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Πρόλογος 
 

 Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών «Επιστήμες της εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» στην κατεύθυνση 

«Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: «Η 

επιρροή της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης: οι απόψεις και ο ρόλος των σχολικών διευθυντών δημοτικών σχολείων 

της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Η οικονομική κρίση, που έχει εκδηλωθεί στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, 

ασκεί έντονη επιρροή στην διαμόρφωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και 

την λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι υφεσιακές πολιτικές 

που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ευρύτερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στην ελληνική κοινωνία, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στον τρόπο οργάνωσης 

και διοίκησης των σχολικών μονάδων.  

 Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να αναδυθεί η επιρροή που άσκησε η 

οικονομική κρίση στην λειτουργία των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, καθώς και ο ρόλος των σχολικών διευθυντών στην καινούρια 

κατάσταση. Για την υλοποίηση της έρευνας ζητήθηκε η συμβολή δέκα (10) σχολικών 

διευθυντών-τριών δημοτικών σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να 

καταγραφούν οι απόψεις τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, επιχειρήθηκε η 

διατύπωση προτάσεων σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο θα μπορούσε η σχολική 

ηγεσία να συμβάλει θετικά στην αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων 

σχολικών μονάδων. 
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Περίληψη 

Η παιδεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό, καθώς κύριο χαρακτηριστικό της 

θεωρείται ο δημόσιος χαρακτήρας της, ο οποίος, όμως, στις μέρες μας απειλείται, 

λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση που παρατηρείται στην 

χώρα μας τα τελευταία έτη. Παρόλο που παρατηρούνται βήματα εκσυγχρονισμού του 

τρόπου υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εφαρμογή καινοτόμων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την προσπάθεια αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών, εξακολουθούν να παρουσιάζονται αρκετές δυσλειτουργίες στον ορθό 

τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την αποτελεσματική υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου. 

 Η σχολική ηγεσία είναι αυτή, που καλείται πλέον να δώσει στοχευμένες 

λύσεις στα προβλήματα αυτά και να διευρύνει τους μηχανισμούς αποτελεσματικής 

διαχείρισης τους, παρόλο που το έργο τους θεωρείται δύσκολο, λόγω της 

πολυπλοκότητας που αυτοί παρουσιάζουν. Κατανοώντας, όμως, τη σημασία της 

παρέμβασής τους, η εργασία αυτή μελετά την επιρροή της οικονομικής κρίσης στη 

λειτουργία των σύγχρονων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, επιδιώκει, μέσω της επιλογής της ποιοτικής μεθόδου, να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις των ίδιων των σχολικών διευθυντών-τριών της Κεντρικής. Μακεδονίας, 

αλλά και να προβάλει και να αξιολογήσει, τέλος, τις προτάσεις τους, για τη 

διευκόλυνση του έργου και την ικανοποίηση των αναγκών των σχολικών μονάδων 

τους.  
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Abstract 

Education is a social good, as its main feature is its public character. However 

today it is being reversed due to the problems which are created by the economic 

crisis of recent years. Despite the fact the educational process is implemented by 

means of use of innovative programs and the use of new technologies, there are still 

malfunctions in the operation of the school units and in the effective of the 

educational process. 

It is the school authority that is called upon to provide solutions to these 

problems and to expand their effective management mechanisms, although this task is 

difficult because of its complexity. Considering the importance of their intervention, 

this study will examine the impact of the economic crisis on the operation of modern 

schools in primary education. The study seeks to explore the perceptions of the school 

leaders themselves in Central Macedonia through qualitative methods and also to 

highlight and evaluate their proposals in order to facilitate the process and meet the 

needs of schools. 
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Εισαγωγή 

 
Ο ρόλος του σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών στόχων και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Το σχολείο επίσης αποτελεί κοινωνικό δημιούργημα, αντανακλώντας 

τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, λειτουργεί και αναπτύσσεται η σύγχρονη 

κοινωνία. Επιπλέον, ο τρόπος θεώρησης του ρόλου του σχολείου αποδεικνύεται από 

την εκπαιδευτική πολιτική, η οποία εφαρμόζεται με βάση την ανάγκη διασφάλισης 

της κοινωνικής δικαιοσύνης στον χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την  

συμμετοχής  όλων των εμπλεκομένων στον τρόπο οργάνωσης του μαθησιακού 

περιβάλλοντος (Κωνσταντίνου, 2013).  

 Στην εποχή μας, κύριο χαρακτηριστικό του τρόπου άσκησης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η έντονη επιρροή που ασκεί η οικονομική κρίση και οι 

υφεσιακές πολιτικές των τελευταίων ετών. Η μείωση των δαπανών για την παιδεία, οι 

συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων ή τμημάτων, οι θεσμικές αλλαγές και οι 

υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες 

ενίσχυσης των δυσλειτουργιών του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος και του 

τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση, όμως, δίνεται στην επιρροή της 

οικονομικής κρίσης και της μείωσης των δαπανών στον χώρο της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, καθώς διατίθενται ελάχιστα χρήματα για την οργάνωση της, ενώ 

επίσης, δίνεται έμφαση στη μείωση προσλήψεων εκπαιδευτικών και στην έλλειψη 

των απαιτούμενων πόρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας των μικρών παιδιών 

(Παπακωνσταντίνου, 2013).   

Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη εργασία καλείται να διερευνήσει την επιρροή 

της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να αξιολογήσει τις 

απόψεις και τον ρόλο των διευθυντών δημοτικών σχολείων της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Για τον σκοπό αυτό, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

αυτής της μελέτης επιδιώκει να διερευνήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα, στόχος αυτής της μελέτης είναι να μελετήσει τις δυσλειτουργίες που 

εμφανίζονται στις σχολικές μονάδες λόγω των υφεσιακών πολιτικών, μειώνοντας την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και υποβαθμίζοντας την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Από το 2008 οι περισσότεροι μελετητές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

οικονομική κρίση και την επιρροή, που ασκεί σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, 

οικονομικής, πολιτικής, οικολογικής και πολιτιστικής ζωής, αλλοιώνοντας το 

περιεχόμενο και τη λειτουργία των περισσότερων τομέων της καθημερινότητας μας. 

Η οικονομική κρίση, που χαρακτηρίζεται από τις εγγενείς τάσεις αγοραιοποίησης και 

ανάπτυξης της οικονομίας, εξελίχθηκε σε πολιτική μέσω της απαξίωσης της 

πολιτικής από την ίδια την κοινωνία. Παράλληλα άγγιξε το κοινωνικό κομμάτι, 

καθώς στις άνισες κοινωνίες υπάρχουν περισσότερες εφηβικές εγκυμοσύνες, 

διανοητικές ασθένειες, περισσότεροι φυλακισμένοι, παχύσαρκοι, εγκληματίες και 

αναλφάβητοι (Richard Wilkinson & Kate Pickett, 2009), ενώ έχει αναστατώσει και τα 

οικολογικά συστήματα και την ποιότητα ζωής. Η ομογενοποίηση της κουλτούρας που 

ενέτεινε η παγκοσμιοποίηση, προκάλεσε επίσης κρίση αξιών, ιδεών και πολιτισμού 

(Φωτόπουλος,2009). Ο χαρακτήρας αυτής της κρίσης είναι, λοιπόν, πολυδιάστατος 

και γενικευμένος, αποδεικνύοντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες 

εκφάνσεις της και καθιστώντας πιο έντονη την επικινδυνότητα της. Υποστηρίζεται, 

επίσης, ότι «είναι η δυναμική της οικονομίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής 

«δημοκρατίας», που έχει οδηγήσει στην σημερινή συγκέντρωση εξουσίας σε όλα τα 

επίπεδα, η οποία με τη σειρά της είναι η απώτερη αιτία κάθε διάστασης της 

σημερινής κρίσης» (Φωτόπουλος, 2008). Είναι σαφές, επίσης, ότι με τον τρόπο αυτό 

θίγονται, αμφισβητούνται και απειλούνται όχι μόνο αυτοί οι τομείς αλλά και οι αξίες, 

που διέπουν τη λειτουργία τους.  

Ειδικότερα, στον ελλαδικό χώρο η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και 

οι υφεσιακές πολιτικές που εφαρμόζονται επηρεάζουν σε  μεγάλο βαθμό και τον 

τρόπο διαμόρφωσης του σύγχρονου σχολείου και ειδικότερα των σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο περιορισμός των δαπανών στην παιδεία επηρεάζει 

τον τρόπο διαμόρφωσης της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας αλλά και τον 

τρόπο δραστηριοποίησης των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται σε 

αρκετές περιπτώσεις η εκπαιδευτική διαδικασία και να αδυνατούν να εφαρμοστούν οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι. Οι σημαντικότεροι παράγοντες ενίσχυσης των δυσλειτουργιών 

στον χώρο της εκπαίδευσης εντοπίζονται σε θεσμικό επίπεδο αλλά και στη μείωση 

των δαπανών, που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

       Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των υφεσιακών πολιτικών στον χώρο της 

εκπαίδευσης έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών. Ιδιαίτερη έμφαση, 
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όμως, πρέπει να δοθεί και στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το  

2012 ο Συνήγορος του Παιδιού (Σκλάβος, 2014).  

 

Διάγραμμα 1.  – Επιρροή οικονομικής κρίσης στο σχολείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.  – Υποστήριξη μαθητών από το σχολείο 
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Διάγραμμα 3.  – Κοινωνικός χαρακτήρας σχολείου 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι 

περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι το σχολείο αδυνατεί να τους προσφέρει την 

απαιτούμενη υποστήριξη (57%), ενώ, επίσης, επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης 

του κοινωνικού χαρακτήρα του σχολείου (76%) αλλά και την έντονη επιρροή της 

οικονομικής κρίσης στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου τους (82%) (Σκλάβος, 

2014).  

          Για να κατανοηθεί η έντονη επιρροή της εκπαίδευσης από τις υφεσιακές 

πολιτικές, επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο 2008 -2013 οι δαπάνες της παιδείας 

μειώθηκαν κατά 28,3%. Επιπλέον, ανησυχία προκαλούν η τάση μείωσης των 

απολαβών των εκπαιδευτικών με βάση τον Νόμο 4024/2011 αλλά και ο 

περιορισμένος αριθμός προσλήψεων εκπαιδευτικών. Παράλληλα σημαντικές 

θεωρούνται και οι μειώσεις στη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, 

προκαλώντας με τον τρόπο αυτό προβλήματα στη λειτουργία τους (Κατσίκας, 2014).  

        Oι βασικότερες συνέπειες που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους στόχων 

περιλαμβάνουν το περιορισμένο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό 

των κτιριακών υποδομών, τον περιορισμένο αριθμό προσλήψεων νέων 

εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύεις σχολικών μονάδων και σχολικών τμημάτων, τις 

μειώσεις στις απολαβές των εκπαιδευτικών, την αδυναμία αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών και εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, τις μειωμένες εκπαιδευτικές 

δαπάνες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, την διαφοροποίηση του τρόπου 
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ανάθεσης διδασκαλίας και την ενίσχυση του επαγγελματικού άγχους των 

εκπαιδευτικών (ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ, 2014). 

       Υποστηρίζεται επιπλέον, ότι οι υφεσιακές πολιτικές οδηγούν και στη δημιουργία 

φαινομένων, όπως η σχολική επιθετικότητα, οι στερεότυπες αντιλήψεις κατά της 

διαφορετικότητας και η σχολική διαρροή. Η οικονομική κρίση επηρεάζει επίσης και 

τη στάση των εκπαιδευτικών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η μείωση των απολαβών 

τους, η αδυναμία παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, η οικονομική και 

επαγγελματική αβεβαιότητα και οι περιορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών ενισχύουν το εργασιακό τους άγχος και την επαγγελματική τους 

εξουθένωση, διαταράσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Για τους λόγους αυτούς, υποστηρίζεται ότι θα είναι πλέον ορατή η αύξηση της 

σχολικής αποτυχίας και της μαθητικής διαρροής, επιβεβαιώνοντας  με τον τρόπο 

αυτό την αδυναμία του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να 

αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, να υλοποιήσει τους στόχους του και να 

ικανοποιήσει τις προσδοκίες των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Με βάση, λοιπόν, τα προβλήματα αυτά που αποτελούν τροχοπέδη για την 

αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεωρείται σημαντική η 

επιτυχής παρέμβαση της σχολικής ηγεσίας, για την ανεύρεση ουσιαστικών λύσεων. H 

σχολική ηγεσία είναι αυτή, που καλείται να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό 

συντονισμό των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών και την εύρυθμη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων, μέσα από τη λήψη των αποφάσεών της και τον σχεδιασμό 

αποτελεσματικών και εκσυγχρονισμένων δράσεων. Επίσης με τη σωστή αξιολόγηση 

των διαφόρων θεμάτων και την τάση να αξιοποιηθεί η συνεργασία με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων 

δυσλειτουργιών, που παρατηρούνται στις σχολικές μονάδες, μπορεί να προωθηθεί η 

αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων σχολικών μονάδων (Bass, 1985). 

Υποστηρίζεται, επιπρόσθετα, ότι ο τρόπος λήψης των αποφάσεων από τη 

σχολική ηγεσία δεν πρέπει να γίνεται με απόλυτο τρόπο αλλά  πρέπει  να καθορίζεται 

από τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών μονάδων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών 

στόχων (Κάντας, 1997). Επιπλέον, οι σχολικοί ηγέτες θα πρέπει να μπορούν  να 

διαμορφώνουν, να μεταβάλουν και να εξυψώνουν τα κίνητρα και τους στόχους όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας, εκσυγχρονίζοντας το μαθησιακό περιβάλλον, 
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χωρίς να επηρεάζονται από οργανικά, γραφειοκρατικά και διοικητικά ενδιαφέροντα 

(Ματσαγγούρας, 2003).  

Ένας σχολικός ηγέτης απαιτείται να μπορεί να διακρίνεται για τις ικανότητες 

του αλλά και να μπορεί να καλλιεργήσει στους γονείς, τους μαθητές και τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ένα κοινό σύστημα αξιών και μία σχολική κουλτούρα, 

που θα ανταποκρίνεται στους στόχους και το όραμα της σχολικής μονάδας 

(Πασιαρδής, 2004). Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η  αποτελεσματικότητα ενός σχολικού 

ηγέτη καθορίζεται από την ικανότητα του να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικό 

τρόπο στις διοικητικές και υπηρεσιακές του υποχρεώσεις και να υλοποιεί με επιτυχή 

τρόπο τους πολλαπλούς του ρόλους. Θεωρείται, επίσης, σημαντική η παρέμβασή του 

στον σωστά σχεδιασμένο προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, την ενίσχυση της συνεργασίας αλλά και της 

αυτονομίας των εκπαιδευτικών (Στραβάκου, 2003α). 

           Με βάση, λοιπόν αυτά τα δεδομένα υποστηρίζεται ότι υπάρχουν πολλά στυλ 

ηγετών, τα οποία αναπτύσσονται σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και σε  κάθε 

σχολική μονάδα, η οποία καλείται να εφαρμόσει με έναν συγκεκριμένο  τρόπο την 

εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της.  

Ένας ηγέτης, λοιπόν, μπορεί να είναι αυταρχικός, καθώς βασίζεται στην 

προσωπική λήψη αποφάσεων χωρίς τη συμμετοχή των άλλων εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και δημοκρατικός ή συμμετοχικός, όταν επιλεγεί να 

δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας στη σχολική μονάδα του. Επιπλέον, μπορεί να είναι 

χαλαρός ή εξουσιοδοτικός, αφήνοντας μεγάλη αυτονομία στους άλλους 

εκπαιδευτικούς και περιορίζοντας τις δικές τους πρωτοβουλίες και  παρεμβάσεις. 

Είναι σαφές, όμως, ότι πιο αποτελεσματικός κρίνεται ο δημοκρατικός – συμμετοχικός 

ηγέτης, γιατί αφήνει περιθώρια λήψης πρωτοβουλιών και παρακινεί την ενεργό 

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν τα δύο μοντέλα της συναλλακτικής και της μετασχηματιστικής  ηγεσίας, η 

οποία κρίνεται πιο αποτελεσματική σε περιόδους οικονομικής κρίσης, καθώς «ένας ή  

περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται με άλλους με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

διοικούντες και οι εκπαιδευτικοί να ανεβάζουν ο ένας τον άλλον σε υψηλότερα 

επίπεδα αφοσίωσης, αφιέρωσης, παρακίνησης και ηθικότητας» (Ράπτης και 

Βιτσιλάκη, 2007).   

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες, καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλες 

προκλήσεις και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομικής κρίσης, που 
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πλήττει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία, επηρεάζοντας και τον τομέα της 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό οι σχολικοί ηγέτες είναι αυτοί  που μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, για να αντιμετωπίσουν με επιτυχή 

τρόπο τις διάφορες δυσλειτουργίες και να χρησιμοποιήσουν τους απαιτούμενους 

μηχανισμούς για να υλοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, επιτυγχάνοντας την 

ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

αναβαθμίζοντας το μαθησιακό περιβάλλον.  

Το συγκεκριμένο θέμα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών, 

όμως είναι περιορισμένες οι έρευνες που μελετούν τις αντιλήψεις των σχολικών 

ηγετών για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αλλά και τον ρόλο τους στην 

αντιμετώπιση αυτών των δυσλειτουργιών. Για τον λόγο αυτό η ερευνητική αυτή 

προσπάθεια επιδιώκει να εμπλουτίσει την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, 

αναλύοντας τον ρόλο των σχολικών ηγετών και παρουσιάζοντας τις απόψεις των 

ίδιων των σχολικών ηγετών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη 

δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες δυσλειτουργίες και να 

επιτύχουν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία κλήθηκε να απαντήσει η συγκεκριμένη 

έρευνα αφορούν τις δυσλειτουργίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σχολικοί 

ηγέτες λόγω της οικονομικής κρίσης, την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών 

των δυσλειτουργιών, την ύπαρξη κατάλληλης επιμόρφωσης των σχολικών ηγετών για 

την διαχείριση αυτών των δυσλειτουργιών και τον βαθμό ικανοποίησής τους από τη 

λειτουργία της σχολικής τους μονάδας. 

Για την αποτελεσματικότητα της έρευνας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο σωστό 

σχεδιασμό της και την επιτυχή επιλογή της μεθοδολογίας διεξαγωγής της. Τις 

περισσότερες φορές οι ερευνητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα  στην ποσοτική 

και στην ποιοτική μέθοδο, οι οποίες διαφοροποιούνται στον τρόπο οργάνωσης και 

σχεδιασμού τους αλλά και στην αξιοποίηση των διαφόρων ερευνητικών εργαλείων. 

Ειδικότερα, με την επιλογή της ποσοτικής μεθόδου, αξιοποιούνται ποσοτικά 

αριθμητικά και στατιστικά  δεδομένα, ενώ η ποιοτική έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον 

της στη συστηματική μελέτη, κατανόηση και αξιολόγηση των διάφορων κοινωνικών 

προβλημάτων και των επιπτώσεων τους. Η ποιοτική μέθοδος, επίσης, προχωρεί στον 

καθορισμό των ποιοτικών ερωτημάτων, τα οποία διαμορφώνονται με βάση την χρήση 

των ερευνητικών εργαλείων του ερωτηματολογίου ή της συνέντευξης και την 
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αξιοποίηση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για την επιλογή τους (Silverman, 

2000). 

Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας στον χώρο της εκπαίδευσης 

θεωρήθηκε ως πιο αποτελεσματική η αξιοποίηση της ποιοτικής μεθόδου, λόγω του 

ευέλικτου τρόπου υλοποίησής της και της αποτελεσματικότερης προσέγγισης του 

θέματος. Με την προσπάθεια διερεύνησης και αξιολόγησης των αντιλήψεων των 

γυναικών και των ανδρών σχολικών ηγετών επιδιώκεται η ανάλυση, η ερμηνεία  και 

η κατανόηση των αντιλήψεων των εμπλεκομένων στην ερευνητική προσπάθεια για 

τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας 

αλλά και η αξιολόγηση του δικού τους ρόλου στην αντιμετώπισή τους και στην 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον χώρο της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Επιπλέον, η έρευνα αυτή παρέχει τη δυνατότητα μελέτης, κατανόησης 

και αξιολόγησης των απόψεων, των προτάσεών τους αλλά και των παραγόντων, που 

καθορίζουν τις συγκεκριμένες αντιλήψεις, ενώ  τα ερευνητικά ερωτήματα 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις βιωματικές καταστάσεις των ατόμων, που 

συμμετέχουν στην έρευνα και καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησης της (Creswell, 

2011).  

Η μελέτη είναι τυχαιοποιημένη και το δείγμα αποτελούν 10 διευθυντές και 

διευθύντριες σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Για την υλοποίησή αυτής της ερευνητικής προσπάθειας αξιοποιήθηκε 

ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων η ημιδομημένη συνέντευξη, με ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές σχεδιάστηκαν  με τρόπο που να μην περιορίζουν 

τους σχολικούς ηγέτες, αλλά να τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις 

ερωτήσεις για την παρουσίαση των θέσεων τους (Creswell, 2011).  

 Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, οι ερωτήσεις της συνέντευξης σχεδιάστηκαν 

σύμφωνα με τέσσερις  θεματικούς άξονες, ώστε να ικανοποιούν τον ερευνητικό 

στόχο και τα ερευνητικά ερωτήματα. Οι τέσσερις αυτοί άξονες κατευθύνονται από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα ερευνητικά ερωτήματα. Ο 1
ος

 άξονας αφορά 

ερωτήσεις με θέμα τη διερεύνηση δημογραφικών στοιχείων, ο 2
ος

 άξονας ερωτήσεις 

για δυσλειτουργίες λόγω οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο 3
ος

 άξονας περιλαμβάνει ερωτήσεις 

που αφορούν την αξιολόγηση της επιμόρφωσης των σχολικών ηγετών για την 

διαχείριση αυτών των δυσλειτουργιών, ενώ ο 4
ος

 άξονας διερευνά τον βαθμό 

ικανοποίησης των σχολικών ηγετών από τη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας 
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Η ανάλυση όλων των συνεντεύξεων, μετά την απομαγνητοφώνησή τους, 

πραγματοποιείται με ποιοτικό τρόπο και με ανάλυση περιεχομένου, δίνοντας έμφαση 

στην σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και στην 

ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης. 

Πριν την υλοποίηση της συνέντευξης ωστόσο, προγραμματίστηκε μία 

δοκιμαστική συνέντευξη με 4-5 διευθυντές του πληθυσμού–στόχου αυτής της 

έρευνας, προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενο των ερωτήσεων και να υποβάλουν 

τις δικές τους παρατηρήσεις.  

Αυτή η πιλοτική εφαρμογή της συνέντευξης αποσκοπούσε στον έλεγχο της 

καταλληλότητας και της πληρότητάς της. Είναι γνωστό ότι. εάν οι ερωτήσεις είναι  

ασαφείς, διφορούμενες ή ακατάληπτες τότε θα υπάρχει πρόβλημα εσωτερικής 

εγκυρότητας και δεν θα έχουμε σωστή και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις 

απόψεις, τις σκέψεις, τις επιλογές ή τα πραγματικά δεδομένα των συμμετεχόντων στη 

συνέντευξη. Για  τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η υλοποίηση της συγκεκριμένης 

πιλοτικής έρευνας, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα, να διασφαλιστεί 

η κατανόησή τους από τους συμμετέχοντες στο δείγμα και να προωθηθεί η 

αναθεώρηση των ερωτήσεων της συνέντευξης και ο επανασχεδιασμός τους, αν αυτό 

κρινόταν απαραίτητο, οδηγώντας στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου, που 

χρησιμοποιήθηκε στη συνέντευξη  (Robson, 2010).  
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1
ο
 Κεφάλαιο  

  

1. Η λειτουργία του ελληνικού σχολείου 

 

1.1 Εισαγωγή 

Για την κατανόηση της επιρροής της οικονομικής κρίσης στον τρόπο λειτουργίας 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η 

διερεύνηση ιδιαίτερων πτυχών της λειτουργίας του, όπως αυτές καθορίζονται από την 

ελληνική εκπαιδευτική πολιτική. Μπορεί τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα να 

διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών, 

όμως, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει δεχτεί αρκετές ξενικές επιρροές, σε 

όλη την πορεία του, με χαρακτηριστικότερη την βαυαρική επιρροή κατά την περίοδο 

της Αντιβασιλείας.  

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στην κοινοτική χρηματοδότηση στον τομέα 

της ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία κατευθύνει τον τρόπο σχεδιασμού της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Επίσης, από άποψη δημόσιου λόγου, στο λεξιλόγιο που 

αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, γίνεται εμφανής η υιοθέτηση εννοιών, όπως «η 

αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η λογοδοσία, οι προκλήσεις της κοινωνίας 

και της οικονομίας της γνώσης, η ανταγωνιστικότητα, η απασχολησιμότητα, η 

επιτελεστικότητα (performativity), το μάνατζμεντ, η καινοτομία κ.λπ. που 

απαντώνται ήδη στο Κοινοτικό λεξιλόγιο» (Ματθαίου, 2005). Σε γενικές γραμμές η 

επιρροή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι εμφανής κατά κύριο λόγο στις 

μεταρρυθμιστικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας.  

Στο πλαίσιο της έντονης επιρροής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από 

τις κοινοτικές οδηγίες, έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της τάσης 

αποκέντρωσής του. Παρόλο που θα αναλυθεί στη συνέχεια, πρέπει να επισημανθεί 

ότι η αποκέντρωση αφορά τη «μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων από την 

κεντρική εξουσία στα διάφορα επίπεδα της περιφέρειας. Η μεταβίβαση των 

αρμοδιοτήτων στα περιφερειακά όργανα και τις υπηρεσίες τους δίνει τη νομιμότητα 

και τη δυνατότητα να ασκούν την εξουσία στην περιοχή της ευθύνης τους χωρίς να 

είναι απαραίτητη η έγκριση των κεντρικών αρχών και υπηρεσιών» (Ανδρέου, 1996). 

Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, θα παρουσιαστούν στη συνέχεια τα κύρια 

χαρακτηριστικά της δομής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου 

να γίνει κατανοητή η επιρροή της οικονομικής κρίσης στον τρόπο λειτουργίας του.  
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1.2 Η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

Στον 21
ο
 αιώνα έχουν σημειωθεί ποικίλες μεταβολές, προωθώντας την κοινωνική 

και οικονομική αλλαγή της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και να 

εκσυγχρονίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας ποικίλων τομέων. Η 

επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, ειδικά στον τομέα των επικοινωνιών, 

κατευθύνεται από τη συνεργασία των περισσότερων κρατών και την ενίσχυση του 

διεθνούς ανταγωνισμού, απαιτώντας τη διαρκή εγρήγορση των κρατών. Για να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις και τις ανάγκες 

της εποχής μας οι ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι η γνώση αποτελεί το πολυτιμότερο 

εργαλείο τους για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και την κυριαρχία τους 

σε διεθνές επίπεδο. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι η αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων καθορίζουν την κοινωνική, 

οικονομική και πολιτιστική εξέλιξή τους και την επιτυχή διαχείριση των διαφόρων 

σύγχρονων προβλημάτων.   

Στην Ευρώπη παρατηρείται μία ποικιλία συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ενώ σαφές είναι ότι οι δομές της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας στα 

κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής αναφερόμαστε στον όρο αυτό ως Ε.Ε.) 

είναι διαφορετικές, καθώς σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με βάση το ιδιαίτερο 

πολιτισμικό και οικονομικό τους υπόβαθρο. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, τα 

εκπαιδευτικά συστήματα εξακολουθούν να διακρίνονται για τον παραδοσιακό και 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα τους. Επιπλέον, αρκετά από αυτά εμφανίζουν καθαρά 

δασκαλοκεντρικό προσανατολισμό, με αποτέλεσμα να δίνουν έμφαση στους 

γνωστικούς στόχους και όχι στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αδιαφορώντας με τον τρόπο αυτό για τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των μαθητών (Μακράκης, 2006a).  

Είναι φυσικό, λοιπόν, να ενισχύεται η ανάγκη θεώρησης της μάθησης ως μίας 

διαδικασίας δημιουργικής καλλιέργειας των πολυποίκιλων τρόπων κατάκτησης της 

γνώσης, αξιοποιώντας τις βιωματικές και συμμετοχικές πρακτικές. Οι περισσότερες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καθιστούν σαφή 

την ανάγκη εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων και εκσυγχρονισμού των 

αναλυτικών προγραμμάτων και της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της εποχής 

μας (Κυπριανός, 2004).  

 



22 
 

Για την κατανόηση, λοιπόν, του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων σχολικών 

μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και την πιθανή επιρροή τους από τις 

υφεσιακές πολιτικές είναι απαραίτητο να αναλυθούν και να αξιολογηθούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

συμβαδίζει με την γενικότερη οργανωτική και διοικητική δομή του κράτους, στην 

οποία κυριαρχεί το γραφειοκρατικό σύστημα ως πρότυπο οργάνωσης. Κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκεκριμένου συστήματος αποτελεί η πυραμιδοειδής 

και ιεραρχημένη διάρθρωση της δομής του, μέσω της οποίας πετυχαίνεται η 

οριζόντια κατανομή της εργασίας. Με αυτό τον τρόπο κάθε τμήμα κατατάσσεται σε 

μία συγκεκριμένη βαθμίδα της ιεραρχίας και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του 

πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο της ανώτερης ιεραρχικά βαθμίδας. Επιπλέον 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου συστήματος οργάνωσης αποτελούν 

ο σαφής καταμερισμός της εργασίας, η τυποποίηση, οι τυπικές και απρόσωπες 

σχέσεις μεταξύ των τμημάτων, η ιεραρχική δομή της εξουσίας και ο 

συγκεντρωτισμός στη λήψη αποφάσεων (Πασιαρδής, 2004).  

Το ίδιο το κράτος αναλαμβάνει να διαμορφώσει το όραμα του εκπαιδευτικού 

συστήματος, καθώς και να διαμορφώσει την στρατηγική που θα επηρεάσει την 

συνολική πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατ’ αυτό τον τρόπο η εποπτεία της 

διοίκησης όλων των σχολείων της χώρας ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας, το 

οποίο βρίσκεται στην κορυφή της οργανωτικής πυραμίδας. Στην βάση της ιεραρχικής 

διάρθρωσης βρίσκονται οι Σχολικές Μονάδες, ενώ ενδιάμεσα κατά σειρά από το 

υψηλότερο προς το χαμηλότερο επίπεδο τοποθετούνται οι Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νομαρχιακό επίπεδο και τα κατά 

τόπους Γραφεία Εκπαίδευσης. Μέσα από τον Νόμο 2986/2002, ο οποίος τροποποίησε 

τον Νόμο 2817/2000, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια περιορισμού του 

συγκεντρωτισμού και της ιεραρχικής οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό και νομαρχιακό 

επίπεδο, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις για ουσιαστικότερα 

αποτελέσματα. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηματικά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  
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Διάγραμμα 1.  – Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Ελλάδα 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από το παραπάνω Διάγραμμα, η εκπαίδευση στην 

Ελλάδα παρέχεται σε τρεις βαθμίδες. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία αποτελεί 

και την πρώτη βαθμίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, περιλαμβάνει το 

Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνονται το 

Γυμνάσιο, το Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό) και οι Επαγγελματικές Σχολές. 

Τέλος η Ανώτατη Εκπαίδευση που αποτελεί και την ανώτερη βαθμίδα του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(εφεξής αναφερόμαστε στον όρο αυτό ως ΑΕΙ), τα Ανώτατα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (εφεξής αναφερόμαστε στον όρο αυτό ως ΑΤΕΙ) και το 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (εφεξής αναφερόμαστε στον όρο αυτό ως ΕΑΠ), 

ενώ, επίσης, λειτουργούν και ειδικές σχολές, στις οποίες παρέχονται επαγγελματικές 

γνώσεις. 

Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν με ευθύνη της πολιτείας, σύμφωνα με το Άρθρο 

16 παράγραφος 4 του Συντάγματος, και είναι υποχρεωτική για τα παιδιά ηλικίας 5 

http://ti-einai.gr/eap/
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έως 15 ετών. Στην υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνονται η Πρωτοβάθμια 

(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και η κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο).  

Όσον αφορά το Δημοτικό, η φοίτηση σε αυτό είναι εξαετής (6 μέχρι 12 ετών) και 

αποτελείται αντίστοιχα από έξι τάξεις (Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη). Ο αριθμός 

των τμημάτων κάθε Δημοτικού Σχολείου ποικίλει και εξαρτάται από τον αριθμό των 

μαθητών που φοιτούν σε αυτό, διαμορφώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα Δημοτικά 

Σχολεία από 1/θέσια μέχρι και 12/θέσια. Εκτός από τα κλασικού τύπου Δημοτικά 

Σχολεία, λειτουργούν στην επικράτεια Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με 

εμπλουτισμένο αναλυτικό πρόγραμμα και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, Σχολεία 

Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε περιοχές με σημαντική πυκνότητα 

αλλοδαπών μαθητών, Πειραματικά Σχολεία στα οποία εφαρμόζονται πειραματικά 

προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στα οποία 

φοιτούν ενήλικες που είχαν διακόψει την εκπαίδευσή τους στο δημοτικό, Μειονοτικά 

Σχολεία στην περιοχή της Θράκης όπου βρίσκεται μεγάλο ποσοστό Μουσουλμανικής 

μειονότητας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας που λειτουργεί στην Κρήτη και 

ακολουθεί τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στα Ευρωπαϊκά 

Σχολεία. Τέλος δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας και αλλοδαπών σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία εκτός των αλλοδαπών παιδιών που διαμένουν 

στη χώρα μας μπορούν να φοιτούν και μαθητές ελληνικής υπηκοότητας (Άρθρο34 

του Νόμου 3794/2009). Τα σχολεία αυτά διαφοροποιούνται σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών που επιλέγουν (ελληνικό πρόγραμμα σπουδών, ξένο πρόγραμμα 

σπουδών, ελληνικό και ξένο πρόγραμμα σπουδών). 

Στον σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι εμφανής επομένως η 

προσπάθεια ενίσχυσης της διάρκειας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να 

διευρυνθούν οι επικοινωνιακές και γνωστικές δεξιότητες των μαθητών και να 

διευκολυνθεί η ομαλή κοινωνική και σχολική τους ενσωμάτωση. Για τον λόγο αυτό 

επιχειρείται να επιτευχθεί η ίση κατανομή των μαθητών στη γενική και στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και η άρση των προκαταλήψεων κατά της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Ως προς την Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) που έχει 

υποχρεωτικό χαρακτήρα, η φοίτηση είναι τριετής και αφορά τους μαθητές ηλικίας 

12-15 ετών. Αντίθετα, η Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αφορά τα Γενικά 

Λύκεια και τις Τεχνικές-Επαγγελματικές Σχολές. Οι μαθητές που ολοκληρώνουν το 
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Γυμνάσιο έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε οποιοδήποτε σχολείο ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και χωρίς την ύπαρξη 

γενικότερα συγκεκριμένων προϋποθέσεων.  

Η διάρκεια των σπουδών στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα 

Λύκεια είναι τριετής και τετραετής για τους μαθητές, που εργάζονται και 

παρακολουθούν τις απογευματινές ώρες τα Εσπερινά Λύκεια. Υπάρχουν διάφοροι 

τύποι Λυκείων, όπως το Γενικό, το Μουσικό, το Εκκλησιαστικό και το Τεχνικό – 

Επαγγελματικό. Στο Γενικό Λύκειο οι μαθητές λαμβάνουν θεωρητικές γνώσεις με 

στόχο, κυρίως, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η εισαγωγή τους στα 

Πανεπιστήμια γίνεται με την επιτυχή συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 

στο τέλος της Γ’ Λυκείου. 

Η Ανώτατη Εκπαίδευση τέλος, αναφέρεται στις σπουδές στα πανεπιστημιακά και 

τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας μας. Η Ανώτατη Εκπαίδευση αφορά την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αποτελεί την τελευταία βαθμίδα του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος.  Όπως επισημαίνεται, στόχος αυτής της βαθμίδας είναι η 

ενίσχυση της έρευνας και η τόνωση του επιστημονικού και ερευνητικού 

ενδιαφέροντος των φοιτητών. Επιπλέον, επιδιώκεται η επιτυχής υλοποίηση των 

στόχων, που ετέθησαν κατά τη  διάρκεια της σύσκεψης της Λισσαβόνας την 1
η
 

Δεκεμβρίου 2009 για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών 

κρατών (Audretsch, 2007), οι οποίοι επιγραμματικά στοχεύουν σε μία 

δημοκρατικότερη, δικαιότερη, διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη Ευρώπη, που 

θα προασπίζεται τα δικαιώματα και τις αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της 

ασφάλειας, έχοντας δυναμική παρουσία στην παγκόσμια σκηνή.  

Ταυτόχρονα, τα ΑΕΙ, όπως ήδη επισημάνθηκε, προάγουν «την έρευνα, που είναι 

εφαρμοσμένη στις μεταπτυχιακές σπουδές και την υψηλή θεωρητική και σφαιρική 

κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού και ακαδημαϊκού δυναμικού της χώρας». 

(Braunerhjelm, 2008). Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας 

τους δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας , μέσω, κυρίως, του 

σχεδιασμού των διαφόρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

Στο ίδιο πλαίσιο τα ΑΤΕΙ δίνουν έμφαση «στην εκπαίδευση στελεχών 

εφαρμοσμένης υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με την επιστημονική – 

θεωρητική και πρακτική – κατάρτισή τους θα αποτελέσουν συνδετικό κρίκο μεταξύ 

θεωρίας και πράξης και θα είναι σε θέση να εξειδικεύουν, να μεταφέρουν και να 
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χρησιμοποιούν τα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας στην εφαρμογή» 

(Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2002).  

 Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν οι τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες στον 

ελλαδικό χώρο. Για την κατανόηση ωστόσο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτή υλοποιείται τα τελευταία χρόνια.  

 

 

1.3 Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική 

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική των τελευταίων ετών παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, που 

έχουν επιχειρηθεί τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Οι μεταρρυθμιστικές αυτές προσπάθειες αφορούν τον 

σχεδιασμό της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στο 

εξετασιοκεντρικό σύστημα και στον τρόπο λειτουργίας των Λυκείων και των ΑΕΙ και 

ΑΤΕΙ. Αρχικά πρέπει να διευκρινισθεί ότι η εκπαιδευτική πολιτική αφορά όλες 

εκείνες τις ενέργειες, τις δράσεις, αλλά και τα μέσα, που αξιοποιούνται από τις 

κρατικές πολιτικές, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της υλοποίησης των διαφόρων 

εκπαιδευτικών στόχων. Ουσιαστικά αναφέρονται σε γενικά σχέδια δράσης με 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησης των διαφόρων 

δράσεων (Κατσαρός, 2008).  

Τις περισσότερες φορές ο χαρακτήρας της εκπαιδευτικής πολιτικής και ο τρόπος 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων καθορίζονται από αρκετούς παράγοντες, 

με κυριότερο τον οικονομικό και, κατά συνέπεια, τον βαθμό χρηματοδότησης του 

τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων σχολικών μονάδων. Επίσης, σημαντικοί 

παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν οι κοινωνικο – πολιτιστικοί παράγοντες, καθώς 

το υπόβαθρο των κοινωνιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο σχεδιασμού 

της ελληνικής εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Επιπλέον, επισημαίνεται από αρκετούς μελετητές και η σημασία του 

πολιτιστικού και θρησκευτικού  παράγοντα, γεγονός που αποδεικνύει την 

πολυπαραγοντική επιρροή στον σχεδιασμό της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Turkheimer et al, 2003) 
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Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική πολιτική, για να είναι αποτελεσματική και να 

οδηγεί με επιτυχή τρόπο στη λήψη αποφάσεων, είναι απαραίτητο να διευρύνει τις 

πρακτικές καθορισμού των απαιτούμενων κριτηρίων για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση μελλοντικών ενεργειών, που θα διευκολύνουν την επιτυχή λειτουργία του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό 

να αξιοποιηθούν αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα δώσουν λύσεις σε καίρια 

εκπαιδευτικά προβλήματα. Σημαντική, όμως, θεωρείται και η ενίσχυση της 

δυνατότητας ουσιαστικής συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων μελών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν τέλος την ανάγκη 

σταθερής και ευέλικτης λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

προκειμένου να διευκολυνθεί  η επιτυχής διαχείριση εξειδικευμένων περιπτώσεων 

που θα προκύψουν (Κατσαρός, 2008).  

Στον ελλαδικό χώρο ο τρόπος διαμόρφωσης της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, που αφορούν τη 

δωρεάν παιδεία, την υποχρεωτική φοίτηση για όλους τους μαθητές και την αρχή της 

κρατικής εποπτείας και προσπάθεια απονομής των τίτλων σπουδών με αποκλειστικό 

τρόπο  (Κατσαρός, 2008). Πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι οι κυριότεροι φορείς 

που καλούνται να ασκήσουν την εκπαιδευτική πολιτική είναι κατά κύριο λόγο η 

κυβέρνηση και οι κομματικοί μηχανισμοί, αλλά και η ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία 

έχει πλήρη επίγνωση των αδυναμιών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι θεσμικοί φορείς, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσής, αλλά και οι συνδικαλιστικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές ενώσεις. 

Ταυτόχρονα, καθοριστικός φαίνεται πως είναι και ο ρόλος των ίδιων των 

εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Ιδιαίτερη αναφορά, όμως, πρέπει να γίνει στον νόμο 1566/ 1985, που αποτελεί 

έναν από τους πρωτοποριακούς νόμους, οι οποίοι έδωσαν έμφαση στον 

εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών ζητημάτων. O νόμος αυτός αποτελεί ουσιαστικά 

συνέχεια του νόμου 1304/82, ο οποίος με τις νομοθετικές του ρυθμίσεις προχώρησε 

στην αναδιάρθρωση και την επάρκεια του τρόπου λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα με τον νόμο 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», δίνεται ώθηση στη διεύρυνση των 
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ευκαιριών για τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, είναι σαφής η ανάγκη 

επίτευξης του δημοκρατικού προγραμματισμού της εκπαίδευσης, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα σχολείο ανοικτό προς τη σύγχρονη κοινωνία. Για τον λόγο αυτό 

θεωρείται παράλληλα ότι ο εκδημοκρατισμός μπορεί να προωθηθεί μέσα από την 

παροχή κινήτρων για την ενεργό συμμετοχή  των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής 

και την επίτευξη ενός αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θα εκχωρεί 

τις αρμοδιότητες αυτές στα όργανα κοινωνικής συμμετοχής και θα περιορίζει τα 

κρούσματα γραφειοκρατίας (Κατσαρός, 2008).  

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν κινηθεί μέχρι τώρα οι κινήσεις της ελληνικής 

κεντρικής διοίκησης, με χαρακτηριστικότερο τον νόμο 1566/1985. Εκτός από τον 

νόμο αυτό, σημαντικές είναι και οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες κατευθύνουν, 

κυρίως, τη λειτουργία  των σχολικών επιτροπών, ρυθμίζοντας σε γενικές γραμμές τον 

βαθμό συμμετοχής τους, όπως η υπουργική απόφαση 8440/2011. Με τις αποφάσεις 

της, η κεντρική διοίκηση αποδεικνύει την τάση υιοθέτησης των βασικών αρχών της 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, χωρίς όμως, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 

την αποτελεσματική εφαρμογή τους.  

Επίσης, υποστηρίζεται ότι στα όργανα κοινωνικού ελέγχου και δημοκρατικού 

προγραμματισμού της εκπαίδευσης δεν εκχωρήθηκε η ανάλογη εξουσία από την 

κεντρική διοίκηση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα. Με τον νόμο 

1566/85 επιχειρήθηκε να προωθηθεί η αποκέντρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, χωρίς όμως, να έχει επιτευχθεί η ουσιαστική μεταβολή του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Όπως επισημαίνεται, «το σύστημα που θεσμοθετήθηκε 

καθιέρωσε κάποιου βαθμού αντιπροσωπευτικότητα μεγαλύτερη από κάθε 

προηγούμενη, αλλά είχε και αυξημένη κυβερνητική εκπροσώπηση» (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου, 1994:247).   

Για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων 

απαραίτητη είναι, επίσης, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να 

αποτραπούν συγκρουσιακές καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην αξιοποίηση των βασικών αρχών της θεωρίας των ίσων ευκαιριών στην 

εκπαίδευση, η οποία διευρύνει τις ευκαιρίες επιτυχούς διαχείρισης των σχολικών 

μονάδων.   

Ουσιαστικά, δίνεται η δυνατότητα στα όργανα κοινωνικής συμμετοχής ισότιμη 

συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, με τρόπο που να αποτρέπονται 
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συγκρουσιακές καταστάσεις και να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή. 

Αξιοποιούνται κατ’ αυτό τον τρόπο οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν την 

αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και τον εκδημοκρατικό 

προγραμματισμό, δημιουργώντας σχολεία τα οποία είναι ανοικτά στην κοινωνία 

(Weiler, 1983), 

Οι ρυθμίσεις,  λοιπόν, του νόμου αυτού είναι αυτές που καθορίζουν ακόμη και 

σήμερα τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως, για την κατανόηση του ρόλου της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, θα παρουσιαστεί στη συνέχεια η σημασία της εσωτερικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής.  

 

 

1.4 Η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική 

Όπως επισημαίνεται, είναι  απαραίτητη η σωστή αξιοποίηση των σχολικών 

μονάδων, για να υλοποιηθούν με επιτυχία οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και να 

διευκολυνθεί η αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων (Sharp, 

1980). Αξίζει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου  της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) επισημαίνεται ο βασικός στόχος της 

Ε.Ε, ο οποίος αφορά την προσπάθεια «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και 

δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή» (Euroepan Council, 2000).  

Είναι εμφανές, επίσης, ότι  ο ρόλος των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής 

καθορίζεται από τον τρόπο διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και 

από τον τρόπο θεώρησης της εκπαίδευσης. Πρέπει να επισημανθεί ότι από το 1960 

είχε παρουσιαστεί έντονα η ανάγκη να διευρυνθούν τα όργανα κοινωνικής 

συμμετοχής στα κράτη – μέλη της Ε.Ε.  

Η ενίσχυση του ρόλου τους βασίζεται στην επιθυμία των πολιτών της Ευρώπης 

να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τον 

τρόπο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, από τη στιγμή που αποτελούν, ως 

φορολογούμενοι, τους κύριους παράγοντες στήριξης της οικονομικής λειτουργίας 

των σχολείων. 
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Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται ο ιδιαίτερος ρόλος που δίνεται στην 

εκπαίδευση για την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών αλλά και για τη μελλοντική 

πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η τάση ενίσχυσης του ρόλου των συγκεκριμένων οργάνων αποδείχτηκε μέσω της 

διαφοροποίησης του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων και της 

στροφής προς την ενίσχυση του αποκεντρωτικού τους χαρακτήρα, δίνοντας ώθηση 

στην ίδρυση γνωμοδοτικών επιτροπών κοινωνικής συμμετοχής αλλά και 

εκπαιδευτικών συμβουλίων. Η λειτουργία τους και ο βαθμός συμμετοχής τους στα 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως ήδη επισημάνθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, είναι ιδιαίτερα έντονος, αν και σε γενικές γραμμές καθορίζεται από 

κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό υπόβαθρο της κάθε χώρας. 

Όμως, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην επίτευξη της ποιότητας στα 

εκπαιδευτικά συστήματα, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ, σύμφωνα με τον Deming,  

αφορά την αποδοχή και την υιοθέτηση νέων διοικητικών και παιδαγωγικών 

αντιλήψεων, που θεωρούνται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων 

προκλήσεων. Επίσης, θεωρείται σημαντική η συνεχής και συνεπής προσπάθεια 

βελτίωσης της αποδοτικότητας των μαθητών και αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολλοί μελετητές, επίσης, θεωρούν σημαντική την 

τάση ελαχιστοποίησης του κόστους των σχολικών μονάδων, ενώ δίνουν έμφαση και 

στην ανεξαρτητοποίηση από τον καθιερωμένο τρόπο χρήσης των μεθόδων 

αξιολόγησης.  

Στο ίδιο πλαίσιο θεωρείται σημαντική η διαρκής ανάπτυξη εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της 

υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα 

δίνεται σημαντική έμφαση και στη διαμόρφωση μίας αποτελεσματικής ηγεσίας, η 

οποία θα μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία τα σύγχρονα προβλήματα που 

προκύπτουν. Επίσης, πολλοί μελετητές επισημαίνουν την ανάγκη απόρριψης 

πρακτικών πρόκλησης φόβου και εκτόξευσης απειλών, καθώς ενισχύουν τα 

κρούσματα σχολικής βίας και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σύγχρονων 

σχολικών μονάδων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δίνεται έμφαση στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και στην 

κατάργηση προτύπων εργασίας και ποσοτικών στοιχείων, που αλλοιώνουν τη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων (Κατσαρός, 2008).  
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Οι σύγχρονες απαιτήσεις καθιστούν παράλληλα αναγκαία την απόρριψη στόχων 

για την βελτίωση την απόδοσης των μαθητών, χωρίς την προβολή των απαιτούμενων 

προτάσεων, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται εκτός των άλλων και στην επιβράβευση 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τα απαιτούμενα 

κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά, 

όμως, με τον τρόπο αυτό δίνεται ώθηση στην ενθάρρυνση της  συνεχούς εκπαίδευσης 

και τα κίνητρα κατ’ αυτό τον τρόπο λειτουργούν ως μέσα αυτοβελτίωσης 

(Δαμανάκης κα, 2006).   

Στην προσπάθεια αυτή διαμορφώνεται η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (εφεξής 

αναφερόμαστε στον όρο αυτό ως ΑΜΣ), η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της 

πολιτικής για την απασχόληση και της διαδικασίας του Λουξεμβούργου (Νοέμβριος 

1997). Μέσω της ΑΜΣ παρέχεται ένα καινούριο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 

ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία αξιολογούνται μεταξύ τους προκειμένου να 

συγκλίνουν οι εθνικές πολιτικές και να επιτευχθούν ορισμένοι κοινοί ευρωπαϊκοί 

στόχοι (Δαμανάκης κα, 2006).  

Η ΑΜΣ επιχειρεί μεταξύ άλλων και την εφαρμογή κοινής εκπαιδευτικής 

πολιτικής με βάση τους στόχους της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), οι οποίοι έχουν 

προαναφερθεί. Η συγκεκριμένη μέθοδος στηρίζεται στην προσαρμογή των βασικών 

αρχών στις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές, τον προσδιορισμό αναβαθμισμένων 

ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, τον από κοινού καθορισμό κατευθυντήριων 

γραμμών για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής και την υλοποίηση των στόχων  

της και την περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των επιδόσεων 

των κρατών μελών. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο δίνεται ιδιαίτερη ώθηση στην προώθηση της αποκέντρωσης 

στον εκπαιδευτικό χώρο. Με την προώθηση της αποκέντρωσης στα περισσότερα 

εκπαιδευτικά συστήματα διευκολύνεται η υλοποίηση του συστήματος για τον 

εκδημοκρατισμό τους και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής. Η 

αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης καθορίζεται από το μοντέλο 

ρύθμισης του αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος (Bullock & Thomas, 

1997).  

Η προώθηση της αποκέντρωσης στον χώρο της εκπαίδευσης  παρουσιάζεται τα 

τελευταία 20 χρόνια (Foskett & Lumby, 2003). Με την εφαρμογή της αποκέντρωσης 

δίνεται έμφαση στην αποκέντρωση των εξουσιών, που, περιλαμβάνουν το αναλυτικό 

πρόγραμμα, την κατανομή των διαθέσιμων κρατικών πόρων, τον μαθητικό 
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πληθυσμό, το ανθρώπινο δυναμικό και την αξιολόγηση. Η αποκέντρωση, όμως, δεν 

εφαρμόζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο και για τον λόγο αυτό υπάρχουν διαφορετικές 

μορφές εφαρμογής της στα διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. 

Ουσιαστικά, η μεταφορά εξουσιών από κεντρικό σε περιφερειακό επίπεδο 

καθορίζεται από το περιβάλλον δραστηριοποίησης τους και από τις τοπικές ανάγκες 

(Bullock & Thomas, 1997). 

Στο παρακάτω διάγραμμα διαφαίνεται ο τρόπος με τον οποίο διευκολύνεται η 

αποκέντρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ειδικότερα, στην κορυφή της 

πυραμίδας βρίσκεται το κράτος, που διαδραματίζει ταυτόχρονα εκπαιδευτικό, 

συντονιστικό και ρυθμιστικό ρόλο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δύο διαφορετικά 

είδη εκπαιδευτικών συστημάτων, το συγκεντρωτικό και το αποκεντρωμένο. Το 

συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα διακρίνεται για τον γραφειοκρατικό και 

ιεραρχικό χαρακτήρα του και χαρακτηρίζεται ως αποσυγκεντρωμένο. Αντίθετα, το 

αποκεντρωμένο σύστημα, βασίζεται στη ρύθμιση μέσω της αγοράς. Στη βάση της 

πυραμίδας βρίσκονται ο εκπαιδευτικός, οι μαθητές και οι γονείς. Οι εκπαιδευτικοί 

προσεγγίζονται ως  λειτουργοί και  επαγγελματίες, ενώ αντίθετα, οι μαθητές και οι 

γονείς χαρακτηρίζονται ως υποταγμένοι καταναλωτές   

 

Διάγραμμα 2.  – Σχέση κράτους – εκπαιδευτικών – κοινωνίας 

 

 Πηγή : Νέα Παιδεία, 2012 
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Ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η σύνδεση του εκδημοκρατισμού με τη 

διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην πρόσβαση στη 

γνώση και προωθώντας και τον κοινωνικό εκδημοκρατισμό.  

Στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης εντάσσεται και η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση 

και των διαφορετικοτήτων, αποτρέποντας την ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων. 

Επιπλέον, βασική προϋπόθεση του εκδημοκρατισμού θεωρείται και ο διάλογος, ενώ 

έμφαση δίνεται και στον βαθμό συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων όλων των 

εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική  διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι η 

διαβούλευση μπορεί να επιτύχει την αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών 

ζητημάτων, παρόλο, όμως, που ο συγκεντρωτικός και εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για 

την εδραίωση του εκδημοκρατισμού στο υπάρχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

(Δαμανάκης, 2006). 

Ταυτόχρονα, έμφαση πρέπει να δοθεί  στη σημασία  της κοινωνικής συμμετοχής, 

με απώτερο στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αποτροπή 

πρόκλησης συγκρούσεων, που θα λειτουργήσουν εις βάρος της αποτελεσματικής 

σχολικής λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ρόλος των κοινωνικών 

εταίρων, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν και να στηρίξουν τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών. Η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους προωθεί την κοινωνική 

συμμετοχή και διευκολύνει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με βάση τις 

ανάγκες και τις προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών. Ο ρόλος αυτής της συνεργασίας 

είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για τον 

σχεδιασμό των μηχανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων 

(Δαμανάκης, 2006).   

 Είναι σαφές ότι το σχολείο πρέπει να είναι ανοικτό προς την κοινωνία, 

διευρύνοντας την αλληλεπίδραση τους και την κάλυψη των αναγκών τους. Ο τρόπος 

διεύρυνσης του ανοίγματος των σύγχρονων σχολικών μονάδων στην κοινωνία θα 

πρέπει να διακρίνεται για τον προοδευτικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους, 

δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία ενίσχυσης του αποκεντρωτικού χαρακτήρα του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Εκτός, από την αποκέντρωση, επίσης, δίνεται 

έμφαση στην κοινωνική λογοδοσία - κατά την οποία ο λογοδοτών λογοδοτεί στην 

ίδια την κοινωνία, κι όχι στο κράτος - και τη δημοκρατική συμμετοχή, ενισχύοντας με 
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τον τρόπο αυτό την αναγκαιότητα παρέμβασης και ουσιαστικής συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων στα εκπαιδευτικά δρώμενα (Κατσαρός, 2008) .  

Η διασφάλιση της συνεργασίας κοινωνικών εταίρων – σχολικής ηγεσίας και 

εκπαιδευτικών αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος, την αποτροπή συγκρουσιακών 

καταστάσεων αλλά και φαινομένων σχολικής διαρροής και αποτυχίας. Για τον λόγο 

αυτό είναι αναγκαίες οι σωστά σχεδιασμένες και στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις, 

που θα υλοποιήσουν τους στόχους του σύγχρονου ανοικτού στην κοινωνία σχολείου 

(Caldwell & Spinks, 1998). 

Για τον λόγο αυτό πρέπει, επίσης, να επισημανθεί η αξία του ρόλου της 

αποκέντρωσης και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων στους κοινωνικούς εταίρους και 

στα περιφερειακά όργανα, με βάση την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και την 

κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών και των 

σχολικών τους μονάδων. Η αναγκαιότητα της αποκέντρωσης αφορά, κυρίως, τη λήψη 

των αποφάσεων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής λογοδοσίας και  

στην τόνωση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών. Η ενίσχυση του ρόλου της 

αποκεντρωμένης εκπαίδευσης βασίζεται στην ενίσχυση του ρόλου και στην ενεργό 

συμμετοχή των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής αλλά και στην επίτευξη της 

αυτοτελούς λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό, επίσης, 

περιορίζεται σημαντικά ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας των 

σχολικών μονάδων, ενώ, κατά συνέπεια, γίνεται κατανοητή η ανάγκη σωστής 

αξιοποίησης των αυξημένων πόρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 

(Κατσαρός, 2008). 

Όμως, πολύ συχνά οι σχολικές μονάδες πρέπει να βρουν τρόπους αντιμετώπισης 

των διαφόρων δυσλειτουργιών, καθιστώντας αναγκαία την άσκηση εσωτερικής 

πολιτικής. Οι σημαντικότερες από αυτές τις δυσλειτουργίες, που υποβαθμίζουν τη 

λειτουργία των σύγχρονων σχολικών μονάδων πηγάζουν από τα ιδιαίτερα 

πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, από την ενίσχυση των 

κρουσμάτων σχολικής βίας, αλλά και από την υλικοτεχνική υποδομή και το 

ανθρώπινο δυναμικό. των σχολικών μονάδων. Επίσης, έμφαση δίνεται στον ρόλο, 

που διαδραματίζουν ο τύπος των σχολικών μονάδων και ο τρόπος παρουσίας τους 

στις τοπικές κοινωνίες, ενώ, επίσης, έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων (Ζαμπέτα, 1994). 
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Μπορεί, λοιπόν, οι σχολικές μονάδες να μπορούν να διαμορφώσουν και να 

ασκήσουν την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, όμως, δεν έχουν απεριόριστες 

αρμοδιότητες.   

 Η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, ουσιαστικά, ασκείται από τους διευθυντές 

των σχολικών μονάδων και τον σύλλογο διδασκόντων, οι οποίοι καλούνται να 

λάβουν σημαντικές αποφάσεις (Μαυρογιώργος, 1999). Παρόλα αυτά, η 

συγκεντρωτική λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δίνει απλά στις 

διευθυντικές θέσεις τη δυνατότητα εκτέλεσης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Ταυτόχρονα, αισθητή είναι η αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης  

καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αξιοποίηση νέων διδακτικών 

μεθόδων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, ενώ, επίσης, δύσκολη θεωρείται και η 

διαμόρφωση καινοτόμου επαγγελματικής κουλτούρας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

(Μαυρογιώργος, 1999).  

Τέλος, υποστηρίζεται ότι «για να μπορέσει η εκπαιδευτική μονάδα να γίνει 

φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, απαιτείται ένας νέος 

οργανωτικός σχεδιασμός, με κυρτότερη έμφαση όχι τόσο στα οργανωτικά, 

γραφειοκρατικά, σχήματα (επιτροπές, κλπ), αλλά σε θέματα συνεργασίας, 

συμμετοχής, συλλογικότητας, έρευνας και δράσης σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

μονάδας» (Μαυρογιώργος, 1999).  

Στην προσπάθεια αυτή το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο 

 το τριετές σχέδιο για την Εκπαίδευση: «Πλαίσιο κατευθύνσεων και προτάσεις» 

(2017-2019), στόχος του οποίου είναι ο εξορθολογισμός του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του. Στο 

επίκεντρο της προσπάθειας αυτής βρίσκεται η διασφάλιση της παιδαγωγικής 

αυτονομίας της σχολικής μονάδας, η απαλλαγή της από το βάρος της γραφειοκρατίας 

και η αυτοξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας – επιλογές που βρίσκονται στο 

πνεύμα των προσεγγίσεων του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την 

Ανάπτυξη (εφεξής θα αναφερόμαστε στον όρο αυτό ως ΟΟΣΑ). Στο χρονοδιάγραμμα 

του συγκεκριμένου σχεδίου σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται τον 

Οκτώβριο του 2017 η Δημοσίευση της νέας Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, 

η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός νέου μοντέλου 

αποκεντρωμένης εκπαίδευσης για την Ελλάδα, μεθόδους για την εφαρμογή της 

σχολικής αυτό-αξιολόγησης, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού συστήματος, βελτίωση της συνάφειας των μαθησιακών 
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αποτελεσμάτων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, 

και γενικές μεθόδους αποτίμησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και της 

χρηματοδότησης που αφιερώνεται στην εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα όρια του 

μεσοπρόθεσμου προγράμματος. 
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2
ο
 Κεφάλαιο 

 

Η οικονομική κρίση και η επιρροή της στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

2.1 Εισαγωγή 

 Στο σύγχρονο ελληνικό σύστημα παρατηρούνται αρκετές δυσλειτουργίες, οι 

οποίες διαταράσσουν την συνοχή των σχολικών μονάδων και δημιουργούν 

προβλήματα στον τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου. Η παιδεία1 αποτελεί 

δημόσιο αγαθό, αλλά παρόλα αυτά η οικονομική κρίση αποτελεί τον βασικότερο 

παράγοντα περιορισμού των κρατικών δαπανών για την παιδεία και αιτία 

υποβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενώ, επίσης ως 

επακόλουθο αυτών, ενισχύονται οι κοινωνικές ανισότητες. Οι δυσλειτουργίες αυτές 

σε συνδυασμό και με άλλες, σε αρκετές περιπτώσεις ενισχύουν την επαγγελματική 

δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών και το εργασιακό τους άγχος, γεγονός που έχει 

εμφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην συνολική λειτουργία των σχολικών μονάδων.  

 Κατανοώντας, λοιπόν, την σημασία της οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές 

επιπτώσεις που αυτή επιφέρει  στον χώρο της εκπαίδευσης, στη συνέχεια θα αναλυθεί 

η έννοια της κρίσης και θα παρουσιαστεί η επιρροή της οικονομικής κρίσης των 

τελευταίων ετών στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων σχολικών μονάδων, 

αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τα έντονα προβλήματα που δημιουργούνται. 

Επίσης, μέσω  της παρουσίασης των επιπτώσεων της οικονομική κρίσης θα 

κατανοηθεί και η ανάγκη ουσιαστικής ενεργοποίησης και λήψης πρωτοβουλιών από 

τους ίδιους τους σχολικούς διευθυντές. 

 

 

 

2.2 Η επιρροή της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση 

2..2.1  Η έννοια της κρίσης 

                                                           
1 Ο όρος παιδεία αποτελεί ευρύτερη έννοια από την εκπαίδευση. Στόχος της παιδείας 

είναι η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών, ψυχικών και 

σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου, η ολοκλήρωση του ανθρώπου, η καλλιέργεια της 

ανθρωπιάς του, η κοινωνικοποίησή του. Παιδεία τελικά σημαίνει πολύπλευρη μόρφωση 
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Η κρίση αποτελεί μία βασική έννοια στο πολιτικό λεξιλόγιο στη σύγχρονη 

εποχή, αν και δύσκολα μπορεί να ενσωματωθεί στην πολιτική θεωρία. Μπορούμε να 

σκεφτούμε πολιτικά για την κρίση με την υιοθέτηση μίας πραγματιστικής προοπτικής 

που επικεντρώνεται στο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την κρίση ως εννοιολογικό 

εργαλείο για την καθοδήγηση των αποφάσεων και το συντονισμό ενεργειών. Η κρίση 

αποτελεί μία αντανακλαστική ιδέα, η οποία προωθεί την ενεργό συμμετοχή όλων 

όσων εμπλέκονται σε αυτή. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να κατανοηθεί η έννοια της 

κρίσης ως πολιτικής δράσης και ως κοινωνικής αλλαγής. Η κρίση οδηγεί σε 

πολιτικούς κινδύνους αλλά και σε ευκαιρίες που προωθούν την αξιοποίηση τους από 

την ελίτ και την απελευθερωτική τους κυκλοφορία από τις μάζες.  

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτική διάσταση που δίνεται στον 17ο 

αιώνα από τον Koselleck. Η σύγχρονη κρίση αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες 

εντάσεις των σύγχρονων κοινωνιών, αποδεικνύοντας τις ανατροπές και τις 

διακυμάνσεις της ιστορικής ανάγκης και της κοινωνικής πολυπλοκότητας. 

Ουσιαστικά η έννοια της κρίσης στις σύγχρονες κοινωνίες εξαρτάται από μία 

ορισμένη ικανότητα για τη συνείδηση της κρίσης, όπως για παράδειγμα την 

ικανότητα να εντοπίσουμε την κρίση και να αναλάβουμε δράση. Επίσης η έννοια της 

κρίσης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την κατανόηση της σχέσης του ατόμου με 

το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

Οι επιπτώσεις της κρίσης σήμερα πολλαπλασιάζονται και για τον λόγο αυτό 

είναι σημαντικό να βρεθούν μηχανισμοί διαχείρισής της, σύμφωνα με τις προσδοκίες 

των ατόμων που πλήττονται από την κρίση. Κατά τη διαδικασία της αντιμετώπισης 

συγκεκριμένων συμπτωμάτων της κρίσης, οι συμμετέχοντες συχνά καλούνται να 

κατανοήσουν τον  κοινωνικό τους κόσμο με βάση έναν νέο τρόπο, που καθορίζεται 

από τον επαναπροσδιορισμό και την ανασύσταση των αντικειμένων που τον  

συνθέτουν. Ουσιαστικά η κρίση κατανοείται με βάση τις προσδοκίες και τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων που πλήττονται από αυτή.  

 Οι ριζοσπάστες στοχαστές του 18ου αιώνα δίνουν έμφαση στην αιτιολόγηση 

της κρίσης με βάση την προσέγγιση της δομής της κοινωνίας και τονίζουν ότι η κρίση 

παρουσιάζεται με την ίδια περίπου διάσταση σε όλες τις μορφές κοινοτήτων.  

Έχει υποστηριχθεί ότι  η έννοια της κρίσης είναι ένα εννοιολογικό εργαλείο 

για τη μετατροπή της αντανακλαστικής συνείδησης του κοινωνικού μας κόσμου σε 

δράση, και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιδιώξουμε  μια ευρέως πραγματιστική  

προσέγγιση για να σκεφτόμαστε πολιτικά σχετικά με την κρίση και τις υποκείμενες 
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προϋποθέσεις της. Οι  κρίσεις μπορούν να είναι ευκαιρίες για την αμφισβήτηση των 

κοινωνικών δομών και να επιδιώκουν την πολιτική αλλαγή.  

Η αδυναμία, ωστόσο, κατανόησης της κρίσης βασίζεται στην ελλιπή γνώση 

για το ολοένα και πιο σύνθετο κοινωνικό περιβάλλον, αναγκάζοντας τους πολίτες και 

τους κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήμονες να προβληματιστούν για τους όρους 

της κοινωνικής συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό δίνεται έμφαση στην πολιτική 

θεώρηση της έννοιας της κρίσης, η οποία εμφανίζεται από την αρχαιότητα αλλά στη 

σύγχρονη εποχή προσεγγίζεται και κατανοείται με διαφορετικό τρόπο και σύμφωνα 

με το πώς την αντιλαμβάνονται όσοι πλήττονται από αυτή. 

 

2.2.2 Η επιρροή της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Η οικονομική κρίση που έπληξε τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, επέφερε 

όπως ήταν αναμενόμενο ριζικές ανατροπές τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό 

επίπεδο. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν αλλαγές στη λειτουργία της ελληνικής 

κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Τα δύο αυτά επίπεδα είναι πλήρως 

αλληλένδετα μεταξύ τους, καθώς η ατομική ζωή κάθε ανθρώπου δομείται πάνω στην 

εργασία του η οποία εξαρτάται και από την οικονομική επιφάνεια. 

Από τη μία πλευρά οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της 

Ελλάδας περιλαμβάνουν την εκτίναξη της ανεργίας, την επιδείνωση της ψυχικής 

υγείας των ανθρώπων καθώς και την υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και της ζωής. Ο άνθρωπος συνεχώς νιώθει την ανάγκη να εργάζεται σε 

ένα σταθερό περιβάλλον. Η οικονομική κρίση αύξησε την ανεργία στην Ελλάδα και 

μετέτρεψε αυτή την σταθερότητα σε πλήρη αβεβαιότητα, κάνοντας τους ανθρώπους 

να αισθάνονται ανασφάλεια, απογοήτευση και να αναβάλλουν τα επαγγελματικά τους 

σχέδια για όσο χρειαστεί.  Το εργατικό δυναμικό περιορίζεται διαρκώς εξαιτίας του 

περιορισμένου αριθμού θέσεων εργασίας και της δραματικής συρρίκνωσης του 

επιχειρησιακού τομέα που δημιουργεί η οικονομική κρίση.  

Η άσκηση μίας εργασίας πέρα από την παραγωγικότητα αποτελεί βασικό 

στοιχείο και της προσωπικότητας του ανθρώπου. Πολλές έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά καιρούς μάλιστα αποδεικνύουν τις επιπτώσεις της ανεργίας 

και κατ’ επέκταση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των Ελλήνων.  

Παρατηρείται ότι τα άτομα που παραμένουν ανενεργά από την αγορά εργασίας 

παρουσιάζουν συμπτώματα ψυχικών διαταραχών όπως κατάθλιψη, αυτοκτονίες και 

ανθρωποκτονίες (Marmot & Bell, 2009). Συγκεκριμένα η έρευνα του ΕΠΙΨΥ δείχνει 
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ότι τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης οικονομικής δυσκολίας 

εμφανίζουν  τριπλάσιο ποσοστό κατάθλιψης (21%) και τριπλάσιο ποσοστό ιδεών 

αυτοκτονίας (21,2%) (ΕΠΙΨΥ, 2011). Η υποβάθμιση αυτή του επιπέδου υγείας 

υπολογίζεται ότι θα έχει άμεσες επιπτώσεις και στις μελλοντικές δαπάνες υγείας, οι 

οποίες αναμένονται να αυξηθούν με αντίστοιχη επιβάρυνση των ασφαλιστικών 

ταμείων.  

Εκτός από τον τομέα της υγείας, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 

κοινωνική ζωή εμπεριέχουν και την υποβάθμιση του τομέα της εκπαίδευσης και των 

αρχών που αυτή προάγει, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των 

ταξικών διαφοροποιήσεων. Ο τομέας αυτός προφανώς και δεν έμεινε αλώβητος από 

την οικονομική κρίσης που έπληξε την Ελλάδα και θα αναλυθεί διεξοδικά στην 

συνέχεια.  

Από την άλλη πλευρά οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον οικονομικό 

τομέα είναι εξίσου σημαντικές με τις κοινωνικές. Η μείωση ή η απουσία εισοδήματος 

σε αντίθεση με τον υψηλό πληθωρισμό που επικρατεί στην Ελλάδα δημιουργεί 

απώλειες στην ευημερία των ανθρώπων. Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών 

αυξάνονται γρήγορα σε αντίθεση με τα εισοδήματα που παραμένουν σταθερά, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η αγοραστική δύναμη και συμπεριφορά των καταναλωτών 

και το βιοτικό επίπεδο των ελληνικών νοικοκυριών συνεχώς να υποβαθμίζεται 

(Μαλλιάρης, 1990). 

Εξαιτίας της υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου, ένα μεγάλο τμήμα του 

πληθυσμού ωθείται σε καταστάσεις φτώχειας και πολλές φορές αναγκάζεται να 

μεταναστεύσει από και προς την Ελλάδα. Πρόκειται για τον όρο οικονομική 

μετανάστευση. Ο σημαντικότερος λόγος της είναι η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

διαβίωσης από τις τωρινές και η απόκτηση κοινωνικής ανεξαρτησίας. Οι επιπτώσεις 

της οικονομικής μετανάστευσης διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε 

χώρας που αποστέλλει ή υποδέχεται μετανάστες (Λυμπεράκη & Πελαγίδη, 2000). 

Παρατηρείται ότι οι χώρες αποστολής μεταναστών παρουσιάζουν ως επί το πλείστον 

θετικά αποτελέσματα εξαιτίας της ενίσχυσης της αγοράς εργασίας στην απασχόληση, 

την παραγωγή και τους μισθούς ενώ οι χώρες υποδοχής μεταναστών παρουσιάζουν 

ως επί το πλείστον αρνητικά αποτελέσματα καθώς η πλειοψηφία των 

μεταναστευτικών εκροών είναι άτομα νεαρής ηλικίας 25-40 ετών με αποτέλεσμα να 

αποδυναμώνεται η παραγωγικότερη τάξη και να αυξάνεται ο ηλικιωμένος πληθυσμός 

της χώρας (Λιανός, 2003). 
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Η δυσμενή αυτή κατάσταση της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με την 

ανεργία που προκαλεί η οικονομική κρίση οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των 

ανέργων, τη μείωση του αριθμού θέσεων εργασίας και των οικονομικών απολαβών 

και συνεπώς στη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό 

προτιμούνται φθηνές μορφές απασχόλησης, όπως ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, 

μερική ή εκ περιτροπής εργασία. Υπολογίζεται ότι το 2010 αυξήθηκαν σε ποσοστό 

61% οι συμβάσεις 18.713 εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση και 55,8% 

η εκ περιτροπής εργασία σε 7.540 εργαζομένους συγκριτικά με το 2009 

(Χαρδούβελης, 2011). 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε άμεσο αντίκτυπο και στον τομέα των 

επιχειρήσεων, με αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία και τις επιδόσεις τους. 

Παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη πτώση στη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, 

δυσκολία πρόσβασης σε πιστώσεις, μείωση του κέρδους και γενικότερα συρρίκνωση 

της κεφαλαιουχικής βάσης του επιχειρησιακού τομέα. Οι Έλληνες επιχειρηματίες 

εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που 

σχετίζονται με τους προμηθευτές, τους πελάτες και το εργατικό δυναμικό (Πουρνάρα, 

2012). Συνεπώς θα πρέπει να προβλέπουν αυτές τις δυσκολίες, να διακρίνουν τις 

ευκαιρίες και να διατηρούν υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, παρέχοντας 

παράλληλα προσιτές λύσεις στους καταναλωτές. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το ελληνικό χρέος συσσωρεύτηκε κατά τη 

δεκαετία του 1980, όταν από τα χαμηλότερα τότε μεταξύ των χωρών-μελών της 

μετέπειτα Ε.Ε. (28,6% του ΑΕΠ) εκτινάχτηκε στο 80,7% του ΑΕΠ το 1990. Τις 

επόμενες δεκαετίες συνέχισε να αυξάνεται αλλά με πιο αργούς ρυθμούς, φτάνοντας 

το 2016 στο 179% του ΑΕΠ. Η επιρροή του χρέους στην ελληνική οικονομία 

αποδίδεται στην αύξηση της κατανάλωσης και στη μείωση των παραγωγικών 

επενδύσεων. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα η ελληνική κρίση οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην τάση κατανάλωσης των Ελλήνων πέρα από τις δυνατότητες τους, 

μέσω της αξιοποίησης των χρημάτων που δανείζονταν οι ελληνικές κυβερνήσεις από 

τους ξένους.  

Με βάση, λοιπόν, τη δημιουργία του ελληνικού χρέους και την δημιουργία 

όλων εκείνων των συνθηκών που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, μπορεί να 

κατανοηθεί η επιρροή της σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας των Ελλήνων. 

Πριν την παρουσίαση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ελληνική 

εκπαίδευση πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξαν αρκετά προβλήματα και πριν από την 
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εμφάνισή της. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα αφορούσαν κατά κύριο λόγο 

τον γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας, την αδυναμία 

ικανοποίησης των βασικών αναγκών των σχολικών μονάδων και την έλλειψη 

κατάλληλής υλικοτεχνικής υποδομής 

Παρόλα αυτά, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και η υφεσιακή 

πολιτική που αυτή προώθησε, δημιούργησε ποικίλα προβλήματα, εντείνοντας κυρίως, 

την ανεργία και προκαλώντας την βίαιη συρρίκνωση του κράτους – πρόνοιας. Οι 

περιορισμένες δαπάνες για βασικούς κοινωνικούς τομείς, όπως η υγεία και η παιδεία,  

πλήττουν περισσότερο τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν 

αρκετές από αυτές στον κοινωνικό αποκλεισμό.  

 Στο πλαίσιο αυτό σημειώνονται ποικίλες κοινωνικές ανακατατάξεις, οι οποίες 

είναι αισθητές και στον χώρο της εκπαίδευσης, μέσα από τις διάφορες 

μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως 

διαφαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι μεταρρυθμίσεις έχουν επιχειρηθεί σε 25 

από τις 40 χώρες που έλαβαν μέρος σε σχετική έρευνα, ενώ σε 14 χώρες δεν 

προωθήθηκαν μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Τα στοιχεία αυτά έχουν αντληθεί από 

έρευνα της European Trade Union Committee for Education (εφεξής αναφερόμαστε 

στον όρο αυτό ως ETUCE. H ETUDE αποτελεί τον κοινωνικό εταίρο των 

εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον υπερασπιστή των συμφερόντων των 

εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) το 2012. Από τις 40 χώρες που 

συμμετείχαν στην έρευνα για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τομέα της 

εκπαίδευσης από το 2008 μέχρι το 2012, οι 14 ήταν εκτός της Ε.Ε και οι 26 κράτη – 

μέλη της Ε.Ε..  
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Διάγραμμα 3 - Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης

 

 

Όπως είναι φυσικό, η οικονομική κρίση αποτελεί βασικό παράγοντα της 

κατάρρευσης της κοινωνικής πολιτικής στον διεθνή χώρο, γεγονός που οδηγεί και 

στη μείωση των δαπανών στον χώρο της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την έρευνα της 

ETUCE, σε 22 χώρες η οικονομική κρίση ήταν αυτή η οποία προκάλεσε τη μείωση 

των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση (Διάγραμμα 4). 

 

Διάγραμμα 4 - Περικοπές των δαπανών για την εκπαίδευση
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Επιπλέον, στο Διάγραμμα 5 επιβεβαιώνονται ότι οι περικοπές αυτές είναι 

μεγαλύτερες στις χώρες, όπου εφαρμόζονται μνημονιακές πολιτικές, λόγω της 

παρέμβασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (εφεξής αναφερόμαστε στον όρο 

αυτό ως ΔΝΤ). Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται, η Λετονία με ποσοστό 55%, η 

Ρουμανία με ποσοστό 50% και η Ουγγαρία με ποσοστό 27,5%, ενώ στην τέταρτη 

θέση ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 20%.  

 

Διάγραμμα 5 - Παραδείγματα περικοπών στις δαπάνες για την εκπαίδευση

 

 

Επίσης, λόγω της οικονομικής κρίσης και των υφεσιακών πολιτικών, σε 14 

χώρες σημειώνονται μεταρρυθμιστικές αλλαγές οι οποίες οδηγούν στην 

ιδιωτικοποίηση της παιδείας, επισημαίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αδυναμία 

περιφρούρησης του δικαιώματος της δημόσιας και δωρεάν παιδείας σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης (Διάγραμμα 6). 
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Διάγραμμα 6 - Αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων μετά το 2008 

 

 

Στη συνέχεια, στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζονται οι χώρες εκείνες στις οποίες 

αποφασίστηκαν περικοπές των μισθών των εκπαιδευτικών, λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό περικοπών παρουσιάζεται στην χώρα μας και αγγίζει 

το 30%. Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2008-2012 

περικοπές κατά 100% στο επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης  (356€), το επίδομα 

διδακτικής προετοιμασίας  (10€), το επίδομα γάμου (35€), το επίδομα για μεταπτυχιακές 

σπουδές (45 με 75€) και η αποζημίωση για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (195€). 

 

Διάγραμμα 7 - Παραδείγματα χωρών που έγιναν περικοπές των μισθών στους 

εκπαιδευτικούς 
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Εκτός, όμως, από τις περικοπές στους μισθούς των εκπαιδευτικών, 

σημαντικές θεωρούνται και οι περικοπές στις συντάξεις των εκπαιδευτικών, που 

αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια από τις θέσεις εργασίας τους. Η Ελλάδα στην 

συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται στην 2η θέση μαζί με την Λιθουανία (με ποσοστό 

20%), αφήνοντας στην πρώτη θέση την Ουγγαρία (με ποσοστό 30%). 

 

Διάγραμμα 8 - Παραδείγματα χωρών που έγιναν περικοπές των συντάξεων στους 

εκπαιδευτικούς 

 

Η επιρροή της οικονομικής κρίσης είναι εμφανής και μέσα από την 

καταγραφή της μη αύξησης των ωρών των διδασκομένων μαθημάτων, 

αποδεικνύοντας την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα αδυνατεί να προσαρμοστεί στις εξελίξεις και τις ανάγκες της εποχής, με 

αρνητικό αντίκτυπο στην  ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης  

 

Διάγραμμα 9 - Αύξηση των ωρών των διδασκόμενων μαθημάτων 
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Στο Διάγραμμα 10 παρουσιάζεται, επίσης το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο 

προωθείται ως απαραίτητο αντίμετρο η αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας των 

εκπαιδευτικών, λόγω του περιορισμένου αριθμού προσλήψεων των εκπαιδευτικών. 

Όπως διαφαίνεται και από το συγκεκριμένο διάγραμμα, αύξηση των συνολικών 

εργάσιμων ωρών των εκπαιδευτικών παρατηρείται σε 12 χώρες.   

 

Διάγραμμα 10 – Αύξηση των συνολικών εργάσιμων ωρών 

 

 

Επιπλέον, όπως διαφαίνεται και στο Διάγραμμα 11, στις 10 από τις 40 χώρες 

που έλαβαν μέρος στην έρευνα, πραγματοποιήθηκαν ακόμη και απολύσεις 

εκπαιδευτικού προσωπικού.  

 

Διάγραμμα 11 – Παραδείγματα απολυμένων εκπαιδευτικών 
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Ταυτόχρονα, λόγω των περικοπών των κρατικών δαπανών για τον τρόπο 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σε αρκετές χώρες αποφασίστηκαν συγχωνεύσεις 

ή καταργήσεις τμημάτων αλλά και ολόκληρων σχολικών μονάδων, προκειμένου να 

εξοικονομηθούν πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, με την χώρα μας να κατέχει 

κι εδώ υψηλή θέση (Διαγράμματα 12 και 13). 

Διάγραμμα 12 – Παραδείγματα συγχωνεύσεων σχολείων 

 

 

Διάγραμμα 13 – Παραδείγματα καταργήσεων σχολικών μονάδων 

 

 

Με βάση τα δεδομένα των παραπάνω διαγραμμάτων, είναι σαφής η έντονη 

επιρροή της οικονομικής κρίσης στον τρόπο οργάνωσης των εκπαιδευτικών 
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συστημάτων, λειτουργίας των σχολικών μονάδων και σχεδιασμού και υλοποίησης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Engle & Black, 2008) 

Ειδικότερα, στον ελλαδικό χώρο στον τομέα της εκπαίδευσης, οι 

περισσότερες δυσλειτουργίες που προκαλεί η οικονομική κρίση και η εφαρμογή 

μνημονιακών πολιτικών αναφέρονται κατά κύριο λόγο στη μείωση των κρατικών 

πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των διαφόρων σχολικών μονάδων.  

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων ή τις 

καταργήσεις τμημάτων που παρατηρούνται στα χρόνια της κρίσης, αλλά και στα 

έντονα προβλήματα που εμφανίζονται σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς των μαθητών 

από και προς τον χώρο του σχολείου για τους μαθητές που καλούνται να διανύσουν 

μεγάλες αποστάσεις καθημερινά. Η οικονομική κρίση, επίσης, θεωρείται βασικός 

παράγοντας μείωσης του αριθμού προσλήψεων των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, γεγονός που οδηγεί και στην γενικότερη 

υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χαρακτηριστικά, οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις της χώρας μας αναφέρουν ότι την περίοδο 2008-2012, ο ετήσιος αριθμός 

προσλήψεων των εκπαιδευτικών έχει μειωθεί κατά 88%. 

Τα προβλήματα αυτά, που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, υποβαθμίζουν παράλληλα και την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, σε συνδυασμό με την οικονομική εξαθλίωση 

αρκετών κοινωνικών ομάδων, τα προβλήματα αυτά ενισχύουν την αβεβαιότητα, την 

ανασφάλεια και το άγχος των μαθητών και προωθούν την εμφάνιση κρουσμάτων βίας 

και επιθετικής συμπεριφοράς (Barajas et al, 2007). 

Επακόλουθο όλων των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι η χώρα μας ήταν η 

μοναδική απ’ όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην προαναφερθείσα έρευνα, στην 

οποία καταγράφηκαν παράλληλα προβλήματα σχετικά με την πρόσληψη και 

παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία και καταγράφηκαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

εγκατέλειψαν την θέση τους και την χώρα τους για να εργαστούν στο εξωτερικό ως 

δάσκαλοι ή ακόμα και δεν άλλα επαγγέλματα.  

Σε γενικές γραμμές, η οικονομική κρίση αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής μας πραγματικότητας και 

ουσιαστικά ένα εννοιολογικό εργαλείο για την καθοδήγηση και τον συντονισμό των 

αποφάσεων για τον τρόπο σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Milstein, 

2015).  
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2.3 Προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική κρίση στα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 

Μέσα από όλα όσα παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη υποενότητα, είναι  

σαφής η επιρροή της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική πολιτική του ελληνικού 

κράτους και κυρίως στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στην ενότητα 

αυτή θα εξειδικευτεί η επιρροή της οικονομικής κρίσης, δίνοντας έμφαση στον χώρο 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Όπως είναι γνωστό, λόγω της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια 

εντείνεται το φαινόμενο της οικονομικής εξαθλίωσης, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται 

και ο τομέας της εκπαίδευσης και να υποβαθμίζονται τα ακαδημαϊκά επιτεύγματά 

(Engle & Black, 2008). Πιο συγκεκριμένα,  η εφαρμογή  των μνημονιακών πολιτικών 

εντείνει τις παρακάτω δυσλειτουργίες στους τομείς στον χώρο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, που αφορούν τον θεσμό των ολοήμερων σχολείων, τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας, αλλά και τις πρακτικές μεταφοράς των 

μαθητών. Επίσης, σημαντικά προβλήματα, όπως ήδη επισημάνθηκε θεωρούνται η 

αύξηση των τάξεων υποδοχής των αλλοδαπών μαθητών, οι μειώσεις των απολαβών 

των εκπαιδευτικών, οι περιορισμένες προσλήψεις εκπαιδευτικών αλλά και ο τρόπος 

οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών (Ντολιοπούλου, 2015).  

Τις επιπτώσεις, όμως, της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

και στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της μελέτησε και η πρόσφατη 

έρευνα (2016) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος 

Teacher suppΟrt Confronting Social INequalities (εφεξής αναφερόμαστε στον όρο 

αυτό ως TOCSIN). Το πρόγραμμα αυτό, ορμώμενο από τις εκτιμήσεις της Eurostat 

για το 2014, σύμφωνα με την οποία περισσότερο από το ένα τρίτο του ελληνικού 

πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, θέτει ως προτεραιότητά του τη 

διερεύνηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των 

υφεσιακών πολιτικών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται 

έμφαση στην προσπάθεια ανίχνευσης, καταγραφής και ανάλυσης των προβλημάτων 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά λόγω της διεύρυνσης των 

κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Επίσης, θεωρείται σημαντική η 

αξιολόγηση των πρακτικών που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την επιτυχή 

διαχείριση τους.  
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Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, λοιπόν,  ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα 

που εμφανίζονται στη συμμετοχή των παιδιών στις εκδρομές ή σε άλλες σχολικές 

δραστηριότητες, αλλά και στη σίτιση, την υπόδηση και την ένδυση των μαθητών. Για 

τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προχωρούν σε 

μείωση της γραφικής ύλης και των άλλων υποστηρικτών υλικών, στην καλλιέργεια 

συνεργασίας με άλλους φορείς και με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στον σχεδιασμό 

πολλές φορές προγραμμάτων συναισθηματικής υποστήριξης μαθητών (Gouvias et al, 

2012) 

Είναι σαφές ότι απαιτείται η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και 

έγκαιρης παρέμβασης στον χώρο των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συναισθηματική ισορροπία των μικρών 

μαθητών και να προωθηθεί η ισότιμη πρόσβασή τους στη γνώση. Άλλωστε, όπως 

υποστηρίζεται, «το σχολικό περιβάλλον αποτελεί έναν πολύτιμο χώρο για τον 

έγκαιρο εντοπισμό των ανισοτήτων και των αντιξοοτήτων, προκειμένου οι 

κατάλληλες παρεμβάσεις να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στο πρώιμο κιόλας 

στάδιο, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνικο-συναισθηματική ευημερία και η 

εκπαιδευτική πρόοδος των παιδιών – ειδικά αυτών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου» (Κακανά, κα, 2016). 

 Σε γενικές γραμμές, οι επιπτώσεις της κρίσης αποτυπώνονται σε όλους τους 

εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται το 

εκπαιδευτικό έργο και να παρουσιάζονται σοβαρές δυσλειτουργίες στην πρόσκτηση 

της γνώσης. Για τον λόγο αυτό στη συνέχεια θα μελετηθεί ο ρόλος της σχολικής 

ηγεσίας στην αντιμετώπιση αυτών των δυσλειτουργιών, ενώ, μέσω της υλοποίησης 

της ποιοτικής έρευνας θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν οι αντιλήψεις 

σχολικών ηγετών της Κεντρικής Μακεδονίας. 
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3
ο
 Κεφάλαιο  

 

Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας 

 

3.1 Εισαγωγή  

Στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας, παρουσιάζονται ποικίλες μεταβολές σε 

όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών και 

η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών οδηγούν σε εκσυγχρονισμό και αναθεώρηση της 

σύγχρονης πραγματικότητάς. Με τον τρόπο αυτό οι παραδοσιακές αξίες 

εκσυγχρονίζονται και προκειμένου να διατηρήσουν αναλλοίωτο τον χαρακτήρα τους 

απαιτείται να προσαρμοστούν στους ρυθμούς της σύγχρονης εποχής.   

 Σε αυτό το εκσυγχρονισμένο περιβάλλον αναδεικνύεται η σημασία του 

σχολείου, που προσπαθεί να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες, για να υλοποιήσει τον 

ρόλο του και να διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Η εκπαίδευση αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα γνώσης και καλείται να διαμορφώσει 

τον τρόπο λειτουργίας της, με βάση τις μεταβολές που σημειώνονται στη σύγχρονη 

εποχή. Όμως, στο αντιφατικό αυτό περιβάλλον, που επιβάλλει την αναθεώρηση του 

τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, αναγκαία είναι και η 

διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

 Ειδικότερα, η σχολική ηγεσία είναι αυτή, που πρέπει να αναπροσαρμόσει τις 

θεωρίες της και να εκσυγχρονίσει τον τρόπο διοίκησης των σχολικών μονάδων. 

Υπάρχουν ποικίλα μοντέλα σχολικής ηγεσίας, τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της κάθε εποχής και των τοπικών κοινωνιών. Για 

τον λόγο αυτό στην σύγχρονη εποχή, στην οποία είναι έντονη η υφεσιακή πολιτική, 

θεωρείται ότι πιο αποτελεσματικό μπορεί να θεωρηθεί το ολιστικό μοντέλο. Στη 

συνέχεια, λοιπόν, θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες θεωρίες και θα ερμηνευθεί η 

σημασία του ολιστικού μοντέλου.  

 

3.2 Θεωρίες σχολικής ηγεσίας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο σύγχρονο περιβάλλον της αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών και της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων δίνεται η δυνατότητα 

ενίσχυσης των απαιτήσεων των πολιτών και άσκησης πίεσης για την παροχή 
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ποιοτικών υπηρεσιών. Είναι εμφανές ότι οι ποικίλες αλλαγές που σημειώνονται στον 

τρόπο λειτουργίας των οργανισμών δημιουργούν ένα σύγχρονο, δυναμικό και 

σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η αποτελεσματικότητα του 

τρόπου λειτουργίας τους, η ευέλικτη παρουσία τους και η επιτυχής διαχείριση των 

διαφόρων κινδύνων καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση των άυλων και υλικών 

πόρων που διαθέτουν και επιβάλλουν την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους 

πλεονεκτήματος στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους και στον τρόπο 

υλοποίησης των στόχων τους (Appelbaum et al, 2003).  

Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία ηγετών, οι 

οποίοι θα μπορούν να «ηγούνται και να διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό κλίμα μέσα στο 

εργασιακό περιβάλλον ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυμητή συμπεριφορά και 

δυναμικότητα από τη μεριά των εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων» 

(Μπουραντάς, 2002). Ουσιαστικά, η διαφοροποίηση των διαφόρων οργανισμών 

βασίζεται στη νοοτροπία και στην κουλτούρα που καλλιεργούνται από τις ηγετικές 

ομάδες των οργανισμών και λειτουργούν ως βασικό κίνητρο για την ενεργοποίηση 

του ανθρωπίνου δυναμικού τους (Ζαβλανός, 2002).  

Η έννοια της ηγεσίας αναφέρεται στην ικανότητα των διοικητικών στελεχών 

των οργανισμών να ενεργοποιήσουν  και να παρωθήσουν το ανθρώπινο  δυναμικό 

των οργανισμών στην αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, 

αποδεικνύοντας ότι ο τρόπος λειτουργίας της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών και την υλοποίηση των στόχων τους (Τρικοίλη, 

2008). Η δυνατότητα της ηγεσίας να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ανθρώπινου 

δυναμικού και να ενισχύσει την ηγετική θέση των οργανισμών βασίζεται στην 

ικανότητα της να κερδίσει την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση, τη δέσμευση των 

εργαζομένων και να πετύχει την αύξηση της αποδοτικότητας τους (Lussier et al, 

2010).   

Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι η αποτελεσματικότητα του τρόπου 

διαχείρισης των διαφόρων θεμάτων από την ηγεσία των οργανισμών καθορίζεται από 

την ικανότητα των ηγετικών στελεχών. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην ικανότητά 

τους «να διαθέτουν τις συγκεκριμένες ηγετικές ικανότητες και χαρακτήρα, ούτως 

ώστε να ασκούν στην πράξη τη συγκεκριμένη ηγετική συμπεριφορά, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνουν συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα» (Μπουραντάς, 2005).  

Ταυτόχρονα είναι εμφανές ότι τα τελευταία χρόνια όπου η οικονομική κρίση 

και οι υφεσιακές πολιτικές οδηγούν σε αμφισβήτηση της θέσης και της λειτουργίας 
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των διαφόρων οργανισμών, η ηγεσία είναι αυτή που μπορεί να συμβάλει στην 

αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων, καλλιεργώντας συλλογικό όραμα, 

ενισχύοντας τη συνεργασία, αξιοποιώντας τις δεξιότητες του ανθρωπίνου δυναμικού 

και διαμορφώνοντας μία υγιή κουλτούρα. Για τον λόγο αυτό σήμερα οι περισσότεροι 

οργανισμοί εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην αξιοποίηση μίας εμπνευσμένης 

ηγεσίας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τους μηχανισμούς προσέλκυσης 

του ενδιαφέροντος και της αφοσίωσης των εργαζομένων, επιτυχούς διαχείρισης των 

διαφόρων θεμάτων και πλήρους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της 

εποχής μας. Με τον τρόπο αυτό, επίσης, διευρύνονται οι δυνατότητες υλοποίησης 

των στόχων των οργανισμών, με βάση πάντα την κουλτούρα και την εταιρική 

κοινωνική τους ευθύνη  (Ζαβλανός, 2002).  

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται  ποικίλες θεωρίες για τον τρόπο λειτουργίας 

της ηγεσίας, κυρίως, στον χώρο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και προτείνονται 

ποικίλα μοντέλα. Όπως επισημαίνεται,  τα μοντέλα ηγεσίας αφορούν το πώς οι ίδιοι 

οι ηγέτες κατανοούν και καθορίζουν τον ρόλο τους στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη λήψη των διαφόρων αποφάσεων. Υποστηρίζεται, 

επίσης, ότι στην εποχή μας τα παραδοσιακά μοντέλα ηγεσίας θεωρούνται 

αναποτελεσματικά και για τον λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η αντικατάσταση 

τους από εκσυγχρονισμένα μοντέλα, με περισσότερο δημοκρατικό χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, οι  σημαντικότερες θεωρίες σχολικής ηγεσίας είναι η διοικητική ή 

διαχειριστική, η οποία δίνει έμφαση: στην επιτυχή διεκπεραίωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και η εκπαιδευτική, η οποία έχει ως στόχο της 

την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και την  αναβάθμιση του σχολικού κλίματος. 

Επιπλέον, σημαντική θεωρείται η μετασχηματιστική, η οποία δίνει έμφαση στην 

παροχή υποστήριξης με εξατομικευμένο χαρακτήρα, στον προσδιορισμό των στόχων 

και στη δημιουργία οράματος και σχολικής κουλτούρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν επίσης η ηθική θεωρία σχολικής ηγεσίας, η οποία  εφαρμόζει τις αρχές 

του ηθικού κώδικα των ηγετών, και η συμμετοχική, η οποία προωθεί την καλλιέργεια 

κλίματος συνεργασίας και τη διαδικασία συμμετοχικής λήψης αποφάσεων.  

Η εγρήγορση της σχολικής ηγεσίας θεωρείται στην εποχή μας αναγκαία, λόγω 

των διαρκών προκλήσεων και μεταβολών, που επικεντρώνονται στην 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την ενίσχυση της μετανάστευσης, αλλά και στις 

αλλαγές που σημειώνονται σε οικογενειακές και κοινωνικές δομές. Στη συνέχεια 

αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κυριότερων μοντέλων σχολικής 
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ηγεσίας, έτσι ώστε να κατανοηθεί ο ρόλος τους, αλλά και η ανάγκη εκσυγχρονισμού 

τους. 

Η Μετασχηματιστική Ηγεσία, αποτελεί εκείνη την μορφή ηγεσίας, η οποία 

θεωρείται και περισσότερο αξιόπιστη τα τελευταία χρόνια στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η προσπάθεια αντιμετώπισης κάθε 

ατόμου ως ξεχωριστής προσωπικότητας, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων του. Κύριος στόχος αυτών των ηγετών είναι η προώθηση δυναμικών 

στόχων και η ενθάρρυνση όλων των υπολοίπων εκπαιδευτικών αλλά και όλων όσων 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι 

«ένας τέτοιος ηγέτης οφείλει να είναι αμερόληπτος, εύστοχος κριτής, να καθορίζει 

στόχους, προσδοκίες, διαδικασίες και παράλληλα να συμβουλεύεται τα μέλη του 

προσωπικού πριν παρθούν αποφάσεις, δίνοντας έτσι στο προσωπικό τη δυνατότητα 

να λάβει μέρος στη λήψη αποφάσεων» (Κιρκιγιάννη, 2011). 

Κύριο χαρακτηριστικό του Συναλλακτικού Μοντέλου Ηγεσίας αποτελεί η 

προσπάθεια ανταλλαγής σχέσεων ανάμεσα στους υφισταμένους και τον ηγέτη αλλά 

και η καλλιέργεια και η διαμόρφωση της άποψης για τις προσδοκίες των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία από αυτόν (Σαββίδης, 2013). 

Προτεραιότητά του αποτελεί η ενημέρωση όλων των υπολοίπων για τους στόχους 

του και για τη διάθεσή του να ανταμείψει την ενεργό συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και τη θετική τους παρουσία, αλλά και να διορθώσει πιθανά 

λάθη, που δημιουργούν προβλήματα στην επιτυχή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων. Επιπλέον, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου μοντέλου ηγεσίας 

θεωρείται η δόμηση μίας σαφούς συμφωνίας παροχής υπηρεσιών ανάμεσα στον 

ηγέτη και τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σε γενικές γραμμές,  οι ηγέτες που υιοθετούν τις βασικές αρχές του μοντέλου 

της συναλλακτικής ηγεσίας δίνουν έμφαση στη δράση τους και στην εξουσία, η οποία 

καθορίζεται από τη συγκεκριμένη θέση (Πασιαρδής, 2004). Όμως, επισημαίνεται ότι 

«το βασικότερο μειονέκτημα του μοντέλου αυτού είναι ότι δεν εξασφαλίζει 

μακροπρόθεσμη δέσμευση σε αξίες που προκύπτουν από την συναλλαγή μεταξύ 

ηγέτη και υφιστάμενου» (Bush, 2008)  

Το Επιμεριστικό Μοντέλο Ηγεσίας, χαρακτηρίζεται κυρίως από την 

αποδόμηση της διάκρισης, που παρατηρείται  μεταξύ των σχολικών ηγετών. Οι 

σχολικοί ηγέτες δίνουν έμφαση στην προσπάθεια αποποίησης των ευθυνών τους, 

σχεδιάζοντας παράλληλα μία ομάδα ουσιαστικών και πολύπλοκων γνώσεων. 



56 
 

Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην επίδειξη της δύναμής τους και όχι στην άσκηση 

ελέγχου, αποδεικνύοντας ότι «η προώθηση μιας πιο δυναμικής και αποκεντρωμένης 

προσέγγισης στην ηγεσία συνδέεται με τη σχολική βελτίωση» (Blase & Anderson, 

1995).  

Σύμφωνα τέλος με το κριτικό μοντέλο ηγεσίας, απαραίτητη είναι η ομόφωνη 

λειτουργία των σχολικών ηγετών και των υπολοίπων εκπαιδευτικών, προωθώντας τον 

διαμοιρασμό υπευθυνοτήτων και ιδεών. Εδώ οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως 

«συμμετέχοντες σε μια εφαρμοσμένη δημοκρατία», στην οποία μπορούν να 

ασκήσουν δεξιότητες ηγεσίας» (Foster, 1989). Επίσης, δίνεται έμφαση στον 

σχεδιασμό και την προβολή ενός κοινού οράματος, με βάση την προώθηση της 

ανάπτυξης και τον εμπλουτισμό των διαδικασιών αλλαγής στον χώρο των σχολικών 

μονάδων. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα θέματα που αφορούν την κοινωνική 

δικαιοσύνη, έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διοίκησης 

(Gunter, 2001). 

Υπάρχουν, κατά συνέπεια ποικίλα μοντέλα σχολικής ηγεσίας, τα οποία 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και τις 

συγκεκριμένες ανάγκες τους. Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

διερεύνηση του τρόπου σχεδιασμού και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, σημαντικές θεωρούνται οι 

τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και οι μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος, εξαιτίας της αποκέντρωσης και του αυτόνομου τρόπου 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Τέλος, σημαντική θεωρείται η ενίσχυση λογοδοσίας, ενώ το ενδιαφέρον 

αρκετών μελετητών επικεντρώνεται στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της 

διδασκαλίας και της μάθησης και θεωρούν σημαντικές τις ερευνητικές αποδείξεις για 

τη  λειτουργία αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών. 

 

 

3.3 Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη διοίκηση των σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο σύγχρονος τρόπος σχεδιασμού και οργάνωσης του 

σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάδειξη του ρόλου των σχολικών διευθυντών. Άλλωστε, όπως έχει ήδη επισημανθεί 

η διοίκηση στις σχολικές μονάδες «ενεργοποιεί όλους τους παράγοντες, πόρους και 
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μέσα που διαθέτει ο οργανισμός, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τα 

κεφάλαια για να επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους με το καλύτερο αποτέλεσμα» 

(Torrington et al, 2002). 

 Ως προς τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τον  

Νόμο 1566/85, επισημαίνεται ότι «σκοπός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι να 

συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών…». Στο πλαίσιο αυτό ο τρόπος διοίκησης 

τους θεωρείται ότι είναι αυτός που διευκολύνει την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

στόχου. Επιπλέον, στην εποχή μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση 

εκσυγχρονισμένων διοικητικών στρατηγικών, οι οποίες ενισχύουν τη συνεργασία και  

τη συμμετοχικότητα  όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι η επιλογή του τρόπου διοίκησης από τη 

σχολική ηγεσία βασίζεται τις περισσότερες φορές στην κουλτούρα της σχολικής 

μονάδας. Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας είναι «ένα σύστημα κοινών αξιών, 

απόψεων, πιστεύω, εννοιών, αρχών, κανόνων, συνηθειών και συμβόλων, τα οποία 

είναι σε ισχύ και ενυπάρχουν σε μία ομάδα ανθρώπων ή σε μια κοινότητα 

(Μπουραντάς κ.ά., 2013). 

       Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διοίκησης των σχολικών μονάδων θεωρούνται η 

επιλογή των διαφόρων κατευθύνσεων αλλά και των στόχων των σχολικών μονάδων 

και ο σχεδιασμός των πρακτικών υλοποίησης τους. Επίσης, δίνεται έμφαση στις 

επιλογές των πρακτικών οργάνωσης και διαχείρισης των διαφόρων πόρων, αλλά και 

στον έλεγχο των τρόπων λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Σε αρκετές όμως 

περιπτώσεις το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στον εκσυγχρονισμό και στην 

αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των σχολικών μονάδων (Καμπουρίδης, 2002) 

Με βάση αυτές τις ιδιαίτερες παραμέτρους της διοίκησης των σχολικών μονάδων, 

είναι πολυδιάστατος ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας, η οποία καλείται να αξιοποιήσει 

τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών στόχων, να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τους υλικούς και 

ανθρώπινους πόρους, καθώς και να διευκολύνει τις προσπάθειες των σχολικών 

μονάδων να προσαρμοστούν στις ανάγκες των σχολικών μονάδων.  

Πρέπει, επίσης, να διευκρινισθεί το πόσο σημαντική θεωρείται η ικανότητα του 

σχολικού διευθυντή να διαχειριστεί τις καινοτομίες και να προχωρήσει στην 

αποτελεσματική εφαρμογή τους.  
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Για τον λόγο αυτό οι σχολικοί διευθυντές καλούνται να δημιουργήσουν κλίμα 

συνεργασίας και να διευκολύνουν τη συμμετοχικότητα των υπολοίπων εκπαιδευτικών 

στην εφαρμογή των διαφόρων καινοτόμων προγραμμάτων. Επιπλέον, βασική 

υποχρέωση της σχολικής ηγεσίας θεωρείται η δημιουργία φιλικού κλίματος και η 

αποτροπή εμφάνισης συγκρουσιακών καταστάσεων, που μπορούν να διαταράξουν 

την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επίσης, είναι αναγκαίο να μπορεί να 

παρέχει τα απαιτούμενα κίνητρα, υποκινώντας όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και 

να μπορεί να κατανοεί τα διάφορα προβλήματα, βρίσκοντας τις απαιτούμενες 

πρακτικές διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Αρκετοί μελετητές, επίσης, 

υποστηρίζουν ότι «μία εξίσου σημαντική λειτουργία του διευθυντή είναι η ανάπτυξη 

και βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών» (Καμπουρίδης, 

2010).  

Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 

στην παροχή κινήτρων στους υπολοίπους εκπαιδευτικούς για την προσωπική τους 

ανέλιξη, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τα κίνητρα για την καλλιέργεια της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους 

ικανοτήτων. Ειδικότερα οι σημαντικότερες ευκαιρίες που μπορούν να δοθούν είναι 

αυτές που αφορούν την παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς, για να 

εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές, αλλά και να 

τροποποιήσουν τον τρόπο παρουσίασης της διδακτικής τους συμπεριφοράς και να 

αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, που θεωρούνται σημαντικές για την 

αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Bush et al, 2006).  

Εκτός από αυτά, όμως, επισημαίνεται και  ότι οι επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες 

πρέπει να διακρίνονται για την πολύπλευρή γνώση και την ισχύ τους, έτσι ώστε να 

μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τα διάφορα προβλήματα. Οι σχολικοί ηγέτες 

πρέπει να διακρίνοντας για τον δυναμικό τους ρόλο ως προς τη διαμόρφωση 

κουλτούρας, αλλά και ως προς τις πρακτικές διοίκησης. Σημαντική θεωρείται, όμως, 

η συμβολή τους και στην επίτευξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων και για τον λόγο αυτό στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η σχέση του 

σχολικού ηγέτη με τη σχολική αποτελεσματικότητα και η πετυχημένη ενσωμάτωση 

των εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία. 
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Διάγραμμα 14  – Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στη σχολική αποτελεσματικότητα 

 

 

Πολλοί μελετητές, επίσης, επισημαίνουν τις διαστάσεις του ρόλου του 

σχολικού ηγέτη, που αφορούν τη διαχείριση των διαφόρων επαινετικών 

προγραμμάτων, τη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για τη μάθηση, αλλά και τον 

καθορισμό της αποστολής του σχολείου. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην ανάγκη 

ενίσχυσης του ενδυναμωτικού τους ρόλου αλλά και της ταπεινότητα τους. Εκτός από 

αυτά θεωρείται σημαντική η ενδυνάμωση του υποστηρικτικού τους ρόλου και η 

επίδειξη δυναμικότητας για την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία των 

σχολικών μονάδων  (Kirkham & Cubillo, 2006). 

Πρέπει να επισημανθεί, όμως, ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας των 

σχολικών μονάδων διαφέρει και καθορίζεται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

σχολικής μονάδας, όπως αυτές καθορίζονται από τους πόρους και τις ανάγκες τους. 

Για τον λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή ενός διαφορετικού μοντέλου 

σχολικής ηγεσίας σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την 

αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων σχολικών μονάδων (Hallinger, 2002).  

 

 

3.4 Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση και οι υφεσιακές πολιτικές, όπως 

ήδη επισημάνθηκε πλήττουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δημιουργώντας 

ποικίλες δυσλειτουργίες στον τρόπο λειτουργίας του. Η οικονομική κρίση και οι 

 

Διευθυντής 

Εκπαιδευτικοί -  
Αποτελεσματικότητα 

Αποτελεσματικότητα  
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μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας αποτελούν τη βασική αιτία μείωσης των 

δαπανών για τον τομέα της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να απειλείται η ευρυθμία 

των σχολικών μονάδων. Όπως επισημαίνεται, «τα σχολεία ως ανοικτά κοινωνικά 

συστήματα δε λειτουργούν σε κοινωνικό κενό, αλλά επηρεάζονται άμεσα από τις 

πιέσεις του περιβάλλοντος μέσω ημιδιαπερατών συνόρων» (Braukmann & 

Pachiardis, 2008).  

Με βάση τους περιορισμένους πόρους, οι περισσότεροι σχολικοί ηγέτες 

καλούνται να βρουν τους κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης των διαφόρων 

προβλημάτων και ικανοποίησης των στόχων, οι οποίοι απορρέουν από τη σχολική 

κουλτούρα, αλλά και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών και τις 

προκλήσεις της εποχής μας. Ουσιαστικά η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας είναι αυτή, 

που θα καθορίσει τη δυνατότητα των σχολικών μονάδων να ξεπεράσουν τα σύγχρονα 

προβλήματα και να βρουν τους απαιτούμενους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση 

των διαφόρων δυσλειτουργιών και για την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της 

συμμετοχικότητας των εκπαιδευτικών.  

Πολλοί υποστηρίζουν, όμως, ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη επιμόρφωση των 

σχολικών διευθυντών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, με 

αποτέλεσμα να θεωρείται αναγκαίος ο επανακαθορισμός των υποχρεώσεων και του 

ρόλου τους. Επίσης, οι σχολικοί ηγέτες ως παιδαγωγοί καλούνται να κατανοήσουν τις 

αιτίες της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμένες δράσεις, που θα 

βελτιώσουν το εργασιακό κλίμα που επικρατεί στον χώρο των σχολικών μονάδων και 

θα ενισχύσουν τον βαθμό συμμετοχικότητας όλων των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως ήδη αναφέρθηκε όμως, τα σημαντικότερα 

προβλήματα, που καλούνται να διαχειριστούν οι σχολικοί διευθυντές αφορούν: 

 περικοπές μισθών 

 περικοπές λειτουργικών δαπανών 

 ελλιπής επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 αδυναμία εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων 

 δημιουργία κλίματος δυσαρέσκειας 

Με βάση τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σχολικοί 

διευθυντές στην εποχή μας, θεωρείται σημαντική η επιτυχής επιλογή ενός 

αποτελεσματικού μοντέλου σχολικής ηγεσίας, το οποίο θα ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις των σύγχρονων σχολικών 
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μονάδων. Με βάση όλα όσα αναλύθηκαν στο κεφάλαιο αυτό και αξιολογώντας τον 

τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα των μοντέλων σχολικής ηγεσίας, 

είναι σαφής η ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας της σχολικής ηγεσίας. 

Για τον λόγο αυτό στη συνέχεια θα αναλυθεί το περιεχόμενο του ολιστικού μοντέλου 

ηγεσίας, που θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στα σύγχρονα σχολεία.  

Ειδικότερα, το ολιστικό μοντέλο δίνει έμφαση στη διασφάλιση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, με βάση την ανάγκη παροχής ίσων ευκαιριών στη γνώση 

και την εκπαιδευτική διαδικασία. Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στην 

αξιοποίηση στοιχείων από το δομικό, συμμετοχικό, ανάπτυξης προσωπικού, 

επιχειρηματικό και παιδαγωγικό στυλ και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος για εκδημοκρατισμό και ενίσχυση του 

αποκεντρωτικού του χαρακτήρα. Το δομικό στυλ δίνει τη δυνατότητα στους 

σχολικούς ηγέτες να συντονίζουν τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, 

παρέχοντας τις απαιτούμενες οδηγίες, ενώ, επίσης προωθεί τη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των μαθητών, μέσω της δημιουργίας τακτικών και σταθερών διεργασιών 

στις σχολικές μονάδες  (Waters et. al, 2003). 

Με βάση το συμμετοχικό στυλ δίνεται έμφαση στην επίτευξη της ενεργούς 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μόνο με τον 

τρόπο αυτό μπορούν να διευρυνθούν τα κίνητρά τους για την αποτελεσματική 

υλοποίηση των στόχων τους.  

Υιοθετώντας το στυλ ανάπτυξης προσωπικού, δίνεται έμφαση στην 

ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων και των ίδιων των 

εκπαιδευτικών, διευρύνοντας τα κίνητρα και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης τους. Επίσης, 

το επιχειρηματικό στυλ προβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των 

σχολικών ηγετών με τα εξωτερικά συστήματα που αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας 

με το σχολείο, αλλά και την επιτυχή αξιοποίηση των διαφόρων πόρων και 

εξωτερικών πόρων, διευκολύνοντας την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων.  

Το τελευταίο στυλ του συγκεκριμένου μοντέλου είναι το παιδαγωγικό, με 

βάση το οποίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία των 

σχολικών μονάδων η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, επιδιώκοντας την ικανοποίηση εξειδικευμένων στόχων, την ενίσχυση 

της καινοτομίας, τη δημιουργία υψηλών προσδοκιών και τη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των μαθητών (Waters et al, 2003) 
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Επιπλέον, το ολιστικό μοντέλο των Pashiardis και Brauckmann (2008) 

θεωρείται απαραίτητο, λόγω της μεταβολής του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων 

κοινωνιών και της διαρκούς εμφάνισης ποικίλων εξελίξεων. Για την αποτελεσματική 

διαχείριση, λοιπόν, των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση των 

τελευταίων ετών στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, θεωρείται σημαντική η 

αξιοποίηση βασικών αρχών του ολιστικού μοντέλου. Κύρια χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου μοντέλου θεωρούνται η συγκεντρωτικότητα και ο τεχνοκρατικός 

χαρακτήρας.  

Ειδικότερα, η συγκεντρωτικότητα επιβεβαιώνεται από τη συγκέντρωση σε 

μεγάλο βαθμό ευθυνών, ενώ, επίσης, η συμμετοχή των ηγετών αυτών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στην άσκηση της ηγεσίας πραγματοποιείται με καθαρά 

ολοκληρωτικό τρόπο (Wedel, 1998).  Το μοντέλο αυτό αξιοποιεί, επίσης, στοιχεία 

της θεωρίας του ολισμού. Το ολιστικό μοντέλο βασίζεται στην θεωρία του ολισμού, 

«που αντιμετωπίζει το σύμπαν και τη ζωή ως αλληλεπιδρώντα σύνολα, κι όχι απλώς 

ως το άθροισμα μονάδων» (Orlov, 2003). Επίσης, δίνεται έμφαση στην ικανότητα 

των σχολικών ηγετών να προσφέρουν κίνητρα και να ενεργοποιήσουν όλους τους 

εμπλεκομένους για την ενεργό συμμετοχή τους, με απώτερο στόχο την 

αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των σχολικών μονάδων  (Wedel, 1998).  

Η υιοθέτηση, όπως ήδη επισημάνθηκε, των πέντε διαφορετικών στυλ ηγεσίας 

μπορεί να διευκολύνει τη λήψη σωστών αποφάσεων, διερευνώντας και αξιολογώντας 

τις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων.  

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι είναι ποικίλα τα προβλήματα, που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι σχολικοί διευθυντές, λόγω της οικονομικής κρίσης και του 

περιορισμού των δαπανών για την εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν οι αντιλήψεις τους για τις δυσκολίες, που καλούνται να 

διαχειριστούν, αλλά και για την μη ύπαρξη κατάλληλων προγραμμάτων επιμόρφωσης 

και τον βαθμό ικανοποίησής τους από την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων.  
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4
ο
 Κεφάλαιο 

 

Η Διεξαγωγή της Έρευνας 

 

4.1 Εισαγωγή 

 Η σύγχρονη εποχή διακρίνεται για τις απρόβλεπτες και ποικίλες μεταβολές, 

που συνεχώς επιταχύνονται και επιτυγχάνονται εξαιτίας της ταχείας εξέλιξης των 

τεχνολογιών και της διείσδυσής τους σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας 

ζωής. Η τεχνολογική πρόοδος έχει ωθήσει τους περισσότερους επιστημονικούς 

κλάδους  να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στις απαιτήσεις και τις συνθήκες μίας 

ιδιαίτερα δυναμικής και απαιτητικής παγκόσμιας κοινότητας.  

 Το πολυδιάστατο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιστήμες,  

μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις στρατηγικές επιλογές των επιστημών και 

τις πρακτικές που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη 

εποχή, οι επιστήμες αντιμετωπίζουν καταιγιστικές αλλαγές προερχόμενες από τη 

διαρκή διάχυση γνώσεων και πληροφοριών, με αποτέλεσμα να καλούνται να 

σχεδιάσουν αρκετά γρήγορα εφαρμογές για τη σωστή αξιοποίηση των νέων γνώσεων 

και θεωριών.  

 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη των επιστημών επιβεβαιώνει τον 

δυναμικό χαρακτήρα του ανθρώπινου πολιτισμού και διευκολύνει την κατανόηση της 

σύγχρονης πραγματικότητας. Ο ρόλος των επιστημών εστιάζεται στην παροχή 

έγκυρης γνώσης και στη διεύρυνση των γνώσεων, που θεωρούνται απαραίτητες για 

τη δημιουργική αλλαγή του σύγχρονου κόσμου και τη διατύπωση νέων και 

εκσυγχρονισμένων θεωριών και την έμπρακτη εφαρμογή τους. 

 Όμως ο κριτικός έλεγχος των γνώσεων και των επιστημονικών δεδομένων και 

η αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους μπορούν να επιτευχθούν, κυρίως, μέσω της 

διεξαγωγής ερευνών οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν στην έμπρακτη εφαρμογή αυτών 

των θεωριών και στην αξιολόγηση τους. Οι σύγχρονες έρευνες, όμως, σε αρκετές 

περιπτώσεις μετατρέπονται σε εργαλείο εμπορευματοποίησης, με αποτέλεσμα να 

εντείνεται ο προβληματισμός των σύγχρονων μελετητών για την εγκυρότητα τους  

και για την αποτροπή αξιοποίησης μεθόδων, που παραβιάζουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η τήρηση της 
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δεοντολογίας και η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, που θα μπορεί να 

διασφαλίσει την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. 

 

 

4.2 Μεθοδολογία Έρευνας 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχούς υλοποίησης των 

ερευνών και ικανοποίησης των ερευνητικών στόχων θεωρείται η επιλογή της 

κατάλληλης μεθοδολογίας. Στον χώρο της εκπαίδευσης τις περισσότερες φορές 

αξιοποιείται η ποιοτική μέθοδος, η οποία διευκολύνει την κατανόηση των 

αντιλήψεων και των συναισθημάτων  των συμμετεχόντων στην έρευνα. Όπως 

άλλωστε επισημαίνεται, η ποιοτική μέθοδος αξιοποιείται περισσότερο στη 

διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων και στη μελέτη θεμάτων των κοινωνικών 

επιστημών. Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος αξιοποιείται για την 

υλοποίηση ερευνών, που έχουν ως στόχο τους «την περιγραφή, ανάλυση και 

κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, καταστάσεων ή σχέσεων μεταξύ κοινωνικών 

υποκειμένων ή ομάδων» (Robson, 2010). 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα, λοιπόν, επιλέχτηκε η ποιοτική μέθοδος, η οποία 

θεωρείται η πιο κατάλληλη για την υλοποίηση του προαναφερόμενου ερευνητικού 

στόχου και την ολιστική κατανόηση των αντιλήψεων και των στάσεων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Επίσης, με τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας 

διευκολύνεται η διερεύνηση των εμπειριών των κοινωνικών υποκειμένων (Creswell, 

2011).  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που κλήθηκε να απαντήσει η υλοποίηση αυτής της 

έρευνας  κατευθύνθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και είναι τα εξής : 

1) Ποιες είναι οι δυσλειτουργίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σχολικοί 

ηγέτες λόγω της οικονομικής κρίσης; 

2) Μπορούν οι σχολικοί ηγέτες να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσλειτουργίες; 

3) Υπάρχει η κατάλληλη επιμόρφωση των σχολικών ηγετών για την διαχείριση 

αυτών των δυσλειτουργιών;  

4) Είναι ικανοποιημένοι οι σχολικοί ηγέτες από τη λειτουργία της σχολικής τους 

μονάδας; 
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4.3 Το δείγμα της έρευνας 

Η μελέτη αυτή είναι τυχαιοποιημένη και το δείγμα αποτελούν 10 Διευθυντές-ριες 

σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. 

Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων του δείγματος, αυτό επιχειρήθηκε να είναι όσο 

το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η γενίκευση και 

να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιλογή τους έγινε, με βάση τις 

παρακάτω παραμέτρους : 

1) να είναι Διευθυντές-ριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

2) να υπηρετούν σε σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας 

3) να είναι σχολικοί διευθυντές τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία παρατηρείται 

και η οικονομική κρίση στην χώρα μας 

 

 

4.5 Γενικά αναπτυξιακά στοιχεία της περιφερειακής ενότητας που 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα 

Προκειμένου να ερμηνευτούν σωστά οι απαντήσεις των διευθυντών-τριών και να 

εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες 

της περιοχής που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα 

γενικά αναπτυξιακά στοιχεία της περιφερειακής ενότητας στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον καθώς επίσης και τα δημογραφικά, πληθυσμιακά, κλιματολογικά και 

οικονομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής. 

Σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος το 

2011, η συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα έχει έκταση 1.701 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 140.575 κατοίκους, από τους οποίους 

οι 69.515 άντρες και οι 71.060 γυναίκες (ΕΣΥΕ, 2011). Όσον αφορά τη μορφολογία 

της το 49.85% (έκταση 857 τ.χλμ.) κομμάτι της είναι ορεινό, το 5.00% (έκταση 85 

τ.χλμ.) ημιορεινό και το 46.15% (έκταση 767 τ.χλμ.) πεδινό. Στο πεδινό τμήμα είναι 

συγκεντρωμένη η πλειοψηφία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, στο 

ημιορεινό τμήμα το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 

αφορούν την κτηνοτροφία και στο ορεινό καταλαμβάνεται στην πλειοψηφία του από 

δάση. Ως προς τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, το κλίμα είναι μεσογειακό 

ηπειρωτικού χαρακτήρα, με δριμείς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια, γεγονός που 
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προκαθορίζει τις αυξημένες ανάγκες για θέρμανση των σχολικών μονάδων που 

συμμετείχαν στην έρευνα. 

Όπως γίνεται επομένως αντιληπτό, η οικονομία της περιοχής εστιάζει στην 

ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωργία. Από τη συνολική 

της έκταση τα 542 τ.χλμ. είναι καλλιεργήσιμα και τα προϊόντα που καλλιεργούνται 

εντατικά είναι τα φρούτα, το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, τα τεύτλα και ο καπνός (ΕΣΥΕ, 

2011). Ο δευτερογενής τομέας, εξαιτίας της κρίσης που βίωσε ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας στην περιοχή και αύξησε την ανεργία, περιορίζεται μονάχα 

στην επεξεργασία γεωργικών προϊόντων όπως τα βερίκοκα, τα πορτοκάλια, τα μήλα 

κ.ά. και αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος ο τριτογενής τομέας 

χαρακτηρίζεται από το εξαγωγικό εμπόριο και τον τουρισμό, ο οποίος προάγεται 

χάρη στην ποικιλία πολιτιστικών πόρων που διαθέτει η περιοχή. 

Σχετικά με τις υποδομές της συγκεκριμένης περιφέρειας, υπάρχουν 5 οδικοί 

άξονες, ένας σιδηροδρομικός άξονας με δύο συνδέσεις, τέσσερις εμπορευματικοί 

σταθμοί, δύο δημόσια νοσοκομεία, ένα κέντρο υγείας. Στην συγκεκριμένη περιφέρεια 

υπάγονται 1.293 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ λειτουργούν 180 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δυναμικότητας 11.712 μαθητών-

τριών. (http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/perifereia/statistics-km, 2015) 

 

 

4.5 Το ερευνητικό εργαλείο 

Για την υλοποίηση αυτής της ερευνητικής προσπάθειας θα αξιοποιηθεί ως 

εργαλείο συλλογής των δεδομένων η ημιδομημένη συνέντευξη, στην οποία θα 

περιλαμβάνονται ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές σχεδιάστηκαν  με 

τρόπο που να μην περιορίζει τους σχολικούς διευθυντές, αλλά να τους δίνεται  η 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ερωτήσεις αυτές για την παρουσίαση των θέσεων  

και των προτάσεών τους (Creswell, 2011). Η επιλογή της συνέντευξης βασίζεται στο 

ότι δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης, μελέτης και αξιολόγησης των αντιλήψεων των 

σχολικών διευθυντών-ριων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι λόγω της 

οικονομικής κρίσης, για τον βαθμό επιμόρφωσής τους για τη διαχείριση αυτών των 

προβλημάτων, αλλά και για τον βαθμό ικανοποίησης τους από τον τρόπο λειτουργίας 

των σχολικών τους μονάδων.  
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Ειδικότερα, η ημιδομημένη συνέντευξη βασίστηκε στους παρακάτω  τέσσερις  

άξονες, με βάση τους οποίους σχεδιάστηκαν και τα συγκεκριμένα ερωτήματα αυτού 

του ερευνητικού εργαλείου: 

1
ος

 άξονας: ερωτήσεις με θέμα τη διερεύνηση δημογραφικών στοιχείων: 

1) Ποια είναι η ηλικία σας; 

2) Ποιο είναι το φύλο σας; 

3) Ποια είναι η ειδικότητά σας; 

4) Πόσα χρόνια υπηρετείτε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;  

5) Πόσα χρόνια είστε διευθυντής στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τι σας 

οδήγησε στο να επιλέξετε να γίνετε διευθυντής; 

2
ος

 άξονας: ερωτήσεις για δυσλειτουργίες λόγω οικονομικής κρίσης που 

αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και διερεύνηση αποτελεσματικότητάς τους: 

6) Ποια προβλήματα αντιμετωπίζατε στο παρελθόν στον χώρο των σχολικών σας 

μονάδων και με ποιους τρόπους τα αντιμετωπίζατε;  

7) Θεωρείτε ότι μετά την οικονομική κρίση και τη μείωση κονδυλίων για την 

παιδεία έχουν αυξηθεί και διαφοροποιηθεί τα προβλήματα αυτά;  

8) Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείστε 

να αντιμετωπίσετε και πόσο επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής σας 

μονάδας; 

9) Υπάρχει η κατάλληλη στήριξη σας από τους εμπλεκομένους φορείς αλλά και 

από τους συναδέλφους σας; 

10) Θεωρείτε ότι μπορεί η σύγχρονη σχολική ηγεσία να ανταποκριθεί με επιτυχία 

στις προκλήσεις της εποχής μας;  Ποια η διαφοροποίηση ενός σχολικού ηγέτη 

από έναν διευθυντή; 

11)  Ποια μορφή ηγεσίας πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική; 

12)  Το νέο σύστημα επιλογής της σχολικής ηγεσίας είναι αποδοτικό και μπορεί 

να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων σχολικών 

μονάδων;  

3
ος

 άξονας: ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση της επιμόρφωσης των 

σχολικών ηγετών για την διαχείριση αυτών των δυσλειτουργιών: 

13) Πόσα προγράμματα επιμόρφωσης έχετε παρακολουθήσει; 

14) Θεωρείται ότι η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων μπορεί να διευκολύνει 

την αποτελεσματική διαχείριση των σχολικών σας μονάδων; 
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15) Θεωρείτε απαραίτητη τη συμμετοχή και των άλλων εκπαιδευτικών στα 

προγράμματα αυτά;  

16)  Έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την υλοποίηση αυτών των 

προγραμμάτων; Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η μειωθεί η συμμετοχή σας 

σε τέτοιους είδους προγράμματα και αν ναι σε ποιους λόγους οφείλεται; 

17) Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικός ο τρόπος οργάνωσης αυτών των 

προγραμμάτων; Υπάρχει διαφοροποίηση τους στον τρόπο υλοποίησης τους, 

πριν από την οικονομική κρίση;  

18) Σε τι θα δίνατε εσείς περισσότερο έμφαση στο περιεχόμενο αυτών των 

προγραμμάτων;  

19) Υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωσή σας για αυτά τα επιμορφωτικά 

προγράμματα; 

 

4
ος

 άξονας: ερωτήσεις για διερεύνηση βαθμού ικανοποίησης σχολικών ηγετών από 

τη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας: 

20) Θεωρείτε εύκολο το έργο των σχολικών ηγετών σε σχέση με παλιότερες 

εποχές και αν όχι, γιατί; Υπάρχει διαφοροποίηση στις πρακτικές διαχείρισης 

των διαφόρων καταστάσεων;  

21) Έχετε πετύχει τη συνεργασία σας με τους άλλους εκπαιδευτικούς και αν ναι τι 

είναι αυτό που θεωρείτε ότι μπορεί να προκαλέσει την αφοσίωση τους στη 

φιλοσοφία της σχολικής σας μονάδας; 

22) Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για την υλοποίηση των 

στόχων σας; 

23) Κατά πόσο θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών δυσκολεύει 

τις προσπάθειες σας; 

24)  Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα σύγχρονα 

προβλήματα; 

Τέλος, όπως ήδη επισημάνθηκε και στην εισαγωγή, η ανάλυση των συνεντεύξεων 

θα γίνει με ποιοτικό τρόπο και με ανάλυση περιεχομένου.  
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4.6 Πιλοτική έρευνα 

Πριν την υλοποίηση της συγκεκριμένης συνέντευξης, προγραμματίστηκε  μία 

δοκιμαστική συνέντευξη με 3-4 διευθυντές-τριες του πληθυσμού–στόχου αυτής της 

έρευνας, έτσι ώστε  να ελέγξουν οι ίδιοι το περιεχόμενο των ερωτήσεων και να 

υποβάλουν τις δικές τους παρατηρήσεις για εμπλουτισμό ή ακόμη και την αλλαγή 

τους. Αυτή η πιλοτική εφαρμογή της συνέντευξης αποσκοπεί στον έλεγχο της 

καταλληλότητας, της σαφήνειας και της πληρότητας των ερωτημάτων του 

ερευνητικού εργαλείου  Όπως είναι γνωστό, εάν οι ερωτήσεις είναι  ασαφείς, 

ακατάληπτες ή διφορούμενες, τότε δημιουργούνται προβλήματα εσωτερικής 

εγκυρότητας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί σωστή και έγκυρη η 

πληροφόρηση σχετικά με τις αντιλήψεις ή τα συναισθήματα των συμμετεχόντων στη 

συνέντευξη. 

 Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η υλοποίηση της συγκεκριμένης  πιλοτικής 

έρευνας, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα, να διασφαλιστεί η 

κατανόηση των ερωτημάτων  από τους συμμετέχοντες στο δείγμα  και να προωθηθεί 

η αναθεώρηση των ερωτήσεων της συνέντευξης και ο επανασχεδιασμός τους, αν 

αυτό κριθεί απαραίτητο, οδηγώντας στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου, που 

θα χρησιμοποιηθεί στη συνέντευξη  (Robson, 2010). 

 

 

4.7 Τρόπος ανάλυσης και ερμηνείας των ευρημάτων, ανάλυση περιεχομένου 

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με την αξιοποίηση της  

απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων, της μετεγγραφής και της ανάλυσης 

περιεχομένου. Με την ανάλυση του περιεχομένου θα επιδιωχθεί η επεξεργασία, η 

κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση του λόγου των συμμετεχόντων στην έρευνα 

σχολικών διευθυντών-τριων. Με την ανάλυση περιεχομένου επιδιώκεται η 

αντικειμενική, ποσοτική και συστηματική περιγραφή του περιεχομένου των 

συνεντεύξεων. Τις περισσότερες φορές η ανάλυση περιεχομένου γίνεται σε φραστικό, 

σημασιολογικό ή λεξιλογικό επίπεδο. Επιπλέον, διακρίνεται για τον απλοποιημένο, 

γρήγορο, εύκολο και σχηματοποιημένο τρόπο αξιοποίησής της. Τέλος μέσω της 

αξιοποίησής της στην έρευνα αυτή επιδιώχθηκε να διασφαλιστεί ο αντικειμενικός  

και συστηματικός τρόπος άντλησης δεδομένων.  
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4.8Αξιοπιστία έρευνας 

Η διεξαγωγή ερευνών που πληρούν τους βασικούς όρους ηθικής και 

δεοντολογίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σωστή και αποτελεσματική 

αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων και την προαγωγή της επιστημονικής 

γνώσης. Οι κανόνες της δεοντολογίας αφορούν τους κανόνες που βασίζονται στην 

τήρηση των αρχών της σωστής διεξαγωγής της έρευνας και της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για αρχές που διευκολύνουν τους ερευνητές να 

λάβουν τις σωστές αποφάσεις για το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των 

ερευνών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή ανεπιθύμητων επιπτώσεων για 

όσους συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία, διευκολύνοντας την πορεία και τα 

αποτελέσματα της έρευνας.  

Επιπλέον, οι ερευνητές πέρα από την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των 

συμμετεχόντων και του κύρους της έρευνας απαιτείται να προασπίσουν την 

εμπιστευτικότητα της πορείας της έρευνας 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτής της έρευνας, θεωρήθηκε απαραίτητο να 

τηρηθούν οι βασικές αρχές της δεοντολογίας σε όλα τα στάδια υλοποίησης της 

έρευνας, προκειμένου να μην αμφισβητηθούν τα αποτελέσματά της και να μη 

δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τους συμμετέχοντες. Ειδικότερα, δόθηκε 

έμφαση στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της έρευνας, την αξιοποίηση της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και την προστασία των δικαιωμάτων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (Annas, 2009). 

         Επίσης, ο ερευνητής επεδίωξε να υπάρξει συνειδητή συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, έτσι ώστε να τηρηθούν οι βασικές αρχές της 

ερευνητικής δεοντολογίας. Για τον λόγο αυτό επιδιώχθηκε οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα να ενημερωθούν για τους σκοπούς της έρευνας, τη δυνατότητα που έχουν να 

αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή, τη διατήρηση των προσωπικών τους στοιχείων μετά 

το πέρας της έρευνας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μόνο για 

τη συγκεκριμένη έρευνα (Annas, 2009). 

 

4.9 Περιορισμοί έρευνας 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με απώτερο στόχο τη διερεύνηση και την 

αξιολόγηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, των 

υφεσιακών πολιτικών, που οδηγούν στη μείωση των δαπανών για τον χώρο της 
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εκπαίδευσης και στον περιορισμό της αυτονομίας των σχολικών μονάδων αλλά και 

των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε, επιδιώχθηκε η διερεύνηση μέσα από τις απόψεις 

των ίδιων των σχολικών διευθυντών-τριων για τα προβλήματα που καλούνται να 

διαχειριστούν, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την επιτέλεση 

του έργου τους. 

Επειδή η οικονομική κρίση απασχολεί την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι 

φυσικό να μην έχουν υλοποιηθεί πολλές έρευνες για το θέμα και για τον λόγο αυτό η 

συγκεκριμένη ερευνά επεδίωξε να εμπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία για το 

θέμα του βαθμού αποτελεσματικότητας των σχολικών ηγετών στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων των σύγχρονων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της έρευνας επιδιώχθηκε η τήρηση των 

βασικών κανόνων της δεοντολογίας της υλοποίηση των ερευνών, προκειμένου τα 

αποτελέσματα των ερευνών να είναι αξιόπιστα και έγκυρα και να μην μπορούν να 

αμφισβητηθούν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν οι περιορισμοί του μικρού χρονικού 

διαστήματος υλοποίησης της έρευνας και του μικρού αριθμού δείγματος, οι οποίοι 

πρέπει να αξιολογηθούν σωστά από τους μελλοντικούς ερευνητές του ίδιου θέματος. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται οι μελλοντικοί ερευνητές να κατανοήσουν αυτούς 

τους περιορισμούς, προκειμένου να αποφευχθούν από μελλοντικές έρευνες, που θα 

υλοποιηθούν για τη μέτρηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των σχολικών ηγετών 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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5
ο
 Κεφάλαιο 

 

 Αποτελέσματα Έρευνας 

 

5.1 Εισαγωγή 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν αρκετοί μελετητές στη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας του σύγχρονου σχολείου, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στη 

μελέτη του τρόπου λειτουργίας της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας. Στις 

περισσότερες έρευνες επισημαίνεται η ανάγκη προώθησης ευκαιριών δημιουργίας 

συλλογικής κουλτούρας, αλλά και κουλτούρας για την επιτυχή διαχείριση των 

διαφόρων προβλημάτων. Σημαντική θεωρείται, επίσης, η προσωπικότητα των 

σχολικών ηγετών αλλά και η διευκρίνιση των στόχων λειτουργίας των 

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, προωθώντας τη δημιουργία ενός κοινού 

οράματος.  

Μέσω της υλοποίησης αυτής της έρευνας επιδιώχθηκε η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των σχολικών διευθυντών-τριων για την επιρροή της οικονομικής κρίσης 

στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Πρόκειται για μία έρευνα, η οποία υλοποιείται εν μέσω της οικονομικής κρίσης και 

ενώ ήδη εξακολουθούν να εφαρμόζονται υφεσιακές πολιτικές στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα υποβάθμισης του τρόπου 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων και είναι φυσικό να θεωρείται απαραίτητος ο 

τρόπος προσέγγισης, αξιολόγησης και διαχείρισης του θέματος από τους ίδιους τους 

σχολικούς διευθυντές. Για τον λόγο αυτό στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας, δίνοντας τη δυνατότητα κατανόησης και αξιολόγησης 

των αντιλήψεων των σχολικών διευθυντών-τριων των συγκεκριμένων σχολικών 

μονάδων.  

 

5.2 Αποτελέσματα έρευνας 

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν δέκα (10) Διευθυντές-τριες σχολικών μονάδων 

της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι, αφού διάβασαν το περιεχόμενο του οδηγού 

συνέντευξης, προχώρησαν στις απαντήσεις των ερωτήσεων, που περιείχαν οι 

τέσσερις άξονες. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις, που έδωσαν οι 

σχολικοί διευθυντές με βάση τους πέντε συνολικά άξονες.  
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Α. Δημογραφικά στοιχεία 

 Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 15, στην έρευνα αυτή συμμετείχαν επτά 

(7) άνδρες διευθυντές σχολικών μονάδων και τρεις (3) γυναίκες διευθύντριες 

σχολικών μονάδων, καθώς οι περισσότεροι σχολικοί διευθυντές τα τελευταία χρόνια 

είναι άνδρες. Ως προς την ηλικία, παρατηρείται ποικιλία, αλλά σε γενικές γραμμές 

κυμαίνονται από 46 έως 58 ετών. Επίσης στην έρευνα αυτή συμμετείχαν άτομα με 

μεγάλη προϋπηρεσία. Ειδικότερα, επτά από τους δέκα είχαν προϋπηρεσία άνω των 30 

ετών, ενώ δύο από αυτούς είχαν 23 και 21 έτη προϋπηρεσίας και μόνος ένας 

εκπαιδευτικός είχε 17 έτη προϋπηρεσίας. Ως προς τα έτη διοίκησης των σχολικών 

μονάδων, εδώ παρατηρείται μία διαφοροποίηση, καθώς τα έτη διοίκησης κυμαίνονται 

από 2 έως 11 έτη, αποδεικνύοντας ότι οι σχολικοί αυτοί ηγέτες έχουν βιώσει την 

οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της, έχουν ασκήσει διοίκηση και πριν την 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και γνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι σύγχρονες σχολικές μονάδες.  

Διάγραμμα 15 – Πίνακας Δημογραφικών Στοιχείων 
ΣΥΜΜΕΤ/ΤΕΣ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΠΡ/ΣΙΑΣ ΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1ος ΑΝΔΡΑΣ 53 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 30 9 

2ος ΑΝΔΡΑΣ 51 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 17 2 

3ος ΑΝΔΡΑΣ 46 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 21 1,5 

4ος ΑΝΔΡΑΣ 54 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 32 6 

5ος ΑΝΔΡΑΣ 54 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 32 2 

6ος ΓΥΝΑΙΚΑ 50 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 31 2 

7ος ΓΥΝΑΙΚΑ 52 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 31 11 

8ος ΓΥΝΑΙΚΑ 50 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 23 2 (& 2 μήνες) 

9ος ΑΝΔΡΑΣ 58 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 34 7 

10ος  ΑΝΔΡΑΣ 57 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 34 11 

 

Ως προς τους λόγους επιλογής ανάληψης της διεύθυνσης σχολικών μονάδων 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνεται έμφαση από κάποιους σχολικούς διευθυντές  

στην ανάγκη, που αισθάνονταν για προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης και στους 

μαθητές τους και όχι όπως επισημαίνουν για οικονομικούς λόγους.  

Στόχος τους, τονίζουν ότι είναι η δημιουργία ενός κλίματος οικείου και για τους 

μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς, που θα διευκολύνει την αποτελεσματική 

υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, υποστηρίζουν ότι : 

«Εάν δεις το επάγγελμα καθαρά ως επάγγελμα έχεις χάσει την μπάλα. Εάν 

όμως το δεις σαν χόμπυ θα φτάσεις στα 30 χρόνια υπηρεσίας που είμαι 

εγώ, πλέον θα φτάσω μέχρι τα 40 λόγω του νέου ασφαλιστικού, δεν θα σε 
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πειράξει καθόλου. Τα μάτια των παιδιών, η αγάπη που θα πάρεις από τα 

παιδιά φτάνει. Και αυτά δεν μετριούνται με 586 μεικτά, ούτε με 1200. Αυτά 

μπροστά στα μάτια των παιδιών είναι χαρτοπετσέτες» 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η επιλογή τους αυτή έγινε 

λόγω συνθηκών και λόγω των πολλών ετών παρουσίας τους ως εκπαιδευτικών 

στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, όπως και επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος 

συνάδελφός τους, που να θέλει να αναλάβει αυτή τη θέση. Επίσης, αποδίδουν 

την επιλογή τους στην πρόσκληση, που δέχτηκαν από συναδέλφους τους, λόγω 

των διοικητικών τους δεξιοτήτων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και μετά από 

συνεννόηση με τους άλλους συναδέλφους τους. Επιπλέον, βασικός παράγων 

θεωρείται η προσπάθεια να αξιοποιήσουν το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τους, 

για να μεταδώσουν τη γνώση, ενώ, επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη 

ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να υλοποιήσουν  τα οράματά τους και να 

δημιουργήσουν σχολικές μονάδες, όπου θα επικρατεί η κοινωνική δικαιοσύνη.  

Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι εκπαιδευτικοί, που ταυτίζουν τη διοικητική 

αυτή θέση με την ενίσχυση του κύρους τους με σκοπό να παίξουν πιο εμφανή 

και ουσιαστικό τρόπο έναν καθοριστικό ρόλο στη μόρφωση των παιδιών. Όπως 

επισημαίνουν,  

«Και στην γραμμή στην ώρα της προσευχής μπορείς να δίνεις κατευθύνσεις 

στα παιδιά μέσα από τον διάλογο που γίνεται εκεί πέρα, υπογραμμίζοντας 

τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου και κάνοντας ότι 

μπορείς από τη θέση του διευθυντή που έχει ένα κύρος να εσωτερικευτούν 

αυτοί οι κανόνες στη συμπεριφορά των παιδιών και από τη δυνατότητα που 

έχεις μπαίνοντας σε διάφορες τάξεις συμπληρώνοντας το ωράριό σου να 

έχεις επαφή με όλα τα παιδιά» 

Σε γενικές γραμμές, οι κυριότεροι λόγοι επιλογής της θέσης του σχολικού 

διευθυντή από τους εκπαιδευτικούς είναι οι εξής : 

1. λόγοι δοκιμής 

2. οικονομικοί λόγοι 

3. διάθεση προσφοράς 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι αντιλήψεις των σχολικών 

εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην έρευνα, για τα ερωτήματα, που αφορούν 

τους τρεις άξονες του οδηγού συνέντευξης.  
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Β. Δυσλειτουργίες σχολικών μονάδων και αποτελεσματικότητα διαχείρισής τους 

Προκειμένου να κατανοηθεί αν η οικονομική κρίση διαφοροποίησε τα 

προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν, οι σχολικοί διευθυντές κλήθηκαν να 

παρουσιάσουν ως προς τα τρία πρώτα ερωτήματα τα προβλήματα, που τους 

απασχολούν τα τελευταία χρόνια και να αναφέρουν αν υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, ανέφεραν ότι τα 

προβλήματα είναι ίδια τα τελευταία χρόνια, αλλά απλά αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης 

τους, καθώς στο παρελθόν οι γονείς αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν 

μεγαλύτερη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους και οικονομικής 

στήριξης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Όπως αναφέρουν, 

«Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας διευθυντής, ήταν και είναι εκτός 

από πολύ μικρές διαφοροποιήσεις τα ίδια. Ο τρόπος αντιμετώπισης όμως μεταβάλλεται. 

Τα παλαιότερα χρόνια είχαμε ευκολότερη αντιμετώπιση. Ήταν πολύ πιο άνετοι οι γονείς 

οικονομικά στο να ρθούνε και να αγκαλιάσουν οποιαδήποτε κίνηση του σχολείου ή να 

καλύψουν τις ανάγκες του σχολείου. Ακόμα και ο ιδιωτικός τομέας, όπου διάφορες 

επιχειρήσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμπλέκονταν με την διαδικασία του 

σχολείου». 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οικονομικά προβλήματα, που καλούνται να 

διαχειριστούν, καθώς πλέον οι οικονομικοί πόροι των σχολικών μονάδων έχουν δοθεί 

στην τοπική αυτοδιοίκηση και είναι περιορισμένοι, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη 

η ικανοποίηση ακόμη και των πιο βασικών αναγκών, όπως για παράδειγμα το 

πετρέλαιο για τη θέρμανση των σχολικών μονάδων ή την αγορά και συντήρηση 

υποστηρικτού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σχολικές επιτροπές στο 

παρελθόν επιχορηγούνταν με περισσότερα χρήματα, καλύπτοντας τις λειτουργικές 

ανάγκες των σχολικών μονάδων, ενώ τώρα, οι σχολικοί διευθυντές οφείλουν να 

βρουν μηχανισμούς αντιμετώπισης των λειτουργικών αναγκών κυρίως με την 

αναζήτηση χορηγιών, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα.  

«Η οικονομική κρίση δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους τους μαθητές, 

γεγονός που καθιστά σε αρκετές περιπτώσεις αναγκαία την παρέμβαση και τη 

στήριξη των εκπαιδευτικών ή άλλων οργανωμένων φορέων. Σε αρκετές περιπτώσεις 

είναι προβληματική και η συνεργασία με τους γονείς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

η δυνατότητα διαλεκτικής αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν: 
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«Σαφώς η κρίση επηρέασε τους γονείς. Τα προβλήματα του σπιτιού 

μεταφέρονται στο σχολείο. Από τη μια μεριά ίσως η άποψη που έχουν οι 

γονείς ότι επειδή έχουν τελειώσει ένα λύκειο ή ένα πανεπιστήμιο και τα 

ξέρουν όλα. Η ημιμάθεια πολλές φορές είναι χειρότερη της αμάθειας και 

έτσι δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν τα 

αντιμετωπίζαμε. Εάν ο δάσκαλος ή ο διευθυντής αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα που υπάρχουν τώρα με τις αρχές που υπήρχαν πριν από 10 

χρόνια θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα».   

Επίσης, ως σημαντικό πρόβλημα αναφέρεται η ύπαρξη συγκρουσιακών 

καταστάσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που δημιουργούνται κυρίως λόγω του 

τρόπου κατανομής του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου μεταξύ τους, οι οποίες 

περιορίζονται με βάση τον τρόπο παρέμβασης και διοίκησης των σχολικών 

διευθυντών.  

Ταυτόχρονα ως δυσλειτουργία αναφέρεται και η διατήρηση του 

συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς οι 

σχολικές μονάδες και οι διευθυντές τους αποτελούν απλά εκτελεστικά όργανα των 

αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς να εξετάζονται οι πραγματικές ανάγκες 

τους και οι δυνατότητες τους. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι, 

«Τα πάντα στην Ελλάδα γίνονται υπό μορφή διαταγών. Αποφασίζουν το 

υπουργείο ότι φέτος θα γίνουν αυτές οι αλλαγές χωρίς να υπάρχει η 

κατάλληλη υποδομή ή να έχει δοκιμαστεί κάτι πιλοτικά για να δουν αν τα 

αποτελέσματα είναι αρνητικά ή θετικά και τι τροποποιήσεις ή παρεμβάσεις 

μπορούν να γίνουν. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι οι οδηγίες 

αποφασίζονται από το υπουργείο παιδείας, στέλνονται υπό μορφή 

εγκυκλίου και βασικά υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα σ αυτό που το 

υπουργείο τελικά αποφασίζει με την λειτουργία του σχολείου». 

Ιδιαίτερη αναφορά, όμως, γίνεται και στην έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, 

καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί οι προσλήψεις, με αποτέλεσμα να 

καλύπτονται οι κενές θέσεις με αναπληρωτές, ενώ, επίσης, η ανάγκη μετακινήσεων 

των εκπαιδευτικών σε περιοχές εκτός του τόπου κατοικίας του δημιουργεί 

προβλήματα και στην επίδοσή τους. Ειδικότερα, όπως υποστηρίζεται,  

«Υπάρχει τον τελευταίο καιρό, ειδικά στην περιοχή μας και σας λέω επειδή 

γνωρίζω, δεν έχουμε προβλήματα με την κάλυψη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, γιατί έχουμε οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα δεν 
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χρειαζόμαστε αναπληρωτές. Το ίδιο ισχύει και σε όλες τις ειδικότητες 

σχεδόν, σε κάποιες έχουμε κάποια προβλήματα, όπως είναι η πληροφορική. 

Το πρόβλημα που υπάρχει πλέον είναι ότι μέσα στην πόλη πλεονάζει 

προσωπικό, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται συνάδελφοι που ήταν χρόνια 

στην περιοχή να βγαίνουν έξω και να πηγαίνουν ξανά στα χωριά. Κάποτε 

ήτανε όνειρο να φτάσεις σταδιακά κοντά στο σπίτι σου, τώρα ακολουθεί την 

αντίστροφη πορεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό πρόβλημα… Αυτό 

παίζει ρόλο ακόμα στην επίδοση του κάθε συναδέλφου. Παίζει πάρα πολύ 

μεγάλο ρόλο» 

 

Ενδεικτική είναι, επίσης και η παρακάτω άποψη, ότι: 

«τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας διευθυντής, ήταν και είναι 

εκτός από πολύ μικρές διαφοροποιήσεις τα ίδια. Ο τρόπος αντιμετώπισης 

όμως μεταβάλλεται. Τα παλαιότερα χρόνια είχαμε ευκολότερη 

αντιμετώπιση. Ήταν πολύ πιο άνετοι οι γονείς οικονομικά στο να ρθούνε 

και να αγκαλιάσουν οποιαδήποτε κίνηση του σχολείου ή να καλύψουν τις 

ανάγκες του σχολείου. Ακόμα και ο ιδιωτικός τομέας, όπου διάφορες 

επιχειρήσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμπλέκονταν με την διαδικασία 

του σχολείου. Είτε είχανε παιδιά στο σχολείο, είτε είχανε ανίψια, θέλανε 

την διαφήμισή τους» 

Για τους σχολικούς διευθυντές, που συμμετείχαν στην έρευνα ως βασικό 

πρόβλημα θεωρείται και η απουσία του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 

των υποδομών, που μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα θεωρείται η 

μείωση των μαθητών, η οποία αποδίδεται στην υπογεννητικότητα αλλά και στην 

οικονομική μετανάστευση που προκάλεσε η οικονομική κρίση.  

«Το σημαντικό πρόβλημα είναι ότι μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. 

Δηλαδή ενώ εμείς ήμασταν 12θέσιο γίναμε 8θέσιο, υποβιβάστηκε. Τώρα 

από 8θέσιο σε 2 χρόνια θα γίνουμε 6θέσιο. Το πρωταρχικό λοιπόν είναι 

αυτό. Αρχίζουν πλέον και μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Και δεύτερο 

είναι το οικονομικό. Επειδή μειώνεται ο αριθμός των μαθητών μειώνεται 

λίγο πολύ η χρηματοδότηση και είναι σαν επακόλουθο κι αυτό».    

Το ενδιαφέρον, όμως, των σχολικών διευθυντών εστιάζεται και στην προσπάθεια 

ένταξης των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι για παράδειγμα τα παιδιά των 
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προσφύγων. Πέρα από αυτό εστιάζεται και στην ανάγκη οι εκπαιδευτικοί και οι 

σχολικοί διευθυντές να διευρύνουν τους μηχανισμούς ψυχολογικής υποστήριξης των 

μαθητών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα σύγχρονα προβλήματα έχουν 

περισσότερο ψυχολογικό και λιγότερο παιδαγωγικό χαρακτήρα.  

Υπάρχουν, όμως, και διευθυντές, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τα 

προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν και πώς δεν έχουν τη διάθεση να θέσουν 

υποψηφιότητα εκ νέου, αν δεν προωθηθεί αλλαγή στον νόμο επιλογής των σχολικών 

διευθυντών. Σε γενικές γραμμές, τα προβλήματα, που καλούνται να διαχειριστούν οι 

σχολικοί διευθυντές έχουν άμεση σχέση με τις ιδιοτροπίες των γονέων, τη 

γραφειοκρατία, τον περιορισμό των κρατικών πόρων, την επιτυχή διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων και την εφαρμογή των διαφόρων νόμων. Τέλος, για την επιτυχή 

αντιμετώπισή τους, οι σχολικοί διευθυντές υποστηρίζουν ότι μπορεί να επιτευχθεί με 

τη γνώση της νομοθεσίας για τη διοίκηση των σχολικών μονάδων, αλλά και με την 

υπομονή τους και τον διάλογο.  

 

- Υπάρχει η κατάλληλη στήριξη σας από τους εμπλεκομένους φορείς αλλά 

και από τους συναδέλφους σας; 

Στο ερώτημα αυτό υποστηρίζεται ότι τις περισσότερες φορές είναι αισθητή η 

στήριξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατανοούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες, 

που αντιμετωπίζουν οι σχολικοί διευθυντές και προσπαθούν να διευκολύνουν το έργο 

τους. Υπάρχουν, όμως, και σχολικοί διευθυντές που υποστηρίζουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί δε συνεργάζονται μαζί τους και περιορίζονται μόνο στις υποχρεώσεις 

τους εντός του σχολικού τους ωραρίου, ενώ για την ανάληψη οποιασδήποτε 

πρωτοβουλίας χρειάζεται η παρακίνηση των ίδιων των σχολικών διευθυντών.  

Υποστηρίζεται, όμως, ότι η γραφειοκρατία περιορίζει την ευχέρεια κινήσεων 

τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και των σχολικών διευθυντών-ριων.  

Ως προς τους φορείς υποστηρίζεται ότι τις περισσότερες φορές η στήριξη είναι 

λεκτική και όχι έμπρακτη, λόγω των οικονομικών, οργανωτικών και υλικοτεχνικών 

δυσκολιών που και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν, όπως και της παλιάς νοοτροπίας πολλών 

δημοσίων υπαλλήλων. Ως εμπλεκόμενοι φορείς ουσιαστικά θεωρούνται : 

 ο Δήμος 

 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

 Το Υπουργείο Παιδείας 
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Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι : 

«Είναι άλλο οι συνάδελφοι και άλλοι οι φορείς. Από τους φορείς έχουμε την 

λεκτική συμπαράσταση. Σε λεκτικό επίπεδο οι φορείς είναι δίπλα μας. 

Επειδή όμως κι εκείνοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν δυσκολίες 

και στην πράξη δεν είναι. Οι συνάδελφοι δεν τους αγγίζει αυτό. Ο έλληνας 

δάσκαλος, έχω δει στα 30 χρόνια υπηρεσίας, επειδή έχει να αντιμετωπίσει 

τα μάτια των παιδιών, πάντοτε δίνει τον καλύτερό του εαυτό» 

 

Όπως επισημαίνουν, λοιπόν, οι δυνατότητες τόσο του Δήμου όσο και του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι περιορισμένες κυρίως λόγω της μείωσης των 

κρατικών πόρων. Επίσης, υποστηρίζεται η στενή συνεργασία τις περισσότερες φορές  

με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίθετα εκφράζονται παράπονα για 

τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, που αδυνατεί να κατανοήσει τις 

λειτουργικές ανάγκες των σύγχρονων σχολικών μονάδων. 

 

- Θεωρείτε ότι μπορεί η σύγχρονη σχολική ηγεσία να ανταποκριθεί με 

επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής μας;  Ποια η διαφοροποίηση ενός 

σχολικού ηγέτη από έναν διευθυντή;  

Οι σχολικοί διευθυντές επισημαίνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα επιτυχούς 

αντιμετώπισης των διαφόρων προκλήσεων, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους, 

της συνεχούς επιμόρφωσή τους, αλλά και της διάθεσης τους για προσφορά. 

Ταυτόχρονα οι σχολικοί διευθυντές-τριες πρέπει να επιδεικνύουν τη διάθεση 

αποτελεσματικής διαχείρισης των διαφόρων προβλημάτων, αλλά σε αρκετές 

περιπτώσεις συνάττουν δυσκολίες, καθώς ο ρόλος τους είναι πολύπλευρος.  

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι ένας σχολικός διευθυντής πρέπει να είναι και ηγέτης 

και αυτό αποδεικνύεται από τις ψήφους, που έλαβε κατά τη διαδικασία επιλογής του. 

Οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να επιδεικνύουν όραμα και να επιδιώκουν να το 

υλοποιήσουν, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία των συνάδελφων 

τους. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι : 

«Όταν τώρα στα μικρότερα σχολεία ο δάσκαλος ή ο διευθυντής πρέπει να 

προετοιμαστεί για να είναι λειτουργικός όσον αφορά την τάξη του, να κάνει 

τη δουλειά του. Όταν πρέπει να προετοιμαστεί να διεκπεραιώσει όλα αυτά 
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που του έχουν αναθέσει τα γραφειοκρατικά και όταν πρέπει να είναι και 

ηγέτης, νομίζω ότι η ηγεσία μένει στο τέλος» 

Οι σχολικοί διευθυντές, όμως, για να είναι ηγέτες πρέπει να μπορούν να 

εμπνέουν τους άλλους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αξιοποιώντας τη 

σύμπνοια, την ομόνοια και το παράδειγμα, καθώς ο διευθυντής διοικεί και είναι 

περισσότερο γραφειοκράτης  και ο ηγέτης εμπνέει.  

 Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι : 

«αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο διευθυντής βέβαια είναι σε επίπεδο ως 

πρόσωπο. Εξαρτάται πόσο δημοκρατικός είσαι, πώς αντιλαμβάνεσαι το 

θέμα τη διοίκησης, τί σχέση αναπτύσσεις με τους συναδέλφους για να 

εξασφαλίσεις το παιδαγωγικό, συναδελφικό και συνεργατικό κλίμα. Αυτό 

μπορεί να το πετύχει ο διευθυντής και είναι μέσα στο ρόλο του, γιατί 

εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Το ίδιο το 

σύστημα όμως θεωρώ ότι δεν επιτρέπει την πραγματική άσκηση ηγεσίας». 

Τέλος, από κάποιον σχολικό διευθυντή επισημάνθηκε η ανάγκη λειτουργίας 

σχολών διοίκησης και δημιουργίας εκπαιδευτικών στελεχών.  

«Δεδομένων των εξελίξεων ο διευθυντής πρέπει να είναι επαρκώς εφοδιασμένος με 

κατάρτιση, επιστημονικές γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί στο ύψος του. Όσο 

καταρτισμένος και να είναι, όσα εφόδια και να έχει, αυτά είναι λίγα σε σχέση με τις 

προκλήσεις που βρίσκεται αντιμέτωπο το σημερινό σχολείο. Γι αυτό οφείλει να είναι 

πάντα επί ποδός πολέμου, έχοντας μέτωπο με την άγνοια και το καινούριο. Από εκεί και 

πέρα η σχολική ηγεσία υπολείπεται. Θα πρέπει να υπάρχουν σχολές διοίκησης, σχολές 

στελεχών ειδικές γι αυτό τον σκοπό. Να μην είναι ερασιτέχνες. Όποιοι έχουν ταλέντο 

υποτίθεται. Πρέπει να έχει μόρφωση δυνατή μόρφωση και να είναι και επαγγελματίας». 

 

- Ποια μορφή ηγεσίας πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική; 

Ως προς την πιο αποτελεσματική ηγεσία οι περισσότεροι σχολικοί διευθυντές 

θεωρούν ότι η μετασχηματιστική μπορεί να διευκολύνει τη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων, λόγω της σύνδεσης της με το ήθος των Ελλήνων εκπαιδευτικών και της 

αξιοποίησης των μέσων, που διαθέτουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Επιπλέον, 

υποστηρίζεται ότι η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί να διευκολύνει την παραγωγή 

εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ο σχολικός ηγέτης πρέπει να 

εμπνέει από ένα ύψος : 
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«αυτό το ύψος είναι το πνευματικό ύψος, που για να το έχεις αυτό είναι ένα 

προϊόν ζωής που δεν τελειώνει ποτέ. Θέλει ταπείνωση. Να μην τους βλέπεις 

από ψηλά τους άλλους. Να είσαι δίπλα τους, να νιώθουν ότι συμβαδίζεις με 

τους μαθητές, τους συναδέλφους, να είσαι σ ένα κοινό μέτωπό. Εσύ ως 

ηγήτορας πρέπει να δίνεις τους στόχους, να εμπνέεις, να δίνεις τις αξίες. 

Τώρα αν υπάρχει κάποιος τεμπέλης, κάποιος αδιάφορος κτλ, κτλ, αν 

μπορείς να τον παρακινήσεις και με ταπεινότερα κίνητρα, ζήτω ο Παβλώφ, 

θα το χρησιμοποιήσεις και αυτό αλλά σαν τελευταία. Η πρώτη είναι να 

εμπνέεις» 

Υπάρχουν, όμως, και οι σχολικοί διευθυντές, που θεωρούν ότι πρέπει να 

εφαρμοστούν συνδυαστικά και οι δύο μορφές ηγεσίας. Ουσιαστικά απαιτείται ο 

ηγέτης να μπορεί να εμπνεύσει και να παρακινήσει τους συνάδελφους του, 

παρέχοντάς τους τα απαιτούμενα κίνητρα και δημιουργώντας ένα κλίμα συνεργασίας, 

εμπιστοσύνης και κατανόησης.  

 

- Το νέο σύστημα επιλογής της σχολικής ηγεσίας είναι αποδοτικό και 

μπορεί να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων 

σχολικών μονάδων; 

Η συγκεκριμένη ερώτηση όταν τέθηκε στους σχολικούς διευθυντές αφορούσε το 

σύστημα επιλογής που περιελάμβανε μεταξύ των κριτηρίων επιλογής και την 

ψηφοφορία μεταξύ των συναδέλφων, το οποίο στη συνέχεια κρίθηκε από το 

Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικό και αποσύρθηκε. Για τους 

περισσότερους σχολικούς διευθυντές το σύστημα αυτό θεωρούταν αποδοτικό, αρκεί 

να βελτιωθεί και να ληφθούν υπ΄ όψιν και άλλες παράμετροι, όπως τα τυπικά 

προσόντα των εκπαιδευτικών και η εμπειρία τους.  

H συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιλογή των σχολικών διευθυντών 

θεωρείται θετική, γιατί δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην 

αξιολόγηση τους, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους και αποδεικνύοντας ότι θεωρείται 

σημαντική η γνώμη τους. Επίσης, η αποδοχή των σχολικών διευθυντών από τους 

εκπαιδευτικούς δίνει άλλο λύγο στη διαδικασία και ενισχύει τις ευθύνες της σχολικής 

ηγεσίας. 

Όμως θεωρείται από κάποιους αρνητική και η διαδικασία μίας μυστικής 

ψηφοφορίας, η οποία δεν αιτιολογείται και τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν να 

επηρεάσουν υποκειμενικοί παράγοντες, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως μορφή 
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συναλλαγής. Επίσης, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα αξιοποίησης της 

συνέντευξής για την κατανόηση πιθανών ψυχολογικών προβλημάτων. 

Χαρακτηριστική είναι η αντίληψη ενός σχολικού διευθυντή, ο οποίος αναφέρει 

ότι: 

«καλύπτει ένα μικρό κενό το οποίο υπήρχε. Δηλαδή πρώτα γινόταν 

κάποιος διευθυντής έχοντας αυτό που ονομάζαμε αντικειμενικά κριτήρια, 

δηλαδή να είχε μεταπτυχιακό και σύστημα μορίων. Δεν κάλυπτε όμως 

στην πράξη, δεν ρωτούσε το συνάδελφο. Ήταν θέμα μιας συνέντευξης, 

στη συνέντευξη μπαίνει και ο υποκειμενικός παράγοντας πάντοτε. Ξέρεις 

ποιον έχεις, βλέπεις την ιστορία του, είχες και τα αντικειμενικά κριτήρια 

και κάπου εκεί τελείωναν όλα. Τώρα με το καινούριο μπήκε και ο 

συνάδελφος δυναμικά. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς πάμε από το ένα άκρο 

στο άλλο. Ενώ ήταν πολύ καλό να έχει άποψη και ο συνάδελφος. Αυτός 

που κάθεται και με τον διευθυντή, αυτός που την επόμενη μέρα θα 

κλείσει η πόρτα και θα μείνει με τον διευθυντή, να έχει άποψη και να πει 

ναι αυτός ο άνθρωπος κάνει ή αυτό τον άνθρωπο τον είχα καθημερινά 

δίπλα μου. Αυτό δεν αξιολογούνταν. Ενώ αυτό μπορεί να κόστιζε 100 

μόρια δεν τα έπαιρνε ποτέ ο διευθυντής. Και είναι το ίδιο, θα το δεις και 

στην πορεία σου ως εκπαιδευτικός, θα δεις εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

δουλεύουνε άπειρες ώρες, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στα παιδιά τους, 

ζούνε γι αυτά και θα πάρουν τα 800€. Και κάποιος άλλος που δεν θα 

κάνει τίποτα απολύτως, θα πάρει επίσης τα 800€. Κάποιος τρέχει αμέσως 

να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του σχολείου, κάποιος άλλος όχι. Αυτό 

το κενό ήρθε να καλύψει το νέο σύστημα. Νομίζω ότι ήταν σωστό. 

Πρέπει να έχει λόγο και ο συνάδελφος. Να δικαιολογήσω όμως γιατί είπα 

ότι περάσαμε στο άλλο άκρο. Ήρθε και το κάθε σχολείο και μόνο με τον 

συνάδελφο μπορούσε να κρατήσει τον διευθυντή του. Τα άλλα τα θεωρώ 

μικρότητες. Να διευκρινίσω τι είναι τα άλλα. Ότι θα σε ψηφίσω αλλά θα 

μου δίνεις άδειες, ή ψηφίστε με κι εγώ θα σας κάνω κάτι άλλο. Όλα αυτά 

μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά, γιατί πλέον οι 

άνθρωποι είναι όλοι μορφωμένοι. Η κρίση επηρεάζει τα πορτοφόλια αλλά 

δεν επηρεάζει το μυαλό μας και την παιδεία του καθενός».  
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Σε γενικές γραμμές το συγκεκριμένο σύστημα, παρόλο που τελικά κρίθηκε 

αντισυνταγματικό, θεωρείται θετικό, γιατί χαρακτηρίζεται από τους σχολικούς 

διευθυντές αξιοκρατικό και δημοκρατικό.  

 

Γ. Αξιολόγηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

- Ύπαρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και ρόλος τους – αναγκαιότητα 

συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με τους σχολικούς διευθυντές, υπάρχουν αρκετά επιμορφωτικά 

προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται, κυρίως, μέσω του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (εφεξής αναφερόμαστε στον όρο αυτόν ως ΕΣΠΑ), ενώ 

υπάρχουν σχολικοί διευθυντές που έχουν περιοριστεί στις εξετάσεις για την 

πιστοποίηση β’ επιπέδου. Ο ρόλος τους, όμως, μπορεί να θεωρηθεί θετικός, γιατί 

δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεών τους, ενώ μόνο 

ένας από τους δέκα σχολικούς διευθυντές πρότεινε ο χαρακτήρας τους να είναι 

υποχρεωτικός. Επίσης, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά τα προγράμματα 

επιμόρφωσης για την ειδική αγωγή.  

Υπάρχουν, όμως, και σχολικοί διευθυντές, οι οποίοι δεν έχουν 

παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, εκτός από κάποιες εκπαιδευτικές 

ημερίδες. Επίσης θεωρούν ότι ο ρόλος αυτών των προγραμμάτων είναι ανούσιος, αν 

δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι, που μπορούν να οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα. 

Επίσης, ως αρνητικά στοιχεία τους θεωρούν την προχειρότητα υλοποίησης τους και 

την ανούσια επανάληψή τους. Ως αρνητικά στοιχεία θεωρούν, ταυτόχρονα, ότι 

γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, και στην πλειοψηφία τους στα μεγάλα αστικά 

κέντρα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται δυσκολίες στην παρακολούθησή τους, λόγω, 

κυρίως, οικονομικών λόγων. Για αυτό, άλλωστε, θεωρείται ιδιαίτερη σημαντική η 

παροχή κινήτρων από την κεντρική εξουσία. 

Χαρακτηριστικά είναι, λοιπόν, τα προβλήματα που επισημαίνονται από τον 

συγκεκριμένο σχολικό διευθυντή  

«Είμαι από τους ανθρώπους που προσπαθούσα πάντα να επιμορφώνομαι, 

γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα παραπέρα. Σήμερα 

επιμόρφωση δεν υπάρχει. Μέχρι και το 2010 ή 2011, αν θυμάμαι καλά, η 

κυρία Διαμαντοπούλου που διέκοψε, οι δάσκαλοι επιμορφώνονταν, οι 

διετούς δάσκαλοι, επιμορφώνονταν με τα διδασκαλία. Ε, ήτανε μια διετής 

επιμόρφωση και ήταν πραγματική επιμόρφωση. Είχα την τύχει να δώσω 
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εξετάσεις και να παρακολουθήσω επιμόρφωση. Ήταν αναβάπτιση, 

βάπτισμα, ξαναβάπτισμα, πώς να το πω, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη. 

Ε, έμπαινες ξανά στα θρανία και έπαιρνες ό,τι καινούριο. Ε, σήμερα 

μπορείς να βρεις γνώσεις. Μπορείς στο ίντερνετ, όποιος θέλει δηλαδή, 

μπορεί να το κάνει από κει.  

Αλλά νομίζω ότι η καθοδήγηση ενός καθηγητή είναι πολύ πιο σημαντικό 

και όχι απλά είναι απαραίτητο. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος 

που να υποχρεώνει τους δασκάλους, ανά μια δεκαετία, δεν ξέρω πώς, να 

τους οδηγεί για ένα εξάμηνο; Να τους βγάζει από την τάξη και να οδηγεί σε 

αυτό και να πληρώνονται για αυτό που κάνουν, αλλά ταυτόχρονα να έχουν 

και να τους ζητάει μετά εξετάσεις, για να αποδείξουν ότι επιμορφώθηκαν. 

Είναι πολύ, εγώ δηλαδή, νομίζω ότι ήταν από τις, ποιο να πω, πώς να το 

πω, ποια φράση να χρησιμοποιήσω, από τις καλύτερες ενέργειες που έχω 

κάνει στη ζωή μου, στην εκπαίδευση, στη δουλειά μου».  

Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα θεωρείται, λοιπόν,  από τους σχολικός 

διευθυντές ότι πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να 

μπορούν να βγουν από τις τάξεις τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.  

 

- Έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων; 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η μειωθεί η συμμετοχή σας σε τέτοιους είδους 

προγράμματα και αν ναι σε ποιους λόγους οφείλεται; 

Η οικονομική κρίση, όπως υποστηρίζουν οι σχολικοί διευθυντές έχει 

επηρεάσει και την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, καθώς οι περιορισμένοι 

πόροι έχουν οδηγήσει στη μείωσή τους, αλλά και στην αδυναμία υλοποίησης τους 

στις μικρές επαρχιακές πόλεις. Τα μόνα προγράμματα, που εξακολουθούν να 

υλοποιούνται, είναι αυτά μέσω ΕΣΠΑ και αυτά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη 

χρηματοδότηση. Επιπλέον, οικονομικοί είναι οι λόγοι που αποτελούν βασικό 

παράγοντα του μειωμένου ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για αυτά. Για τον λόγο 

αυτό προτείνεται ότι: 

«Θα μπορούσε να υπάρχει μια κρατική μέριμνα. Να γίνει μια διάχυση σε 

όλη την Ελλάδα και στην επαρχία. Οι δάσκαλοι στην επαρχία είναι 

αποκλεισμένοι. Για ποιον λόγο δεν μου δίνεις εμένα τη δυνατότητα στον 

χώρο μου ή και στην πρωτεύουσα του κάθε νομού να έρθω και να ακούσω. 

Υπάρχει περιορισμός και αποκλεισμός για μένα. Λίγοι είναι οι συνάδελφοι 
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που στην ηλικία την δική μου έχουν τη δυνατότητα και να πάνε και να 

παρακολουθήσουν πολυήμερα. Το να παρακολουθήσω μία ημερίδα ή μία 

ώρα δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να μπω σε μια διαδικασία σεμιναρίου και 

χρόνος για να δουλέψω κι εγώ, να βγάλουμε αποτελέσματα και να πούμε 

πού προχωρούμε και πού όχι». 

 

- Τρόπος οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων – προτάσεις για 

περιεχόμενο – βαθμός ικανοποίησης από ενημέρωση 

Οι σχολικοί ηγέτες θεωρούν ότι δεν είναι σωστά οργανωμένα τα 

συγκεκριμένα προγράμματα, αν και υπάρχουν και αυτοί που δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από τον βαθμό οργάνωσής τους και την παροχή της 

δυνατότητας προσωπικής συμμέτοχής τους σε αυτά. 

 Επιπλέον, προτείνουν να δίνεται περισσότερη έμφαση : 

«σε μια θεωρητική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της κατάλληλης ηγεσίας 

αλλά ναι και σε πρακτικά θέματα αντιμετώπισης της καθημερινότητας. 

Επίσης, λόγω της πολυσυνθετότητας της νομοθεσίας, διευκρινήσεις ως 

προς το τι πραγματικά εφαρμόζεται στην πράξη» 

Οι σχολικοί διευθυντές προτείνουν επίσης τα προγράμματα αυτά να 

έχουν περισσότερο τοπικό και βιωματικό χαρακτήρα, για να είναι πιο 

ουσιαστικά. Επιπλέον, θεωρείται σημαντική η εστίαση του ενδιαφέροντός τους 

σε θέματα διοίκησης αλλά και σε πρακτικά ζητήματα, τόσο ως προς το 

γνωστικό αντικείμενο, όσο και ως προς παιδαγωγικά και ψυχολογικά θέματα. 

Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη διαχείριση συγκρούσεων, στις διαπροσωπικές 

σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και στη διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων.    

Ως προς τον βαθμό ενημέρωσης τους, δηλώνουν ότι σε γενικές γραμμές 

η ενημέρωσή τους κρίνεται ικανοποιητική, καθώς μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στις σχολικές τους μονάδες, κυρίως, από τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πληροφορούνται για το είδος, το περιεχόμενο και 

τον τόπο υλοποίησης τους 

 

Δ. Βαθμός ικανοποίησης σχολικών ηγετών από λειτουργία σχολικών μονάδων 

- Αξιολόγηση και σύγκριση έργου σχολικών ηγετών – βαθμός συνεργασίας με 

άλλους εκπαιδευτικούς 
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Όπως υποστηρίζουν οι σχολικοί διευθυντές, υπάρχει  διαφοροποίηση ως προς 

το έργο τους σε σχέση με το παρελθόν, καθώς παλιότερα η αποτελεσματικότητα 

εξαρτιόταν από τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ικανοποίηση εκπαιδευτικών και 

μαθητών, ενώ τώρα από τη δυνατότητα διαχείρισης των λειτουργικών δυσκολιών, 

που δημιουργεί η οικονομική κρίση. Ουσιαστικά, όμως, σήμερα ο ρόλος των 

σχολικών διευθυντών είναι διπλός, καθώς, εκτός από παιδαγωγικός, είναι 

γραφειοκρατικός, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη από διοικητικό 

προσωπικό.  Εκτός από αυτά υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον 

τρόπο διαχείρισης των διαφόρων καταστάσεων, καθώς και παλιά και σήμερα 

αξιοποιούνται παρόμοιες πρακτικές. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι πιο δύσκολο το έργο των σύγχρονων 

σχολικών διευθυντών : 

«Πολύ πιο δύσκολο. Παλιότερα, από ό,τι θυμάμαι, οι διευθυντές είχαν να 

κάνουν… … να διεκπεραιώσουν ένα πρωτόκολλο και λόγω του ότι υπήρχαν 

και… πληθώρα δασκάλων, οι συνάδελφοι είχαν κι άπειρο χρόνο. Τώρα 

πρέπει να κάνεις…ένας διευθυντής σ’ένα εξαθέσιο σχολείο, όπως είμαι 

εγώ, θα πρέπει να κάνει δώδεκα ώρες μάθημα την ημέρα (εννοεί 

εβδομάδα), που σημαίνει ότι μπορείς να έχεις ένα τρίωρο, τρεις μέρες 

δίωρα και δύο τρίωρα. Ε, και εκτός αυτού, θα πρέπει να ανταπεξέλθεις σ’ 

αυτό το φόρτο εργασίας που κυριολεκτικά βομβαρδίζεται το σχολείο από 

mail. Από mail από το υπουργείο, από τη διεύθυνση, από την περιφέρεια. 

Πολλές φορές το ένα επικαλείται το άλλο στην κυριολεξία, αλλά εσύ είσαι 

υποχρεωμένος να απαντήσεις σε όλα. Και πράγματα που θα μπορούσε να 

γίνουν με πάρα πολύ λίγο χρόνο και μικρή διαδικασία, πολλές φορές 

αναγκάζεσαι να κάνεις…, να απαντάς συνέχεια στο ίδιο mail, και να…. 

χρόνο άπειρο. Δηλαδή, βάλαμε, να το πω έτσι απλά, βάλαμε τους 

υπολογιστές στα σχολεία, για να μας βοηθήσουν και αισθανόμαστε ότι απλά 

έχουμε ένα περισσότερο βάρος. Δεν σταμάτησε η γραφική δουλειά. Δηλαδή 

αυτό που κάναμε, απλά μας προσθέσανε κι υπολογιστές. Όχι! Έχουμε και 

την γραφική. Δυστυχώς, μας ζητάνε να τα κρατάμε και αρχείο. Δεν είναι ότι 

κάνω ένα αρχείο ηλεκτρονικό. Έχεις το ηλεκτρονικό, στα mail, ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σου λέει: «πρέπει να έχεις ένα ηλεκτρονικό 

αρχείο με mail, αλλά ό,τι έγγραφο έρχεται θα το εκτυπώνεις, θα το 

σφραγίζεις, θα το βάζεις στο φάκελο, θα το αρχειοθετείς» 
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Υπάρχει, όμως, διαφοροποίηση στους φορείς υποστήριξης της λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων, καθώς καλούνται οι σχολικοί διευθυντές να ενεργοποιήσουν 

άλλα όργανα λαϊκής συμμετοχής. Επίσης,  θεωρούνται πιο καλά καταρτισμένοι, 

λόγω των διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων.  

Ως προς τον βαθμό συνεργασίας, θεωρείται αναγκαία, όπως, επίσης, 

απαραίτητο είναι να καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας και να μπορεί ο σχολικός 

διευθυντής να κατανοεί και να διευκολύνει τους συναδέλφους του, διευρύνοντας 

πολλές φορές τα νομοθετημένα όρια του διευθυντή με τον σύλλογο διδασκόντων και 

δημιουργώντας με υπομονή και επιμονή ένα κλίμα φιλίας, εμπιστοσύνης  και 

αλληλοεκτίμησης. Τέλος, είναι σημαντικό να μπορεί να κάμψει  τις επιφυλάξεις τους 

για τον τρόπο αξιοποίησης των καινοτόμων προγραμμάτων, ενώ, επίσης, 

υποστηρίζεται ότι πρέπει να αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτέλειας και προσφοράς.   

 

-Υλικοτεχνική υποδομή & επιρροή οικονομικής κρίσης σε έργο εκπαιδευτικών 

Οι περισσότεροι σχολικοί διευθυντές θεωρούν ότι είναι ικανοποιητικές οι 

υλικοτεχνικές υποδομές για την ικανοποίηση των στόχων τους, καθώς υπάρχουν,  για 

παράδειγμα, εργαστήρια πληροφορικής και γυμναστήρια. Υπάρχουν, όμως, και αυτοί 

που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και αναγκάζονται να ζητήσουν τη 

βοήθεια των οργάνων λαϊκής συμμετοχής, όπως οι τοπικές επιχειρήσεις και οι 

σύλλογοι γονέων.  

Δίνεται, όμως, ιδιαίτερη έμφαση στην επιρροή της οικονομικής κρίσης, καθώς 

θεωρείται ότι : 

«είναι δυσκολότερες οι σχέσεις των ανθρώπων, οι οποίοι κουβαλούν θυμό, 

τον οποίο η ηγεσία οφείλει να απορροφά και οπωσδήποτε η αγορά κάποιων 

ειδών, όπως π.χ. ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ενός προτζέκτορα δεν 

είναι τόσο απλή υπόθεση» 

Επίσης, υποστηρίζουν ότι η οικονομική κρίση δημιουργεί προβλήματα 

στη διαχείριση λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων τους και για 

τον λόγο αυτό αναζητούνται διαρκώς λύσεις. Τέλος, υποστηρίζουν ότι η 

οικονομική κρίση και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αναιρούν τον 

δημόσιο χαρακτήρα των σχολικών μονάδων. 
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- Προτάσεις για διευκόλυνση έργου σχολικών διευθυντών 

Όπως επισημάνθηκε, λοιπόν, από τους σχολικούς διευθυντές είναι 

ποικίλα τα προβλήματα, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και στο 

πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες προτάσεις τους αφορούν τη σωστή διαχείριση 

των υπαρχόντων πόρων, αλλά και την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας με 

όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Επιπλέον, θεωρείται ότι πρέπει να δοθεί 

έμφαση στην αναζήτηση χορηγών–δωρητών για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης 

τους. Επίσης, θεωρείται σημαντική η κατανόηση του στόχου λειτουργίας του 

σχολείου και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για θέματα ειδικής αγωγής, ενώ 

αναγκαία κρίνεται και η διεύρυνση των εξειδικευμένων προγραμμάτων 

επιμόρφωσης. Ουσιαστικά, απαιτείται η αξιοποίηση διευρυμένων και 

εμπλουτισμένων γνώσεων, αλλά και η επίδειξη υπομονής, ευελιξίας  και 

αγάπης προς τους μαθητές.   

 

 

5.3 Συζήτηση - Ερμηνεία 

Ο αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων αποτελεί μία 

πολυδιάστατη έννοια, η οποία απαιτεί την ικανοποίηση των στόχων που θέτουν και 

την ενίσχυση της αποδοτικότητας τους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του ρόλου 

τους. Επιπλέον, θεωρείται σημαντική ικανοποίηση των παρακάτω παραγόντων: 

1) Ικανή ηγεσία, που θα μπορεί να επιλύσει και να διαχειριστεί τα διάφορα 

ζητήματα αλλά και να συνεργαστεί με τα όργανα κοινωνικής συμμετοχής.  

2) Δημιουργία θετικού κλίματος, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

συνεργασία και από κοινού λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των 

διαφόρων προβλημάτων. 

3) Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας με γονείς και τοπικές αρχές, έτσι ώστε 

από κοινού να προωθηθούν οι απαιτούμενες λύσεις. 

4) Συνεργασία με την τοπική κοινωνία, αποδεικνύοντας ότι το σύγχρονο σχολείο 

είναι ανοικτό προς την κοινωνία. 

5) Οικονομική ανεξαρτησία, με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, η οποία θα αποφασίζει και την κατανομή των πόρων στις 

σχολικές μονάδες. 
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Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον, στο 

οποίο  ο μαθητής αποτελεί την προτεραιότητα όλων των κοινωνικών εταίρων αλλά 

και της σχολικής ηγεσίας και των εκπαιδευτικών.  

Η αποτελεσματική, όμως, λειτουργία του σχολείου και η επιτυχής διαχείριση 

των διαφόρων θεμάτων καθορίζονται από τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των 

σχολικών μονάδων και από τις πρακτικές που υιοθετούνται, με απώτερο στόχο την 

ομαλή λειτουργία και τη διοίκηση των σχολικών μονάδων.  

 Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει διευρύνει τα προβλήματα που 

καλούνται να λύσουν οι σχολικοί διευθυντές και είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς τα 

περισσότερα από αυτά αφορούν λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Όπως 

έχει επισημανθεί, επίσης, στην έρευνα αυτή, πλέον ο ρόλος των σχολικών 

διευθυντών-ριων εστιάζεται στην εύρεση των απαιτούμενων πόρων για την επίλυση 

αυτών των προβλημάτων και την κάλυψη των αναγκών. Για τον λόγο αυτό θεωρείται 

σημαντική η ανάπτυξη συνεργασίας με τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς, 

προκειμένου από κοινού να βρεθούν οι πιο αποτελεσματικές λύσεις. 

 Επίσης, στην έρευνα αυτή διαφάνηκε ότι οι σχολικοί διευθυντές πρέπει 

ταυτόχρονα να είναι και ηγέτες, δημιουργώντας το κατάλληλο όραμα και εμπνέοντας 

τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς, μέσω της παροχής των απαιτούμενων κινήτρων. Η 

ποιότητα της σχολικής ηγεσίας είναι αυτή που αποτελεί βασικό παράγοντα για τη 

λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, μπορεί να 

θεωρείται πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας, που 

επιδιώκει την αλλαγή τόσο των σχολικών μονάδων όσο και των ίδιων των ηγετών 

(Ράπτης & Βιτιλάκη, 2007).  

Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012), η μετασχηματιστική ηγεσία αφορά το 

όραμα, την κουλτούρα, την παρώθηση, τους κοινούς στόχους, την εξατομικευμένη 

στήριξη, την εμφάνιση υψηλών προσδοκιών, τις αμοιβές και την παρουσίαση 

παραδείγματος προς μίμηση. 

 Ταυτόχρονα μέσα από την έρευνα αυτή αναδείχτηκαν οι δυσκολίες, που 

αφορούν την παρακολούθηση και την οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

αλλά και η αναγκαιότητά τους για τη διαχείριση των σύγχρονων προβλημάτων. 

Επίσης, δόθηκε έμφαση στην αλλαγή προσανατολισμού τους, καθώς θεωρείται ότι 

πρέπει να έχουν περισσότερο πρακτικό, βιωματικό, παιδαγωγικό και βιωματικό 

χαρακτήρα, αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις για την ειδική αγωγή.  



90 
 

 Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων, μετριάζοντας την ικανοποίηση των σχολικών 

διευθυντών, οι οποίοι επιδιώκουν τη συνεργασία με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής.  

Όπως επισημαίνεται, «ο βαθμός αποκέντρωσης των αποφάσεων που αφορούν τη 

λειτουργία του σχολείου και λαμβάνονται είτε σε τοπικό επίπεδο είτε από την ίδια τη 

σχολική μονάδα (οργάνωση διδασκαλίας, διοίκηση προσωπικού, κατασκευή 

υποδομών, προμήθεια εκπαιδευτικών μέσων κ.α.) διακρίνεται από ισχυρό 

συγκεντρωτισμό όπου οφείλεται στον υπερβολικό γραφειοκρατισμό, στην λήψη των 

αποφάσεων και στη διάθεση των πόρων». Πιο συγκεκριμένα, οι πόροι αυτοί αφορούν 

τα εξής : 

1) τον σχεδιασμό και την  εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος  

2) την οργάνωση και την λειτουργία των σχολικών μονάδων 

3) την κατανομή των πόρων για τις σχολικές υποδομές 

4) την αξιοποίηση των σχολικών υποδομών, έτσι ώστε να διευκολύνουν την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και την ικανοποίηση των αναγκών των 

τοπικών κοινωνιών και 

5) την επιλογή του βοηθητικού ανθρώπινου δυναμικού (Κατσαρός, 2008) 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, γίνεται κατανοητή η ενίσχυση  του ρόλου 

των συλλογικών οργάνων, τα οποία με τις αποφάσεις τους και τη συνεργασία  τους 

μπορούν να έχουν όχι μόνο συμβουλευτικό αλλά και πιο ενεργό ρόλο στην 

υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αντιμετώπιση των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων.  

Επιπλέον, θεωρείται σημαντική η διεύρυνση των δεξιοτήτων και των 

γνώσεων των σχολικών διευθυντών, οι οποίοι πρέπει να υλοποιήσουν με επιτυχία το 

παιδαγωγικό και διοικητικό τους έργο. Τέλος, είναι οι ίδιοι οι σχολικοί διευθυντές, οι 

οποίοι καλούνται να αναπτύξουν κλίμα συνεργασίας με μαθητές, εκπαιδευτικούς, τον 

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και την τοπική κοινωνία, μετριάζοντας τις αρνητικές 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα μαθησιακά αποτελέσματα και στον 

σχεδιασμό της κουλτούρας των σύγχρονων σχολικών μονάδων. 
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6
ο
 Κεφάλαιο 

 

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

 

6.1 Εισαγωγή 

Η παιδεία έχει θεσμικό χαρακτήρα και αυτό αποδεικνύεται από την 

εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από την ίδια την πολιτεία αλλά και από διάφορους 

άλλους κρατικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγουν να ενισχύουν τους μηχανισμούς 

εκπαίδευσης με βάση τον δικό τους τρόπο θεώρησης, προσέγγισης και αξιολόγησης  

των εκπαιδευτικών θεμάτων. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι, όμως, και ο ρόλος της 

οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα 

εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών θεμάτων και ικανοποίησης των προκλήσεων και 

των απαιτήσεων των σύγχρονων κοινωνιών, εμπλουτίζοντας τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη κάθε χώρας καθορίζεται από τον τρόπο διαχείρισης του 

λαού της και από τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων του. Ιδιαίτερη έμφαση, όμως, δίνεται και στον τρόπο μετακένωσης των 

διαφόρων γνώσεων, με τρόπο που θα διευκολύνει την ενίσχυση της κριτικής τους 

ικανότητας και της πνευματικής τους ωριμότητας, εμπλουτίζοντας τις γνωστικές και 

κοινωνικές δεξιότητές τους. Είναι σαφές ότι ο ψηφιοποιημένος και 

παγκοσμιοποιημένος τρόπος λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών διευρύνει τους 

μηχανισμούς για την ενίσχυση της πνευματικής αναβάθμισης του σύγχρονου 

ανθρώπου και την ανάδειξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, διευκολύνοντας 

με τον τρόπο αυτό την κοινωνική του ενσωμάτωση. 

Προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε ευνομούμενης πολιτείας 

αποτελεί η δημιουργία ανθρώπων, με ενισχυμένη την κριτική σκέψη και με κύριο 

χαρακτηριστικό τους τη δημοκρατική τους συνείδηση. Σύμφωνα με αυτά τα 

δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η αξιοποίηση του ψηφιακού χαρακτήρα των 

σύγχρονων κοινωνιών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη 

διαμόρφωση ευέλικτων και εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, που θα 

μπορούν να υλοποιήσουν με επιτυχή τρόπο το εκπαιδευτικό έργο.  



92 
 

Ειδικότερα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα της μείωσης των δαπανών για την εκπαίδευση, με την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.  

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης καινοτόμων 

μηχανισμών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και την ικανοποίηση των 

αναγκών των σύγχρονων πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, Επίσης, θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική η προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήματος στις βασικές αρχές του τρόπου λειτουργίας της σύγχρονης 

κοινωνίας. 

Όμως, τα έντονα προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική κρίση των 

τελευταίων ετών και η μείωση των δαπανών για την παιδεία αναδεικνύουν την 

ύπαρξη προβλημάτων στον τρόπο ικανοποίησης των λειτουργικών αναγκών των 

σχολικών μονάδων. Επιπλέον, καθιστούν σαφείς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

σχολικοί διευθυντές για τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων, αλλά και για την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Μέσα από αυτή τη μελέτη, επίσης, 

αναδείχτηκε η ανάγκη καλλιέργειας κλίματος συνεργασίας με τους υπολοίπους 

εκπαιδευτικούς αλλά και τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται.  

Είναι σαφής, λοιπόν, η παιδαγωγική, ψυχολογική και διοικητική σημασία του 

έργου των σχολικών διευθυντών, ενώ πρέπει να επισημανθεί, τέλος, και η έμφαση 

που δόθηκε στην ανάγκη συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιλογή των σχολικών 

διευθυντών, παρόλο που αυτή κρίθηκε το τελευταίο διάστημα αντισυνταγματική.  

 

 

6.2 Συμπεράσματα 

Όπως διαφάνηκε στην ερευνητική αυτή μελέτη, το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της μείωσης των δαπανών για 

την εκπαίδευση, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 

καινοτόμων μηχανισμών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και την 

ικανοποίηση των αναγκών των σύγχρονων πολιτών και των τοπικών κοινωνιών,  

Επίσης, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος στις βασικές αρχές του τρόπου λειτουργίας 

της σύγχρονης κοινωνίας.  Για τον λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα αναθεώρησης και 
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εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, 

με απώτερο  στόχο τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών μάθησης. 

 Με βάση αυτά τα δεδομένα θεωρείται σημαντική, επίσης, η εφαρμογή μίας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, που θα μπορεί να διασφαλίσει τη δημιουργία υγειών 

πολιτών και δημοκρατικών συνειδήσεων. Προτεραιότητά της αποτελεί η οργάνωση 

και η λειτουργία σχολικών μονάδων, που θα μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τα 

διάφορα θέματα και να προωθήσουν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων (Sharp, 1980). 

Προβληματισμό, όμως, δημιουργούν και συγκεκριμένες εσφαλμένες και 

ελλειμματικές πρακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης, λόγω του τρόπου σχεδιασμού 

των αναλυτικών προγραμμάτων και του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα, που 

στρεβλώνουν  την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων.  

Η αδυναμία υλοποίησης των βασικών στόχων του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

συστήματος αποδίδεται στον τεχνοκρατικό χαρακτήρα της  σύγχρονης εκπαίδευσης, 

που στρεβλώνει τον ψυχοπαιδαγωγικό χαρακτήρα της και αλλοιώνει το πραγματικό 

νόημα του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων και των σχολικών 

μονάδων. Η δυσλειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η αδυναμία 

υλοποίησης των στόχων του, αποτελούν τη βασική αιτία της αποτυχημένης 

εφαρμογής των διάφορων μεταρρυθμιστικών δράσεων και της διατήρησης του 

παραδοσιακού και συγκεντρωτικού τρόπου λειτουργίας του.  

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η σύγχρονη εκπαίδευση δεν πρέπει να 

λειτουργεί με τυποποιημένο τρόπο, αλλά να αξιοποιεί εξατομικευμένες πρακτικές, 

προκειμένου  να διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και να σεβαστεί τις διαφορετικότητες και τις ιδιαίτερες κλίσεις και 

δεξιότητες των μαθητών. Με στόχο την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, θεωρείται σημαντική η αξιοποίηση των καινοτόμων 

προγραμμάτων και των νέων τεχνολογιών, δίνοντας επίσης ώθηση στην ενίσχυση του 

διαπολιτισμικού διαλόγου και στον εκδημοκρατισμό των σχολικών μονάδων, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην τάση εκδημοκρατισμού των 

σχολικών μονάδων και διευκόλυνσης της προσπάθειας των σχολικών μονάδων να 

ανοιχτούν στις τοπικές κοινωνίες. Οι νόμοι που άρχισαν να θεσπίζονται μετά το 1980 

και έως το 2015 είχαν ως στόχο τους να προωθήσουν  τον αποκεντρωτικό χαρακτήρα 
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του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και να τον δημοκρατικό προγραμματισμό, 

αποδεικνύοντας την τάση εκδημοκρατισμού της ελληνικής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι ο μεγάλος αριθμός Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που δημιουργήθηκε αρχικά με το πρόγραμμα Καποδίστριας και η 

αύξηση του στη συνέχεια με το πρόγραμμα Καλλικράτης μετέβαλε τον τρόπο 

λειτουργίας τους και μείωσε την αποτελεσματικότητα τους αλλά και τη σωστή 

διαχείριση τους από τις τοπικές αρχές. Με την ανάληψη πολλών σχολικών μονάδων 

από τους Δήμους πλέον, επιβεβαιώνεται η αναποτελεσματικότητα της σωστής 

σύνδεσης σχολείου και επιτροπής και κατά συνέπεια ορατή είναι η αδυναμία 

υλοποίησης των αρμοδιοτήτων τους και των στόχων τους.  

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο νέος Καλλικρατικός Δήμος όχι μόνο οδήγησε στη 

γιγάντωση των Δήμων αλλά παράλληλα μετατόπισε τις ευθύνες πολλών σχολικών 

επιτροπών σε έναν τεράστιο Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό οι συγχωνεύσεις σχολικών 

επιτροπών και μονάδων μετέβαλαν το εκπαιδευτικό τοπίο σε ποικίλες περιοχές, ενώ 

οδήγησαν στην αύξηση των γραφειοκρατικών κρουσμάτων και, όπως είναι φυσικό, 

και στην αναποτελεσματικότητα των σχολικών επιτροπών και των σχολικών 

μονάδων, λόγω των διαρκώς μεταβαλλόμενων αρμοδιοτήτων τους. 

Επιπλέον, μπορεί να έχει προωθηθεί ο αποκεντρωτισμός των πόρων αλλά και 

αρκετών αρμοδιοτήτων, όμως, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να υπάρχει 

συγκεντρωτικός τρόπος θεώρησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω της 

μεγάλης γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει τη λήψη των αποφάσεων αλλά και τον 

τρόπο αξιοποίησης των διαφόρων πόρων  για θέματα, που αφορούν : 

 τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων 

 τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών 

 τις διαδικασίες επιλογής του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού  

 την αξιοποίηση των σχολικών υποδομών, με τρόπο που επωφελούνται οι 

τοπικές κοινωνίες και 

 τις πρακτικές χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων 

Με βάση αυτά τα στοιχεία είναι σαφές ότι η κεντρική εξουσία  εξακολουθεί 

να διακρίνεται από συγκεντρωτισμό, με αποτέλεσμα να προωθούνται σε αρκετές 

περιπτώσεις εσφαλμένες δράσεις, που υποβαθμίζουν τον ρόλο τους και τη συμμετοχή 

τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Σε γενικές γραμμές η βιώσιμη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων μπορεί να επιτευχθεί, διασφαλίζοντας τον εκδημοκρατισμό 

των σχολικών μονάδων.  
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Όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες σχολικές μονάδες 

αποδίδονται πέρα από τις δυσλειτουργίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

και στην οικονομική κρίση και στις υφεσιακές πολιτικές που εφαρμόζονται. 

Ειδικότερα συμπτώματα της επιρροής της οικονομικής κρίσης θεωρούνται ο 

περιορισμός των κρατικών πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων, οι περιορισμένες προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών, η μείωση των 

οικονομικών απολαβών των εκπαιδευτικών και οι διαρκείς μεταβολές στις 

εργασιακές τους σχέσεις. Επιπλέον, εμφανείς αλλά και επικίνδυνες είναι οι 

παρενέργειές τους στους ίδιους τους μαθητές, γεγονός που οδηγεί στην υποβάθμιση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αδυναμία διασφάλισης της κοινωνικής 

δικαιοσύνης.  

Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία είναι εμφανείς οι λόγοι, που 

καθιστούν αναγκαία την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών 

διευθυντών. Όπως διαφάνηκε στη μελέτη αυτή οι σχολικοί διευθυντές καλούνται να 

διαχειριστούν ποικίλα προβλήματα, τα οποία διαφοροποιούνται από τα προβλήματα 

προηγούμενων εποχών, Οι δυσκολίες τους θεωρούνται ακόμη μεγαλύτερες λόγω της 

ελλιπούς υποστήριξης των σχολικών διευθυντών από την κεντρική εξουσία αλλά και 

λόγω του γραφειοκρατικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Όμως, η ενεργοποίηση των σχολικών διευθυντών είναι αυτή που αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την καλλιέργεια του οράματός τους και της σχολικής κουλτούρας.  

Η συλλογή των δεδομένων για την υλοποίηση αυτής της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή των βασικών αρχών της ποιοτικής μεθόδου και 

την αξιοποίηση του ερευνητικού εργαλείου της συνέντευξης. Η επιλογή των δέκα 

σχολικών διευθυντών-τριών έγινε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και επιχειρήθηκε 

να τηρηθούν οι βασικές αρχές της ερευνητικής δεοντολογίας, έτσι ώστε να αντληθούν 

αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα 

Η κρίση για τους περισσότερους σχολικούς διευθυντές  παρουσιάζεται ως ένα 

συστημικό φαινόμενο, το οποίο επιδρά αρνητικά στους μαθητές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα θεωρείται ότι η διαφοροποίηση των προβλημάτων που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν αποδεικνύει τον βαθμό επιρροής της οικονομικής 

κρίσης στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιπλέον, θεωρείται σημαντική η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η συνεργασία τους με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς έτσι ώστε μα αντιμετωπισθούν με επιτυχία τα προβλήματα που δημιουργεί η 

οικονομική κρίση και να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη. 
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 Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία είναι σαφής ο προβληματισμός των 

σχολικών διευθυντών, και η προσπάθεια τους να άρουν τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά στο εκπαιδευτικό και διοικητικό τους έργο.  

 

 

6.3 Προτάσεις 

Στην εποχή μας λόγω του γιγαντισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και του 

συγκεντρωτισμού της κεντρικής διοίκησης εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα 

ελλείμματος της κοινωνικής συμμετοχής αυτών των οργάνων. Επιπλέον, βλέπουμε 

ότι όχι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι γονείς και οι μαθητές δεν 

συμμετέχουν με τον τρόπο που θα έπρεπε στη λήψη των αποφάσεων και όπως 

περιγράφονταν στην εισηγητική έκθεση του Ν. 1566 /1985.   

 Στο πλαίσιο αυτό οι παρεμβάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργάνων 

λαϊκής συμμετοχής έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός έντονου πολιτικού και 

επιστημονικού διαλόγου και έχουν ενισχύσει την κριτική αντιπαράθεση των 

σύγχρονων μελετητών. Ως προς τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, χαρακτηριστικές είναι οι κρατικές παρεμβάσεις για τη νομιμοποίηση 

τους και την κοινωνικά ουδέτερη ουσιαστικά θεώρηση τους. Επιπλέον, δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στον χαρακτήρα αυτών των παρεμβάσεων, λόγω της εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα όργανα κοινωνικής συμμετοχής 

(Ανδρέου & Παπακωσνταντίνου, 1990), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μελετάται και 

αξιολογείται η ρητορική της συμμετοχής. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι το 

«όραμα της αποκέντρωσης ή της αυτοδιαχείρισης του σχολείου στις σημερινές 

κοινωνικές συνθήκες (οικονομικές και κοινωνικές δομές του καπιταλιστικού 

συστήματος) όχι μόνο είναι ανέφικτο, αλλά απατηλό και αποπροσανατολιστικό» 

(Καββαδίας, 2005) 

Στο πλαίσιο  αυτό απαιτείται αναθεώρηση του θέματος και προσπάθεια 

παροχής κινήτρων στα όργανα κοινωνικής συμμετοχής για πιο ενεργό συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων και πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, προωθώντας τον 

δημοκρατικό προγραμματισμό των σχολικών μονάδων.  

Με βάση, επίσης, τις ενστάσεις που διατυπώνονται για τον αποκεντρωτικό 

χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την αμφισβήτηση της 

ουσιαστικής ενεργοποίησης των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής, θεωρείται 

αναγκαία η αναθεώρηση του τρόπου θεώρησης της αποκέντρωσης του ελληνικού 
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εκπαιδευτικού συστήματος και παραχώρησης ουσιαστικών και όχι τυπικών 

αρμοδιοτήτων στα όργανα αυτά. Είναι σαφές ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα 

υλοποιηθούν οι στόχοι των σχολικών μονάδων αλλά και του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και θα διασφαλιστεί ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του, 

που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επειδή, λοιπόν, η σύγχρονη εκπαιδευτική λειτουργία αποτελεί μία σύνθετη 

διαδικασία, είναι αναγκαία η διευκόλυνση του πολυεπίπεδου και πολλαπλού ρόλου 

των εκπαιδευτικών, ο οποίος εστιάζεται κυρίως στο διοικητικό και εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Κατά συνέπεια, οι σχολικοί διευθυντές οφείλουν να καθοδηγούν τους 

εμπλεκομένους στη σχολική κοινότητα, με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό υψηλών 

στόχων και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση τους. Επιπλέον, 

προτεραιότητά τους πρέπει να αποτελεί η δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου, 

το οποίο θα είναι ανοικτό στην κοινωνία. 

Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, οι σχολικοί διευθυντές οφείλουν να ενημερώνουν 

τους εκπαιδευτικούς και να τους διευκολύνουν στο έργο τους, παρέχοντας τους τα 

απαιτούμενα ερεθίσματα. Επίσης, είναι αναγκαίο οι σύγχρονες σχολικές μονάδες να 

λειτουργούν ως βασικές μονάδες επιμόρφωσης, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικό, επιστημονικό και διοικητικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα θεωρείται απαραίτητο οι σχολικοί διευθυντές να μπορούν να 

συνεργάζονται με τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς με ισότιμο τρόπο, δίνοντας 

έμφαση στη διατήρησή της συνοχής του Συλλόγου Διδασκόντων. Τέλος, θεωρείται 

απαραίτητο οι σχολικοί διευθυντές να διαμορφώνουν διόδους επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να 

μπορούν να ανευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την ικανοποίηση των στόχων 

τους και τη διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  
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Θεσσαλονίκη, 10/11/2016 

Αξιότιμε/η κ. Διευθυντή/ρια, 

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας μου, ως φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις 

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης» του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

προτίθεμαι να εργαστώ στο θέμα «Η επιρροή της οικονομικής κρίσης στη 

λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: οι απόψεις και ο ρόλος 

των σχολικών διευθυντών δημοτικών σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας».  
  Ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), για την υλοποίηση 

αυτής της μελέτης, θα  πραγματοποιήσω μία έρευνα σε δημοτικά σχολεία της 

Κεντρικής Μακεδονίας, επιλέγοντας ως ερευνητικό εργαλείο τη μέθοδο της 

συνέντευξης. Επέλεξα αυτό το ερευνητικό εργαλείο, γιατί θεωρώ ότι η άμεση 

επικοινωνία μου με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης μπορεί να δώσει σαφή, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

 Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή σας στην έρευνα μου, γιατί η 

εμπειρία και η θέση σας θα διευκολύνουν την ερευνητική μου προσπάθεια. Η 

συνέντευξη θα υλοποιηθεί στο χώρο του σχολείου σας και  οι  απαντήσεις σας θα 

είναι ανώνυμες, ενώ θα αξιοποιηθούν μόνο για την υλοποίηση αυτής της έρευνας. Θα 

ήμουν πραγματικά ευγνώμων, αν δίνατε τη συγκατάθεσή σας. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα αφιερώσετε και για τη 

βοήθειά σας στην ολοκλήρωση  της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης. Είμαι στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είτε εγώ είτε η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια 

της έρευνας κυρία Βασιλική Καραβάκου (τηλ. 2310 891360, e-mail: 

vkm@uom.edu.gr). 

 

 

Με εκτίμηση 

Σταύρος Πουλτίδης 
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Περιγραφή Οδηγού συνέντευξης 

 
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης στο χώρο της 

εκπαίδευσης θεωρήθηκε ως πιο αποτελεσματική η αξιοποίηση της ποιοτικής 

μεθόδου, λόγω του ευέλικτου τρόπου υλοποίησης της και της αποτελεσματικότερης 

προσέγγισης του θέματος. Στο πλαίσιο επιλέχτηκε ως ερευνητικό εργαλείο η 

συνέντευξη, η οποία θα βασιστεί σε τέσσερις (4) άξονες, όπως αυτοί καθορίστηκαν 

από τα ερευνητικά ερωτήματα, που τέθηκαν με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

  

Ειδικότερα, οι τέσσερις (4) άξονες είναι οι εξής: 

 

1
ος

 άξονας: Ερωτήσεις με θέμα τη διερεύνηση δημογραφικών στοιχείων. 

2
ος

 άξονας: Ερωτήσεις για δυσλειτουργίες λόγω της οικονομικής κρίσης που 

αντιμετωπίζουν οι διευθυντές-ριες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς τους. 

3
ος

 άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση της επιμόρφωσης των σχολικών 

ηγετών για τη διαχείριση αυτών των δυσλειτουργιών. 

4
ος

 άξονας: Ερωτήσεις για διερεύνηση βαθμού ικανοποίησης σχολικών ηγετών από 

τη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας. 

 

Το δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν 10 διευθυντές-ριες δημοτικών σχολείων της 

Κεντρικής Μακεδονίας και απώτερος  στόχος είναι η διερεύνηση της επιρροής της 

οικονομικής κρίσης στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών ηγετών. Τέλος, οι 

ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης σχεδιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

μην περιορίζονται οι σχολικούς διευθυντές, αλλά να τους προσφέρεται η δυνατότητα 

να αξιοποιήσουν τις ερωτήσεις για την παρουσίαση των θέσεών τους. 
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Οδηγός Συνέντευξης 

 

Τόπος,   Ημέρα  /  Μήνας / Έτος 

Ερωτήσεις Συνέντευξης 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1) Ποια είναι η ηλικία σας 

2) Ποιο είναι το φύλο σας 

3) Ποια είναι η ειδικότητά σας; 

4) Πόσα χρόνια υπηρετείτε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

5) Πόσα χρόνια είστε διευθυντής στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τι σας 

οδήγησε στο να επιλέξετε να γίνετε διευθυντής;  

 

Β. Δυσλειτουργίες σχολικών μονάδων και αποτελεσματικότητα διαχείρισης τους  

6) Ποια προβλήματα αντιμετωπίζατε στο παρελθόν στον χώρο των σχολικών σας 

μονάδων και με ποιους τρόπους τα αντιμετωπίζατε;  

7)  Θεωρείτε ότι μετά την οικονομική κρίση και τη μείωση κονδυλίων για την παιδεία 

έχουν αυξηθεί και διαφοροποιηθεί τα προβλήματα αυτά;  

8) Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείστε να 

αντιμετωπίσετε και πόσο επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής σας μονάδας; 

9) Υπάρχει η κατάλληλη στήριξη σας από τους εμπλεκομένους φορείς αλλά και από 

τους συναδέλφους σας; 

10) Θεωρείτε ότι μπορεί η σύγχρονη σχολική ηγεσία να ανταποκριθεί με επιτυχία 

στις προκλήσεις της εποχής μας;
2
 Ποια η διαφοροποίηση ενός σχολικού ηγέτη από 

έναν διευθυντή; 

11) Ποια μορφή ηγεσίας πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική;
3
 

12) Το νέο σύστημα επιλογής της σχολικής ηγεσίας είναι αποδοτικό και μπορεί να 

ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων σχολικών μονάδων;  

                                                           
2
 Με τον όρο σχολική ηγεσία εννοούμε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι καλούνται 

να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις δεξιότητες τους και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη 
λειτουργία των σχολικών τους μονάδων, με βάση τη φιλοσοφία και την κουλτούρα, που οι ίδιοι 
έχουν διαμορφώσει. Η σχολική ηγεσία, επίσης, διευκολύνει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να επιτύχει την αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων 
προβλημάτων 
3
 Μορφές ηγεσίας : 1) Μετασχηματιστική : παρουσίαση κοινών κινήτρων σχολικών ηγετών και 

εκπαιδευτικών και επίτευξη παρακίνησης και αφοσίωσης 2) Συναλλακτική : άσκηση επιρροής σε 
εκπαιδευτικούς μεσώ μίας συναλλαγής, που μπορεί να βασίζεται σε μία κρυφή ή φανερή μορφή 
ανταμοιβής.  
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Γ. Αξιολόγηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  

 

13) Πόσα προγράμματα επιμόρφωσης έχετε παρακολουθήσει; 

14) Θεωρείται ότι η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων μπορεί να διευκολύνει την 

αποτελεσματική διαχείριση των σχολικών σας μονάδων; 

15) Θεωρείτε απαραίτητη τη συμμετοχή και των άλλων εκπαιδευτικών στα 

προγράμματα αυτά;  

16)  Έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων; 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η μειωθεί η συμμετοχή σας σε τέτοιους είδους 

προγράμματα και αν ναι σε ποιους λόγους οφείλεται; 

17) Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικός ο τρόπος οργάνωσης αυτών των 

προγραμμάτων; Υπάρχει διαφοροποίηση τους στον τρόπο υλοποίησης τους, πριν από 

την οικονομική κρίση;  

18) Σε τι θα δίνατε εσείς περισσότερο έμφαση στο περιεχόμενο αυτών των 

προγραμμάτων;  

19) Υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωσή σας για αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα; 

 

Δ. Βαθμός ικανοποίησης σχολικών ηγετών από λειτουργία σχολικών μονάδων 

20) Θεωρείτε εύκολο το έργο των σχολικών ηγετών σε σχέση με παλιότερες εποχές 

και αν όχι, γιατί; Υπάρχει διαφοροποίηση στις πρακτικές διαχείρισης των διαφόρων 

καταστάσεων;  

21) Έχετε πετύχει τη συνεργασία σας με τους άλλους εκπαιδευτικούς και αν ναι τι 

είναι αυτό που θεωρείτε ότι μπορεί να προκαλέσει την αφοσίωση τους στη φιλοσοφία 

της σχολικής σας μονάδας; 

22) Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για την υλοποίηση των στόχων 

σας; 

23) Κατά πόσο θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών δυσκολεύει τις 

προσπάθειες σας; 

24) Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα σύγχρονα 

προβλήματα; 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει 

κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές 

δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή: 

 


