAC, που 

αποτελεί προσομοίωση επιστημονικού συνεδρίου, Μοντέλο του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών, επίσης, μαθητικό συνέδριο-προσομοίωση των εργασιών του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, πρόγραμμα σε συνεργασία με το CERN κ.ά.), εκπαιδευτικές 

ανταλλαγές με χώρες του εξωτερικού, υλοποίηση διδακτικών επισκέψεων σε μουσεία ή 

αλλού, διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, αθλητικές δραστηριότητες, ενημέρωση 

των μαθητών από ειδικούς, πρόσκληση λογοτεχνών στα σχολεία, συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς και διακρίσεις σε αυτούς, έκδοση μαθητικών εφημερίδων, συμμετοχή σε 

φεστιβάλ δήμου, λειτουργία λεσχών ανάγνωσης, πρόσκληση ΑΜΕΑ σε σχολείο για 

θεατρική παράσταση, και ειδικά για τα γενικά λύκεια, συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Euroscola, στις ενημερωτικές εκδηλώσεις Πανεπιστημίων σε θέματα σπουδών και 

σταδιοδρομίας, σε αγώνες επιχειρηματολογίας κ.ά.  

Έγινε, επίσης, λόγος για πρωτοβουλία που αφορούσε τη διαμόρφωση της σχολικής 

αυλής, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του συνόλου των μελών της σχολικής 

κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και για ομάδα εθελοντισμού σε μια 

σχολική μονάδα (Γυμνάσιο), που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία εκπαιδευτικού, 

απαρτίζεται από μαθητές και εκπαιδευτικούς, λειτουργεί πέντε χρόνια και αναπτύσσει 

διάφορες εθελοντικές δράσεις, μεταξύ αυτών, τα τελευταία χρόνια, και η συγκέντρωση 
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τροφίμων με τα οποία ενισχύονται άπορες οικογένειες μαθητών/ριών αλλά και άλλες 

της τοπικής κοινωνίας. 

Τέλος, θα πρέπει να δεχθούμε ότι θα υπήρχαν και άλλες δράσεις τις οποίες 

υλοποίησαν οι σχολικές μονάδες, αλλά δεν τις ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, διότι δεν τις 

θυμήθηκαν ή δεν τις είχαν πληροφορηθεί, επειδή δεν γίνονται συστηματικές 

απολογιστικές διαδικασίες στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων. 

 

Η ερώτηση 13 ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να διευκρινίσουν αν όλες οι 

δράσεις που υλοποιήθηκαν στο σχολείο τους υπάγονταν στα θεσμοθετημένα από το 

υπουργείο παιδείας προγράμματα ή υλοποιήθηκαν και δράσεις που τις πρότειναν οι 

εκπαιδευτικοί και ζητήθηκε έγκριση για την υλοποίησή τους από προϊσταμένη 

διοικητική αρχή. Σκοπός της ερώτησης ήταν να διερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και πέρα από τα προτεινόμενα στο θεσμικό πλαίσιο. 

Οι μισοί/ές από τους/τις καθηγητές/ριες (φιλολόγους) (4 από τους/τις 8), ανέφεραν 

ότι υλοποίησαν δράσεις από αυτές που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο. Ένας/μία 

μάλιστα δικαιολόγησε την επιλογή αυτή, αναφερόμενος/η στη δεσμευτικότητα του 

θεσμικού πλαισίου («είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά, γιατί καμιά φορά μπορεί να 

εκτεθούμε κιόλας»). Άλλος/η ανέφερε ως μη θεσμοθετημένη δράση την πρόσκληση 

ΑΜΕΑ στο σχολείο, για την οποία μάλιστα είχε ενημερωθεί, αλλά και προσκληθεί να 

την παρακολουθήσει η δημοτική αρχή. Σε ερώτηση αν είχε δοθεί έγκριση γι’ αυτή τη 

δράση ο/η συμμετέχων/ουσα, αρχικά είπε ναι, αλλά σε επανάληψη της ερώτησης 

χαριτολογώντας και γελώντας υποδήλωσε την άγνοιά του/της να απαντήσει επ’ αυτού. 

Άλλος/η προσδιόρισε ως μη θεσμοποιημένες δράσεις διάφορες ενημερώσεις που 

γίνονται στους μαθητές με πρωτοβουλία του σχολείου και άλλος/η δήλωσε ότι 

υλοποιήθηκαν και μη προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο δράσεις που «πρότειναν 

κάποιοι συνάδελφοι, που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ευαισθησίες σε κάποιους τομείς», 

αλλά έδειξε ότι δεν ήθελε ή δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τι ακριβώς δράσεις 

εννοούσε. Τέλος, ένας/μία αναφέρθηκε σε πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών για 

μαθήματα γλώσσας σε μαθητές Ρομά. Για τη συγκεκριμένη δράση του σχολείου, 

προϊσταμένη διοικητική αρχή αρνήθηκε να χορηγήσει έγκριση, γιατί «δεν υπήρχε 

θεσμοθετημένος τρόπος» υλοποίησής της. Κατόπιν τούτου η δράση υλοποιήθηκε άτυπα. 

Με βάση τις ερωτήσεις που δόθηκαν ορισμένοι εκπαιδευτικοί υλοποιούν και 

δράσεις που δεν προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και μάλιστα καθ’ υπέρβασή του, 

χωρίς δηλαδή τυπική έγκριση. Έτσι υλοποιήθηκε η δράση με τους μαθητές Ρομά, 

πιθανόν και η πρόσκληση των ΑΜΕΑ στο σχολείο. Γενικά η «είσοδος τρίτων στη 
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σχολική μονάδα» απαιτεί ειδική άδεια από το υπουργείο παιδείας. Αν είχε γίνει η 

διαδικασία αυτή, σίγουρα θα τη θυμόταν ο/η εκπαιδευτικός και θα την ανέφερε. 

Περισσότεροι/ες από τους/τις μισούς/ές διευθυντές/ριες (5 στους/τις 8) ανέφεραν 

ότι υλοποιούν ό,τι προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Οι υπόλοιποι/ες τρεις έκαναν 

λόγο για πρόσκληση προσκόπων στο σχολείο, διοργάνωση εορτής για τα σαράντα 

χρόνια του σχολείου, διοργάνωση ομιλιών-σεμιναρίων για γονείς, πρόσκληση 

θεατρικής ομάδας στο σχολείο, σεμινάρια σε μαθητές, αλλά και διαμόρφωση χώρου 

του σχολείου σε κήπο, τον οποίο καλλιεργούν οι μαθητές. Οι διευθυντές/ριες δήλωσαν 

ότι όλες αυτές οι δράσεις αποτελούσαν πρωτοβουλία του σχολείου και υλοποιήθηκαν 

με έγκριση από προϊσταμένη αρχή. Εκτός από την πρόσκληση θεατρικής ομάδας, για 

την οποία έγινε σαφής αναφορά σε έγκριση από το υπουργείο παιδείας και τη 

διοργάνωση γιορτής στο σχολείο, οι λοιπές δράσεις είναι πιθανόν να υλοποιήθηκαν όχι 

με απόλυτα τυπικό τρόπο. 

5.4. Απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης για 

την επιμόρφωσή τους ως αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων 

Όσον αφορά το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως αρμοδιότητας του 

συλλόγους διδασκόντων, αρχικά, με την ερώτηση 14, διερευνήθηκε αν ο σύλλογος 

διδασκόντων κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος είχε συνεδριάσει, για να συζητήσει 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και τον τρόπο κάλυψής τους, αν ελήφθη 

απόφαση, συνετάχθη πρακτικό και υλοποιήθηκε η απόφαση.  

Το σύνολο των καθηγητών/ριών (φιλολόγων) που πήραν μέρος στην έρευνα έδωσε 

αρνητική απάντηση ως προς τη συζήτηση, κατά συνέπεια δεν ετέθη θέμα λήψης 

απόφασης, σύνταξης πρακτικού και υλοποίησης της απόφασης (Πίνακας 11). 

Πίνακας 11: Τέθηκε στο σύλλογο διδασκόντων θέμα σχετικά με την επιμόρφωση των μελών 
του; Απαντήσεις καθηγητών/ριών (Ερώτηση 14) 

 

Θέμα στο 
σύλλογο Λήψη απόφασης Σύνταξη 

πρακτικού 
Υλοποίηση 
απόφασης 

Ναι 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Όχι 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 
Σύνολο  8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 

 

Από τους/τις διευθυντές/ριες (Πίνακας 12) τέσσερις απάντησαν αρνητικά. 

Αναφέρθηκε δε ότι τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης του 

συλλόγου διδασκόντων και ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί που είχαν ανάγκη επιμόρφωσης 

άρχισαν να παρακολουθούν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αναφέρθηκε ακόμα 
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ότι σε ένα σχολείο, όταν μπήκαν διαδραστικοί πίνακες, ένας εκπαιδευτικός ενημέρωσε 

όσους δεν γνώριζαν τη χρήση τους, ενώ δύο των συμμετεχόντων/ουσών είπαν ότι 

έγιναν συζητήσεις στο σύλλογο διδασκόντων και ορισμένοι εκπαιδευτικοί προαιρετικά 

παρακολούθησαν επιμορφωτικές συναντήσεις που προσφέρονταν από πρόσωπα ή 

φορείς εκτός της σχολικής μονάδας. Τονίστηκε όμως ότι «δεν υπάρχει τάση να 

επιβληθεί κάτι από μέρους του συλλόγου ... Πάντα γίνεται σε μια προαιρετική βάση για τη 

βελτίωση».  

Πίνακας 12: Τέθηκε στο σύλλογο διδασκόντων θέμα σχετικά με την επιμόρφωση των μελών 
του; Απαντήσεις διευθυντών/ριών (Ερώτηση 14) 

 

Θέμα στο 
σύλλογο 

Λήψη 
απόφασης 

Σύνταξη 
πρακτικού 

Υλοποίηση 
απόφασης 

Ναι  4 50,0% 2 25,0% 2 25,0% 1 12,5% 
Όχι 4 50,0% 6 75,0% 6 75,0% 7 87,5% 
Σύνολο  8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 

 

Δύο διευθυντές/ριες τοποθετήθηκαν θετικά. Ένας/μία ανέφερε ότι συζητήθηκε το 

θέμα στο σύλλογο διδασκόντων, σε προηγούμενη χρονιά, ελήφθη απόφαση και 

υλοποιήθηκε. Από τα λεγόμενά του/της συνάγεται ότι η δράση αυτή ενέπιπτε στις 

δράσεις του προγράμματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Άλλος/η έκανε 

λόγο για λήψη απόφασης από το σύλλογο διδασκόντων, η οποία όμως δεν 

υλοποιήθηκε, χωρίς υπαιτιότητα της σχολικής μονάδας. Έκανε, επίσης, λόγο για μη 

τυπική πρωτοβουλία του συλλόγου διδασκόντων, η οποία δεν καταγράφηκε σε 

πρακτικό, αλλά ήταν ουσιαστική και υλοποιήθηκε. Ειδικότερα, έγιναν συναντήσεις 

αλληλοεπιμόρφωσης των μελών του συλλόγου διδασκόντων σε διάφορα θέματα, με 

εισηγητές που εναλλάσσονταν. Η δράση αυτή, όμως, εξ όσων γνωρίζουμε δεν ήταν 

πρωτοβουλία του συλλόγου διδασκόντων αλλά του/της διευθυντή/ριας. 

 

Η ερώτηση 15 αφορούσε το αν έχουν επιμορφωτικές ανάγκες οι 

συμμετέχοντες/ουσες, αν έχουν θέσει το θέμα αυτό στο σύλλογο διδασκόντων και, σε 

περίπτωση θετικής απάντησης, αν ελήφθη απόφαση, συνετάχθη σχετικό πρακτικό και 

υλοποιήθηκε η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων (Πίνακας 13). 

Οι καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) στο σύνολό τους απάντησαν ότι έχουν 

επιμορφωτικές ανάγκες, αλλά δεν τις έχουν εκφράσει στο σύλλογο διδασκόντων. 

Ένας/μία, μάλιστα, συνέδεσε την ανάγκη αυτή με το εύρος των διδακτικών 

αντικειμένων που έχει ανατεθεί στον κλάδο των φιλολόγων και πρόσθεσε ότι κατά τα 

πρώτα χρόνια της υπηρεσίας του/της στην εκπαίδευση αναλάμβανε διαφορετικά 
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διδακτικά αντικείμενα. Όταν, όμως, συμπλήρωσε κάποια χρόνια προϋπηρεσίας άρχισε 

πλέον να επιλέγει το τι θα διδάξει και τι όχι.  

Πίνακας 13: Υπάρχουν επιμορφωτικές ανάγκες, εκφράζονται στο σύλλογο διδασκόντων, 
λαμβάνεται απόφαση για κάλυψή τους, συντάσσεται πρακτικό, υλοποιείται η απόφαση; 

Απαντήσεις καθηγητών/ριών (Ερώτηση 15) 

Καθηγητές/ριες 
 Ανάγκη 

επιμόρφωσης 
Έκφραση στο 
σύλ. διδασκ. 

Λήψη 
απόφασης 

Σύνταξη 
πρακτικού 

Υλοποίηση 
απόφασης 

Ναι 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Όχι 0 0,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 
Σύνολο  8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 

 

Αναφορικά με το γιατί δεν εκφράζουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, ένας/μία 

ανέφερε ότι «η επιμόρφωση είναι καθαρά δικό μου προσωπικό θέμα» και άλλος/η 

«ζήτησα κάποια βοήθεια, η οποία μου δόθηκε από συνάδελφο» (αυτό συνέβη μετά την 

τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στο σχολείο και επειδή ο/η συγκεκριμένος/η 

συμμετέχων/ουσα δεν γνώριζε τη χρήση τους). Άλλος/η φάνηκε να προβληματίζεται, 

επειδή δεν είχε αναφέρει στο σύλλογο διδασκόντων τις επιμορφωτικές του/της ανάγκες 

και αναρωτήθηκε αναστοχαζόμενος/η «γιατί να μην είναι συλλογικό…». 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι τοποθετήσεις δύο από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες που ανέφεραν ότι δεν εξέφρασαν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες 

στο σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες γι’ αυτούς/ές 

αντιδράσεις εκ μέρους των συναδέλφων τους, που μπορεί να οδηγούσαν ακόμα και σε 

παρεξηγήσεις. «…υπάρχει μία θυμηδία στο θέμα… λειτουργούμε λίγο σαν μαθητές… 

υπάρχει πάντα το κάζο… να μην είσαι ο σπασίκλας … Υπάρχει ένας δισταγμός. Δεν ξέρω, 

μερικοί το βλέπουνε λίγο καχύποπτα… Μερικές φορές και εγώ έχω ξεκινήσει τη συζήτηση 

αυτή…, όχι στα πλαίσια μιας συνεδρίασης, σε προσωπικό έτσι επίπεδο και ενώ ξεκινάμε 

έτσι με καλές προθέσεις, κάποια στιγμή παρεξηγιόμαστε κιόλας, δεν ξέρω γιατί… 

θεωρούν ότι εμείς πάμε να το παίξουμε έξυπνοι/ες; Ή τέλος πάντων μη χαλάς κάποια 

πράγματα, καλό είναι όπως είναι…».  

Ανάλογη άποψη διατύπωσε και ένα άλλο υποκείμενο της έρευνας στην απάντησή 

του/της σε άλλη ερώτηση. Αναφέρθηκε στην «ενδοσχολική επιμόρφωση», αλλά τόνισε 

ότι «δύσκολα ένας σύλλογος αποφασίζει να το εφαρμόσει… οφείλεται στο ότι κάποιοι, 

πολλοί από εμάς μάλλον είμαστε λίγο διστακτικοί στο να εκθέσουμε τις αδυναμίες μας, 

οπότε δεν βλέπουμε καθόλου την ανάγκη μας και βαδίζουμε στην ήδη πεπατημένη… το 

κάνω τόσα χρόνια, εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί ζήτημα… το κάνω καλά… πρέπει λίγο 

να ξεκολλήσουμε και εμείς οι ίδιοι και να δεχθούμε ότι έχουμε την ανάγκη να 
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επιμορφωθούμε.» Επιφυλάξεις του είδους αυτού εξέφρασε και άλλο υποκείμενο, μετά 

το πέρας της συνέντευξης, ενώ είναι πιθανό και άλλοι/ες να συμμερίζονταν τις απόψεις 

αυτές, αλλά να μην τις διατύπωσαν.  

Και οι διευθυντές/ριες στο σύνολό τους δήλωσαν ότι έχουν επιμορφωτικές 

ανάγκες. Ένας/μία ανέφερε επιμορφωτική του/της ανάγκη σε θέματα νομοθεσίας, λόγω 

συχνών αλλαγών του θεσμικού πλαισίου και της αδυναμίας των διευθυντών, ιδιαίτερα 

των νέων, να τις παρακολουθήσουν, επειδή είναι αναγκασμένοι να καταγίνονται με τα 

πολλά καθημερινά ζητήματα (Πίνακας 14).  

Πίνακας 14: Υπάρχουν επιμορφωτικές ανάγκες, εκφράζονται στο σύλλογο διδασκόντων, 
λαμβάνεται απόφαση για κάλυψή τους, συντάσσεται πρακτικό, υλοποιείται η απόφαση; 

Απαντήσεις διευθυντών/ριών (Ερώτηση 15) 

Διευθυντές/ριες 
 Ανάγκη 

επιμόρφωσης 
Έκφραση στο 
σύλ. διδασκ. 

Λήψη 
απόφασης 

Σύνταξη 
πρακτικού 

Υλοποίηση 
απόφασης 

Ναι 8 100,0% 5 62,5% 3 37,5% 1 12,5% 3 37,5% 
Όχι 0 0,0% 3 37,5% 5 62,5% 7 87,5% 5 62,5% 
Σύνολο  8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 

 

Πέντε από τις/τους συμμετέχοντες/ουσες είπαν ότι ανέφεραν στο σύλλογο 

διδασκόντων ή/και συζήτησαν επιμορφωτική τους ανάγκη. Η ερευνήτρια γνωρίζει ότι 

οι τρεις από τους πέντε αναφέρονται σε επιμορφωτική ανάγκη σχετική με την 

υλοποίηση εγκυκλίων του υπουργείου παιδείας (για τη θεματική εβδομάδα και τις 

συνθετικές δημιουργικές εργασίες). Στις δύο δε από αυτές τις περιπτώσεις το σχολείο 

ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολικής συμβούλου. Μόνο 

στη μία η πρωτοβουλία προερχόταν από το σχολείο. Τρεις από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν ότι έλαβε απόφαση για επιμόρφωση ο σύλλογος 

διδασκόντων, η οποία και υλοποιήθηκε, αλλά μόνο σε μία από τις περιπτώσεις αυτές 

συνετάχθη πρακτικό. Άλλος/η από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες διευθυντές/ριες στην 

προσπάθειά του/της μάλλον να δικαιολογήσει την απροθυμία των εκπαιδευτικών να 

θέσουν θέματα σχετικά με την επιμόρφωσή τους μίλησε για «…δυσπιστία ως προς το 

αποτέλεσμα» και για το αν αξίζει τον κόπο να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός το χρόνο του, 

επειδή αυτό που του προσφέρεται είναι αναντίστοιχο προς τις ανάγκες του στην τάξη.  

Το σύνολο των υποκειμένων της έρευνας δήλωσε ότι έχει επιμορφωτικές ανάγκες. 

Το 1/3 (5 στους/στις 16) περίπου των συμμετεχόντων/ουσών έκαναν λόγο στο σύλλογο 

διδασκόντων περί επιμορφωτικών αναγκών, αλλά σε τρεις περιπτώσεις ελήφθη 

απόφαση και υλοποιήθηκε. Σημειωτέον ότι μόνο διευθυντές/ριες δήλωσαν ότι συζητούν 

επιμορφωτικές ανάγκες, όχι καθηγητές/ριες τάξης, ενώ και στις τρεις περιπτώσεις κατά 
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τις οποίες ελήφθη απόφαση και υλοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση, αυτή 

αφορούσε θέματα διοικητικά και όχι διδακτικά-παιδαγωγικά (Πίνακας 15).  

Πίνακας 15: Υπάρχουν επιμορφωτικές ανάγκες, εκφράζονται στο σύλλογο διδασκόντων, 
λαμβάνεται απόφαση για κάλυψή τους, συντάσσεται πρακτικό, υλοποιείται η απόφαση; 

Απαντήσεις καθηγητών/ριών & διευθυντών/ριών (Ερώτηση 15) 

Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 
 Ανάγκη 

επιμόρφωσης 
Έκφραση στο 
σύλ. διδασκ. 

Λήψη 
απόφασης 

Σύνταξη 
πρακτικού 

Υλοποίηση 
απόφασης 

Ναι 16 100,0% 5 31,25% 3 18,75% 1 6,25% 3 18,75% 
Όχι 0 0,0% 11 68,75% 13 81,25% 15 93,75% 13 81,25% 
Σύνολο  16 100,0% 16 100,0% 16 100,0% 16 100,0% 16 100,0% 

 

Με την ερώτηση 16 διερευνήθηκε η γνώση των εκπαιδευτικών επί του θεσμικού 

πλαισίου και αναφορικά με την αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων σε θέματα 

επιμόρφωσής τους. Περισσότεροι/ες από τους/τις μισούς/ές καθηγητές/ριες 

(φιλολόγους) φάνηκε να αγνοούν την αρμοδιότητα αυτή του συλλόγου διδασκόντων 

(Πίνακας 16). Δύο μόνο από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν με βεβαιότητα ότι 

τη γνωρίζουν (με αναφορά του/της ενός/μίας εξ αυτών και στο θεσμό της ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης), δύο απάντησαν ότι νομίζουν πως ο σύλλογος διδασκόντων έχει την 

αρμοδιότητα αυτή, ένας/μία ότι νομίζει πως δεν την έχει, ένας/μία ότι δεν την έχει και 

δύο ότι δεν γνωρίζουν εάν την έχει· ένας/μία μάλιστα εξ αυτών έδειξε να εκπλήσσεται 

από την άγνοιά του/της και συμπλήρωσε «Θέλω επιμόρφωση». Αξιοσημείωτο είναι ότι 

ένα από τα υποκείμενα που δήλωσαν ότι νομίζουν πως ο σύλλογος διδασκόντων έχει 

αρμοδιότητα σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών έσπευσε να κάνει λόγο για 

«ενθάρρυνση του διευθυντή», εννοώντας μάλλον ότι δεν μπορεί από μόνος του ο 

σύλλογος διδασκόντων να χειριστεί τα θέματα επιμόρφωσης των μελών του. 

Πίνακας 16: Έχει αρμοδιότητα ο σύλλογος διδασκόντων σε θέματα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών; (Ερώτηση 16) 

 
Καθηγητές/ριες Διευθυντές/ριες Καθηγητές & Διευθυντές 

Ναι (βέβαια) 2 25,0% 4 50,0% 6 37,50% 
Νομίζουν ναι 2 25,0% 1 12,5% 3 18,75% 
Νομίζει όχι 1 12,5%     1 6,25% 
Δεν 
γνωρίζουν/θυμούνται 2 25,0% 2 25,0% 4 25,00% 
Όχι 1 12,5% 1 12,5% 2 12,50% 
Σύνολο  8 100,0% 8 100,0% 16 100,00% 

 

Οι απαντήσεις των διευθυντών/ριών δεν διαφέρουν πολύ από εκείνες των 

καθηγητών/ριών (Πίνακας 16). Οι μισοί/ές των συμμετεχόντων/ουσών απάντησαν ότι 

έχει ο σύλλογος διδασκόντων βάσει του θεσμικού του πλαισίου αρμοδιότητα σε θέματα 
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επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και δύο εξ αυτών αναφέρθηκαν στο θεσμό της 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Ένας/μία δήλωσε ότι δεν θυμάται. Απέφυγε μάλλον να πει 

ότι δεν γνωρίζει, γιατί ως διευθυντής/ρια όφειλε να γνωρίζει, ενώ άλλος/η εμφανώς 

ήρθε σε δύσκολη θέση, λόγω της άγνοιάς του/της, και σιώπησε, οπότε η ερευνήτρια 

προχώρησε σε επόμενη ερώτηση. Τέλος, ένας/μία απάντησε ότι δεν έχει ο σύλλογος 

διδασκόντων την αρμοδιότητα αυτή.  

5.5. Απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης για το 

διοικητικό τους έργο και τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων 

Με την ερώτηση 1 τέθηκε στους συμμετέχοντες/ουσες το θέμα του εάν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν διοικητικό έργο και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, τι είδους 

διοικητικό έργο επιτελούν. Το σύνολο σχεδόν των συμμετεχόντων/ουσών απάντησε ότι 

οι εκπαιδευτικοί έχουν διοικητικό έργο (8 στους/στις 8 καθηγητές/ριες και 7 στους/στις 

8 διευθυντές/ριες, Πίνακας 17), αλλά έχουν ταυτίσει το σύνολο του διοικητικού έργου 

του σχολείου, συνακόλουθα και του εκπαιδευτικού, με γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

το έχουν περιορίσει σε αυτές. Ορισμένοι/ες μάλιστα απέδωσαν την αναγκαιότητα 

επιτέλεσης διοικητικού έργου από τους εκπαιδευτικούς στην απουσία γραμματειακής 

υποστήριξης στο σχολείο. Επιπροσθέτως, ένας/μία εκπαιδευτικός συσχέτισε το 

διοικητικό του/της έργο με νόμους και αποφάσεις, προφανώς όχι των εκπαιδευτικών, 

αλλά του υπουργείου παιδείας. 

Ως διοικητικό έργο του εκπαιδευτικού ανέφεραν οι συμμετέχοντες/ουσες τυπικές 

εργασίες (καταγραφή των απουσιών των μαθητών, τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, 

ενημέρωση του myschool, έκδοση πιστοποιητικών κ.ά.) Αναφέρθηκε, όμως, ως 

διοικητικό έργο και η ενημέρωση γονέων και η διαδικασία βαθμολόγησης, θέματα 

δηλαδή που ευθέως άπτονται του διδακτικού έργου. Αναφορικά με τη βαθμολόγηση  

θεωρούμε ότι έγινε λόγος για το γραμματειακό μέρος της (καταχώριση της 

βαθμολογίας στις καρτέλες των μαθητών, έκδοση ελέγχων επίδοσης κ.λπ.). 

Πίνακας 17: Έχει διοικητικό έργο ο εκπαιδευτικός; (Ερώτηση 1) 

 
Καθηγητές/ριες Διευθυντές/ριες Καθηγητές & Διευθυντές 

Ναι 8 100% 7 87,5% 15 94% 
Όχι 0 0% 1 12,5% 1 6% 
Σύνολο 8 100% 8 100,0% 16 100% 

 

Επιπροσθέτως, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών προκύπτει ότι το το 

γραμματειακό γραφειοκρατικό έργο είναι καθήκον του διευθυντή. Υπό την έννοια 
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αυτή, ο/η διευθυντής/ρια που αρνήθηκε ότι έχουν διοικητικό έργο οι εκπαιδευτικοί 

εννοούσε μάλλον ότι ο διευθυντής έχει την ευθύνη των γραφειοκρατικών διαδικασιών 

και όχι οι εκπαιδευτικοί. Σε μία περίπτωση καθηγητή/ριας αναφέρθηκε ότι το 

διοικητικό έργο του σχολείου είναι έργο διευθυντή και εκπαιδευτικών, αλλά και εδώ 

γίνεται λόγος πρώτα για το διευθυντή· άρα, πρώτιστα αυτός οφείλει να το 

διεκπεραιώσει. 

Φαίνεται να ταυτίζονται οι απόψεις καθηγητών/ριών και διευθυντών/ριών στο ότι 

διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών είναι η διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών του σχολείου. Ωστόσο, οι απόψεις δύο συμμετεχόντων/ουσών, και 

μάλιστα καθηγητών/ριών διέφεραν, γιατί ανέφεραν ως διοικητικό τους έργο «τη λήψη 

και την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν, …την οργάνωση και διοίκηση της σχολικής 

μονάδας» και  τη «συμμετοχή σε συνεδριάσεις… του συλλόγου διδασκόντων… γιατί 

τίθενται θέματα και λαμβάνονται αποφάσεις». Είναι οι μόνοι/ες εκπαιδευτικοί που 

αναφέρονται στην ευρύτερη και ουσιαστικότερη διάσταση του διοικητικού τους έργου, 

στην αποφασιστική τους αρμοδιότητα στο σύλλογο διδασκόντων.  

 

Η ερώτηση 2 αφορούσε το αν πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός διοικητικό έργο. Η 

πλειονότητα των καθηγητών/ριών έδωσε αρνητική απάντηση (Πίνακας 18). Όσοι/ες 

τοποθετήθηκαν αρνητικά υποστήριξαν ότι το διοικητικό έργο λειτουργεί εις βάρος του 

διδακτικού και παιδαγωγικού. Ένας/μία τόνισε ότι έργο του εκπαιδευτικού είναι να 

«ασχολείται με τα παιδιά, όχι με τα χαρτιά…»), άλλος/η θεώρησε υπερβολική την 

άρνηση από πλευράς του εκπαιδευτικού να ασκεί διοικητικό έργο, εφόσον αυτό δεν 

αποβαίνει εις βάρος των διδακτικών του καθηκόντων. Η θετική τοποθέτηση 

αιτιολογήθηκε ως ανατροφοδότηση «του δικού του» έργου, δηλαδή του διδακτικού 

έργου, γιατί «μαθαίνει για τους νόμους, μαθαίνει το πλαίσιο στο οποίο κινείται».  

Ένας/μία συμμετέχων/ουσα που στην προηγούμενη ερώτηση χαρακτήρισε ως 

διοικητικό έργο τη «συμμετοχή σε συνεδριάσεις» του συλλόγου διδασκόντων, «γιατί 

τίθενται θέματα και λαμβάνονται αποφάσεις», στην ερώτηση αυτή απάντησε «όχι, 

νομίζω, δεν θα έπρεπε να έχει διοικητικό έργο», γιατί ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να 

περιορίζεται «στον παιδαγωγικό του ρόλο». Ενδεχομένως, το υποκείμενο αυτό δεν έχει 

ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τη λειτουργία του συλλόγου, διότι από το συνδυασμό 

των δύο απαντήσεων προκύπτει ότι δεν επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να έχει λόγο στη 

λειτουργία του σχολείου, κάτι προφανώς απορριπτέο.  

Στις απαντήσεις των διευθυντών/ριών κυριαρχούν οι θετικές τοποθετήσεις 

(Πίνακας 18). Οι σχετικές αιτιολογήσεις αναφέρονται σε βελτίωση του διδακτικού 
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έργου του εκπαιδευτικού από τη γνώση διοικητικών θεμάτων, στο ότι είναι απαραίτητες 

στον εκπαιδευτικό γνώσεις αναφορικά με τη διοίκηση του σχολείου και τη νομοθεσία, 

για προστασία του, γιατί με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο η παροχή 

διοικητικού έργου δεν είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά και γιατί η ενασχόληση του 

εκπαιδευτικού με διοικητικό έργο τον προετοιμάζει για ιεραρχική ανέλιξη.  

Πίνακας 18: Πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός διοικητικό έργο; (Ερώτηση 2) 

 
Καθηγητές/ριες Διευθυντές/ριες Καθηγητές/ριες & Διευθυντές/ριες 

Ναι 2 25,0% 4 50,0% 6 37,50% 
Όχι τόσο πολύ 1 12,5% 2 25,0% 3 18,75% 
Όχι απαραίτητα     1 12,5% 1 6,25% 
Όχι  5 62,5% 1 12,5% 6 37,50% 
Σύνολο 8 100,0% 8 100,0% 16 100,00% 

 

Η αρνητική απάντηση προέρχεται από τον/την διευθυντή/ρια που και στην 

προηγούμενη ερώτηση είχε δηλώσει ότι ο καθηγητής τάξης δεν έχει διοικητικό έργο, 

στην οποία αποδώσαμε την έννοια ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να 

διεκπεραιώνει τα γραφειοκρατικά θέματα.  

Οι υπόλοιποι εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά το αν πρέπει οι καθηγητές/ριες 

να έχουν διοικητικό έργο, έως του σημείου της κάθετης άρνησης. Αντίρρηση κυρίως 

εγείρεται ως προς την ανάθεση μεγάλου όγκου διοικητικού, δηλαδή γραφειοκρατικού, 

έργου στον  εκπαιδευτικό, και μάλιστα άσχετου με το διδακτικό του έργο. 

 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες/ουσες ρωτήθηκαν ποιος είναι ο ρόλος του 

συλλόγου διδασκόντων (Ερώτηση 3). Στην πλειονότητά τους οι καθηγητές/ριες 

(φιλολόγοι), πλην ενός/μίας, εκφράστηκαν θετικά όσον αφορά το ρόλο του συλλόγου 

διδασκόντων. Πέντε αναφέρθηκαν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του συλλόγου 

διδασκόντων και στη συμβολή του στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Ουδέτερη 

δηλωτικά με υπόρρητη θεωρούμε αρνητική χροιά ήταν η τοποθέτηση: «Ναι… κάποιες 

φορές αποφασίζουμε κάποια θέματα. Κάποιες φορές επικυρώνουμε…». 

Ένας/μία συμμετέχων/ουσα χαρακτήρισε το ρόλο του συλλόγου «παιδαγωγικό» 

και «γνωστικό», ωσάν να αναφέρεται στο διδακτικό και όχι στο διοικητικό έργο των 

εκπαιδευτικών. Άλλος/η χαρακτήρισε το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων «πολύ 

σημαντικό», «πολύπλευρο», «συμβουλευτικό και καθοδηγητικό του διευθυντή» και τον 

συσχέτισε με την τήρηση νόμων και νομοσχεδίων. Ο/Η συγκεκριμένος/η 

συμμετέχων/ουσα στο σύνολο των απαντήσεών του/της εκφράστηκε κατά τρόπο που 

έδειχνε ικανοποίηση για τη λειτουργία του σχολείου του/της. Άλλος/η χαρακτήρισε το 
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ρόλο του συλλόγου διδασκόντων «πολλαπλό» και αναφέρθηκε στην αρμοδιότητά του 

ως πειθαρχικού οργάνου των μαθητών, ενώ άλλος/η έκανε λόγο για συνεργασία στο 

πλαίσιο του συλλόγου διδασκόντων για την οργάνωση δραστηριοτήτων και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων, κυρίως αυτών που προκαλούν οι μαθητές. 

Ένας/μια των συμμετεχόντων/ουσών άσκησε αρνητική κριτική στο ρόλο του 

συλλόγου διδασκόντων, όπως λειτουργεί. Μάλιστα, έδειξε να μην βρίσκει λόγια να 

εκφράσει αυτό που ήθελε. Όταν επανήλθε στο  θέμα, συμπλήρωσε: «Θα ήθελα να είναι 

σημαντικός ο ρόλος συλλόγου διδασκόντων, …αλλά δεν είναι… Δεν αισθάνομαι 

ικανοποιημένος/η από τον τρόπο που ως μονάδες τελικά συγκροτούμε μία ομάδα και αυτή 

και αυτή λειτουργεί ως συλλογικό όργανο.» Είναι πιθανό οι θετικές κρίσεις άλλων 

υποκειμένων της έρευνας να μην εκφράζουν το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων όπως 

είναι, αλλά όπως θα έπρεπε να είναι.  

Διάκριση ανάμεσα στο πώς είναι από το πώς θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του 

συλλόγου διδασκόντων, που συνίσταται στη διάσταση μεταξύ του τι προβλέπει το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τι συμβαίνει στην πράξη, έκανε και ένας/μία 

διευθυντής/ρια, τονίζοντας παράλληλα το ρόλο του διευθυντή του σχολείου ως 

καθοριστικού παράγοντα της εύρυθμης λειτουργίας του συλλογικού αυτού οργάνου. 

Αναφορά στην αποφασιστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων, 

χαρακτηρίζοντας παράλληλα «σημαντικό» το ρόλο του, έκανε ένας/μία ακόμη 

διευθυντής/ρια και σταμάτησε εκεί ωσάν να μην ήξερε τι άλλο να πει. Για συνεργασία 

στο πλαίσιο του συλλόγου διδασκόντων έκανε λόγο άλλος/η συμμετέχων/ουσα, 

προβάλλοντάς την, όμως, όχι ως βιωμένη κατάσταση, αλλά ως προϋπόθεση της 

εύρυθμης λειτουργίας του συλλογικού αυτού οργάνου, που συναρτώμενη με τη λήψη 

νομίμων αποφάσεων αποφέρει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου, σε 

επίπεδο διδακτικό αλλά και όσον αφορά τη διοργάνωση δράσεων («… το πιο βασικό, η 

συνεργασία μεταξύ τους, έτσι ώστε να παίρνονται αποφάσεις νόμιμες, όταν συνεδριάζει ή 

όταν χρειάζεται κάτι. Ουσιαστικά να έχουμε μια πολύ ομαλή και αποδοτική λειτουργία 

του σχολείου»). Κατά την άποψή μας, τα λεγόμενα αυτά έχουν υπόρρητο νόημα, που 

αναφέρεται στο πώς θα έπρεπε να είναι η λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων και 

όχι στο πώς είναι71. Πιθανότατα ο/η συγκεκριμένος/η συμμετέχων/ουσα, απέφυγε να 

δηλώσει ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν λειτουργεί πάντα σύμφωνα με το θεσμικό του 

ρόλο, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των μελών του. 

71 Ενδεικτική του υπόρρητου νοήματος είναι η επιλογή της έγκλισης με την οποία εκφέρονται τα ρήματα: 
να παίρνονται», αντί του «παίρνονται» και «να έχουμε», αντί του «έχουμε». 
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Ως «το ανώτερο όργανο διοίκησης του σχολείου» χαρακτήρισε άλλος/η 

συμμετέχων/ουσα το σύλλογο διδασκόντων. Έκανε, όμως, λόγο και για συνεργασία με 

το διευθυντή, όπως επίσης και για νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οφείλει να 

λειτουργεί ο σύλλογος. «Πολυσύνθετο» χαρακτήρισε το ρόλο του συλλόγου 

διδασκόντων άλλος/η, σπεύδοντας, όμως, να δηλώσει ότι «το βασικό τους έργο είναι το 

διδακτικό». Η αλλαγή αυτή από ενικό σε πληθυντικό δείχνει ότι δεν γίνεται πλέον 

λόγος για το σύλλογο διδασκόντων, αλλά για καθηγητές/ριες και ως διδάσκοντες/ουσες, 

των οποίων στη συνέχεια χαρακτηρίζεται σημαντική η προσφορά στη διαμόρφωση των 

σχέσεων στη σχολική μονάδα, δηλαδή του σχολικού κλίματος. Ο/η συγκεκριμένος/η 

συμμετέχων/ουσα εξ αρχής φάνηκε να μην μπορεί να προσδιορίσει το ρόλο του 

συλλόγου διδασκόντων. Υπήρχε κενό αμηχανίας, πριν αρχίσει να απαντά.  

Δύο άλλοι/ες συμμετέχοντες/ουσες συνοπτικά αναφέρθηκαν στο ρόλο του 

συλλόγου διδασκόντων, ο/η ένας/μία μάλιστα εξ αυτών μονολεκτικά: («καθοριστικός», 

«Διαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου»).  Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι μία 

άλλη τοποθέτηση, σύμφωνα με την οποία δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες με βάση 

το καθηκοντολόγιό του ο σύλλογος διδασκόντων και ότι αν δεν είναι «προοδευτικός» ο 

διευθυντής του σχολείου έχει το ελάχιστο της απόδοσής του. Ο/Η συγκεκριμένος/η 

διευθυντής/ρια έσπευσε να πει πολλά και για το ρόλο του «προοδευτικού» διευθυντή. 

Πρόθεσή του/της άραγε ήταν να προβάλει τον εαυτό του/της ως προοδευτικό/ή 

διευθυντή/ρια;  

 

Η ερώτηση 4 αφορούσε το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο τους 

στο σύλλογο διδασκόντων, όταν αυτός συνέρχεται ως συλλογικό όργανο. Συνεπής στις 

τοποθετήσεις του/της ο/η καθηγητής/ρια που επεσήμανε εξ αρχής τη συμμετοχή στο 

σύλλογο διδασκόντων ως διοικητικό έργο, συνέδεσε το διοικητικό του/της έργο με την 

λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων και μίλησε για συμμετοχή, κατάθεση 

προτάσεων, συναπόφαση και υλοποίηση των δεσμευτικών αποφάσεων της 

πλειοψηφίας. Λακωνική η τοποθέτηση άλλου/ης και ουδέτερη: «συμμετέχω, λέω τη 

γνώμη μου και ψηφίζω…». Τη συμμετοχή ανέφεραν και άλλοι/ες, όπως επίσης και τη 

διάθεσή τους να συνδράμουν το έργο του συλλογικού αυτού οργάνου, με 

«σοβαρότητα», να εκφράσουν την άποψή τους, αλλά και να σεβαστούν γνώμες άλλων, 

εφόσον αυτές είναι αξιόλογες. 

Άλλος/η συμμετέχων/ουσα, τοποθετήθηκε κατά τρόπο που υποδήλωνε ότι δεν 

έχουν όλοι οι καθηγητές το ίδιο κύρος και την ίδια ισχύ στο συλλογικό αυτό όργανο. 

Όλοι έχουν δικαίωμα λόγου, αλλά το κατά πόσο το αξιοποιούν εξαρτάται από το 
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χαρακτήρα τους και το πόσο «συμμετοχικός» είναι ένας εκπαιδευτικός. Πάντως, 

επισημάνθηκε ότι η παραμονή εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο για αρκετά χρόνια δίνει 

κατά κάποιον τρόπο προβάδισμα ως προς την έκφραση άποψης, αλλά και συνιστά 

κριτήριο αποτίμησης της «βαρύτητας» της άποψής του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

τοποθέτηση άλλου/ης συμμετέχοντος/ουσας που χαρακτήρισε το ρόλο του/της 

«πυροσβεστικό» και «συμβιβαστικό» και τις γνώμες του/της «ήπιες», με υπόρρητο 

ενδεχομένως νόημα την ύπαρξη αντιδικιών.  

Ο/Η συμμετέχων/ουσα που είχε ασκήσει αρνητική κριτική στη λειτουργία του 

συλλόγου διδασκόντων στην προηγούμενη ερώτηση, τοποθετήθηκε κατά τρόπο που 

υπονοεί ότι συμμετέχει με συναίσθηση μεν ο/η ίδιος/α του ρόλου του/της, αλλά, επειδή 

το συλλογικό αυτό όργανο είναι κατώτερο των προσδοκιών του/της, δεν θεωρεί και 

σημαντικό το ρόλο του/της σε αυτό. Ενδιαφέρον, τέλος, έχει μία ακόμη τοποθέτηση, 

που εκφράστηκε με αρκετές διακοπές και δισταγμούς, σύμφωνα με την οποία ο 

σύλλογος διδασκόντων χειραγωγείται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Οι συμμετέχοντες/ουχες διευθυντές/ριες, αναφερόμενοι στο ρόλο τους στο πλαίσιο 

του συλλόγου διδασκόντων στην πλειονότητά τους τόνισαν τις τυπικές τους 

υποχρεώσεις ως προέδρων του συλλογικού αυτού διοικητικού οργάνου. Στις δηλώσεις 

των πέντε από τους/τις οκτώ διευθυντές/ριες διαφαίνεται η πρόθεση να τονίσουν ότι δεν 

χειραγωγούν τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Προς το σκοπό αυτό γίνεται 

λόγος για δημοκρατική διαδικασία, ισότιμη συμμετοχή και μέριμνα για την αποφυγή 

επηρεασμού των εκπαιδευτικών. Ένας/μία διευθυντής/ρια προσδιόρισε το ρόλο 

τους/της στο σύλλογο διδασκόντων ως «καθοδηγητικό», αλλά έσπευσε να τονίσει ότι 

εννοεί τη λέξη σε εισαγωγικά, για να μην πάρει αρνητικό περιεχόμενο.  

Δύο δηλώσεις διαφοροποιούνται. Η μία αναφέρεται σε μια πάγια δυσλειτουργία 

του συλλόγου διδασκόντων, την πρόκληση από ορισμένους/ες ανούσιων συζητήσεων 

που έχουν ως αποτέλεσμα τη χρονοτριβή και τη δυσαρέσκεια άλλων· στην άλλη, 

καθορίστηκε ο ρόλος στο σύλλογο διδασκόντων ως «υπηρετικός» και «ρυθμιστικός», 

αλλά στη συνέχεια έγινε λόγος για τις γενικότερες σχέσεις του/της διευθυντή/ριας με 

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, όταν αυτός/ή γίνεται αποδέκτης αιτημάτων τα οποία 

δεν μπορεί ή δεν του επιτρέπεται να ικανοποιήσει.  

 

Η ερώτηση 5 αφορούσε το ποια κατά την άποψη των συμμετεχόντων/ουσών είναι 

η σημαντικότερη συνεισφορά του συλλόγου διδασκόντων ως συλλογικού οργάνου στη 

λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με τη γνώμη των καθηγητών/ριών (φιλολόγων), 

έγκειται στο ότι συμβάλλει στην «καλή λειτουργία του σχολείου» ή στο ότι ο σύλλογος 
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χειρίζεται τα παιδαγωγικά ζητήματα ή στο «να τηρήσει πιστά τους νόμους και να 

προχωρήσει, κυρίως, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες» ή στο ότι «Μερικές φορές μπορεί να 

δώσει μία κατεύθυνση στην ατμόσφαιρα του σχολείου, στο κλίμα του σχολείου σε κάποιες 

επιλογές… για δραστηριότητες του σχολείου, αλλά και για κάποια θέματα που έχουν 

σχέση με το μορφωτικό αγαθό.» Η τελευταία αυτή τοποθέτηση φαίνεται να αναδεικνύει 

και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ο σύλλογος διδασκόντων, όσον αφορά τη 

λήψη αποφάσεων στρατηγικού προσανατολισμού. 

Δύο συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι ο σύλλογος διδασκόντων «εκφράζει όλους 

τους εκπαιδευτικούς» μεταξύ αυτών και «την υποδιεύθυνση και τη διεύθυνση» και ότι 

διαμορφώνει το κλίμα και το πνεύμα της ομαδικότητας και της συνεργασίας στο 

σχολείο, για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ένας/μία, όμως, καθηγητής/ρια ανέφερε 

ότι «Θεωρητικά θα μπορούσε να έχει ισχυρό ρόλο… αλλά πρακτικά … ο ρόλος του 

περιορίζεται σε εντελώς τυπικά καθήκοντα». Άλλος/η είπε ότι «πάρα πολλές αποφάσεις 

παίρνονται από το σύλλογο», αλλά έσπευσε να προσθέσει ότι αυτό «έχει να κάνει με το 

χαρακτήρα του διευθυντή»· στη συνέχεια έκανε λόγο για το πώς λειτουργεί το σχολείο 

με «συγκεντρωτικό» ή «αποκεντρωτικό διευθυντή», επισημαίνοντας ότι, όταν είχε 

«συγκεντρωτικό διευθυντή» το σχολείο «πήγαινε πιο καλά, πήγαινε πιο μπροστά, 

τυπικά», «αλλά υπήρχε «μεγαλύτερο σφίξιμο στο σύλλογο». Αντίθετα, σε συλλόγους που 

«είναι πιο χαλαρά…, συνήθως οι αποφάσεις λαμβάνονται με … χρονοτριβή. Αλλά είναι 

καλύτερο το περιβάλλον», τόσο το εργασιακό όσο και το παιδαγωγικό.  

Η σημαντικότερη συνεισφορά του συλλόγου διδασκόντων ως συλλογικού οργάνου 

στη λειτουργία του σχολείου, σύμφωνα με τη γνώμη των διευθυντών/ριών, έγκειται στο 

ότι χειρίζεται θέματα που αφορούν «τον ίδιο… τους μαθητές, αλλά και το σύλλογο 

γονέων», λειτουργεί «ως μέρος του σχολικού συμβουλίου ο σύλλογος διδασκόντων, αλλά 

και ως διοικητικό όργανο με πολύ μεγάλη δύναμη», «παίρνει τις βασικές σημαντικότερες 

αποφάσεις, που αφορούν την όλη λειτουργία του σχολείου», «σε όλα τα έκτακτα θέματα» 

και «με το να παίρνει τις αποφάσεις ή να στηρίζει αποφάσεις του διευθυντή, λειτουργεί 

ως διοικητικό όργανο, διοικεί το σχολείο». Προϋπόθεση αυτών είναι, «μια πολύ καλή 

σχέση ανάμεσα στο διευθυντή και στο σύλλογο διδασκόντων». 

Άλλος/η συμμετέχων/ουσα τόνισε τη σημασία του κλίματος συνεννόησης μεταξύ 

των μελών του συλλόγου διδασκόντων και άλλος/η έθεσε ως προϋπόθεση της 

συνεισφοράς του συλλόγου στη λειτουργία του σχολείου την ύπαρξη «καλών σχέσεων». 

Στη συνέχεια, όμως, δεν έκανε λόγο για το σύλλογο διδασκόντων ως συλλογικό 

διοικητικό όργανο, αλλά γενικότερα για τη συνεισφορά των καθηγητών στη λειτουργία 
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του σχολείου και αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον τους για τους μαθητές, την υποστήριξή 

τους σε νέους συναδέλφους,τη συνεργασία τους στο διδακτικό επίπεδο κ.ά. 

 

Για να προκληθούν οι συμμετέχοντες/ουσες να αποτιμήσουν το έργο του συλλόγου 

διδασκόντων, διακρίνοντας το «πώς είναι», λειτουργεί δηλαδή στην πράξη, από το 

«πώς θα έπρεπε να είναι», τέθηκαν δύο ακόμα σχετικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές 

τέθηκαν, γιατί συμβαίνει σε έρευνες οι ερωτώμενοι/ες, όταν εκφέρουν αξιολογικές 

κρίσεις για θέματα που τους αφορούν, να εμφανίζουν τάση προσαρμογής του λόγου 

τους προς το δέον ή την κοινά αποδεκτή άποψη και όχι σε ό,τι συμβαίνει. 

Η ερώτηση 19 ζητούσε τρεις λέξεις ως χαρακτηρισμούς του έργου του συλλόγου 

διδασκόντων, όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι. Κατ’ αρχάς να επισημάνουμε 

ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες ‒μεταξύ αυτών και καθηγητές/ριες φιλόλογοι‒ 

δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή· απάντησαν περιγραφικά με πολύ 

περισσότερες των τριών λέξεων, παρόλο που ορισμένοι εξ αυτών είχαν ήδη διατυπώσει 

σε προηγούμενες ερωτήσεις μονολεκτικούς χαρακτηρισμούς. Η δυσκολία αυτή από 

πλευράς καθηγητών/ριών εκδηλώθηκε είτε με μεγάλη αρχική παύση, είτε με λόγο 

διακοπτόμενο από παύσεις, είτε με ερωτήσεις όπως «να το αξιολογήσω δηλαδή;» ή 

«μονολεκτικά;», είτε και εκφράζοντας άμεσα τη δυσχέρεια στην απάντηση «Ε… να 

τώρα με αιφνιδιάζετε» (!), είτε και ζητώντας να συνεχιστεί η συζήτηση και να 

ολοκληρωθεί η απάντηση στη συνέχεια.  

Ο Πίνακας 19 αποτυπώνει με συνοπτικό τρόπο τις απόψεις των 

συμμετεχόντων/ουσών72, που συνίστανται σε θετικές ή/και αρνητικές κρίσεις. Τρεις 

συμμετέχοντες/ουσες καθηγητές/ριες απέδωσαν μόνο αρνητικούς χαρακτηρισμούς στο 

έργο του συλλόγου διδασκόντων, παρουσιάζοντάς το ως τυπικό, διεκπεραιωτικό, μη 

ουσιαστικό έως και διακοσμητικό, ενώ επισημάνθηκε και η απουσία συλλογικού 

πνεύματος. Ένας/μία το χαρακτήρισε μόνο θετικά («υπεύθυνος, παραγωγικός, 

παιδαγωγικός») και μάλιστα χωρίς δυσχέρεια ή δισταγμό. 

Τρεις συμμετέχοντες/ουσες απέδωσαν θετικούς και αρνητικούς χαρακτηρισμούς 

στο έργο του συλλόγου διδασκόντων. Μεταξύ άλλων ανέφεραν, «Χαλαρότητα, 

ελευθερία, αδιαφορία», «είναι διεκπεραιωτικός, παρόλα αυτά μπορεί να είναι και 

δημιουργικός. Διεκπεραιωτικός είναι σίγουρα, δημιουργικός μπορεί να γίνει». Η 

τελευταία αυτή τοποθέτηση προέρχεται από συμμετέχοντα/ουσα που δήλωσε αδυναμία 

να συνεχίσει στο χαρακτηρισμό του έργου του συλλόγου διδασκόντων και ζήτησε να 

72 Βλ. Παράρτημα, 2. Πίνακες ενδεικτικών αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις ανά ερευνητικό ερώτημα. 
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επανέλθει στο θέμα αυτό στη συνέχεια. Όταν επανήλθε απάντησε: «ομαλή η λειτουργία 

του, πολύ ομαλή», με μια θετική κρίση, δηλαδή, τυπικής ρητορικής, που ειπώθηκε 

μάλλον για να κλείσει το θέμα αυτό.  

Πίνακας 19: Το έργο του συλλόγου διδασκόντων, όπως είναι. Απαντήσεις καθηγητών/ριών και 
διευθυντών/ριών (Ερώτηση 19) 

Καθηγητές/ριες  Διευθυντές/ριες 

Υ1 
περιορισμένο, έλλειψη οράματος, 
αδιαφορία από ορισμένους (-)73 

 
Υ7 

δημιουργικός, εργατικός, 
συλλογικός (+) 

Υ3 

τυπικό, δεν είναι ουσιαστικό, δεν 
έχει σταθερότητα και συνέχεια, δεν 
υπάρχει ουσιαστική συλλογικότητα  
(-) 

 

Υ2 

συλλογικότητα, ομαδικότητα, 
διάθεση, ενέργεια, δραστηριότητες 
πέρα από το διοικητικό και 
διδακτικό έργο (+) 

Υ5 
τυπικός ρόλος, διεκπεραιωτικός, 
διακοσμητικός (-) 

 
Υ8 

πολύ καλός, απορροφά τριβές, 
αποτελεσματικός, δημιουργικός, 
εξισορροπητικός (+) 

Υ6 
χαλαρότητα, ελευθερία, αδιαφορία (- 
+ -) 

 
Υ12 

πολύ ουσιαστικός, καθοριστικός για 
τη λειτουργία μιας σχολικής 
μονάδας (+) 

Υ13 
διεκπεραιωτικός· [συμπλήρωση 
αργότερα] ομαλή λειτουργία, πολύ 
ομαλή (- +) 

 
Υ14 

εργατικότητα, υπευθυνότητα, 
ενδιαφέρον γι' αυτό που κάνουμε (+) 

Υ16 
θεσμικό όργανο, επιφανειακό, 
αρτηριοσκληρωτικό, συντηρητικό (+ 
-) 

 
Υ15 Ουσιαστικός (+) 

Υ9 
στα νόμιμα πλαίσια, φαντασία, 
μεγάλη κάλυψη δραστηριοτήτων (- 
+) 

 

Υ10 

σύμπνοια, αίσθηση δικαίου, 
υπάρχουν και αντιρρήσεις, 
συναινετικός εφόσον πεισθεί, δεν 
είναι αδιάφορος για σχολείο, παιδιά 
και γονείς, με εξαιρέσεις (+ - + -) 

Υ11 
υπεύθυνος, παραγωγικός, 
παιδαγωγικός (+) 

 

Υ4 

συνεργασία, διαμάχες, 
αποτελεσματικότητα (θετική και 
αρνητική: επιμένει σε αποφάσεις με 
αρνητικές συνέπειες) (+ -) 

 

Οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί αφενός αναφέρονται στη μη ουσιαστική συμβολή του 

συλλόγου διδασκόντων στη λειτουργία του σχολείου, αφετέρου υποκρύπτουν αρνητική 

αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς που συγκροτούν το σύλλογο διδασκόντων 

(χαλαρότητα, αδιαφορία, συντηρητικό).  

Η πλειονότητα των καθηγητών/ριών (φιλολόγων) που συμμετείχαν στην έρευνα 

αποτιμούν αρνητικά το έργο του συλλόγου διδασκόντων, ενώ με τους χαρακτηρισμούς 

73 Τα σύμβολα σε παρενθέσεις δηλώνουν αρνητικό (-) ή θετικό (+) χαρακτηρισμό. 
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τους εκφράζουν έλλειψη ικανοποίησης από αυτό. Οι θετικοί χαρακτηρισμοί, που 

υποδηλώνουν και ικανοποίηση από το έργο του συλλόγου διδασκόντων, προέρχονται 

από εκπαιδευτικούς που ανέφεραν ότι στα σχολεία τους υλοποιούνται διαδικασίες 

προγραμματισμού και πολλές δράσεις (Πίνακας 19). 

Το σύνολο των διευθυντών/ριών τοποθετήθηκαν θετικά όσον αφορά το έργο του 

συλλόγου διδασκόντων (Πίνακας 19). Μόνο δύο μαζί με τις θετικές εκφράσεις 

διατύπωσαν και επιφύλαξη, προϋπόθεση δηλαδή ή/και περιορισμό ισχύος του θετικού 

χαρακτηρισμού («Συναινετικός, μόνο βέβαια και εφόσον πεισθεί», «δεν είναι αδιάφορος. 

… έχει και εξαιρέσεις»), ενώ και μια ανολοκλήρωτη φράση δηλώνει πιθανότατα 

αποφυγή διατύπωσης αρνητικής κρίσης. Ένας/μία τοποθετήθηκε αμέσως και χωρίς 

επιφύλαξη («δημιουργικός, εργατικός, συλλογικός»). Πρόκειται για τον/την 

συμμετέχοντα/ουσα που σε προηγούμενη ερώτηση είχε περιγράψει ουσιαστικές 

διαδικασίες προγραμματισμού στη σχολική του/της μονάδα, αναφέροντας μάλιστα και 

καλές πρακτικές.  

 

Με την ερώτηση 20 ζητήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναφέρουν 

τρεις λέξεις τις οποίες θα χρησιμοποιούσαν ως χαρακτηρισμούς, αν κάποιος τους 

ζητούσε να χαρακτηρίσουν το έργο του συλλόγου διδασκόντων, «όπως θα έπρεπε να 

είναι». Σκοπός της ερώτησης αυτής ήταν να διερευνηθεί αν οι συμμετέχοντες/ουσες θα 

εξέφραζαν κάτι διαφορετικό που θα (υπο)δήλωνε ότι τα λεγόμενά τους στην 

προηγούμενη ερώτηση δεν τα εννοούσαν ακριβώς. Κυρίως, σκοπός της ερώτησης 

αυτής ήταν να διερευνηθεί αν υπάρχει έλλειμμα ως προς την ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων/ουσών έστω και στην περίπτωση κατά την οποία έχει χαρακτηριστεί το 

έργο του συλλόγου διδασκόντων θετικά. Ο βαθμός δε ικανοποίησης θεωρούμε ότι 

ασκεί επίδραση στο πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο τους στο πλαίσιο 

της σχολικής τους μονάδας και στο πώς εντέλει πραγματώνουν το ρόλο τους αυτό. 

Ο Πίνακας 20 εμπεριέχει συνοπτικά τις απαντήσεις των καθηγητών/ριών 

αναφορικά με το έργο του συλλόγου διδασκόντων «όπως είναι» και «όπως θα έπρεπε 

να είναι». Η σύγκριση των απαντήσεων υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι/ες των 

συμμετεχόντων/ουσών δεν άφησαν να διαφανεί υπόρρητη διαφορετική άποψη, εκτός 

από τα υποκείμενα Υ13 και Υ16. Το πρώτο, αρχικά είχε αναφέρει αρνητική κρίση για 

το έργο του συλλόγου διδασκόντων («διεκπεραιωτικός»), στη συνέχεια συμπλήρωσε 

μια θετική («ομαλή, πολύ ομαλή»), ενώ και στην απάντηση για το πώς θα έπρεπε να 

είναι η λειτουργία  του συλλόγου διδασκόντων αναφέρει ότι αυτός παρουσιάζει 

σημαντικές ελλείψεις ή ανεπάρκειες. Το δεύτερο υποκείμενο, ενώ στην αρχική του 
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δήλωση δεν άφηνε να φανεί αρνητική αξιολόγηση, στη συνέχεια, υποδηλώνει κάποια 

έλλειψη ικανοποίησής του από τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων ως προς την 

καινοτομική του δυναμική. 

Πίνακας 20: Το έργο του συλλόγου διδασκόντων, όπως είναι και όπως θα έπρεπε να είναι. 
Απαντήσεις καθηγητών/ριών (Ερώτηση 19 & 20) 

Καθηγητές/ριες  

Έργο του συλλόγου διδασκόντων, όπως είναι 
Έργο του συλλόγου διδασκόντων,  

όπως θα έπρεπε είναι 

Υ1 
περιορισμένο, έλλειψη οράματος, 
αδιαφορία από ορισμένους (-)74 

διευρυμένο, να ασχολείται και με θέματα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αντισταθμιστικής 
εκπαίδευσης των μαθητών, πιο ανοιχτό στην 
κοινωνία, συνεργασία με γονείς και τοπική κοινωνία 

Υ3 
τυπικό, δεν είναι ουσιαστικό, δεν έχει 
σταθερότητα και συνέχεια, δεν υπάρχει 
ουσιαστική συλλογικότητα  (-) 

διάρκεια, συνέπεια, συλλογικότητα, 
συναδελφικότητα, ουσιαστικές παρεμβάσεις 

Υ5 
τυπικός ρόλος, διεκπεραιωτικός, 
διακοσμητικός (-) 

ρόλος προγραμματισμού, παρέμβασης, 
πρωτοβουλιών για βελτίωση και αλλαγή 

Υ6 χαλαρότητα, ελευθερία, αδιαφορία (- + -) 
πιο υγιής συνεργασία, ελευθερία με την καλή έννοια, 
καλή συνεργασία συναδέλφων και διευθυντή 

Υ13 
διεκπεραιωτικός· [συμπλήρωση αργότερα] 
ομαλή λειτουργία, πολύ ομαλή (- +) 

πιο περιεκτικός, τα θέματα που συζητάμε στους 
διαδρόμους να γίνονται θέματα συζήτησης στο 
σύλλογο, αποφάσεις δεσμευτικές για να υπάρχει 
αποτέλεσμα, πιο σοβαρή διαδικασία, πιο ουσιαστική 
συμμετοχή 

Υ16 
θεσμικό όργανο, επιφανειακό, 
αρτηριοσκληρωτικό, συντηρητικό (+ -) 

πιο δημιουργικό, ανοιχτό, ουσιαστικό 

Υ9 
στα νόμιμα πλαίσια, φαντασία, μεγάλη 
κάλυψη δραστηριοτήτων (- +) 

περισσότερο παιδαγωγικό και επαναστατικό, 
ρηξικέλευθο σε αποφάσεις και προγράμματα 

Υ11 
υπεύθυνος, παραγωγικός, παιδαγωγικός 
(+) 

όχι 

 

Ως αρνητικά του έργου του συλλόγου διδασκόντων οι συμμετέχοντες/ουσες 

καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) ανέφεραν: (1) Περιορισμένο έργο, δεν συμπεριλαμβάνει 

θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αναλώνεται σε πειθαρχικά ζητήματα των 

μαθητών, δεν λαμβάνει αποφάσεις για παροχή αντισταθμιστικής εκπαίδευσης προς τους 

μαθητές με προβληματική συμπεριφορά εξαιτίας ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά 

αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά με ποινές, δεν αναπτύσσει εποικοδομητική συνεργασία 

με γονείς-κηδεμόνες και τοπική κοινωνία. (2) Δεν είναι συνεπές, δεν υπάρχει 

συλλογικότητα, συναδελφικότητα, δεν γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις. (3) Δεν 

υλοποιούνται διαδικασίες προγραμματισμού. (4) Δεν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες 

74 Τα σύμβολα σε παρενθέσεις δηλώνουν αρνητικό (-) ή θετικό (+) χαρακτηρισμό. 
105 

 

                                                 



για βελτίωση και αλλαγή. (5) Δεν αναπτύσσεται κλίμα ευνοϊκής συνεργασίας μεταξύ 

των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων, συλλόγου διδασκόντων και του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας. (6) Δεν είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Πολλά 

θέματα εξαντλούνται σε άτυπες συζητήσεις χωρίς αποφάσεις και δεν τίθενται στο 

σύλλογο διδασκόντων. (7) Δεν υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή, δεν αντιμετωπίζονται 

με σοβαρότητα οι διαδικασίες. (8) Δεν επικεντρώνεται όσο είναι αναγκαίο στα 

παιδαγωγικά ζητήματα. (9) Δεν είναι καινοτόμο, εμφανίζει αντίσταση στην αλλαγή. 

Πίνακας 21: Το έργο του συλλόγου διδασκόντων, όπως είναι και όπως θα έπρεπε να είναι. 
Απαντήσεις διευθυντών/ριών (Ερώτηση 19 & 20) 

Διευθυντές/ριες  

Έργο του συλλόγου διδασκόντων,  
όπως είναι 

Έργο του συλλόγου διδασκόντων,  
όπως θα έπρεπε να είναι 

Υ7 δημιουργικός, εργατικός, συλλογικός (+) το ίδιο 

Υ2 
συλλογικότητα, ομαδικότητα, διάθεση, 
ενέργεια, δραστηριότητες πέρα από το 
διοικητικό και διδακτικό έργο (+) 

σε μεγαλύτερη ένταση οι χαρακτηρισμοί 

Υ8 
πολύ καλός, απορροφά τριβές, 
αποτελεσματικός, δημιουργικός, 
εξισορροπητικός (+) 

πιο δυναμικός, να αναλαμβάνει ευθύνη έναντι του 
σχολείου, περισσότερο υπεύθυνος σε ό,τι κάνει 

Υ12 
πολύ ουσιαστικός, καθοριστικός για τη 
λειτουργία μιας σχολικής μονάδας (+) 

θεσμικά να έχει αρμοδιότητες, περισσότερες 
ελευθερίες να αναλάβει πρωτοβουλίες 

Υ14 
εργατικότητα, υπευθυνότητα, ενδιαφέρον γι' 
αυτό που κάνουμε (+) 

το ίδιο 

Υ15 Ουσιαστικός (+) το ίδιο 

Υ10 

σύμπνοια, αίσθηση δικαίου, υπάρχουν και 
αντιρρήσεις, συναινετικός εφόσον πεισθεί, δεν 
είναι αδιάφορος για σχολείο, παιδιά και 
γονείς, με εξαιρέσεις (+ - + -) 

να υπάρχει περισσότερος χρόνος για συνεδρίαση 
του συλλόγου διδασκόντων, ώστε να κατατίθενται 
ενδιαφέρουσες απόψεις που ακούγονται εκτός 
συνεδριάσεων 

Υ4 
συνεργασία, διαμάχες, αποτελεσματικότητα 
(θετική και αρνητική: επιμένει σε αποφάσεις 
με αρνητικές συνέπειες) (+ -) 

να λείψουν οι αντιπαραθέσεις, να τηρούμε σε 
μεγαλύτερο βαθμό κάποια πράγματα 

 

Ο Πίνακας 21 αποτυπώνει με συνοπτικό τρόπο τις απαντήσεις των 

διευθυντών/ριών. Τρεις από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (Υ7, Υ14, Υ15) δεν 

διαφοροποιήθηκαν, ενώ ο/η συμμετέχων/ουσα Υ15 σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης 

ήταν συγκρατημένος/η ως προς τις τοποθετήσεις του/της και εκφραζόταν λακωνικά. 

Στην προηγούμενη τοποθέτησή τους (ερώτηση 19) οι συμμετέχοντες/ουσες Υ2 και 

Υ8 δεν άφηναν να διαφανεί έλλειμμα ικανοποίησής τους από τη λειτουργία του 

συλλόγου διδασκόντων. Ιδιαίτερα ο/η δεύτερος/η φαίνεται τώρα να καταλογίζει κάποια 

106 
 



ανευθυνότητα στο σύλλογο διδασκόντων έναντι του σχολείου και σε ό,τι αναλαμβάνει 

να υλοποιήσει. Το Υ4 εξ αρχής είχε δηλώσει (απάντηση στην ερώτηση 3) ότι δεν έχει 

πλαίσιο πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων ο σύλλογος διδασκόντων. Η ύπαρξη 

δεσμευτικού θεσμικού πλαισίου δεν αμφισβητείται, αλλά, όπως έχουμε επισημάνει, 

ειδικά στο σύλλογο διδασκόντων αφήνει σημαντικά περιθώρια πρωτοβουλιών. Αυτό, 

άλλωστε, προέκυψε και από τις απαντήσεις άλλων συμμετεχόντων/ουσών που 

αναφέρθηκαν σε δράσεις και πρωτοβουλίες πέραν του θεσμικού πλαισίου. 

Το Υ10 αναφέρεται σε ένα πάγιο πρόβλημα της λειτουργίας του ελληνικού 

σχολείου, τη μη ύπαρξη θεσμικού χρόνου για σύγκληση του συλλόγου διδασκόντων, 

ενώ το Υ4, με τη φράση του «να τηρούμε σε μεγαλύτερο βαθμό κάποια πράγματα», 

υπονοεί περιπτώσεις άρνησης του συλλόγου διδασκόντων να συμμορφωθεί με νόμους, 

υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους του υπουργείου παιδείας.  

Οι απαντήσεις των διευθυντών/ριών αναφέρουν μικρή ή μεγαλύτερη υστέρηση του 

έργου του συλλόγου διδασκόντων σε θέματα όπως: (1) Συλλογικότητα, ομαδικότητα 

(2) Συνεννόηση και συνεργασία (3) Διάθεση για προσφορά (3) Δυναμισμό (4) 

Υπευθυνότητα (5) Χρόνος συνεδριάσεων. Όλα αυτά, εκτός από την ανάγκη για 

περισσότερο χρόνο συνεδριάσεων, τα είχαν επισημάνει και οι εκπαιδευτικοί. 

6. Συζήτηση  

6.1. Ο προγραμματισμός στη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας γενικής 

εκπαίδευσης 

Στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

(Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων) από τις οποίες προέρχονταν οι συμμετέχοντες/ουσες 

στην έρευνα (καθηγητές/ριες-φιλόλογοι και διευθυντές/ριες), ο σύλλογος διδασκόντων 

δεν καταρτίζει συστηματικά προγραμματισμό στην αρχή του διδακτικού έτους. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις γίνονται άτυπες συζητήσεις, στο σύλλογο ή και μεταξύ 

εκπαιδευτικών σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους, αναφορικά με το σχεδιασμό ορισμένων 

παραμέτρων της σχολικής χρονιάς. Κατατίθενται προτάσεις για την υλοποίηση 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή λοιπών δράσεων, με επανάληψη ήδη 

υλοποιημένων, ή και ορίζεται ποιος θα αναλάβει τη διοργάνωση των σχολικών εορτών. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων οριστικά αποφασίζεται 

μετά την έναρξη των μαθημάτων, γιατί και η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών 

προτάσεων στις υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης 

φτάνει έως τα μέσα ή και τα τέλη Νοεμβρίου.  
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Πάντως, παρουσιάστηκαν και δύο περιπτώσεις στις οποίες φαίνεται να 

υλοποιούνται ορισμένες από τις διαδικασίες προγραμματισμού, οι οποίες και 

χαρακτηρίστηκαν «μακροπρογραμματισμός». Προγραμματίζεται δηλαδή ήδη από το 

Σεπτέμβριο το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων και δράσεων (αναφέρθηκε το 

σύνολο, αλλά αυτό είναι υπερβολικό και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υλοποιηθεί) 

που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του έργου των εκπαιδευτικών, ανοίγουν το σχολείο 

στην κοινωνία και στοιχειοθετούν μια εσωτερική πολιτική της σχολικής μονάδας 

στρατηγικού προσανατολισμού. Σε μία μάλιστα των περιπτώσεων αναφέρθηκε και 

ανάθεση ρόλων ‒πέραν των τυπικών αναθέσεων που επιβάλλονται από το 

καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών‒ προς υλοποίηση της πολιτικής αυτής. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ως πρώτιστο κριτήριο για την υλοποίηση μιας δράσης 

αναφέρθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών και όχι των εκπαιδευτικών. 

Επισημάνθηκε, μάλιστα, και μία άλλη σημαντική συνεισφορά του 

προγραμματισμού του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων του σχολείου στην αρχή 

του διδακτικού έτους, το ότι δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα για ορθολογικό 

χρονοπροσδιορισμό τους, ώστε αφενός να προκύπτει η μικρότερη δυνατή απώλεια 

διδακτικών ωρών στα τμήματα που δεν συμμετέχουν στις δράσεις, αφετέρου να 

παρενοχλείται στο ελάχιστο δυνατό το έργο των εκπαιδευτικών που, όπως ειπώθηκε, 

δίνουν προτεραιότητα στη διδασκαλία των μαθημάτων και όχι στην υλοποίηση 

δράσεων. Γεγονός είναι ότι η υλοποίηση δράσεων εντός του διδακτικού ωραρίου 

σημαίνει απώλεια διδακτικών ωρών για τα τμήματα που συμμετέχουν στη δράση, αλλά 

και για τα μη συμμετέχοντα, εξαιτίας της απουσίας καθηγητών που συνοδεύουν τους 

μαθητές που υλοποιούν τη δράση. Στην πρώτη περίπτωση η απώλεια διδακτικών ωρών 

αντισταθμίζεται από την ωφέλεια που έχουν οι μαθητές από την προστιθέμενη 

παιδαγωγική αξία της δράσης, εφόσον βέβαια αυτή έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που τη 

διασφαλίζει. Δεν υπάρχει, όμως, αντιστάθμισμα στη δεύτερη περίπτωση. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου οι μισοί/ές καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) και 

περισσότεροι από τους/τις μισούς/ές διευθυντές/ριες, όταν αρχικά ρωτήθηκαν αν 

υλοποιούν προγραμματισμό του διδακτικού έτους απάντησαν θετικά, αν και με κάποιες 

επιφυλάξεις ορισμένοι/ες, όσον αφορά τυχόν απρόοπτα. Λαμβανομένου υπόψη και του 

εγγράφου που αποστέλλεται κατ’ έτος στις σχολικές μονάδες και φέρει ως θέμα 

«Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου…»75, θεωρούμε ότι οι θετικές απαντήσεις 

σχετίζονται με το πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί αλλά και 

75 Βλ. σελ. 54. 
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το υπουργείο την έννοια του προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Το ότι 

δεν υλοποιείται προγραμματισμός του συνόλου των δράσεων της σχολικής μονάδας 

προκύπτει και από το ότι, όπως ανέφεραν πολλοί εκπαιδευτικοί, πολλές δράσεις 

αποφασίζονται στην πορεία. 

Η ερώτηση αν μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να προγραμματίσει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στη σχολική μονάδα από την αρχή του 

διδακτικού έτους, και μάλιστα πριν την έναρξη των μαθημάτων και για όλο το 

διδακτικό έτος οδήγησε σε αναστοχασμό ακόμα και τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που 

είχαν ήδη τοποθετηθεί με απόλυτο τρόπο θετικά στο θέμα αυτό και είτε εξέφρασαν 

επιφυλάξεις είτε αναθεώρησαν εντελώς την αρχική τους τοποθέτηση, με αποτέλεσμα το 

«κάνει προγραμματισμό» κατά 60 ή 70% να μετατραπεί από έναν/μία 

συμμετέχοντα/ουσα καθηγητή/ρια «θεωρητικά μπορεί να το κάνει». Τις θετικές 

τοποθετήσεις τους αναθεώρησαν στο σύνολό  τους οι διευθυντές/ριες. 

Οι αιτιολογήσεις που ανέφεραν οι συμμετέχοντες/ουσες αναφορικά με το τι 

αναστέλλει την κατάρτιση προγραμματισμού στη σχολική μονάδα στην αρχή του 

διδακτικού έτους και για όλη τη διάρκειά του αναδεικνύουν περιορισμούς όσον αφορά 

την υλοποίηση της λειτουργίας αυτής. 

Ένας/μία εκπαιδευτικός που αρνήθηκε την υλοποίηση προγραμματισμού στη 

σχολική του/της μονάδα απέδωσε πρώτιστα την κατάσταση αυτή στην απουσία 

οράματος του διευθυντή, που, εάν υπήρχε, θα ενεθάρρυνε και θα παρακινούσε τους 

εκπαιδευτικούς, και κατά δεύτερο λόγο στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Η 

διαμόρφωση αλλά και επικοινώνηση ενός συναρπαστικού οράματος μιας επιθυμητής 

μελλοντικής κατάστασης ενός οργανισμού έχει προβληθεί από τη βιβλιογραφία ως 

πρωταρχική ικανότητα που χαρακτηρίζει τον ηγέτη και δη τον μετασχηματιστικό (Bass, 

1990, όπ. αναφ. στο Κατσαρός, 2008: 105· Bennis, 1984· Hallinger & Heck, 2002· 

Northause, 2010: 10). Η ύπαρξη οράματος προσδίδει καινοτομική δυναμική στη 

σχολική μονάδα, εμπνέει, τη στρατηγική ηγεσία, τη στρατηγική επιλογή και τον 

στρατηγικό προγραμματισμό (Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012· Σαΐτης, 2014α: 54, 

67-68), ενώ η αδυναμία των διευθυντών των σχολικών μονάδων να ηγηθούν 

στρατηγικά έχει επισημανθεί και σε σχολικές μονάδες άλλων χωρών, στο πλαίσιο της 

αποτίμησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, που υλοποιήθηκαν 

από τη δεκαετία του 1980 και εξής (Caldwell, 1998· Giles, 1995· Wallace, 1991· 
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Watson, 2015)76. Η απουσία δε οράματος στους έλληνες εκπαιδευτικούς έχει προκύψει 

και από τα συμπεράσματα της έρευνας της Χατζηπαναγιώτου (2003: 170)77.  

Άλλοι/ες καθηγητές/ριες δικαιολόγησαν το γιατί δεν μπορεί να καταρτιστεί 

προγραμματισμός στην αρχή του διδακτικού έτους αναφερόμενοι/ες στην 

καθυστερημένη στελέχωση των σχολικών μονάδων, στην απουσία συστηματικών 

διαδικασιών, στο ότι δεν έχει καθιερωθεί ο προγραμματισμός ως πρακτική ή στο ότι 

δεν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να καταρτίσουν 

προγραμματισμό. 

Οι διευθυντές/ριες ανέφεραν ότι δεν είναι γνωστό στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ότι συμβαίνουν πολλά απρόβλεπτα με 

αποτέλεσμα να μην ξέρουν τι θα συμβεί ούτε καν την επόμενη ημέρα («τι τέξεται η 

επιούσα»), η ενημέρωση από το υπουργείο δεν είναι έγκαιρη και ότι τα σχολεία 

αρχίζουν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η στελέχωσή τους, οπότε δεν μπορούν να προβούν 

σε προγραμματισμό, γιατί λείπουν οι άνθρωποι που θα καταθέσουν προτάσεις για την 

κατάρτισή του, αλλά και θα τον υλοποιήσουν. Ανέφεραν ακόμα ότι ο προγραμματισμός 

είναι χρονοβόρα διαδικασία και ότι δεν υλοποιείται, γιατί δεν είναι υποχρεωτικός.  

Εξ όσων γνωρίζουμε78, πλήρως στελεχωμένες σε εκπαιδευτικό προσωπικό με την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι λίγες σχολικές μονάδες, ενώ και η ολοκλήρωση της 

στελέχωσης σε όλες τις ειδικότητες των καθηγητών/ριών στο σύνολο των υπολοίπων 

ενδέχεται να καθυστερήσει και μάλιστα αρκετά. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης μεριμνούν 

πρώτιστα για τη στελέχωση των σχολείων σε ειδικότητες φιλολόγων, μαθηματικών και 

φυσικών, αλλά υπάρχουν και πολύ λίγες περιπτώσεις που εμφανίζουν κενά σε 

διδακτικό προσωπικό έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα να μην 

υλοποιούνται πλήρως ή και καθόλου ορισμένα προγράμματα σπουδών, κυρίως 

μουσικής και καλλιτεχνικών. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, με αυτές τις ειδικότητες μπορούν 

να υποστηρίξουν τις σχολικές μονάδες στην υλοποίηση προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων. Τα θέματα δε τα σχετικά με τη στελέχωση των σχολικών μονάδων έχουν 

γίνει επιτακτικότερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των 

περιορισμένων κονδυλίων που διατίθενται για την πρόσληψη αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών. 

76 Βλ. σελ. 26 κ.εξ., ειδικότερα σελ. 29. 
77 Βλ. σελ. 55. 
78 Η γνώση αυτή της ερευνήτριας προκύπτει από τον έλεγχο εβδομαδιαίων ωρολογίων προγραμμάτων 

σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον οποίο διενεργεί από την παρούσα θέση της στην 
εκπαίδευση, αλλά και από την παρακολούθηση των κενών και πλεονασμάτων του συνόλου των 
σχολικών μονάδων περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης από θέση την οποία κατείχε στο παρελθόν. 
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Το ζήτημα της καθυστερημένης ενημέρωσης των σχολικών μονάδων 

δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης (και όχι μόνο) ως προς σημαντικές παραμέτρους 

λειτουργίας τους ή η υιοθέτηση σημαντικών αλλαγών μετά την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς είναι επίσης μια πραγματικότητα 79 . Η διοικητική αυτή πρακτική του 

υπουργείου παιδείας συμβάλλει στο να καλλιεργείται στις σχολικές μονάδες η 

«κουλτούρα του μη προγραμματισμού». 

Η έλλειψη γνώσεων σε θέματα κατάρτισης προγραμματισμού, γενικά σε θέματα 

διοίκησης, στους διευθυντές σχολικών μονάδων είναι, επίσης, μια παράμετρος που έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων, συνακόλουθα και στα μαθησιακά 

τους αποτελέσματα. Η ανεπαρκής κατάρτιση των διευθυντών σε θέματα διοίκησης δεν 

είναι αδυναμία μόνο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί και σε άλλες 

χώρες θεωρείται επαρκής η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού σε θέματα διδασκαλίας και η διδακτική προϋπηρεσία του στην 

εκπαίδευση για την επιτυχή άσκηση και διοικητικών καθηκόντων. Επίσης, χαμηλού 

ενδιαφέροντος από ορισμένα εκπαιδευτικά συστήματα είναι και η μέριμνα για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης με διοικητική εμπειρία 

(Begley & Cousins, 1990· Eacott, 2007· Hallinger & Murphy, 1987· Miklos, 1974· 

National Policy Board for Educational Administration,1989· Pashiardis  & 

Brauckmann, 2009· Youngs & Cardno, 2016).  

Το ζήτημα αυτό είναι μείζον ειδικότερα όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα80. Δεν λαμβάνεται μέριμνα για την κατάρτιση σε θέματα διοίκησης όχι μόνο 

των διευθυντών σχολικών μονάδων, αλλά του συνόλου των στελεχών της εκπαίδευσης 

σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως δε έχει προκύψει και από την έρευνα του Τμήματος 

Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 81  (Κουλουμπαρίτση, 

2008), οι διευθυντές αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους χωρίς τα εφόδια που είναι 

απαραίτητα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους. 

Πάντως, αναφορικά με την κατάρτιση προγραμματισμού στις σχολικές μονάδες 

και μάλιστα προγραμματισμού στρατηγικής πνοής, εντός του πλαισίου της δεσμευτικής 

κεντρικά ελεγχόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής, παρήχθη αξιόλογο υποστηρικτικό 

υλικό στο πλαίσιο του προγράμματος της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας, το 

οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε σχολικές μονάδες επί διετία, αλλά και για ένα έτος με 

79 Βλ. σελ. 54 και σημ. 60. 
80 Γενικά, στην Ελλάδα δεν έχει βαρύτητα ως κριτήριο επιλογής σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας η 

γνώση του υποψήφιου σε θέματα διοίκησής της. Αυτό ισχύει και για το νόμο που εξεδόθη πρόσφατα 
(Ν. 4473/2017, ΦΕΚ 78 Α΄/30-05-2017) για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων. 

81 Βλ. σελ. 48 κ.εξ. 
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γενικευμένη εφαρμογή, κατόπιν υλοποίησης από σχολικούς συμβούλους και σχετικών 

επιμορφώσεων. Οι σχολικές μονάδες της πιλοτικής εφαρμογής συνέταξαν 

προγραμματισμούς στρατηγικής πνοής. Διαδικασίες προγραμματισμού υλοποιήθηκαν 

στο σύνολο σχεδόν των σχολικών μονάδων (υπήρχαν και σχολικές μονάδες που 

αρνήθηκαν να τις υλοποιήσουν) το έτος της γενίκευσης.  

Ως παράγοντα ανασταλτικό της κατάρτισης προγραμματισμού στις σχολικές 

μονάδες επισημάνθηκε μεταξύ άλλων και το χρονοβόρο των διαδικασιών του. Το ίδιο 

είχαν υποστηρίξει εκπαιδευτικοί και κατά την εφαρμογή μοντέλου προγραμματισμού, 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΣΕΠΠΕ (Αυγητίδου, 2000)82. Αυτό δε θα πρέπει να 

συνεκτιμηθεί με τη μη ύπαρξη θεσμικού χρόνου83 για τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων, που ως βασικός ανασταλτικός παράγων, κατά την άποψή μας, 

δυσχεραίνει έως του σημείου να αναιρεί τη σημασία του συλλογικού αυτού οργάνου. 

Οι διαδικασίες, επομένως, υλοποίησης του προγραμματισμού ή θα πρέπει να 

διενεργηθούν πριν από την έναρξη των μαθημάτων ή εντός του διδακτικού χρόνου και 

με απώλειά του, κάτι που δεν επιτρέπεται, ή εκτός ωρών διδασκαλίας και εργασιακού 

ωραρίου, επιλογή που καταστρατηγεί εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Η 

αναγκαιότητα ύπαρξης θεσμικού χρόνου για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

άρση της απομόνωσής τους, ως προϋπόθεση πραγμάτωσης συμμετοχικού συστήματος 

διοίκησης, αναβάθμισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, επαγγελματικής ανάπτυξης 

του εκπαιδευτικού, αλλά και ανάδειξής του σε ηγέτη έχει επισημανθεί και από τη 

βιβλιογραφία (Kruse, Louis & Bryk, 1994· Szeto & Cheng, 2017). 

Λαμβανομένων, πάντως, υπόψη των αντικειμενικών δυσκολιών που ανέφεραν οι 

συμμετέχοντες/ουσες, κυρίως την καθυστέρηση στη στελέχωση των σχολικών μονάδων 

και στην έκδοση εγκυκλίων από το υπουργείο παιδείας που αφορούν τη λειτουργία 

τους, δεν μπορεί να υλοποιηθεί συστηματικός προγραμματισμός του έργου του 

εκπαιδευτικού στο διοικητικό επίπεδο κατά τα οριζόμενα στο καθηκοντολόγιο των 

εκπαιδευτικών, δηλαδή το Σεπτέμβριο και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.  

Από την πλειονότητα των απαντήσεων του συνόλου των συμμετεχόντων/ουσών 

στην έρευνα προέκυψε ακόμα ότι ο προγραμματισμός της σχολικής μονάδας, σε όποιο 

βαθμό και αν καταρτίζεται, δεν παρακαλουθείται, αν και η παρακολούθησή του είναι 

αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίησή του (αρχή της διόρθωσης, Koontz 

& O’ Donnell, 1983: 235). Μόνο σε μία περίπτωση αναφέρθηκε παρακολούθηση του 

προγραμματισμού, έστω και με όχι τυπική διαδικασία.  

82 Βλ. σελ. 51 και σημ. 55. 
83 Βλ. σημ. 47 και 48.  
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Η πλειονότητα των απαντήσεων κυρίως των καθηγητών/τριών (φιλολόγων) ήταν 

αρνητική και όσον αφορά τον απολογισμό επί του προγραμματισμού με 

αυτοαξιολογικές διαδικασίες. Έγινε λόγος για διαδικασίες ευκαιριακές, επιφανειακές 

και συνοπτικές, επικεντρωμένες κυρίως σε προβλήματα αποκλίνουσας συμπεριφοράς 

των μαθητών, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα της Χατζηπαναγιώτου (2003: 169) 

απασχολούν το σύλλογο διδασκόντων καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αξιοσημείωτο, 

μάλιστα, είναι ότι ένας/μία διευθυντής/ρια ανέφερε ότι, ενώ είχαν γίνει στο παρελθόν 

συστηματικά τέτοιες συζητήσεις (στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της 

αυτοαξιολόγησης) και μάλιστα με πολύ θετικά αποτελέσματα, στην πορεία 

εγκαταλείφθηκαν, όταν έπαψαν να είναι υποχρεωτικές. Κατά συνέπεια, η πλειονότητα 

των σχολικών μονάδων εφαρμόζει ό,τι είναι υποχρεωτικό, μάλλον ό,τι επιβάλλεται 

υποχρεωτικά και ελέγχεται ως προς την εφαρμογή του, γιατί και η κατάρτιση 

προγραμματισμού είναι υποχρεωτική, βάσει του καθηκοντολογίου των εκπαιδευτικών. 

Όταν κατά πρώτον ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες/ουσες περί απολογιστικών 

διαδικασιών, θετικές ήταν οι απαντήσεις περισσοτέρων από τους/τις μισούς/μισές 

διευθυντές/ριες. Στη συνέχεια, όμως, φάνηκε ότι οι πρώτες θετικές τοποθετήσεις 

διακρίνονταν μάλλον από το στοιχείο του αυτοματισμού ή από την τάση που έχουν οι 

άνθρωποι «να λένε Ναι περισσότερο παρά Όχι» και, όταν λειτουργούν ως υποκείμενα 

έρευνας, να συμμορφώνονται προς την «κοινά αποδεκτή θέση» (Φαιτάκη, 

Νικολόπουλος & Νινιού, 2008: 42), πολύ δε περισσότερο, όταν ερωτώνται για θέματα 

επί των οποίων φέρουν ευθύνη. 

Η υποχρέωση του/της διευθυντή/ριας να συντάσσει και να υποβάλλει στη 

διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απολογιστική έκθεση λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας στο τέλος του σχολικού έτους δικαιολογεί σε ένα βαθμό, κατά την άποψή μας, 

το γιατί οι θετικές απαντήσεις των διευθυντών/ριών υπερτερούν σε σχέση με εκείνες 

των καθηγητών/ριών. Οι εκθέσεις, όμως, αυτές των διευθυντών δεν συντάσσονται 

κατόπιν συζήτησης στο σύλλογο διδασκόντων και σύνθεσης των απόψεων, ούτε 

κοινοποιούνται μετά τη σύνταξή τους στο σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου έστω να 

λάβει γνώση τους, αλλά ούτε και αξιοποιούνται, εξ όσων γνωρίζουμε, από την 

προϊσταμένη αρχή, με την έννοια της μελέτης τους από τον διευθυντή εκπαίδευσης και 

τη συζήτηση επ’ αυτών με το διευθυντή του σχολείου. Απλά παραμένουν στο αρχείο 

της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως ότου λήξει ο κατά νόμον 

υποχρεωτικός χρόνος διατήρησής τους, οπότε επιτρέπεται η καταστροφή τους.  

Όσον αφορά δε τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, προβλέπεται από τη 

σχετική εγκύκλιο η συμπλήρωση και αποστολή στους υπευθύνους των διευθύνσεων 
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εκπαίδευσης απολογιστικού εντύπου. Συνήθως αυτό συντάσσεται από τον καθηγητή 

που υλοποίησε το πρόγραμμα. Ενδεχομένως, γίνεται και κάποια γενική συζήτηση στο 

σύλλογο διδασκόντων, χωρίς, όμως, ανάγνωση των απολογιστικών εντύπων, που ούτως 

ή άλλως στην πλειονότητά τους έχουν τυπικό χαρακτήρα.  

Φαίνεται ότι σε κάποιες σχολικές μονάδες, όχι σε όλες, γίνεται μια γενικόλογη 

συζήτηση για τα πεπραγμένα της χρονιάς. Κατά τον τρόπο αυτό υλοποιούμενες τυχόν 

απολογιστικές διαδικασίες δεν είναι δυνατόν να παράσχουν ουσιαστική 

ανατροφοδότηση σε διαδικασίες προγραμματισμού του επόμενου διδακτικού έτους, 

λαμβανομένου υπόψη και του ότι το προσωπικό πολλών σχολικών μονάδων δεν είναι 

σταθερό.  

Ως αιτιολογία για τη μη υλοποίηση απολογιστικών διαδικασιών στο τέλος του 

διδακτικού έτους ή/και στην αρχή του επόμενου για την παρελθούσα χρονιά 

αναφέρθηκε ότι στην έναρξη κάθε χρονιάς προέχουν όχι οι απολογιστικές διαδικασίες 

επί της προηγούμενης, αλλά η διευθέτηση θεμάτων λειτουργίας του σχολείου. Σε δύο 

περιπτώσεις παρουσιάστηκαν ως μη αναγκαίες οι απολογιστικές διαδικασίες με 

επίκληση στη σταθερότητα του προσωπικού και με την έννοια ότι όλοι γνωρίζουν την 

κατάσταση της προηγούμενης χρονιάς, επειδή την έχουν βιώσει. Αξιοσημείωτη είναι η 

απάντηση διευθυντή/ριας «φαντάζομαι καταγράφονται», που αφορούσε προτάσεις 

εκπαιδευτικών σε απολογιστικές διαδικασίες, και ενδεικτική του πόσο συστηματικές 

είναι οι διαδικασίες αυτές. 

Η προτεραιότητα στη διευθέτηση θεμάτων που αποσκοπούν στο να φέρουν τη 

σχολική μονάδα σε κατάσταση λειτουργικότητας είναι δικαιολογημένη, διότι, αν δεν 

επιτευχθεί αυτό, είναι άνευ αντικειμένου ο προγραμματισμός της. Οι διαδικασίες δε του 

είδους αυτού, είναι κατεξοχήν επιτακτικές έως και αγωνιώδεις στις ελληνικές σχολικές 

μονάδες που δεν διαθέτουν σταθερό προσωπικό και αρχίζουν το διδακτικό έτος με 

λειτουργικά κενά. Από τη βιβλιογραφία, όμως, έχει επισημανθεί ότι η διοίκηση 

σχολείων, ακόμα και σε εκπαιδευτικά συστήματα που διαθέτουν καλύτερη οργάνωση 

και παρέχουν μεγαλύτερη αυτονομία στη σχολική μονάδα, τείνει, εις βάρος της 

καινοτομικής της δυναμικής, να αναλώνεται με διαχειριστικά θέματα, λόγω της 

επιτακτικότητάς τους. Ως αντίσωμα δε στη νοσηρή αυτή κατάσταση έχει προβληθεί  η 

εστίαση στη στρατηγική (Davies 2003· 2004) με στρατηγική σκέψη (Garratt 1995: 2, 

όπ. αναφ. στο Davies & Davies, 2004), που σημαίνει το να αίρεσαι πάνω από τις 

καθημερινές επιτακτικές διεκπεραιωτικές διαδικασίες.  

Η σταθερότητα του προσωπικού είναι παράγων καταλυτικός για τη λειτουργία του 

σχολείου, με επίδραση σε αυτήν άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Επιτρέπει τη 
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βιωμένη γνώση της ιδιαιτερότητας της σχολικής μονάδας και μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων που προσδίδουν δυναμική στη λειτουργία της, μόνο 

εφόσον υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας (collaboration culture, Hargeaves, 1999, όπ. 

αναφ. στο Simonaitiene, 2004). Αν το προσωπικό είναι μεν σταθερό, αλλά οι σχέσεις 

είναι τυπικές και οι ‘βίοι παράλληλοι’ με απομονωμένο τον κάθε εκπαιδευτικό στο 

μικρόκοσμο του διδακτικού του έργου, τότε η σταθερότητα του προσωπικού δεν επιδρά 

θετικά στη λειτουργία του σχολείου ή και αποβαίνει επιζήμια, ιδιαίτερα όταν ο 

σύλλογος διδασκόντων διαιρείται σε υποομάδες που αντιπαρατίθενται ή διαμάχονται 

(collaboration that divides, Hargeaves, 1999, όπ. αναφ. στο Simonaitiene, 2004). Πέραν 

τούτου, ακόμα και στις σχολικές μονάδες στις οποίες οι καθηγητές στην πλειονότητά 

τους δεν εναλλάσσονται και έχουν καλές σχέσεις είναι αναγκαία η συζήτηση στο 

σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου να κατατίθενται γνώμες, προτάσεις και απόψεις, 

αλλά κυρίως να συντίθενται. 

Ορισμένες ερωτήσεις αφορούσαν και το αν οι συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου διδασκόντων. Η 

σύνταξη πρακτικού θεωρούμε ότι είναι σημαντική: (α) είναι ενδεικτική της σημασίας 

που δίδεται σε μια συνεδρίαση ή απόφαση (β) καθιστά σαφείς και συγκεκριμένες τις 

αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων (γ) παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό 

της σχολικής μονάδας να λαμβάνει γνώση, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, του τι 

ακριβώς έχει κατατεθεί ως άποψη και τι έχει αποφασιστεί, (δ) επισημοποιεί τις 

αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, τους προσδίδει κύρος, τυπική ισχύ και τις 

καθιστά εφαρμοστέες. Είναι δε αναγκαία η συστηματική και αναλυτική καταγραφή των 

στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του προγραμματισμού, μεταξύ 

αυτών των «δυνάμεων» και των «αδυναμιών» του σχολείου, που διαφαίνονται, αλλά 

και συγκεκριμενοποιούνται κυρίως με τις διαδικασίες απολογισμού και αποτίμησης του 

έργου των εκπαιδευτικών. Επίσης, είναι αναγκαία η καταγραφή των παρατηρήσεων επί 

της παρακολούθησης του προγραμματισμού και των τυχόν τροποποιήσεών του. 

Στις ερωτήσεις που τέθηκαν σε θέματα προγραμματισμού της σχολικής μονάδας 

και αφορούσαν την καταγραφή σε πρακτικό της κατάρτισής του, των διαδικασιών 

αποτίμησής του, αλλά και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού της εκάστοτε 

νέας χρονιάς από τον απολογισμό της προηγούμενης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

οι συμμετέχοντες/ουσες, καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) και διευθυντές/ριες, απάντησαν 

αρνητικά. Ό,τι μάλιστα καταγράφεται είναι συνήθως αποσπασματικό και συνοπτικό. 

Συντάσσονται μεμονωμένες πράξεις, όποτε χρειαστεί αυτές να υποβληθούν σε 
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προϊσταμένη αρχή, ως προαπαιτούμενο έκδοσης εγκρίσεων ή τροποποιήσεών τους84. 

Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι καταγράφονται, αλλά συνοπτικά, κάποια 

προβλήματα, ενδεχομένως και προτάσεις αντιμετώπισής τους, αλλά και αυτό δεν 

επιβεβαιώθηκε ως πρακτική από την πλειονότητα των υποκειμένων της έρευνας. 

Οι καθηγητές/ριες (φιλόλογοι), κυρίως, διάκεινται θετικά στην κατάρτιση 

προγραμματισμού και θεωρούν ότι συμβάλλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Οι περισσότεροι/ες εξ αυτών δείχνουν είτε ουδέτερη διάθεση είτε 

και εμφανή έλλειψη ικανοποίησης έως απογοήτευση, αναφερόμενοι/ες στον τρόπο 

λειτουργίας τους σχολείου τους, όταν λένε ότι δεν προβαίνουν σε διαδικασίες 

προγραμματισμού του έργου τους. Στις πολύ λίγες περιπτώσεις που υλοποιούνται 

διαδικασίες προγραμματισμού, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ικανοποίηση έως και 

ενθουσιασμό· όσο δε περισσότερο διευρυμένες είναι οι διαδικασίες αυτές, τόσο 

περισσότερες και αξιολογότερες δράσεις υλοποιούνται στα σχολεία.  

Επειδή από την έρευνα προέκυψαν και δύο περιπτώσεις σχολικών μονάδων που 

διαμορφώνουν με τον προγραμματισμό του έργου των εκπαιδευτικών στο διοικητικό 

επίπεδο εσωτερική πολιτική στρατηγικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της εθνικής, 

συνάγεται ότι ο σύλλογος διδασκόντων, έχει τη δυνατότητα να το πράξει αυτό, παρότι 

λειτουργεί σε ασταθές, γραφειοκρατικό και κεντρικά ελεγχόμενο περιβάλλον. Από τις 

περισσότερες, όμως, απαντήσεις προέκυψε ότι στη συντριπτική πλειονότητα των 

σχολικών μονάδων ο σύλλογος διδασκόντων περιορίζει το έργο του στη διευθέτηση 

των λειτουργικών ζητημάτων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων. 

6.2. Πώς αντιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας γενικής 

εκπαίδευσης την έννοια του προγραμματισμού 

Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν έχουν σαφή και πλήρη γνώση σε θέματα 

προγραμματισμού. Στην πλειονότητά τους αναφέρθηκαν σε διαστάσεις του. 

Γενικότερα, έγινε λόγος, από διαφορετικά υποκείμενα, για συμμετοχικές διαδικασίες 

και συζητήσεις, πρόβλεψη, καταιγισμό ιδεών, κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων, 

προσδιορισμό αναγκών ή αδυναμιών, ιεράρχηση επιλογών, έγκαιρη επιλογή και 

χρονοπροσδιορισμό δράσεων, υλοποίηση δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου, ανάθεση 

84 Για την έγκριση δράσεων ή προγραμμάτων απαιτείται μεταξύ άλλων ως βασικό δικαιολογητικό η 
σύνταξη πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων και η υποβολή του στην αρμόδια εγκριτική αρχή. Σε 
περίπτωση δε οιασδήποτε αλλαγής σε στοιχεία που ορίζονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, 
απαιτείται σύνταξη νέου πρακτικού (τροποποίηση του αρχικού) και εκ νέου υποβολή του στην κατά 
περίπτωση αρμόδια διοικητική αρχή, προκειμένου να εκδοθεί τροποποίηση της αρχικής έγκρισης. 
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αρμοδιοτήτων, λήψη αποφάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης, αξιολόγηση των 

διαδικασιών, πλάνο ανοιχτό σε προτάσεις, αλλά και για δέσμευση στις ειλημμένες 

αποφάσεις. Ένας/μία καθηγητής/ρια μίλησε αρχικά για την αναγκαιότητα 

προσδιορισμού στόχων και έγκαιρου προγραμματισμού σε επίπεδο υπουργείου και στη 

συνέχεια για τον προγραμματισμό στη σχολική μονάδα και άλλος/η, υποδηλώνοντας 

άγνοια επί του θέματος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενημέρωσής του/της, αλλά και στην 

ανάγκη επιβολής του προγραμματισμού, γιατί «όπου μπορεί ο άνθρωπος να λουφάρει, 

λουφάρει». Σε μία περίπτωση έγινε λόγος για μαθητές και σε άλλη μία για μαθητές, 

γονείς και τοπική κοινωνία, των οποίων τα ενδιαφέροντα οφείλει να λαμβάνει υπόψη 

του ο προγραμματισμός, αλλά χωρίς να αφήνεται να εννοηθεί εμπλοκή τους στις 

διαδικασίες του. 

Ορισμένοι των διευθυντών/ριών περιόρισαν την έννοια του προγραμματισμού στις 

τυπικές ενέργειες που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, επηρεασμένοι 

πιθανότατα και από το ομόθεμο έγγραφο που κατ’ έτος αποστέλλει στις σχολικές 

μονάδες το υπουργείο παιδείας85, ενώ και δύο εξ αυτών τόνισαν το ρόλο του διευθυντή 

της σχολικής μονάδας, στον οποίο πρώτα θα αναφερθεί η οποιαδήποτε πρόταση και 

αυτός θα κρίνει αν θα κοινοποιηθεί ή όχι στο σύλλογο διδασκόντων ή ο οποίος θα 

«κουμαντάρει» το σύλλογο διδασκόντων, «γιατί δεν ξέρει πού πρέπει να κινηθεί».  

Οι τελευταίες αυτές τοποθετήσεις υποδηλώνουν την ανησυχία και ανασφάλεια των 

διευθυντών/ριών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σύλλογος διδασκόντων οφείλει μεν 

κατά δέσμια αρμοδιότητα να αποφασίσει εντός του θεσμικού πλαισίου, αρνείται, όμως, 

να το πράξει86. Γενικά είναι δυσχερής η θέση των διευθυντών σχολικών μονάδων, που 

έχουν ευθύνη χωρίς εξουσία (Ιορδανίδης, 2002: 58· Σαΐτη, 2014: 46), στις περιπτώσεις 

που ο σύλλογος διδασκόντων αρνείται να συμμορφωθεί με εντολές του υπουργείου 

παιδείας. Συμπεριφορές δε διευθυντών σχολικών μονάδων που επιδεικνύουν 

συγκεντρωτισμό εξ αιτίας της ευθύνης που έχουν επισημάνθηκαν και στα 

αποτελέσματα της έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Κουλουμπαρίτση, 2008: 

81-81).  

85 Βλ. σελ. 54. 
86 Ενδεικτικά, αυτό συνέβη το έτος γενίκευσης (2013-2014) του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας. Τότε υπήρχαν και περιπτώσεις συλλόγων διδασκόντων που αρνήθηκαν να 
αποφασίσουν τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την υλοποίηση των αυτοαξιολογικών διαδικασιών. 
Εξαιτίας αυτού, το υπουργείο παιδείας προέβη στην έκδοση εγκυκλίου, με την οποία αφαίρεσε την 
αποφασιστική αρμοδιότητα επί του συγκεκριμένου θέματος από το σύλλογο διδασκόντων, την 
μεταβίβασε στους διευθυντές σχολικών μονάδων και τους υποχρέωσε να συγκροτήσουν αυτοί ομάδες 
εργασίας και να κατανείμουν αρμοδιότητες. Σχετική η με αριθμ. πρωτ. 44375/Γ1/24-03-2014 
εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας. 
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Σε μια συνολική θεώρηση των απαντήσεων, φαίνεται να προκύπτει ότι στην 

πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα δεν κατανοούν με σαφήνεια την 

έννοια του προγραμματισμού και την διαδικασία του, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 

διοικητική επιστήμη. Αρκετοί μίλησαν για τον προγραμματισμό ωσάν κάθε φορά να 

καταρτίζεται εκ του μηδενός, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το τι έγινε, τι πήγε καλά και 

τι όχι την προηγούμενη χρονιά· στην πλειονότητά τους φάνηκε να αγνοούν τη 

συμπερίληψη στη διαδικασία του προγραμματισμού των ενδιαφερόντων και των 

αναγκών μελών της σχολικής κοινότητας πέραν των εκπαιδευτικών (μαθητών/ριών, 

γονέων, φορέων της τοπικής κοινωνίας). Και από την έρευνα της Χατζηπαναγιώτου 

(2003: 136) είχε προκύψει ότι μικρός αριθμός εκπαιδευτικών «οραματίζονται την 

ανάμειξη και άλλων φορέων στη σχολική διοίκηση, όπως γονιών, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των μαθητών». 

Οι περισσότεροι/ες, επίσης, των συμμετεχόντων/ουσών αναφέρθηκαν είτε στην 

κάλυψη αναγκών είτε στη διευθέτηση πάγιων διαδικασιών που οφείλει να υλοποιήσει 

το σχολείο. Δεν έγινε λόγος για σκοπό και αποστολή της σχολικής μονάδας, ενώ μόνο 

ένας/μία διευθυντής/ρια συσχέτισε τις έννοιες προγραμματισμός και στρατηγική. Από 

πολύ λίγες τοποθετήσεις προκύπτει έστω και υπόρρητα ότι ο  προγραμματισμός 

συνιστά διαδικασία όχι μόνο χρονοπροσδιορισμού διαδικασιών ή αντιμετώπισης 

προβλημάτων αλλά και ανάπτυξης δυνάμεων και επισήμανσης δυνατοτήτων που 

προσδίδουν στη σχολική μονάδα καινοτομική δυναμική και της παρέχουν τη 

δυνατότητα χάραξης στρατηγικής. Μάλλον απούσα είναι από τις αντιλήψεις περί 

προγραμματισμού των περισσοτέρων εκπαιδευτικών η στρατηγική σκέψη. 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών στην ερώτηση που 

αφορούσε το πώς εννοούν τον προγραμματισμό με τις απαντήσεις τους στο αν 

υλοποιούνται διαδικασίες προγραμματισμού στις σχολικές μονάδες, διαφάνηκε ότι η 

γνώση των υποκειμένων της έρευνας ήταν ευρύτερη αυτών που εν τέλει υλοποιούνται 

στην πράξη. Όταν δε ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες/ουσες αν υλοποιούν τον 

προγραμματισμό, όπως τον περιέγραψαν, αυξήθηκαν οι αρνητικές απαντήσεις των 

καθηγητών/ριών (φιλολόγων), ενώ μειώθηκαν οι αρνητικές απαντήσεις των 

διευθυντών/ριών, που στο σύνολό τους πλέον ήταν θετικές ή έστω θετικές, αν και με 

επιφυλάξεις, υπό την έννοια ότι τον υλοποιούν στο μέτρο και το βαθμό του δυνατού 

υπό τους υφιστάμενους συστημικούς περιορισμούς. Αναφέρθηκε, όμως, από δύο 

συμμετέχοντες/ουσες ότι τηρούνται «άτυπα» οι διαδικασίες του και ότι δεν δίνεται 

βαρύτητα στην αποτίμηση του αποτελέσματος και στο πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί.  
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Οι τοποθετήσεις αυτές των διευθυντών/ριών ενδεχομένως οφείλονται είτε στο ότι 

δεν θέλουν να απαντήσουν αρνητικά και να παραδεχθούν υστέρηση των σχολείων τους, 

την οποία εκλαμβάνουν ως προσωπική τους ευθύνη, είτε στο ότι, κατά την άποψή τους, 

όσον αφορά την κατάρτιση προγραμματισμού και την προσωπική τους συμβολή στην 

υλοποίησή του εξαντλούν το πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, υπό τους περιορισμούς 

που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αλλά και στο ότι περιορίζουν την 

έννοια του προγραμματισμού στις τυπικές και θεσμικά προβλεπόμενες διαδικασίες.  

6.3. Παιδαγωγικές δράσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής 

εκπαίδευσης 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα προέκυψε ότι οι 

σχολικές μονάδες υλοποιούν πολλές και αξιόλογες δράσεις. Ειδικά δε οι σχολικές 

μονάδες που καταρτίζουν, έστω και με συνοπτικές ή άτυπες διαδικασίες, στοιχειώδη 

προγραμματισμό από το Σεπτέμβριο, φαίνεται να υλοποιούν περισσότερες και 

ποιοτικότερες δράσεις ή και να συμμετέχουν σε προγράμματα με διάρκεια μεγαλύτερη 

του έτους. Στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων οι δράσεις αυτές δεν 

αποφασίζονται πριν την έναρξη των μαθημάτων, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε 

προσωπικό. Γίνονται, όμως, σχετικές συζητήσεις και στην αρχή του σχολικού έτους. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες δυσκολεύτηκαν 

να αναφερθούν στις δράσεις που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διδακτικό έτος. Αυτό, 

κατά την άποψή μας, οφείλεται στο ότι δεν γίνονται συστηματικές διαδικασίες 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και αποτίμησής του, με αποτέλεσμα να μην έχει 

σαφή εικόνα το σύνολο των εκπαιδευτικών για το είδος και το περιεχόμενο των 

δράσεων που υλοποιούνται. Σε μία μόνο περίπτωση αναφέρθηκε συστηματική 

καταγραφή των δράσεων, διαθέσιμη σε κάθε εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας.  

Σκοπός δε της καταγραφής αυτής ήταν όχι μόνο η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ή η 

ανάδειξη της δυναμικής του σχολείου, αλλά και η παρακίνηση όλων στο να εμπλακούν 

στην υλοποίηση δράσεων.  

Γεγονός είναι ότι οι σχολικές μονάδες έχουν μεγάλο εύρος επιλογής δράσεων κατ’ 

έτος για τις οποίες ενημερώνονται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου διότι, 

πέραν των θεσμοθετημένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προτάσεις για υλοποίηση δράσεων απευθύνονται προς τις 

σχολικές μονάδες από πολιτειακούς θεσμούς και Αρχές του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, την τοπική αυτοδιοίκηση, 
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πανεπιστημιακά ιδρύματα, συλλόγους, σωματεία, πολιτιστικά ιδρύματα κ.ά. Περί 

διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δεν 

μετέχουν στην υλοποίησή τους συγκεκριμένη ερώτηση δεν έγινε λόγος, αλλά ούτε και 

προέκυψε σχετική ένδειξη από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών.  

Πάντως, για τους/τις συμμετρέχοντες/ουσες που είχαν να αναφέρουν δράσεις, η 

σχετική συζήτηση ήταν ευχάριστο θέμα. Στην έρευνα δε του Τμήματος Ποιότητας της 

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σπυροπούλου κ.συν., 2008: 231, 238),  

είχε αποτιμηθεί ως «πολύ θετική» η επίδραση των προγραμμάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων στην σχολική κοινότητα των Λυκείων και ως «αναγκαιότητα για το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», ενώ είχαν επισημανθεί και ανασταλτικοί παράγοντες 

υλοποίησής τους (σελ. 234-235, ανελαστικά προγράμματα σπουδών, πρόσθετος χρόνος 

για την προετοιμασία τους, υλοποίησή τους εκτός του ωρολογίου προγράμματος, 

ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή και οικονομική υποστήριξη κ.ά.). Οι παράγοντες αυτοί 

έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, με την κατάργηση 

των κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς (κατάργηση μικρής πρόσθετης αμοιβής, 

υποχρέωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου και υλοποίηση των 

δράσεων καθ’ υπέρβασή του κ.ά.) 87 . Παρά ταύτα, η δυναμική υλοποίησης των 

προγραμμάτων δεν κατεστάλη88 και αυτό δείχνει, κατά την άποψή μας, ότι εσωτερικά 

είναι τα κίνητρα που ωθούν τους εκπαιδευτικούς στην ανάληψή τους, καθόσον πέραν 

των άλλων, επειδή τους επιτρέπουν να υλοποιούν αυτό που επιθυμούν, λειτουργούν ως 

δίοδοι διαφυγής από τους περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου. 

Όταν ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες/ουσες αν υλοποίησαν και δραστηριότητες που 

δεν είναι θεσμοθετημένες, δεν προτείνονται δηλαδή από το υπουργείο παιδείας ή άλλο 

φορέα με την έγκριση του υπουργείου παιδείας, αλλά προέκυψαν από πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών, φάνηκε να μην κατανοούν τη διάκριση αυτή, γιατί αναφέρθηκαν και σε 

δράσεις που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.  

87 Οι περιορισμοί αυτοί αναφέρονται στην εγκύκλιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων, που εξέδωσε το υπουργείο παιδείας τα δύο τελευταία χρόνια. Η κατάργηση της 
πρόσθετης αμοιβής είχε προηγηθεί. Η εγκύκλιος που αφορά το σχολικό έτος 2016-2017 είναι η με 
αριθμ. πρωτ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016.  

88  Στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι συμμετέχοντες/ουσες στην 
παρούσα έρευνα, τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 υλοποιήθηκαν αντιστοίχως 
περί τα 715, 742, 843 προγράμματα. Ο αριθμός τους αυξήθηκε, παρά την κατάργηση των κινήτρων. 
Αναφορικά δε με τους Αγώνες Επιχειρηματολογίας, αξίζει να αναφερθεί πως, παρότι σταμάτησε να 
τους διοργανώνει το υπουργείο παιδείας για οικονομικούς λόγους, διατηρήθηκαν ως θεσμός με 
πρωτοβουλία και αυτοοργάνωση εκπαιδευτικών και σχολείων. 
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Ως καινοτόμες δράσεις ανέφεραν αρκετοί εκπαιδευτικοί τα προγράμματα 

σχολικών δραστηριοτήτων, τα οποία, όμως, υλοποιούμενα επί σειρά ετών, εμφανίζουν 

στην πλειονότητά τους μεγάλο βαθμό τυποποίησης, ενώ και, όπως αναφέρθηκε, 

συγκεκριμένα προγράμματα της κατηγορίας αυτής επαναλαμβάνονται κατ’ έτος 

πανομοιότυπα στις σχολικές μονάδες. Εάν δε δεχθούμε ότι η καινοτομία είναι 

«ενέργεια που χαρακτηρίζεται από νέα, πρωτοποριακή αντίληψη των πραγμάτων» 

(Λεξικό Τριανταφυλλίδη) και ότι η καινοτομία στην εκπαίδευση αφορά ενέργειες «που 

εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση στην αλλαγή αρχών και 

πεποιθήσεων, στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στη χρήση νέων 

διδακτικών μέσων» (Σπυροπούλου κ.συν., 2008: 196), τότε τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων μάλλον έχουν πάψει να είναι καινοτόμα. Πάντως, δεν αναστέλλεται η 

προστιθέμενη παιδαγωγική αξία τους, η οποία έγκειται κυρίως στο βιωματικό τους 

χαρακτήρα και εξαρτάται καθοριστικά όχι από τη θεματολογία τους αλλά από τη 

μεθοδολογία υλοποίησής τους, το αν δηλαδή και κατά πόσο αξιοποιούν συνεργατικές 

μεθόδους ανακαλυπτικής μάθησης. 

Στην πλειονότητά τους οι δράσεις που αναφέρθηκαν ήταν θεσμοθετημένες. Έγινε, 

όμως, λόγος και για δράσεις που αποτελούν πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, όπως 

π.χ. η διαμόρφωση της σχολικής αυλής με τη συνδρομή του συνόλου της σχολικής 

κοινότητας ή η δημιουργία ομάδας εθελοντών αποτελούμενης από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, με ποικιλία δράσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια 

εκπαιδευτική δράση που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και καθ’ 

υπέρβαση του θεσμικού πλαισίου. Επρόκειτο για μαθήματα σε μαθητές Ρομά. Οι 

εκπαιδευτικοί επεδίωξαν την εξασφάλιση έγκρισης από το υπουργείο παιδείας, αλλά 

πήραν ως απάντηση ότι «δεν υπήρχε θεσμοθετημένος τρόπος», οπότε υλοποίησαν τα 

μαθήματα άτυπα και με δική τους ευθύνη. Το ερώτημα είναι στην προκειμένη 

περίπτωση γιατί η προϊσταμένη αρχή δεν ενέκρινε την πρόταση του συλλόγου 

διδασκόντων για την υλοποίηση της δράσης αυτής, παρότι συνάδει με τις βάσει 

καθηκοντολογίου αρμοδιότητές του. Πρόκειται μάλλον για τη διάχυτη στο 

γραφειοκρατικό δημόσιο τομέα αντίληψη του «ό,τι δεν επιτρέπεται απαγορεύεται», που 

υποδηλώνει ίσως και μεταξύ άλλων άγνοια ή ευθυνοφοβία των εγκριτικών οργάνων ή 

των διοικητικών στελεχών που διαβιβάζουν τα αιτήματα στα εγκριτικά όργανα, ενίοτε 

και φιλτράροντάς τα. 

Από τις απαντήσεις των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων διαφάνηκε ότι 

αυτοί/ές συνήθως ενθαρρύνουν την υλοποίηση δράσεων εντός του θεσμικού πλαισίου. 

Άλλωστε, οι εκτός τούτου νοούμενες απαιτούν συνθετότερες γραφειοκρατικές 
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διαδικασίες προς υλοποίησή τους, στις οποίες οφείλουν να προβούν οι διευθυντές. Οι 

σχετικές δε εγκρίσεις συνήθως εκδίδονται από το υπουργείο παιδείας, ούτε καν από τις 

αρχές εκπαιδευτικής διοίκησης στο περιφερειακό επίπεδο. Πρόκειται για μία ακόμη 

από τις αντιφάσεις του συγκεντρωτικού γραφειοκρατισμού που διέπει το ελληνικό 

σύστημα σχολικής διοίκησης, το ότι δηλαδή, ενώ έχουν δημιουργηθεί περιφερειακές 

αρχές, με σκοπό την αποκέντρωση της εξουσίας, ακόμα και ελάσσονος σημασίας 

ζητήματα (Ιορδανίδης, 2002: 48-49), όπως η είσοδος τρίτων στο σχολείο ή η 

πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών για υλοποίηση ενισχυτικών μαθημάτων σε μαθητές 

χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, απαιτούν έγκριση του υπουργείου παιδείας. 

Σε αντίθεση με τους/τις διευθυντές/ριες που στην πλειονότητά τους έδειξαν να 

μεριμνούν για τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο, οι καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) 

στην πλειονότητά τους φάνηκαν πιο χαλαροί όσον αφορά τη διασφάλιση των τυπικών 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η στάση τους δε αυτή ίσως οφείλεται στην άγνοιά τους 

επί του θεσμικού πλαισίου ή στην αντίληψη που έχουν αναφορικά με τον 

επαγγελματικό τους ρόλο  (θεωρούν δηλαδή πως πρώτιστα αυτοί/ές έχουν λόγο στο 

πώς θα ασκήσουν το έργο τους) ή στο συνδυασμό τους. Ίσως, μάλιστα, η ελλιπής 

μέριμνά τους για την ενημέρωση επί των θεσμικών διαδικασιών που οριοθετούν το 

ρόλο τους να οφείλεται στο ότι θεωρούν πως δικαιούνται επαγγελματικής αυτονομίας. 

Η άγνοια, επομένως, των εκπαιδευτικών σε θέματα θεσμικού πλαισίου ενδέχεται να 

οφείλεται στην απροθυμία τους να ενημερωθούν επ’ αυτού, ως μορφή αντίδρασής τους 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, που θεωρούν ότι καταστρατηγεί την αυτονομία τους89. 

Από το σύνολο των απαντήσεων των συμμετεχόντων/ουσών στην παρούσα έρευνα 

διαφάνηκε ότι αρκετές σχολικές μονάδες, παρά τους γραφειοκρατικούς συστημικούς 

περιορισμούς, έχουν δυναμική αναφορικά με την υλοποίηση δράσεων. Σε ορισμένες δε 

περιπτώσεις, υλοποιούν ‒στο πλαίσιο εσωτερικής πολιτικής‒ και πρωτοβουλίες που δεν 

ορίζονται ρητά στο θεσμικό πλαίσιο, ούτε επιβάλλονται από αυτό, υπάγονται, όμως, 

στην κατά διακριτική ευχέρεια αποφασιστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων, 

συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του έργου του εκπαιδευτικού, στο 

άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και προσδίδουν στη σχολική μονάδα 

καινοτομική δυναμική.  

89  Σύμφωνα δε με τον Ιορδανίδη (2002: 13-14), η εξουσιαστική δομή του γραφειοκρατικού 
εκπαιδευτικού συστήματος καταστρατηγεί την ουσία του ρόλου του εκπαιδευτικού, την επαγγελματική 
του αυτονομία. 
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6.4. Απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως αρμοδιότητα του 

συλλόγου διδασκόντων 

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι έχουν 

επιμορφωτικές ανάγκες, αλλά δεν τις έχουν θέσει στο σύλλογο διδασκόντων. Πέντε από 

τους/τις οκτώ διευθυντές/ριες έθεσαν σχετικό θέμα στο σύλλογο διδασκόντων, στις 

τρεις των περιπτώσεων αυτών ελήφθη απόφαση και υλοποιήθηκε. Η ερευνήτρια 

γνωρίζει ότι η επιμόρφωση αυτή αφορούσε διοικητικό θέμα (τον τρόπο υλοποίησης 

εγκυκλίου του υπουργείου παιδείας) και όχι διδακτικό, ενώ και στις δύο εκ των τριών 

αυτών περιπτώσεων η επιμόρφωση δεν προέκυψε από πρωτοβουλία του συλλόγου 

διδασκόντων, αλλά ύστερα από πρόσκληση σχολικής συμβούλου. 

Όταν δε ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες/ουσες αν κατά το προηγούμενο διδακτικό 

έτος συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων με το θέμα αυτό και πάλι στο σύνολό τους οι 

καθηγητές/ριες (φιλόλογοι) απάντησαν αρνητικά, οι μισοί από τους/τις διευθυντές/ριες 

απάντησαν ότι ετέθη τέτοιο θέμα στο σύλλογο διδασκόντων, σε δύο περιπτώσεις 

ελήφθη απόφαση, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, μία, όμως, εξ αυτών υλοποιήθηκε, 

αλλά χωρίς ευθύνη του σχολείου για τη μη υλοποίηση της άλλης, ενώ και μία εξ αυτών 

που υλοποιήθηκαν είχε ληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας, το οποίο προέβλεπε δράσεις του είδους αυτού. Αναφέρθηκε και 

μία μη τυπική αλλά ουσιαστική πρωτοβουλία, που συνίστατο σε αλληλοεπιμόρφωση 

των μελών συλλόγου διδασκόντων, η οποία, όμως, γνωρίζουμε ότι υλοποιήθηκε 

κατόπιν πρωτοβουλίας του διευθυντή του σχολείου και όχι του συλλόγου διδασκόντων. 

Οι μισοί/ές από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα φαίνεται να μην 

γνωρίζουν ότι ο σύλλογος διδασκόντων έχει αρμοδιότητα σε θέματα επιμόρφωσης των 

μελών του, ενώ και ένας/μία καθηγητής/ρια, που νόμιζε ότι έχει ο σύλλογος 

διδασκόντων την αρμοδιότητα αυτή, έκρινε ως προϋπόθεση της άσκησής της την 

ενθάρρυνση του διευθυντή. Ορισμένοι/ες ανέφεραν την ενδοσχολική επιμόρφωση, η 

οποία, όμως, στις περισσότερες των περιπτώσεων υλοποιείται κατόπιν πρότασης 

σχολικού συμβούλου και όχι συλλόγου διδασκόντων, αν και σε κάθε περίπτωση 

απαιτείται η συναίνεσή του, συνήθως προφορική.  

Από τις απαντήσεις τους αυτές προέκυψε ότι η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων/εισών δεν είχε γνώση ή σαφή γνώση του θεσμικού πλαισίου επί του 

θέματος. Ένας/μία μάλιστα διευθυντής/ρια ήρθε εμφανώς σε δύσκολη θέση με την 

ερώτηση και απάντησε ότι δεν θυμάται, αποφεύγοντας κατά τον τρόπο αυτό να 
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δηλώσει την άγνοιά του/της, αλλά και ένας/μία καθηγητής/ρια εξεπλάγη με την άγνοιά 

του/της και χαριτολογώντας ανέφερε ότι χρειάζεται επιμόρφωση επί του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων. Άγνοια των 

εκπαιδευτικών επί του θεσμικού πλαισίου έχει προκύψει και από την έρευνα της 

Χατζηπαναγιώτου (2003: 165 κ.εξ.). Από την ίδια έρευνα, επίσης, έχει προκύψει ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν αντιμετώπιζαν το «σύλλογο ως ένα όργανο μέσω του οποίου 

μπορούσαν αποτελεσματικά να επιλύσουν… και θέματα που σχετίζονταν με την 

ευρύτερη επαγγελματική τους ζωή». 

Το ότι οι μισοί/ές από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες φάνηκε να αγνοούν ότι ο 

σύλλογος διδασκόντων έχει αρμοδιότητα όσον αφορά την κάλυψη των επιμορφωτικών 

αναγκών τους δεν αρκεί για να δικαιολογήσει το γιατί στην πλειονότητά τους οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών ήταν αρνητικές, όταν ρωτήθηκαν αν τίθενται 

θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο σύλλογο διδασκόντων. Το πραγματικό 

αίτιο της στάσης αυτής έγκειται αλλού και μάλλον δικαιολογεί και την ελλιπή γνώση 

των εκπαιδευτικών επί της συγκεκριμένης αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων. 

Αιτιολογώντας τη στάση του/της αυτή επί του θέματος ένας/μία των 

διευθυντών/ριών ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί που κρίνουν ότι έχουν ανάγκη 

επιμόρφωσης παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα. Υπόρρητα νομίζουμε η 

αιτιολόγηση αυτή εδράζεται στην άποψη ότι η κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών 

των εκπαιδευτικών είναι προσωπική τους υπόθεση, δεν αφορά το σχολείο ούτε καν 

εντεταλμένους με το έργο αυτό θεσμούς της εκπαίδευσης. «Καθαρά δικό μου 

προσωπικό θέμα», χαρακτήρισε το θέμα της επιμόρφωσής του/της και ένας/μία 

καθηγητής/ρια, ανέφερε, όμως, ότι ζήτησε τη βοήθεια συναδέλφου του/της, όταν 

θέλησε να αξιοποιήσει εκπαιδευτικό μέσο, του οποίου δεν γνώριζε τη λειτουργία. Το 

ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν θα απευθυνόταν σε συνάδελφό του/της για 

υποστήριξη, σε περίπτωση που η επιμορφωτική του/της ανάγκη αφορούσε θέμα της 

ειδικότητάς του/της και όχι τη λειτουργία εκπαιδευτικού μέσου νέων τεχνολογιών.  

Άλλος/η καθηγητής/ρια, αφού ανέφερε ότι ο κλάδος των φιλολόγων, εξαιτίας του 

μεγάλου εύρους αναθέσεων σε διδακτικά αντικείμενα, έχει μεγαλύτερες επιμορφωτικές 

ανάγκες από ό,τι άλλοι κλάδοι εκπαιδευτικών, συμπλήρωσε ότι μετά από κάποια χρόνια 

υπηρεσίας άρχισε πλέον να διαλέγει τι θα διδάξει και τι όχι, ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά του/της. Η πρακτική αυτή από τη μια έχει ως αποτέλεσμα να 

περιορίζονται οι επιμορφωτικές ανάγκες, αλλά και να αισθάνεται σιγουριά ο διδάσκων 

κατά την έκθεσή του στη διδασκαλία ενός διδακτικού αντικειμένου, από την άλλη, 

όμως, πολλές φορές δημιουργεί και προβλήματα στο σύλλογο διδασκόντων, όταν 
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συμβαίνει να διεκδικείται το ίδιο διδακτικό αντικείμενο από περισσότερους του ενός 

εκπαιδευτικούς. Η κατάσταση αυτή είναι προβληματική κυρίως για τους νέους 

εκπαιδευτικούς, που εξαναγκάζονται να διδάσκουν «ό,τι περισσεύει» από τους 

αρχαιότερους, αλλά και να μην έχουν τη δυνατότητα να δοκιμαστούν σε διδακτικά 

αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν. Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι συνιστά μια μορφή 

απομόνωσης του εκπαιδευτικού, η άρση της οποίας είναι προϋπόθεση αναβάθμισης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας, επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των νέων στο επάγγελμα, ανάδειξης της σχολικής μονάδας σε 

κοινότητα μάθησης και πρακτικής και του εκπαιδευτικού σε ηγέτη (Ash & Persall, 

2000· Kruse, Louis & Bryk, 1994· Simonaitiene, 2004· Szeto & Cheng, 2017). 

Άλλος/η διευθυντής/ρια έκανε λόγο για «δυσπιστία ως προς το αποτέλεσμα» των 

επιμορφωτικών δράσεων, με την έννοια ότι το περιεχόμενό τους είναι αναντίστοιχο 

προς τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, επειδή υστερεί ως προς τη σύνδεση θεωρίας και 

πράξης. Το ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης που παρέχονται από την πολιτεία ή 

θεσμούς της είναι κατώτερα των προσδοκιών των εκπαιδευτικών έχει προκύψει ως 

συμπέρασμα και από την έρευνα του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι επιθυμούσαν «εξειδικευμένες» και «εστιασμένες» επιμορφώσεις, με 

περισσότερο «συγκεκριμένους στόχους» και με διασυνδεδεμένη θεωρία και πράξη 

(Δούκας κ.συν., 2008: 371). Η έλλειψη ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα που άλλοι διοργανώνουν γι’ αυτούς αποτελεί επιχείρημα 

τού γιατί είναι αναγκαίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ως μέλη του συλλογικού τους οργάνου 

να προσδιορίζουν το αντικείμενο της επιμόρφωσής τους και τη μεθοδολογία του, 

ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Ο πλέον σημαντικός, κατά την άποψή μας, λόγος του γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν 

συζητούν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες στο σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου 

συλλογικά να αποφασίζουν για την κάλυψή τους, αναδεικνύεται από άλλες 

τοποθετήσεις. Σε απάντησή του/της διευθυντής/ρια ανέφερε ότι διστάζουν οι 

εκπαιδευτικοί να εκθέσουν τις αδυναμίες τους, αρκούνται στην πεπατημένη, με την 

έννοια ότι, εφόσον επί σειρά ετών αξιοποιούν τις ίδιες πρακτικές χωρίς κανένας να τους 

επισημάνει την αναγκαιότητα αλλαγής τους, δεν υπάρχει λόγος βελτίωσής τους και ότι 

χρειάζεται να «ξεκολλήσουν» και να παραδεχτούν ότι έχουν επιμορφωτικές ανάγκες. 

Κατά την άποψη δε του ίδιου υποκειμένου της έρευνας, προς την κατεύθυνση αυτή θα 

πρέπει να μεριμνήσει και η πολιτεία με την παροχή κινήτρων, τη σύνδεση δηλαδή της 

επιμόρφωσης με την ιεραρχική και μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Η παντελής 
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έλλειψη κινήτρων στο δημόσιο γενικά, που «συνθλίβει, τις περισσότερες φορές και τα 

πιο ευεπίφορα οράματα», επισημάνθηκε και από την έρευνα του Τμήματος Ποιότητας 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο (Κουλουμπαρίτση, 2008: 87). 

Η άποψη άλλου/ης εκπαιδευτικού εισέρχεται βαθύτερα στα αίτια τού γιατί δεν 

τίθενται θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο σύλλογο διδασκόντων. 

Επεσήμανε ότι επί του θέματος «υπάρχει θυμηδία»· η έκφραση επιμορφωτικής ανάγκης 

μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη ανεπάρκειας αυτού που την εκφράζει και να επισύρει το 

χλευασμό («κάζο») των άλλων. Αναφέρθηκε ακόμα ότι υπάρχει «καχυποψία», με την 

έννοια ότι όποιος εκφράσει επιμορφωτική του ανάγκη, έστω και με τις καλύτερες των 

προθέσεων, μπορεί να θεωρηθεί «σπασίκλας» ή ότι «κάνει τον έξυπνο» και να 

δημιουργηθούν εν τέλει παρεξηγήσεις. Ανάλογες απόψεις είχαν εκφραστεί και από 

άλλο/η καθηγητή/ρια, μετά το πέρας, όμως, της συνέντευξης. 

Οι απόψεις αυτές συνεισφέρουν στην αιτιολόγηση τού γιατί ένας/μία από τους/τις 

διευθυντές/ριες που είπαν ότι έχει γίνει συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων για 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών έσπευσε να τονίσει ότι δεν «υπάρχει τάση 

να επιβληθεί κάτι». 

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί δεν εκφράζουν στο σύλλογο διδασκόντων τις 

επιμορφωτικές τους ανάγκες, διότι: (α) δεν γνωρίζουν ότι έχει αρμοδιότητα επί του 

θέματος αυτού ο σύλλογος διδασκόντων (β) θεωρούν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες 

προσωπική υπόθεση (γ) τα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε αυτούς 

είναι κατώτερα των προσδοκιών τους (δ) σε περίπτωση που τις εκφράσουν είναι πιθανό 

να αντιμετωπίσουν το χλευασμό των συναδέλφων τους, οπότε αποφεύγουν να το 

πράξουν και (ε) δεν ενδιαφέρονται για την επιμόρφωσή τους.  

Πολλές των επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων που παρέχονται 

ενδοϋπηρεσιακά στους εκπαιδευτικούς έχουν όντως αδυναμίες ως προς την οργάνωση, 

το περιεχόμενό τους και την επάρκεια των εκπαιδευτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

αφενός μεγάλες επιμορφωτικές δράσεις οργανώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα 

και με προχειρότητα υπό την πίεση της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, 

αφετέρου δεν υπάρχει ουσιαστική αποτίμηση του αποτελέσματος των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που να συμπεριλαμβάνει και το κατά πόσο το περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης εφαρμόζεται στη διδακτική πράξη ή είναι συμβατό με τις ανάγκες της. 

Πέραν τούτων, ελλείψει κεντρικού σχεδιασμού, διάφοροι φορείς, περισσότερο ή 

λιγότερο ειδικοί, εμπλέκονται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με θέματα ενίοτε 

επαναλαμβανόμενα και ασύμβατα στο επιστημολογικό τους υπόβαθρο.  
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Πάντως, έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται δράσεις που συνεισφέρουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αναβαθμίζοντας γνώσεις και δεξιότητές 

τους. Η εκ προοιμίου και συλλήβδην αρνητική στάση έναντι επιμορφωτικών δράσεων, 

κατά την άποψή μας, δεν αποκλείεται να οφείλεται σε κάποιες περιπτώσεις στην 

έλλειψη ενδιαφέροντος για επιμόρφωση, ενώ και η επίκληση της αρνητικής κριτικής 

επί των επιμορφωτικών δράσεων να λειτουργεί ως εύλογη πρόφαση μη συμμετοχής σε 

αυτές. Η έλλειψη δε ενδιαφέροντος από πλευράς ορισμένων εκπαιδευτικών σε θέματα 

που άπτονται της επιμόρφωσής τους οφείλεται στην έλλειψη κινήτρων, αλλά και στο 

ότι δεν υπάρχει επίπτωση σε περίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας, λόγω έλλειψης και 

συστήματος αποτίμησης του έργου του εκπαιδευτικού. 

Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών συνιστούν «αδυναμίες» της 

σχολικής μονάδας. Η αποτίμησή τους με αυτοαξιολογικές διαδικασίες και η λήψη 

απόφασης για την κάλυψή τους δίνει τη δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να τις 

μετασχηματίσουν σε «δυνάμεις» τους που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και 

στην ανάδειξή του σε ηγέτη στην τάξη και στο σχολείο του. Η επαγγελματική δε 

ανάπτυξη και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού συνιστά βασική προϋπόθεση της 

πραγμάτωσης του συμμετοχικού συστήματος διοίκησης της σχολικής μονάδας 

(Χατζηπαναγιώτου, 2003:72). Επιπροσθέτως και επειδή η διοίκηση της ελληνικής 

σχολικής μονάδας νοείται ως συμμετοχική, είναι αναγκαίο η κάλυψη των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών να συνιστά διακριτή παράμετρο του 

προγραμματισμού της, ως διάσταση εσωτερικής της πολιτικής με στρατηγικό 

προσανατολισμό. Ωστόσο, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που προαναφέρθηκαν 

συντελούν στη διαμόρφωση περιβάλλοντος στις σχολικές μονάδες που καταστέλλει τη 

δυναμική τους στο προνομιακό αυτό πεδίο άσκησης εσωτερικής πολιτικής.  

6.5. Απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης για το 

διοικητικό τους έργο και τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων 

Στο σύνολό τους σχεδόν οι συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

έχουν διοικητικό έργο και στην πλειονότητά τους το περιέγραψαν με αναφορά στις 

εξωδιδακτικές γραμματειακής φύσεως εργασίες, που κατά πάγια πρακτική αναθέτει ο 

σύλλογος διδασκόντων για την υποστήριξη της διοίκησης του σχολείου, ή και στο έργο 

που οφείλει να επιτελέσει υπάλληλος ως γραμματέας του σχολείου. Επίσης, 

διατυπώθηκε και η άποψη ότι διοικητικό έργο είναι οτιδήποτε συμβαίνει εκτός τάξης, 
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όπως η βαθμολογία και οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών/ριών, η παρακολούθηση της 

φοίτησής τους, αλλά και η επαφή με τους γονείς και η ενημέρωσή τους. Επί του 

συνόλου των συμμετεχόντων/ουσών μόνο δύο, και μάλιστα καθηγητές/ριες, 

προσδιόρισαν το διοικητικό έργο του εκπαιδευτικού με αναφορά στη συμμετοχή του 

στο σύλλογο διδασκόντων, ο/η ένας/μία μάλιστα εξ αυτών μίλησε για «λήψη και 

εκτέλεση αποφάσεων». Επομένως, στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες/ουσες δεν 

θεωρούν ως διοικητικό έργο τη συμμετοχή τους στο σύλλογο διδασκόντων, παρότι 

αυτός αποτελεί το κύριο αποφασιστικό όργανο της σχολικής μονάδας.  

Το ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους θεωρούν ότι το διοικητικό τους 

έργο είναι γραμματειακό και γραφειοκρατικό συνάγεται και από τις τοποθετήσεις τους, 

όταν ρωτήθηκαν αν πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός διοικητικό έργο. Το ένα τέταρτο 

των καθηγητών/ριών απάντησαν θετικά. Οι υπόλοιποι/ες απάντησαν «όχι τόσο πολύ» ή 

«όχι». Θετικές απαντήσεις έδωσαν στην ερώτηση αυτή οι μισοί/ές από τους/τις 

διευθυντές/ριες. Οι υπόλοιπες απαντήσεις ήταν «όχι τόσο πολύ», «όχι απαραίτητα» και 

«όχι». Σαφέστερη η εικόνα του πώς εννοούν το διοικητικό τους έργο οι 

συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα διαγράφεται από τις αιτιολογήσεις που έδωσαν στο 

γιατί πρέπει ή γιατί δεν πρέπει να έχει διοικητικό έργο ο εκπαιδευτικός. 

Οι καθηγητές/ριες που απάντησαν αρνητικά δικαιολόγησαν τη θέση τους, 

αναφέροντας ότι διοικητικό και διδακτικό έργο δεν συμβιβάζονται, ότι το διοικητικό 

έργο λειτουργεί εις βάρος του διδακτικού και ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να ασχολείται 

«με τα παιδιά και όχι με τα χαρτιά», άρα κύριο έργο του έχει το διδακτικό. Σε ανάλογο 

συμπέρασμα είχε καταλήξει και η έρευνα της Χατζηπαναγιώτου (2003: 167-168). 

Οι Kruse, Louis και Bryk (1994) έχουν επισημάνει ότι η εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδρασή τους, εάν 

θεωρήσουν ότι δεν συνάδει με το όραμα που έχουν για το επάγγελμά τους και ότι το 

έργο τους δεν άπτεται αρμοδιοτήτων εξουσίας και ελέγχου. Η αντίδραση δε αυτή είναι 

πιθανό να φέρει τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρέχοντας πεδίο 

αύξησης της εξουσίας και του ελέγχου του διευθυντή, αντί της ενίσχυσης του ρόλου 

του εκπαιδευτικού. Ενδεχομένως και σε κάποιο βαθμό μια υπόρρητη ή υποσυνείδητη 

αντίδραση του είδους αυτού να ερμηνεύει το γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν ως 

διοικητικό τους έργο τη συμμετοχή τους στο σύλλογο διδασκόντων. 

Επιπροσθέτως, από τα λεγόμενα των καθηγητών/ριών αναδεικνύεται διάσταση 

μεταξύ διοικητικού και διδακτικού έργου, με την έννοια ότι το πρώτο όχι μόνο δεν 
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υποστηρίζει το δεύτερο, αλλά αντίκειται σ’ αυτό, ενώ και η άποψη ότι το έργο των 

εκπαιδευτικών περιορίζεται στην τάξη συνάδει με τη στενή έννοια περί ηγεσίας τους90.  

Οι περισσότεροι/ες διευθυντές/ριες που τοποθετήθηκαν θετικά όσον αφορά το αν 

πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει διοικητικό έργο αιτιολόγησαν τη θέση τους αυτή 

αναφέροντας ότι η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με διοικητικό έργο τούς επιτρέπει 

(α) να γνωρίζουν ορισμένα διοικητικά θέματα και να προφυλάσσονται ‒προφανώς από 

πειθαρχικά ολισθήματα‒ (β) να γίνονται καλύτεροι εκπαιδευτικοί, γιατί το διοικητικό 

έργο τούς βοηθάει στο διδακτικό (γ) να «μπαίνουν στο νόημα» της διοίκησης, 

δυνατότητα που πρέπει να τους τη δίνει η διεύθυνση του σχολείου (δηλαδή ο 

διευθυντής), για να αναπτύσσεται μεταξύ τους συνεργασία και (δ) να εκπαιδεύονται για 

ιεραρχική τους ανέλιξη. 

Θεωρούμε ότι και σε αυτές τις τοποθετήσεις ενυπάρχει ως αρχική παραδοχή ή 

εκτίμηση ότι το διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών είναι γραφειοκρατικό, καθόσον 

όλοι οι διευθυντές/ριες είχαν ήδη αναφερθεί σε αυτό, προσδιορίζοντάς το με καθαρά 

γραμματειακές, γραφειοκρατικές εργασίες και ουδόλως το είχαν συνδέσει με τις 

αποφασιστικές αρμοδιότητες  του συλλόγου διδασκόντων. Με δεδομένο αυτό και 

επειδή το γραφειοκρατικό αυτό διοικητικό έργο αποδόθηκε ως κύρια αρμοδιότητα 

διευθυντών (και υποδιευθυντών), αλλά και ταυτίστηκε με τη διοίκηση του σχολείου, 

συνάγεται ότι και το έργο των διευθυντών και υποδιευθυντών είναι γραφειοκρατικό· ως 

γραφειοκρατικό δε φαίνεται να εκτιμάται και το συνολικό διοικητικό έργο του 

σχολείου. Η εκτίμηση αυτή των διευθυντών σχολικών μονάδων για το έργο τους 

προέκυψε και ως συμπέρασμα από την έρευνα του Τμήματος Ποιότητας της 

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Κουλουμπαρίτση, 2008).  

Από τις θετικές απαντήσεις των διευθυντών/ριών συνάγεται, επίσης, ότι διάσταση 

του διοικητικού αυτού έργου αποτελεί η γνώση της νομοθεσίας, η οποία προφυλάσσει 

(προφανώς από τυχόν υπερβάσεις του θεσμικού πλαισίου που επισύρουν πειθαρχικές 

ευθύνες). Τη μέριμνα για την αυστηρή τήρηση του θεσμικού πλαισίου, που όντας 

ασαφές και χαοτικό απαιτεί ερμηνεία, έχει επισημάνει ο Ιορδανίδης (2002: 3)91 ως 

κύρια ασχολία των διοικητικών στελεχών γενικά της εκπαίδευσης και όχι μόνο των 

διευθυντών σχολικών μονάδων, ενώ και ένας/μία από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

διευθυντές/ριες έχει δηλώσει ως επιμορφωτική του/της ανάγκη τη συνεχή ενημέρωσή 

του σε θέματα νομοθεσίας, γιατί ο διευθυντής, όντας επιφορτισμένος στην 

90 Βλ. σελ. 29 κ.εξ. 
91 Βλ. σελ. 43. 
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καθημερινότητά του με πλήθος θεμάτων, αδυνατεί να παρακολουθήσει τις ξαφνικές και 

συνεχείς αλλαγές σε παραμέτρους λειτουργίας του σχολείου.  

Αυτά που προαναφέρθηκαν συνεισφέρουν στην ερμηνεία του γιατί η γνώση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών που σχετίζονται με το νόμο αποτελεί προσόν 

επαγγελματικής ανέλιξης των εκπαιδευτικών. Εάν ληφθεί δε υπόψη ότι στην τήρηση 

του νόμου εδράζεται και το πειθαρχικό δίκαιο των εκπαιδευτικών, το οποίο συνήθως 

ενεργοποιείται όχι σε κάθε ενέργεια που αντίκειται στην εκπαιδευτική νομοθεσία ή σε 

παράλειψη ενέργειας που επιβάλλεται από αυτήν92, αλλά, όταν προκύψει πρόβλημα 

καταγγελίας σε σχολική μονάδα, ερμηνεύεται και το γιατί η άσκηση διοικητικού έργου 

από τον εκπαιδευτικό, που συνίσταται στην τήρηση των γραφειοκρατικών βάσει νόμου 

διαδικασιών, τον προφυλάσσει.  

Υπήρχαν, όμως, και τρεις διευθυντές/ριες που απάντησαν αρνητικά στο αν πρέπει 

ο εκπαιδευτικός να έχει διοικητικό έργο, αν και όχι κατηγορηματικά. Κατά την άποψή 

τους, ο εκπαιδευτικός (α) δεν είναι απαραίτητο να έχει διοικητικό έργο ή (β) δεν πρέπει 

να έχει «τόσο πολύ», αλλά «να ασχολείται περισσότερο με το παιδαγωγικό κομμάτι» ή 

(γ) να ασκεί έργο «διοικητικό που άπτεται του διδακτικού», με ενδεικτική αναφορά σε 

θέματα που αφορούν την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και την 

ενημέρωση των γονέων για την επίδοση, φοίτηση και συμπεριφορά των παιδιών τους.  

Ούτε και από αυτές τις απαντήσεις κατ’ ουσίαν φαίνεται άρνηση των 

διευθυντών/ριών ως προς την ανάθεση διοικητικού έργου στους εκπαιδευτικούς, διότι, 

όπως προκύπτει από συνεξέταση των απαντήσεων, η πρώτη τοποθέτηση έχει το νόημα 

ότι ο διευθυντής είναι επιφορτισμένος με τις εργασίες διοικητικής υποστήριξης της 

σχολικής μονάδας, αναφερόταν δηλαδή στο ποιος έχει την κύρια ευθύνη άσκησης του 

διοικητικού έργου. Η δεύτερη, εμπεριέχει, κατά την άποψή μας, την παραδοχή ότι 

κύριο έργο του εκπαιδευτικού είναι το διδακτικό και παιδαγωγικό, ενώ και η άρνηση 

έγκειται στον όγκο του έργου που επωμίζεται ο εκπαιδευτικός και όχι στην ανάληψή 

του αυτή καθεαυτή. 

Η τρίτη τοποθέτηση, παρότι δεν είναι απολύτως κατηγορηματική φαίνεται εκ 

πρώτης όψεως περιοριστική ως προς την άσκηση διοικητικού έργου από τους 

εκπαιδευτικούς. Επειδή και ένας/μία των καθηγητών/ριών τάξης είχε προσδιορίσει ως 

92 Η εκπαιδευτική νομοθεσία στο σύνολό της δεν τηρείται. Για παράδειγμα πολλά νομοθετήματα έχουν 
θεσπίσει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Ν. 2043/1992, Π.Δ. 320/1993, Ν. 2525/1997, Π.Δ. 
140/1998, Υ.Α. Δ2/1938/27/2/1998, Ν. 2986/2002, Ν. 3848/2010, Π.Δ. 152/2013), αλλά έως σήμερα 
αυτή δεν έχει εφαρμοστεί, ούτε καν ως αυτοαξιολόγηση, γιατί και το πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης 
(ΑΕΕ, βλ. σελ. 52 κ.εξ.) της σχολικής μονάδας δεν εφαρμόστηκε από το σύνολο των σχολικών 
μονάδων. 

130 
 

                                                 



διοικητικό έργο του εκπαιδευτικού την καταχώριση βαθμολογίας, την παρακολούθηση 

της φοίτησης των μαθητών, αλλά και την επαφή με τους γονείς και την ενημέρωσή 

τους, θεωρούμε ότι ο/η συγκεκριμένος διευθυντής/ρια δεν αρνείται την ανάληψη από 

πλευράς εκπαιδευτικού και ορισμένων διοικητικών εργασιών, ενώ και υπόρρητα 

μάλλον εκφράζει επίκριση για εκπαιδευτικούς που δείχνουν απροθυμία σε θέματα που 

αφορούν την ενημέρωση γονέων ή την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, 

ίσως και λόγω του ότι έχει αντιμετωπίσει ζητήματα του είδους αυτού. 

Όταν ζητήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα να προσδιορίσουν 

το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων, ορισμένοι/ες παρουσίασαν κενό αμηχανίας στην 

έναρξη της απάντησής τους και στην πλειονότητά τους τοποθετήθηκαν θετικά όσον 

αφορά το συλλογικό αυτό όργανο. Στην πλειονότητά τους οι τοποθετήσεις συνέκλιναν 

στο ότι ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων συνίσταται στην τήρηση της νομοθεσίας, 

στο θεσμικά δηλαδή επιβαλλόμενο, και αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που 

προκύπτουν στη σχολική μονάδα και σχετίζονται κυρίως με τη φοίτηση και τη 

συμπεριφορά των μαθητών. Από το τελευταίο αυτό επιβεβαιώνεται και πάλι το 

συμπέρασμα της έρευνας της Χατζηπαναγιώτου (2003: 169) ότι κυριαρχούν στο 

σύλλογο διδασκόντων θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών.  

Ένας/μία των συμμετεχόντων/ουσών χαρακτήρισε το ρόλο του συλλόγου 

διδασκόντων «παιδαγωγικό» και «γνωστικό», ίσως αναφερόμενος/η στο ρόλο του 

εκπαιδευτικού και όχι του συλλόγου διδασκόντων. Η απόκλιση αυτή έγινε εμφανής και 

με την αλλαγή του αριθμού του υποκειμένου της πρότασης 93 . Σε μία μόνο των 

περιπτώσεων αναφέρθηκε πέραν της αντιμετώπισης προβλημάτων και η οργάνωση 

δραστηριοτήτων. Η ενδιαφέρουσα δε άποψη που καθορίζει το έργο του συλλόγου 

διδασκόντων ως «συμβουλευτικό και καθοδηγητικό του διευθυντή» κατατέθηκε από 

καθηγητή/ρια, ενός εκ των δύο σχολείων που υλοποιούν ορισμένες διαδικασίες 

προγραμματισμού. 

Ουδέτερη δηλωτικά με υπόρρητη, όμως, αρνητική χροιά αντιλαμβανόμαστε την 

άποψη «κάποιες φορές αποφασίζουμε… κάποιες επικυρώνουμε». Θεωρούμε δε ότι 

αποτιμά ως τυπικό και διεκπεραιωτικό, αλλά και μη ικανοποιητικό το έργο του 

συλλόγου. Ρητά εκδηλώθηκε η έλλειψη ικανοποίησης από άλλον/η 

συμμετέχοντα/ουσα, έως του σημείου της εμφανούς συναισθηματικής φόρτισης που 

έγινε αισθητή και από την αδυναμία του/της να ολοκληρώσει την ερώτηση τη στιγμή 

που ετέθη, γι’ αυτό και ζήτησε να επανέλθει αργότερα. Ειδικότερα, ο/η 

93  Μετά την πρώτη φράση ο ενικός αριθμός του υποκειμένου (ο σύλλογος διδασκόντων) έγινε 
πληθυντικός, γιατί αναφερόταν στους καθηγητές και όχι στο σύλλογο διδασκόντων. 
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συγκεκριμένος/η συμμετέχων/ουσα δεν είναι ικανοποιημένος/η από τον τρόπο με τον 

οποίο οι εκπαιδευτικοί ως άτομα συγκροτούν το συλλογικό τους όργανο.  

Είναι πιθανό ορισμένες από τις θετικές τοποθετήσεις να συγκλίνουν προς τη 

ρητορική του δέοντος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι συμμετέχοντες/ουσες της 

παρούσας έρευνας σχεδόν στο σύνολό τους δεν συλλαμβάνουν το ρόλο του συλλόγου 

διδασκόντων στο εύρος της δυνητικής δυναμικής που του προσδίδει η κατά διακριτική 

ευχέρεια αποφασιστική του αρμοδιότητα, όσον αφορά τη χάραξη εσωτερικής πολιτικής 

στη σχολική μονάδα, περιορίζοντάς τον σε λειτουργικά θέματα και στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων. Παρόμοιο συμπέρασμα είχε προκύψει και από την έρευνα της 

Χατζηπαναγιώτου (2003: 165 κ.εξ.). 

Οι απαντήσεις των διευθυντών/ριών δεν εμπεριέχουν αρνητικές κρίσεις περί του 

έργου του συλλόγου διδασκόντων, αλλά σε αρκετά σημεία διαφοροποιούνται ως προς 

την οπτική τους σε σχέση με εκείνες των καθηγητών/ριών. Ειδικότερα, ένας/μία των 

συμμετεχόντων/ουσών, μετά από κενό αμηχανίας, χαρακτήρισε το έργο του συλλόγου 

διδασκόντων πρώτιστα διδακτικό και κατά δεύτερο λόγο διοικητικό και του 

αναγνώρισε συνεισφορά στη λειτουργία του σχολείου και στη διαμόρφωση κλίματος 

ευνοϊκού για τη μάθηση των μαθητών. Μάλλον ο/η συγκεκριμένος/η συμμετέχων/ουσα 

αναφέρθηκε στους εκπαιδευτικούς ως άτομα και όχι ως μέλη του συλλόγου 

διδασκόντων. Η οπτική του είδους αυτού είχε διαφανεί και ως άποψη των 

καθηγητών/ριών. Άλλος/η έκανε λόγο για συνεργασία στο πλαίσιο του συλλόγου 

διδασκόντων, αλλά, όπως υποδηλώνεται από την έγκλιση των ρημάτων που 

χρησιμοποίησε, την ανέφερε όχι ως βιωμένη κατάσταση, αλλά ως προϋπόθεση της 

λήψης νόμιμων αποφάσεων στο διδακτικό επίπεδο, της διοργάνωσης δράσεων και της 

ομαλής λειτουργίας του σχολείου.  

Άλλοι/ες με συνοπτικές και ουδέτερες αναφορές χαρακτήρισαν το  έργο  του 

συλλόγου διδασκόντων σημαντικό για όλα τα θέματα της σχολικής μονάδας ή 

καθοριστικό ή διαμορφωτικό της λειτουργίας του σχολείου. «Ανώτερο όργανο 

διοίκησης» είναι σύμφωνα με άλλη άποψη ο σύλλογος διδασκόντων, που σε 

συνεργασία με το διευθυντή χειρίζεται όλα τα θέματα που προβλέπονται από το νόμο, 

αλλά «Τυπικά κυρίαρχο όργανο» τον θεώρησε άλλος/η συμμετέχων/ουσα 

διευθυντής/ρια, ανάλογα με τα περιθώρια που του αφήνει ο διευθυντής. Κατά την 

άποψη, τέλος, άλλου/ης συμμετέχοντος/ουσας διευθυντή/ριας, ‒που εξεθείασε τον 

«προοδευτικό διευθυντή», με υπόρρητη ίσως σκοπιμότητα να αποδώσει στον εαυτό 

του/της το χαρακτηρισμό αυτό‒ ο σύλλογος διδασκόντων δεν έχει, βάσει θεσμικού 

πλαισίου αρμοδιότητες, ούτε περιθώρια λήψης απόφασης, ενώ θα έπρεπε να έχει. Ο/η 
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συγκεκριμένος/η διευθυντής/ρια αγνοεί ή δεν κατανοεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

του συλλόγου διδασκόντων. 

Από τις τοποθετήσεις αυτές των διευθυντών/ριών, που ποικίλλουν, αναδεικνύεται 

και πάλι η σημασία που δίνουν στο θεσμικό πλαίσιο, διαφαίνεται σύγχυση μεταξύ 

διδακτικού και διοικητικού έργου του εκπαιδευτικού, υπονοείται ότι υπό προϋποθέσεις 

λειτουργεί προς όφελος της σχολικής μονάδας ο σύλλογος διδασκόντων, αλλά και 

δηλώνεται ότι το αν ο σύλλογος διδασκόντων θα λειτουργήσει ως αποφασιστικό 

όργανο εξαρτάται από τα περιθώρια που θα του αφήσει το στιλ διοίκησης του 

διευθυντή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το στιλ ηγεσίας των διευθυντών και οι 

πρακτικές τους ευνοούν ή καταστέλλουν την ανάδειξη των εκπαιδευτικών ως ηγετών, 

αίρουν ή επιτείνουν την απομόνωσή τους, δημιουργούν ή τορπιλίζουν το κλίμα 

συνεργασίας (Ash & Persall, 2000· Childs-Bowen, Moller & Scrivner, 2000). 

Προσδιορίζοντας τη σημαντικότερη συνεισφορά του συλλόγου διδασκόντων στη 

λειτουργία του σχολείου οι καθηγητές/ριες αναφέρθηκαν και πάλι στην καλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ο σύλλογος διδασκόντων σκιαγραφήθηκε ως 

εκφραστής του ομαδικού πνεύματος της σχολικής μονάδας (εκφράζει και συνθέτει τις 

απόψεις της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών) και ως διαμορφωτής κλίματος 

συνεργασίας. Σύμφωνα με άλλη άποψη, ως καθοριστικό της συνεισφοράς του 

συλλόγου διδασκόντων στη λειτουργία του σχολείου προβλήθηκε και πάλι το στιλ 

διοίκησης του διευθυντή, υπό την έννοια ότι με το «συγκεντρωτικό» διευθυντή το 

σχολείο πηγαίνει πιο καλά από άποψη ρυθμού, ενώ με τον «αποκεντρωτικό», υπάρχουν 

μεν καθυστερήσεις, αλλά ευνοείται το παιδαγωγικό κλίμα. Υπήρξε και η εντελώς 

αρνητική άποψη που υποστήριξε ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν έχει ουσιαστική 

συνεισφορά στο σχολείο, γιατί περιορίζεται στα «τυπικά».  

Σύμφωνα με μία άποψη των διευθυντών/ριών η σημαντικότερη συνεισφορά του 

συλλόγου διδασκόντων στη λειτουργία του σχολείου έγκειται στη λήψη αποφάσεων 

που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του. Σε άλλη, τονίστηκε ότι σύλλογος 

διδασκόντων είναι διοικητικό όργανο με πολύ μεγάλη δύναμη. Οι υπόλοιποι/ες δεν 

αμφισβήτησαν μεν την ισχυρή αποφασιστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων, 

αλλά θεώρησαν ότι προϋπόθεση της επωφελούς συνεισφοράς του στο σχολείο είναι η 

απουσία αντιπαραθέσεων και το κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας, μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που συγκροτούν το σύλλογο, αλλά και αυτών με το διευθυντή. Τέλος, 

υπήρξε και η άποψη που αναφέρθηκε στη δυνατότητα του συλλόγου διδασκόντων να 

διαμορφώνει εσωτερική πολιτική στο πλαίσιο της εθνικής, τηρώντας μεν πιστά τους 
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νόμους στο επίπεδο των διαδικασιών, αλλά δίνοντας «κατεύθυνση» στην ατμόσφαιρα 

του σχολείου και σε επιλογές για μορφωτικές δραστηριότητες.  

Οι απόψεις καθηγητών/ριών και διευθυντών/ριών ποικίλλουν. Στην πλειονότητά 

τους οι συμμετέχοντες/ουσες δεν αντιλαμβάνονται το σύλλογο διδασκόντων ως 

διοικητικό όργανο που μπορεί να λάβει αποφάσεις στρατηγικού προσανατολισμού, 

λόγω, κατά την άποψή μας, του δεσμευτικού θεσμικού πλαισίου υπό το οποίο 

λειτουργεί η σχολική μονάδα. Θεωρούν ότι η σημαντικότερη συνεισφορά του συλλόγου 

διδασκόντων έγκειται κυρίως στη διαχείριση προβλημάτων και στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη σχετική νομοθεσία, υπό την 

προϋπόθεση, όμως, ότι υπάρχουν καλές σχέσεις και κλίμα συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και μεταξύ των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου. 

Αναφερόμενοι/ες οι καθηγητές/ριες στο πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στο 

σύλλογο διδασκόντων, οι περισσότεροι/ες μίλησαν για συμμετοχή, κατάθεση και 

ακρόαση απόψεων και συναπόφαση. Ἐνας/μία μίλησε μεν για συμμετοχή, ωστόσο κατά 

τρόπο που υπονοεί ότι δεν είναι ουσιαστική, αλλά τυπική. Άλλος/η αναφέρθηκε στις 

«ήπιες» γνώμες του/της και καθόρισε το ρόλο του/της στο σύλλογο διδασκόντων ως 

«πυροσβεστικό», «συμβιβαστικό» και «βοηθητικό», ίσως υπονοώντας την ύπαρξη τυχόν 

αντιθέσεων ή και για να εξάρει τη συνεισφορά του στη διαμόρφωση κλίματος 

καταλλαγής.  

Ενδιαφέρουσα είναι και μία άλλη άποψη καθηγητή/ριας που τόνισε τη δική του/της 

ισότιμη συμμετοχή, λόγω της μακρόχρονης παραμονής του/της στο ίδιο σχολείο, αλλά 

μιλώντας και για μη ισότιμη συμμετοχή άλλων, επειδή είναι περισσότερο βαρύνουσα η 

γνώμη αυτών που έχουν περισσότερα χρόνια σε ένα σχολείο, σε συνάρτηση, όμως, και 

με το δυναμισμό της προσωπικότητας τους. Διαφαίνεται δηλαδή από την τοποθέτηση 

αυτή ότι στο πλαίσιο του συλλόγου διδασκόντων ορισμένοι εκπαιδευτικοί ασκούν 

άτυπα ηγετικό ρόλο.  

Υπήρξε και αρνητική τοποθέτηση ‒μία, όμως, και μοναδική‒ που αποτίμησε ως μη 

σημαντικό το ρόλο στο σύλλογο διδασκόντων του ατόμου που την εξέφρασε, με 

εμφανή εξ αυτού και τη δυσαρέσκειά του και με καταλογισμό ευθυνών, όχι στο 

γραφειοκρατικό σύστημα ή στο ρόλο του διευθυντή, αλλά στο ότι οι εκπαιδευτικοί ως 

άτομα, όταν συνέρχονται στο σύλλογο διδασκόντων, δεν υιοθετούν στάση και 

συμπεριφορά αρμόζουσα με τη σοβαρότητα του ρόλου του συλλογικού αυτού οργάνου. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ύστερα από σύγκριση των απαντήσεων, δύο καθηγητές/ριες 

από το ίδιο σχολείο εξέφρασαν δυσαρέσκεια αναφερόμενοι/ες στη λειτουργία του 

συλλόγου διδασκόντων, καταλογίζοντας, όμως, διαφορετικά την ευθύνη για την 
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κατάσταση αυτή· στο διευθυντή ο/η ένας/μία, στους συναδέλφους του/της ο/η άλλος/η. 

Αυτό καταδεικνύει τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο κατανοεί και αποτιμά 

καταστάσεις το κάθε άτομο. Πάντως, οι περισσότεροι/ες των καθηγητών/ριών θεωρούν 

ότι έχουν ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά στο συλλογικό τους όργανο. 

Στις απαντήσεις των διευθυντών/ριών αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνονται το 

ρόλο τους στο σύλλογο διδασκόντων εμφανής είναι η πρόθεσή τους να τονίσουν ότι 

κινούνται στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως προέδρου του σώματος αυτού, 

χωρίς διάθεση χειραγώγησής του. Ένας/μία εξ αυτών χαρακτήρισε το ρόλο του 

«υπηρετικό», αναφέροντας μάλιστα ότι στις «ιδιαίτερα δύσκολες εποχές που 

βρισκόμαστε», «όποιος θέλει να ηγείται πρέπει και να υπηρετεί». Στη συνέχεια, όμως, 

έκανε λόγο για τη σχέση διευθυντή και εκπαιδευτικών και τόνισε ότι ο μεν διευθυντής 

πρέπει να κατανοεί τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, όταν 

υποβάλλουν αίτημα, να κατανοούν τη θέση του διευθυντή. Θεωρούμε ότι τα αιτήματα 

που φέρνουν σε δύσκολη θέση το διευθυντή αφορούν είτε προνομιακή μεταχείριση 

ατόμου ή συμπεριφορά καθ’ υπέρβαση του θεσμικού πλαισίου. Οι ισχυρές αντιστάσεις 

του διευθυντή σε αιτήματα του είδους αυτού έχουν επίδραση και στη σχέση του με το 

σύλλογο διδασκόντων. 

Ένας/μία των διευθυντών/ριών προσδιόρισε μεταξύ άλλων το ρόλο του/της ως 

συντονιστικό με την έννοια ότι μεριμνά ώστε οι συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων να μην εκτείνονται σε μάκρος με ανούσιες συζητήσεις. Εξαιτίας και της 

έλλειψης θεσμικού χρόνου για συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, όταν αυτή 

υλοποιείται εντός του διδακτικού χρόνου, επιβάλλεται να είναι κατά το δυνατόν 

σύντομη και περιεκτική. Αυτό αναγκάζει το διευθυντή να είναι σε εγρήγορση για τον 

έλεγχο της διάρκειας, ενώ και οι παρεμβάσεις του για συντόμευση, έστω και αν 

αφορούν ελάσσονος σημασίας θέματα ή παρεκβάσεις από το κεντρικό θέμα, ενδέχεται 

να εκληφθούν ως στέρηση του δικαιώματος έκφρασης άποψης, με σκοπό τη 

χειραγώγηση του συλλόγου. 

Τέλος, ένας/μία των συμμετεχόντων/ουσών αναφερόμενος στο ρόλο του/της έκανε 

λόγο για μέριμνά του ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με δημοκρατικές διαδικασίες. 

Μίλησε, επίσης, για ισότιμη συμμετοχή όλων στο σύλλογο διδασκόντων, για 

συμμετοχή δική του/της ως «ενός/μίας από το σύλλογο», χωρίς διαφοροποίηση λόγω της 

θέσης του/της94, αλλά και προσδιόρισε το ρόλο του/της ως «ας πούμε καθοδηγητικό». 

94 Το καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών αποδίδει στο διευθυντή, σε σχέση με το σύλλογο διδασκόντων, 
ρόλο primus inter pares, με μόνη διαφορά τη διπλή καταμέτρηση της ψήφου του διευθυντή ως 
προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας, κάτι το οποίο ισχύει για όλα τα συλλογικά όργανα του δημοσίου. 
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Καθηγητής/ρια δε από το ίδιο σχολείο, έδειξε ιδιαίτερα ικανοποιημένος/η από τη 

λειτουργία του και το κλίμα συνεργασίας που το διέπει και χαρακτήρισε το ρόλο του 

συλλόγου διδασκόντων «συμβουλευτικό και καθοδηγητικό του/της διευθυντή/ριας». 

Συγκρινόμενες οι δύο αυτές κρίσεις αναδεικνύουν καθοδήγηση από πλευράς του/της 

διευθυντή/ριας με ηγετική και επικοινωνιακή δεξιοτεχνία, που δεν εγείρει αντιστάσεις· 

αντιθέτως, αναδεικνύει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και τους δημιουργεί την 

αίσθηση ότι έχουν τον κύριο λόγο και ότι οι απόψεις τους εισακούονται. 

Από την παρούσα έρευνα δεν επιβεβαιώθηκε το συμπέρασμα της έρευνας του 

Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σύμφωνα με το 

οποίο οι διευθυντές σχολικών μονάδων συγκαλούν τους συλλόγους διδασκόντων απλά 

και μόνο για να τους αναγγείλουν προειλημμένες αποφάσεις (Κουλουμπαρίτση, 2008: 

84). Αντιθέτως, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους τόσο οι καθηγητές/ριες όσο και οι 

διευθυντές/ριες αντιλαμβάνονται τη δύναμη του συλλόγου διδασκόντων, με την έννοια 

ότι εάν ο σύλλογος διδασκόντων αρνηθεί σθεναρά να συμμορφωθεί προς κάτι που 

προτείνει ο διευθυντής («τσινίσει»), αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Ωστόσο, η αίσθησή 

τους αυτή δεν οφείλεται μάλλον και απαραίτητα στο ότι αντιλαμβάνονται τη δυναμική 

που απορρέει από την αποφασιστική ισχύ του συλλογικού τους οργάνου, αλλά στο ότι ο 

διευθυντής δεν έχει αποφασιστική ισχύ. Οπωσδήποτε, όμως, το εύρος των επιλογών 

που επαφίενται στο σύλλογο διδασκόντων εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από το πώς 

κατανέμεται μεταξύ συλλόγου διδασκόντων και διευθυντή η δύναμη επιβολής. 

Όταν ζητήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να χαρακτηρίσουν με τρεις 

λέξεις το έργο του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου τους, όπως είναι και όχι όπως 

θα έπρεπε να είναι, στο σύνολό τους σχεδόν δυσκολεύτηκαν λίγο έως πολύ, με εμφανή 

ορισμένων την αμηχανία και παρότι με αφορμή προηγούμενες ερωτήσεις είχαν 

επανειλημμένως αναφέρει επίθετα που απέδιδαν στο έργο του συλλόγου διδασκόντων 

αξιολογικούς χαρακτηρισμούς. Η δυσκολία στην ερώτηση αυτή, κατά την άποψή μας, 

ανέκυψε από τον περιορισμό της φράσης «όχι όπως θα έπρεπε να είναι», που σήμαινε 

ότι η απάντηση απαιτούσε αναστοχασμό και αποφυγή της εύκολης λύσης την οποία 

προσφέρει η ρητορική του δέοντος ή η συμμόρφωση προς κοινότοπες εκφράσεις.  

Στην πλειονότητά τους οι χαρακτηρισμοί τους οποίους απέδωσαν στο έργο του 

συλλόγου διδασκόντων οι καθηγητές/ριες είναι αρνητικοί ή μάλλον αρνητικοί, με 

εξαίρεση δύο των συμμετεχόντων/ουσών που εξέφρασαν θετικές κρίσεις. Το έργο 

δηλαδή του συλλόγου διδασκόντων αποδόθηκε με χαρακτηρισμούς όπως τυπικό, 

διεκπεραιωτικό, διακοσμητικό, που πιθανότατα παραπέμπουν στη δεσμευτικότητα και 

το γραφειοκρατικό χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου. Αναφέρθηκε ακόμα ότι είναι 
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περιορισμένο, λόγω έλλειψης οράματος και αδιαφορίας από ορισμένα των μελών του, 

δεν διαθέτει σταθερότητα, συνέχεια και ουσιαστική συλλογικότητα και ότι 

χαρακτηρίζεται από ελευθερία που εκτρέπεται στη χαλαρότητα ή την αδιαφορία.  

Οι δύο των συμμετεχόντων/ουσών που εξέφρασαν θετικές απόψεις για το έργο του 

συλλόγου διδασκόντων προέρχονται από τις δύο σχολικές μονάδες που υλοποιούν 

διαδικασίες προγραμματισμού και αναπτύσσουν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Στο 

σύνολο δε των απαντήσεών τους εξέφρασαν θετικές κρίσεις, όποτε αναφέρονταν στη 

σχολική τους μονάδα. Αυτοί/ές οι καθηγητές/ριες χαρακτήρισαν το έργο του συλλόγου 

διδασκόντων υπεύθυνο, παραγωγικό και παιδαγωγικό, ο/η ένας/μία, ενώ ο/η άλλος/η 

είπε ότι κινείται στα νόμιμα πλαίσια αλλά με φαντασία και ευρύτητα («μεγάλη κάλυψη 

δραστηριοτήτων»). Η λειτουργία κατά τον τρόπο αυτό του συλλόγου διδασκόντων 

επιτρέπει στη σχολική μονάδα να αναπτύξει εντός του θεσμικού πλαισίου μια δική της 

εσωτερική πολιτική στρατηγικού προσανατολισμού. Από τις απαντήσεις, όμως, της 

πλειονότητας των συμμετεχόντων/ουσών δεν προέκυψε κάτι ανάλογο. 

Οι διευθυντές/ριες στην πλειονότητά τους χαρακτήρισαν με θετικές εκφράσεις το 

έργο του συλλόγου διδασκόντων. Ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι ο σύλλογος του 

σχολείου τους είναι δημιουργικός, εργατικός, διακατέχεται από συλλογικό πνεύμα, έχει 

ενέργεια και διάθεση να παράσχει έργο και πέρα από το διοικητικό και διδακτικό, είναι 

αποτελεσματικός, απορροφά τριβές, εργατικός, υπεύθυνος, με ενδιαφέρον για τη 

λειτουργία του σχολείου και έχει αίσθηση δικαίου.  

Δύο των συμμετεχόντων/ουσών, πέραν των θετικών κρίσεών τους, ανέφεραν και 

κάτι αρνητικό ή οιονεί αρνητικό, ο/η ένας/μία ότι ο σύλλογος διδασκόντων μερικές 

φορές επιμένει στην υλοποίηση μη σύννομων αποφάσεων και ο/η άλλος/η ότι είναι μεν 

συναινετικός, αλλά εφόσον πεισθεί. Η δεύτερη αυτή τοποθέτηση φαίνεται να 

σκιαγραφεί το σύλλογο διδασκόντων ως δυναμικό και μη χειραγωγούμενο όργανο. 

Ενδεχομένως, όμως, να υπονοεί ότι εγείρει αντιρρήσεις ο σύλλογος διδασκόντων στο/η 

διευθυντή/ρια του σχολείου όσον αφορά την τήρηση εκ του νόμου επιβαλλόμενων 

υποχρεώσεων. Ίσως και άλλοι/ες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες διευθυντές/ριες να 

απέφυγαν τη διατύπωση αρνητικών κρίσεων για το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου 

τους, τηρώντας στάση άμυνας, οφειλόμενη πιθανόν στη συναίσθηση του ότι έχουν μεν 

ευθύνη, αλλά χωρίς εξουσία.  

Εντονότερη διαφάνηκε η αρνητική κριτική των καθηγητών/ριών στο έργο του 

συλλόγου διδασκόντων, όταν τους ζητήθηκε να το χαρακτηρίσουν πρώτα «όπως είναι» 

και στη συνέχεια «όπως θα έπρεπε να είναι». Μόνο ένας/μία από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες παρέμεινε σταθερός/ή στη θετική κρίση του/της για το έργο του 
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συλλόγου διδασκόντων («υπεύθυνος, παιδαγωγικός, παραγωγικός»). Αυτό υποδηλώνει 

ότι αντλεί ικανοποίηση από τη συμμετοχή του στο σώμα αυτό, την οποία, άλλωστε, 

επανειλημμένως έχει αφήσει να διαφανεί από το σύνολο των απαντήσεών του. Στο 

σύνολό τους οι υπόλοιποι/ες, ανεξαρτήτως του αν προηγουμένως είχαν εκφράσει 

θετικές ή αρνητικές κρίσεις, ανέφεραν ότι ο σύλλογος διδασκόντων θα ήθελαν να 

διαθέτει τα αντίθετα των αρνητικών χαρακτηριστικών που θεωρούν ότι έχει ή να 

διαθέτει σε μεγαλύτερο βαθμό κάποια θετικά χαρακτηριστικά που ήδη έχει.  

Από τις απαντήσεις τους διαφάνηκε ότι οραματίζονται ένα σύλλογο διδασκόντων 

που να χαρακτηρίζεται από ομαδικό, συνεργατικό και συναδελφικό πνεύμα, ουσιαστική 

συμμετοχή, συνέπεια και υπευθυνότητα, δέσμευση στις ειλημμένες αποφάσεις, να 

αναπτύσσει εποικοδομητική συνεργασία με γονείς και φορείς της τοπικής κοινωνίας, να 

είναι δημιουργικός, ρηξικέλευθος και επαναστατικός. Στην ερμηνεία δε της 

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών υπεισέρχονται μεν παράγοντες που αφορούν 

δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες του συστήματος της εκπαίδευσης, αλλά τίθενται και 

ζητήματα ατομικής και συλλογικής ευθύνης, στην ανάπτυξη της οποίας 

συλλειτουργούν θεσμικοί και ατομικοί παράγοντες. Οι ερωτήσεις της παρούσας 

έρευνας δεν προκάλεσαν την αναστοχαστική κριτική των συμμετεχόντων/ουσών που 

άσκησαν αρνητική κριτική στο ρόλο του συλλόγου διδασκόντων αναφορικά με το αν οι 

ίδιοι/ες ως άτομα αναγνωρίζουν ή όχι κάποιο, έστω και ελάχιστο, μερίδιο προσωπικής 

ευθύνης για τις ανεπάρκειες του συλλογικού τους οργάνου. Πάντως, οι ανεπάρκειές του 

επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα του έργου του εκπαιδευτικού, διοικητικού και 

διδακτικού. 

Η εκτίμησή μας ότι οι διευθυντές/ριες είχαν αποφύγει να διατυπώσουν αρνητικές 

κρίσεις αναφορικά με τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων ενισχύθηκε και από τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση αναφορικά με το πώς «θα έπρεπε να είναι» το έργο του. 

Τρεις εξ αυτών δεν διαφοροποίησαν τις αρχικές τους θετικές κρίσεις, ένας/μία θα 

επιθυμούσε να υπάρχουν σε μεγαλύτερη ένταση ήδη υπάρχοντα θετικά 

χαρακτηριστικά, άλλος/η μίλησε για διεύρυνση του διαθέσιμου χρόνου για 

συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων και άλλος/η μίλησε για μεγαλύτερο 

δυναμισμό του συλλόγου διδασκόντων και μεγαλύτερη υπευθυνότητα. 

Οι ανεπάρκειες της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων που αναφέρθηκαν από 

τους/τις καθηγητές/ριες, σε όποιο βαθμό και αν ισχύουν, καθιστούν τη διεύρυνση του 

θεσμικού χρόνου συνεδριάσεων αναγκαία αλλά όχι και επαρκή συνθήκη για την 

αναβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων ως του κύριου αποφασιστικού διοικητικού 

οργάνου της σχολικής μονάδας, ενώ και μείζονος σημασίας για την ανάδειξη των 
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εκπαιδευτικών ως ηγετών, στη διοίκηση του σχολείου και στην τάξη, αλλά και την 

ευόδωση των σχολικών μεταρρυθμίσεων είναι η ανάληψη ευθυνών από αυτούς (Childs-

Bowen, Moller & Scrivner’s, 2000).  

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται η πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσών 

στην παρούσα έρευνα την έννοια διοικητικό έργο, το διοικητικό έργο που οι ίδιοι/ες 

επιτελούν αλλά και οι ανεπάρκειες που καταλογίζουν στην λειτουργία του συλλόγου 

διδασκόντων φαίνεται να στερούν από το συλλογικό αυτό όργανο τη δυνατότητα 

χάραξης εσωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο μεν της εθνικής αλλά στρατηγικού 

προσανατολισμού και καινοτομικής δυναμικής, παρότι τη διαθέτει βάσει του θεσμικού 

του πλαισίου. Αναδείχτηκαν, όμως, και λιγοστά παραδείγματα σχολικών μονάδων που 

με διαδικασίες προγραμματισμού ‒έστω και αν αυτές δεν είναι ολοκληρωμένες ή 

συστηματικές, υλοποιούνται, όμως, με κοινούς στόχους και κουλτούρα συνεργασίας‒ 

διαμορφώνουν καινοτομική εσωτερική πολιτική, στον τομέα της υλοποίησης δράσεων 

με προστιθέμενη παιδαγωγική αξία. 

Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι, παρότι το θεσμικό πλαίσιο είναι ένα και 

κοινό για όλους, οι σχολικές μονάδες και οι σύλλογοι διδασκόντων παρουσιάζουν 

διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Ευρεία δε διαφοροποίηση 

παρουσιάζουν και οι απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών. Σε παρόμοιο 

συμπέρασμα έχει καταλήξει και η έρευνα της Χατζηπαναγιώτου (2003: 165-166). 

Κατέστη δε δυνατό να αναδειχθεί η διαφοροποίηση αυτή, γιατί, σύμφωνα με τις 

μεθοδολογικές παραδοχές της θεματικής ανάλυσης, δόθηκε σημασία στις απόψεις όχι 

μόνο της πλειονότητας των εκπαιδευτικών, καθηγητών/ριών και διευθυντών/ριών, αλλά 

και στις αποκλίνουσες. Πολλές, μάλιστα, από αυτές τις αποκλίνουσες απόψεις 

αποκάλυψαν πραγματικότητες που μάλλον επέλεξαν να μην εκφράσουν άλλοι/ες 

συμμετέχοντες/ουσες.  

Υπό το πρίσμα των θεωρητικών παραδοχών που συνάδουν με την ποιοτική έρευνα, 

και δη του κριτικού ρεαλισμού, θεωρούμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων αλλά και το σύστημα γενικά διοίκησής τους συνιστά 

τη δομή. Οι εκπαιδευτικοί ως άτομα και ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων 

συλλειτουργούν στο πλαίσιο της δομής αυτής. Ο καθένας υφίσταται την επίδραση του 

πλαισίου και των συναδέλφων του και, ανάλογα με την ιδιαιτερότητά του ως ατόμου, 

το πώς νοεί την επαγγελματική του δράση και ανάπτυξη, αλλά και το πώς βιώνει και 

αποτιμά την ποιότητα των συνεργατικών σχέσεών του εντός του εργασιακού του 

χώρου, διαμορφώνει τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις αξιακές του επιλογές. 
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Νοούμενη η σχολική μονάδα ως ανοιχτό κοινωνικό σύστημα, της οποίας η 

διοικητική όψη διαπλέκεται με την κοινωνική (Παπαναούμ, 2000), αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον της υπό την επενέργεια πολλαπλών παραγόντων (Κατσαρός, 2008: 41-42· 

Χατζηπαναγιώτου, 2003: 34-37), λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με το βαθμό 

διοικητικής συγκέντρωσης95 και το εύρος συμμετοχής, κυρίως μαθητών και γονέων, 

στη διοίκησή της. Στο κεντρικά ελεγχόμενο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

περιορισμένη είναι η συμμετοχή στη διοίκηση του σχολείου λοιπών μελών της 

σχολικής κοινότητας πέραν των εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και ο τρόπος με τον οποίο 

αυτοί αντιλαμβάνονται και πραγματώνουν το διοικητικό και διδακτικό τους έργο 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του κλίματος του σχολείου, τα μαθησιακά του 

αποτελέσματα, την επίτευξη των σκοπών και στόχων του, αλλά και το βαθμό 

ανταποκρισιμότητάς του στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Σύμφωνα δε με την 

σύγχρονη διοικητική αντίληψη, το διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας, όχι μόνο 

διαπλέκεται με το διδακτικό και παιδαγωγικό (Παπαναούμ, 2000), αλλά και επιδρά 

καθοριστικά στην ποιότητά τους (Χατζηπαναγιώτου, 2003: 66). 

7. Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα αφορούσε τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας 

δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Σκοπός της ήταν να διερευνήσει το αν οι 

εκπαιδευτικοί ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων, του κύριου αποφασιστικού 

διοικητικού οργάνου της σχολικής μονάδας, προγραμματίζουν το έργο τους στο 

διοικητικό επίπεδο και ασκούν την αποφασιστική αρμοδιότητα που τους παρέχει το 

θεσμικό πλαίσιο, με ηγετικό ρόλο και κατά τρόπο που τους επιτρέπει με τις επιλογές 

και αποφάσεις τους να διαμορφώνουν εντός της σχολικής μονάδας πολιτική με 

στρατηγικό προσανατολισμό και καινοτομική δυναμική.  

Επειδή το σχολείο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί υπό αυστηρό 

θεσμικό πλαίσιο, ενώ και η εκπαιδευτική πολιτική σχεδιάζεται στο κεντρικό επίπεδο, 

ως προνομιακά πεδία για την χάραξη εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδας στο 

πλαίσιο της εθνικής προσδιορίστηκαν η υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 

και η κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.  

Τα θέματα αυτά διερευνήθηκαν με ερωτήσεις που αφορούσαν την υλοποίηση του 

προγραμματισμού κατά τα οριζόμενα στο καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών 

95  Η έννοια του σχολείου ως ανοιχτού συστήματος αντίκειται της γραφειοκρατικής και κεντρικά 
ελεγχόμενης δομής και οργάνωσης (Dellar, 1994), όπως αυτής του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Η επίδραση, όμως, του περιβάλλοντος υφίσταται, έστω και περιορισμένη. 
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(κατάρτιση προγραμματισμού το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων και 

για όλο το σχολικό έτος, παρακολούθηση και αποτίμησή του), το πώς αντιλαμβάνονται 

οι εκπαιδευτικοί την έννοια του προγραμματισμού, το αν υλοποιούν δράσεις με 

προστιθέμενη παιδαγωγική αξία και πέραν των θεσμικά προσδιορισμένων, με δική τους 

πρωτοβουλία, το αν συζητούν στο σύλλογο διδασκόντων τις επιμορφωτικές τους 

ανάγκες και λαμβάνουν αποφάσεις για την κάλυψή τους, το πώς αντιλαμβάνονται την 

έννοια «διοικητικό έργο» και το διοικητικό έργο που οι ίδιοι επιτελούν, και το πώς 

αποτιμούν το έργο του συλλόγου διδασκόντων. 

Κατ’ αρχάς επισημαίνουμε ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών 

παρουσίασαν ευρεία διαφοροποίηση. Στο πλαίσιο δε της παρούσας ποιοτικής έρευνας 

και σύμφωνα με τις παραδοχές της θεματικής ανάλυσης, τα δεδομένα προσεγγίστηκαν 

όχι μόνο με ποσοτικά, αλλά και με ποιοτικά κριτήρια, αναδείχτηκαν δηλαδή και 

απόψεις που δεν εκφράστηκαν από την πλειονότητα των υποκειμένων, αλλά, κατά την 

κρίση της ερευνήτριας, ήταν αξιοπρόσεκτες, γιατί αποκάλυπταν αντιλήψεις, στάσεις 

και συμπεριφορές, σημαντικές για τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Όσον αφορά τον προγραμματισμό του έργου του εκπαιδευτικού στο διοικητικό 

επίπεδο προέκυψε ότι στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων από τις οποίες 

προέρχονταν οι συμμετέχοντες/ουσες της παρούσας έρευνας ο σύλλογος διδασκόντων 

στην αρχή του διδακτικού έτους και πριν από την  έναρξη των μαθημάτων δεν 

προγραμματίζει το έργο του, όπως ορίζεται στο καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών. 

Στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων στην αρχή του διδακτικού έτους και πριν 

την έναρξη των μαθημάτων τίθενται και αποφασίζονται θέματα που αφορούν την 

τυπική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα θέματα αυτά είναι επιτακτικά και 

ενδέχεται να απασχολήσουν το σύλλογο διδασκόντων και μετά την έναρξη των 

μαθημάτων. 

Στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων γίνονται συζητήσεις στο σύλλογο 

διδασκόντων που αφορούν ένα γενικό σχεδιασμό της σχολικής χρονιάς, συνήθως 

άτυπες, με την έννοια ότι δεν οδηγούν σε λήψη αποφάσεων, δεν είναι δεσμευτικές και 

δεν καταγράφονται. Για την υλοποίηση δράσεων χωρίς θεσμική προθεσμία, η απόφαση 

λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όποτε κατατεθεί η σχετική πρόταση από 

εκπαιδευτικό ή το διευθυντή του σχολείου.  

Εξαίρεση φάνηκε να αποτελούν δύο από τις δεκατέσσερις σχολικές μονάδες από 

τις οποίες προέρχονταν οι συμμετέχοντες/ουσες, καθηγητές/ριες (που στο σύνολό τους 

ήταν φιλόλογοι) και διευθυντές/ριες, της παρούσας έρευνας. Σε αυτές γίνονται 

διαδικασίες προγραμματισμού στη αρχή της σχολικής χρονιάς. Παρότι οι διαδικασίες 
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αυτές δεν είναι συστηματικές και δεν διενεργούνται ως προς όλες τις παραμέτρους που 

αποδίδει στην έννοια του προγραμματισμού η διοικητική επιστήμη, είναι, όμως, 

ουσιαστικές και συμβάλλουν στη χάραξη εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, 

στο πλαίσιο της εθνικής, με καινοτομικό προσανατολισμό, τουλάχιστον όσον αφορά 

την υλοποίηση δράσεων με προστιθέμενη παιδαγωγική αξία. Σε μία από τις 

δεκατέσσερις σχολικές μονάδες από τις οποίες προέρχονταν οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα δεν υλοποιούνται καθόλου διαδικασίες προγραμματισμού, 

ούτε γίνεται λόγος για το θέμα αυτό.  

Ως ανασταλτικούς παράγοντες για την υλοποίηση του προγραμματισμού, κατά τα 

οριζόμενα στο καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών, οι συμμετέχοντες/ουσες στην 

παρούσα έρευνα ανέφεραν το ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν είναι πλήρως 

στελεχωμένες οι σχολικές μονάδες, αλλά και δεν είναι γνωστό τι ακριβώς θα ισχύσει 

αναφορικά με τη λειτουργία του σχολείου, γιατί τις σχετικές εγκυκλίους καθυστερεί να 

τις εκδώσει το υπουργείο παιδείας, την έλλειψη γνώσεων επί των διαδικασιών του 

προγραμματισμού, το ότι ο προγραμματισμός είναι χρονοβόρα και μη υποχρεωτική 

διαδικασία και την έλλειψη οράματος, κατεξοχήν από πλευράς διευθυντή της σχολικής 

μονάδας. Ως ευνοϊκές παράμετροι για την κατάρτιση προγραμματισμού επισημάνθηκαν 

η σταθερότητα του προσωπικού και το συνεργατικό κλίμα, η κουλτούρα συνεργασίας, 

εντός του συλλόγου διδασκόντων.  

Λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών δυσκολιών που ανέφεραν οι 

συμμετέχοντες/ουσες, κυρίως την καθυστέρηση στη στελέχωση των σχολικών μονάδων 

και στην έκδοση εγκυκλίων από το υπουργείο παιδείας που αφορούν τη λειτουργία 

τους, δεν μπορεί να υλοποιηθεί συστηματικός προγραμματισμός του έργου του 

εκπαιδευτικού στο διοικητικό επίπεδο κατά τα οριζόμενα στο καθηκοντολόγιο των 

εκπαιδευτικών, δηλαδή το Σεπτέμβριο και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

Οι καθηγητές/ριες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι ο προγραμματισμός 

συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και διάκεινται θετικά, 

όταν αναφέρονται στο θέμα αυτό. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί οι προερχόμενοι από δύο 

σχολικές μονάδες που προβαίνουν σε προγραμματιστικές διαδικασίες μίλησαν με 

θετική διάθεση έως και ενθουσιασμό για τη λειτουργία του σχολείου τους. Αντιθέτως, 

δύο καθηγητές/ριες προερχόμενοι/ες από σχολική μονάδα που δεν υλοποιεί καθόλου 

διαδικασίες προγραμματισμού, τοποθετήθηκαν με εμφανή δυσαρέσκεια έως και 

απογοήτευση.  

Διαδικασίες παρακολούθησης του προγραμματισμού, εφόσον και σε όποιο βαθμό 

αυτός καταρτίζεται, δεν υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες. Όσον αφορά τις 
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απολογιστικές διαδικασίες, σε κάποιες σχολικές μονάδες συζητείται γενικά το τι πήγε 

καλά και τι όχι, με έμφαση στην αναφορά προβλημάτων, κυρίως αυτών που αφορούν 

τη συμπεριφορά των μαθητών. Δεν καταγράφονται, όμως, οι απολογιστικές διαδικασίες 

και δεν είναι δεσμευτικές για την επόμενη σχολική χρονιά. Σε κάθε νέα σχολική χρονιά 

είναι συνοπτική ή εντελώς ανύπαρκτη η αναφορά στην προηγούμενη.  

Οι συμμετέχοντες/ουσες απέδωσαν τη μη υλοποίηση απολογιστικών διαδικασιών 

στο τέλος του διδακτικού έτους ή/και στην αρχή του επόμενου είτε στο ότι προέχουν τα 

λειτουργικά θέματα, που βάσει θεσμικού πλαισίου επιβάλλεται να διευθετηθούν, είτε 

στη σταθερότητα του προσωπικού, με την έννοια ότι στις σχολικές μονάδες στις οποίες 

η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν εναλλάσσεται είναι γνωστή η κατάσταση που 

επικρατεί στο σχολείο, οπότε δεν υπάρχει λόγος αποτίμησής της.  

Από τη συνεκτίμηση των απαντήσεων του συνόλου των συμμετεχόντων/ουσών 

στην παρούσα έρευνα προέκυψε ότι ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα 

‒παρότι το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί είναι ασταθές, γραφειοκρατικό και 

κεντρικά ελεγχόμενο‒ να προγραμματίζει το έργο των εκπαιδευτικών στο διοικητικό 

επίπεδο, με την απαραίτητη για την αντιμετώπιση μιας ξαφνικής αλλαγής 

ελαστικότητα, κατά τρόπο που επιτρέπει στη σχολική μονάδα να αναπτύξει μια δική 

της δυναμική και καινοτομική εσωτερική πολιτική, στρατηγικού προσανατολισμού. 

Ωστόσο, στις περισσότερες σχολικές μονάδες ο σύλλογος διδασκόντων περιορίζει το 

έργο του στη διευθέτηση των λειτουργικών ζητημάτων και στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων.  

Αναφορικά με το πώς εννοούν οι εκπαιδευτικοί την έννοια του προγραμματισμού, 

προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες/ουσες στην παρούσα έρευνα δεν 

κατανοούν την έννοια του προγραμματισμού και την διαδικασία του, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τη διοικητική επιστήμη. Αναφέρθηκαν σε διαστάσεις της έννοιας, 

αλλά πολλοί μίλησαν για τον προγραμματισμό ωσάν κάθε φορά να καταρτίζεται εκ του 

μηδενός και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αποτίμηση της προηγούμενης χρονιάς. Οι 

περισσότεροι/ες, επίσης, αναφέρθηκαν είτε στην κάλυψη αναγκών είτε στη διευθέτηση 

διαδικασιών που οφείλει να υλοποιήσει η σχολική μονάδα και φάνηκε να αγνοούν τη 

συμπερίληψη στη διαδικασία του προγραμματισμού των ενδιαφερόντων και των 

αναγκών μελών της σχολικής κοινότητας πέραν των εκπαιδευτικών (κυρίως μαθητών 

και γονέων). Παρότι δε η γνώση των υποκειμένων της έρευνας όσον αφορά τον 

προγραμματισμό της σχολικής μονάδας είναι αποσπασματική, είναι ευρύτερη αυτών 

που εν τέλει υλοποιούνται στην πράξη. 
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Όσον αφορά την υλοποίηση δράσεων, από τις απαντήσεις του συνόλου των 

συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα, προέκυψε ότι οι σχολικές μονάδες τους υλοποιούν 

πολλές, ορισμένες και αξιόλογες δράσεις. Ειδικά δε οι σχολικές μονάδες που 

καταρτίζουν κάποιου είδους προγραμματισμό, και δη από το Σεπτέμβριο, φαίνεται να 

υλοποιούν περισσότερες και ποιοτικότερες δράσεις ή και να συμμετέχουν σε 

προγράμματα με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους. Στην πλειονότητά τους οι δράσεις που 

αναφέρθηκαν ήταν θεσμοθετημένες. Έγινε, όμως, λόγος και για δράσεις που 

αποτελούσαν πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, ενώ υλοποιήθηκε, με ευθύνη των 

εκπαιδευτικών, και δράση (μαθήματα σε μαθητές Ρομά), που δεν εγκρίθηκε, επειδή 

«δεν υπήρχε θεσμοθετημένος τρόπος». Οι διευθυντές/ριες φάνηκε να ενθαρρύνουν την 

υλοποίηση θεσμοθετημένων δράσεων και να μεριμνούν για τη συμμόρφωση με το 

νομοθετικό πλαίσιο, σε αντίθεση με τους/τις καθηγητές/ριες που δεν προέτασσαν το 

θέμα της διασφάλισης των τυπικών διαδικασιών ή και αγνοούσαν το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο. 

Αρκετές σχολικές μονάδες, παρά τους γραφειοκρατικούς συστημικούς 

περιορισμούς, έχουν δυναμική στην υλοποίηση δράσεων. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, 

υλοποιούν και πρωτοβουλίες που δεν ορίζονται ρητά στο θεσμικό πλαίσιο, ούτε 

επιβάλλονται από αυτό, υπάγονται, όμως, στην κατά διακριτική ευχέρεια αποφασιστική 

αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων, συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας 

του έργου του εκπαιδευτικού και στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

Στο θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι ο σύλλογος 

διδασκόντων δεν ασκεί την αρμοδιότητα που ορίζει το θεσμικό του πλαίσιο. Παρότι 

στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν ότι έχουν επιμορφωτικές ανάγκες, 

επίσης στο σύνολό τους οι καθηγητές/ριες ανέφεραν ότι δεν έχουν εκφράσει τις 

ανάγκες τους αυτές στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου τους. Περισσότεροι από 

τους/τις μισούς/ές διευθυντές/ριες ανέφεραν ότι έθεσαν στο σύλλογο διδασκόντων θέμα 

που αφορούσε επιμορφωτική ανάγκη, ελήφθη απόφαση και υλοποιήθηκε. Επρόκειτο, 

όμως, για επιμόρφωση που αφορούσε διοικητικό θέμα, τον τρόπο δηλαδή υλοποίησης 

εγκυκλίων του υπουργείου παιδείας, και όχι διδακτικό, ενώ και στις δύο εκ των τριών 

αυτών περιπτώσεων, η επιμόρφωση δεν προέκυψε από πρωτοβουλία του συλλόγου 

διδασκόντων. Αναφέρθηκε και η υλοποίηση μιας αξιόλογης δράσης  αλληλο-

επιμόρφωσης των μελών του συλλόγου διδασκόντων σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα 

του ενδιαφέροντός τους, με εισηγητές τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που 

εναλλάσσονταν, αλλά επρόκειτο για πρωτοβουλία διευθυντή/ριας. 
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Οι μισοί/ές από τους/τις καθηγητές/ριες και λίγο λιγότεροι/ες από τους/τις 

διευθυντές/ριες δεν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν με βεβαιότητα αν ο σύλλογος 

διδασκόντων έχει αρμοδιότητα στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των μελών 

του. Λίγοι/ες αναφέρθηκαν στην ενδοσχολική επιμόρφωση.  

Αιτιολογώντας οι συμμετέχοντες/ουσες την απροθυμία τους να θέσουν στο 

σύλλογο διδασκόντων επιμορφωτικές τους ανάγκες, τις χαρακτήρισαν «προσωπικό 

θέμα» ή έκαναν λόγο για δυσπιστία ως προς το αποτέλεσμα, με την έννοια ότι οι 

επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώνονται για εκπαιδευτικούς δεν τους/τις 

ικανοποιούν, επειδή κυρίως υστερούν ως προς τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η 

τοποθέτηση, όμως, αυτή αφορά τις δράσεις που οργανώνουν άλλοι για τους 

εκπαιδευτικούς, οπότε και αναδεικνύει την αναγκαιότητα ο ίδιος ο σύλλογος 

διδασκόντων να δραστηριοποιηθεί στο θέμα αυτό, προσδιορίζοντας το αντικείμενο και 

τη μεθοδολογία της επιμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μελών του. 

Επισημάνθηκαν, όμως, και βαθύτερα αίτια της στάσης αυτής των εκπαιδευτικών. 

Καθηγητές/ριες ανέφεραν ότι διστάζουν να αναφέρουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες 

στο σύλλογο διδασκόντων, φοβούμενοι/ες ότι θα εκληφθούν ως ανεπάρκειά τους ή 

ακόμα ότι θα αντιμετωπίσουν το χλευασμό των συναδέλφων τους ή και θα 

δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Επιπροσθέτως, διευθυντής/ρια ανέφερε ότι οι 

εκπαιδευτικοί αρκούνται στην πεπατημένη ‒με την έννοια ότι, εφόσον επί σειρά ετών 

αξιοποιούν τις ίδιες πρακτικές χωρίς κανένας να τους επισημάνει την αναγκαιότητα 

αλλαγής τους, δεν υπάρχει λόγος βελτίωσής τους‒ και ότι χρειάζεται να «ξεκολλήσουν» 

και να παραδεχτούν ότι έχουν επιμορφωτικές ανάγκες. Προς την κατεύθυνση δε αυτή 

θα πρέπει να μεριμνήσει και η πολιτεία με την παροχή κινήτρων, τη σύνδεση δηλαδή 

της επιμόρφωσης με την ιεραρχική και μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού.  

Οι αντιλήψεις και στάσεις της πλειονότητας των συμμετεχόντων/ουσών στην 

παρούσα έρευνα όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των επιμορφωτικών τους 

αναγκών έδειξαν ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν αναπτύσσει τη δυναμική που θα του 

επέτρεπε να χαράξει εσωτερική πολιτική με στρατηγικό προσανατολισμό, 

μετασχηματίζοντας τις τυχόν «αδυναμίες» των μελών του σε «δυνάμεις» τους, με 

σκοπό την αναβάθμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα, καθηγητές/ριες και διευθυντές/ριες, στην 

πλειονότητά τους προσδιόρισαν την έννοια «διοικητικό έργο» αναφερόμενοι/ες στις 

εξωδιδακτικές γραμματειακής φύσεως εργασίες, που κατά πάγια πρακτική αναθέτει ο 
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σύλλογος διδασκόντων για την υποστήριξη της διοίκησης του σχολείου ή και στο έργο 

που οφείλει να επιτελέσει υπάλληλος ως γραμματέας του σχολείου. Κατά μία άποψη ως 

διοικητικό έργο νοείται ό,τι δεν άπτεται της διδασκαλίας εντός τάξης. Στην πλειονότητά 

τους δε οι συμμετέχοντες/ουσες δεν ανέφεραν ως διοικητικό έργο αυτό που επιτελούν 

στο σύλλογο διδασκόντων, παρότι γνώριζαν ότι στο πλαίσιό του λαμβάνονται οι 

περισσότερες και σημαντικότερες αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της 

σχολικής μονάδας. Αποτίμησαν γενικά το διοικητικό έργο ως γραφειοκρατικό, με 

σημαντική του διάσταση τη γνώση της νομοθεσίας, και απέδωσαν την υπευθυνότητα 

της άσκησής του στο διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Στις πλειονότητά τους οι καθηγητές/ριες είχαν την άποψη ότι δεν πρέπει να έχει ο 

εκπαιδευτικός διοικητικό έργο. Από τα λεγόμενά τους μάλιστα αναδείχτηκε διχοτόμηση 

και διάσταση μεταξύ διοικητικού και διδακτικού έργου, με την έννοια ότι το διοικητικό 

έργο όχι μόνο δεν υποστηρίζει το διδακτικό, αλλά αντίκειται σ’ αυτό. Επίσης, 

διαφάνηκε ως αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι κύριο έργο τους είναι η διδασκαλία και 

όχι η εμπλοκή σε διοικητικά θέματα, γιατί ο εκπαιδευτικός πρέπει να ασχολείται «με τα 

παιδιά και όχι με τα χαρτιά».  

Οι μισοί/ές από τους/τις διευθυντές/ριες κατέθεσαν ως άποψη ότι πρέπει να έχουν 

οι εκπαιδευτικοί διοικητικό έργο και αιτιολόγησαν τη θέση τους αυτή αναφέροντας ότι 

το έργο αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς (α) να γνωρίζουν ορισμένα διοικητικά 

θέματα και να προφυλάσσονται (από τυχόν διοικητικά ολισθήματα που ενδεχομένως 

έχουν και πειθαρχικές συνέπειες) (β) να γίνονται καλύτεροι εκπαιδευτικοί, επειδή το 

διοικητικό έργο τούς βοηθάει στο διδακτικό (γ) να «μπαίνουν στο νόημα» της διοίκησης 

και (δ) να εκπαιδεύονται για ιεραρχική τους ανέλιξη. Στους/στις υπόλοιπους/ες από 

τους/διευθυντές/ριες ήταν υπέρτερη η θέση ότι δεν πρέπει να έχουν «πολύ» ή «τόσο 

πολύ» διοικητικό έργο οι εκπαιδευτικοί, γιατί δυσχεραίνει την άσκηση των διδακτικών 

τους καθηκόντων. Διατυπώθηκε και η άποψη ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

αναλαμβάνει διοικητικό έργο «που άπτεται του διδακτικού», όπως ενδεικτικά η 

ενημέρωση γονέων και η παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών. 

Προσδιορίζοντας οι συμμετέχοντες/ουσες καθηγητές/ριες στην παρούσα έρευνα το 

ρόλο του συλλόγου διδασκόντων τον χαρακτήρισαν «πολύ σημαντικό» και 

«πολύπλευρο», με αναφορά και στην τήρηση νόμων και νομοσχεδίων, «πολλαπλό», με 

αναφορά σε απουσίες και ποινές σε μαθητές, «παιδαγωγικό και γνωστικό». Η 

πλειονότητα δε των τοποθετήσεών τους συνέκλινε στο ότι ο ρόλος του συλλόγου 

διδασκόντων συνίσταται στην τήρηση της νομοθεσίας, στο θεσμικά δηλαδή 

επιβαλλόμενο, και αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη 
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σχολική μονάδα, σχετιζόμενων κυρίως με τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των 

μαθητών.  

Σε μία μόνο των περιπτώσεων αναφέρθηκε πέραν της αντιμετώπισης προβλημάτων 

και η οργάνωση δραστηριοτήτων, ενώ ένας/μία καθηγητής/ρια, προερχόμενος/η από το 

ένα εκ των δύο σχολείων που καταρτίζουν διαδικασίες προγραμματισμού, χαρακτήρισε 

το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων ως «συμβουλευτικό και καθοδηγητικό του 

διευθυντή». Σχεδόν στο σύνολό τους οι απαντήσεις των καθηγητών/ριών αναφέρθηκαν 

μεν με θετικές κρίσεις στο ρόλο του συλλόγου διδασκόντων, αλλά έδειξαν να μην τον 

συλλαμβάνουν στο εύρος της δυνητικής δυναμικής που του προσδίδει η κατά 

διακριτική ευχέρεια αποφασιστική του αρμοδιότητα, γιατί τον περιόρισαν σε 

λειτουργικά θέματα και στην αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Οι απαντήσεις των διευθυντών/ριών δεν εμπεριείχαν αρνητικές κρίσεις περί του 

ρόλου του συλλόγου διδασκόντων, αλλά διαφοροποιήθηκαν ως προς την οπτική τους 

σε σχέση με εκείνες των καθηγητών/ριών. Χαρακτήρισαν το σύλλογο διδασκόντων ως 

το «Ανώτερο όργανο διοίκησης», που σε συνεργασία με το διευθυντή χειρίζεται όλα τα 

θέματα που προβλέπονται από το νόμο, αλλά και ως «Τυπικά κυρίαρχο όργανο», γιατί 

το κατά πόσο λειτουργεί στην πράξη ως κυρίαρχο εξαρτάται από τα περιθώρια που του 

αφήνει ο διευθυντής. Προσδιόρισαν δε το ρόλο του ως πρώτιστα διδακτικό και κατά 

δεύτερο λόγο διοικητικό και του αναγνώρισαν σημαντική συνεισφορά στη λειτουργία 

του σχολείου, με την προϋπόθεση, όμως, ύπαρξης σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των 

μελών του. Αναφέρθηκε, επίσης, η άποψη ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν έχει βάσει 

θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητες, ούτε περιθώρια λήψης αποφάσεων, ενώ θα έπρεπε να 

έχει. Στις απαντήσεις τους ορισμένοι/ες από τους/τις συμμετέχοντες/ες φάνηκε να μην 

διακρίνουν το έργο και το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων από αυτό που επιτελούν ως 

μεμονωμένα άτομα οι εκπαιδευτικοί.  

Προσδιορίζοντας τη σημαντικότερη συνεισφορά του συλλόγου διδασκόντων στη 

λειτουργία του σχολείου οι καθηγητές/ριες αναφέρθηκαν και πάλι στην καλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ο σύλλογος διδασκόντων σκιαγραφήθηκε ως 

εκφραστής του ομαδικού πνεύματος της σχολικής μονάδας (εκφράζει και συνθέτει τις 

απόψεις της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών) και ως διαμορφωτής κλίματος 

συνεργασίας, αλλά η συνεισφορά του στη λειτουργία του σχολείου εξαρτήθηκε από το 

στιλ διοίκησης του διευθυντή. Υπήρχε και η εντελώς αρνητική άποψη που υποστήριξε 

ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν έχει ουσιαστική συνεισφορά στο σχολείο, γιατί 

περιορίζεται στα «τυπικά».  
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Οι διευθυντές/ριες αποδέχτηκαν ότι ο σύλλογος διδασκόντων είναι όργανο με πολύ 

μεγάλη δύναμη, αποτίμησαν ως θετική τη συνεισφορά του στη λειτουργία του 

σχολείου, με την προϋπόθεση, όμως, ότι λείπουν οι αντιπαραθέσεις και υπάρχει κλίμα 

συνεργασίας μεταξύ των μελών του και του διευθυντή του σχολείου. Αναφέρθηκε και 

μία άποψη σύμφωνα με την οποία ο σύλλογος διδασκόντων τηρεί μεν πιστά τους 

νόμους στο επίπεδο των διαδικασιών, αλλά μπορεί και να «δώσει κατεύθυνση» στην 

ατμόσφαιρα του σχολείου και σε επιλογές για μορφωτικές δραστηριότητες. Η άποψη 

αυτή επισημαίνει τη δυνατότητα του συλλόγου διδασκόντων να διαμορφώνει 

εσωτερική πολιτική στο πλαίσιο της εθνικής. Στην πλειονότητά τους, όμως, οι 

συμμετεχόντες/ουσες αγνοούσαν τη δυναμική αυτή του συλλόγου διδασκόντων. 

Συνολικά από τις απαντήσεις των καθηγητών/ριών προέκυψε ότι δεν αποτιμούν ως 

παθητική τη συμμετοχή τους στο σύλλογο διδασκόντων. Αντιθέτως, αισθάνονται ότι 

έχουν ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά στο συλλογικό τους όργανο. Προέκυψε, 

επίσης, ότι δεν είναι ισότιμη η συμμετοχή όλων, γιατί περισσότερο βαρύνουσα είναι η 

γνώμη αυτών που έχουν περισσότερα χρόνια παραμονής σε ένα σχολείο, ενώ σημασία 

έχει και ο δυναμισμός της προσωπικότητας του κάθε εκπαιδευτικού. Υπήρξε και 

αρνητική τοποθέτηση ‒μία, όμως‒ που αποτιμούσε ως μη σημαντικό το ρόλο στο 

σύλλογο διδασκόντων του ατόμου που την εξέφρασε, με εμφανή εξ αυτού και τη 

δυσαρέσκειά του και με καταλογισμό ευθυνών, όχι στο γραφειοκρατικό σύστημα ή στο 

ρόλο του διευθυντή, αλλά στους εκπαιδευτικούς, γιατί ως άτομα, όταν συνέρχονται στο 

σύλλογο διδασκόντων, δεν υιοθετούν στάση και συμπεριφορά αρμόζουσα με τη 

σοβαρότητα του ρόλου του συλλογικού τους οργάνου. Στις απαντήσεις των 

διευθυντών/ριών αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στο σύλλογο 

διδασκόντων εμφανής ήταν η πρόθεσή τους να τονίσουν ότι κινούνται στο πλαίσιο του 

θεσμικού τους ρόλου ως προέδρου του σώματος αυτού, χωρίς διάθεση χειραγώγησής 

του.  

Όταν ζητήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να χαρακτηρίσουν με τρεις 

λέξεις το έργο του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου τους, όπως είναι και όχι όπως 

θα έπρεπε να είναι, στο σύνολό τους σχεδόν δυσκολεύτηκαν λίγο έως πολύ, με εμφανή 

ορισμένων την αμηχανία, παρότι με αφορμή προηγούμενες ερωτήσεις είχαν 

επανειλημμένως αναφέρει επίθετα που απέδιδαν στο έργο του συλλόγου διδασκόντων 

αξιολογικούς χαρακτηρισμούς. 

Στην πλειονότητά τους οι χαρακτηρισμοί τους οποίους απέδωσαν στο έργο του 

συλλόγου διδασκόντων οι καθηγητές/ριες ήταν αρνητικοί ή μάλλον αρνητικοί και 

διαφοροποιήθηκαν σημαντικά σε σχέση με προηγούμενες σχετικές τοποθετήσεις τους. 
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Φαίνεται ότι στις αρχικές τους θετικές τοποθετήσεις κυριάρχησε η ρητορική του 

δέοντος. Το έργο του συλλόγου διδασκόντων χαρακτηρίστηκε τώρα ως τυπικό, 

διεκπεραιωτικό, διακοσμητικό, περιορισμένο, λόγω έλλειψης οράματος και αδιαφορίας 

από ορισμένα των μελών του, χωρίς συνέχεια και ουσιαστική συλλογικότητα, 

εκτρεπόμενο στη χαλαρότητα ή την αδιαφορία. Σύμφωνα δε με τους/τις καθηγητές/ριες 

ο σύλλογος διδασκόντων θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από ομαδικό, συνεργατικό και 

συναδελφικό πνεύμα, ουσιαστική συμμετοχή, συνέπεια, υπευθυνότητα, δέσμευση στις 

ειλημμένες αποφάσεις. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων θα έπρεπε να είναι 

δημιουργικός, ρηξικέλευθος και επαναστατικός και να αναπτύσσει εποικοδομητική 

συνεργασία με γονείς και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η κριτική των καθηγητών/ριών 

επί του έργου του συλλόγου διδασκόντων όπως είναι σε συνδυασμό με τις προσδοκίες 

τους για το πώς θα έπρεπε να είναι ρητά ή/και υπόρρητα καταλόγισε ευθύνες στο 

σύστημα αλλά και στους ανθρώπους που το υπηρετούν. 

Οι διευθυντές/ριες στην πλειονότητά τους χαρακτήρισαν με θετικές εκφράσεις το 

έργο του συλλόγου διδασκόντων. Ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι ο σύλλογος του 

σχολείου τους είναι δημιουργικός, εργατικός, διακατέχεται από συλλογικό πνεύμα, έχει 

ενέργεια και διάθεση να παράσχει έργο, είναι αποτελεσματικός, απορροφά τριβές, είναι 

εργατικός, υπεύθυνος, με ενδιαφέρον για τη λειτουργία του σχολείου και έχει αίσθηση 

δικαίου. Στη συνέχεια αναφερόμενοι/ες στο πώς θα έπρεπε να είναι ο σύλλογος 

διδασκόντων, στην πλειονότητά τους δεν διαφοροποίησαν τις αρχικές θετικές κρίσεις 

τους. Ορισμένοι/ες, όμως, ανέφεραν ότι θα ήθελαν να έχει περισσότερο δυναμισμό και 

υπευθυνότητα ο σύλλογος διδασκόντων, ενώ ετέθη και το θέμα της διεύρυνσης του 

διαθέσιμου χρόνου για συνεδριάσεις, «ώστε να κατατίθενται εντός του συλλόγου 

ενδιαφέρουσες απόψεις που ακούγονται εκτός συνεδριάσεων».  

Οι περισσότεροι/ες των συμμετεχόντων/ουσών στην παρούσα έρευνα φάνηκε να 

αποτιμούν το σύλλογο διδασκόντων ως όργανο πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του 

σχολείου, με ισχύ υπέρτερη εκείνης του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κυρίως οι 

καθηγητές/ριες εξέφεραν αρνητικές κρίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του 

οργάνου αυτού, καταλογίζοντάς του σημαντικές ανεπάρκειες. Η αξιολόγηση του είδους 

αυτού σκιαγραφεί το σύλλογο διδασκόντων ως όργανο που αδυνατεί να χαράξει 

εσωτερική πολιτική στη σχολική μονάδα στο πλαίσιο μεν της εθνικής, αλλά με 

στρατηγικό προσανατολισμό. Όπως προέκυψε, όμως, από λιγοστά χαρακτηριστικά 

παραδείγματα σχολικών μονάδων, έχει τη δυνατότητα ο σύλλογος διδασκόντων, 

αξιοποιώντας τις αποφασιστικές κατά διακριτική ευχέρεια αρμοδιότητες που του 

παρέχει το θεσμικό του πλαίσιο, υπό το κράτος μεν των συστημικών περιορισμών αλλά 
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υπερβαίνοντάς τους, να αναπτύξει εσωτερική πολιτική, εντός της κεντρικά 

σχεδιασμένης εθνικής, με στρατηγικό προσανατολισμό και καινοτομική δυναμική. 

Επιτυγχάνεται δε αυτό, όταν οι εκπαιδευτικοί ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων, με 

ηγετικό ρόλο και στρατηγική σκέψη, σε συνεργατικό κλίμα, με ομαδικό πνεύμα και 

κοινούς στόχους προγραμματίζουν το έργο τους στο διοικητικό επίπεδο.  

8. Περιορισμοί και προτάσεις 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας δεν είναι γενικεύσιμα. Πρώτιστα 

υπάγονται στους περιορισμούς που διέπουν την ποιοτική έρευνα, στο πλαίσιο της 

οποίας μάλιστα δεν έχει αξιοποιηθεί συνδυασμός μεθόδων. Κατά δεύτερο, λόγο 

υπόκεινται στους περιορισμούς της σκόπιμης δειγματοληψίας. Επειδή δε οι 

συμμετέχοντες/ουσες καθηγητές/ριες της έρευνας αυτής ήταν μόνο φιλόλογοι, τα 

συμπεράσματα περιορίζονται στις απόψεις της συγκεκριμένης ειδικότητας 

εκπαιδευτικών. Επίσης, οι συμμετέχοντες/ουσες προέρχονταν μόνο από Γυμνάσια και 

Γενικά Λύκεια, ενώ και η σύγκριση απόψεων έγινε μόνο στο επίπεδο διευθυντών/ριών 

σχολικών μονάδων και καθηγητών/ριών-φιλολόγων. 

Για την περαιτέρω αξιοποίηση της παρούσας έρευνας προτείνεται: 

(α) Η επέκταση της συγκεκριμένης ποιοτικής έρευνας με τα ίδια ερευνητικά 

ερωτήματα και σε άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών, πέραν των φιλολόγων, όπως 

επίσης και σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε λοιπές μονάδες της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπως Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια. 

Προτείνεται, επίσης, να ερευνηθούν τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας και σε άλλες 

διαστάσεις (σύγκριση απόψεων ανδρών-γυναικών, εκπαιδευτικών διαφορετικών 

ειδικοτήτων ή διαφορετικών τύπων σχολικών μονάδων κ.ά.). 

(β) Η διεξαγωγή έρευνας με τα ίδια ερευνητικά ερωτήματα αλλά με αξιοποίηση 

διαφορετικών ποιοτικών μεθόδων, όπως μελέτη περίπτωσης σε συγκεκριμένες σχολικές 

μονάδες ή ομάδες εστίασης με συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς της ίδιας κάθε 

φορά ειδικότητας ή διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων κ.ά. 

(γ)  Η άντληση δεδομένων σχετικών με τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας 

έρευνας από το Βιβλίο Πράξεων του συλλόγου διδασκόντων σχολικών μονάδων και 

λοιπού αρχειακού τους υλικού, όπως επίσης και από αρχειακό υλικό των διευθύνσεων 

εκπαίδευσης.  

(δ) Η αξιοποίηση των ερευνητικών ερωτημάτων και των συμπερασμάτων της 

παρούσας έρευνας για το σχεδιασμό ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο. 
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Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επισημάνθηκαν αρκετοί περιορισμοί που 

εγείρουν προσκόμματα στο να λειτουργήσει ο σύλλογος διδασκόντων, αποσκοπώντας 

στη διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής στη σχολική μονάδα, με στρατηγικό 

προσανατολισμό και καινοτομική δυναμική. Στην άρση τους θεωρούμε ότι συντελούν 

οι προτάσεις που ακολουθούν: 

(α) Κατ’ αρχάς είναι σημαντικό να απαλειφθούν ή έστω να μειωθούν στο ελάχιστο 

και αναπόφευκτο οι διοικητικές πρακτικές του υπουργείου παιδείας που υποθάλπουν 

την «κουλτούρα του μη προγραμματισμού» και καθιστούν δυσχερή έως αδύνατη την 

υλοποίηση των διατάξεων του καθηκοντολογίου των εκπαιδευτικών περί 

προγραμματισμού. Με την έναρξη του διδακτικού έτους είναι αναγκαίο να είναι 

τακτοποιημένη η λειτουργία των σχολείων ως προς όλες της τις προβλέψιμες 

παραμέτρους.  

Αυτό προϋποθέτει ότι (i) θα έχουν ολοκληρωθεί ήδη από τη θερινή περίοδο όλες οι 

διοικητικές διαδικασίες που αφορούν μετακινήσεις του προσωπικού (μεταθέσεις, 

αποσπάσεις, κ.λπ.), (ii) στο τέλος κάθε διδακτικού έτους θα διενεργούνται όλες οι 

διαδικασίες που αφορούν την τακτοποίηση της φοίτησης των μαθητών (εγγραφές, 

επιλογή μαθημάτων, επιλογή προσανατολισμού για τα Γενικά Λύκεια κ.ά.), ώστε να 

είναι γνωστό σε κάθε σχολική μονάδα το πόσα τμήματα θα λειτουργήσουν, ποια 

διδακτικά αντικείμενα θα υλοποιηθούν και ποιες είναι οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό 96 , (iii) τυχόν αναγκαίες αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων ή σε 

προγράμματα σπουδών θα έχουν κοινοποιηθεί πριν από το τέλος της εκάστοτε 

προηγούμενης χρονιάς και (iv) τα πάσης φύσεως προγράμματα, δραστηριότητες, 

διαγωνισμοί κ.ά., του υπουργείου παιδείας ή λοιπών φορέων που απευθύνονται στις 

σχολικές μονάδες θα είναι γνωστά πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς97.  

(β) Είναι επιβεβλημένη η συστηματική, υποστηριζόμενη από την κατάλληλη 

μεθοδολογία, επιμόρφωση διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών στο 

καθηκοντολόγιό τους, ώστε να ενημερωθούν επί των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών 

τους, να τις κατανοήσουν, αλλά και να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντα του συνόλου των στελεχών της διοικητικής ιεραρχίας.  

(γ) Είναι αναγκαία, επίσης, η μεθοδική επιμόρφωση και η υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών στις διαδικασίες προγραμματισμού (κατάρτιση, παρακολούθηση, 

96 Ενώ είχε ήδη γραφεί η πρόταση αυτή, κοινοποιήθηκε από το υπουργείο παιδείας η με αριθμ. πρωτ. 
89047/ΓΔ4/26-05-2017 εγκύκλιος στην οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 

97 Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργεί η με Α.Π. 44813/ΓΔ4/16-03-2017 εγκύκλιος, που εξεδόθη 
φέτος για πρώτη φορά.  
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αποτίμηση). Επειδή πολλές σχολικές μονάδες, όπως προέκυψε και από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, λειτουργώντας διεκπεραιωτικά και μηχανιστικά, 

υλοποιούν ό,τι τους ζητείται, έως ότου αποκτήσουν τη δυναμική να λειτουργούν 

αυτόνομα, είναι αναγκαίο να επισημανθεί η αναγκαιότητα κατάρτισης από το σύλλογο 

διδασκόντων προγραμματισμού, με βασική παράμετρό του και την αποτίμηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών στο τέλος του διδακτικού έτους, ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες αυτές στην αρχή του εκάστοτε επόμενου98.  

 (δ) Ένας από τους λόγους για τους οποίους υπολειτουργεί ο σύλλογος 

διδασκόντων είναι και η έλλειψη θεσμικού χρόνου για την υλοποίηση ουσιαστικών 

συνεδριάσεων και τη λήψη αποφάσεων 99. Είναι αναγκαίο να παρασχεθεί ο χρόνος 

αυτός, όπως επίσης και χρόνος για την υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων των 

εκπαιδευτικών. 

(ε) Στην ενίσχυση της καινοτομικής δυναμικής των σχολικών μονάδων θα 

συμβάλει ακόμη ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, που αφορά την έγκριση των 

δράσεών τους. Η καθυστέρηση στην έκδοση εγκρίσεων θα περιοριζόταν, εάν η 

εγκριτική αρμοδιότητα χορηγείτο στα διοικητικά όργανα της περιφερειακής διοίκησης 

(διευθύνσεις εκπαίδευσης), ενώ θα εκμηδενιζόταν, αν περιεβάλλετο με εκτελεστική 

ισχύ η κατά διακριτική ευχέρεια αποφασιστική αρμοδιότητα του συλλόγου 

διδασκόντων.  

(ζ) Τέλος, και όσον αφορά την άρση της ασυμβατότητας ή ασάφειας που 

παρουσιάζει το καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών στη σχέση συλλόγου διδασκόντων 

και διευθυντή σχολικής μονάδας, προτείνουμε την απόδοση στο διευθυντή ή στο 

σύλλογο διδασκόντων100 της δυνατότητας για εξουσιοδότηση, του δικαιώματος δηλαδή 

να εκχωρούν σε εκπαιδευτικούς την αρμοδιότητα, αλλά και την προσήκουσα ευθύνη 

(Κατσαρός, 2008: 77) 101 , για συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας του σχολείου. Η 

εξουσιοδότηση θα λειτουργήσει και ως μέσο παρακίνησης των εκπαιδευτικών να 

εμπλακούν περισσότερο δυναμικά στη λειτουργία και τη διοίκηση του σχολείου τους.  

98 Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 1β και 10, κεφ. Α του άρθ. 39 της αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-
10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄/16-10-2002) Υ.Α. 

99 Βλ. σελ. 47, σημ. 47 και 48. 
100  Ενδέχεται ο σύλλογος διδασκόντων να μην ασκήσει τη σχετική αρμοδιότητά του, κατ’ ουσίαν 

αυτοαπαξιούμενος. Πρβλ. ενδεικτικά περιπτώσεις άρνησης του συλλόγου διδασκόντων να καλύψει 
λειτουργικά κενά με την ανάθεση υπερωριών (παρ. 16 του άρθ. 14 του Ν. 1566/1985) ή να αναθέσει σε 
ομάδες εκπαιδευτικών την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Βλ. και σημ. 86. 

101 Η ευθύνη κατ’ ουσίαν εκχωρείται, όταν συνοδεύεται και από την αρμοδιότητα υπογραφής. Προς το 
παρόν, ο σύλλογος διδασκόντων αναθέτει μεν εξωδιδακτικές εργασίες, αλλά το σύνολο των σχετικών 
εγγράφων το υπογράφει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. 
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Παράρτημα 

1. Οδηγός Συνέντευξης102 

1.  Οι εκπαιδευτικοί έχουν διοικητικό έργο;  Αν ναι, τι είδους διοικητικό έργο 

επιτελούν; 

2.  Κατά την άποψή σας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει διοικητικό έργο; 

3.  Ποιος ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων; 

4.  Πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας στο σύλλογο διδασκόντων, όταν αυτός 

συνέρχεται ως συλλογικό όργανο;  

5.  Ποια είναι η σημαντικότερη συνεισφορά, κατά την άποψή σας, του συλλόγου 

διδασκόντων ως συλλογικού οργάνου στη λειτουργία του σχολείου; 

6.  Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και στο τέλος της ασχολήθηκε ο σύλλογος 

διδασκόντων σε συνεδρίασή του με το έργο που επιτελέστηκε στο σχολείο τη χρονιά 

εκείνη; Ειδικότερα, έγινε απολογισμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν, 

αναφέρθηκαν προβλήματα και πώς αντιμετωπίστηκαν, έγιναν προτάσεις για το πώς 

ενδεχομένως θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα το επόμενο 

διδακτικό έτος; Αν ασχολήθηκε με κάποια από τα θέματα αυτά ο σύλλογος 

διδασκόντων συνετάχθη σχετικό πρακτικό; 

7.  Στην αρχή του τρέχοντος διδακτικού έτους, στις πρώτες συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων, έγινε αναφορά στην προηγούμενη σχολική χρονιά π.χ. τι πήγε καλά, τι 

όχι και γιατί; 

8.  Αν ναι, πού στηρίχθηκε η συζήτηση; Διαβάσατε πρακτικό προηγούμενου έτους ή οι 

εκπαιδευτικοί εξέθεσαν τις απόψεις τους; Αν οι εκπαιδευτικοί εξέθεσαν τις απόψεις 

τους, καταγράφηκαν αυτές σε πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων;  

9.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία των εκπαιδευτικών «Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε 

τακτική συνεδρίαση, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, προγραμματίζει τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος». Υλοποιείται αυτό; 

Προγραμματίζει δηλαδή ο σύλλογος διδασκόντων πριν από την έναρξη των 

μαθημάτων τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος; Αν όχι, γιατί; 

10.  Μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων στην αρχή του σχολικού έτους να προγραμματίσει 

το σύνολο των δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας για όλο το σχολικό έτος; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

11.  Αν ο σύλλογος διδασκόντων έκανε προγραμματισμό του σχολικού έτους στην αρχή 

102 Η διατύπωση των ερωτήσεων στον Οδηγό Συνέντευξης αποδίδει το διερευνώμενο θέμα και όχι την 
ακριβή διατύπωση της ερώτησης, που, κατά την ώρα της συνέντευξης, παρουσίαζε και 
διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το συγκείμενο του λόγου στο επικοινωνιακό πλαίσιο της δεδομένης 
χρονικής στιγμής. 
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του, παρακολουθεί τον προγραμματισμό αυτό; Έκανε δηλαδή συνεδρίαση που να 

αναφέρεται στην πορεία του προγραμματισμού, αν υλοποιείται ό, τι αποφασίστηκε, 

μήπως χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις ή τροποποίηση αρχικής απόφασης; Αν 

συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων για να παρακολουθήσει τον προγραμματισμό, 

συντάσσει σχετικό πρακτικό; 

12.  Κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος στο σχολείο που εργαστήκατε υλοποιήθηκαν 

δράσεις; Αν ναι, προσδιορίστε τι είδους δράσεις υλοποιήθηκαν. 

13.  Όλες οι δράσεις που υλοποιήθηκαν υπάγονταν στα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ή δράση θεσμοθετημένα και 

προτεινόμενα από το υπουργείο παιδείας ή υλοποιήθηκαν και δράσεις που τις 

πρότειναν εκπαιδευτικοί και ζητήθηκε έγκριση για την υλοποίησή τους από 

προϊσταμένη διοικητική αρχή;  

14.  Το προηγούμενο διδακτικό έτος συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων με 

αντικείμενο τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών; Συζητήθηκε δηλαδή αν 

υπάρχουν επιμορφωτικές ανάγκες στους εκπαιδευτικούς και πώς μπορούν να 

καλυφθούν; Αν ναι, τι απόφαση πήρε; Συνετάχθη σχετικό πρακτικό; Υλοποιήθηκε η 

απόφασή του συλλόγου διδασκόντων; 

15.  Εσείς προσωπικά θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη επιμόρφωσης σε κάποιο θέμα; Αν ναι, 

έχετε θέσει το θέμα αυτό στο σύλλογο διδασκόντων;  Πήρε απόφαση ο σύλλογος 

διδασκόντων για το θέμα αυτό; Συνετάχθη σχετικό πρακτικό; Υλοποιήθηκε η 

απόφαση του συλλόγου διδασκόντων; 

16.  Θέματα σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνονται στο 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων; Προβλέπει 

δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων αποφάσεις που 

αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου; 

17.  Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια του προγραμματισμού; Τι σημαίνει 

προγραμματισμός και ποιες διαδικασίες περιλαμβάνει.  

18.  Τηρούνται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας όλες οι διαδικασίες που κατά την 

άποψή σας συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό; Αν όχι τι δεν τηρείται και 

γιατί; 

19.  Αν σας ζητούσε κάποιος να χαρακτηρίσετε με τρεις (3) λέξεις το έργο του συλλόγου 

διδασκόντων στο σχολείο σας, όπως είναι, όχι όπως θα έπρεπε να είναι, ποιους 

χαρακτηρισμούς θα χρησιμοποιούσατε;  

20.  Αν σας ζητούσε κάποιος να χαρακτηρίσετε με τρεις (3) λέξεις το έργο του συλλόγου 

διδασκόντων στο σχολείο σας, όπως θα έπρεπε να είναι, θα αλλάζατε τους 

χαρακτηρισμούς. Αν ναι, ποιους χαρακτηρισμούς θα χρησιμοποιούσατε;  
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2. Πίνακες ενδεικτικών αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις ανά ερευνητικό 

ερώτημα 

Οι κωδικοί Υx-K δηλώνουν απάντηση καθηγητή/ριας, ενώ οι Υx-Δ διευθυντή/ριας. 
 
1. Ο προγραμματισμός σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 
1α. Η κατάρτιση του προγραμματισμού στην αρχή του σχολικού έτους 
 
Αν τηρούνται οι διατάξεις του καθηκοντολογίου που αναφέρονται στην κατάρτιση προγραμματισμού 
πριν από την έναρξη των μαθημάτων και για όλο το διδακτικό έτος (ερώτηση 9) 
Υ9-Κ: «Βεβαίως, υλοποιείται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να προβλεφθεί, … 
πράγματα τα οποία προκύπτουν στη διάρκεια της χρονιάς». Υ11-Κ: «Προγραμματίζει και τουλάχιστον 
πέρσι και πρόπερσι τουλάχιστον κατά 90%. … ελαστικός ο προγραμματισμός, για να προσαρμόζεται στις 
ανάγκες της στιγμής». Υ16-Κ: «Τώρα, δεν μπορώ να πω ότι όλα είναι αυστηρώς καθορισμένα, ούτε 
έχουμε προγραμματίσει εντελώς, αλλά ένα 60, 70% ας πούμε ξέρουμε κάποια πράγματα, ίσως και γιατί 
ήδη έχουμε κάνει κάποια από τα προηγούμενα χρόνια κάποια πράγματα …». Υ1-Κ: «Όχι, όχι, αυτό 
γίνεται στη διάρκεια του σχολικού έτους …». Υ5-Κ: «Γιατί …ε… δεν μπορεί από την αρχή να είναι 
γνωστό ποιοι  συνάδελφοι θα αναλάβουν ποιες δραστηριότητες ανάλογα με τα διδακτικά αντικείμενα…». 
Υ6-Κ: «Γιατί, νομίζω, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα μέχρι που να αποφασίσει το σχολείο τι θα 
κάνει… Στην πορεία. Όχι δηλαδή τόσο ως έργο συστηματικά οργανωμένο εκ των προτέρων. Αλλά σαν 
μια διαδικασία που βγαίνει μέσα από τα πράγματα. … Τα σκεφτόμαστε στην πορεία, τα προτείνουμε, τα 
αποφασίζουμε κάθε φορά σε ένα σύλλογο… Χωρίς προγραμματισμό από το Σεπτέμβρη …». Υ3-Κ: «δεν 
τρέχει κανένα πρόγραμμα… οπότε το μόνο, η μόνη άλλη δράση είναι ας πούμε οι εκδρομές, η συμμετοχή 
μας σε κάποιους διαγωνισμούς…». Υ2-Δ: «Ε… είναι δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί ήδη, τώρα στο Γενάρη 
μας ήρθε η θεματική εβδομάδα που ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε… ε… και έτσι… και αλλαγές που 
γίνανε στην ύλη στην αρχή της χρονιάς… αυτά δεν υπήρχανε αρχικά ήρθαν μετά από έναν δύο μήνες… 
όλα αυτά ψηφίστηκαν αργότερα … είχε ξεκινήσει ήδη η χρονιά… Δεν μπορεί να γίνει έτσι 
προγραμματισμός….». Υ4-Δ: «Ε… κάνουμε μια συζήτηση προγραμματισμού. Δεν κάνουμε έναν τυπικό 
προγραμματισμό… ε… γιατί ξέρουμε ότι θα προκύψουν ανακατατάξεις, θα προκύψουν προβλήματα, δεν 
είναι όλοι οι καθηγητές, ε… Ναι μεν μιλάμε σε ένα γενικό επίπεδο… ε… αλλά έναν έτσι πολύ στενό 
προγραμματισμό, γενικά μας δυσκολεύει και δεν γίνεται». Υ10-Δ: «Μόνο αναφερόμαστε στους 
περιπάτους και πότε θα γίνουν, τους εκκλησιασμούς, το αναγράφουμε και αυτό. Τις υπόλοιπες επισκέψεις 
τις υπόλοιπες δραστηριότητες τις περισσότερες δεν μπορούμε να τις προγραμματίσουμε από την αρχή της 
χρονιάς, διότι δεν ξέρουμε και πάρα πολλά πράγματα, εδώ και ένα μήνα πριν δεν μπορείς να 
προγραμματίσεις. Δεν μπορεί, γιατί δεν γνωρίζει. Ορισμένα πράγματα δεν μπορεί να τα προγραμματίσει». 
Υ15-Δ: «Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί έχουμε πολλές μετακινήσεις συναδέλφων. Μέχρι που να παγιωθεί η 
κατάσταση στο σύλλογο, δεν μπορεί να γίνει τέτοιος προγραμματισμός». Υ7-Δ: «Υλοποιείται, μια πρώτη, 
ένας πρώτος σχεδιασμός, ο οποίος, όμως, το σύνηθες είναι να ανανεώνεται, να βελτιώνεται ή να 
τροποποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. [Μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να 
προγραμματίσει με έναν…] ελαστικό τρόπο … ο χρόνος ο σχολικός πολλές φορές υποφέρει από αλλαγές 
για τις οποίες δεν ευθύνεται το σχολείο…» 
 
Η δυνατότητα του συλλόγου διδασκόντων στην αρχή του διδακτικού έτους να προγραμματίσει το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας (ερώτηση 10) 
Υ1-Κ: «Ένα προγραμματισμό έτσι γενικό σε γενικές γραμμές μπορεί να κάνει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως 
με το όραμα του διευθυντή του σχολείου, με το όραμα που έχει για το σχολείο και βέβαια σε πρώτο 
επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κατά πόσο εμπνέονται από το 
συγκεκριμένο όραμα και θέλουν να προχωρήσουν σε κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε κάποια 
εκπαιδευτικά προγράμματα, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη ενθάρρυνση, πρέπει να υπάρχει 
και η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, πρέπει να νιώθει ο εκπαιδευτικός για να προτείνει κάποιες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ότι έχει την κατάλληλη υποστήριξη και ότι θα μπορέσουν να υλοποιηθούν 
αυτά. Ναι νομίζω ότι μπορεί αν υπάρχει θέληση, αν υπάρχει η δυνατότητα, μπορεί και πρέπει να γίνεται 
ένας προγραμματισμός». Υ3-Κ: «Θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι μπορεί να το προγραμματίσει, και αυτό 
θα ήταν πολύ καλύτερο για τη λειτουργία του σχολείου, ναι, ναι… σε πρακτικό επίπεδο…». Υ6-Κ: «Θα 
μπορούσε να το έχει σαν πρόγραμμα. Εντάξει δεν θα βγουν όλα. Θα βγούνε κάποια, εντάξει θα το έχει 
στο νου. Και νομίζω στην πρωτοβάθμια αυτό γίνεται ανά τρίμηνο. Εφόσον τον καταφέρνουν εκεί οι 
συνάδελφοι, σαφώς θα μπορούσαμε να τον κάνουμε και εμείς. Απλώς δεν είναι πρακτική» «Να μας 
δείξει, βέβαια, κάποιος το δρόμο να το κάνουμε στην αρχή και να το λειτουργούμε». Υ13-Κ: «Δηλαδή, 
όσες δράσεις γίνονται, για όσες δράσεις γίνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνεται συζήτηση στην 
αρχή του έτους, δεν γίνεται τίποτε παραπάνω…». Υ11-Κ: «Εμείς έχουμε πάντα κατά νου το συνήγορο 
του διαβόλου, με την έννοια ότι κάποιοι συνάδελφοι που έχουνε την ύλη ή τέλος πάντων πιστεύουνε… 
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πιστεύουν λίγο περισσότερο στο σχολείο, το διδακτικό του έργο ότι πρέπει να προτάσσεται, πρέπει να 
έχουμε απόσταση μεταξύ των δράσεων, να μην συμπίπτουν, προκειμένου … να μη δημιουργείται η 
εντύπωση χάσματος … Όλα αυτά αν τα συγκεντρώσουμε, μαζεύονται αρκετές διδακτικές ώρες, οι οποίες 
δεν πρέπει να συμπίπτουν. … και να προχωράει και το διδακτικό έργο, να μην έχουμε έτσι θρόμβωση… 
Ο προγραμματισμός βοηθάει σε αυτό». Υ16-Κ: «Θεωρητικά μπορεί να το κάνει». Υ2-Δ: «Αν δεν 
υπάρχει όλο το πλαίσιο καταγεγραμμένο … και ειδικά εγώ θα έλεγα από το καλοκαίρι να είναι αυτό… 
έτσι ώστε να έχει την ευχέρεια ο εκπαιδευτικός να επεξεργαστεί, να δουλέψει και στη διάρκεια του 
καλοκαιριού που έχει το χρόνο, να προετοιμάσει κάποια πράγματα». Υ8-Δ: «Είναι πολύ δύσκολο να γίνει 
ο προγραμματισμός ο πλήρης, γιατί δεν ξέρουμε τι τέξεται η επιούσα, τι μπορεί να συμβεί την επόμενη 
μέρα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλό να υπάρχει προγραμματισμός, γιατί μας διευκολύνει και μας 
απαλλάσσει από πολλούς κινδύνους. Αλλά ένα γενικό πλάνο τηρείται, από κει και πέρα συμβαίνουν 
διάφορες αλλαγές». Υ15-Δ: «Μέχρι που να παγιωθεί η κατάσταση στο σύλλογο, δεν μπορεί να γίνει 
τέτοιος προγραμματισμός. Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί έχουμε πολλές μετακινήσεις συναδέλφων».   
 
1β. Η παρακολούθηση του προγραμματισμού  
 
Παρακολούθηση του προγραμματισμού και σύνταξη σχετικού πρακτικού (ερώτηση 11) 
Υ1-Κ, Υ3-Κ, Υ5-Κ, Υ6-Κ, Υ2-Δ, Υ10-Δ, Υ15-Δ: «Όχι». Υ9-Κ: «Το κάνουμε πρακτικά αυτό ναι … ότι 
αυτό το κάναμε, αυτό δεν το προχωρήσαμε, αυτό σε ποια φάση είναι;» Σύνταξη πρακτικού: «Αυτό δεν το 
θυμάμαι…». Υ11-Κ: «Μάλιστα επειδή στα μέσα τις χρονιάς θέλαμε λίγο πολύ να δούμε πότε κάναμε όλες 
τις δράσεις συντάξαμε πεπραγμένα κατά μήνα. Και ήταν τελικά ένα τρισέλιδο. Τι κάναμε άλλο δηλαδή 
εκτός το διδακτικό μας έργο. Είναι τρεις σελίδες… ε… όλες τις δράσεις που κάναμε». Υ13-Κ: «Για να 
πω την αλήθεια, μέχρι τώρα, το κάναμε συνέχεια αυτό, κατά διαστήματα, είχαμε μια ενημέρωση για το 
πώς πηγαίνουν τα προγράμματα, για πώς … φέτος, όχι τίποτα…». Υ16-Κ: «Συνήθως βρίσκουμε λίγο 
χρόνο στις συνελεύσεις, στις συνεδριάσεις που κάνουμε, όταν τελειώνουν τα τρίμηνα …συνήθως γίνεται 
και μια αναφορά τι κάναμε ή τι έχουμε ακόμα να κάνουμε. Δεν μπορώ πάλι να πω ότι γίνεται εντελώς 
τυπικά». Υ12-Δ: «Αυτό με την τυπική διαδικασία δεν θα έλεγα ότι γίνεται. Γίνεται άτυπα, δηλαδή οι 
υποδιευθυντές, ο διευθυντής ρωτάει, τι κάνετε σε αυτό, πώς πάτε. Τα περισσότερα από αυτά που λέγονται 
στην αρχή της χρονιάς, συνήθως γίνονται, κάποια δεν γίνονται, αυτά τα πράγματα δεν είναι γραμμένα 
αναλυτικά από την αρχή έτσι ώστε να παρακολουθούμε». 
 
1γ. Η αποτίμηση του έργου του εκπαιδευτικού με αυτοαξιολογικές διαδικασίες και η 
ανατροφοδότηση του επόμενου έτους 
 
Αν έγινε απολογισμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν, αναφέρθηκαν προβλήματα και πώς 
αντιμετωπίστηκαν, κατατέθηκαν προτάσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα αυτά την επόμενη χρονιά και αν συνετάχθη σχετικό πρακτικό (ερώτηση 6) 
Υ1-Κ, Υ5-Κ: [Απολογισμός] «Όχι» [Αναφορά προβλημάτων] «Όχι»  [Προτάσεις] «Όχι»  [Καταγραφή 
σε πρακτικό] «Όχι». Υ3-Κ: [Απολογισμός] «Όχι» [Αναφορά προβλημάτων] «Ειπώθηκαν, κάποια ναι, 
αλλά επιφανειακά»  [Προτάσεις] «Ακούστηκαν μια δυο προτάσεις, οι οποίες υποτίθεται θα συζητούνταν 
το Σεπτέμβρη, αλλά δεν έγινε»  [Καταγραφή σε πρακτικό] «Όχι». Υ6-Κ: [Απολογισμός] «Ουσιαστικά, 
μπορώ να πω ότι αυτόν τον απολογισμό δεν τον έκανε ο σύλλογος, τον έκανε ο διευθυντής που έπρεπε να 
γράψει την έκθεσή του. Εκεί έγινε μια καταγραφή του τι έγινε τη χρονιά. Στο σύλλογο όμως, όχι. Ότι αυτά 
τα πράγματα κάναμε φέτος, αυτά τα προγράμματα τρέξανε κλπ όχι.» [Αναφορά προβλημάτων] «Όχι»  
[Προτάσεις] «Όχι»  [Καταγραφή σε πρακτικό] «Όχι». Υ9-Κ: [Απολογισμός] «Ναι» [Αναφορά 
προβλημάτων] «Βεβαίως»  [Προτάσεις] «Κυρίως αυτό, γιατί πρέπει να φτάσεις στο δια ταύτα»  
[Καταγραφή σε πρακτικό] «…παρουσιάστηκε με power point, και δεν ξέρω αν κατατέθηκε…». Υ11-Κ: 
[Απολογισμός] «Ναι» [Αναφορά προβλημάτων] «Ναι, βεβαίως»  [Προτάσεις] «Ναι»  [Καταγραφή σε 
πρακτικό] «Ναι». Υ13-Κ: [Απολογισμός] «Συστηματικά με μεθοδευμένα όχι. Δηλαδή μπορεί να κάναμε 
ένα σχόλιο «όλα πήγανε καλά φέτος», αλλά αναλυτικά να λέει ο καθένας, δηλαδή να κάνει αξιολόγηση 
της δράσης ας πούμε που είχε αναλάβει, ένα θεατρικό, ένα πρόγραμμα, όχι.» [Αναφορά προβλημάτων] 
«Ε γίνεται μια συζήτηση πολύ ανοιχτή, που δεν είναι τόσο… Δεν έχουμε ατζέντα δηλαδή να πούμε πώς το 
λύσαμε. Απλώς ο καθένας λέει ας πούμε την εμπειρία του, τον πόνο του και ναι λέμε το τι κάναμε, αν 
βγήκε αποτέλεσμα ή όχι… Είναι μια ελεύθερη συζήτηση που λέμε τι εμπειρίες είχαμε»  [Προτάσεις] «Ε… 
αναφέρονται κάποιες προτάσεις, ναι, αλλά δεν καταγράφονται»  [Καταγραφή σε πρακτικό] «Όχι». Υ16-
Κ: [Απολογισμός] «Έγινε» [Αναφορά προβλημάτων] «Ε… ναι αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα το 
προσπαθούμε να το κάνουμε, να κάνουμε έτσι μια συνολική εκτίμηση να δούμε πώς πήγανε τα πράγματα»  
[Προτάσεις] «Να πω την αλήθεια, όταν τελειώνει η σχολική χρονιά … δε λέμε και πολλά πράγματα»  
[Καταγραφή σε πρακτικό] «Όχι». Υ2-Δ: [Απολογισμός] «Έγινε … μία συνοπτική αναφορά…» 
[Αναφορά προβλημάτων] «Δεν επεκταθήκαμε σε αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα…»  [Προτάσεις] «Χμ, χμ»  
[Καταγραφή σε πρακτικό] «Κάποια στοιχεία πολύ συνοπτικά». Υ4-Δ: [Απολογισμός] «Συζητιέται…, 
πέρσι δεν το κάναμε γραπτώς, μόνο προφορικά το συζητήσαμε… Λόγω της μη υποχρεωτικότητας… ενώ 
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πρόπερσι δούλεψε πολύ καλά η… αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας… και είχαμε και καλό 
αποτέλεσμα.. Μπορώ να πω ότι υπήρξε χαλαρότητα, υπήρξε χαλαρότητα… δεν πολύ….» [Αναφορά 
προβλημάτων] «Ε… να μιλάμε για προβλήματα. Αν χρειαστεί κάτι»  [Προτάσεις] «Σε άτυπο, σε άτυπο 
επίπεδο»  [Καταγραφή σε πρακτικό] «Όχι». Υ7-Δ: [Απολογισμός] «εμείς το κάνουμε πάντα, επειδή 
βέβαια έχουμε και ένα σταθερό προσωπικό και λίγο πολύ ξέρουμε ο ένας τον άλλον και μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε και ζητήματα προσωπικά του καθενός, στο βαθμό που μπορούμε, αλλά το σίγουρο είναι 
ότι για να μπορέσει να δουλέψει την επομένη χρονιά δεν μπορείς να ξεκινήσεις από ένα λευκό πίνακα. 
Θα πρέπει κάπως να έχεις προγραμματίσει το πώς θα κινηθείς σε όλα τα επίπεδα.» [Καταγραφή σε 
πρακτικό] «Όχι». Υ8-Δ: [Απολογισμός] «Βεβαίως» [Αναφορά προβλημάτων] «Βεβαίως»  [Προτάσεις] 
«Σαφώς»  [Καταγραφή σε πρακτικό] «Βεβαίως». Υ10-Δ: [Απολογισμός] «Όχι»  [Αναφορά 
προβλημάτων] «Προβλήματα που αφορούν τους μαθητές… Εκπαιδευτικά θέματα, κοινωνικά …, ό,τι μας 
πέφτει στην αντίληψη κάποιου…»  [Καταγραφή σε πρακτικό] «Όχι». Υ12-Δ: [Απολογισμός] «Ναι» 
[Αναφορά προβλημάτων] «Ναι»  [Προτάσεις] «Γίνονται προτάσεις από τους συναδέλφους και αυτό που 
εντοπίζω κυρίως είναι ότι όσο πιο πολύ εμπλέκονται οι μαθητές σε δράσεις του σχολείου και ειδικά οι 
ζωηροί μαθητές, … τόσο περισσότερο αυτοί οι μαθητές έρχονται κοντά στο σχολείο και καλυτερεύει και 
η επίδοσή τους»  [Καταγραφή σε πρακτικό] «Κάποιες». Υ14-Δ: [Απολογισμός] «Ναι» [Αναφορά 
προβλημάτων] «Συζητήθηκαν και αυτά»  [Καταγραφή σε πρακτικό] «Όχι». Υ15-Δ: [Απολογισμός] 
«Ναι»  [Αναφορά προβλημάτων] «Ναι»  [Προτάσεις] «Ναι» [Καταγραφή σε πρακτικό] «Όχι». 
 
Αν στην αρχή του τρέχοντος διδακτικού έτους έγινε αναφορά στον απολογισμό του προηγούμενου 
(ερώτηση 7) 
Υ5-Κ, Υ4-Δ, Υ10-Δ: «Όχι». Υ11-Κ: «Όχι, γιατί μας απασχολεί πάντα το στήσιμο της επόμενης. Αλλά 
επειδή στο σχολείο αυτό είμαστε πολλά χρόνια, … Τα κουβαλάμε μέσα μας». Υ9-Κ: «Βεβαίως».  Υ16-Κ: 
«Ναι». Υ15-Δ: «Ναι, ναι». Υ6-Κ: «Σε ένα γενικό πλάνο, όχι συστηματικά. Ας πούμε έχουμε πρόβλημα 
στην πρωινή συνέλευση. Το συζητήσαμε αυτό». Υ2-Δ: «Ε… πολύ συνοπτικά, πολύ συνοπτικά…». Υ8-Δ: 
«Όχι εξειδικευμένη, αναλυτική αναφορά, αλλά πολύ γενικά…». Υ14-Δ: «Σύντομα». Υ1-Κ: «Όχι. Είναι 
πολύ γενικά επιφανειακές, τυπικές οι συνεδριάσεις, γίνονται για να γίνουν, ιδίως αυτές που έχουν να 
κάνουν με την έναρξη, λίγο πριν της σχολικής χρονιάς και στο τέλος. Δεν γίνεται δηλαδή απολογισμός, 
δεν γίνεται αξιολόγηση. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα». Υ3-Κ: «Στην πρώτη, στη μία από τις δύο έγινε 
αναφορά κυρίως στα προβλήματα που είχαμε με ένα τμήμα … ε… συζητήσαμε κάποια, ειπώθηκαν 
κάποιες προτάσεις, είπαμε να τις υλοποιήσουμε, δεν υλοποιήθηκαν». Υ13-Κ: «Αυτό συνήθως γίνεται και 
το κάνει ο διευθυντής». Υ7-Δ: «Στην ουσία έγινε μια επανάληψη αυτών που είχαν ακουστεί στο τέλος της 
προηγούμενης  χρονιάς. Πάλι, όμως, με μια άτυπη μορφή… δεν διαβάσαμε πρακτικό, καταθέσαμε 
απόψεις. … θα επιμείνω σε ένα που ανέφερα προηγούμενα, το γεγονός ότι υπάρχει σταθερότητα στο 
προσωπικό, οπότε είναι γνώστες της κατάστασης της προηγούμενης χρονιάς οι περισσότεροι… 
διευκολύνει πάρα πολύ και τη δουλειά του διευθυντή». Υ12-Δ: «Ε… ναι κάνουμε τέτοιες αναφορές, γιατί 
οι συνάδελφοι στο σχολείο οι περισσότεροι είναι αρκετά χρόνια, οπότε επειδή το σχολείο το βιώνουν και 
λίγο ε… πιο προσωπικά, τα προβλήματα που υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά τα ξαναθέτουν έτσι ώστε 
να βρούμε τρόπο να μην συνεχιστούν την τρέχουσα». 
 
Στην αρχή της χρονιάς, πού στηρίχθηκε η απολογιστική συζήτηση επί της προηγούμενης, εφόσον 
έγινε. Αν εξέθεσαν απόψεις οι εκπαιδευτικοί και αν καταγράφηκαν οι απόψεις αυτές (ερώτηση 8) 
Υ9-Κ: [Ανάγνωση πρακτικού] «Όχι, δεν αναφέρθηκε, αλλά ξέραμε όλοι, περίπου, πού κινείτο…» 
[Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών σε πρακτικό] «Χμ, χμ, κάθε συνεδρίαση, υπάρχει 
πρακτικογράφος, κρατάει σημειώσεις και αυτά μεταφέρονται στο πρακτικό». Υ16-Κ:  «Να πω την 
αλήθεια το πρακτικό είναι, λειτουργεί σε ένα τυπικό ας πούμε επίπεδο … Πολλές λεπτομέρειες δεν 
γράφουμε να πω την αλήθεια. Αυτές τις συζητούμε κυρίως σε επίπεδο συζήτησης». Υ2-Δ: [Ανάγνωση 
πρακτικού] «Ε… αναφέρθηκαν ζητήματα που είχα διαπιστώσει που υπήρχε πρόβλημα την προηγούμενη 
… για να μην προκύψουνε τέτοια ζητήματα, τέθηκαν από την αρχή για να τα αποφύγουμε, εφόσον τα 
γνωρίζαμε» [Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών σε πρακτικό] «Καταγράφηκαν». Υ8-Δ: [Ανάγνωση 
πρακτικού] «Εγώ προσωπικά το είχα διαβάσει» [Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών σε πρακτικό] 
«Ναι, επαναλαμβάνω ότι σε γενικές γραμμές καταγράφηκαν πολύ αναλυτικά όχι». Υ12-Δ: [Ανάγνωση 
πρακτικού] «Όχι» [Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών σε πρακτικό] «Φαντάζομαι επιγραμματικά 
κάποια». 
 
2. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης την έννοια 
του προγραμματισμού 
 
Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια του προγραμματισμού και τις διαδικασίες που 
περιλαμβάνει (ερώτηση 17) 
Υ1-Κ: «Προγραμματισμός… Ξεκινά πάντοτε από τη συζήτηση γύρω από τις ανάγκες που υπάρχουν στη 
σχολική μονάδα, τα προβλήματα που υπάρχουν, τις αδυναμίες του σχολείου, θέματα που έχουν να κάνουν 
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με τη λειτουργία του σχολείου, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, συζήτηση, κατάθεση κάποιων 
προτάσεων, ανταλλαγή απόψεων, και βέβαια, λήψη κάποιων αποφάσεων για συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές δράσεις, που προγραμματίζονται αυτές οι δράσεις, και βέβαια από κει και πέρα είναι και η 
επιτέλεση των ειλημμένων αποφάσεων και βέβαια πολύ σημαντικό είναι και η αξιολόγηση, μετά τον 
προγραμματισμό και την εκτέλεση των ειλημμένων αποφάσεων, η αξιολόγηση για να δούμε κατά πόσο ας 
πούμε επιτεύχθηκαν οι στόχοι που θέσαμε πριν από τον προγραμματισμό». Υ3-Κ: «… η έννοια του 
προγραμματισμού είναι έχω ένα συγκεκριμένο πλάνο, είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, ε… ξέρω τι μπορώ 
και τι δεν μπορώ να κάνω, βλέπω μάλλον με βάση τον προγραμματισμό μου τι μπορώ να υλοποιήσω και 
τι δεν μπορώ, πού είναι οι περισσότερες ανάγκες, τι προηγείται και τι έπεται ας πούμε, και με βάση αυτόν 
τον προγραμματισμό αναλαμβάνω να κάνω αυτό που είναι απαραίτητο για το σχολείο μου, τους 
εκπαιδευτικούς μου, τους μαθητές μου». Υ5-Κ: «Οργάνωση … χρονικά και από άποψη περιεχομένου 
όλων των δραστηριοτήτων και των διοικητικών και των διδακτικών και των δράσεων με …ε… 
συνεργασία …ε… μεταξύ των εκπαιδευτικών». Υ6-Κ: «… Σαφώς χρειάζεται να κάνεις ένα πλάνο και να 
το παρακολουθείς, γιατί γίνεται μια πιο συστηματική δουλειά. Απλώς δεν εφαρμόζεται αυτό. Θέλει, θέλει 
να μπει ως πρακτική μέσ’ στο μυαλό μας και να το εφαρμόσουμε. Να μας δείξει, βέβαια, κάποιος το 
δρόμο να το κάνουμε στην αρχή και να το λειτουργούμε. Ή να μας το ζητήσει ενδεχομένως πιο 
επιτακτικά, γιατί όπου μπορεί ο άνθρωπος να λουφάρει, λουφάρει. Υποπτεύομαι ότι και αυτό γίνεται. Γι’ 
αυτό δεν το κάνουμε. Αλλά ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα και θα λειτουργήσει το σχολείο πιο 
αποδοτικά, το πιστεύω αυτό. … Όχι με την έννοια της επιβολής, να το κάνεις με το ζόρι. Αλλά με την 
έννοια ότι σκέφτομαι να κάνω αυτό και κινούμαι προς το να το υλοποιήσω, όπως μπορεί να γίνει. 
Μπορεί να μη γίνει όλο, μπορεί να γίνει εν μέρει, μπορεί να αλλάξει στην πορεία … Θεωρώ ότι είναι 
χρήσιμο…. Θα βοηθήσει στη λειτουργία του σχολείου». Υ9-Κ: «Προγραμματισμός για μένα σημαίνει 
συζήτηση, …διάλογος, …ενθάρρυνση από τους συναδέλφους, …ανατροφοδότηση και σημαίνει μία με την 
καλή έννοια πίεση, δηλαδή εφόσον δεσμεύτηκα αυτό το πράγμα θα το κάνω. Γιατί αλλιώς, αν το αφήσεις 
έτσι, και δεν το βάλεις σε πρακτικό και δεν το συζητήσεις και δεν δεσμευτείς απέναντι σε κάποιους 
ανθρώπους, είναι μόνο στο δικό σου… θέμα». Υ11-Κ: «Έγκαιρη επιλογή και ημερολογιακή κατανομή 
επιλεγμένων δράσεων, προκειμένου να … οργανωθούν, εφόσον συμβάλλουνε πολλοί, όπως μπορεί ο 
καθένας στην υλοποίησή τους. Να επιλέγουμε και να ορίσουμε χρονικά πότε και ποιοι θα 
συμπεριληφθούν…. Σημαντικό ρόλο παίζει η προηγούμενη εμπειρία [στην υλοποίηση δράσεων]. Υ13-Κ: 
«Να ξέρουμε από την αρχή ποιες δραστηριότητες θα γίνουν σε ποιο χρόνο τι θα απαιτήσουν τι θα 
απαιτηθεί από συνεργασία, περισσότερη δουλειά και είναι σημαντικό να ξέρουμε πότε θα γίνει και τι θα 
επηρεάσει το καθημερινό μας πρόγραμμα». Υ16-Κ: «Νομίζω ότι πάντοτε ένας προγραμματισμός 
διευκολύνει τη λειτουργία. Ε… το σχολείο είναι ένας οργανισμός με πολύ κόσμο με παιδιά, στον οποίο 
συμμετέχουνε παιδιά, μαθητές, γονείς, συνάδελφοι και δεν είναι εύκολο αν δεν υπάρχει ένας 
προγραμματισμός και ένα, μια οργάνωση… ξεκινώντας από την κορυφή θα πρέπει να υπάρχει ένας 
προγραμματισμός από το υπουργείο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένοι οι στόχοι, πού θέλουμε 
να πάμε, από το Σεπτέμβριο, αν όχι από το καλοκαίρι και δεύτερον εμείς πια στο δικό μας το επίπεδο του 
σχολείου, της σχολικής μονάδας, νομίζω, ένα 70, 80% κάποιων πραγμάτων πρέπει να 
προγραμματίζονται, πιο εύκολο θα κάνει το έργο μας και πιο αποδοτικό. Φυσικά, πάντοτε ανακύπτουνε 
ζητήματα, γι’ αυτό και τουλάχιστον στα βασικά πρέπει να είμαστε προγραμματισμένοι...». Υ2-Δ: «Ε… 
κατά τη γνώμη μου προγραμματισμός σημαίνει θέτω, συζητώ τις ανάγκες … τις βάζω σε μια ιεράρχηση 
αυτών των αναγκών και από κει και πέρα … τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουνε, για να μπορέσει 
να ικανοποιηθεί σε όσο βαθμό μπορεί να ικανοποιηθεί όλο αυτό το πλαίσιο και στο τέλος να δούμε, να 
αξιολογήσουμε αν αυτό που κάναμε είχε κάποιο αποτέλεσμα ή όχι». Υ4-Δ: «Κατ’ αρχάς να καθορίσει τι 
θα κάνει, πότε θα το κάνει, με ποιο τρόπο και να λάβει υπόψη σε μια συνεδρίαση ο καθένας τις ανάγκες 
του άλλου, έτσι ώστε να μην αντικρούει όχι μόνο σε δράση, αλλά και στο διδακτικό έργο των άλλων 
συναδέλφων». Υ7-Δ: «… Στην ουσία να προβλέπεις και να σχεδιάζεις κάτι το οποίο θα εξελιχθεί στο 
μέλλον. Το βασικό που έχει ένας προγραμματισμός είναι ο σχεδιασμός μετά από μία πολύ καλή, έναν 
πολύ καλό καταιγισμό ιδεών. Δηλαδή, προϋποθέτει μία ομάδα ή οποία θέλει να προγραμματίσει την 
εργασία της, πολύ σημαντικό το θέλω σε αυτήν την περίπτωση, θέλει να είναι ανοιχτή σε καινούργιες 
προτάσεις και να μη δεσμεύεται… να είναι ανελαστική μάλλον στη σκέψη αυτού που θα κάνει και τέλος 
να έχει ανθρώπους που να μπορούν να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες αυτές στο βάθος του χρόνου. Και 
φυσικά, πάντα να υπάρχει η δυνατότητα … της τροποποίησης, της αλλαγής. Γενικά να είμαστε δεκτικοί 
στην αλλαγή…». Υ8-Δ: «[Αναφορά στον προγραμματισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων, 
παρέμβαση της ερευνήτριας] Ναι στο διοικητικό επίπεδο είναι και εκεί είναι πολύ απαραίτητος. Εκεί 
πρέπει να γίνει κυρίως από το διευθυντή αλλά και από το σύλλογο διδασκόντων πάλι. Ο διευθυντής είναι 
αυτός που θα κουμαντάρει το σύλλογο διδασκόντων αυτός είναι που θα τον βοηθήσει ώστε να 
συνέρχεται, όταν πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις που πρέπει, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ο 
σύλλογος δεν ξέρει το πού πρέπει να κινηθεί όσο βαρύ και αν φαίνεται αυτό. Για παράδειγμα μερικές 
φορές μπορεί να συζητούνται θέματα που δεν θα έπρεπε καν να τίθενται στο τραπέζι, όπως ας πούμε 
θέματα ήδη είναι νομοθετημένα ή είναι νομικά καταγεγραμμένα και ο σύλλογος δεν καλείται εκεί να 
παίρνει αποφάσεις. Ο προγραμματισμός που γίνεται από την αρχή της χρονιάς για όλη τη χρονιά, είναι 
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αυτός που έχει να κάνει με το διοικητικό έργο. Δηλαδή ξέρουμε πότε θα πρέπει να βάζουν τα 
διαγωνίσματα οι καθηγητές, κάθε πότε πρέπει να βάζουν, πόσα διαγωνίσματα, εδώ θα πρέπει να υπάρχει 
ενημέρωση, πόσα θα πρέπει να είναι στην εβδομάδα, πότε τελειώνει το τετράμηνο, πότε καταθέτουν 
βαθμολογίες, πότε θα πρέπει να ενημερώνουν για τη φοίτηση των παιδιών. Και υπάρχουν κάποια θέματα 
που είναι πολύ αυστηρά και τα οποία δεν μπορεί κανένας να τα ξεπεράσει. Ας πούμε το θέμα των 
απουσιών. Το πιο ίσως σημαντικό. Γιατί από κει κινδυνεύει να ανατραπεί ο προγραμματισμός ενός 
σχολείου αλλά και του μαθητή…». Υ10-Δ: «Τις δράσεις που θα κάνει, τις δραστηριότητες…, την 
προετοιμασία των παιδιών για τις δραστηριότητες, …ο προγραμματισμός πρέπει να έχει και λίγο υπόψη 
του το ενδιαφέρον των παιδιών … και καμιά φορά και επειδή είμαστε σχολική κοινότητα και τους 
εμπλεκόμενους φορείς, και τους γονείς … Να προτείνει ένας συνάδελφος, θέλω να κάνω αυτή τη δράση… 
Μπορώ να το κάνω από το πράγμα, μού επιτρέπεται; Κατ’αρχήν θα’ ρθει σε μένα πρώτα και στη 
συνέχεια θα ενημερωθεί ο σύλλογος, όποτε προκύψει η ανάγκη του προγραμματισμού …». Υ12-Δ: «Μία 
στρατηγική σε ένα χρονικό διάστημα, όπου αφού πεις το τι θα κάνεις στην πορεία ελέγχεις το κατά πόσο 
γίνεται, βλέπεις τα λάθη, κάνεις μια ανατροφοδότηση και προχωράς μέχρι να φτάσεις στο τελικό 
αποτέλεσμα, οπότε τότε κάνεις και μια αξιολόγηση επί του αποτελέσματος». Υ14-Δ: «[Αναφορά στον 
προγραμματισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων, παρέμβαση της ερευνήτριας] Νομίζω ότι πρέπει να 
γίνεται μια συνεδρίαση στην αρχή της χρονιάς, να κατατίθενται προτάσεις και να γίνεται ένα πρόγραμμα 
με βάση το τι μπορούμε, τι πρέπει και τι θέλουμε να κάνουμε, να καταγράφονται, να συζητιόνται όλα 
αυτά τα θέματα και να προγραμματίζουμε». Υ15-Δ: «Από τη διανομή των βιβλίων, το πώς θα κινηθεί το 
πρόγραμμα του σχολείου». 
 
Αν τηρούνται οι διαδικασίες του προγραμματισμού και, εάν όχι, γιατί (ερώτηση 18) 
Υ3-Κ: «Όχι. Δεν υπάρχει προγραμματισμός». Υ6-Κ: «Όχι. Όχι». Υ1-Κ: «Όχι, δεν τηρούνται και κυρίως 
το κομμάτι της αξιολόγησης, Αυτό ακριβώς δεν τηρείται … έχει να κάνει κυρίως με τον επικεφαλής ας 
πούμε του συλλόγου, το όραμα που έχει για το σχολείο, αν έχει κάποιο όραμα, … με την κουλτούρα του 
σχολείου, … και με το σχολικό ήθος και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αν εμπνέονται από το όραμα 
του διευθυντή, αν αδιαφορούν για το σχολείο, γιατί στο σύλλογο έχουμε κάθε φορά και κάποιους 
συναδέλφους που αδιαφορούν, για το σχολείο, … γιατί όλοι παίρνουμε αποφάσεις όλοι κάνουμε πίσω, 
και όταν έρθει η ώρα της αξιολόγησης …, ας σταματήσω εδώ την κουβέντα». Υ5-Κ: «Όχι. Δεν ζητείται η 
γνώμη του συλλόγου από το διευθυντή για θέματα προγραμματισμού… στις περισσότερες περιπτώσεις … 
και σε ορισμένες άλλες έμμεσα επιβάλλονται από τον διευθυντή στο σύλλογο». Υ11-Κ: «Ναι». Υ13-Κ: 
«Ναι … Στο σχολείο που είμαι τώρα… Σε άλλα σχολεία που ήμουνα, όχι τόσο συστηματικά». Υ8-Δ: 
«Τηρούνται και μάλιστα με αυστηρότητα όλα αυτά τα πράγματα». Υ14-Δ: «Τηρούνται». Υ15-Δ: «Ναι, 
ναι». Υ9-Κ: «Ναι, ναι, σχεδόν απαρέγκλιτα, πρέπει να πάει κάτι πάρα πολύ στραβά δηλαδή. Είναι η 
επιμονή του διευθυντή ότι αυτό είναι καλό και πρέπει να γίνει και η συνεργασία των συναδέλφων είναι 
τέτοια, που είναι δύσκολο να μη γίνει κάτι. Εκτός αν έχουμε απουσία παιδιών από ένα πρόγραμμα». Υ7-
Δ: «Υλοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε… απλά για να προκαταλάβω ίσως μια ερώτηση. Δεν υπάρχει 
ένας τυπικός, μια τυπική καταγραφή αυτών… Έχει προηγηθεί η αναζήτηση του γιατί έγινε αυτό την 
προηγούμενη χρονιά, έτσι όπως έγινε, αν πέτυχε ή δεν πέτυχε… Πάντα προσθέτουμε ένα καινούργιο γιατί 
βλέπουμε μια συγκεκριμένη ανάγκη. Πιθανώς θα είναι ένα σημείο, … δεν το ανέφερα προηγούμενα, 
έχουμε αναθέσει σε καθηγητές που διδάσκουν σε συγκεκριμένες τάξεις τη διαχείριση ζητημάτων που 
άπτονται της ειδικότητας, δηλαδή υπάρχουν φιλόλογοι που ασχολούνται με τα ζητήματα που δημιούργησε 
στους φιλολόγους στην πρώτη λυκείου, στη Δευτέρα λυκείου. … Ή καθηγητής ο οποίος είναι υπεύθυνος 
να παίρνει όποιο διαγωνισμό κινείται στο διαδίκτυο και αφορά τα σχολεία και να ενημερώνει τους 
μαθητές, να ενημερώνει τον πίνακα ανακοινώσεων και να ρυθμίζει, και να επιβλέπει ποιος ενδιαφέρεται 
να συμμετάσχει πού, μιλάω για ποιητικούς διαγωνισμούς, διηγημάτων και τέτοια πράγματα, που γίνονται 
πάρα πολλοί». Υ16-Κ: «Να πω την αλήθεια δεν ξεκινάμε ποτέ αρνητικά, … Ε… έχουμε περιθώρια, το 
σχολείο σε γενικές γραμμές είναι ανοιχτό, λειτουργούμε ικανοποιητικά  … δεν μπορώ να πω ότι όλα τα 
ζητήματα είναι λυμένα και εύκολα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινάει από την αρχή της χρονιάς και το 
ίδιο το υπουργείο πολλές φορές μας εκπλήσσει. Στη μέση της χρονιάς, όταν κάνουμε αλλαγές ή όταν 
κάνουμε πράγματα, νομίζω ότι χάνουμε και αξιοπιστία ύστερα, και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να 
ανταποκριθούμε». Υ2-Δ: «Σε γενικές γραμμές ναι. Εκεί που δεν δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα είναι στο 
αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει γίνει και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω». Υ4-Δ: «Όσο 
μπορούμε, προσπαθούμε να τις τηρούμε». Υ10-Δ: «Όσα μπορούμε και προγραμματίζουμε στην αρχή, όσα 
μπορούμε… αλλά δεν είναι και πάρα πολλά αυτά. Περισσότερο αφορούν τις διαδικασίες προγραμμάτων. 
Επίσης, προκύπτουν πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρεις πότε θα γίνουν». Υ12-Δ: «Άτυπα τηρούνται σε 
αυτά που αποφασίζουμε. Όπως είπα και προηγουμένως δεν υπάρχει η τυπικότητα». 
 
3. Δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 
 
Η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στη σχολική μονάδα, κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος 
(ερώτηση 12) 
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Υ1-Κ: «Εγώ στο προηγούμενο διδακτικό έτος υπηρετούσα με απόσπαση σε άλλο σχολείο…  Αγωγής 
υγείας, πολιτιστικά προγράμματα, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κάποιες λέσχες που υπάρχουν, 
κινηματογραφική λέσχη, πρόσκληση κάποιων συγγραφέων στο σχολείο, στα πλαίσια κάποιου 
προγράμματος, ε… ανταλλαγή σχολείων, είχαν έρθει μαθητές από κάποιο σχολείο της Τουρκίας και 
αναλάβαμε στα πλαίσια και ενός προγράμματος την ξενάγηση των συναδέλφων και των μαθητών… 
πράγματα που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα του σχολείου». Υ3-Κ: «… πραγματοποιήθηκαν 
αθλητικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε αγώνες εκτός σχολείου, με άλλα σχολεία, πήραμε μέρος σε 
διαγωνισμό φυσικής, ε… σε ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό, ε… και … και διδακτικές επισκέψεις είχαμε 
αρκετές». Υ5-Κ: «Προγράμματα… διδακτικές επισκέψεις… μια θεατρική παράσταση». Υ6-Κ: «…Ένα 
πολιτιστικό κάναμε, ε… διδακτικές επισκέψεις… ε… πέρσι νομίζω είχα φέρει και εγώ ένα σύλλογο 
ΑΜΕΑ για τη γιορτή στις 3 Δεκεμβρίου. Έδωσαν μια παράσταση στο σχολείο άτομα ΑΜΕΑ. Διδακτικές 
επισκέψεις, … Στο μουσείο κινηματογράφου είχαμε πάει, στο μουσείο σύγχρονης τέχνης». Υ9-Κ: «… 
εκπαιδευτικά προγράμματα, στο εξωτερικό, όπως ας πούμε Cern, στο εσωτερικό, … δίκτυο … οργάνωση 
επιχειρηματολογίας, … μαθηματική εταιρεία, οι βιολόγοι στο ACSTAC …, και πάρα πολλά». Υ11-Κ: 
«Βγάζουμε μια εφημερίδα, η οποία είναι κάτι πολύ αξιόλογο. Γίνεται με πολύ μεράκι και με μεγάλη 
συμμετοχή των παιδιών…. Κάποιες πολιτιστικές έτσι εκδηλώσεις περισσότερες. Αγώνες 
επιχειρηματολογίας, διαγωνισμός Ηνωμένων Εθνών, Euroscola, φυσικά σε όλα, στις διημερίδες που 
κάνει και το ΠΑΜΑΚ και την εβδομάδα του Αριστοτελείου για τα επαγγέλματα και τις σχολές και τα 
τμήματα… είμαστε εξωστρεφές σχολείο… Και στους αθλητικούς αγώνες και στο γυναικείο βόλεϊ και στο 
μπάσκετ… παντού στέλνουμε ομάδες». Υ13-Κ: «Ναι. Ναι, κάθε χρόνο έχουμε προγράμματα 
περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας… κάθε χρόνο έχουμε μια θεατρική παράσταση, προβολή 
ταινιών, επισκέψεις…». Υ16-Κ: «κάνουμε δράσεις που έχουν σχέση με περιβαλλοντικά θέματα, γίνονται 
προγράμματα και αγωγής υγείας κάποιες φορές, ε… κάνουμε κάποιες, δεν ξέρω αν μπορούμε να το 
πούμε αυτό, επειδή και στην πόλη γίνονται συγκεκριμένοι θεσμοί, ας πούμε, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, 
φεστιβάλ κινηματογράφου, … φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες, επίσης, με 
κάποιους φορείς που συνήθως έρχονται και ενημερώνουν μαθητές είτε για θέματα εξαρτήσεων, είτε για 
θέματα ενημέρωσης σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.λπ.». Υ2-Δ: «Ε… το σχολείο μας έχει 
πολλά προγράμματα -σχολικών δραστηριοτήτων … ναι σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικά, 
αγωγής υγείας, πολιτιστικά, οπότε έχει πάρα πολλές δράσεις». Υ4-Δ: «Έχουμε τις καινοτόμες δράσεις, 
έχουμε ομάδα εθελοντισμού… /Από εκπαιδευτικούς και μαθητές, υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί, 
ουσιαστικά μία αρχηγός υπεύθυνη, συνήθως μαζί της συνεργάζονται άλλοι δύο φιλόλογοι … η οποία έχει 
εδώ και πέντε χρόνια αυτή την ομάδα εθελοντισμού, ανανεώνεται αυτή κάθε χρόνο … Όπου χρειάζεται 
εθελοντισμός, ακόμα και εντός του σχολείου … τη συγκέντρωση των καπακιών … Τροφίμων τα οποία 
δίνουμε είτε στο χαμόγελο του παιδιού, είτε στην Άρση, είτε στην Ελπίδα, στον τόπο εκεί κοντά, …ε… 
όπως επίσης και σε κάποιες φτωχές οικογένειες του σχολείου …ε… ένα διάστημα… και χρήματα μπορεί 
ορισμένες φορές από το υστέρημα των μαθητών … ε… επίσης άλλες δράσεις κοινωνικού περιεχομένου, 
εθελοντικών ή άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως αγώνες, οι οποίοι γίνονται εθελοντικά για να 
ενισχύσουν …ε… οργανώσεις και την Ελπίδα που υπάρχει εκεί… ό,τι άλλο εθελοντικό». Υ7-Δ: 
«Υλοποιήθηκαν και πάρα πολλές …Οι σημαντικότερες κατά την άποψή μου είναι πρώτ’ απ’ όλα η 
έκδοση εφημερίδας, μηνιαίας στο σχολείο, την οποία συνεχίζουμε και τη φετινή χρονιά, με καινούργια 
συντακτική επιτροπή από την πλευρά των μαθητών, συμμετείχαμε σε πάρα πολλές δραστηριότητες όσον 
αφορά διαγωνισμούς μαθηματικών, φυσικής, χημείας κλπ., είχαμε … δύο θεατρικές παραστάσεις, είχαμε 
μια εξαιρετική ομάδα επιχειρηματολογίας, η οποία κατέβηκε και στους τελικούς της Αθήνας, και είχε μια 
πολύ αξιόλογη παρουσία… Τα θεατρικά μας, τα έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση, το επαναλαμβάνω 
…Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, εδώ στη Θεσσαλονίκη…». Υ8-Δ: 
«Πρώτα πρώτα έχουμε τα περιβαλλοντικά προγράμματα, τα πολιτιστικά προγράμματα. Επίσης το σχολείο 
συμμετέχει και σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και μάλιστα με πολλές διακρίσεις. Για παράδειγμα πέρσι 
είχαμε το πρώτο βραβείο της εκφραστικής ανάγνωσης σε διαγωνισμό που έγινε με συμμετοχές από 
σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Καθώς επίσης είχαμε ένα δεύτερο βραβείο στο ίδιο θέμα. Επίσης, μαθητές 
μας, μια ομάδα μαθητών πήρε τη δεύτερη θέση στους αγώνες logic στα μαθηματικά που έγιναν πριν από 
λίγο καιρό. Συμμετοχές πολλών μαθητών σε διάφορα αθλήματα ατομικά και ομαδικά. Και το πολύ 
βασικό που θεωρώ εγώ ότι συμβαίνει το σχολείο είναι προγράμματα που γίνονται και ανοίγουν το 
σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία. Έχουμε μία τεράστια αίθουσα εδώ δεξιώσεων την οποία και 
παραχωρούμε, αλλά και πολύ τακτικά δεχόμαστε ειδικούς με την έγκριση βέβαια της εκάστοτε αρχής για 
να συμμετέχουν σε ενημερώσεις σε διάφορα θέματα, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις πρώτες 
βοήθειες, … Σεμινάρια και τώρα έχουμε ἐνα σε μία βδομάδα ένα σεμινάριο πάλι που έχουν να κάνουν με 
εφηβικά προβλήματα … Τα σεμινάρια αυτά τα παρακολουθούν μαθητές που επιλέγουμε εμείς, … Επίσης 
το σχολείο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα να πηγαίνει στα 
πλαίσια των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων να επισκέπτεται το Άγιο Όρος με πολύ μεγάλη επιτυχία 
και κάτι που το ζητούνε πάρα πολύ τα παιδιά. … Έτσι για να φανεί ότι το σχολείο δεν είναι μόνο η 
διδακτική ώρα το μάθημα, αλλά είναι και κάτι περισσότερο… Δεν ανέφερα ότι ήδη στην αρχή σε μια 
διδακτική επίσκεψη … σε ένα οινοποιείο στη Ράχη Πιερίας … και σε ένα αποστακτήριο…». Υ10-Δ: 
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«Πολιτιστικά προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα, ε… ενημερώσεις από το ΚΕΕΛΠΝΟ, 
ενημερώσεις από την τροχαία, ενημερώσεις την περιφέρεια πρόληψη αγωγής υγείας… μέρα ευρωπαϊκών 
γλωσσών, του Γκαίτε… γενικώς αυτά μπορώ να θυμηθώ… μέρες αγωγής σταδιοδρομίας». Υ12-Δ: «Ναι 
πάρα πολλές. Αρκετές …. Λειτούργησε η θεατρική ομάδα, λειτούργησε η μουσική ομάδα, συμμετείχαν 
μάλιστα και στο φεστιβάλ παιδείας του δήμου, υπήρχε χορευτική ομάδα, έγιναν εκδηλώσεις έτσι στο 
σχολείο, λειτούργησε η ομάδα για το περιοδικό, συμμετείχαν τα παιδιά σε ρητορικούς αγώνες, έγιναν 
περιβαλλοντικά προγράμματα και ανάλογες έτσι επισκέψεις … συν τις καινοτόμες δράσεις και 
ενημερώσεις που έγιναν από ειδικούς». Υ14-Δ: «… Επειδή θελήσαμε έτσι να ταιριάξουμε και την 
εκδρομή την τριήμερη με το θέμα της προσφυγιάς, γι’ αυτό και προορισμός μας ήταν ο Βόλος, 
προγραμματίσαμε και ένα θεατρικό και μία ταινιούλα, τα οποία τα ξεκινήσαμε από τα μέσα της χρονιάς 
και μετά και στο τέλος του σχολικού έτους. Και ήταν καταπληκτική…». Υ15-Δ: «Είχαμε περιβαλλοντικές 
δράσεις και πολιτιστικές δράσεις…». 
 
Αν υλοποιήθηκαν και δράσεις μη θεσμοποιημένες, που αποτελούν πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και για 
τις οποίες ζητήθηκε έγκριση από προϊσταμένη διοικητική αρχή (ερώτηση 13) 
Υ1-Κ: «Όχι, κάποια πρωτοβουλία άλλη, όχι, είχαν να κάνουν με αυτό που προβλέπεται». Υ3-Κ: 
«…ήμασταν εντός θεσμικού πλαισίου». Υ5-Κ: «Όχι…». Υ16-Κ: «… είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά, 
γιατί καμιά φορά μπορεί να εκτεθούμε κιόλας». Υ10-Δ: «Είναι εγκεκριμένες». Υ14-Δ: «Όχι». Υ12-Δ: 
«Συνήθως όλες οι δράσεις που γίνονται μπορούν να ενταχθούν στο νομοθετικό πλαίσιο των καινοτόμων 
δράσεων ή των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων». Υ6-Κ: «[Σχετικά με το αν υπήρχε έγκριση 
για την υλοποίηση της δράσης με τα ΑΜΕΑ] Τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά μάλλον θα πρέπει να είδα… 
δεν θα είδα; Δεν θα είδα; (γέλια). Είχαμε ενημερώσει, είχαμε καλέσει και τη δημοτική αρχή…». Υ9-Κ: 
«…και στα πλαίσια προγραμμάτων του υπουργείου και θεσμοθετημένες αλλά και κάποιες, που τις 
πρότειναν κάποιοι συνάδελφοι, που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ευαισθησίες σε κάποιους τομείς». Υ11-Κ:  
«Φέραμε ενημέρωση για πρώτες βοήθειες. Παίρναμε έγκριση». Υ13-Κ: «…επειδή έχουμε τους μαθητές 
Ρομά, έγινε κάποια απόπειρα πέρσι να δούμε αν υπάρχει κάποιος θεσμοθετημένος τρόπος για κάποια 
μαθήματα γλώσσας στους Ρομά. Αλλά δεν υπάρχει. Οπότε το κάναμε άτυπα…». Υ2-Δ: «Μια δράση 
ήτανε να δεχθούμε να ενημερωθούν οι μαθητές από τους προσκόπους, που δεν είναι προγραμματισμένη. 
Στο τέλος της χρονιάς είχαμε κάνει επίσης μια πολύ μεγάλη γιορτή για τα σαράντα χρόνια του σχολείου 
μας. Και κάναμε και μια άλλη δραστηριότητα απόγευμα συναντήσεις με γονείς, με θέματα που αφορούν 
την εφηβεία,  καλούσαμε ειδικούς να μιλήσουνε στους γονείς». Υ4-Δ: «Σήμερα θα ερχόταν το πρακτικό 
για να έρθει ένα θέατρο στο σχολείο ... Ναι γράφτηκε πρακτικό για να ρθει από το υπουργείο η άδεια. 
Γιατί έτσι αναφέρει η εγκύκλιος. Γιατί η είσοδος τρίτων στη σχολική μονάδα πρέπει να είναι εγκεκριμένη 
από του υπουργείο». Υ7-Δ: «Τώρα δεν ξέρω αν θα πούμε ότι είναι «εκτός της πεπατημένης», δηλαδή 
κάποιες επισκέψεις σε θέατρα ή κινηματογράφους, όχι στα πλαίσια των προγραμμάτων γίναν και 
γίνονται» [Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο]. Υ8-Δ: «…το ίδιο το σχολείο οι 
καθηγητές κυρίως με μαθητές που θέλουν να προσφέρουν εργασία έχουν φτιάξει ένα κήπο και το 
καλοκαίρι έχουμε και λαχανικά και έχει τα πάντα, ώστε να ξέρουν και τα παιδιά από πού βγαίνει, να 
ξέρουν τι είναι η ντομάτα, να ξέρουν τι τρώνε να ξέρουν το φυτό. Συμμετέχουν και αυτά. Και μάλιστα 
είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Από τα προϊόντα αυτά και οι καθηγητές παίρνουν αλλά και περαστικοί και 
άνθρωποι που είχαν ανάγκη, και σε συνεργασία με το δήμο…». Υ15-Δ: «Όχι, ήταν όλες οι 
προβλεπόμενες, εκτός από μία … Με το κέντρο ψυχικής υγείας είχαμε μία επαφή…». 
 
4. Απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης για την επιμόρφωσή τους 
ως αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων 
 
Αν ο σύλλογος διδασκόντων κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος είχε συνεδριάσει για να συζητήσει 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και τον τρόπο κάλυψής τους, αν ελήφθη απόφαση, 
συνετάχθη πρακτικό και υλοποιήθηκε η απόφαση (ερώτηση 14) 
Υ1-Κ, Υ3-Κ, Υ5-Κ, Υ6-Κ, Υ9-Κ, Υ11-Κ, Υ13-Κ, Υ16-Κ, Υ12-Δ, Υ14-Δ: «Όχι». Υ15-Δ: «Όχι… 
Απλώς κάποιοι διαπιστώνοντας κάποιες ανάγκες άρχισαν να κάνουν μεταπτυχιακά προγράμματα». Υ2-
Δ: «Αυτό στην προηγούμενη χρονιά όχι, αλλά στη φετινή χρονιά, έγινε συζήτηση εκ των πραγμάτων, γιατί 
άλλαξαν αναλυτικά προγράμματα, οπότε … έπρεπε να γίνει [Πρακτικό] Όχι, όμως παρακολούθησαν οι 
συνάδελφοι ό,τι σεμινάριο χρειάστηκε … και προσφέρονταν για τα προγράμματα αυτά». Υ4-Δ: «Τώρα 
την προηγούμενη… θα έλεγα από την προπροηγούμενη συζητήθηκε ένα θέμα, το οποίο υλοποιήθηκε στην 
περσινή χρονιά, με σεμινάριο, αφορούσε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με τη βοήθεια και της 
υπεύθυνης συμβούλου παιδαγωγικής καθοδήγησης του σχολείου [Πρακτικό] ναι [Υλοποίηση απόφασης] 
ναι». Υ7-Δ: «Συζητήθηκε σε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο. Στην ουσία προτείνονται στους συναδέλφους 
προγράμματα που γίνονται, κυρίως από το εθνικό κέντρο δημόσιας διοίκησης, αλλά και τη διεύθυνση 
δευτεροβάθμιας …ε… αγωγής υγείας, πολιτιστικά και όλα αυτά εδώ πέρα, αν τους ενδιαφέρει να 
συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Και πετύχαμε τουλάχιστον για πέρυσι και φέτος συνάδελφοι να 
παρακολουθήσουν αρκετά σεμινάρια, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων μέσα στην τάξη, γιατί ο 
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συνάδελφος στους οποίους έχει ανατεθεί ο συγκεκριμένος ρόλος στο πλαίσιο του συλλόγου διδασκόντων 
είχε επιμορφωθεί και στο εθνικό κέντρο δημόσιας διοίκησης και σεμινάρια από το τμήμα αγωγής υγείας 
της διεύθυνσης, πάντα το συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει τάση να επιβληθεί κάτι από μέρους του συλλόγου 
από τους συναδέλφους. Πάντα γίνεται σε μια προαιρετική βάση για τη βελτίωση». Υ8-Δ: «Ναι ήδη εδώ 
και αρκετά χρόνια ο σύλλογος διδασκόντων είχε συναντηθεί και μάλιστα είχε ζητήσει τη δημιουργία 
σεμιναρίων, επιμορφωτικών συναντήσεων για να συζητιούνται διάφορα θέματα. Μάλιστα έκρινε ότι θα 
μπορούσε και εκ των ενόντων θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι πολλοί από μας όσοι θέλανε 
γίναμε εισηγητές σε διάφορα θέματα, παρακολουθούσαν οι άλλοι και γινόταν και εναλλαγές, μετά το 
πέρας του σχολικού ωραρίου. Ήταν κάτι που άρεσε πάρα πολύ όπου ελεύθερα ο καθένας κατέθετε την 
άποψή του γινόταν η συζήτηση. Δινόταν υλικό το επεξεργαζόταν ο καθένας και είχε μεγάλη επιτυχία. 
Είχαμε ζητήσει και από το σχολικό σύμβουλο στον οποίο ανήκει το σχολείο και εμείς ήμασταν στη 
διάθεσή του, προσφέραμε την αίθουσα, προσφέραμε τον εαυτό μας και αυτό δεν κατέστη δυνατό να 
υλοποιηθεί, χωρίς να έχουμε δική μας ευθύνη…[Σύνταξη πρακτικού] Όχι. …Αλλά για το άλλο ναι. 
Συνετάχθη πρακτικό. Αποστάλθηκε στην περιφερειακή διεύθυνση. Πήραμε την έγκριση, αλλά κάπου 
σταμάτησε. Αυτό είναι άλλο θέμα». Υ10-Δ: «Αυτό δεν μπαίνει σαν θέμα συνεδρίασης, αλλά είναι ένα 
θέμα το οποίο συζητιέται σε κάθε ενημέρωση, συγκέντρωση, συνεδρίαση. … Φέτος π.χ. βάλαμε στο 
σχολείο διαδραστικό πίνακα, οι συνάδελφοι δεν ξέραν να τον χρησιμοποιούν, οι πληροφορικοί ανέλαβαν, 
έκαναν μία ενημέρωση στους συναδέλφους για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδραστικό 
πίνακα. Αυτό, όμως, γίνεται μέσα στο σχολείο που ένας συνάδελφος βοηθάει έτσι τον άλλον σε κάτι το 
οποίο έχει ανάγκη». 
  
Αν έχουν επιμορφωτικές ανάγκες οι συμμετέχοντες/ουσες, αν έχουν θέσει το θέμα αυτό στο σύλλογο 
διδασκόντων και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, αν ελήφθη απόφαση, συνετάχθη σχετικό πρακτικό 
και υλοποιήθηκε η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων (ερώτηση 15) 
Ύπαρξη επιμορφωτικών αναγκών: Το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών απάντησε θετικά. Υ9-Κ: 
«Απλώς με τα χρόνια, μαθαίνεις να επιλέγεις, γιατί κάποια πράγματα τα έχεις κάνει, στην αρχή δηλαδή τα 
πρώτα δέκα χρόνια όλα τα… πήγαινα σε όλα, μετά ήταν πιο επιλεκτική ας πούμε η παρουσία μου. Τώρα 
είναι ακόμα πιο δύσκαμπτη και επιλεκτική, γιατί κάποια πράγματα τα έχω διατρέξει, ξέρω γω, δεν με 
ενδιαφέρουνε…». Υ7-Δ: «… Αυτό κυρίως που χρειάζονται οι περισσότεροι διευθυντές, αυτοί κυρίως που 
δεν έχουν μεγάλη εμπειρία ως διευθυντές είναι, μια συνεχή επιμόρφωση πάνω στο ζήτημα το νομικό, του 
νομικού πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση. Γιατί αυτό μεταβάλλεται τόσο ραγδαία, που πολλές φορές 
δεν προλαβαίνουμε, να παρακολουθήσουμε ή τέλος πάντων δεν αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι αλλάζει 
σημαντικά, ένα σημείο της σχολικής ζωής. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια 
καθημερινότητα που πολλές φορές δεν σου επιτρέπει να αντιληφθείς εύκ γρήγορα κάτι το οποίο έχει 
μεταβληθεί...  Υ8-Δ: «Νομίζω ότι όλοι έχουν ανάγκη επιμόρφωσης. … Το έχουν όλοι ανάγκη… Γι΄ αυτό 
και ζητώ πολλές φορές από τους καθηγητές και επιμένω σε αυτό. Να επισκέπτονται τους άλλους 
καθηγητές εν ώρα μαθήματος και να συζητούν στο τέλος.  Εγώ έχω ανοιχτή την πόρτα να έρχεται όποιος 
θέλει και νομίζω το κέρδος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο…». Υ2-Δ: «… Δεν το σκέφθηκα…». Υ4-Δ: «… 
Πιθανόν όχι, αν και το αισθάνομαι ότι σε διάφορα θέματα… Δεν θυμάμαι να το είχα εκφράσει, θεωρώ 
προς το όχι πάει η απάντηση». Υ10-Δ: «…Το έχουμε συζητήσει ειδικά φέτος που αλλάξανε μερικά 
πράγματα σε σχέση με τη διαδικασία του Γυμνασίου. Να θέλουμε να επιμορφωθούμε…». Υ12-Δ: «… 
Συζητήσεις τέτοιες γίνονται ότι δηλαδή έχουμε ανάγκη από επιμόρφωση, αλλά δεν μπαίνουμε στη 
διαδικασία τη συγκεκριμένη επιμόρφωση να την οργανώσουμε. … Ε… σ’ αυτό ίσως δεν ξέρω… Σα να 
μην υπάρχει εμπιστοσύνη ότι και… φαντάζομαι ότι είναι δύο πράγματα… και η έλλειψη χρόνου και η 
κούραση που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί Ε… και υπάρχει και μια δυσπιστία ως προς το αποτέλεσμα, 
δηλαδή το πότε, αλλά και αυτό το οποίο θα πάρω και θα αφιερώσω αυτό το χρόνο… είναι πραγματικά 
αυτό το οποίο χρειάζεται ή είναι κάτι άλλο σαν τα άπειρα που έχουμε πάει και τελικά δεν πήραμε αυτό 
που θέλαμε. Ήταν μια ενημέρωση, μια επιμόρφωση, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι ωρών σε κάτι το 
οποίο, όμως, φαντάζομαι οι εκπαιδευτικοί αισθανόμαστε δεν είναι αυτό το οποίο ζητάμε, για να 
μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο». 
 
Αν προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του συλλόγου διδασκόντων αποφάσεις που αφορούν την 
επιμόρφωση των μελών του (ερώτηση 16) 
Υ1-Κ: «Ναι, βεβαίως, βεβαίως, και κυρίως ενδοσχολική επιμόρφωση, …πρέπει να γίνεται αυτό, 
γενικότερα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του συλλόγου». Υ11-Κ: «Βέβαια».  Υ2-Δ: «Η ενδοσχολική 
επιμόρφωση … μπορεί να πάρει απόφαση και ο σύλλογος διδασκόντων…». Υ14-Δ, Υ15-Δ: «Ναι». Υ12-
Δ: «Έχει τη δυνατότητα». Υ9-Κ: «Ναι, νομίζω και στο πλαίσιο λειτουργίας και ο κανονισμός του 
σχολείου και η ενθάρρυνση του διευθυντή». Υ16-Κ: «Νομίζω θεσμικά υπάρχει, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. 
Δεν ξέρω κατά πόσο υλοποιείται. Ή νομίζω μένει λίγο στα λόγια». Υ8-Δ: «Νομίζω ότι μπορεί να κάνει 
κάτι τέτοιο ο σύλλογος, μπορεί να κάνει και αυτό που κάναμε κάτι τέτοιο δείχνει…». Υ13-Κ: «…Αλλά 
για πρωτοβουλία, να πάρει πρωτοβουλία ο σύλλογος να διοργανωθεί κάτι, όχι». Υ5-Κ: «Νομίζω πως 
όχι». Υ3-Κ: «Δεν το ξέρω. Θέλω επιμόρφωση στο ρόλο...». Υ6-Κ: «Εγώ αυτό το αγνοώ». Υ4-Δ: «Δεν το 
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θυμάμαι». Υ10-Δ: Δεν απάντησε. Υ7-Δ: «Ναι προβλέπει κάτι τέτοιο. Η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πράγματος, το οποίο, όμως, μπορώ να πω ότι δύσκολα ένας 
σύλλογος αποφασίζει να το εφαρμόσει. Χρειάζεται να κινητοποιηθούν… Πιο πολύ είναι… οφείλεται στο 
ότι κάποιοι, πολλοί από εμάς μάλλον είμαστε λίγο διστακτικοί στο να εκθέσουμε τις αδυναμίες μας, οπότε 
δεν βλέπουμε καθόλου την ανάγκη μας και βαδίζουμε στην ήδη πεπατημένη ας πούμε… το κάνω τόσα 
χρόνια, εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί ζήτημα… το κάνω καλά. Ε… για μένα η ενδοσχολική επιμόρφωση 
είναι πολύ σημαντική, αλλά πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε και εμείς οι ίδιοι και να δεχθούμε ότι έχουμε 
την ανάγκη να επιμορφωθούμε…  χρειάζονται πολλά κίνητρα για να ωθήσεις έναν εκπαιδευτικό να 
επιμορφωθεί, ακόμα και σε σύγχρονες, στο τι δυνατότητες έχει να εξελιχθεί, τέλος πάντων, πάνω στην 
ειδικότητά του ή πάνω στην εργασία του αυτή καθεαυτή. Τα κίνητρα δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο 
εντός σχολικού ωραρίου, να είναι δηλαδή ενδοσχολική επιμόρφωση μέσα στο σχολικό ωράριο, τα 
κίνητρα έχουν κυρίως σχέση με την εξέλιξή του όσον αφορά και την υπηρεσιακή του κατάσταση και γιατί 
όχι και τη μισθολογική του κατάσταση». 
 
5. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης την έννοια 
«διοικητικό έργο» και το διοικητικό έργο που οι ίδιοι επιτελούν και πώς αποτιμούν τη λειτουργία 
του συλλόγου διδασκόντων 
 
Αν έχουν οι εκπαιδευτικοί διοικητικό έργο και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, τι είδους διοικητικό 
έργο επιτελούν (ερώτηση 1) 
Υ1-Κ: «Βεβαίως… ασχολούνται με τη λήψη και την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν βέβαια με την 
οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας». Υ3-Κ: «Ναι. Βοηθούν στη διεκπεραίωση διοικητικών 
εργασιών, το διευθυντή και τον υποδιευθυντή». Υ5-Κ: «Έχουν διοικητικό έργο Καταγραφή των… 
απουσιών… καταγραφή των απουσιών, σύνταξη του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων… εεε … 
συμμετοχή σε συνεδριάσεις». Υ6-Κ: «Βεβαίως. Δεν έχουμε κανένα γραμματέα. Ο διευθυντής και εμείς 
κάνουμε το διοικητικό έργο. Εγώ έχω το μητρώο και το πρωτόκολλο. Άλλοι συνάδελφοι έχουν το 
myschool, να περάσουνε τα στοιχεία, έχουν την καταγραφή των απουσιών, διάφορα…». Υ9-Κ: «Ναι, 
βεβαίως. Βοήθεια στη γραμματεία, συσχέτιση με νόμους, με απουσίες, με αποφάσεις». Υ11-Κ: «Έχουν 
σημαντικό διοικητικό έργο. Από υπεύθυνοι τμημάτων,…  απουσίες…». Υ13-Κ: «Ναι. Υπεύθυνοι 
τμημάτων, πρακτικό, μητρώο, βιβλίο υλικού, myschool, πρωτόκολλο…». Υ16-Κ: «Έχουν. Διοικητικό 
έργο είναι να παρακολουθούμε τις απουσίες των μαθητών, …να φέρνουμε σε πέρας δουλειές του 
σχολείου που έχουν σχέση με ελέγχους, με βαθμολογία, με πιστοποιητικά και με ό,τι αφορούν τους 
μαθητές, να ενημερώνουμε γονείς, να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους». Υ2-Δ: «Έχουν. Δεν έχουμε 
γραμματειακή υποστήριξη, οπότε έχουν. Οτιδήποτε χρειάζεται με τη διαδικασία βαθμολόγησης, 
εγγράφων, ε… όλες οι διαδικασίες γίνονται από αυτούς…». Υ4-Δ: «Έχουν. Σαν διοικητικό έργο έχουν 
σίγουρα οι υποδιευθύντριες ορισμένοι υπεύθυνοι και ανά κάθε περίπτωση δίνουμε το δικαίωμα για να 
υπάρχει μία, ένα άνοιγμα και προς τους άλλους καθηγητές, να έχουν κάποια καθήκοντα, ανάλογα κάθε 
φορά τι χρειάζεται…. Κάποιες αρμοδιότητες τους δίνουμε είτε περιστασιακά, είτε π.χ. μπορώ να 
αναφέρω, ένα ας πούμε σημερινό, αυτόν τον καινούργιο αριθμό μητρώου δόθηκε σε κάποιον καθηγητή, 
για να συγκεντρώσει τα στοιχεία…». Υ7-Δ: «Έχουν και πάρα πολύ. Στην ουσία αντικαθιστούν 
οποιαδήποτε γραμματειακή υποστήριξη χρειάζεται ένα σχολείο». Υ8-Δ: «Βεβαίως. Με βάση την 
κατανομή εργασιών που γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους, αναλόγως ο καθένας. Το κύριο 
εξωδιδακτικό έργο είναι να ενημερώνουν τους γονείς, να καταγράφουν τις απουσίες των παιδιών, να 
ενημερώνουν τους γονείς για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη φοίτηση ή συμπεριφορά τους, να 
αναλαμβάνουν γιορτές, τη διοργάνωση γιορτών, εθνικών γιορτών αλλά και η λήξη αποφοίτηση των 
παιδιών και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει». Υ10-Δ: «Ναι. Υπεύθυνοι τμημάτων, πρακτικό, μητρώο, βιβλίο 
υλικού, myschool, πρωτόκολλο». Υ12-Δ: «Έχουν. Όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα, γιατί υπάρχει και 
γραμματέας στο σχολείο … Κυρίως είναι υπεύθυνοι των τμημάτων, παρακολουθούν τις απουσίες, το 
πρακτικό, κάποιος συνάδελφος είναι υπεύθυνος στη μισθοδοσία, Κυρίως αυτά, τα υπόλοιπα, το έργο το 
διοικητικό έχει να κάνει με το γραμματέα και τους δύο υποδιευθυντές, που έχω στο σχολείο, γιατί το 
σχολείο είναι μεγάλο». Υ14-Δ: «Έχουν, φυσικά. Ο σύλλογος διδασκόντων έχει μοιραστεί όλη τη 
διαδικασία τη γραφειοκρατική του σχολείου, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και με την προϋπηρεσία του 
καθένα». Υ15-Δ: «Όχι». 
 
Πρέπει να έχει διοικητικό έργο ο εκπαιδευτικός; (ερώτηση 2) 
Υ1-Κ: «Ναι». Υ3-Κ: «Όχι. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που λειτουργούν τα σχολεία, ο εκπαιδευτικός έχει 
πολύ λίγο χρόνο για να συνεργαστεί με τους συναδέλφους του, για  να ετοιμάσει το μάθημά του, για να 
ετοιμάσει ό,τι έχει να δώσει στα παιδιά, να προετοιμάσει την τάξη αν χρησιμοποιεί  ΤΠΕ, οπότε τα 
διοικητικά του αφαιρούν πολύ χρόνο και μάλιστα πολύτιμο χρόνο από την προετοιμασία του διδακτικού 
του έργου». Υ5-Κ: «…όχι, νομίζω, δεν θα έπρεπε να έχει διοικητικό έργο… Να περιορίζεται στο 
διδακτικό του έργο και στον παιδαγωγικό του ρόλο». Υ6-Κ: «Α… ναι… τι να πω. Νομίζω ότι το 
διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών απλώς διευκολύνει την κατάσταση. Αν υπήρχαν ειδικοί υπάλληλοι, θα 
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διευκόλυνε το σχολείο, θα έτρεχε με χίλια. Αν και εγώ κατεβαίνω στο διάλειμμα για να βγάλω τις 
φωτοτυπίες, ενώ θα μπορούσα να τις έχω έτοιμες, θα διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή μας. Αλλά νομίζω 
στη χώρα μας λύση ανάγκης». Υ9-Κ: «Ναι, γιατί ανατροφοδοτεί το δικό του έργο, μαθαίνει για τους 
νόμους, μαθαίνει το πλαίσιο στο οποίο κινείται». Υ11-Κ: «Μάλλον, όχι, προκειμένου να είναι 
απερίσπαστος για το διδακτικό του έργο. Όχι ότι δεν θα το κάνει και με διάθεση, αλλά πολλές φορές δεν 
συμβιβάζονται αυτά τα δύο…». Υ13-Κ: «… Θα προτιμούσα όχι… Αλλά, δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό 
… Για να μπορεί να δουλεύει περισσότερο στον διδακτικό τομέα. Ας το πώς έτσι… Και τον 
παιδαγωγικό… Να ασχολείται με τα παιδιά, όχι με τα χαρτιά…». Υ16-Κ: «Ε… δεν είμαι αρνητικός/ή… 
φτάνει να μην είναι υπερβολικό, δηλαδή να μου επιτρέπει να κάνω τη δουλειά μου άνετα …  κάποια 
πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε νομίζω ότι δεν είναι κάτι τόσο βαρύ». Υ2-Δ: «Θεωρώ ότι θα ήταν 
καλό να μην έχει τόσο πολύ διοικητικό έργο. ε… Θα ασχοληθεί περισσότερο με το παιδαγωγικό κομμάτι, 
με άλλα θέματα που αφορούν την πορεία και την εξέλιξη των μαθητών, για συμμετοχές σε διαγωνισμούς 
και οτιδήποτε άλλο και όχι να αναλώνεται μέσα στη γραφειοκρατία». Υ4-Δ: «Ορισμένα θέματα θα 
μπορούσε και η διεύθυνση πρέπει να ανοίγεται στους εκπαιδευτικούς, να τους δίνει δηλαδή κάποια 
θέματα, έτσι ώστε και συνεργασία να υπάρχει, να μπαίνουν στο νόημα της διοίκησης, αλλά και να 
βοηθούν την όλη λειτουργία του σχολείου. Να προσθέσω και κάτι άλλο μέσα στο διοικητικό έργο αυτό 
υπάρχουν βέβαια και κάποια όρια, τα οποία οι απλοί συνάδελφοι οι καθηγητές έχουν κάποια ευθύνη, 
γιατί το βασικό κομμάτι της διοίκησης είναι στο διευθυντή και στους υποδιευθυντές». Υ7-Δ: «Πρέπει να 
εκπαιδεύεται στη διαχείριση τέτοιων έργων, σταδιακά, με τον καιρό με την εμπειρία, ώστε να μπορεί 
κάποια στιγμή της θητείας του να αντεπεξέλθει και σε βαρύτερα καθήκοντα, καθαρά διοικητικά». Υ8-Δ: 
«Ναι, νομίζω, πως ναι, γιατί έτσι γίνεται καλύτερος ο εκπαιδευτικός, όταν ασκεί και διοικητικό έργο. 
Θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να περνούν από αυτό, γιατί έτσι θα καταλάβουν καλύτερα θα μπορούν να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους τα άκρως εκπαιδευτικά-διδακτικά». Υ10-Δ: «Όχι. [Πρέπει να 
έχει]Το εκπαιδευτικό έργο. Και αν υπάρχει εκπαιδευτικό το οποίο άπτεται του διοικητικού, ναι. Το 
διοικητικό έργο δεν άπτεται παιδαγωγικού χαρακτήρα. Δεν εννοούμε μέσα σε αυτό ενημέρωση των 
γονέων, ούτε για τη συμπεριφορά, ούτε για τις απουσίες… Δεν θεωρείται αυτό διοικητικό έργο». Υ12-Δ: 
«Θα πρέπει να γνωρίζει και κάποια πράγματα για τη διοίκηση του σχολείου, χωρίς βέβαια να 
επιβαρύνεται με πάρα πολλές εργασίες. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζει πώς γίνεται η διοίκηση, θα πρέπει 
να ξέρει να περνάει ένα πρωτόκολλο, θα πρέπει να ξέρει πώς γράφεται ένα πρακτικό, θα πρέπει να ξέρει 
τη νομοθεσία, έτσι ώστε να προφυλάσσεται και ο ίδιος από κάποια πράγματα, μέσα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, να γνωρίζει, δεν είναι μόνο να μπει μέσα στην τάξη να κάνει μάθημα, αλλά να μην 
επιβαρύνεται σε ώρες που να δουλεύει πάνω στη διοίκηση …Ε… και κυρίως που τώρα που τα πάντα 
είναι, πολλά πράγματα μάλλον τα διαχειριζόμαστε ηλεκτρονικά, ε… σιγά σιγά μπορούν και οι 
εκπαιδευτικοί να το κάνουν, να μάθουν πώς θα μπουν στο myschool να περάσουν τις απουσίες των 
μαθητών και έτσι … το καλοκαίρι, όταν θα χρειαστεί να βγάλουν μια βεβαίωση σπουδών, να μπορούν να 
το κάνουν». Υ14-Δ: «Ναι το πιστεύω. Γιατί θεωρώ ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει ως έργο του όχι 
μόνο το διδακτικό, αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζει και τη λειτουργία του σχολείου». Υ15-Δ: «Όχι 
απαραίτητα». 
 
Ποιος είναι ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων; (ερώτηση 3) 
Υ1-Κ: «…λήψη και την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν βέβαια με την οργάνωση και διοίκηση της 
σχολικής μονάδας». Υ3-Κ: «Αν και είναι ουσιαστικός δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε ή όπως 
τουλάχιστον… Δυσκολεύομαι να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση…[Συμπλήρωση μετέπειτα] Θα ήθελα 
να είναι σημαντικός ο ρόλος συλλόγου διδασκόντων, … αλλά δεν είναι… Δεν αισθάνομαι 
ικανοποιημένος/η από τον τρόπο που ως μονάδες τελικά συγκροτούμε μία ομάδα και αυτή και 
αυτή … λειτουργεί ως συλλογικό όργανο». Υ5-Κ: «… αντιμετωπίζει προβλήματα που προκύπτουν 
στη σχολική μονάδα, είτε προβλήματα με τους μαθητές, είτε προβλήματα διοικητικής φύσεως, 
γραφειοκρατικής, να λαμβάνει αποφάσεις για …ε… θέματα … που αφορούν τη σχολική μονάδα. Επίσης, 
…ε… έχει ρόλο που σχετίζεται με παιδαγωγικά ζητήματα…». Υ6-Κ: «Πρωτίστως είναι ο παιδαγωγικός 
και ο γνωστικός θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Να μεταδώσουν κάποιες γνώσεις σύμφωνα με ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στα παιδιά και να τις μεταδώσουν με ένα παιδαγωγικό τρόπο». Υ9-
Κ: «Ε… είναι πολύ σημαντικός, σε αποφάσεις, σε τήρηση των νόμων, σε τήρηση των νομοσχεδίων, των 
αποφάσεων, συμβουλευτικός του διευθυντή, καθοδηγητικός του διευθυντή, πολύπλευρος…». Υ11-Κ: 
«Πολλαπλός, για όλα τα θέματα από τις απουσίες, τις ποινές, για κάθε τι το οποίο προκύπτει στη 
λειτουργία του σχολείου και δεν είναι λίγα τα θέματα…». Υ13-Κ: «Ναι… κάποιες φορές αποφασίζουμε 
κάποια θέματα. Κάποιες φορές επικυρώνουμε…». Υ16-Κ: «Είναι σημαντικός ο  ρόλος του, πρώτ’ απ’ 
όλα σε κάποια θέματα λειτουργίας του σχολείου μπορούμε να παίρνουμε σημαντικές και ομαδικές 
αποφάσεις, να συνεργαζόμαστε καλύτερα όσον αφορά μαθητές, τμήματα που έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
κ.λπ., να οργανώνουμε κάποιες δραστηριότητες του σχολείου και να αντιμετωπίζουμε από κοινού 
προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου». Υ2-Δ: «Ο καθοριστικός μέσα σε όλη τη 
διαδικασία του σχολείου». Υ4-Δ: «Ε… ο ρόλος τους είναι η καλή λειτουργία του σχολείου, το πιο 
βασικό, η συνεργασία μεταξύ τους, έτσι ώστε να παίρνονται αποφάσεις νόμιμες, όταν συνεδριάζει ή όταν 
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χρειάζεται κάτι. Ουσιαστικά να έχουμε μια πολύ ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου. Και 
απόδοση διδακτική και δράσεων». Υ7-Δ: «Τυπικά πρόκειται για το κυρίαρχο όργανο στη σχολική 
κοινότητα. Ουσιαστικά, ο σύλλογος ανάλογα με τις κατευθύνσεις που δίνει ο διευθυντής, μπορεί 
πραγματικά να έχει πολύ ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση του σχολείου ή μπορεί να λειτουργεί απλά 
συμπληρωματικά, στις αποφάσεις του μονοπρόσωπου οργάνου που είναι ο διευθυντής». Υ8-Δ: «Ο 
σύλλογος διδασκόντων είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης του σχολείου. Αυτός σε συνεργασία με το 
διευθυντή χειρίζονται όλα τα θέματα που προκύπτουν σε ό,τι έχει να κάνει είτε με μαθήματα, είτε με 
φοίτηση, είτε με συμπεριφορά, με αναθέσεις εργασιών κλπ. Ό,τι προβλέπεται δηλαδή από το σχετικό 
νόμο». Υ10-Δ: «Σημαντικός, παίρνει αποφάσεις που αφορούν τη σχολική μονάδα, δραστηριότητες 
σχολικές, λειτουργικά θέματα, ε…». Υ12-Δ: «Ο σύλλογος διδασκόντων αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχει 
περιορισμένες αρμοδιότητες. Ε… κανονικά θα έπρεπε να έχει περισσότερες. Δηλαδή πιστεύω ότι το αυτό 
που γίνεται στο σχολείο, το πώς λειτουργεί το σχολείο θα πρέπει να το συναποφασίζει ο σύλλογος με το 
διευθυντή. Τελικά, ο σύλλογος σήμερα λειτουργεί απλά να συμφωνεί σε κάποια θέματα τα οποία είναι 
διεκπεραιωτικά και δεν αποφασίζει επί της ουσίας για θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά στην 
εκπαίδευση είτε αφορούν τον τρόπο διδασκαλίας, το περιεχόμενο του μαθήματος, προβλήματα που 
υπάρχουν με τα παιδιά, πώς να τα διαχειριστούν, το κάθε σχολείο δηλαδή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, 
που αυτές οι ιδιαιτερότητες δεν λύνονται, εάν δεν συμβάλουν και οι εκπαιδευτικοί. Το νομοθετικό 
πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν δίνει περιθώρια στο να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβουλία, στο να 
κάνουνε και άλλα πράγματα, και όταν μάλιστα υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία που έχουνε τα τυπικά 
προσόντα και τις γνώσεις για να προχωρήσουνε και παραπέρα πράγματα. Αν ο διευθυντής του σχολείου 
δεν αφήνει κάπως ε… δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος… αν δεν είναι προοδευτικός και να είναι 
ανοιχτός πιο σωστά σε καινούργια πράγματα και να αφήνει τους συναδέλφους να κάνουν αυτά τα οποία 
σκέφτονται… εκεί μπορεί να λειτουργήσει ένα μίνιμουμ απόδοσης, ενώ θα μπορούσε να αποδώσει πολύ 
καλύτερα. Ο συνάδελφος, αν του δοθεί η ελευθερία να αναλάβει πρωτοβουλίες και να κάνει πράγματα». 
Υ14-Δ: «Ε.. είναι ένας ρόλος πολυσύνθετος από πολλές απόψεις. Αρχικά το βασικό τους έργο είναι το 
διδακτικό, στη συνέχεια είναι το διοικητικό. Από κει και πέρα είναι πολύ σημαντική η προσφορά τους στη 
λειτουργία του σχολείου, στις σχέσεις των παιδιών με το σχολείο, στις σχέσεις τις δικές μου με το σχολείο 
και γενικότερα, η δική τους συμπεριφορά επηρεάζει πάρα πολύ τη λειτουργία του σχολείου». Υ15-Δ: 
«Διαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου». 
 
Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο τους στο σύλλογο διδασκόντων, όταν αυτός 
συνέρχεται ως συλλογικό όργανο (ερώτηση 4) 
Υ1-Κ: «Όταν συνέρχεται, να συμμετέχω ενεργά, να κάνω προτάσεις, να ακούω τις προτάσεις των 
συναδέλφων μου, να συναποφασίζω, και βέβαια να ενεργοποιούμαι στην υλοποίηση των αποφάσεων, 
που βέβαια είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του συλλόγου, των αποφάσεων της πλειοψηφίας». Υ3-Κ: 
«Μία ακόμη εκπαιδευτικός θα πει τη γνώμη της, θα ερωτώμενη, … θα πει τη γνώμη της για κάτι που 
γίνεται, η οποία θα σεβαστεί την πλειοψηφία και… θα σεβαστεί ακόμα και πράγματα με τα οποία δεν 
συμφωνεί αν είναι η πλειοψηφία τέτοια… ε… όχι σημαντικό… Δεν αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από 
τον τρόπο που ως μονάδες τελικά συγκροτούμε μία ομάδα και αυτή λειτουργεί ως συλλογικό όργανο. 
Αυτό θα ήθελα να πω». Υ5-Κ: «Ε… μπορώ να εκφράζω …ε… την γνώμη μου για τα θέματα που 
προκύπτουν, …ε… αν και στις περισσότερες περιπτώσεις από την εμπειρία μου …ε… έχω διαπιστώσει 
ότι οι … αποφάσεις που τελικά λαμβάνονται είναι αποτέλεσμα …ε… μιας έμμεσης επιβολής …ε… της 
άποψης του διευθυντή». Υ6-Κ: «Τώρα νομίζω ότι επειδή είμαι πολλά χρόνια, αν αντιλαμβάνομαι σωστά 
το νόημα, πολλά χρόνια σε αυτό το σχολείο και προβλέπεται να μείνω, αισθάνομαι ότι έχω το δικαίωμα 
του λόγου, μπορώ να μιλήσω και να ακουστεί η γνώμη μου. [Ερώτηση της ερευνήτριας σχετικά με το αν 
άλλοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα λόγου] Έχουν μπορούν να μιλήσουν. Ε, τώρα είναι και θέμα 
χαρακτήρα. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που μπορεί έχουν λιγότερη παρουσία και λιγότερα χρόνια 
προϋπηρεσίας, αλλά είναι αρκετά έτσι ενδιαφέρονται γι’ αυτά που γίνονται γύρω τους και να έχουν 
συμμετοχή. Άλλοι είναι λιγότερο συμμετοχικοί, ας το χαρακτήριζα έτσι και δεν είναι πολύ. Αλλά σίγουρα 
ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια σε ένα σχολείο συγκεκριμένο ξέρει καταστάσεις, άρα η άποψή 
του είναι βαρύνουσα να την πω, αν θα μπορούσα να την πω έτσι». Υ9-Κ: «Με ήπιες γνώμες, 
πυροσβεστικός ενίοτε, συμβιβαστικός και βοηθητικός». Υ11-Κ: «Ως υπεύθυνος, συνυπεύθυνος, ισότιμος 
και ενεργός κυρίως, μπορεί να εκφραστώ, ωστόσο πρέπει να ακούσω και να συμμετέχω με τον τρόπο 
μου. Αν έχω κάτι αξιόλογο θα το προτείνω, αλλιώς αν έχω να πω κάτι αξιόλογο να το υποστηρίξω». 
Υ13-Κ: «Συμμετέχω, δηλαδή λέω τη γνώμη μου, ψηφίζω…». Υ16-Κ: «Νομίζω ότι κάθε φορά που είναι 
να οργανωθούμε και  να μαζευτούμε σαν σύλλογος πρώτ’ απ’όλα με ενδιαφέρει να συμμετέχω σε αυτόν, 
τα θέματα που απασχολούν το σύλλογο είναι σημαντικά, με ενδιαφέρει, θέλω να βοηθάω, να συμμετέχω 
στο να αντιμετωπίζονται κάποια προβλήματα και το βλέπω με σοβαρότητα, γιατί από τη στιγμή νομίζω 
ότι είναι και πάγια θέση του χώρου μας και της δουλειάς μας ότι ο σύλλογος πρέπει να έχει σημαντικό 
ρόλο, νομίζω ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε και ως τέτοιο, ως σοβαρό, κάτι σοβαρό». Υ2-Δ: «Ε… 
φέρνω τα θέματα, κάνω τις προτάσεις μου, ε… θέτω τις παραμέτρους υπό συζήτηση στο σύλλογο 
διδασκόντων και από κει και πέρα αποφασίζεται δημοκρατικά, με πλειοψηφία, παίρνονται οι αποφάσεις 
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για το θέμα που μας απασχολεί». Υ4-Δ: «Ο ρόλος του διευθυντή είναι να θέσει το θέμα, να θέσει τις 
προϋποθέσεις, να ακούσει τις απόψεις όλων, να τα θέτει μετά σε ψηφοφορία, εφόσον υπάρχουν 
διαφωνίες ή αν δεν υπάρχουν, να μην τρώει και τον πολύ χρόνο μερικές φορές, γιατί αγανακτούν οι 
συνάδελφοι. Αν δει ότι το θέμα είναι τελείως απλό, το γράφουμε, τελειώνουμε, αν χρειάζεται βέβαια 
συζήτηση διεξοδική, ε… να γίνει, να σταματάει κάποια συζήτηση αν αρχίζει και παρεκτρέπεται ή τυχόν 
έχει κάποιες αντιπαραθέσεις … Γενικά να κατευθύνει την όλη συζήτηση προς το συμφέρον και των 
συναδέλφων, αλλά και να είναι αποτελεσματική». Υ7-Δ: «Προσωπικά, θεωρώ ότι είμαι ένας από το 
σύλλογο, δεν διαφοροποιούμαι παρά μόνο λόγω της θέσης που κατέχω». Υ8-Δ: «Ναι, ο διευθυντής, 
νομίζω ότι έχει ρυθμιστικό ρόλο κυρίως. Εγώ θα τολμήσω να πω και την φράση υπηρετικό ρόλο, πέρα 
από τον ηγετικό, γιατί όποιος θέλει να ηγείται θα πρέπει και να υπηρετεί. Βρισκόμαστε σε ιδιαίτερα 
δύσκολες εποχές, και θα πρέπει και ο διευθυντής να έρχεται στη θέση του εκπαιδευτικού του αιτούντος 
αλλά και ο αιτών στη θέση του διευθυντή. Και εδώ ταιριάζει αυτό που είπαμε λίγο πριν σχετικά με το 
κατά πόσο πρέπει να ασκούν διοικητικό έργο οι καθηγητές». Υ10-Δ: «Ενημέρωσης, τι ισχύει, τι θα είναι 
νόμιμο ή όχι, να μην πάρουν αποφάσεις οι οποίες δεν μας αφορούν, δεν κινούνται μέσα στα πλαίσια που 
μας αφορούν. Ας πούμε καθοδηγητικός σε εισαγωγικά μιας και εγώ θα τους θέσω συνήθως τα θέματα 
που συγκαλούμε το σύλλογο». Υ12-Δ: «Όταν γίνεται έτσι, όταν έχουμε συνεδρίαση ή άλλα θέματα 
ενημέρωσης ε… και συγκεντρωνόμαστε, απλά κάνω τις εισηγήσεις και λέω ποια είναι τα δεδομένα και 
αφήνω περιθώριο στους συναδέλφους να πούνε τις δικές τους ιδέες, τις δικές τους απόψεις και να 
πάρουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις». Υ14-Δ: «Όταν υπάρχει θέμα ή πρόβλημα συγκαλώ το σύλλογο, λέω 
τα θέματα, φροντίζω να ακούγονται οι απόψεις των συναδέλφων, να αποφασίζουμε σύμφωνα με το 
νόμο». Υ15-Δ: «Θα πρέπει να … πώς να το πω;  Να λειτουργεί καλά ο σύλλογος, να ρυθμίζονται κάποια 
πράγματα ώστε να εκφράζονται όλες οι απόψεις και στο τέλος να υπάρχει μία … έτσι συνθετική άποψη, η 
οποία θα γίνει σεβαστή από όλο το σύλλογο». 
 
Ποια είναι η σημαντικότερη συνεισφορά του συλλόγου διδασκόντων (ερώτηση 5) 
Υ1-Κ: «…αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την καλή λειτουργία του σχολείου». Υ3-Κ: «…το 
παιδαγωγικό κομμάτι της δουλειάς μας. Το να εντοπίζουμε θέματα που αφορούν τα παιδιά. Το να τα 
θέτουμε υπόψη όλων των συναδέλφων, το να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσω … ε… να 
προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε… γιατί πολλοί από μας δεν ξέρουμε τι μπορούμε και τι 
δεν μπορούμε να κάνει ο σύλλογος, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, με τη βοήθεια 
του διευθυντή». Υ5-Κ: «Θεωρητικά θα μπορούσε να έχει ισχυρό ρόλο… αλλά πρακτικά …ε… νομίζω ότι 
…ε… ο ρόλος του περιορίζεται σε εντελώς τυπικά καθήκοντα». Υ6-Κ: «Πάρα πολλές αποφάσεις 
παίρνονται από το σύλλογο. Και τώρα πάλι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του διευθυντή. Ανεξάρτητα 
από τη νομοθεσία υπάρχουν διευθυντές που είναι πιο αποκεντρωτικοί. Και υπάρχουν κάποιοι που 
…θέλουν περισσότερο να παίρνουν τις αποφάσεις. Αλλά, όπως και να έχει και αν ο σύλλογος δεν 
συμφωνεί και τσινίσει, ακόμα και αν ο διευθυντής είναι συγκεντρωτικός, θα τον σταματήσει, πιστεύω, θα 
του δημιουργήσει ένα θέμα…. Πολύ συγκεντρωτικό, ναι, πολύ συγκεντρωτικό διευθυντή είχα μία φορά. 
Βέβαια, και εδώ συμβαίνει ό,τι και με τη συγκεντρωτική διδασκαλία. Αυτό το σχολείο πήγαινε πιο καλά, 
πήγαινε πιο μπροστά, τυπικά, τυπικά. Αλλά υπήρχε μεγαλύτερο σφίξιμο μέσα στο σύλλογο. Σε συλλόγους 
που είναι πιο χαλαρά και πηγαίνει πιο ευχάριστα, συνήθως οι αποφάσεις λαμβάνονται με καθυστέρηση, 
με χρονοτριβή. Αλλά είναι καλύτερο το περιβάλλον Το εργασιακό… Ε… δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι 
και πολύ παιδαγωγικός κάτω από καθεστώς στρες, επειδή σε αναγκάζουν να είσαι». Υ9-Κ: «Στο να 
τηρήσει πιστά τους νόμους και να προχωρήσει, κυρίως, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες». Υ11-Κ: «Είναι 
γενικά ότι εκφράζει όλους τους εκπαιδευτικούς. Εννοούνται μέσα σε αυτούς και η υποδιεύθυνση και η 
διεύθυνση. Πρέπει να λειτουργούμε συλλογικά, γιατί αλλιώς θα οδηγηθούμε σε ένα σχολείο θα 
οδηγηθούμε τυπικό, κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Ούτε ένα σχολείο χαλαρό, εκεί όπου αφήνονται τα 
θέματα και οικεία βουλήσει κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. … Θεωρώ ότι … είναι ο εκφραστής του 
σχολείου». Υ13-Κ: «Μερικές φορές μπορεί να δώσει μία κατεύθυνση στην ατμόσφαιρα του σχολείου, στο 
κλίμα του σχολείου σε κάποιες επιλογές... Επιλογές ακόμη για δραστηριότητες του σχολείου, αλλά και για 
κάποια θέματα που έχουν σχέση με το μορφωτικό αγαθό». Υ16-Κ: «… Δεν ξέρω αν είναι το 
σημαντικότερο, δεν ξέρω αν το είπα και προηγουμένως, ο σύλλογος βοηθάει επίσης και στη δημιουργία 
του κατάλληλου κλίματος, δηλαδή το σχολείο είναι ένας χώρος ομαδικός, δεν είναι κάτι ατομικό, που 
πάμε, κάνουμε τη δουλειά μας και φεύγουμε, νομίζω ότι βοηθάει πρώτ’ απ’όλα στο να δημιουργούνται οι 
σχέσεις οι κατάλληλες για να αντιμετωπίζουμε από κοινού κάποια προβλήματα». Υ2-Δ: «Το ότι παίρνει 
τις βασικές σημαντικότερες αποφάσεις, που αφορούν όλη τη λειτουργία του σχολείου». Υ4-Δ: «Πέρα από 
το να αποφασίζει για ορισμένα θέματα τα οποία είναι στάνταρ κάθε χρόνο, να βοηθάει και στην καλή 
λειτουργία σε όλα τα έκτακτα θέματα». Υ7-Δ: «Στην ουσία ο σύλλογος με το να παίρνει τις αποφάσεις ή 
να στηρίζει αποφάσεις του διευθυντή, λειτουργεί ως διοικητικό όργανο, διοικεί το σχολείο. Αυτό 
προϋποθέτει, βέβαια, σαφώς μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα στο διευθυντή και στο σύλλογο 
διδασκόντων». Υ8-Δ: «Ε… νομίζω ότι ο σύλλογος διδασκόντων οφείλει να λειτουργεί με βάση το 
νομοθετικό πλαίσιο από το οποίο φαίνονται καθαρά οι αρμοδιότητές του. Υπάρχουν κάποια θέματα που 
είναι προδιαγεγραμμένα για τα οποία ο σύλλογος δεν χρειάζεται ο σύλλογος να παίρνει αποφάσεις. 
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Υπάρχουν, όμως, θέματα που μπορούν να προκύπτουν που του παρέχουν τη δυνατότητα να εκφράζει και 
να τοποθετείται. Το πιο σημαντικό είναι νομίζω ο σύλλογος διδασκόντων να χειρίζεται θέματα που 
αφορούν είτε τον ίδιο, είτε θέματα που αφορούν τους μαθητές, αλλά και το σύλλογο γονέων, δηλαδή αλλά 
και ως μέρος του σχολικού συμβουλίου ο σύλλογος διδασκόντων, αλλά και ως διοικητικό όργανο με πολύ 
μεγάλη δύναμη μπορεί να χειρίζεται θέματα που κατά καιρούς προκύπτουν». Υ10-Δ: «Η παιδαγωγική 
διάσταση και … το να μιλάει όλος ο σύλλογος για θέματα που αφορούν τους μαθητές, να ανταλλάσσουν 
τις απόψεις, να μην είναι απομονωμένος ο καθένας, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, η 
παιδαγωγική του διάσταση του συλλόγου, οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις τέλος πάντων, που αφορούν τους 
μαθητές, γιατί είναι κάτι το οποίο εμπλέκονται πάρα πολύ και ενημερωνόμαστε για πολλά θέματα». Υ12-
Δ: «Ε… είναι πολύ σημαντική, δηλαδή αν ο σύλλογος συνεργάζεται, αν υπάρχουν καλές σχέσεις 
…Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η προσφορά τους, γιατί ενδιαφέρονται για τους μαθητές, 
γνωρίζουν τα προβλήματα, τα μεταφέρουν στη διεύθυνση, και προσπαθούνε να βρούμε λύσεις, 
συνεργάζονται μεταξύ τους, αν δούνε ότι υπάρχει κάποιος συνάδελφος, κυρίως νέος, στο σχολείο που δεν 
ξέρει πράγματα ή αντιμετωπίζει προβλήματα, έχουν διάθεση να βοηθήσουν, συνεργάζονται μεταξύ τους 
και στην στο τι διδάσκουν, να συμβαδίζουν, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, είναι πρόθυμοι, είναι ένας 
καλός σύλλογος, είναι πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να κάνουν δράσεις, και πράγματι γίνονται 
δράσεις στο σχολείο και βοηθούν, όχι μόνο στο να κάνουν το μάθημά τους, αλλά κάνουν και άλλα 
πράγματα στο σχολείο και υπάρχει ένα καλό κλίμα. Ε… και ανάμεσα στους καθηγητές και ανάμεσα σε 
μαθητές και καθηγητές και με τους γονείς ποτέ δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα, να παραπονεθούν από 
καθηγητές ή γιατί οι καθηγητές συμπεριφέρθηκαν άσχημα είτε στους ίδιους είτε στους μαθητές…. Θεωρώ 
ότι λειτουργεί πολύ καλά ο σύλλογος στον οποίο βρίσκομαι. Είμαι τυχερός/ή μάλλον». Υ14-Δ: «Στο να 
υπάρχει ένα πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, στο να λειτουργεί το σχολείο με την προσφορά όλων». 
Υ15-Δ: «Νομίζω είναι το θεμελιώδες ο σύλλογος, τα πάντα εξαρτώνται από το κλίμα που υπάρχει τη 
συνεννόηση που υπάρχει, τη συγκαταβατικότητα που υπάρχει ανάμεσα στους συναδέλφους, για να 
μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά ένα σχολείο, χωρίς αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις». 
 
Το έργο του συλλόγου διδασκόντων «όπως είναι» (ερώτηση 19) 
Υ1-Κ: «Θεωρώ ότι ναι, είναι λίγο περιορισμένο, ασχολείται, δηλαδή εννοώ ότι ασχολείται περισσότερο 
…με θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των μαθητών και την επιβολή του νόμου. 
Περιορισμένο. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιο όραμα, αδιαφορία από ορισμένους, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες». Υ3-Κ: «Να σκεφτώ… Όπως είναι… Είναι … τυπικό, με την έννοια του 
δεν είναι ουσιαστικό, άρα τυπικό, είναι … δεν είναι σταθερό, δεν υπάρχει μια σταθερή λειτουργία του 
συλλόγου, αλλά είναι, όποτε προκύψει κάτι, έχω ξεφύγει από τις τρεις λέξεις αλλά είμαι φιλόλογος πιο 
πολλές… Δεν διακρίνεται από σταθερότητα, …δεν έχει μία συνέχεια. Δηλαδή, γίνεται κάτι, συζητιέται, 
ξεχνιέται, επανέρχεται, συζητιέται, ξεχνιέται, δεν υπάρχει μία συνέχεια και δεν υπάρχει και μία 
συνέπεια… και δεν υπάρχει και ουσιαστική συλλογικότητα». Υ5-Κ: «Τυπικός … ρόλος, 
διεκπεραιωτικός… διακοσμητικός». Υ6-Κ: «Ε, να τώρα με αιφνιδιάζετε. Μια λέξη θα είναι η 
χαλαρότητα, με ό,τι σημαίνει αυτό με την καλή την έννοια, κάποιες φορές συχνά και την αρνητική 
προέκταση. Μια λέξη είναι αυτή είναι εύκολη. Τι άλλο μπορώ να πω. Έχει ελευθερία. Εδώ είναι η καλή 
έννοια της χαλαρότητας. …Αλλά θα βάλω και την αρνητική για να ισορροπήσω την έννοια, έχει και 
αδιαφορία. Χαλαρότητα, ελευθερία, αδιαφορία. Και καλά και κακά. Είναι πράγματα που έχεις να πάρεις 
και πρέπει να κρατηθούν και πράγματα που αν φροντίζαμε να εξαφανιστούν θα ήταν πιο ωραία… για το 
σχολείο, πιο αποδοτικά, πιο χρήσιμα για τα παιδιά, Να μην πω αποδοτικά, πιο χρήσιμα». Υ9-Κ: «Εγώ 
θα έλεγα ότι είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια, ότι υπάρχει φαντασία, και υπάρχει μια μεγάλη κάλυψη 
δραστηριοτήτων». Υ11-Κ: «Υπεύθυνος, παραγωγικός και παιδαγωγικός». Υ13-Κ: «…Θα έλεγα ότι είναι 
διεκπεραιωτικός, παρόλα αυτά μπορεί να είναι και δημιουργικός.  Διεκπεραιωτικός είναι σίγουρα, 
δημιουργικός μπορεί να γίνει … Διεκπεραιωτικός είναι σίγουρα, είναι και δημιουργικός. Τρίτη λέξη δεν 
μου έρχεται… Μπορώ να πω στη συνέχεια …». Υ16-Κ: «Μονολεκτικά; … Πρώτ’ απ’όλα είναι ένα 
θεσμικό όργανο, μερικές φορές δυστυχώς επιφανειακό, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι πάντοτε 
εμβαθύνουμε και … τρίτο χαρακτηρισμό τώρα… λίγο αρτηριοσκληρωτικό, δηλαδή μερικές φορές ε… 
είναι λίγο συντηρητικό θα έλεγα, μερικές φορές». Υ2-Δ: «Ποιους χαρακτηρισμούς …. Ε 
συλλογικότητα…. Α….. ομαδικότητα…. Είναι παραπλήσιες οι έννοιες αλλά διακρίνονται …και διάθεση 
θα έλεγα, ενέργεια, δραστηριότητες … Ε, δραστηριότητες, πέρα από το διδακτικό, αναλαμβάνει πέρα από 
το διοικητικό αλλά και πέρα από το διδακτικό έργο». Υ4-Δ: «…Συνεργασία, διαμάχες, …πρακτική 
αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρω αν είναι ο όρος σωστός … Ότι είναι αποτελεσματικός σε κάποια 
πράγματα. …δεν το θεωρώ πλήρως θετικό… Γιατί καμιά φορά το να είσαι θετικός στη πρακτική πλευρά 
θα πρέπει κάτι να ρίξεις, οπότε θα σου βγει το μειονέκτημα εκείνο. Δηλαδή λες ότι θα το κάνω ό,τι και να 
γίνει ας είναι άτυπο κ.λπ. με κάποια αυτά, θα το κάνω, πρακτικά θα το πετύχω, αλλά θα έχω και κάποια 
μειονεκτήματα. Κάποια στιγμή, όμως, και αυτά θα βγούνε στην πορεία». Υ7-Δ: «Θα έλεγα πρώτα τη λέξη 
δημιουργικός, εργατικός και συλλογικός». Υ8-Δ: «Ε… εγώ πρέπει να πω ότι έχω ένα και το χαίρομαι 
πάρα πολύ αυτό, έχω έναν πολύ καλό  σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος απορροφά τις τριβές ε… 
λειτουργεί με μια σύμπνοια, με μια αποτελεσματικότητα, εγώ είμαι ικανοποιημένος/η από την προσφορά 
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του, από τη συμμετοχή του στα θέματα, ε… νομίζω, όμως ότι θα έπρεπε… Αποτελεσματικός, 
δημιουργικός, εξισορροπητικός». Υ10-Δ: «…Μια μαζικότητα η οποία μας κάνει καλό ας πούμε τέλος 
πάντων… Γενικώς υπάρχει σύμπνοια, μια αίσθηση του δικαίου, … Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και 
αντιρρήσεις… Συναινετικός, μόνο βέβαια και εφόσον πεισθεί γι’ αυτό που θα ακούσει εδώ που τα λέμε… 
Επίσης ο σύλλογος αυτός δεν είναι καθόλου αδιάφορος για τα θέματα που αφορούν το σχολείο …Και για 
τα παιδιά δεν είναι αδιάφορος και για τους γονείς τους δεν είναι αδιάφορος. Ή τουλάχιστον ο 
περισσότερος σύλλογος, δεν μιλάμε έχει και εξαιρέσεις… αφού πεισθούν…». Υ12-Δ: «Θα έλεγα ότι ο 
ρόλος του είναι ουσιαστικός … θα έλεγα ότι.. πώς να το… περιγραφικά μπορώ να το πω, δεν μπορώ 
μονολεκτικά Ε… ότι ο ρόλος του είναι πάρα πολύ ουσιαστικός, … να συγκεντρώσω τη σκέψη μου, … ο 
σύλλογος διδασκόντων είναι καθοριστικός για το πώς λειτουργεί μία σχολική μονάδα και θα έπρεπε να 
έχει και άλλες δυνατότητες...». Υ14-Δ: «Πιστεύω ότι υπάρχει εργατικότητα, υπευθυνότητα και υπάρχει 
ενδιαφέρον γι’ αυτό που κάνουμε». Υ15-Δ: «Ουσιαστικός είναι, τι άλλο να πω». 
 
Το έργο του συλλόγου διδασκόντων, όπως «θα έπρεπε να είναι» (ερώτηση 20) 
Υ1-Κ: «Διευρυμένο και να αφορά θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους μαθητές, δηλαδή με τη 
συμπεριφορά τους, την επίδοσή τους, με τα τυπικά, να έχουν να κάνουν και με θέματα που αφορούν τους 
εκπαιδευτικούς. Θα ήθελα το έργο του συλλόγου διδασκόντων να είναι πιο διευρυμένο, να μην εστιάζει 
στη συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών και την επιβολή ποινών, αλλά να ασχολείται και με άλλα 
θέματα, όπως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ή να αποφασίζουμε για κάποια προγράμματα 
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης κάποιων μαθητών που έχουν κάποια προβλήματα, δηλαδή τα συζητάμε 
αλλά δεν προχωράμε σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να πάψουν αυτά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στο σχολείο και έχουν συγκεκριμένοι μαθητές και δεν λύνονται με την επιβολή κάποιων 
ποινών. Και γενικά θα ήθελα να δουλέψει λίγο και προς την κατεύθυνση του ανοίγματος του σχολείου 
στην κοινωνία, δηλαδή περισσότερο στη συνεργασία με τους γονείς, περισσότερο στη συνεργασία και στη 
σχέση με την τοπική κοινωνία. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή η πλευρά του συλλόγου που 
ενδιαφέρεται γι’αυτό το κομμάτι». Υ3-Κ: «Με διάρκεια, συνέπεια, συλλογικότητα, συναδελφικότητα και 
με ουσιαστικές παρεμβάσεις πάνω στα θέματα». Υ5-Κ: «Ναι θα τους άλλαζα, βέβαια ε… ρόλος 
προγραμματισμού, παρέμβασης …και πρωτοβουλιών για αλλαγή ή βελτίωση». Υ6-Κ: «Ναι… Ε θα 
κρατήσω την ελευθερία. Χρειάζεται αυτή. …Πιο υγιή συνεργασία. Όχι καταναγκαστική υγιή. …Να σε 
φτάσει σε αυτό το σημείο που θέλεις να δώσεις. Γιατί όλοι έχουμε μια γκάμα δυνατοτήτων. Ανάλογα με 
το τι διάθεση έχεις μπορείς να πας από το μίνιμουμ, το λιγότερο, στο μάξιμουμ, το περισσότερο. Θα 
πρέπει να είναι εκείνο το περιβάλλον που να σου βγάλει το μάξιμουμ. Γιατί εσύ αισθάνεσαι καλά εκεί. 
Γιατί είναι η μισή σου μέρα εκεί, είναι η μισή σου ζωή εκεί. Και γιατί άμα πας καλά στο σχολείο, είσαι 
καλά και στην υπόλοιπη ζωή σου. Άρα, ελευθερία, με την καλή την έννοια συνεργασία, καλή συνεργασία 
μεταξύ των συναδέλφων και του διευθυντή. Νομίζω εντάξει, τώρα αυτά είναι τα βασικά. Τώρα την 
υποστήριξη την υλικοτεχνική δεν είναι θέμα συλλόγου είναι πέρα από τις δικές του δυνατότητες. Αν 
υπάρχει καλή συνεργασία και καλή θέληση, τα άλλα πολεμιούνται, γίνονται. Νομίζω ότι 
αντεπεξέρχονται». Υ9-Κ: «Θα πρόσθετα περισσότερο παιδαγωγικό και περισσότερο επαναστατικό 
χαρακτήρα, με την έννοια που το σκέφτομαι εγώ… καινοτομικό. Περισσότερο ρηξικέλευθο, ας πούμε σε 
αποφάσεις και σε προγράμματα». Υ11-Κ: «Όχι». Υ13-Κ: «Ναι, ναι, δηλαδή, εγώ θα ήθελα να είναι και 
πιο περιεκτικός. Να, ε…  να έχουμε μια πιο περιεκτική ατζέντα, δηλαδή τα θέματα που συζητούμε μεταξύ 
μας στους διαδρόμους και στους περιπάτους, να είναι και θέματα συζήτησης που θα καταγράφονται, και 
αν καταγράφονται και είναι θέματα ατζέντας, θα πρέπει να λαμβάνονται και αποφάσεις δεσμευτικές για 
το σύλλογο ή για τους συναδέλφους που τους αφορά, για να βγαίνει και κάποιο αποτέλεσμα, γιατί αλλιώς 
μιλάμε, μιλάμε και τελικά ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Θα ήθελα δηλαδή να είναι πιο οργανωμένα τα 
θέματα. Θα ήθελα, επίσης να έχει … τι να πω… πιο ουσιαστική συμμετοχή… ε… ψηφίζουμε για ελάχιστα 
πράγματα… υπάρχει μία… δεν είναι τόσο… να λαμβάνεται και πιο σοβαρά ως διαδικασία… και όχι μόνο 
εντάξει παίρνουμε μια απόφαση στα γρήγορα, γιατί δεν έχει σημασία η απόφαση που θα λάβουμε… 
Κάποια είναι τελείως διοικητικά, σε κάποια υπάρχει προφορική συναίνεση, να πάμε εκεί εκδρομή, ναι, 
και γράφεται το πρακτικό. Κάποια απλώς τα υπογράφουμε. Ψηφίζουμε για θέματα που είναι ας πούμε 
πιο, ας το πούμε σοβαρά, που περιμένουμε ότι θα υπάρχουν διαφορετικές γνώμες ή που θα πρέπει να 
υπάρχει ομόφωνη απόφαση, απέναντι σε γονείς κ.λπ.». Υ16-Κ: «Ναι, θα έλεγα πιο δημιουργικό, θα έλεγα 
πιο ανοιχτό, ίσως πιο ουσιαστικό». Υ2-Δ: «Δεν θα άλλαζα τους χαρακτηρισμούς, απλώς λίγο κάποια 
κλίμακα… Σε μεγαλύτερη ένταση». Υ4-Δ: «Κατ’ αρχάς να λείψουν οι αντιπαραθέσεις … παρόλο που 
υπάρχει συνεργασία, υπάρχουν και οι αντιπαραθέσεις. Να λείψουν οι αντιπαραθέσεις, ίσως και σε 
κάποια θέματα να πάμε και λίγο πιο σύννομα.  Ε…  το πρακτικό καλό είναι, αλλά να τηρούμε σε ένα 
μεγαλύτερο βαθμό κάποια πράγματα». Υ7-Δ: «Όχι». Υ8-Δ: «Ναι θα μπορούσε να κινείται πιο δυναμικά, 
πιο δυναμικός σε κάποια θέματα και να αναλαμβάνει περισσότερο την ευθύνη έναντι του σχολείου. 
Δηλαδή να το περιγράψω πρώτα και αν χρειαστεί θα πούμε και τη λέξη. Είναι αυτό που είπα και λίγο 
πριν, ότι θα πρέπει όχι μόνο να παίρνουμε τις αποφάσεις και να συμμετέχουμε, αλλά να είμαστε οι 
πρώτοι που θα τις εφαρμόζουμε, γιατί όλοι θεωρούν ότι αυτά που λέγονται στις κοινές συναντήσεις είναι 
σωστά και τα υπερασπιζόμαστε, αλλά θα πρέπει να κινούμαστε με μεγαλύτερη δυναμική στην εφαρμογή 
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τους. Θεωρώ λοιπόν ότι αν νιώσει ο καθένας από τα μέλη του συλλόγου το σχολείο ως δικό του και το 
θεωρεί ότι είναι αυτός ο διευθυντής στο σχολείο… Λοιπόν θεωρώ ότι το κάτι άλλο είναι λίγο πιο 
δυναμικός, πιο δυναμικά να παρεμβαίνει και να αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες για την 
επίλυση των θεμάτων …Περισσότερο υπεύθυνος σε ό,τι έχει να κάνει. Φαίνεται ότι είναι 
αποτελεσματικός και μπορεί εύκολα να απορροφά τους κραδασμούς και εύκολα να δέχεται τον καθένα 
και να τον κάνει δικό του μέλος κ.λπ., να μην αισθάνεται άβολα, σε όλους τους καινούργιους που 
έρχονται, αλλά θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα». Υ10-Δ: «Το ιδεατό δηλαδή. Μία άποψη 
δική μου είναι ότι θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα περισσότερες ώρες να βρίσκεται ο σύλλογος, όλοι 
μαζί ή τουλάχιστον οι καθηγητές που μπαίνουν στα τμήματα, δεν μπαίνουν όλοι παντού, να βρίσκονται 
περισσότερες ώρες, ο χρόνος είναι πιεστικός γι’ αυτή τη δουλειά ας πούμε, να βρίσκονται περισσότερες 
ώρες να συζητάνε για θέματα που τους αφορούν, γιατί ο συγκεκριμένος σύλλογος τους ενδιαφέρουν τα 
παιδιά και το σχολείο, να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους…Θα έπρεπε να υπάρχει 
περισσότερος χρόνος κατά τη γνώμη μου να βρίσκεται ο σύλλογος σα σύλλογος. Κατά τη γνώμη μου το 
θεωρώ σημαντικό, δηλαδή από το να συζητάνε στα διαλείμματα ή στα κενά τους, πράγματα τα οποία 
είναι πάρα πολύ σοβαρά και μπορεί να μην τους δίνεται ο χρόνος σε μια συνεδρίαση να συζητήσουν, 
γιατί πιέζονται χρονικά, γιατί αλλιώς, γιατί ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει χρόνος. Εκείνο το αόριστο εντός 
εκτός… τι εννοούμε. Έχω παρατηρήσει ότι στα κενά, σε εκδρομές, τέλος πάντων σε πιο χαλαρές 
διαδικασίες, λέγονται τόσο σημαντικά πράγματα για το σχολείο που λίγα λέγονται σε μια συνεδρίαση. Τι 
κάνει το τάδε τμήμα, τι κάνει ο τάδε. Είναι παρατηρημένο ότι ακούγονται πιο ενδιαφέροντα πράγματα και 
πιο ιδέες του καθενός, όταν δεν έχει την έννοια του ρολογιού του κ.λπ. Δεν ξέρω τώρα…». Υ12-Δ: 
«Θεσμικά να έχει αρμοδιότητες, να έχει περισσότερες ελευθερίες, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κάνει 
πράγματα … Και θα έλεγα αυτά να αναγνωρίζονται κιόλας, για να υπάρχει και ένα ηθικό κίνητρο προς 
τον συνάδελφο…». Υ14-Δ: «Θα τα άφηνα όπως είναι». Υ15-Δ: «Το ίδιο, ουσιαστικός, δημιουργικός». 
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