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Η αυτονομία των σχολικών διευθυντών - ηγετών στην ελληνική δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση: οι απόψεις των σχολικών διευθυντών - ηγετών 

 

Περίληψη   

 

Η παρούσα εργασία επιδίωξε να ερευνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα υ-

φιστάμενα επίπεδα επαγγελματικής αυτονομίας των σχολικών διευθυντών Β/θμιας εκπαί-

δευσης σε τέσσερις βασικούς τομείς του έργου τους: α) τη διδασκαλία και αξιολόγηση, β) 

τη λειτουργία του σχολείου, γ) την επαγγελματική ανάπτυξη και δ) την ανάπτυξη προ-

γραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με την Κλίμακα Επαγγελματικής Αυτονομίας Εκπαιδευτι-

κού (Teacher Work-Autonomy Scale – TWA) του Friedman (1999). Ταυτόχρονα, η εργα-

σία επιχείρησε να εξετάσει τυχόν εξαρτήσεις των υφιστάμενων επιπέδων αυτονομίας των 

σχολικών ηγετών στους ως άνω βασικούς τομείς του έργου τους με τα δημογραφικά χαρα-

κτηριστικά τους (φύλο, ηλικία, πρόσθετες σπουδές, τύπος της σχολικής μονάδας κ.α.). 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε αφορούσε το συνδυασμό αρχικά 

μίας ποιοτικής (μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων) έρευνας και μεταγενέστερα μίας πο-

σοτικής έρευνας στην οποία δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο τόσο με ερωτήματα που 

προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα όσο και με την ενσωμάτωση της κλίμακας TWA. 

Στην ποιοτική έρευνα συμμετείχαν συνολικά 10 σχολικοί διευθυντές από τις περιφέρειες 

Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ αντίστοιχα στην ποσοτική έρευνα που ακολούθη-

σε συμμετείχαν συνολικά 68 σχολικοί διευθυντές από τουλάχιστον 16 περιφερειακές ενό-

τητες της ελληνικής επικράτειας.    

Τα αποτελέσματα των συνδυασμένων ερευνών έδειξαν ότι οι σχολικοί διευθυντές 

συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε Άτυπα Δίκτυα Πληροφόρησης που δημιουργούν 

μεταξύ τους, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια (πολυνομία, γραφειοκρατία, αδυ-

ναμία υλοποίησης αυτόνομων δράσεων εντός σχολείου κ.α.) που περιορίζουν την αυτονο-

μία τους. Ταυτόχρονα, όμως, φάνηκαν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με το ζήτημα της οικονο-

μικής πολιτικής προς τα σχολεία, δηλώνοντας στην πλειοψηφία τους πρόθυμοι να ανταπο-

κριθούν στην εξ’ ολοκλήρου οικονομική διαχείριση του σχολείου τους με αντίστοιχα αυ-

ξημένη λογοδοσία. Οι σχολικοί διευθυντές διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτονομίας σε ζητή-

ματα διδασκαλίας και αξιολόγησης και μέτρια αντίστοιχα επίπεδα στους υπόλοιπους βασι-

κούς τομείς του έργου τους, γεγονός που πιθανόν υποδηλώνει ότι αισθάνονται μία σχετική 
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αυτονομία στους υπόλοιπους τομείς. Επίσης, οι διευθυντές επιθυμούν όπως φάνηκε σε αρ-

κετά, πρακτικά κυρίως, ζητήματα μεγαλύτερη αυτονομία. Τέλος, προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της υφιστάμενης επαγγελματικής αυτονομίας των σχολι-

κών διευθυντών τόσο σε ζητήματα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης για το Φύλο και τον Τύ-

πο Σχολικής Μονάδας όσο και σε ζητήματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης για το Μέγεθος 

του Σχολείου και τα Έτη Υπηρεσίας του Διευθυντή.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά: επαγγελματική αυτονομία, σχολικός διευθυντής, σχολικός ηγέτης, δευτε-

ροβάθμια εκπαίδευση, σχολική αυτονομία, συγκεντρωτισμός, αποκέντρωση,     
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School Principals’ – Leaders’ Autonomy in Greek Secondary Education: 

the views of School Principals – Leaders 

 

Abstract  

 

The present work sought to investigate the specific characteristics and the existing 

levels of secondary education school principals’ – leaders’ professional autonomy in four 

main areas of their work: (a) student teaching and assessment; (b) school mode of operat-

ing; (c) staff development and d) curriculum development, according to Friedman's Teacher 

Work-Autonomy Scale (TWA) (1999). At the same time, the present work attempted to 

examine any dependencies of the existing levels of school leaders' autonomy on the above-

mentioned key areas of their work with their demographic characteristics (gender, age, ad-

ditional education, type of school, etc.). 

The chosen methodological approach included a combination of an initial qualita-

tive research (with semi-structured interviews) and a consecutive quantitative survey, in 

which a questionnaire was created both with queries arising from the qualitative research 

and the integration of the TWA scale. A total of 10 school principals from the regions of 

Western and Central Macedonia participated in the qualitative research, while a total of 68 

school principals from at least 16 regional units of the Greek territory participated respec-

tively in the quantitative survey that followed. 

The results of this combined research have shown that school principals are very 

much involved in Informal Information Networks which they create among themselves in 

order to address the barriers (legislative complexity, bureaucracy, lack of implementation 

of autonomous actions within school, etc.) that limit their autonomy. At the same time, 

however, they have been particularly dissatisfied with the economic policy towards 

schools, stating in their majority that they are willing to fully involved and respond to the 

overall financial management of their school with correspondingly increased accountabil-

ity. School principals have high levels of autonomy in student teaching and assessment is-

sues and moderate levels in the other three key areas of their work, which probably sug-

gests that they feel relative autonomous in these areas. Also, as it has been shown, school 

principals express a desire for greater autonomy especially in practical issues. Finally, sta-

tistically significant differences have shown in the existing levels of school principals’ pro-
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fessional autonomy in Student Teaching and Assessment issues for both Gender and Type 

of School Unit and in Staff Development Issues for School Size and Years of Service as a 

School Principal. 

 

Keywords: professional autonomy, school principal, school leader, secondary education, 

school autonomy, centralization, decentralization,     
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Εισαγωγή 

 

Η έννοια της αυτονομίας χαρακτηρίζεται συχνά από ασάφεια και ποικίλες ερμηνεί-

ες. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να οριστεί ως η δυνατότητα των εργαζομένων για μεγαλύ-

τερη εξουσία στη λήψη αποφάσεων και περισσότερη ελευθερία στη σκέψη και στις ενέρ-

γειές τους (Littlewood, 1996 · Luthans, 2011). Η αυτονομία των εκπαιδευτικών συνιστά, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κεντρικό θέμα έντονης συζήτησης στην παγκόσμια εκπαι-

δευτική κοινότητα με ποικίλους υποστηρικτές αλλά και προβληματισμένους φορείς και 

ερευνητές.  

Από τη μία μεριά οι υποστηρικτές της εκτιμούν ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε 

άλλη φορά, η αυτονομία των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για 

τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τόσο του παιδαγω-

γικού όσο και του οργανωτικού έργου τους. Σύμφωνα με αυτούς οι εκπαιδευτικοί και ιδιαί-

τερα οι σχολικοί διευθυντές - ηγέτες βρίσκονται στην πλέον καταλληλότερη θέση για να 

λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά την πληρέστερη υποστήριξη των μαθητών τους και να 

προσδιορίζουν τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών και τις παιδαγωγικές τους πρακτικές, 

λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό συγκείμενο κάθε σχολικής μονάδας. Εκτιμούν, επομένως, 

ότι είναι απολύτως απαραίτητο να ενισχυθεί άμεσα η αυτονομία των εκπαιδευτικών στο 

σύνολο των δράσεών τους. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδουν στην ενίσχυση της αυτονομίας 

των σχολικών διευθυντών – ηγετών και στον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο τους στο πλαίσιο των 

ραγδαίων κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών, που συνιστούν 

ταυτόχρονα προκλήσεις για κάθε σχολική μονάδα και εκπαιδευτικό σύστημα, ως ανοικτά 

στην κοινωνία συστήματα (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008 · Μπιλάλη, 2008).     

Από την άλλη μεριά, η φύση και ο σκοπός της σχολικής αυτονομίας στις διάφορες 

μορφές της, όπως αυτές της διαχείρισης που βασίζεται στο σχολείο (school-based 

management) και της αυτοδιαχείρισης των σχολείων (school self-management) εξακολου-

θούν να αμφισβητούνται σε μεγάλο βαθμό από πολλούς ερευνητές του χώρου. Οι συνηθέ-

στεροι προβληματισμοί γύρω από το ζήτημα της σχολικής αυτονομίας γενικότερα και ειδι-

κότερα της αυτονομίας των εκπαιδευτικών εστιάζουν στο γεγονός ότι η απόδοση μεγαλύ-

τερων βαθμών αυτονομίας δε φαίνεται να συμβάλλει ταυτόχρονα στην ποιότητα της διδα-

σκαλίας και την αποτελεσματικότητα μίας σχολικής μονάδας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι 

προέχουν άλλα ζητήματα όπως η διαμόρφωση ισχυρότερων συστημάτων αξιολόγησης για 
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την απόδοση των εκπαιδευτικών, η μεγαλύτερη διοικητική εποπτεία και κατ’ επέκταση οι 

αυστηρότερες απαιτήσεις, όπως αυτές προτάσσονται μέσα από τη Νέα Δημόσια Διοίκηση 

(Ν.Δ.Δ.), προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα εκπαιδευτι-

κών και διευθυντών. Όμως παρά τις επανειλημμένες συστάσεις διεθνών οργανισμών για 

την ουσιαστική ενίσχυση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών, κατά την τελευταία δεκαετία, 

οι μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε λιγότερη αυτονομία στα σχολεία σε θέματα διδασκαλίας 

(Kollias, 2014). Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Μονάδας Ευρυδίκη (2008) τα 

τελευταία 20 χρόνια, παρατηρείται αύξηση των ζητημάτων λογοδοσίας των εκπαιδευτικών, 

με ταυτόχρονη ενίσχυση της επόπτευσης του εκπαιδευτικού έργου, κυρίως μέσω της εφαρ-

μογής μηχανισμών αξιολόγησης. 

Η επαγγελματική αυτονομία των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των σχολικών διευ-

θυντών – ηγετών θεωρείται ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες επιτυχίας στην προ-

σπάθεια δημιουργίας σύγχρονων ποιοτικών και αποτελεσματικών σχολικών μονάδων. Από 

τις αντίστοιχες διεθνείς έρευνες για το βαθμό αυτονομίας των εκπαιδευτικών, διαπιστώνε-

ται μεταξύ άλλων ότι οι ερευνητές (Blase & Kirby, 2009 · Friedman, 1999) συγκλίνουν 

στην ύπαρξη περιοχών ή τομέων του εκπαιδευτικού έργου που συνιστούν «σφαίρες αυτο-

νομίας» (Κόρκου, 2015 · Strong, 2012) για τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς διευ-

θυντές – ηγέτες, όπως η παιδαγωγική / διδασκαλία, η αξιολόγηση, το αναλυτικό πρόγραμ-

μα, οι λειτουργίες του σχολείου και η επαγγελματική ανάπτυξη. Ως βασικά συστατικά της 

αυτονομίας των εκπαιδευτικών ξεχωρίζουν η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ο βαθμός ε-

λευθερίας που έχουν στο έργο τους και ο έλεγχος ή η εξάρτησή τους από επιμέρους ζητή-

ματα και ευθύνες του σχολείου. Επιπρόσθετα, όλο και περισσότεροι ερευνητές αναγνωρί-

ζουν πλέον ότι η απόδοση μεγαλύτερης αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς και τους σχολι-

κούς διευθυντές - ηγέτες δεν είναι, από μόνη της, ικανή να συμβάλει στην αποτελεσματι-

κότητα των σχολικών μονάδων και τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών τους. Απα-

ραίτητη προϋπόθεση προκείμενου το σχολείο να μπορέσει να αξιοποιήσει τα οφέλη της 

δομικής αυτονομίας (structured autonomy) και να κερδίσει την ανταμοιβή αυτονομίας (au-

tonomy premium) είναι η διαρκής καλλιέργεια και η ενίσχυση των ικανοτήτων του σχολι-

κού ηγέτη και των εκπαιδευτικών μέσα από κατάλληλες στρατηγικές επαγγελματικής ανά-

πτυξης (Caldwell, 2016). 

Τόσο σε παλαιότερες όσο και σε πρόσφατες εκθέσεις διεθνών και εγχώριων θεσμι-

κών οργανισμών και ερευνητών (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., 2016 · Αθανασούλα - Ρέππα, 2008 · Ευ-
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ρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008 · ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2017 · Ο.Ο.Σ.Α., 2011 · Υφαντή, 

2011) αναγνωρίζεται ότι ο έντονα συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτι-

κού συστήματος περιορίζει δραστικά το επίπεδο αυτονομίας και υπογραμμίζεται η ανα-

γκαιότητα ενίσχυσης της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγεσίας. Πα-

ράλληλα όμως, υπογραμμίζεται η άποψη (Κουτούζης 2012 · Μάνος, 2014 · Μαυρογιώρ-

γος, 1999) ότι μέσα σε αυτό το γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό περιβάλ-

λον ο σύγχρονος σχολικός ηγέτης – διευθυντή μπορεί να αξιοποιήσει τα περιθώρια της 

σχετικής αυτονομίας του και να καθορίζει τους εσωτερικούς στόχους του σχολείου του, σε 

συνδυασμό ή/και συμπληρωματικά με τους στόχους της κεντρικής εκπαιδευτικής αρχής.   

Η πλειοψηφία των ερευνητικών δεδομένων της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιο-

γραφίας επικεντρώνεται κυρίως στο βαθμό και τα χαρακτηριστικά της αυτονομίας των εκ-

παιδευτικών γενικά, ως ενιαίου κλάδου. Από τις αντίστοιχες έρευνες που αφορούν στην 

ελληνική επικράτεια, κυρίως στην Α/θμια εκπαίδευση (Καρακώστα 2013 · Κόρκου, 2015) 

και μόνο σε επιμέρους δομές της Β/θμιας εκπαίδευσης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 

Σ.Δ.Ε. και Επαγγελματικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ) (Συρακούλη, 2013 · Μαράτος 2014), προέκυ-

ψε, σε γενικές γραμμές, ότι οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων διαθέτουν υψηλότερα 

επίπεδα παιδαγωγικής αυτονομίας και περιορισμένα επίπεδα διοικητικής αυτονομίας, που 

αφορά στη λήψη αποφάσεων για καίρια ζητήματα της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, διαπι-

στώθηκε ότι οι έρευνες που επικεντρώνονται ειδικότερα στην αυτονομία των σχολικών δι-

ευθυντών - ηγετών συνήθως συμπεριλαμβάνουν και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και εί-

ναι σαφώς λιγότερες σε διεθνές επίπεδο, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί στην ελλη-

νική επικράτεια έρευνα, η οποία να εστιάζει αποκλειστικά στην αυτονομία των διευθυντών 

– σχολικών ηγετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια και λύκεια τυπικής εκπαίδευ-

σης). 

Το τέλος του 2017 και οι πρώτοι μήνες του 2018 συνοδεύτηκαν από μία νέα πρό-

ταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) για τη διαμόρ-

φωση ενός  Νέου Δικτύου Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου και της Παιδα-

γωγικής Αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας. Μέσα από αυτή το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φαίνεται να 

αναγνωρίζει τόσο το συγκεντρωτισμό του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και την ανάγκη 

για τον κατάλληλο επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών. 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα χρονική περίοδο εκτιμάται ότι: α) η ολοένα και μεγα-

λύτερη έμφαση και η διεθνής αναγνώριση της σημαντικότητας της αυτονομίας των εκπαι-
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δευτικών, β) η απουσία ερευνών στη χώρα μας για το βαθμό και τα χαρακτηριστικά της 

υφιστάμενης αυτονομίας των σχολικών διευθυντών / ηγετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

καθώς και γ) η πρόσφατη πρόθεση της ηγεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να αποδώσει έμφαση στη 

σχολική και ιδιαίτερα στην παιδαγωγική αυτονομία, καθιστούν από κοινού ως ιδιαίτερα 

χρήσιμη την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να ερευνήσει τόσο ποιοτικά (αρχικά μέσω συνεντεύ-

ξεων) όσο και ποσοτικά (ερωτήματα που θα προκύψουν από την ποιοτική έρευνα θα εν-

σωματωθούν σε ερωτηματολόγιο) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφουν ευρύτερα 

το βαθμό της πραγματικής αυτονομίας των διευθυντών στους 4 βασικούς τομείς του έργου 

τους: α) τη διδασκαλία και αξιολόγηση, β) τη λειτουργία του σχολείου, γ) την επαγγελμα-

τική ανάπτυξη και δ) την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με την Κλίμακα 

Επαγγελματικής Αυτονομίας Εκπαιδευτικού (Teacher Work-Autonomy Scale – TWA) του 

Friedman (1999). Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να δώσουν απαντήσεις και 

χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με: 1) τα πραγματικά επίπεδα αυτονομίας των σχολικών 

διευθυντών – ηγετών Β/θμιας εκπαίδευσης στις 4 περιοχές – τομείς του εκπαιδευτικού τους 

έργου, σύμφωνα με την κλίμακα TWA και 2) τυχόν διαφοροποιήσεις ή/και συσχετίσεις του 

πραγματικού βαθμού αυτονομίας των σχολικών ηγετών Β/θμιας εκπαίδευσης με επιμέρους 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, οι πρόσθετες σπουδές, τα έτη υπηρεσίας, ο 

τύπος της σχολικής μονάδας (γυμνάσιο ή λύκειο) και η περιοχή του σχολείου. Επιπρόσθε-

τα, μέσα από το συνδυασμό των ευρημάτων των δύο ερευνών (ποιοτικής και ποσοτικής) 

αναμένεται να αναδειχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα κυριότερα εμπόδια 

αυτονομίας στο έργο των σχολικών διευθυντών, την προέλευσή τους και τους δυνητικούς 

τρόπους – στρατηγικές αντιμετώπισής τους. 

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τόσο από τους αρ-

μόδιους φορείς, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής των απαραίτητων εκπαι-

δευτικών μεταρρυθμίσεων, όσο και από κάθε υφιστάμενο ή/και δυνητικό σχολικό ηγέτη 

που επιθυμεί αφενός να ενημερωθεί για την παρούσα κατάσταση στο ελληνικό συγκείμενο, 

και αφετέρου να αναρωτηθεί και να διαπιστώσει τόσο το δικό του βαθμό αυτονομίας όσο 

αντίστοιχα και των εκπαιδευτικών του σχολείου του, προκειμένου να προχωρήσει σε ανα-

γκαίες αναπροσαρμογές, στο μέτρο του εφικτού.  

Στο παραπάνω πλαίσιο η παρούσα έρευνα διαρθρώνεται συνολικά σε τέσσερα κε-

φάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται έννοιες σχετικές με τη σχολική αυτονομία, την 
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επαγγελματική αυτονομία τόσο του εκπαιδευτικού γενικότερα όσο και ειδικότερα του σχο-

λικού διευθυντή. Παρουσιάζονται μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση τα ερευνητικά 

δεδομένα που περιγράφουν την αυτονομία του σχολικού διευθυντή ηγέτη, το ρόλο του στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο και την ελληνική πραγματικότητα όπως αυτή παρου-

σιάζεται μέσα από διεθνείς και εγχώριες έρευνες. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε, μέσα από το 

συνδυασμό της ποιοτικής αρχικά και της ποσοτικής, μεταγενέστερα, έρευνας και με ανα-

φορές στα στάδια διεξαγωγής τους. Στο πρώτο τμήμα του τρίτου κεφαλαίου παρουσιάζο-

νται τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας. Ειδικότερα, στο τμήμα αυτό γίνεται μία προ-

σπάθεια ομαδοποίησης ορισμένων αξιοποιήσιμων ποιοτικών ευρημάτων όπως αυτά των 

εμποδίων αυτονομίας και των πηγών τους, του επιπέδου ικανοποίησης των διευθυντών ό-

σον αφορά την αυτονομία στις συνεργασίες τους με δομές και φορείς του εκπαιδευτικού 

συστήματος αλλά και με συναδέλφους και οντότητες (τοπικούς φορείς, γονείς, μαθητές) 

εντός και εκτός της σχολικής τους μονάδας, καθώς και της επιρροής της υφιστάμενης αυ-

τονομίας των διευθυντών στην άσκηση της εξουσίας τους σε σημαντικά εκπαιδευτικά ζη-

τήματα, όπως είναι η διαμόρφωση στρατηγικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η διαχείριση των 

καθημερινών λειτουργικών ζητημάτων, η αξιολόγηση, η παρακίνηση κ.α.. Ακολούθως στο 

δεύτερο τμήμα του τρίτου κεφαλαίου παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της πο-

σοτικής έρευνας μέσω της ανάλυσης των δεδομένων του ερωτηματολογίου, ενώ στο τέταρ-

το κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση και συζήτηση των κυριότερων συμπερασμάτων, 

όπως αυτά προέκυψαν από το συνδυασμό και τη σύνθεση των ευρημάτων των δύο ερευ-

νών.   
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ΜΕΡΟΣ A΄ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

 

Ερευνητική ανασκόπηση εννοιών σχολικής αυτονομίας και ε-

παγγελματικής αυτονομίας εκπαιδευτικών και σχολικών διευθυ-

ντών – ηγετών 

 

Στο πλαίσιο του κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στις έννοιες της σχολικής αυτονομίας, 

της επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολικών μονά-

δων, στα διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ευρήματα ως προς τα παραπάνω ζητήματα, στο 

ρόλο και τις αρμοδιότητες του σύγχρονου σχολικού διευθυντή – ηγέτη στο ελληνικό εκ-

παιδευτικό συγκείμενο και στις δυνατότητες αυτονομίας που διαθέτει. Η τελευταία ενότητα 

αναφέρεται στη σημαντικότητα του θέματος, στα αναμενόμενα οφέλη και τα ερευνητικά 

ερωτήματα που απασχόλησαν την παρούσα εργασία.  

 

1.1 H σχολική αυτονομία και τα κύρια χαρακτηριστικά της    

 

Η αυτονομία στα σχολεία ή αλλιώς η «σχολική αυτονομία» (“school autonomy”) 

αποτελεί τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα πιο γνωστά πεδία εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων και αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώ-

ρες. Από την ανασκόπηση των Caldwell & Spinks (2005) προκύπτει ότι οι πρώτες προσπά-

θειες για ένα αποκεντρωμένο σύστημα σχολικής διακυβέρνησης ξεκίνησαν στα μέσα της 

δεκαετίας του ΄70 στην επαρχία Βικτόρια της Αυστραλίας, ενώ η πλειοψηφία ανάλογων 

πρωτοβουλιών σε άλλα ανεπτυγμένα κράτη (Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Η.Π.Α.) ξεκίνη-

σε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η εστίαση γύρω από 

την έννοια αυτή αφορά πρωτίστως τα δημόσια σχολεία. 

Οι συνηθέστεροι όροι – χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιού-

νται, συχνά μάλιστα και εναλλακτικά, για να περιγράψουν την πρωτοβουλία για τη δημι-

ουργία δημοσίων σχολείων αυξημένης αυτονομίας, είναι «τοπική διοίκηση των σχολείων» 
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(local school management), «αυτοδιοικούμενο σχολείο» (“self-managed school”) (Caldwell 

& Spinks, 2005), «αυτοκυβερνούμενο σχολείο» (“self-governing school – SGS”) (Gam-

mage & Zajda, 2009), «διοίκηση βασισμένη στα σχολεία» (“school based management - 

SBM”), «ενδυνάμωση σχολείου» (“school empowerment”), «αποκέντρωση» (“decentrali-

zation”) και μεταβίβαση (“delegation”). Επιπρόσθετα, ορισμένοι από τους πιο συνήθεις 

τύπους αυτόνομου σχολείου είναι τα «σχολεία ειδικής συμφωνίας – σύμπραξης Δημόσιου 

και Ιδιωτικού τομέα» (“charter schools”) κυρίως στην Η.Π.Α., οι ακαδημίες (“academies”) 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα «ελεύθερα σχολεία» (“free schools”) στη Σουηδία και το Ηνω-

μένο Βασίλειο και o πιο πρόσφατος (από το 2009) όρος – τύπος σχολείου είναι τα  «Ανε-

ξάρτητα Δημόσια Σχολεία» (“Independent Public Schools” - IPS) στην Αυστραλία (Cald-

well, 2014 · Caldwell, 2016 · Hamilton Associates, 2015). Η τάση να παρέχεται ολοένα και 

μεγαλύτερη αυτονομία από την κεντρική εκπαιδευτική αρχή προς τις σχολικές μονάδες, 

προκειμένου αυτές να ενισχύονται στη διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού τους έργου, επι-

βεβαιώθηκε και συνεχίζει να επιβεβαιώνεται σε αρκετές χώρες με διαφορετικά πλαίσια εκ-

παιδευτικής νομοθεσίας και λογοδοσίας, καθώς και διαφορετικές μεταρρυθμιστικές ατζέ-

ντες. Πρωτεύοντα ρόλο στην ενίσχυση αυτής της τάσης διαμόρφωσαν οι θέσεις και από-

ψεις των διεθνών οργανισμών και συμβουλευτικών εταιριών καθώς και των ερευνητικών 

κοινοτήτων, που ασχολούνται με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών και μεταρρυθμί-

σεων, όπως ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.), η 

Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από επιμέρους έρευνες. Ο Ο.Ο.Σ.Α. 

(OECD, 2011) καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα:  

            η αυτονομία και η λογοδότηση είναι συνυφασμένες: μεγαλύτερη αυτονομία στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα, τις αξιολογήσεις και την κατανο-

μή πόρων τείνει να σχετίζεται με καλύτερες επιδόσεις, ιδιαίτερα όταν στο πλαίσιο λει-

τουργίας των σχολείων κυριαρχεί κουλτούρα λογοδότησης (OECD, 2011, σ. 4). 

 

Όμως σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ενισχύεται η πεποίθηση ορισμέ-

νων ερευνητών (Caldwell, 2014 · Caldwell, 2016 · Hamilton Associates, 2015) ότι η σχο-

λική αυτονομία δεν είναι τελικά μια σαφώς καθορισμένη έννοια, αφού συχνά αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία με σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την έμφαση και το νόημα που 

κάθε φορά της αποδίδεται. Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μπορεί κανείς να 

εντοπίσει μερικά ενδεικτικά παραδείγματα διαφορετικών ορισμών της σχολικής αυτονομί-
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ας. Σύμφωνα με τo Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία (European Policy 

Network on School Leadership – EPNoSL, 2018), η σχολική αυτονομία είναι  

            ένας όρος που χρησιμεύει για να υποδείξει ότι τα σχολεία και οι οντότητές τους (διευ-

θυντές και εκπαιδευτικοί) έχουν λάβει κάποιο περιθώριο ελιγμών για να πάρουν τις 

δικές τους αποφάσεις για τη διαχείριση σχολείων και την αντιμετώπιση καθημερινών 

προκλήσεων όπως η ισότητα, η διδασκαλία και μάθηση και ότι οι όποιοι περιορισμοί, 

τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί (εντός του σχολείου), αφορούν μόνο τα α-

ναγκαία και νόμιμα πλαίσια, τις αξίες και τους κανόνες (εκπαιδευτικής νομοθεσίας). 

(Ιστοσελίδα “School Autonomy Toolset for equity and learning”) 

 

Από την άλλη μεριά οι Arcia, Macdonald, Patrinos & Porta (2011), αναφέρουν ότι 

η σχολική αυτονομία  

             είναι μια μορφή σχολικής διαχείρισης στην οποία τα σχολεία έχουν λάβει εξουσία 

λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού, καθώς και της αξιολόγησης των εκπαιδευτι-

κών και των παιδαγωγικών πρακτικών τους. Η διαχείριση σχολείων υπό την αυτονο-

μία μπορεί να δώσει σημαντικό ρόλο στο Σχολικό Συμβούλιο - που εκπροσωπεί τα 

συμφέροντα των γονέων – όσον αφορά τα ζητήματα προγραμματισμού και έγκρισης 

του προϋπολογισμού, καθώς και τη δυνατότητα να εισακούονται (συμμετοχή σε ψη-

φοφορία) όσον αφορά τις αποφάσεις για το προσωπικό του σχολείου. Συμπεριλαμβά-

νοντας το Σχολικό Συμβούλιο στη σχολική διοίκηση, η σχολική αυτονομία ενισχύει τη 

λογοδοσία. (Arcia κ.ά., 2011, σ. 2) 

 

Οι σημαντικές ως άνω διαφοροποιήσεις σε ένα βαθμό οφείλονται στη διαφορετική 

βαρύτητα ή προτεραιότητα που αποδίδεται από πολλούς ερευνητές σε επιμέρους τομείς 

των σχολικών δραστηριοτήτων - έργου μέσα στη σχολική μονάδα, καθώς και σε γενικότε-

ρα ζητήματα συνεργασίας και λογοδοσίας μεταξύ των οντοτήτων του σχολείου (διευθυντή, 

εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών, εκπροσώπων τοπικής κοινωνίας). Σύμφωνα με τη Χα-

τζηπαναγιώτου (2003) η αυτονομία σε μία σχολική μονάδα αφορά όλο το εύρος του σχολι-

κού - εκπαιδευτικού έργου και διακρίνεται σε πέντε είδη. Η «διδακτική» αυτονομία περι-

λαμβάνει την ελευθερία και ταυτόχρονα την ικανότητα του εκπαιδευτικού να επιλέγει τις 

κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια, 
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προκειμένου να υποστηρίζει αποτελεσματικά την προσπάθεια των μαθητών του. Η «παιδα-

γωγική» αυτονομία αφορά κυρίως τους παιδαγωγικούς χειρισμούς και τη διαχείριση των 

διαπροσωπικών σχέσεων από τους εκπαιδευτικούς, μέσα σε ένα πλαίσιο που βοηθάει τους 

μαθητές να γίνονται περισσότερο αυτόνομοι και να διαμορφώνουν οι ίδιοι τα κύρια χαρα-

κτηριστικά του προφίλ τους.  Η «οργανωτική» αυτονομία σχετίζεται με ζητήματα οργάνω-

σης του σχολικού έργου και ειδικότερα την επιλογή προσωπικού, την οργάνωση των τάξε-

ων και της σχολικής ζωής και τη συμμετοχή των γονέων – κηδεμόνων. Ακολουθεί η «οικο-

νομική» αυτονομία που περιλαμβάνει την κατάλληλη διαχείριση και τη διάθεση των οικο-

νομικών πόρων, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η «διοικητική» αυτονομία, με κύριες συ-

νιστώσες το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.                                                                                                                                                  

Από την ανάλυση των Gamage & Zajda (2009) προκύπτει ότι τα σχολεία μπορούν 

να έχουν ακόμη και διαφορετικούς βαθμούς ή επίπεδα ευθύνης όσον αφορά τη λήψη απο-

φάσεων σε επιμέρους τομείς σχολικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα μπορούν να διαφορο-

ποιούνται σε ζητήματα όπως η πρόσληψη και η ανάπτυξη του προσωπικού, οι συνθήκες 

εργασίας του, η χρηματοοικονομική διαχείριση του σχολείου, η διαχείριση των σχολικών 

εγκαταστάσεων, το πρόγραμμα σπουδών και η αξιολόγηση των μαθητών και άλλα στοιχεία 

που αφορούν την ευρύτερη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Αντίστοιχα σημαντικές είναι 

οι διαφοροποιήσεις που υφίστανται, όσον αφορά στις ευθύνες διακυβέρνησης που έχουν 

στις διάφορες μορφές τους, στις σχολικές επιτροπές και τα συμβούλια και ακολούθως α-

ντίστοιχες είναι και οι διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους διακανονισμούς λογοδοσίας. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη (2008, σ. 17 και 81), η σχολική αυ-

τονομία διακρίνεται σε τέσσερα κύρια επίπεδα: α) σε αυτό της «πλήρους (ή σχετικής) αυτο-

νομίας», στο οποίο το σχολείο λαμβάνει όλες τις σχετικές αποφάσεις α1) είτε χωρίς την 

παρέμβαση εξωτερικών φορέων αλλά εντός των περιορισμών των εθνικών νόμων, α2) είτε 

όντας υποκείμενο σε ένα προκαθορισμένο γενικό – ρυθμιστικό πλαίσιο για την εκπαίδευ-

ση, α3) είτε μετά από διαβουλεύσεις με την εκπαιδευτική αρχή σε τοπικό, περιφερειακό ή 

κεντρικό επίπεδο, δεχόμενο από αυτή γνωμοδοτήσεις ή συστάσεις που όμως δεν έχουν δε-

σμευτικό χαρακτήρα για το σχολείο, β) σε αυτό της «περιορισμένης αυτονομίας», στο οποίο 

τα σχολεία λαμβάνουν τις αρχικές αποφάσεις είτε β1) με ή χωρίς τη συμβολή της ανώτατης 

αρχή για την εκπαίδευση, αλλά με την υποχρέωση να υποβάλλουν τις αποφάσεις αυτές 

προς έγκριση στην ανώτατη αρχή (η οποία μπορεί να ζητήσει τροποποίηση της απόφασης), 

β2) είτε στη βάση ενός συνόλου επιλογών προκαθορισμένων από την ανώτατη αρχή για 
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την εκπαίδευση, γ) σε αυτό της «καμίας αυτονομίας», όπου το σχολείο δε λαμβάνει αποφά-

σεις που δεν αφορούν τις αρμοδιότητές του, αφού αυτές λαμβάνονται εξ ολοκλήρου από 

την εκπαιδευτική αρχή, μολονότι η συνδρομή του σχολείου μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδή-

ποτε στάδιο της διαδικασίας, και δ) σε αυτό της «διακριτικής εξουσιοδότησης», (υφίσταται 

στις οργανωτικές δομές κάποιων εκπαιδευτικών συστημάτων), σύμφωνα με το οποίο σε 

κάποιες χώρες οι πάροχοι της εκπαίδευσης και/ή οι τοπικές αρχές μπορούν να επιλέξουν (η 

κατάσταση διαφέρει από δήμο σε δήμο) εάν θα μεταβιβάσουν στα σχολεία τις εξουσίες 

τους να λαμβάνουν αποφάσεις σε ορισμένους τομείς. Όπου συμβαίνει αυτό, μπορεί να πα-

ρατηρούνται διαφορές μεταξύ των σχολείων στην επικράτεια της χώρας όσο αφορά στο 

επίπεδο και τους τομείς των ευθυνών που ανατίθενται. (ο.π.)  

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και οι σύγχρονες τάσεις της σχολικής αυτονομί-

ας, καθώς και η πολυμορφία που τη συνοδεύει ιδιαίτερα στα σύγχρονα ευμετάβλητα σχο-

λικά εκπαιδευτικά συστήματα, δικαιολογούν την έντονη αμφισβήτηση που υπάρχει πλέον 

σήμερα τόσο όσον αφορά τη φύση όσο και το σκοπό της σχολικής αυτονομίας, της σχολι-

κής διαχείρισης ή της αυτοδιαχείρισης των σχολείων Caldwell (2014). Έρευνες των τελευ-

ταίων ετών αναφέρουν ότι η επίδραση της σχολικής αυτονομίας έχει βρεθεί (Cheng, Ko & 

Lee, 2016) εξαρτώμενη από τη φύση και το επίπεδο αυτονομίας, τις υφιστάμενες δομές 

λογοδοσίας του σχολείου αλλά και το επίπεδο ανάπτυξης του σχολείου. Σύμφωνα με το 

Caldwell (2016) 

             μια έννοια όπως η σχολική αυτονομία, με την πλήρη έννοια της λέξης, είναι στην ου-

σία παραπλανητική αφού ένα σχολείο σε ένα σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης δεν εί-

ναι πλήρως αυτόνομο. Κατά συνέπεια, είναι καλύτερο να αναφερόμαστε σε ένα σχετι-

κά υψηλό ή σχετικά χαμηλό επίπεδο αυτονομίας του σχολείου, και με προσοχή να κα-

θορίζουμε τις λειτουργίες πάνω στις οποίες τα σχολεία έχουν εξασφαλίσει μεγαλύτερη 

εξουσία και ευθύνη (Caldwell, 2016, σ. ii).  

 

Αντίστοιχα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν υπάρχει κανένα εκπαιδευτικό σύστημα 

που να είναι απόλυτα συγκεντρωτικό (άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής αποκλειστικά από 

μία κεντρική αρχή εκπαίδευσης π.χ. Υπουργείο Παιδείας) ή απόλυτα αποκεντρωτικό (ά-

σκηση εκπαιδευτικής πολιτικής μόνο από τα περιφερειακά όργανα) (Λαΐνας, 1993). Τα δι-

εθνή στοιχεία για την επίδραση της σχολικής αυτονομίας στα επιτεύγματα των μαθητών σε 

εθνικό επίπεδο είναι επίσης ασαφή. Εμπειρικά στοιχεία από τη Λατινική Αμερική δείχνουν 
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πολύ λίγες περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή της σχολικής αυτονομίας (μέσω της διοί-

κησης που βασίζεται στα σχολεία - school based management, SBM) έχει κάνει σημαντική 

διαφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα (Patrinos 2010, ο.α. στο Arcia κ.ά., 2011, σ. 3), ενώ 

αντίθετα στην Ευρώπη υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που δείχνουν θετικό αντίκτυπο της 

σχολικής αυτονομίας στη μάθηση (Eurydice 2007, ο.α. στο Arcia κ.ά., 2011, σ. 3). Οι 

Hanushek, Link και Woessmann (2012), συνοψίζοντας τα ευρήματα της ανάλυσής τους σε 

μία ιδιαίτερα αξιόλογη έρευνα που βασίστηκε σε δεδομένα διαγωνισμών του Διεθνούς 

Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme 

for International Student Assessment – PISA) του Ο.Ο.Σ.Α., στους οποίους συμμετείχαν 

ένα εκατομμύριο μαθητές από 42 χώρες, ανέφεραν ότι οι χώρες με ισχυρούς θεσμούς - δο-

μές αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων στα σχολεία 

τους, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχες ισχυρές δομές μπορεί 

στην πραγματικότητα να βλάπτονται από την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων. Οι Arcia 

κ.ά., (2011) υπογραμμίζουν ότι για να λειτουργήσει η αυτονομία του σχολείου σωστά και 

να αποφέρει τα ανάλογα αποτελέσματα, θα πρέπει να έχει πολιτική στήριξη σε κεντρικό 

και τοπικό επίπεδο, να διαθέτει ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη λειτουργία της αυ-

τονομίας χωρίς εμπόδια και ταυτόχρονα να έχει τη συγκατάθεση των εκπαιδευτικών. Είναι 

όμως γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι εκπαιδευτικοί, ως επαγγελματικό σώμα, δεν 

ήταν σε θέση να καθορίσουν τις κατευθύνσεις των σχολικών εξελίξεων (Frostenson, 2015).  

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι εκπαιδευτικές αλλαγές επιβάλλονται ή γίνονται, λίγο ως 

πολύ, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας (Μαυρογιώργος 1999 & 2005) .     

Η αυξανόμενη σχολική αυτονομία, μέσα από την εφαρμογή ενός αποκεντρωτικού 

μοντέλου διοίκησης με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης του σχολείου, δεν εγγυάται από μόνη 

της ούτε ότι αναγκαστικά θα ενδυναμωθούν (empowerment) αυτόματα οι διευθυντές και οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου, ούτε ότι τα σχολεία θα αξιοποιήσουν τη δύναμη που τους πα-

ραχωρείται, ούτε ότι θα ανεβεί το επίπεδο της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Η αυτονομία 

είναι τελικά ωφέλιμη μόνο όταν κάποιος την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά (Hamilton As-

sociates, 2015 · Jensen, 2013 · Wermke & Salokangas, 2015 · Χατζηπαναγιώτου, 2003). 

Πρωταγωνιστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει η υψηλού επιπέδου επαγ-

γελματική αυτονομία των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα του διευθυντή του σχολείου. Ο ίδιος 

οφείλει να χρησιμοποιήσει την αυξημένη αυτονομία - εξουσία του και με συνεργατικό 

πνεύμα και υπευθυνότητα να οδηγήσει την αλλαγή στο σχολείο του, καθορίζοντας προτε-
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ραιότητες, διευκολύνοντας την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και αποφέροντας οφέλη 

για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την τοπική κοινωνία. 

 

1.2 Η επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού και του σχολικού δι-

ευθυντή – Κύρια χαρακτηριστικά και διεθνείς τάσεις 

 

Η επαγγελματική αυτονομία των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό 

των επιτυχημένων σχολείων (Blase & Kirby, 2009). Σε γενικές γραμμές η έννοια αυτή α-

ναφέρεται στην επαγγελματική ανεξαρτησία ή την ελευθερία των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών να λαμβάνουν αποφάσεις και να ελέγχουν σε ένα εκτεταμένο σύνολο τομέων 

του εκπαιδευτικού τους έργου επιμέρους παιδαγωγικά, λειτουργικά και οργανωτικά ζητή-

ματα προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθητών στη σχολική κοινότητα. 

Η έννοια της αυτονομίας των εκπαιδευτικών δεν ορίζεται πάντοτε με σαφήνεια στη 

βιβλιογραφία και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η έννοια αυτή έχει μεταβληθεί 

σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και συνεχίζει να μεταβάλλεται μέχρι σήμερα. Η μετα-

βολή αυτή οφείλεται τόσο στις ραγδαίες αλλαγές στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

όπως η συνεχώς αυξανόμενη λογοδοσία και η ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτε-

λέσματα των τυποποιημένων διαγωνισμών των μαθητών και ο συνυπολογισμός αυτών στις 

αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, όσο και στην εκτεταμένη πλέον έρευνα της έννοιας της 

εκπαιδευτικής αυτονομίας και στον εντοπισμό των συνιστωσών και των πτυχών της. Είναι, 

άλλωστε, χαρακτηριστική η μετατόπιση που σημειώθηκε ανάμεσα στην παλαιότερη – πα-

ραδοσιακή αντίληψη για την έννοια της αυτονομίας του εκπαιδευτικού και τη σύγχρονη 

αντίληψή της. Ειδικότερα η παραδοσιακή αντίληψη της έννοιας αυτής στηρίζονταν στην 

ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού μέσα από την απομόνωση και την αποξένωσή του από 

τους συναδέλφους του και τη διοίκηση του σχολείου. Αντίθετα, η σύγχρονη αντίληψή της 

στηρίζεται τόσο στη συνεργατική λήψη αποφάσεων με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

και τη διοίκηση του σχολείου, όσο και στην ελευθερία του εκπαιδευτικού να προχωρά σε 

καθοριστικές επαγγελματικές επιλογές σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στους μα-

θητές (Day, 2003 · Willner, 1990, όπ. αν. στο Pearson & Moomaw, 2005, σ. 41).  

Επιπλέον, σήμερα γίνεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά αντιληπτό ότι εξαιτίας 

της ασάφειας και της μεταβλητότητας της έννοιας της επαγγελματικής αυτονομίας κάθε 

εκπαιδευτικός ή/και σχολικός διευθυντής μπορεί τελικά να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό 
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τρόπο την αυτονομία και τις διαστάσεις που αυτή προσδίδει στο ρόλο του ακόμη και μέσα 

στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα. Με άλλα λόγια, ορισμένοι μπορεί να αγωνίζονται προκει-

μένου να διεκδικήσουν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, κάποιοι άλλοι να είναι ικα-

νοποιημένοι με την υφιστάμενη αυτονομία τους αξιοποιώντας την στο μέτρου του δυνα-

τού, ενώ κάποιοι τρίτοι ενδέχεται είτε να μην επιθυμούν (ή να αδιαφορούν) να ασκήσουν 

την αυτονομία που τους επιτρέπει το σύστημα (Hughes, 1975 · Little, 1990, όπ. αναφ. στην 

Καρακώστα, 2013, σ. 18) είτε ακόμη και να βρίσκουν αφορμές για τον ίδιο λόγο, θεωρώ-

ντας, για παράδειγμα, ότι η αυτονομία που έχουν αποτελεί μέσο για να αποφεύγουν οι δι-

ευθυντές τις υποχρεώσεις τους (Fraser & Sorenson, 1992, όπ. αν. στο Moomaw, 2005, 

σ.15).  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι συνήθεις πτυχές της έν-

νοιας της επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών αφορούν στους κυριότερους το-

μείς - περιοχές του εκπαιδευτικού έργου τους. Ο Friedman (1999) αναγνωρίζει ότι το έργο 

των εκπαιδευτικών αφορά δύο κύρια μέρη, το παιδαγωγικό μέρος και το οργανωσιακό μέ-

ρος. Στη βιβλιογραφία αποδίδεται έμφαση πρωτίστως στις παιδαγωγικές πτυχές του εκπαι-

δευτικού έργου, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ο αυξανόμενος ρόλος και η συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών σε οργανωσιακές πτυχές της σχολικής ζωής και ειδικότερα στη συνδια-

μόρφωση αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τόσο το πρόγραμμα σπουδών, τη διδασκα-

λία και τον σχολικό προγραμματισμό όσο και ζητήματα ανεπάρκειας σχολικών πόρων, 

προϋπολογισμού και οικονομικών (Lieberman & Miller 1984 · Willner, 1990, όπ. αν. στο 

Pearson & Moomaw, 2005, σ. 40).  

Ο Strong (2012), συνοψίζοντας την ανασκόπησή του, αναφέρει πολύ εύστοχα ότι 

στην πλειοψηφία τους οι ορισμοί της αυτονομίας των εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν, με-

ταξύ άλλων, τέσσερα (4) κοινά σημεία ή σημεία σύγκλισης - συμφωνίας. Το πρώτο σημείο 

σύγκλισης αφορά στην αναγνώριση των «σφαιρών αυτονομίας» των εκπαιδευτικών, δηλα-

δή των διακριτών περιοχών του εκπαιδευτικού έργου, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να μπορούν να ασκούν τον αυτόνομο ρόλο τους (LaCoe, 2006 · O’Hara 2006 · Rudolph 

2006 όπ. αν. στον Strong, 2012 σ.3). Ειδικότερα, αυτές οι σφαίρες αυτονομίας είναι: α) το 

πρόγραμμα σπουδών (curriculum), β) η παιδαγωγική (pedagogy), γ) η αξιολόγηση (as-

sessment), δ) η συμπεριφορά των μαθητών (student behavior), ε) το περιβάλλον της αίθου-

σας διδασκαλίας (classroom environment) και στ) η επαγγελματική ανάπτυξη (professional 

development) των εκπαιδευτικών. Εντελώς ανάλογες με τις παραπάνω σφαίρες αυτονομίας 
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και ίσως πιο συγκροτημένες και συμπαγείς είναι οι τέσσερις περιοχές – τομείς του σύγχρο-

νου εκπαιδευτικού έργου, με τις οποίες αξιολογούνται τα επίπεδα της υφιστάμενης αυτο-

νομίας των εκπαιδευτικών στην Κλίμακα Επαγγελματικής Αυτονομίας Εκπαιδευτικού 

(Teacher Work - Autonomy Scale - TWA) του Friedman (1999). Ειδικότερα αυτές είναι: α) 

η διδασκαλία και αξιολόγηση, β) η λειτουργία του σχολείου, γ) η επαγγελματική ανάπτυξη 

και δ) τα προγραμμάτων σπουδών (τόσο τα νέα όσο και οι τροποποιήσεις των υφισταμέ-

νων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών - Α.Π.Σ.). Τόσο ο Friedman (1999) όσο και ο 

Strong (2012) τονίζουν ότι οι ως άνω σφαίρες αυτονομίας ομαδοποιούνται, αντίστοιχα με 

τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου, σε δύο κύριες περιοχές – μέρη. Αυτές είναι η παιδα-

γωγική αυτονομία ή αλλιώς η αυτονομία της παιδαγωγικής διδασκαλίας (teaching peda-

gogy), που αφορά μεμονωμένες λειτουργίες – καθήκοντα στην αίθουσα διδασκαλίας, την 

οποία οι εκπαιδευτικοί συνήθως αναφέρουν ότι έχουν σε υψηλό βαθμό (Blase & Kirby, 

2009 · Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008 · Strong, 2012), καθώς και η αυτονομία της 

ευρύτερης σχολικής περιοχής (school-wide autonomy) ή αλλιώς η οργανωσιακή αυτονομί-

α, η οποία αφορά ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης ολόκληρης της σχολικής μονάδας.  

Το δεύτερο κοινό σημείο στους ορισμούς της επαγγελματικής αυτονομίας των εκ-

παιδευτικών, σύμφωνα πάντα με τον Strong (2012), είναι η ικανότητα «λήψης αποφάσε-

ων» που μπορούν να έχουν οι εκπαιδευτικοί σε ένα σύνολο κρίσιμων ζητημάτων αναφορι-

κά με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Τόσο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί όσο και ορισμένοι 

ερευνητές εκτιμούν ότι η καθημερινή επαφή των εκπαιδευτικών και των διευθυντών με 

τους μαθητές στο σχολείο στην ουσία εξασφαλίζει ότι αυτοί μπορούν να λάβουν τις κα-

τάλληλες αποφάσεις προς όφελος της εκπαίδευσης των μαθητών τους. Ένα επιπρόσθετο 

επιχείρημα προς την κατεύθυνση αυτή είναι ότι οι αποφάσεις αυτές συχνά αποτυγχάνουν 

όταν λαμβάνονται κεντρικά ή ακόμη και σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί δεν υποστηρίζονται 

από τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές που είναι τελικά οι υπεύθυνοι για την εφαρ-

μογή και υλοποίησή τους (Caldwell, 2016 · Ingersoll & Alsalam, 1997).  

Το δύο τελευταία σημεία σύγκλισης των ορισμών της αυτονομίας των εκπαιδευτι-

κών στη βιβλιογραφία είναι η «ελευθερία» και ο «έλεγχος», τα οποία όπως αναφέρει ο 

Moomaw (2005) συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με την έννοια της αυτονομίας. Οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν αυτονομία είναι συχνά αποδεσμευμένοι από εξωτερικές πιέσεις 

όπως αυτές που περιγράφονται στην κλίμακα Αίσθησης της Αυτονομίας (Sense of Auton-

omy Scale – SAS) του Charters (1974), δηλαδή, ενδεικτικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης και η 
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ισχυρή επιρροή τόσο από τη μεριά των συναδέλφων εκπαιδευτικών όσο και από τη μεριά 

των διευθυντών, καθώς και οι επιμέρους παιδαγωγικοί περιορισμοί. Ταυτόχρονα, οι εκπαι-

δευτικοί που έχουν αυτονομία έχουν τον απόλυτο έλεγχο πάνω στην εργασία τους, πρωτί-

στως στην αίθουσα διδασκαλίας και δευτερευόντως στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. 

Όμως σήμερα είναι πλέον βέβαιο ότι οι αξιοσημείωτες αλλαγές στο παγκόσμιο εκπαιδευτι-

κό περιβάλλον περιορίζουν ολοένα και περισσότερο το βαθμό τόσο της ελευθερίας (ή της 

ανεξαρτησίας) όσο και του ελέγχου που θα έπρεπε να έχουν οι εκπαιδευτικοί. Η τάση αυτή 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη λογοδοσία, καθώς και στις πολιτικές ευθυ-

γράμμισης με τις αυστηρές οδηγίες σε επιμέρους άξονες της σχολικής διαδικασίας όπως 

στα προγράμματα σπουδών (curriculum policies), στα πρότυπα μάθησης (standards poli-

cies) στην αξιολόγηση και την προώθηση των μαθητών στην επόμενη τάξη (Lundström, 

2015 · Strong, 2012 · The Glossary of Education Reform, 2014). 

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω σημεία σύγκλισης είναι χρήσιμο να συνυπολογιστεί 

ότι η σύγχρονη αντίληψη της έννοιας της επαγγελματικής αυτονομίας του εκπαιδευτικού 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση, όχι απλά στη δυνατότητα που πρέπει να δίνεται στον εκπαιδευτικό 

να λαμβάνει αποφάσεις αλλά, κυρίως στην «ικανότητά του» (capacity) να λαμβάνει απο-

φάσεις που μπορούν να βελτιώσουν τα σχολικά αποτελέσματα, καθώς και στην άσκηση 

αυτής της ικανότητας με συστηματικό και συνεχή τρόπο και με υψηλό επίπεδο διάκρισης 

(discretion) (Caldwell, 2016). Αυτή η ικανότητα του εκπαιδευτικού και η άσκησή της δια-

μορφώνεται και ενισχύεται κυρίως μέσα από την επαγγελματική του ανάπτυξη και βοηθάει 

στην ενίσχυση του επαγγελματισμού του και κατά συνέπεια στην αναβάθμιση του εκπαι-

δευτικού έργου (Day, 2003 · Ingersoll & Alsalam, 1997). Από τη μία μεριά οι σύγχρονες 

αυξημένες ευθύνες και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού, που εκτείνονται πέρα από το χώρο 

της αίθουσας διδασκαλίας, καθιστούν απολύτως αναγκαία τη συνεχή επιμόρφωση και ε-

παγγελματική ανάπτυξη του και καθορίζουν τους βασικούς άξονες επανασχεδιασμού του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Από την άλλη μεριά όμως, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις 

εκτεταμένων ελέγχων και αξιολογήσεων των σχολείων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, και 

γενικότερα τα παιδαγωγικά ιδανικά που προωθούνται μέσα από τη Νέα Δημόσια Διοίκηση 

– Ν.Δ.Δ. (New Public Management – NPM) περιορίζουν σημαντικά την αυτονομία του 

σύγχρονου εκπαιδευτικό, προκαλώντας μία κρίση του επαγγελματισμού του και αναγκάζο-

ντας τον να συμμορφώνεται με τις επιταγές του εκάστοτε συστήματος (Day, 2003 · 

Frostenson, 2015 · Καλογιάννης, 2016).  Η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην αυτονομία του 
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εκπαιδευτικού και στον επαγγελματισμό του επηρεάζει την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου (Pearson & Moomaw, 2005). 

Όλα τα παραπάνω σημεία σύγκλισης και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της έννοιας 

της αυτονομίας των εκπαιδευτικών είναι βέβαιο ότι αφορούν πρωτίστως και σε ολόκληρο 

το φάσμα τους το σχολικό διευθυντή – ηγέτη, ως τον «πρώτο μεταξύ ίσων» (primus inter 

pares) εκπαιδευτικό στη σύγχρονη σχολική κοινότητα, που εμπνέει καθοδηγεί και υποστη-

ρίζει τους εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κρίσιμος και πολύ-

πλευρος, αφού είναι επιφορτισμένος να διαχειρίζεται το σχολείο «ως μία ολότητα» και μέ-

σω της επιρροής του στο προσωπικό και στο συνολικό σχολικό κλίμα μπορεί να έχει έντο-

νη έμμεση επίδραση στα επιτεύγματα των μαθητών (Rodriguez & Hovde, 2002).  Στην 

προσπάθειά του αυτή ο διευθυντής ενός αυτόνομου σχολείου χρειάζεται ένα δίκτυο εσωτε-

ρικής και εξωτερικής υποστήριξης, στο οποίο μεταξύ άλλων μπορούν να συμπεριλαμβάνο-

νται αφοσιωμένοι εκπαιδευτικοί, συμμετέχοντες γονείς και συλλογικές ομάδες, καθώς και 

επιμέρους εξωτερική βοήθεια που ενδεικτικά μπορεί να αφορά διοικητική υποστήριξη, σα-

φή νομική βοήθεια, και κατευθυντήριες γραμμές προγράμματος σπουδών και διαθεσιμότη-

τα πόρων (ο.π.) 

Στην εκτενή έρευνα του ο Καλογιάννης (2016) εξετάζει το βαθμό της εργασιακής 

και επαγγελματικής αυτονομίας που εκχωρείται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, 

τόσο στα αποκεντρωμένα όσο και στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα. Ειδικότε-

ρα αναφέρει ότι στα αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως αυτά ορίζονται από τη 

Νέα Δημόσια Διοίκηση – Ν.Δ.Δ. η οποία αποδίδει κυρίως έμφαση στο τρίπτυχο «αποδοτι-

κότητα», «αποτελεσματικότητα» και «οικονομία» της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, οι α-

πόψεις των ερευνητών διίστανται για το εάν τελικά ενισχύεται η περιορίζεται η επαγγελμα-

τική αυτονομία του σχολικού διευθυντή. Ο ίδιος εκτιμά ότι στα αποκεντρωμένα εκπαιδευ-

τικά συστήματα οι πολιτικοί και η αγορά στην ουσία ελέγχουν τους σχολικούς διευθυντές, 

δίνοντάς τους ταυτόχρονα την αίσθηση ότι τους παρέχουν ευελιξία. Ειδικότερα, αναφέρει 

ότι από τη μία μεριά οι πολιτικοί διευρύνουν αρχικά την εργασιακή τους αυτονομία, ενι-

σχύοντας την εξουσία των διευθυντών πάνω σε οργανωτικά ζητήματα (όπως η λήψη απο-

φάσεων για τον προϋπολογισμό του σχολείου, τις προσλήψεις προσωπικού, τη χάραξη ο-

ράματος κ.α.), με απώτερο τη σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα, όπως αυτή ορί-

ζεται από τη Ν.Δ.Δ.. Από την άλλη μεριά, όμως, οι πολιτικοί είναι εκείνοι που τελικά δια-

τηρούν τον έλεγχο των αποφάσεων που αφορούν το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την 
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αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών. Μέσα από τον έλεγχο αυτό και σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή των όρων της αγοράς επιβάλλουν στις σχολικές μονάδες και τις οντότητές τους 

μία δέσμη πολιτικών, μετρήσεων απόδοσης και αξιολογήσεων σχολείων και εκπαιδευτι-

κών, η οποία περιορίζει την επαγγελματική αυτονομία και τη διακριτική ευχέρεια του σχο-

λικού διευθυντή (ο.π.). Ο Καλογιάννης (2016) καταλήγει στην άποψη ότι ακόμη και στα 

αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα ο διευθυντής δεν διαθέτει επαγγελματική αυτο-

νομία, αφού στην ουσία δεν προσδιορίζει ο ίδιος τις προδιαγραφές των πολιτικών (π.χ. ω-

ραρίου, αμοιβών κ.α.), των μετρήσεων απόδοσης και των αξιολογήσεων που αφορούν το 

έργο, τόσο το δικό του όσο και των συναδέλφων του στη σχολική τους μονάδα. Ο ίδιος 

συμπληρώνει ότι οι διευθυντές δεν έχουν αυτονομία ούτε όσον αφορά την επίσημη επαγ-

γελματική γνώση και ικανότητα, προκειμένου να ορίσουν τα χαρακτηριστικά και τις αρχές 

που θεωρούν ως καταλληλότερα, στο πλαίσιο μίας αποτελεσματικής σχολικής εκπαίδευσης 

στη σχολική τους μονάδα. 

Αντίστοιχα, στα συγκεντρωτικά – γραφειοκρατικά εκπαιδευτικά συστήματα ο Κα-

λογιάννης (2016) εκτιμά ότι εκτός από την επαγγελματική αυτονομία του διευθυντή περιο-

ρίζεται στο ελάχιστο και η εργασιακή του αυτονομία. Ο καθορισμός στρατηγικής, η ανά-

πτυξη πρωτοβουλιών και η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του διευθυντή, στη βάση τό-

σο των γνώσεων και ικανοτήτων του όσο και των αναγκών του τοπικού συγκειμένου (con-

text) στο οποίο λειτουργεί το σχολείο του, περιορίζονται ουσιαστικά από τους αυστηρούς 

νόμους, τα διατάγματα, τις εγκυκλίους, καθώς και από τα ανώτερα στελέχη στην κορυφή 

της ιεραρχικής πυραμίδας της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, ο διευθυντής υποχρεώνεται να 

τηρεί τους νόμους και να σέβεται τις αποφάσεις προκειμένου να επιβραβεύεται, ενώ η ο-

ποία παρέκκλιση του μπορεί να οδηγήσει είτε σε πειθαρχική τιμωρία είτε σε στέρηση προ-

αγωγής (Καλογιάννης, 2016). 

Σήμερα ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν ότι τα αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συ-

στήματα σταδιακά οδηγούν στην ενίσχυση της δύναμης και της αυτονομίας του σχολικού 

διευθυντή, κυρίως μέσα από τις πολιτικές αξιολόγησης και τα συστήματα κατανομής αμοι-

βών, περιορίζοντας όμως ταυτόχρονα την επαγγελματική αυτονομία του εκπαιδευτικού 

(Lundström, 2015). Η τάση αυτή αναφέρεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στη Σουηδία 

και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, δημιουργώντας στους εκπαιδευτικούς μία διάχυτη αί-

σθηση δυσφορίας, ανασφάλειας και απώλειας ελέγχου. Μία πτυχή αυτής της τάσης οφείλε-

ται στο γεγονός ότι για αρκετά χρόνια στη Σουηδία και σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο των 
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τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών προσλαμβάνονταν άτομα που δεν ήταν εκπαιδευ-

τικοί στη θέση του σχολικού διευθυντή (ο.π). Παρόλα αυτά, μέσα από την έρευνα του 

Lundström, (2015) αναγνωρίζεται ότι η ευρύτητα της έννοιας της αυτονομίας του εκπαι-

δευτικού επέτρεψε και επιτρέπει σε πολλές ομάδες εκπαιδευτικών που έχουν την ικανότητα 

να αξιοποιούν αποτελεσματικά το βαθμό αυτονομίας τους, ενώ άλλες ομάδες εκπαιδευτι-

κών υπερφορτώνονται με τις νέες απαιτήσεις και τις αυξημένες ευθύνες που εκτείνονται 

πέρα από το χώρο της αίθουσας διδασκαλίας, στις οποίες έχουν τελικά ελάχιστο έλεγχο. 

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω ο Frostenson (2015) αναγνωρίζει την ιδιαίτερη ση-

μασία της συλλογικής επαγγελματικής αυτονομίας (collegial professional autonomy), δη-

λαδή της συλλογικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών να επηρεάζουν και να αποφασίζουν 

για πρακτικά ζητήματα στο εκπαιδευτικό τους έργο, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτή η 

πτυχή της επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και τη μορφή της σχολικής διοίκησης που ασκεί-

ται. Ο ίδιος ερευνητής αναγνωρίζει το γεγονός ότι στα αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συ-

στήματα η πολιτεία, οι τοπικές κοινωνίες και περιφέρειες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έ-

χουν διαμορφώσει τις συνθήκες με τις οποίες ουσιαστικά ενισχύουν την εξουσία αυτού που 

διοικεί και διαχειρίζεται το σχολείο, υποβαθμίζοντας όμως σταδιακά την επαγγελματική 

αυτονομία των εκπαιδευτικών του σχολείου. Παρόλα αυτά, ο Frostenson (2015) εκτιμά ότι 

η υποβάθμιση αυτής της αυτονομίας δεν σημαίνει ότι επηρεάζει τη συλλογική επαγγελμα-

τική αυτονομία όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων σε πρακτικά ζητήματα του εκπαιδευτι-

κού έργου. Υπογραμμίζει ότι η διαχειριστική αυτονομία (managerial autonomy) μπορεί να 

συγκλίνει με την συλλογική επαγγελματική αυτονομία, όταν αυτός που διοικεί το σχολείο 

αναγνωρίζει ως πρωταρχικές αρχές άσκησης ηγεσίας τη συλλογικότητα - συμμετοχικότητα 

και την ανάπτυξη νέων στοχευόμενων παιδαγωγικών πρακτικών και ιδανικών. Είναι χαρα-

κτηριστική η άποψή του Frostenson (2015): 

            Στην προσπάθεια μας να κατανοήσουμε τη διαχείριση των σχολείων και τις συνέπειες 

της, οι φιλοσοφίες, τα εργαλεία, και οι έλεγχοι αυτής δεν είναι οι μόνες πτυχές που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το άτομο που διοικεί ή ο διευθυντής θα έχει πιθανότατα 

σημαντικό ρόλο. Εάν ένας διευθυντής είναι ο «πρώτος μεταξύ ίσων» (primus inter 

pares), για παράδειγμα ένας αξιότιμος συνάδελφος (εκπαιδευτικός) με εμπειρία από 

το σχολείο, τότε είναι πιθανόν να επικρατήσει στο σχολείο του ένα άλλο σχολικό κλί-

μα σε σύγκριση με μια περίπτωση όπου προσληφθεί ως διευθυντής του ίδιου σχολείο 
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ένας πρώην στρατιωτικός αξιωματικός ή άτομο που προέρχεται από τον επιχειρημα-

τικό τομέα (Frostenson, 2015, σ.27).    

 

Κατά συνέπεια η αυτονομία του σχολικού διευθυντή – ηγέτη επηρεάζεται έως ένα 

βαθμό από το εκπαιδευτικό σύστημα και τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, αλλά 

ταυτόχρονα εξαρτάται πρωτίστως από τον ίδιο το διευθυντή – ηγέτη, από τις αξίες, το όρα-

μά του για το σχολείο του, τις στάσεις του, τις ικανότητές του και τα γενικότερα χαρακτη-

ριστικά του. Η παροχή στο σχολείο ενός θεσμικού πλαισίου (π.χ. πολιτικών, κανονισμών 

και διαδικασιών) αυξημένης δομικής αυτονομίας (structural autonomy) και η μεταφορά της 

εξουσίας λήψης αποφάσεων από τις κεντρικές αρχές στα σχολεία δεν συνεπάγεται αναγκα-

στικά την ενδυνάμωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. Οι σχολικές τάξεις και οι 

μαθητικές επιδόσεις είναι απίθανο να επηρεαστούν ακόμη και μέσα σ΄ ένα αποκεντρωμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα, αν οι διευθυντές επιλέξουν μία συμβατική στάση συμμόρφωσης με 

το ρόλο τους και δεν αξιοποιήσουν την αυξημένη εξουσία τους για να οδηγήσουν την αλ-

λαγή στα σχολεία τους (Hamilton Associates, 2015). Η διαρκής οικοδόμηση της επαγγελ-

ματικής αυτονομίας του προσωπικού κάθε σχολείου και ειδικότερα η άσκηση των ικανοτή-

των των εκπαιδευτικών και των διευθυντών να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για 

το σχολείο τους με συστηματικό και συνεχή τρόπο και με υψηλό επίπεδο διάκρισης (dis-

cretion) (Caldwell, 2016) μπορεί να αποτελέσει τον «οδηγό» (lead driver) αυτής της αλλα-

γής στα σχολεία (Fullan, 2011).  

 Αντίστοιχα, εάν μέσα σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα ο διευθυντής – ηγέτης απο-

φασίσει να υπερβεί το συμβατικό του ρόλο, αυτόν του παθητικού αποδέκτη και τυπικού 

διεκπεραιωτή που συμμορφώνεται στους αυστηρούς διαδικαστικούς κανόνες της κεντρικής 

εξουσίας, και να αξιοποιήσει τη «σχετική αυτονομία» του (Κουτούζης, 2012), αναγνωρίζο-

ντας έμπρακτα το περιθώριο άσκησης ουσιαστικής διοίκησης και διαμόρφωσης μίας «εσω-

τερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 1999) προσαρμοσμένης στα φυσιογνω-

μικά χαρακτηριστικά του σχολείο του, είναι βέβαιο ότι θα επιτύχει πολλαπλά και αμοιβαία 

οφέλη για όλες τις οντότητες της σχολικής του μονάδας.   

Τέλος, διευθυντές και εκπαιδευτικοί οφείλουν πάντα να έχουν υπόψη τους ότι οι 

βαθμοί αυτονομίας των εκπαιδευτικών και των σχολικών διευθυντών - ηγετών συνιστούν 

συμπληρωματικά μέρη μίας αντίστροφης σχέσης: όσο περισσότερο έλεγχο συγκρατεί για 

τον εαυτό του ο διευθυντής - σχολικός ηγέτης τόσο λιγότερο έλεγχο και αρμοδιότητες – 
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εξουσίες αποδίδονται στον εκπαιδευτικό (Gawlik, 2005, όπ. αν. στο Strong, σ.42). Επομέ-

νως, ο σχολικός διευθυντής – ηγέτης οφείλει μέσα σ΄ ένα περιβάλλον συλλογικότητας και 

αναζήτησης νέων στοχευόμενων παιδαγωγικών πρακτικών και ιδανικών να αποκεντρώνει 

με τη σειρά του την εξουσία του προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, δίνοντάς τους 

τις δυνατότητες να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες και να αποκομίσουν σημαντικές 

εμπειρίες για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που ακολουθεί αποτυπώνεται η σημαντι-

κότητα της επαγγελματικής αυτονομίας των σχολικών διευθυντών – ηγετών και οι συσχε-

τίσεις της με γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα.  

 

1.3 Ερευνητικά δεδομένα για την επαγγελματική αυτονομία των σχολι-

κών διευθυντών - ηγετών  

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα διεθνών ερευνών που 

σχετίζονται με την επαγγελματική αυτονομία των σχολικών διευθυντών – ηγετών. Διευκρι-

νίζεται ότι η πλειοψηφία των ερευνητικών δεδομένων της διεθνούς και της ελληνικής βι-

βλιογραφίας επικεντρώνεται κυρίως στο βαθμό και τα χαρακτηριστικά της αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών γενικά, ως ενιαίου κλάδου, και στις σχετικές με αυτή αντιλήψεις τους, σε 

επιμέρους τομείς του εκπαιδευτικού έργου. Αντίθετα, οι έρευνες που επικεντρώνονται ειδι-

κότερα στην αυτονομία των διευθυντών - σχολικών ηγετών συνήθως συμπεριλαμβάνουν 

και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια / ISCED 1, 2 και 3, 

σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης - International Standard 

Classification of Education) και είναι σαφώς λιγότερες, σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, 

μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί στην ελληνική επικράτεια έρευνα, η οποία να εστιάζει 

στην αυτονομία των διευθυντών – σχολικών ηγετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικές 

αναφορές σε επιμέρους χαρακτηριστικά της αυτονομίας των διευθυντών κατώτερης ή /και 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2 και 3) γίνονται κυρίως σε μελέτες και 

περιοδικές εκδόσεις του Ο.Ο.Σ.Α. και της Ευρωπαϊκής Μονάδας Ευρυδίκη. Παρόλα αυτά, 

χρήσιμα ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική αυτονομία των σχο-

λικών διευθυντών μπορούν, έως ένα βαθμό, να αντληθούν και από έρευνες στην ελληνική 

επικράτεια, οι οποίες συνήθως ασχολούνται με το σύγχρονο ρόλο των διευθυντών – σχολι-

κών ηγετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα κρίσιμα χαρακτηριστικά των αποτελεσματι-
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κών σχολείων, τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων, καθώς και την επαγγελματική ενδυ-

νάμωση διευθυντών και εκπαιδευτικών.  

Στη συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών ερευνών τα εκπαιδευτικά συστήματα εί-

ναι, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αποκεντρωμένα και όπως είναι αναμενόμενο δια-

φέρουν σημαντικά από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παρόλα αυτά εκτιμήθηκε ότι η 

παρουσίαση των επιμέρους ευρημάτων τους θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη, τόσο ως προς 

την τεκμηρίωση των ερωτήσεων και των εργαλείων της υφιστάμενης έρευνας όσο και ως 

προς την ευρύτερη συζήτηση και αξιολόγηση γύρω από τις πραγματικές ανάγκες και τις 

αντίστοιχες τομές που πρέπει να διέπουν τις μεταρρυθμίσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017a) μέσα από σχετική ανακοίνωσή της αναγνωρίζει ό-

τι: α) μία αποτελεσματική σχολική διεύθυνση έχει θετική επίδραση στις επιδόσεις των μα-

θητών, στην ποιότητα της διδασκαλίας και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και καινοτομία του 

σχολείου, κυρίως μέσα από την υποστήριξη ενός κοινού οράματος με το προσωπικό του 

σχολείου, τους γονείς και την τοπική κοινωνία, β) έχει σημειωθεί μια πρόσφατη σημαντική 

τάση προς την αποκέντρωση και την αυξημένη αυτονομία των σχολείων, η οποία δημιούρ-

γησε σε πολλές χώρες περισσότερες ευθύνες για τους διευθυντές τους, με αποτέλεσμα οι 

σχολικοί διευθυντές να αναδιοργανώνουν το χρόνο και την προσέγγιση της διδασκαλίας 

και να ενθαρρύνουν το διαμοιρασμό καθηκόντων με μία ευρύτερη ομάδα προσωπικού, γ) 

οι διευθυντές σχολείου δεν υποστηρίζονται αποτελεσματικά στο νέο διευρυμένο ρόλο τους, 

αφού δε λαμβάνουν την κατάρτιση ή τη συνεχιζόμενη στήριξη που χρειάζονται για αυτά τα 

διαφορετικά καθήκοντα, δ) σε ορισμένα κράτη μέλη το απαιτητικό μίγμα καθηκόντων που 

σχετίζονται πλέον τόσο με τη διεύθυνση – διοίκηση του σχολείου όσο και με τη διδασκα-

λία, καθιστά πλέον μη ελκυστικές τις διευθυντικές θέσεις των σχολείων. Στην ίδια ανακοί-

νωση υπογραμμίζεται ότι οι μεταβολές αυτές απαιτούν κατάλληλους πόρους και στήριξη, 

ενώ τα οφέλη των σχολείων από την αυξημένη αυτονομία εξαρτώνται τόσο από την ικανό-

τητα τους να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ανάπτυξή τους, όσο 

και από το βαθμό στον οποίο λογοδοτούν στους γονείς, στις τοπικές κοινωνίες και στις εκ-

παιδευτικές αρχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017a, σ. 12-13).  

Μέσα από τη συνεργασία των American Institutes for Research και Tomas B. Ford-

ham Institute οι Αdamowski, Therriault & Cavanna (2007) σχεδίασαν και υλοποίησαν μία 

εκτεταμένη ποιοτική έρευνα σε 33 διευθυντές (30 δημοσίων και 3 σχολείων ειδικής συμ-
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φωνίας – charter schools), κυρίως πρωτοβάθμιας αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και κατώ-

τερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διευθυντές σχολείων K-8, μαθητές ηλικίας έως 14 ε-

τών), από 3 πολιτείες των Η.Π.Α.. Οι ερευνητές ζήτησαν από τους σχολικούς διευθυντές 

να τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα: α) να αναφέρουν εάν 

αισθάνονται ότι έχουν τον κατάλληλο βαθμό αυτονομίας για να ασκήσουν την εξουσία 

τους σε επιμέρους δράσεις του σχολείου και να δηλώσουν εάν υπάρχουν τομείς στο έργο 

τους που θα επιθυμούσαν να είχαν περισσότερη αυτονομία για να συμβάλλουν στη βελτί-

ωση των επιδόσεων των μαθητών και του σχολείου τους, β) να αναφέρουν εάν αισθάνονται 

ότι περιορίζονται – εμποδίζονται στην άσκηση της εξουσίας τους και να δηλώσουν ποια 

είναι αυτά τα εμπόδια – περιορισμοί, από πού εκτιμούν οι ίδιοι ότι αυτά προέρχονται (πη-

γές εμποδίων) και με ποιους τρόπους – στρατηγικές κατάφεραν ως σχολικοί ηγέτες να τα 

ξεπεράσουν, γ) να αναγνωρίζουν ποιες είναι κατά τη γνώμη τους οι κυριότερες δεξιότητες 

που μπορούν να συμβάλλουν στη αποτελεσματική σχολική ηγεσία και εάν αισθάνονται ότι 

σε ορισμένες από αυτές θα ήθελαν να έχουν καλύτερη ή/και επιπρόσθετη υποστήριξη μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και γενικότερα επαγγελματικής ανάπτυξης. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι το "κενό αυτονομίας" (autonomy gap), δηλα-

δή η διαφορά μεταξύ της εξουσίας που πιστεύουν ότι χρειάζονται για να είναι αποτελεσμα-

τικοί ηγέτες και της εξουσίας που έχουν πραγματικά, είναι μεγαλύτερο σε ζητήματα: 1) 

αποφάσεων διαχείρισης προσωπικού (π.χ. αποδέσμευση ή μετακίνηση ακατάλληλων εκ-

παιδευτικών, πρόσληψη – τοποθέτηση εκπαιδευτικών και υποστηρικτικού προσωπικού 

κ.α.), 2) ελέγχου πάνω σε κεντρικές σχολικές λειτουργίες (π.χ. έλεγχο βασικών χαρακτηρι-

στικών του σχολικού ημερολογίου, αποφάσεις σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών - υιοθέ-

τηση προγραμμάτων, κατανομή χρόνου για διδασκαλία κ.α.), 3) καθορισμού των απαιτή-

σεων για τη συμμετοχή των γονέων και 4) προσδιορισμού του χρόνου που ξοδεύουν για 

την εκπαίδευση – διδασκαλία έναντι του χρόνου που ξοδεύουν για τη λειτουργία - διαχεί-

ριση του σχολείου. Από τα παραπάνω ζητήματα αναδείχθηκαν ταυτόχρονα τα σημαντικό-

τερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι σχολικοί διευθυντές τα οποία υφίστανται στην πράξη, 

δηλαδή είναι πραγματικά και όχι φανταστικά, και οφείλονται κυρίως στις κρατικές, περι-

φερειακές και τοπικές πολιτικές εκπαίδευσης και στις συμφωνίες συλλογικών διαπραγμα-

τεύσεων (union agreements) εκπαιδευτικών και περιφερειών – τοπικών κοινοτήτων. Άλλες 

πηγές πιθανών εμποδίων αυτονομίας που εξεταστήκαν είναι το σχολικό συμβούλιο και οι 
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πιέσεις εκπαιδευτικών και γονέων είτε μέσα από τη δράση τους σε αυτό είτε μεμονωμένα 

(ο.π.).   

Οι Αdamowski κ.ά. (2007) οδηγήθηκαν σε δύο ενδιαφέροντα συμπεράσματα ανα-

φορικά με την αίσθηση αυτονομίας των διευθυντών. Ειδικότερα, διαπίστωσαν ότι παρά 

τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, οι περισσότεροι διευθυντές 

δημοσίων σχολείων εκτίμησαν ότι έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποτελεσματική ηγεσία 

στο πλαίσιο του έργου τους, όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται. Σε γενικές γραμμές φάνηκε 

ότι έχουν αποδεχθεί το ρόλο τους όπως είναι (δηλαδή με τους υφιστάμενους περιορισμούς) 

και παρά το γεγονός ότι θα επιθυμούσαν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο σε όλα τα παραπάνω 

ζητήματα, και κυρίως στις αποφάσεις διαχείρισης προσωπικού, έχουν μάθει να εργάζονται 

μέσα στο σύστημα και δεν απαιτούν ούτε περιμένουν να αλλάξει το σύστημα. Αντίθετα, 

επιδίωκαν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν ως διαχειριστές με όσες δυνατότητες τους 

παρέχει το σύστημα. Αποδέχθηκαν δηλαδή το ρόλο τους ως «μεσαίοι διαχειριστές»  (mid-

dle managers) και όχι ως ηγέτες, όπως συνηθίζεται στον ιδιωτικό τομέα να είναι οι «Διευ-

θύνοντες Σύμβουλοι» (Chief Executive Officers - CEO) (ο.π., σ. 5). Ταυτόχρονα, διαπί-

στωσαν ότι οι διευθυντές που είχαν μεγαλύτερη θητεία στις σχολικές περιοχές τους δήλω-

σαν μια de facto αίσθηση αυτονομίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μακροχρόνιες σχέσεις 

που ανέπτυξαν τους επιτρέπουν να διαπραγματεύονται για μεγαλύτερη εξουσία και για πε-

ρισσότερους σχολικούς πόρους.  

Τέλος, οι Αdamowski κ.ά. (2007) εξέτασαν τις απόψεις των διευθυντών αναφορικά 

με τις δεξιότητες ηγεσίας που σχετίζονται με την αυτονομία και απαιτούνται για την τήρη-

ση των προτύπων λογοδοσίας. Περισσότεροι από 4 στους 10 διευθυντές δήλωσαν ότι 

χρειάζονται περισσότερη κατάρτιση από αυτή που είχαν σε επιμέρους θέματα, μεταξύ των 

οποίων ξεχωρίζουν η διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, η αποτελεσματική εξωτερική 

επικοινωνία, η οικοδόμηση μιας κοινότητας υποστήριξης και η αξιολόγηση του εκπαιδευ-

τικού έργου. Για το ίδιο θέμα οι διευθυντές σχολείων ειδικής συμφωνίας (charter schools) 

θεώρησαν ότι χρειάζονται περισσότερη κατάρτιση όσον αφορά στην αποτελεσματική εξω-

τερική επικοινωνία, στην ανάπτυξη και μετάδοση οράματος, καθώς και στην επίλυση συ-

γκρούσεων. 

O Caldwell (2016) μέσα από το βιβλίο του με τίτλο “The Autonomy Premium” 

προχώρησε σε μία εκτενή παρουσίαση 5 περιπτώσεων μελέτης (case studies) σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αυστραλίας, στα οποία αφενός είχε 
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ήδη δοθεί αυξημένη αυτονομία για τουλάχιστον 2 έτη και αφετέρου τα σχολεία αυτά είχαν 

διαπιστώσει μετρήσιμες ωφέλειες στις επιδόσεις των μαθητών τους. Από τα ιδιαίτερα ενδι-

αφέροντα συμπεράσματα αυτών των μελετών προέκυψε ότι η σχολική και ιδιαίτερα η ε-

παγγελματική αυτονομία από μόνη της πρέπει να ειδωθεί απλά ως μία από τις στρατηγικές 

που μπορούν να επηρεάσουν τη σχολική βελτίωση, όπως είναι αντίστοιχα η σχολική ηγε-

σία και η ποιότητα της διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Caldwell (2016) η ανταμοιβή της αυ-

τονομίας (“autonomy premium”) και τα σημαντικά οφέλη της για ένα σχολείο μπορούν να 

επιτευχθούν μόνο όταν η σχολική αυτονομία συνοδεύεται από την ικανότητα του σχολείου 

να επιλέγει και να ενδυναμώνει το προσωπικό του, προσαρμόζοντάς το ταυτόχρονα στις 

ιδιαιτερότητες και το συγκείμενο στο οποίο ανήκει. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η α-

νταμοιβή της αυτονομίας ο ρόλος του σχολικού διευθυντή είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και για 

το λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές για την επαγγελ-

ματική ανάπτυξη και υποστήριξη των διευθυντών στο έργο τους. Τόσο ο διευθυντής όσο 

και οι εκπαιδευτικοί δεν αρκεί απλά να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει στο σχολείο τους, αλ-

λά να μπορούν με επιτυχία να υλοποιήσουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τις 

απόψεις των διευθυντών τα διφορούμενα ερευνητικά αποτελέσματα, όσον αφορά τη συ-

σχέτιση ανάμεσα στη σχολική αυτονομία και τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, 

οφείλονται στο γεγονός ότι μόνο ορισμένα σχολεία, κυρίως σε ανεπτυγμένες χώρες με τις 

αναγκαίες υποδομές, έχουν πραγματικά τη θέληση και την ικανότητα να αποκομίσουν την 

ανταμοιβή της αυτονομίας.  

Μία έρευνα (Caldwell & Vaughan, 2016) που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 147 δι-

ευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της συμμετοχής 

της Αυστραλίας στη Διεθνή Μελέτη για τη Σχολική Αυτονομία και τη Μάθηση 

(International Study on School Autonomy and Learning - ISSAL), ανέδειξε ορισμένα εξί-

σου σημαντικά ευρήματα. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι η αυτονομία τους αυξήθηκε την τελευταία πενταετία, ενώ για το ίδιο θέμα το 

15% ανέφερε ότι έχει λιγότερη αυτονομία. Αναφορικά με το βαθμό αυτονομίας που έχουν 

όσον αφορά αποφάσεις μέσα στα σχολικά συστήματα, οι διευθυντές δήλωσαν ότι είναι 

σχετικά λίγες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κεντρικά από το σύστημα, χωρίς τη διαβού-

λευση με το σχολείο. Τα σχολεία τείνουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους μέσα όμως σε 

ένα κεντρικά καθορισμένο πλαίσιο, ενώ αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αυτονομίας 

όσον αφορά τον καθορισμό προσεγγίσεων διδασκαλίας - μάθησης, τη συγκέντρωση χρη-
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μάτων από την τοπική κοινότητα και πλήρη αυτονομία στην επιλογή του διδακτικού και μη 

διδακτικού προσωπικού. Επιπρόσθετα, οι σχολικοί διευθυντές δήλωσαν ότι ανάμεσα στις 

στρατηγικές που υιοθετούν στο σχολείο τους με σκοπό την οικοδόμηση μίας διαρκούς ικα-

νότητας αποτελεσματικής άσκησης της αυτονομίας τους περιλαμβάνονται κυρίως ο καθο-

ρισμός συγκεκριμένων σχολικών στόχων για την επίδειξη των επιθυμητών ικανοτήτων και 

η σταθερή υποστήριξη – υπεράσπιση από επαγγελματικές ενώσεις και δευτερευόντως η 

συμπερίληψη των επιθυμητών ικανοτήτων στα προγράμματα διαχείρισης επιδόσεων και 

ανάπτυξης, τόσο για τους διευθυντές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Οι διευθυντές δή-

λωσαν πολύ ικανοποιημένοι όσον αφορά την υφιστάμενη ικανότητα αποτελεσματικής ά-

σκησης της αυτονομίας στα σχολεία τους (ο.π.). 

Στην ίδια έρευνα (Caldwell & Vaughan, 2016) διαπιστώθηκε μία διάσταση στις α-

πόψεις των διευθυντών αναφορικά με τους περιορισμούς αλλά και την υποστήριξη που ε-

κτιμούν ότι έχουν στην άσκηση της αυτονομίας τους. Ως ιδιαίτερα περιοριστικές διαδικα-

σίες αναφέρονται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τις διαδικασίες λογοδοσίες, το πρόγραμ-

μα σπουδών σε εθνικό επίπεδο, οι εθνικές εξετάσεις, οι προσδοκίες και απαιτήσεις όσον 

αφορά το χρόνο τόσο των σχολικών διευθυντών όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς και οι 

στόχοι του εκπαιδευτικού συστήματος για τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων. Επιπλέ-

ον, ως περιοριστικές αλλά και υποστηρικτικές ταυτόχρονα θεωρούνται οι απαιτήσεις δια-

χείρισης απόδοσης για τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και οι απαιτήσεις 

του συστήματος για σχολική αναθεώρηση. Τέλος είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μέσα από 

την παραπάνω έρευνα στην πλειοψηφία τους οι διευθυντές δήλωσαν την εμπιστοσύνη τους 

στην αυτονομία, ως μία στρατηγική που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη υψηλών σχολι-

κών επιδόσεων (Caldwell, 2016), ενώ ταυτόχρονα δήλωσαν ότι επιθυμούν ακόμη περισσό-

τερη αυτονομία στην άσκηση του έργο τους. Από τα ευρήματα της ίδιας έρευνας (Caldwell 

& Vaughan, 2016) διαπιστώθηκε ακόμη ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία των διευθυντών σ΄ 

ένα περιβάλλον αυξημένης αυτονομίας τόσο περισσότερη οικειότητα αποκτούν οι διευθυ-

ντές με αυτή. Εκείνοι που έχουν λιγότερα χρόνια εμπειρίας φαίνονται λιγότερο σίγουροι ή 

αναζητούν υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης. 

Μέσα από την περίληψη των απόψεων των συμμετεχόντων του Εθνικού Συμποσίου 

για την «Αυτονομία και την Ηγεσία του Σχολείου» (Cole, 2011), που διοργάνωσε το Ινστι-

τούτο Εκπαιδευτικής Ηγεσίας του Κουήνσλαντ (Queensland Education Leadership Institute 

- QELi) της Αυστραλίας και το Κέντρο Στρατηγικής Εκπαίδευσης (Centre for Strategic 



26 

 

Education - CSE) διαπιστώθηκε ότι, προκειμένου η απόδοση μεγαλύτερης αυτονομίας στα 

σχολεία να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του σχολείου, θα πρέπει αυτοί που κυ-

βερνούν το σχολείο (τοπικές επιτροπές, ή/και σύλλογος διδασκόντων ή/και διευθυντές) να 

έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τους ρόλους και τις ευθύνες που είναι πιθανό να συ-

νοδεύουν ένα τυπικό μοντέλο αυτονομίας. Η ικανότητα αυτή διαφοροποιείται από σχολείο 

σε σχολείο και επηρεάζεται από το κοινωνικοοικονομικό έλλειμμα που μπορεί να έχει ένα 

σχολείο. Ανάμεσα στα απαραίτητα στοιχεία (Caldwell & Spinks, 2005) περιλαμβάνονται η 

ανάπτυξη των ικανοτήτων: α) βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και επιλογής του προσωπι-

κού και β) σχεδιασμού, επιλογής, υλοποίησης ή αξιοποίησης προγραμμάτων επαγγελματι-

κής ανάπτυξης. Στα συμπερασματικά σχόλια του συμποσίου τονίζεται ότι το μέλλον των 

σχολείων εξαρτάται από την υπευθυνότητα των σχολικών διευθυντών και από την επίτευξη 

μεγαλύτερη καινοτομίας, η οποία πρέπει να αποτελέσει κεντρική δραστηριότητα και μέρι-

μνα τόσο σε σχολικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος. 

Στα συμπεράσματα της έρευνάς του ο Strong (2012) αναφέρεται στην κατάλληλη 

στάση που πρέπει να έχουν οι σχολικοί Διευθυντές απέναντι στους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου τους. Υπογραμμίζει ότι οι σχολικοί διευθυντές – ηγέτες που επιθυμούν να ενθαρ-

ρύνουν την αυτονομία των εκπαιδευτικών πρέπει να αξιολογούν με ειλικρίνεια τα επίπεδα 

της δική τους εξουσίας και του ελέγχου στα σχολεία τους και να αποκεντρώνουν - απελευ-

θερώνουν μέρος της εξουσίας τους για να συμπεριλάβουν τους εκπαιδευτικούς σε επιμέ-

ρους σχολικές αποφάσεις που προσφέρονται για την άσκηση κοινής εξουσίας. Συγκεκριμέ-

να, ο Strong (2012) εκτιμά ότι οι διευθυντές θα πρέπει να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς 

την ευκαιρία για ηγεσία κυρίως στις δύο περιοχές στις οποίες συνήθως προκύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν ελάχιστη αυτονομία: στα οικονομικά του σχολείου και στην επαγγελ-

ματική ανάπτυξη. Προχωρώντας μάλιστα σ΄ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αναφορικά με 

την αποκέντρωση της εξουσίας των σχολικών διευθυντών στον τομέα της επαγγελματικής 

ανάπτυξης, προτείνει κατά το σχεδιασμό του προϋπολογισμού των δράσεων επαγγελματι-

κής ανάπτυξης οι διευθυντές να επιδιώξουν να παραχωρήσουν στους καθηγητές ηγετικό 

ρόλο, τόσο στην οργάνωση και τον ορισμό των θεμάτων εκπαίδευσης - επιμόρφωσης όσο 

και στον προγραμματισμό των ομιλητών.  

Επιπλέον, από την έρευνα του Strong (2012) προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί 

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατατάσσουν την αυτονομία στους επιμέρους τομείς του 

έργου τους με την ίδια μεν σειρά, αλλά με σημαντικές επιμέρους διαφοροποιήσεις σε ορι-

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+J.+Caldwell%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jim+M.+Spinks%22
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σμένους τομείς. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσά τους εντοπίζεται στην 

υφιστάμενη αυτονομία όσον αφορά την αξιολόγηση, αφού προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί 

της Α/θμιας έχουν μία ευρύτερη αυτονομία αξιολόγησης των μαθητών, σε αντίθεση με 

τους συναδέλφους τους στη Β/θμια, οι οποίοι φαίνεται να περιορίζουν την αξιολόγηση των 

μαθητών αυστηρά στα κριτήρια βαθμολόγησης. Μία δεύτερη διαφοροποίηση εντοπίστηκε 

στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης, όπου οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας δηλώσαν 

ότι έχουν μεγαλύτερη υφιστάμενη αυτονομία σε σχέση με τους αυτούς της Β/θμιας. Αντί-

θετα, στην ίδια έρευνα (Strong, 2012) οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας δήλωσαν σημαντικά 

μεγαλύτερη υφιστάμενη αυτονομία από τους συνάδελφους της Α/θμιας όσον αφορά την 

ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να οφείλεται στην πα-

ρουσία των ομάδων διδασκαλίας και στην έμφαση για την απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης που αφορούν κυρίως τη Β/θμια εκπαίδευση (Rudolph, 2006, όπ. αν. στο Strong 

2012, σ. 35), καθώς και στις πολλαπλών βαθμίδων διαφοροποιήσεις στη σχολική διάρθρω-

ση, στις διαδικασίες και στις τοπικές – περιφερειακές απαιτήσεις της Β/θμιας εκπαίδευσης. 

Σε ερευνητικό πρόγραμμα (Hamilton Associates, 2015) που υλοποιήθηκε με ανά-

θεση του Υπουργείου Παιδείας της Δυτικής Αυστραλίας διερευνήθηκαν, μέσω μελετών 

περιπτώσεων και ανασκόπησης βιβλιογραφίας, οι κατάλληλες συνθήκες προκειμένου η 

σχολική αυτονομία να συμβάλλει στην επιτυχία των μαθητών. Από τα συμπεράσματα πρό-

κυψε ότι οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να συνοδεύουν μια πολιτική αυξημένης σχολι-

κής αυτονομίας για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι: α) η ανάπτυξη 

των ικανοτήτων (ενίσχυση επαγγελματικής αυτονομίας) των Διευθυντών, β) η εφαρμογή 

ευφυών μηχανισμών λογοδοσίας, γ) η ανάπτυξη μίας ικανής – ισχυρής νοοτροπίας (συνερ-

γασίας) μεταξύ των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, δ) η συνεργασία εντός και μεταξύ 

των σχολείων, ε) η επικέντρωση – εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας 

και της εκπαιδευτικής εμπειρίας των μαθητών, καθώς και στ) η δέσμευση και ικανότητα 

της κεντρικής εκπαιδευτικής αρχής να παραδώσει και να υποστηρίξει την ουσιαστική με-

τάβαση της εξουσίας, χωρίς περιοριστικά χαρακτηριστικά τα οποία τελικά θα οδηγούν τα 

σχολεία στην αποκόμιση μικρού οφέλους (Hamilton Associates, 2015, σ.51).    

Η Στραβάκου (2003) στην ιδιαίτερα εκτενή και τεκμηριωμένη θεωρητική ανάλυση 

και εμπειρική διερεύνηση του Σχολικού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ανα-

φέρει μία σειρά ευρημάτων που σχετίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με την αυ-

τονομία των σχολικών διευθυντών. Ειδικότερα διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι οι σχολικοί 
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διευθυντές γνωρίζουν τη νομοθεσία που αναφέρεται στη σχολική μονάδα και προσπαθούν  

τακτικά να ενημερώνουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τελικά λιγότερες 

αντίστοιχες γνώσεις σε σχέση με τους διευθυντές τους. Ταυτόχρονα οι διευθυντές, ανα-

γνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας στην απόδοση του έργου του σχολείου, συνεργάζο-

νται αποτελεσματικά με όλες τις οντότητες που σχετίζονται με το σχολείο (εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, γονείς κ.α) και με κάθε φορέα ξεχωριστά και ενημερώνουν το σύλλογο διδασκό-

ντων για όλα τα έγγραφα που έρχονται στο σχολείο, όμως διαπιστώθηκε ότι δεν ενημερώ-

νουν αντίστοιχα, όπως οφείλουν, τους γονείς. Παρόλα αυτά, και στην έρευνα αυτή (Στρα-

βάκου, 2003) επιβεβαιώθηκε η αίσθηση όλων ότι η πολιτεία δεν προετοιμάζει - υποστηρί-

ζει τους διευθυντές στην άσκηση των καθηκόντων τους, δεν διοργανώνει συστηματικά σε-

μινάρια που να υποστηρίζουν τις πτυχές τους έργου τους και δεν παρέχει στα σχολεία τους 

τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου ο δι-

ευθυντής να εφαρμόσει (σε περίπτωση που έχει τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες) 

επιμέρους εκπαιδευτικές καινοτομίες, όπως νέες μορφές διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατικές, 

projects κ.α.). Στο πλαίσιο της επίλυσης των προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία του 

σχολείου οι διευθυντές επιλέγουν το διάλογο, την ενημέρωση και τη συνεργασία. Τέλος, 

στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές δεν φαίνεται να διοργανώνουν σεμινάρια 

επιμόρφωσης και ενημέρωσης για τις οντότητες του σχολείου τους (εκπαιδευτικούς, μαθη-

τές, γονείς), με αποτέλεσμα να μη συμβάλουν στην αναβάθμιση του έργου τους.     

Και στην εκτενή μελέτη της Χατζηπαναγιώτου (2003) αναφέρονται ορισμένα ιδιαί-

τερα σημαντικά ευρήματα που σχετίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με την αυτο-

νομία των σχολικών διευθυντών και τα γενικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι υφιστά-

μενοι ή και οι δυνητικοί διευθυντές στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους. Ανάμεσα σε αυ-

τά ξεχωρίζει η διαπίστωση ότι ο σύλλογος διδασκόντων λειτουργεί ως θεσμοθετημένο 

συλλογικό διοικητικό όργανο, αλλά οι εκπαιδευτικοί αγνοούν την εκπαιδευτική νομοθεσία 

και ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει και επομένως δεν αξιοποιούν τις 

δυνατότητες διοικητικής αποκέντρωσης, αυτονομίας και συμμετοχής του που τους δίνονται 

μέσα από την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία. Ως συνέπεια, περιορίζονται στα διδακτικά 

και παιδαγωγικά τους καθήκοντα και αντιμετωπίζουν συχνά οποιαδήποτε άλλη δραστηριό-

τητα ή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ως επιβαρυντική για την άσκηση του έργου της 

και επιβεβλημένη εκ των άνω καθοδήγηση. Η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και 

γενικότερα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, αν και θεσμικά προβάλλεται ως σημαντι-
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κή, στην πράξη είναι τυπική και μη ουσιαστική. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δε συμμε-

τέχουν επικαλούμενοι την απουσία αναγνώρισης της προφοράς τους από το κράτος και την 

κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα δεν επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του διευ-

θυντή της σχολικής μονάδας αναγνωρίζονται ότι η θέση αυτή απαιτεί διευρυμένο ωράριο, 

ιδιαίτερο μόχθο και αναντίστοιχες οικονομικές απολαβές. Η ερευνήτρια εκτιμά ότι η γενι-

κότερη στρατηγική αδράνειας μπορεί να αποδοθεί και στην ανύπαρκτη βασική εκπαίδευση 

και ενημέρωσή τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων. Τέλος, η 

Χατζηπαναγιώτου (2003) εκτιμά ότι προκειμένου να αναπτυχθεί η συμμετοχική λήψη α-

ποφάσεων κρίνεται αναγκαία τόσο η διεύρυνση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας όσο 

και η ουσιαστική σύνδεση της με την τοπική κοινωνία. Μέσα από την ανάπτυξη μίας κουλ-

τούρας συνεργασίας στη σχολική μονάδα το σχολείο μπορεί να αναλάβει ένα πιο ενεργό 

ρόλο στην άσκηση της διοίκησης (ο.π. σ.168-172). 

Εξίσου καίριες και ουσιαστικές είναι οι επισημάνσεις και οι διαπιστώσεις του Κου-

τούζη (2012) αναφορικά με τη σύγχρονη στάση των σχολικών διευθυντών, που τεκμηριώ-

νονται και από προηγούμενη έρευνά του (Κουτούζης (επ.) 2008, όπ. αν. στο Κουτούζης, 

2012). Ειδικότερα στη έρευνα αυτή υπογραμμίστηκε ότι οι σχολικοί διευθυντές στην Ελ-

λάδα αποδέχονται το ρόλο τους ως διαχειριστές – διεκπεραιωτές καθημερινών λειτουργι-

κών προβλημάτων (όπως η απουσία γραμματειακής στήριξης, η ανάλωση χρόνου σε γρα-

φειοκρατικές ενέργειες και τρέχοντα ζητήματα) των σχολείων τους. Κατά συνέπεια, από τη 

μια μεριά οφείλουν να γνωρίζουν και να ακολουθούν πιστά το θεσμικό πλαίσιο σε αυτά τα 

καθημερινά λειτουργικά προβλήματα και από την άλλη μεριά καλούνται να διεκπεραιώ-

νουν τις βασικές τυπικές υποχρεώσεων του σχολείου τους (π.χ. η εξασφάλιση ανθρώπινου 

δυναμικού). Ταυτόχρονα, μεγάλο μέρος του χρόνου τους αναλώνεται συνήθως σε αντί-

στοιχα ζητήματα (π.χ. τεχνικές εργασίες, συντήρηση, χρηματοδότηση, τήρηση σχολικού 

αρχείου κ.α.). Ο ερευνητής, ενισχύοντας τις απόψεις του Μαυρογιώργου (1999), εκτιμά ότι 

παρά το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-

στήματος έχουν πλέον σταδιακά διαμορφωθεί συνθήκες αυξημένης σχετικής αυτονομίας 

και επομένως οι σχολικοί διευθυντές έχουν το περιθώριο να ασκήσουν ουσιαστική διοίκη-

ση και να διαμορφώσουν μία κατάλληλη εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στη σχολική 

τους μονάδα. Ως ενδεικτικά πεδία αυτής αναφέρονται η βελτίωση της επίδοσης των μαθη-

τών, η αντιμετώπιση περιπτώσεων υποεπίδοσης και παραβατικότητας και η εισαγωγή και 

διαχείριση της καινοτομίας. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Κουτούζη (2012), οι έννοιες 
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της «αποτελεσματικότητας» και της «διοίκησης» αποκτούν νέο νόημα και περιεχόμενο. Ο 

αποτελεσματικός διευθυντής είναι πλέον αυτός που μπορεί να αξιοποιήσει τη σχετική αυ-

τονομία του, λειτουργώντας ως ηγέτης και καθορίζοντας στόχους συνδυαστικούς ή/και συ-

μπληρωματικούς με αυτούς της κεντρικής εκπαιδευτικής διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό 

δημιουργεί την κατάλληλη κουλτούρα στο σχολείο του, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να αξιο-

ποιήσει κατάλληλα το προσωπικό του. Επιπρόσθετα, η διαχείριση καταλαμβάνει το χώρο 

της διοίκησης και είτε διευρύνεται σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, είτε αντίθετα συρρι-

κνώνεται σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Το περιθώριο που αφήνει η διαχείριση στη 

διοίκηση είναι η σχετική αυτονομία της σχολικής μονάδας, πάνω στην οποία μπορεί να ο 

διευθυντής να χτίσει την ηγεσία του και να παρουσιάσει το όραμά του (ο.π.).  

Ο Μάνος (2014), υιοθετώντας τα συμπεράσματα του Κουτούζη (2012), καταλήγει 

μέσα από την ποιοτική του έρευνα στη διαπίστωση ότι παρά τον συγκεντρωτισμό στους 

κόλπους της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας κυριαρχεί η απαίτηση για άσκηση και 

ανάπτυξη της σχολικής ηγεσίας που θα λυτρώσει το σχολείο από τα στενά γραφειοκρατικά 

και διεκπεραιωτικά όρια και θα το βοηθήσει να κινηθεί δυναμικά προς τα εμπρός, στο 

πλαίσιο ενός συλλογικού οράματος. Μέσα από την αξιοποίηση της σχετικής αυτονομίας, 

χωρίς όμως να παραγνωρίζονται οι κίνδυνοι του ελιτισμού και της κατηγοριοποίησης, το 

σχολείο θα ανοίξει την πόρτα του στην κοινωνία, αναζητώντας συνέργειες και αξιοποιώ-

ντας κατάλληλα τους υφιστάμενους πόρους του, με στόχο τη βελτιστοποίηση των παιδα-

γωγικών και εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του (Μάνος, 2014, σ. 1451-1454).    

Σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010), στην οποία συμμετείχαν 3.435 

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (σχεδόν το 24% του συ-

νόλου των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ελληνικής επικράτειας), οι σχολικοί διευ-

θυντές εξέφρασαν τη μη ικανοποίησή τους από την παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και στους τρεις βασικούς άξονες αξιολόγησης (Περιεχόμενο, Οργάνωση, 

Μεθοδολογία). Ως αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης πρότειναν το «Μεικτό σύστημα», 

δηλαδή ταχύρρυθμα σεμινάρια και εξ αποστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά μέσα και 

προαιρετική χρήση Νέων Τεχνολογιών, ενώ ανάμεσα στις σημαντικότερες θεματικές ενό-

τητες για την επιμόρφωσή τους συμπεριέλαβαν τη «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής 

τάξης» και την «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Τέλος, ανάμεσα στις θεματι-

κές ενότητες επιμόρφωσης που πρότειναν οι ίδιοι οι Διευθυντές περιλαμβάνονται μεταξύ 
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άλλων οι ενότητες «Διοίκηση και Εκπαιδευτική Πολιτική», «Συνεργασία Εκπαιδευτικών» 

και η «Ασφάλεια- Διαχείριση Κρίσεων». 

Αντίστοιχη δυσαρέσκεια για τις περιορισμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης, αλλά και 

τις περιορισμένες δυνατότητες αυτονομίας και ευελιξίας που διαθέτουν οι σχολικοί διευθυ-

ντές, εκφράζεται σε παλαιότερες (Παπαναούμ, 1995) αλλά και σε πρόσφατες έρευνες. Σε 

ποιοτική έρευνα της Μαμάκου (2017), που απευθυνόταν σε διευθυντές σχολικών μονάδων 

Β/θμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, διαφάνηκε ότι οι διευθυντές 

προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα κλίμα ανοιχτής επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς και 

μαθητές, ενώ τάσσονται υπέρ ενός συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας επιθυμώντας όμως την 

περιορισμένη συμμετοχή των γονέων σε αυτό. Ταυτόχρονα, οι διευθυντές φαίνεται να α-

ντιλαμβάνονται το εύρος του ρόλου τους (συντονιστικό, οργανωτικό και παιδαγωγικό), αλ-

λά στην πράξη δεν μπορούν να ξεφύγουν από το διεκπεραιωτικό χαρακτήρα του, παρόλο 

που δηλώνουν πως επιθυμούν το αντίθετο, εκφράζοντας έτσι μία ξεκάθαρη τάση υπέρ του 

αυτοδιοικούμενου σχολείου. Η άποψη της ερευνήτριας είναι ότι ο διεκπεραιωτικός τους 

ρόλος δεν οφείλεται μόνο στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, αλλά πι-

θανόν και στην έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων εκ μέρους τους, ενώ 

εκφράζεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό είναι τελικά οι ίδιο έτοιμοι να αναλάβουν τις διευ-

ρυμένες αρμοδιότητες που απαιτεί ο ρόλος του σύγχρονου διευθυντή - ηγέτη στο πλαίσιο 

ενός αυτοδιοικούμενου σχολείου.   

Επιπρόσθετα και από την ποιοτική έρευνα της Τσαρούχα (2017) σε 20 διευθυντές 

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης (13 ήταν Β/θμιας εκπαίδευ-

σης) διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές αναγνωρίζουν τον πολύπλευρο ρόλο τους, αλλά ταυ-

τόχρονα υπογραμμίζουν ότι το έργο τους είναι δύσκολο και πιεστικό, με ποικίλες αρμοδιό-

τητες κι ευθύνες. Οι συμμετέχοντες θεωρούν αναγκαία την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, τη 

μείωση της γραφειοκρατίας που απορροφά ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους, τη βοήθεια 

στο έργο τους από μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη, τη σαφέστερη εν γένει νομοθεσία 

και την εκχώρηση σε αυτούς περισσότερων ελευθεριών για τη λήψη αποφάσεων, προκει-

μένου να ενισχυθεί η αυτονομία και η ευελιξία της σχολικής μονάδας. Τέλος, πολλοί διευ-

θυντές υπογράμμισαν την ανεπαρκή μέριμνα της Πολιτείας για την επαγγελματική ανάπτυ-

ξη διευθυντών (παροχή κίνητρων, οργάνωση επιμορφώσεων και προγραμμάτων), αναγνω-

ρίζοντας ταυτόχρονα ότι στηρίζονται κυρίως στα εσωτερικά τους κίνητρα για την προσω-
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πική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, επωμιζόμενοι συνήθως το κόστος (χρόνο και χρή-

μα) αυτής της επιλογής.     

 

1.4 Η Ελληνική πραγματικότητα  

 

Τόσο στις πρόσφατες εκθέσεις του Ο.Ο.Σ.Α. για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη-

μα όσο και σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εκθέσεις για τις κυριότερες διεθνείς τάσεις στη 

σχολική ηγεσία (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2009 · OECD, 2011 · Ο.Ο.Σ.Α., 2011), 

καθώς και σε αντίστοιχες εκθέσεις εγχώριων θεσμικών οργανισμών και φορέων 

(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., 2016 · ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΒΟΥΛΗΣ, 2016 · ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2017) γίνονται εκτενείς και σαφείς αναφορές για την 

αναγκαιότητα ενίσχυσης της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγεσίας στη 

ελληνική πραγματικότητα. Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών και οργανισμών στο χώρο 

της παιδείας (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008 · Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008 · Κουτού-

ζης, 2012 · Μαυρογιώργος, 1999 · ΟΟΣΑ, 2011 · Στραβάκου, 2003 · Υφαντή 2011) στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό εκτιμά ότι το έντονα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό ελλη-

νικό εκπαιδευτικό σύστημα, με τις χρονοβόρες διαδικασίες, την πολυνομία και την απου-

σία μακροπρόθεσμων πολιτικών σχεδιασμών περιορίζει δραστικά το επίπεδο αυτονομίας 

και δημιουργεί ισχυρές δεσμεύσεις σε κάθε σχολική κοινότητα. Όπως προέκυψε ταυτόχρο-

να και από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ο ρόλος των σχολικών διευθυντών είναι 

κυρίως διαχειριστικός και διεκπεραιωτικός, υποβοηθώντας και επιβλέποντας στα σχολεία 

τους την εφαρμογή όλων των σημαντικών αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής που λαμ-

βάνονται από την κεντρική εκπαιδευτική αρχή. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν, και συ-

νεχίζουν να υπάρχουν, προσπάθειες ανάπτυξης αποκεντρωτικών εκπαιδευτικών πολιτικών 

και ενδυνάμωσης του σχολείου. Είναι όμως κοινή πεποίθηση ότι αυτές «περιορίστηκαν 

μάλλον σε επίπεδο ρητορικής και νομοθετημάτων, χωρίς να επηρεάζουν τη δύναμη του κρά-

τους» (Υφαντή, 2011, σ.54). Τα νομοθετήματα για την υποστήριξη και την αναβάθμιση του 

έργου του σχολικού διευθυντή «παρέπεμπαν σε Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Α-

ποφάσεις που δεν εκδίδονται ποτέ ή όταν εκδίδονται σπάνια περιλαμβάνουν αντικειμενικά 

κριτήρια» (Στραβάκου, 2003, σ.278). Ταυτόχρονα, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν από τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης «δεν υποστηρίχθηκαν οικονομικά, για 

να διευκολυνθούν οι πολιτικές αποκέντρωσης, με αποτέλεσμα η πράξη να απέχει από τις επι-
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κλήσεις για εκσυγχρονισμό και ευελιξία του συστήματος διοικητικού ελέγχου της εκπαίδευ-

σης» (Υφαντή, 2011, σ.54).  

Ως αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας είναι ένα «κλειστό σύστη-

μα εκπαίδευσης, το οποίο δεν παρουσιάζει την απαραίτητη ευελιξία, εξέλιξη, αλλαγή και 

την καινοτομία.» (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). «Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ουσιαστικά α-

ναποτελεσματικό, αδύναμο και φοβικό» (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2017, σ. 690), αφού μεταξύ άλ-

λων αφήνει ελάχιστα περιθώρια αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς.  

Παράλληλα όμως με τα παραπάνω, σήμερα υπογραμμίζεται και ενισχύεται η άποψη 

(Κουτούζης 2012 · Μαυρογιώργος, 1999) ότι μέσα σε αυτό το γραφειοκρατικό και συγκε-

ντρωτικό εκπαιδευτικό συγκείμενο έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται οι κατάλληλες συν-

θήκες, προκειμένου ο σύγχρονος σχολικός διευθυντής – ηγέτης να μπορεί να αξιοποιήσει 

τα περιθώρια της σχετικής αυτονομίας του και να διαμορφώσει την κατάλληλη εσωτερική 

πολιτική στη σχολική του μονάδα. Ο σχολικός διευθυντής μπορεί σε σημαντικό βαθμό να 

διαμορφώσει την κατάλληλη κουλτούρα στο σχολείου του και να καθορίζει τους εσωτερι-

κούς του στόχους, σε συνδυασμό ή/και συμπληρωματικά με τους στόχους της κεντρικής 

εκπαιδευτικής αρχής (Κουτούζης, 2012). 

Από τις αντίστοιχες έρευνες για το βαθμό αυτονομίας των εκπαιδευτικών στην ελ-

ληνική επικράτεια, κυρίως στην Α/θμια εκπαίδευση (Καρακώστα 2013 · Κόρκου, 2015) 

και μόνο σε επιμέρους δομές της Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-

ρίας - Σ.Δ.Ε. (Συρακούλη, 2013) και Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια (Μαράτος, 2014) 

διαφαίνεται ότι: α) οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης διαθέτουν υψηλά επίπεδα επαγ-

γελματικής αυτονομίας σε ζητήματα διδασκαλίας, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμ-

μάτων και περιορισμένα επίπεδα σε θέματα λειτουργίας του σχολείου, β) οι εκπαιδευτικοί 

τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης δε διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτονομίας ως 

προς τη λήψη αποφάσεων για καίρια ζητήματα της σχολικής μονάδας, ενώ γ) οι εκπαιδευ-

τικοί των Σ.Δ.Ε. διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα παιδαγωγικής αυτονομίας από ό,τι διοικη-

τικής.  

Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Μονάδας Ευρυδίκη (Eurydice European Unit, 2007, 

Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008 και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice 2013) 

με συνοπτικά στοιχεία (ετών 2006, 2007 και 2011/2012 αντίστοιχα) αναδεικνύουν τη με-

γάλη υστέρηση της Ελλάδας σε επιμέρους δείκτες της σχολικής αυτονομίας και της αυτο-

νομίας του σχολικού διευθυντή – ηγέτη. Ειδικότερα, από την πιο πρόσφατη έκθεση της 
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Ευρωπαϊκής Μονάδας Ευρυδίκη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2013) που α-

φορά, στοιχεία για τη γενική (κατώτερη και ανώτερη) δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 

2 και 3) διαπιστώθηκε ότι στη χώρα μας τόσο ο διευθυντής όσο και οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα – αυτονομία όσον αφορά τη λήψη απο-

φάσεων σε θέματα διδασκαλίας και ειδικότερα για: 1) το περιεχόμενο τόσο του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών όσο και του προγράμματος σπουδών για τα προαιρετικά μαθήμα-

τα, 2) τις μεθόδους διδασκαλίας, 3) την επιλογή σχολικών συγγραμμάτων, καθώς και 4) 

την επιλογή μεθόδων εσωτερικής αξιολόγησης (π.χ. κλίμακα βαθμολογίας μαθητών). Επι-

πρόσθετα, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν έχουν αντίστοιχα καμία α-

πολύτως αρμοδιότητα – αυτονομία όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων και ειδικότερα για: 5) την επιλογή εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις δι-

δασκαλίας, 6) την απόλυση εκπαιδευτικών, 7) τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εκπαιδευ-

τικών, καθώς και 8) την επιλογή του διευθυντή του σχολείου. Είναι προφανές ότι για τη 

λήψη των σχετικών αποφάσεων σε όλα τα παραπάνω θέματα αρμόδιες είναι οι εθνικές ή 

περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές. Στην ίδια έκθεση, από στοιχεία έτους 2009, διαπιστώ-

θηκε ότι οι ομάδες εκπαιδευτικών (π.χ. ενώσεις εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικά όργανα) 

στην Ελλάδα έχουν πολύ μικρή επιρροή στη λήψη αποφάσεων στους τομείς: α) του προ-

σωπικού, β) του προϋπολογισμού, γ) του μαθησιακού περιεχομένου και δ) των πρακτικών 

αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες. 

Παράλληλα, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Μονάδας Ευρυδίκη (2008) υπογραμμί-

ζεται ότι τα επαγγελματικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, όπως αυτά απορ-

ρέουν από τη νομοθεσία και καθορίζονται σε συμβάσεις απασχόλησης, είναι ιδιαίτερα αυ-

ξημένα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, απαιτούνται μεταξύ άλλων η 

αντικατάσταση απόντων συναδέλφων και η υποστήριξη σε μελλοντικούς και νέους εκπαι-

δευτικούς, ενώ οι έλληνες εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές εργασίες που αφο-

ρούν στη σχολική ανάπτυξη, στο σχεδιασμό προγράμματος σπουδών του σχολείου, σε πο-

λυδύναμες δραστηριότητες, στην αυτοαξιολόγηση του σχολείου αλλά και στην αξιολόγηση 

των μαθητών.    

Είναι όμως βέβαιο ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η παραπάνω εικόνα έχει επι-

δεινωθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας της βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής και πολι-

τικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει ποικίλα και βαριά πλήγματα στο δημόσιο σύστημα 

εκπαίδευσης. Οι συνενώσεις σχολικών μονάδων, η υποστελέχωση πολλών δομών εκπαί-
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δευσης στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων και κατ΄επέκταση η ουσιαστική κατάργηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς και διευθυντές, η αύξηση των αναγκα-

στικών μετακινήσεων των εκπαιδευτικών σε περισσότερα από δύο σχολεία για τη συμπλή-

ρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (ως συνέπεια της αύξησης του ωραρίου 

εργασίας των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης κατά 2 ώρες) και η γενικότερη υποχρη-

ματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι μόνο μερικά από τα πολλά νέα προβλή-

ματα και εμπόδια που αντιμετωπίζουν πλέον σε καθημερινή βάση οι έλληνες σχολικοί δι-

ευθυντές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013) για τον 

αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στους εκπαιδευτικούς προϋπολογισμούς 36 χωρών (συ-

μπεριλαμβάνονται τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε.) διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα επιβλήθηκαν 

περικοπές άνω του 5%. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής (2017b) το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκο-

λίες λόγω του χαμηλού επιπέδου δημόσιας χρηματοδότησης, αφού οι κρατικές δαπάνες για 

την εκπαίδευση μειώθηκαν περαιτέρω, από 4,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(Α.Ε.Π.) το 2013 σε 4,3% αντίστοιχα το 2015,με αποτέλεσμα να υπολείπονται ακόμη πε-

ρισσότερο του μέσου όρου της Ε.Ε..   

Μέσα στην ως άνω γενικότερη κατάσταση το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), σε συνέχεια της έκθεσης των πορισμάτων της Επιτροπής 

Μορφωτικών Υποθέσεων (ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΒΟΥΛΗΣ, 2016), αναγνώρισε το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του εκ-

παιδευτικού συστήματος και την ανάγκη αλλαγής της κατεύθυνσης της εκπαίδευσης, εξαι-

τίας της καθοριστικής της σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο του 2017 η ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έδωσε στη δημοσιότη-

τα πρόταση για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου και την 

Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας (AlfaVita, Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δί-

κτυο, 2017). Μέσα από την πρόταση αυτή αναγνωρίζεται η αυτονομία ως διαδικασία για 

τη διαμόρφωση συναντίληψης που αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και επι-

διώκεται η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της σχολικής μονάδας και η ενίσχυ-

ση της παιδαγωγικής τους ελευθερίας. Το ερώτημα, επομένως, που απομένει να απαντηθεί 

είναι εάν αυτή η νέα προσπάθεια αποκέντρωσης, από τη μεριά της πολιτείας, μπορεί να 

αποτελέσει μία πραγματικά βιώσιμη και αξιόπιστη βάση για την ενδυνάμωση του ρόλου 

του διευθυντή και των εκπαιδευτικών σε ένα τοξικό περιβάλλον ύφεσης, με παρατεταμένη 
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υποχρηματοδότηση και πολλαπλάσια, από ό,τι στο παρελθόν, προβλήματα στις σχολικές 

μονάδες. Ανάμεσα στα συμπεράσματα της πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(2017) για την Ελλάδα υπογραμμίζεται η άποψη ότι λαμβάνονται «νέα μέτρα πολιτικής που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά οι προσπάθειες για 

την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας και αποδοτικότητας φαίνεται να είναι ανεπαρκείς» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017b, σ. 4). 

    Ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση αυτή εκτιμάται ότι έχουν οι προτάσεις της 

πρόσφατης έκθεσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2017), μεταξύ των οποίων υπογραμμίστηκε η α-

νάγκη: 

ο στρατηγικός σχεδιασμός του νέου εκπαιδευτικού συστήματος και οι προτεραιότητες 

στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής να επαναπροσδιοριστούν έτσι ώστε να θε-

σμοθετηθούν συγκεκριμένοι βαθμοί ελευθερίας στα υποσυστήματα, στα μέρη, και στα 

επίπεδα, που να υπηρετούν τη συνοχή του συστήματος, αλλά να επιτρέπουν την εκπαι-

δευτική τους αυτονομία (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2017, σ.22).  

    

Κατά συνέπεια, ο ρόλος του έλληνα σχολικού διευθυντή – ηγέτη είναι πλέον πε-

ρισσότερο κρίσιμος από κάθε άλλη φορά στην υποστήριξη του παραπάνω εγχειρήματος. Η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι ο σύγχρονος σχολικός διευθυντής αναλαμβάνει 

νέους ηγετικούς ρόλους, οι οποίοι υπαγορεύονται από τη Νέα Δημόσια Διοίκηση, τη σχο-

λική αυτονομία και τη λογοδοσία, με αποτέλεσμα να καλείται πλέον να μετασχηματιστεί 

από διεκπεραιωτή σε κορυφαίο επαγγελματία, αποκτώντας μία νέα επαγγελματική ταυτό-

τητα (Καλογιάννης, 2016). Μία επαγγελματική ταυτότητα η οποία, όμως, δεν πρέπει να 

ενισχυθεί επιβαρύνοντας ταυτόχρονα την αυτονομία των εκπαιδευτικών και περιορίζοντας 

τον έλεγχο τους, όπως αυτό συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Lundström, 2015). 

 

1.5 Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες του σύγχρονου Σχολικού Διευθυντή - 

Ηγέτη στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο 

 

Στην Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1, Φ.Ε.Κ.1340,  τ.Β΄/16-

10-2002) και ειδικότερα στα άρθρα 27 έως και 32 περιγράφονται το έργο, τα γενικά καθή-

κοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Ταυτόχρονα περιγρά-

φονται και τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του σχολικού διευθυντή σε σχέση 
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με τις κυριότερες οντότητες - εταίρους της σχολικής μονάδας, όπως ο Σύλλογος των Διδα-

σκόντων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθη-

τές του σχολείου, καθώς και τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές 

της εκπαίδευσης (μέλη Σχολικού Συμβουλίου, γονείς και κηδεμόνες, απλοί πολίτες). 

Από την ως άνω περιγραφή προκύπτει ότι ο διευθυντής τοποθετείται στο κέντρο 

των εκπαιδευτικών διαδικασιών της σχολικής μονάδας και έχει επωμιστεί ένα ιδιαίτερα 

κρίσιμο και πολυδιάστατο πλέγμα ρόλων. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζουν: α) η εφαρμογή 

και η τήρηση της νομιμότητας (δηλαδή των νόμων, ισχυουσών διατάξεων υποχρεωτικής 

φοίτησης, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων και υπηρεσια-

κών εντολών των στελεχών διοίκησης που αφορούν στη σχολική νομοθεσία), β) η οργάνω-

ση και ο συντονισμός του έργου των εκπαιδευτικών (όπως κατάρτιση θεμάτων ημερήσιας 

διάταξης στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, κάλυψη διδακτικών κενών με δι-

αθέσιμο εκπαιδευτικό, κατανομή πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών σε εκπαιδευτικούς, 

κατανομή εργασιών – ρόλων σε περίοδο εξετάσεων κ.α.), γ) η εποπτεία του έργου των εκ-

παιδευτικών (όπως τήρηση ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας και προγράμματος ενη-

μέρωσης γονέων, τήρηση αποφάσεων – χρονοδιαγραμμάτων Συλλόγου Διδασκόντων, σύ-

νταξη εκθέσεων αξιολόγησης έργου σχολικής μονάδας, κ.α), δ) η τήρηση και ενημέρωση 

υπηρεσιακών βιβλίων και αρχείων (όπως το φάκελο σχολικής νομοθεσίας, αρχεία εισερχό-

μενων και εξερχόμενων εγγράφων, βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών κ.α.),  ε) η 

υποστήριξη σε εκπαιδευτικά ζητήματα (όπως υποστήριξη και μέριμνα ως προς τους νέους 

εκπαιδευτικούς, γενικότερες ή ειδικότερες συστάσεις σε διδάσκοντες, στο πλαίσιο των δι-

δακτικών ή/και διοικητικών καθηκόντων τους κ.α.), στ) η εποπτεία και διεκπεραίωση λει-

τουργικών ζητημάτων (όπως εποπτεία και συντήρηση σχολικού εξοπλισμού, μέσων διδα-

σκαλίας και σχολικών εγκαταστάσεων, καθαριότητα και φύλαξη σχολικής μονάδας, υγιει-

νή και ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών κ.α.), καθώς και ζ) η εκπροσώπηση της σχολι-

κής μονάδας, όπως η επικοινωνία και η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, οι επικοινωνίες 

με μαθητές, εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς και οι επικοινωνίες και η 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες στα ανώτερα και ανώτατα επίπεδα του ελλη-

νικού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τη διοικητική διάρθρωση που αναφέρουν οι 

Σαΐτη και Σαΐτης (2012). Ειδικότερα ο διευθυντής εκπροσωπεί τη σχολική του μονάδα είτε 

στο αμέσως επόμενο επίπεδο της Περιφερειακής  Ενότητας (πρώην Νομού) επικοινωνώ-

ντας με την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Περιφερειακό Υπη-
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ρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), είτε σε επίπεδο Περιφέ-

ρειας της χώρας επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία 

υπάγεται και το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), είτε τέλος στο ανώτατο - Εθνικό επίπεδο επικοινωνώντας με τις 

υπηρεσίες και τους οργανισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠ.Π.Ε.Θ) και το αντίστοιχο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).       

Παρά το πολυδιάστατο πλέγμα ρόλων που έχει επωμιστεί ο σύγχρονος διευθυντής 

το έργο του, όπως διαφάνηκε και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, περιορίζεται δραμα-

τικά εξαιτίας του συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος της 

χώρας μας. Επιπλέον και οι αρμοδιότητές του ως προς την αξιολόγηση του έργου των εκ-

παιδευτικών παραμένουν σήμερα ιδιαίτερα περιορισμένες και σε σημαντικό βαθμό ασα-

φείς. Επομένως, μέσα σε ένα αυστηρά ιεραρχικό σύστημα έλεγχου και λήψης αποφάσεων 

ο σχολικός διευθυντής βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση από όλα τα άλλα στελέχη του εκ-

παιδευτικού συστήματος. Παρ΄ όλα αυτά, ο ίδιος κατέχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και εξου-

σία μέσα στη σχολική μονάδα, δηλαδή στο στίβο της εκπαίδευσης, εκεί όπου όλες οι εκ-

παιδευτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται στην πράξη, 

προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού 

έργου. Όμως αυτή ακριβώς η θέση του διευθυντή είναι που τον υποχρεώνει ταυτόχρονα να 

αφουγκραστεί αφενός τις ραγδαίες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές 

αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και τις νέες αξίες που έχει υιοθετήσει η εκπαίδευση και α-

φετέρου τις ιδιαιτερότητες και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του σχολείου, των 

μαθητών, των εκπαιδευτών αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Στο παραπάνω πλαίσιο είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμη η συνεργασία του διευθυντή τόσο ξεχωριστά με κάθε εκπαιδευτικό του 

σχολείου όσο και ιδιαίτερα μέσα από τις δράσεις και το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, 

όπως αυτός έχει θεσμοθετηθεί.  

Κατά συνέπεια, ο σύγχρονος διευθυντής οφείλει να υπερβεί τους περιορισμούς και 

τον αμιγώς διοικητικό, εκτελεστικό, διαχειριστικό, παραδοσιακό ρόλο του (Everard & 

Morris, 1999 · Μαυρογιώργος, 1999), που περιγράφει το νομοθετικό πλαίσιο και να λει-

τουργήσει στην πράξη ως σύγχρονος, αποτελεσματικός σχολικός διευθυντής – ηγέτης, α-

ποδίδοντας ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση και σε άλλους – νέους ρόλους (Harrison & 

Killion, 2006 · Ιορδανίδης, 2005 · Κουτούζης, 2012), όπως πρωτίστως είναι αυτοί του μέ-
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ντορα, του καθοδηγητή, του διευκολυντή μάθησης, του καταλύτη αλλαγής για την ανάπτυ-

ξη του κατάλληλου σχολικού κλίματος και του παρακινητή για την ενίσχυση και ανάπτυξη 

τόσο του προσωπικού – εκπαιδευτικών (επαγγελματική ανάπτυξη) όσο και των μαθητών.  

Παρά το γεγονός ότι η «ηγεσία» και η «διοίκηση» παρουσιάζουν διαφορές, στην 

ουσία συνιστούν συμπληρωματικές και όχι αντίθετες λειτουργίες – έννοιες και είναι ταυτό-

χρονα και εξίσου απαραίτητες για την επιτυχία, την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση 

της ποιότητας του παρεχόμενου έργου στις σχολικές μονάδες. (Bush, 1998· Κατσαρός, 

2008 · Μπουραντάς, 2002). Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2014) 

             η βασική διαφορά μεταξύ ενός «προϊσταμένου» ή διευθυντικού στελέχους και ενός 

«ηγέτη» φαίνεται να εντοπίζεται στον τρόπο αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα 

και στα ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη του αποτελέσματος….. Το δίπτυχο, επομένως, 

«διευθυντής – ηγέτης» αποτελεί τον ιδανικότερο συνδυασμό στο χώρο της διοικητικής 

ηγεσίας (Σαΐτης, 2014, σελ. 118-119). 

O διευθυντής - ηγέτης πρέπει να κατέχει την ικανότητα να προσαρμόζει τη συμπε-

ριφορά του στις περιστάσεις και στους ανθρώπους (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  Η έμφαση 

στον ηγετισμό (Hall, 2013, όπως αν. στο Καλογιάννης,  2016 σ.138) υποδεικνύει την ανά-

γκη για σχολικούς ηγέτες που θα είναι πρακτικοί, που θα ξέρουν να κάνουν και τα σωστά 

πράγμα και τα πράγματα σωστά (Καλογιάννης, 2016).  Σε πολλά μέρη του κόσμου ενισχύ-

εται πλέον ολοένα και περισσότερο η άποψη ότι τα σχολεία χρειάζονται αποτελεσματικούς 

ηγέτες (effective leaders) και διευθυντές (managers), αν θέλουν να προσφέρουν την καλύ-

τερη δυνατή εκπαίδευση στους μαθητές τους (Bush, 2010). Στις ενότητες της παρούσας 

εργασίας όπου αναφέρεται ο όρος σχολικός «διευθυντής» ή σχολικός «ηγέτης» θα εννοεί-

ται το δίπτυχο «διευθυντής – ηγέτης».   

  

1.6 Σημαντικότητα του θέματος, σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα  

 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι στη χώρα μας μέ-

χρι σήμερα έχουν μελετηθεί ελάχιστα τα επίπεδα επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαι-

δευτικών, ως γενικού κλάδου, με έμφαση κυρίως στην Α/θμια εκπαίδευση (Καρακώστα, 

2013· Κόρκου, 2015) και μόνο σε επιμέρους δομές της Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Σ.Δ.Ε. (Συρακούλη, 2013) και στα σχολεία τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (Μαράτος, 2014). Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι δεν εντο-
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πίστηκε, μέχρι σήμερα, έρευνα που να αποδίδει ειδικότερα έμφαση στην πραγματική αυτο-

νομίας των σχολικών διευθυντών στην ελληνική δημόσια Β/θμια εκπαίδευση (δημόσια γυ-

μνάσια και λύκεια τυπικής εκπαίδευσης).  

Κατά συνέπεια, στην παρούσα χρονική περίοδο διαπιστώνεται: α) η διεθνής ανα-

γνώριση της σημαντικότητας του ζητήματος της αυτονομίας των εκπαιδευτικών σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης, β) η απουσία ερευνών για το βαθμό της υφιστάμενης αυτονομίας 

των σχολικών διευθυντών / ηγετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο συνολικά όσο και 

σε επιμέρους κρίσιμους τομείς του έργου τους και γ) η χρονική καταλληλότητα (timing) 

που παρουσιάζεται όσον αφορά την πρόθεση της ηγεσίας του ΥΠ. Π.Ε.Θ. να αποδώσει έμ-

φαση στο ζήτημα της σχολικής αυτονομίας, μέσα από σχετική πρόταση που δόθηκε στη 

δημοσιότητα. Όλα τα παραπάνω δεδομένα εκτιμάται ότι καθιστούν, σε κάθε περίπτωση, 

ιδιαίτερα χρήσιμη την πραγματοποίηση της προτεινόμενης έρευνας. 

Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσει, αρχικά μέσω συνεντεύξεων που στηρίζο-

νται σε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο ποιοτικής έρευνας, ορισμένα από τα επιμέρους ζη-

τήματα που αφορούν την υφιστάμενη αυτονομία των σχολικών διευθυντών, όπως αυτά 

προέκυψαν μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ειδικότερα θα ερευνήσει τα ιδιαίτε-

ρα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν το βαθμό της υφιστάμενης αυτονομίας των 

διευθυντών Β/θμιας εκπαίδευσης σε τέσσερις βασικούς τομείς του έργου τους, τις απόψεις 

τους για την αυτονομία στις σχέσεις τους με δομές, φορείς και οντότητες εντός και εκτός 

της σχολικής μονάδας, τα εμπόδια αυτονομίας και την προέλευσή τους, καθώς και τους 

δυνητικούς τρόπους – στρατηγικές αντιμετώπισής τους, εφόσον αυτές υπάρχουν. Παράλ-

ληλα θα εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο οι διευθυντές αποκεντρώνουν την εξουσία τους 

προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και τους παρακινούν για συνεργασία και δρά-

σεις επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και οι απόψεις των διευθυντών αναφορικά με τις 

ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους, προκειμένου να ασκούν πληρέστερα το έργο 

τους και να αξιοποιούν την αυτονομία τους προς όφελος της σχολικής κοινότητας.  

Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων και τα συμπεράσματα της ποιοτικής 

έρευνας θα επιλεγούν, στη συνέχεια, κατάλληλες ερωτήσεις προσαρμοσμένες πλέον στο 

ελληνικό συγκείμενο, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 

ποσοτικής έρευνας. Μέσα από αυτή, εκτός από τις προσθήκες των ερωτήσεων που ανα-

φέρθηκαν, επιλέχθηκε να ενσωματωθεί και μία κατάλληλη κλίμακα μέτρησης του υφιστά-

μενου βαθμού αυτονομίας των εκπαιδευτικών (Teacher Work-Autonomy Scale – TWA) 
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του Friedman (1999) και στην περίπτωσή μας των σχολικών διευθυντών – ηγετών β/θμιας 

εκπαίδευσης σ΄ ένα σύνολο βασικών τομέων του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτοί: α) της 

διδασκαλίας και αξιολόγησης, β) της λειτουργίας του σχολείου, γ) της επαγγελματικής α-

νάπτυξης και δ) της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. Τα ερευνητικά ερωτήματα της 

εργασίας, όπως διαμορφώνονται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι τα υφιστάμενα επίπεδα αυτονομίας των σχολικών διευθυντών – ηγετών 

β/θμιας εκπαίδευσης στις 4 περιοχές – τομείς του εκπαιδευτικού τους έργου, σύμφωνα 

με την κλίμακα TWA; 

2. Εξαρτώνται τα υφιστάμενα επίπεδα αυτονομίας των σχολικών διευθυντών – ηγετών 

β/θμιας εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις 4 περιοχές – τομείς του εκπαιδευτικού τους 

έργου από επιμέρους δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (ηλικία, πρόσθετες σπουδές, 

έτη υπηρεσίας, τύπος της σχολικής μονάδας - γυμνάσιο ή λύκειο, περιοχή του σχολεί-

ου); 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθή-

θηκε, μέσα από το συνδυασμό αρχικά της ποιοτικής και μεταγενέστερα της ποσοτικής έ-

ρευνας με επιμέρους αναφορές στα στάδια διεξαγωγής τους.   



42 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ερευνών 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο μεθοδολογικό πλαίσιο των δύο τύπων ε-

ρευνών που πραγματοποιήθηκαν και συνδυάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, 

δηλαδή της ποιοτικής έρευνας στο αρχικό στάδιο και της ποσοτικής έρευνας στο τελικό 

στάδιο. Η πραγματοποίηση της ποιοτικής έρευνας πριν από μία ποσοτική έρευνα γίνεται 

προκειμένου να κατανοήσουμε το θέμα που μελετάμε και να οδηγηθούμε στην επινόηση 

των κατάλληλων ερωτήσεων που μπορούν να συμπεριληφθούν στη συνέχεια σε ένα δομη-

μένο ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας (Ζαφειρόπουλος, 2015). Στις επόμενες ενότητες 

αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε τύπο έρευνας τα επιμέρους χαρακτηριστικά της και ειδι-

κότερα το εργαλείο της και τα ερωτήματα που ενσωματώθηκαν σε αυτό κάθε φορά, τα χα-

ρακτηριστικά του δείγματός της, καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν με χρονο-

λογική σειρά.  

 

 

2.1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ποιοτικής Έρευνας 

 

 Σκοπός της ποιοτικής έρευνας 2.1.1

  

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσο και την απουσία 

αντίστοιχων ερευνών στην ελληνική επικράτεια αποφασίστηκε αρχικά να πραγματοποιηθεί 

ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιείται σε μικρά δείγματα και «κυρίως είναι 

απαραίτητη όταν αφορά άτομα που λόγω θέσης, ηλικίας, βιωμάτων, ένταξης σε μία συγκε-

κριμένη ομάδα κατέχουν ιδιαίτερες πληροφορίες ή/και απόψεις που μόνο με κάποια συνέ-

ντευξη ή αντίστοιχη μέθοδο μπορούμε να πάρουμε» (Ζαφειρόπουλος, 2015, σ.292). Κατά 

συνέπεια ο σκοπός της ποιοτικής έρευνας είναι να αναδείξει τις απόψεις των διευθυντών 

Β/θμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την πραγματική αυτονομία που έχουν σε επιμέρους 
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τομείς του έργου τους και τα επιμέρους ζητήματα γύρω από αυτή, όπως τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν στην άσκηση του έργου και των αρμοδιοτήτων τους, η προέλευση αυτών 

των εμποδίων και η αναζήτηση πιθανών τρόπων, μεθόδων ή στρατηγικών με τις οποίες οι 

διευθυντές κατάφεραν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, είτε να τα αποφύγουν είτε να τα 

ξεπεράσουν. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της μεγάλης ευελιξίας και της λεπτομερούς καταγραφής 

όλων των απόψεων των συμμετεχόντων που προσφέρει η ποιοτική έρευνα, συχνά προκύ-

πτουν και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή πτυχές και οπτικές του υπό διερεύνηση θέματος, οι 

οποίες είναι πιθανό να μην έχουν προβλεφθεί αρχικά από τον ερευνητή (Creswell, 1998). 

 

 Δείγμα – Συμμετέχοντες της ποιοτικής έρευνας 2.1.2

 
Βασική επιδίωξη στη διαμόρφωση του δείγματος της ποιοτικής έρευνας ήταν η 

συμμετοχή 10 διευθυντών, οι οποίοι αφενός μεν να καλύπτουν τους κυριότερους τύπους 

των σχολείων της τυπικής Β/θμιας εκπαίδευσης, δηλαδή Γυμνάσια και Λύκεια, και αφετέ-

ρου δε να καλύπτουν όλους τους τύπους περιοχών στις οποίες μπορεί να ανήκει μία σχολι-

κή μονάδα β/θμιας εκπαίδευσης δηλαδή αγροτική, ημιαστική και αστική. Από τους 10 

συμμετέχοντες διευθυντές, οι 7 είναι άντρες και οι 3 είναι γυναίκες. Γεωγραφικά, οι διευ-

θυντές προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότε-

ρα από τις περιφερειακές ενότητες της Καστοριάς (5), της Κοζάνης (2), των Γρεβενών (1), 

της Θεσσαλονίκης (1) και της Πέλλας (1). Από τις σχολικές μονάδες στις οποίες εργάζο-

νται οι διευθυντές τρεις βρίσκονται σε αστικές περιοχές, τέσσερις σε ημιαστικές περιοχές 

και τρεις σε αγροτικές περιοχές.  

 

Πίνακας 1: Γεωγραφική κατανομή και τύποι σχολείων του δείγματος  

Περιοχή Σχολείου Πλήθος Γυμνασίων Πλήθος Λυκείων Σύνολο 

Γρεβενά 1  1 

Θεσσαλονίκη 1  1 

Καστοριά 4 1 5 

Κοζάνη  2 2 

Πέλλα 1  1 

Σύνολο  7 3 10 
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Συνολικά από τους συμμετέχοντες οι 7 διευθυντές υπηρετούν σε Γυμνάσια και οι 3 

διευθυντές υπηρετούν σε Λύκεια. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 53,6 έτη, ο μέσος 

όρος της συνολικής προϋπηρεσίας τους στην εκπαίδευση τα 25,6 έτη, ενώ ο μέσος όρος 

της θητείας τους ως διευθυντές τα 5,4 έτη. Στο δείγμα συμμετέχουν 3 νέοι διευθυντές, οι 

οποίοι ξεκίνησαν τη θητεία τους το Σεπτέμβριο του 2017, ενώ ο παλαιότερος διευθυντής 

έχει θητεία 16 ετών. Δύο από τους διευθυντές του δείγματος έχουν Διδακτορικό Δίπλωμα 

(PhD), 3 έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και 4 έχουν β΄ πτυχίο, ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι 

διευθυντές έχουν πολλές ώρες επιμόρφωσης σε επιμέρους αντικείμενα γνωστικού και παι-

δαγωγικού μέρους. Τα σχολεία στα οποία εργάζονται οι διευθυντές έχουν συνολικά 1691 

μαθητές και 90 τμήματα γενικής παιδείας. 

Υπογραμμίζουμε πως η επιλογή των συγκεκριμένων διευθυντών έγινε με κριτήριο 

την προσωπική τους προθυμία – επιθυμία να λάβουν μέρος στην έρευνα. Επιπλέον λήφθη-

κε υπόψη η δυναμικότητα των σχολικών μονάδων, δηλαδή επιλέχθηκαν διευθυντές που να 

καλύπτουν σχεδόν όλες τις κατηγορίες δυναμικότητας μίας σχολικής μονάδας β/θμιας. Ένα 

άλλο κριτήριο αποτέλεσε και η ευκολία μετάβασης του ερευνητή στις σχολικές μονάδες, 

κατά συνέπεια προτιμήθηκαν σχολεία στα οποία η πρόσβαση ήταν πιο βατή σε σχέση με 

τα πιο δυσπρόσιτα, μέχρι να συμπληρωθεί το απαιτούμενο, από την αρχική πρόταση της 

έρευνας, ικανοποιητικό δείγμα σχολικών διευθυντών – ηγετών. 

 

 Εργαλείο ποιοτικής έρευνας – Οδηγός συνέντευξης   2.1.3

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τους σκοπούς της έρευνας και τους συμμετέχοντες η 

συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης, η οποία βασίστηκε 

σε ένα ερωτηματολόγιο – οδηγό συνέντευξης που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Δι-

ευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του συγκεκριμένου οδηγού συνέντευξης 

αξιοποιήθηκαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και με κατάλληλη προσαρμογή (όπου 

χρειάστηκε) συγκεκριμένα υποδείγματα και οδηγοί – πρωτόκολλα συνεντεύξεων από τη 

βιβλιογραφία (Αdamowski κ.ά. 2007 · Cohen, Manion & Morrison, 2007 ·  Gray & Stresh-

ly, 2008 · Πασιαρδής, 2012). Όλες οι ερωτήσεις που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της 

συνέντευξης παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα της εργασίας. Ο οδηγός συνέντευξης 

περιελάμβανε 15- 20 κατάλληλα ομαδοποιημένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε οκτώ ενό-

τητες, ενώ ορισμένες από αυτές τις ερωτήσεις συνοδεύονταν με επιμέρους διευκρινιστικά 

υποερωτήματα. Οι ενότητες ερωτήσεων αφορούν τις απόψεις των διευθυντών σ΄ ένα σύνο-
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λο ζητημάτων όπως: 1) η ηγεσία και το όραμά του για το σχολείο, 2) τα χαρακτηριστικά 

του εκπαιδευτικού συστήματος, 3) η έννοια και σημαντικότητα της αυτονομίας, 4) τα ε-

μπόδια – παράγοντες περιορισμού της αυτονομίας των σχολικών διευθυντών, 5) η συσχέ-

τιση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της αυτονομίας των σχολικών διευθυντών, 6) η 

αυτονομία που παρέχουν οι διευθυντές εντός σχολείου και η αυτονομία που τους παρέχεται 

εντός ή εκτός του σχολείου μέσα από δομές εκπαίδευσης, συλλόγους διδασκόντων και γο-

νέων, εκπαιδευτικούς και μαθητές, 7) η αναβάθμιση της σχολικής και επαγγελματικής αυ-

τονομίας των διευθυντών, 8) η συσχέτιση της αυτονομίας των διευθυντών με γενικότερα 

εκπαιδευτικά ζητήματα και τέλος 9) η επικαιρότητα όσον αφορά την αυτονομία και τυχόν 

άλλες παρατηρήσεις των διευθυντών.    

 Όπως συμβαίνει και ορίζεται στις περιπτώσεις ημιδομημένων συνεντεύξεων η σει-

ρά των ερωτήσεων ήταν κοινή για όλους τους συμμετέχοντες, εκτός αν προέκυπτε στην 

πορεία της συνέντευξης και ανάλογα με τις απαντήσεις των διευθυντών η ανάγκη να αλλά-

ξει η σειρά ή/και να παραληφθούν κάποιες ερωτήσεις, στην περίπτωση που αυτές κρινόταν 

ότι είχαν ήδη απαντηθεί. Η επιλογή της συνέντευξης είχε ως στόχο τη διερεύνηση και ανά-

δειξη των πιθανών ερμηνειών και απόψεων που αποδίδονται από τον κάθε διευθυντή ξε-

χωριστά αναφορικά με την αυτονομία που έχει στο έργο του. Οι διευθυντές είχαν τη δυνα-

τότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους χωρίς περιορισμούς και περιστολές, να δώσουν ση-

μαντικές πληροφορίες σε επιμέρους ζητήματα και να απαντήσουν σε τυχόν πρόσθετες ε-

ρωτήσεις που προέκυπταν από τις συνεντεύξεις και συνιστούσαν πηγές εμβάθυνσης 

(Cohen κ.ά., 2007). Στο τέλος κάθε συνέντευξης ο ερευνητής κατέγραφε ορισμένα δημο-

γραφικά χαρακτηριστικά του διευθυντή (π.χ. φύλο, χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός 

και ως διευθυντής κ.α.), καθώς και στοιχεία της σχολικής του μονάδας (π.χ. τύπος και πε-

ριοχή σχολικής μονάδας, πλήθος προσωπικού και μαθητών). Υπογραμμίζεται ότι έχοντας 

ως απώτερο σκοπό την πλήρη και ολοκληρωμένη διαμόρφωση του οδηγού συνέντευξης 

(ενότητες και διατύπωση ερωτήσεων) πραγματοποιήθηκαν, πριν την έναρξη των 10 συνε-

ντεύξεων, 2 πιλοτικές συνεντεύξεις με διευθυντές σχολικών μονάδων και ο ερευνητής έλα-

βε υπόψη του τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους.   

Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με την άδεια των συμμετεχόντων διευθυ-

ντών. Σε δεύτερο στάδιο οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν, προκειμένου να επιτευ-

χθεί η ολοκληρωμένη συλλογή των δεδομένων. Για την ανάλυση των δεδομένων ακολου-

θήθηκε η τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου. 
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 Διαδικασία ποιοτικής έρευνας  2.1.4

 

Η διαδικασία λήψης των συνεντεύξεων διήρκησε περίπου 3 εβδομάδες και ειδικό-

τερα την περίοδο από τέλος Νοεμβρίου έως και τα μέσα Δεκεμβρίου 2017, κατά την οποία 

ο φόρτος εργασίας των διευθυντών ήταν αυξημένος. Αρχικά οι διευθυντές ενημερώθηκαν 

με μία διερευνητική τηλεφωνική επικοινωνία για τα βασικά στοιχεία της ποιοτικής έρευνας 

και ειδικότερα το περιεχόμενο, το εργαλείο – οδηγό συνέντευξης και την εκτιμώμενη  

διάρκεια της συνέντευξης. Στην ίδια επικοινωνία διευκρινίστηκε η επιθυμία του ερευνητή 

για την ηχογράφηση της συνέντευξης, ενώ εφόσον χρειάστηκε απαντήθηκαν επιμέρους 

απορίες των διευθυντών. Στο τέλος αυτών των διερευνητικών τηλεφωνημάτων, και εφόσον 

οι διευθυντές των εκάστοτε σχολικών μονάδων συμφωνούσαν να συμμετάσχουν, ορίστη-

καν τα ραντεβού μαζί τους, τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία τους πραγματο-

ποιήθηκαν εντός του υπηρεσιακού τους ωραρίου. Απώτερος σκοπός ήταν οι συνεντεύξεις 

να επιβαρύνουν στο μικρότερο δυνατό βαθμό τους συμμετέχοντες διευθυντές.  

Στην πλειοψηφία τους οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές μονάδες 

των διευθυντών με προσωπική μετακίνηση και έξοδα του ερευνητή, ενώ οι συνεντεύξεις 

λήφθηκαν εντός του γραφείου της διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Οι συνα-

ντήσεις ξεκινούσαν με τη γνωριμία του ερευνητή με το διευθυντή της σχολικής μονάδας, 

προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η αναγκαία οικειότητα και το φιλικό κλίμα συνεργασίας. Σε 

κάθε διευθυντή δόθηκε αρχικά η διαβεβαίωση ότι η συνέντευξη θα ήταν ανώνυμη και η 

απομαγνητοφώνησή της θα γινόταν μόνο για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας από τον 

ίδιο τον ερευνητή. Μία γενικότερη διαπίστωση είναι ότι οι σχολικοί διευθυντές – ηγέτες 

αισθάνθηκαν αρκετά οικεία και παρά τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του θέματος, ι-

διαίτερα όσον αφορά το ελληνικό συγκείμενο, ανέπτυξαν διεξοδικά τις απόψεις τους σε 

επιμέρους ζητήματα, δίνοντας, μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις ενδιαφέροντα παραδείγμα-

τα από την καθημερινή τους εμπειρία, τα οποία τεκμηρίωναν τις απόψεις τους. Η  καθαρή 

διάρκεια της συνέντευξης, κατά μέσο όρο, ήταν 50 λεπτά της ώρας. Κάθε διευθυντής γνώ-

ριζε ότι οποιαδήποτε στιγμή το έκρινε απαραίτητο η συνέντευξη θα διακόπτονταν προσω-

ρινά, προκειμένου να διεκπεραιώσει επιμέρους ζητήματα τακτικά ή έκτακτα που εκείνος 

έκρινε εκείνη τη στιγμή ότι ήταν σημαντικά. Κάθε διευθυντής γνώριζε εκ των προτέρων 

ότι εάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ένιωθε ότι, για τον οποιονδήποτε λόγο, θίγεται ή 

ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τη διαδικασία, είχε το δικαίωμα να αποχωρήσει. Οι συνε-
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ντεύξεις ολοκληρώθηκαν ομαλά και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί από τον 

ερευνητή και χωρίς να σημειωθούν προβλήματα, εντάσεις ή δυσλειτουργίες.  

Τόσο κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων όσο και κατά την επεξεργασία, ανάλυ-

ση και παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων που προκύπτουν από αυτές, απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή από τη μεριά του ερευνητή, προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι 

κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της ερευνητικής διαδικασίας. Ο ερευνητής, στο πλαίσιο 

συζητήσεων, έρχεται συχνά αντιμέτωπος με επιμέρους ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 

και οφείλει να τηρεί στάση κοινά αποδεκτή από όλους τους συμμετέχοντες, φροντίζοντας 

ταυτόχρονα να μην «επιβάλλει» ή «κατευθύνει» τις απαντήσεις των συμμετεχόντων (Πα-

ρασκευοπούλου – Κόλλια, 2008). Ταυτόχρονα, ο ερευνητής οφείλει να παρουσιάζει με α-

ντικειμενικότητα και ορθότητα τα αποτελέσματα της έρευνάς του, χωρίς να αποκρύπτει ή 

να διαστρεβλώνει στοιχεία και απόψεις των συμμετεχόντων. Στην παρούσα έρευνα, ο ε-

ρευνητής έλαβε υπόψη του τα ως άνω ζητήματα και μερίμνησε προκειμένου να ενημερώ-

σει πλήρως τους συμμετέχοντες για το σκοπό και το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής της έρευ-

νας και επιπλέον να τηρήσει και να διασφαλίσει την απόλυτη ανωνυμία και εχεμύθεια σχε-

τικά με τα προσωπικά τους δεδομένα. 

 

 

2.2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ποσοτικής Έρευνας  

 

 Σκοπός της ποσοτικής έρευνας 2.2.1

 

Από την ποιοτική έρευνα που προηγήθηκε, με στόχο να κατανοήσουμε τα επιμέ-

ρους χαρακτηριστικά της αυτονομίας των διευθυντών Β/θμιας εκπαίδευσης, οδηγηθήκαμε 

στην επιλογή και το σχεδιασμό κατάλληλων ερωτήσεων, προκειμένου αυτές να ενσωμα-

τωθούν στο αντίστοιχο εργαλείο της ποσοτικής έρευνας. Ο σκοπός της ποσοτικής έρευνας 

διαμορφώθηκε τόσο από τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο και από τα 

συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας που προηγήθηκε. Ειδικότερα, με την ποσοτική έρευ-

να επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των σχολικών διευθυντών – ηγετών α-

ναφορικά με επιμέρους ζητήματα που προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα, όπως τα εμπό-

δια αυτονομίας, τα ζητήματα στα οποία θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη αυτονομία και ο βαθ-

μός στο οποίο οι διευθυντές αποκεντρώνουν την εξουσίας τους, προς τους εκπαιδευτικούς 

στους κύριους τομείς του έργου τους. Επιπρόσθετα, θελήσαμε να διερευνήσουμε τόσο τα 
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υφιστάμενα επίπεδα αυτονομίας των σχολικών διευθυντών – ηγετών Β/θμιας εκπαίδευσης 

στους κύριους τομείς του έργου τους, με τη βοήθεια κατάλληλης κλίμακας, όσο και τις τυ-

χόν εξαρτήσεις των επιπέδων αυτών από 8 σημαντικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

σχολικών διευθυντών όπως το φύλο, η ηλικία, η ανώτερη βαθμίδα σπουδών τους, ο τύπος 

και το μέγεθος (αριθμός μαθητών) της σχολικής μονάδας, τα έτη της συνολικής τους προϋ-

πηρεσίας, αλλά και τα έτη υπηρεσίας ως Διευθυντές, καθώς και η περιοχή σχολείου (βάση 

του πληθυσμού).     

 

 Δείγμα – Συμμετέχοντες της ποσοτικής έρευνας 2.2.2

 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με μη πιθανοτική δειγματοληψία και ειδικότερα τη 

μέθοδο της χιονοστιβάδας (snowball sampling). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ο ερωτώμε-

νος καλείται να βρει και να υποδείξει άλλους συμμετέχοντες στην έρευνα. Στην προκειμέ-

νη περίπτωση οι ερωτώμενοι που προσεγγίστηκαν αρχικά επιλέχθηκαν με βάση την προ-

σωπική κρίση του ερευνητή και στη συνέχεια οι ερωτώμενοι με τη σειρά τους πρότειναν, 

αντίστοιχα με βάση την κρίση τους, από 1 έως το πολύ 3 σχολικούς διευθυντές σε ολόκλη-

ρη την ελληνική επικράτεια, προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα. Κρίνεται χρήσι-

μο να διευκρινιστεί ότι οι 10 σχολικοί διευθυντές που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα 

που προηγήθηκε δεν συμμετείχαν στην εν λόγω ποσοτική έρευνα. Τόσο από τη διαδικασία 

συλλογής ερωτηματολογίων όσο και από τη διαδικασία των τακτικών υπενθυμίσεων για 

συμμετοχή στην έρευνα (follow-up) επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή διευθυντών από τουλάχι-

στον 16 περιφερειακές ενότητες της ελληνικής επικράτειας και ειδικότερα αυτές του Νότι-

ου Τομέα Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της Καστοριάς, της Κοζάνης, της Λάρισας, της 

Φλώρινας, της Πέλλας, της Μαγνησίας, της Κέρκυρας, των Γρεβενών, των Ιωαννίνων, του 

Έβρου, των Τρικάλων, του Πειραιά, της Ρόδου και της Μεσσηνίας. 

Οι συμμετέχοντες στην ποσοτική έρευνα είναι συνολικά 68 διευθυντές Β/θμιας εκ-

παίδευσης, από τους οποίους το 57,4% υπηρετεί σε δημόσιο γυμνάσιο και το 42,6% σε δη-

μόσιο λύκειο, ενώ το 55,9% είναι άνδρες και το 44,1% γυναίκες. Στη μεγάλη πλειοψηφία 

τους (67,6%) είναι ηλικίας 51-60 ετών, ενώ το 52,9% έχει περισσότερα από 25 έτη συνολι-

κής προϋπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη ανάλυση και παρουσίαση των δημογραφικών χαρα-

κτηριστικών του δείγματος γίνεται στην ενότητα 3.2.2.. 
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 Εργαλείο ποσοτικής έρευνας – Ερωτηματολόγιο   2.2.3

 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική έρευνα ήταν το δο-

μημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του περιελάμβανε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και μόνο δύο ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου, ενώ ενσωματώθηκε και μία 

διχοτομική ερώτηση (Ναι/ Όχι). Στις κλειστού τύπου ερωτήσεις εφαρμόστηκε κυρίως πε-

νταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (με εξαίρεση μία ερώτηση που εφαρμόστηκε επταβάθμια 

αντίστοιχη κλίμακα). Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε τρία μέρη. Το Α΄ Μέρος περιε-

λάμβανε 40 συνολικά ερωτήσεις - προτάσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν εξ’ ολοκλήρου από 

τον ερευνητή μετά από την ανάλυση των συνεντεύξεων της ποιοτικής έρευνας. Αυτές αφο-

ρούν, μεταξύ άλλων, τα κυριότερα εμπόδια στην αυτονομία των σχολικών διευθυντών, τα 

ζητήματα στα οποία διαφάνηκε η τάση να επιθυμούν μεγαλύτερη ή και πλήρη αυτονομία 

με αυξημένη λογοδοσία αντίστοιχα, καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι σχολικοί διευθυντές 

αποκεντρώνουν την εξουσίας τους, δηλαδή παρέχουν με τη σειρά τους αυτονομία στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου στους βασικούς τομείς του έργου τους. Στο Γ΄ μέρος του ε-

ρωτηματολογίου ενσωματώθηκαν ερωτήσεις με συνολικά 8 δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, σπουδές, τύπος και μέγεθος σχολικής μονάδας που υπη-

ρετούν, συνολική προϋπηρεσία και προϋπηρεσία ως διευθυντής και περιοχή σχολείου με 

βάση τον πληθυσμό). Στο Β΄ Μέρος ενσωματώθηκαν 31 ερωτήσεις - προτάσεις που αφο-

ρούν στην ουσία το σύνολο της Κλίμακας Επαγγελματικής Αυτονομίας Εκπαιδευτικού 

(Teacher Work – Autonomy scale, TWA), που αναπτύχθηκε από τον Friedman (1999). 

Μέσα από αυτή καταγράφονται τα υφιστάμενα επίπεδα επαγγελματικής αυτονομίας των 

σχολικών ηγετών, με έμφαση στις 4 ενότητες της κλίμακας που συνιστούν βασικές πτυχές 

– τομείς  του έργου τους, δηλαδή σε θέματα:  α) διδασκαλίας και αξιολόγησης (ενδεικτικά 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση μαθητών, τις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας κ.α.), β) 

λειτουργίας του σχολείου (ενδεικτικά περιλαμβάνει τη δημιουργία στόχων και οράματος 

για το σχολείο, την κατανομή του προϋπολογισμού, τις επιμέρους πολιτικές του σχολείου 

για τη σύνθεση των τάξεων, την εισαγωγή μαθητών κ.α.), γ) επαγγελματικής ανάπτυξης 

(ενδεικτικά περιλαμβάνει τον ορισμό των θεμάτων επιμόρφωσης, τα σχετικά χρονοδια-

γράμματα, με έμφαση σε διαδικασίες ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης κ.α.) και δ) ανάπτυ-

ξης προγραμμάτων σπουδών, η οποία περιλαμβάνει τόσο την εισαγωγή νέων προγραμμά-

των όσο και τις αλλαγές στα επίσημα και ανεπίσημα προγράμματα σπουδών. Σύμφωνα με 
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τον Friedman για τη μέτρηση της πραγματικής – υφιστάμενης αυτονομίας των εκπαιδευτι-

κών χρησιμοποιείται η πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1=Ποτέ, 2=Μερικές Φορές, 

3=Αναποφάσιστος,  4=Συχνά, 5=Πάντα).  

Προκειμένου η κλίμακα TWA να ενσωματωθεί στο ερωτηματολόγιο, μεταφράστη-

κε στην ελληνική γλώσσα και έγιναν μικρές επιμέρους αναδιατυπώσεις σε ορισμένες προ-

τάσεις - ερωτήσεις της, για να απευθύνονται στους σχολικούς διευθυντές. Η κλίμακα αυτή 

επιλέχθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ποσοτικής έρευνας, ανάμεσα σε άλλα αντί-

στοιχα εργαλεία μέτρησης της αυτονομίας των εκπαιδευτικών, ως η πλέον κατάλληλη κλί-

μακα, αφού σύμφωνα με τον Strong (2012) είναι προσαρμοσμένη στις πρόσφατες εκπαι-

δευτικές αλλαγές, χωρίς να υποτιμά ή να υπερτιμά το βαθμό ελευθερίας του εκπαιδευτικού 

γενικότερα, τόσο σε παιδαγωγικά όσο και σε οργανωτικά ζητήματα του σχολείου και ταυ-

τόχρονα αποτυπώνει την αυτονομία των εκπαιδευτικών όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της 

σχολικής αίθουσας στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. 

 

 Διαδικασία ποσοτικής έρευνας  2.2.4

 

Η διανομή του ερωτηματολογίου ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και ολοκλη-

ρώθηκε στο δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου 2018. Δόθηκαν κατάλληλες οδηγίες στους 

διευθυντές για τη διαδικασία της έρευνας και επισημάνθηκε ότι η συμπλήρωση του ερωτη-

ματολογίου ήταν εθελοντική. Το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο στους διευθυντές, τόσο 

σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (είτε μέσω της πλατφόρμας Google Forms, είτε και 

σε μορφή Microsoft Word μέσω e-mail), προκειμένου να γίνεται η συμπλήρωσή του και 

ηλεκτρονικά. Όσον αφορά την πλατφόρμα Google Forms (διατήρηση της ανωνυμίας του 

συμμετέχοντα) έγιναν κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου κάθε διευθυντής που επιθυμούσε 

να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο να μπορεί να συνδεθεί αυστηρά μία μόνο φορά και 

ταυτόχρονα να περιοριστεί η κακοπροαίρετη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (περιορι-

σμός φαινομένου ballot box stuffing). Από τους συνολικά 68 διευθυντές Β/θμιας εκπαίδευ-

σης που συμμετείχαν στην έρευνα οι 45 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μέσω της πλατ-

φόρμας Google Forms (on-line), ενώ οι υπόλοιποι 23 έστειλαν το συμπληρωμένο ερωτη-

ματολόγιο στον ερευνητή μέσω e-mail, σε μορφή Microsoft Word ή Κειμένου OpenDocu-

ment.  
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Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων (δείκτες αξιοπιστίας, περιγραφική 

και επαγωγική στατιστική) της ποσοτικής έρευνας έγιναν με τη βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου ΙΒΜ® SPSS Statistics version 20.0. Όπως στην ποιοτική έρευνα που προηγήθηκε 

έτσι και στην παρούσα ποσοτική έρευνα ο ερευνητής έλαβε υπόψη του τα ζητήματα ηθικής 

και δεοντολογίας σε ολόκληρο το φάσμα της ερευνητικής διαδικασίας. Ενημέρωσε πλήρως 

τους συμμετέχοντες για το σκοπό και το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας και για 

την τήρηση και διασφάλιση της απόλυτης ανωνυμίας και εχεμύθειας σχετικά με τα προσω-

πικά τους δεδομένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
o
   

Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ποιοτικής και Πο-

σοτικής Έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα τόσο της ποι-

οτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε αρχικά όσο και της ποσοτικής έρευνας που ακο-

λούθησε και συμπεριελάμβανε στο Α΄ μέρος της ερωτήσεις που προέκυψαν από τις συνε-

ντεύξεις με τους σχολικούς διευθυντές – ηγέτες Β/θμιας εκπαίδευσης.   

 

3.1 Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ποιοτικής Έρευνας  

 

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποιο-

τική έρευνα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση την ποιοτική ανάλυση περιε-

χομένου. Οι γενικές θεματικές κατηγορίες, με βάση τις οποίες κωδικοποιήθηκαν και ανα-

λύονται τα δεδομένα, είναι οι ακόλουθες:  

1. «Απόψεις για το Διευθυντή – Στυλ Ηγεσίας - Όραμα Σχολείου»,  

2. «Χαρακτήρας του Εκπαιδευτικού Συστήματος»,  

3. «Έννοια και σημαντικότητα της αυτονομίας»,  

4. «Εμπόδια – παράγοντες περιορισμού της αυτονομίας των διευθυντών – σχολικών 

ηγετών»,  

5. «Συσχέτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της αυτονομίας των διευθυντών – 

σχολικών ηγετών»,  

6. «Αυτονομία που παρέχουν οι σχολικοί διευθυντές –ηγέτες ή τους παρέχετε εντός 

ή εκτός του σχολείου (δομές εκπαίδευσης, συλλόγους διδασκόντων και γονέων κ.α.)»,  

7. «Αναβάθμιση της αυτονομίας των Δ/ντων – Σχολικών Ηγετών (Πλεονεκτήματα, 

Ρίσκα και Υποστηρικτικές Δράσεις)»,  

8. «Δυσκολία Έργου και Προτεραιότητες Δ/ντων – Σχολικών Ηγετών. Συσχέτιση 

της αυτονομίας τους με γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα»,  

9. «Επικαιρότητα για τη σχολική αυτονομία και τυχόν άλλες παρατηρήσεις - προ-

τάσεις».  
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Διευκρινίζεται ότι στις επόμενες ενότητες όταν θα γίνεται αναφορά στις απόψεις 

των συμμετεχόντων σχολικών διευθυντών αυτοί θα εμφανίζονται ως (Δ1), (Δ2) κ.ο.κ., δη-

λαδή ο Διευθυντής με αύξων αριθμό 1, ο Διευθυντής με αύξων αριθμό 2 κ.ο.κ. 

 

 Απόψεις για το Διευθυντή - Στυλ Ηγεσίας - Όραμα Σχολείου 3.1.1

 

Στις δύο ερωτήσεις της ενότητας αυτής έγινε προσπάθεια οι συμμετέχοντες να μι-

λήσουν για τον εαυτό τους ως σχολικό διευθυντή, το στυλ ηγεσίας και τις προτεραιότητές 

τους και ταυτόχρονα να περιγράψουν σε γενικές γραμμές το σχολείο τους και πιθανόν το 

όραμά τους γι αυτό, είτε άμεσα είτε στο απώτερο μέλλον. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μέ-

σα από τις απαντήσεις των υποκειμένων δεν καθίσταται πάντοτε σαφές το «μείγμα ηγεσί-

ας» (Πασιαρδής, 2012, σ.30) ή/και το όραμα του Δ/ντη, αν και συνήθως αναφέρονται σε 

κάποιο στυλ ηγεσίας που δείχνουν να προτιμούν. Στην πλειοψηφία τους οι σχολικοί διευ-

θυντές επιδιώκουν να τοποθετηθούν γενικά αναφέροντας τις βασικές αρχές με τις οποίες 

ασκούν το έργο τους και τα κύρια χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, με έμφαση στις 

αδυναμίες της.    

 

Στην 1η ερώτηση: «Πως θα περιγράφατε τον εαυτό σας ως Διευθυντή – σχολι-

κό ηγέτη;» οι διευθυντές στην πλειοψηφία αναφέρουν ότι αισθάνονται το σχολείο ως μία 

«οικογένεια», στην οποία κρατούν «ίσες αποστάσεις από όλους» και η πόρτα του γραφείου 

τους είναι «ανοιχτή σε όλους (εκπαιδευτικούς και μαθητές)». Η κυρίαρχη τάση είναι η  

«δημοκρατική διοίκηση και συμπεριφορά», στην οποία όλοι συνεργάζονται από κοινού για 

την επίτευξη των στόχων του σχολείου και ο διευθυντής είναι ο «πρώτος μεταξύ ίσων» συ-

ναδέλφων – εκπαιδευτικών. Όταν υπάρχουν διαφωνίες δεν επιδιώκουν την επιβολή κατα-

στάσεων – ρόλων, αλλά την επίλυσή τους μέσα από το διάλογο και τις αμοιβαίες υποχω-

ρήσεις. Αρκετοί διευθυντές αναφέρουν επίσης ότι περιορίζονται στο έργο τους και αισθά-

νονται «διαχειριστές, διεκπεραιωτές». Οι κυρίαρχες εκφράσεις που αποτυπώνουν τις από-

ψεις των διευθυντών συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

 «είμαστε μία οικογένεια», (η πλειοψηφία των διευθυντών με ιδιαίτερη έμφαση από 

τις γυναίκες διευθύντριες) 

 «πόρτα ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς και μαθητές» (ΟΛΟΙ)  
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 «Δημοκρατική διεύθυνση – συμπεριφορά, όλοι διοικούμε - συνδιαμορφώνουμε την 

προοπτική του σχολείου» / «κρατάω ίσες αποστάσεις» από όλους τους συναδέλφους. 

«Με τους συναδέλφους είμαι κατά βάση συνάδελφος. Είμαι ένας Διευθυντής μεν, συ-

νάδελφος δε…» / «αισθάνομαι πρώτος μεταξύ ίσων» (η πλειοψηφία των διευθυ-

ντών) 

 «Μέσα από το διάλογο να μπορεί να πείθει τους συνεργάτες του» / «…με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις όλων προς όφελος της λειτουργίας του σχολείου» / προσπαθείς να «εμ-

φυσήσεις τους στόχους που έχει η εκπαίδευση στους συναδέλφους, με σκοπό να τους 

πείσεις ότι αυτό που κάνουν το κάνουν για το καλό των άλλων, της κοινωνίας, του 

σχολείου» (ΟΛΟΙ) 

 «…με μεγάλη ενσυναίσθηση προς τους συναδέλφους – επηρεασμένος από την ηθική 

της φροντίδας. Θεωρώ ότι όλη η ζωή του συναδέλφου αντανακλά στο έργο του στο 

σχολείο, επομένως ενδιαφέρομαι για τη βιογραφία του» (Δ2)  

 προτεραιότητά μου είναι η «ανθρώπινη επικοινωνία και ευαισθησία» (ΟΛΟΙ) 

 «…είμαστε διαχειριστές, διεκπεραιωτές και σαφώς αισθάνομαι ότι περιορίζομαι στο 

έργο μου. Η γραφειοκρατική εργασία είναι τεράστια…» (ΑΡΚΕΤΟΙ) 

 

Στην 2η ερώτηση: «Πως θα περιγράφατε το σχολείο σας; Τι είναι αυτό που θέ-

λετε ή θα θέλατε περισσότερο για το σχολείο σας;» οι απόψεις που καταγράφονται χα-

ρακτηρίζονται τόσο από κοινά σημεία όσο και από επιμέρους σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Ορισμένοι από τους σχολικούς διευθυντές – ηγέτες βρίσκονται σε μικρά σχολεία (κυρίως 

γυμνάσια αγροτικών περιοχών), ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται κυρίως σε ημιαστικές και 

αστικές περιοχές και σε μεγαλύτερα σχολεία.  

Στα μικρότερα σχολεία η κύρια επιθυμία των σχολικών ηγετών είναι να ενδυναμω-

θεί ουσιαστικά ο ρόλος τους, με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και των γονέων. Θέλουν 

να πάψουν να θεωρούνται τα σχολεία τους υποβαθμισμένα από τους κατοίκους των γύρω 

περιοχών και προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν σχέσεις αρμονικής συνεργασίας μεταξύ εκ-

παιδευτικών, μαθητών και γονέων. Στο ίδιο πλαίσιο, επιθυμούν και οι εκπαιδευτικοί των 

σχολείων τους να «δεθούν» περισσότερο με αυτά, να κάνουν περισσότερες δράσεις που 

μπορούν να απολαύσουν και τα παιδιά (π.χ. δράσεις που σχετίζονται με το θέατρο, καινο-

τόμα προγράμματα, προβολή του σχολείου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – π.χ. blogs 

κ.α.) και να μην τα βλέπουν απλά ως τόπους διεκπεραίωσης ωραρίου. Μέσα από τις δρά-
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σεις αυτές επιδιώκεται ταυτόχρονα και η βελτίωση της εικόνας που έχουν οι μαθητές για το 

σχολείο. Παρά τα προβλήματα και τις επιμέρους δυσκολίες οι διευθυντές αυτοί συνεχίζουν 

να πιστεύουν στη δυναμική των σχολείων τους. «…Τα μικρά σχολεία μπορούν να κάνουν 

πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν τα μεγάλα σχολεία και αντίστροφα…».  

Στα σχολεία ημιαστικών και αστικών περιοχών οι σχολικοί διευθυντές αναφέρουν 

διαφορετικές επιθυμίες, οράματα και προτεραιότητες. Ορισμένοι διατυπώνουν ξεκάθαρα 

το όραμά τους για την επόμενη μέρα των σχολείων, με έμφαση στην ενίσχυση της δημι-

ουργικότητας, της αυτοέκφρασης εκπαιδευτικών και μαθητών και την καλλιέργεια της κρι-

τικής σκέψης, βάζοντας ίσως ορισμένοι από αυτούς σε δεύτερη προτεραιότητα τις υλικοτε-

χνικές υποδομές. Ενδεικτικά παραθέτονται τα ακόλουθα: 

«…θέλω να το δω ως εργαστήριο δραστηριοτήτων. Δεν είναι ότι λείπει η αυτονομία, 

πρωτίστως λείπει η όρεξη, λείπει το να αισθανθεί ο συνάδερφος σημαντικός από την κοινω-

νία και να αυτοεκφραστεί, λείπει η ψυχολογία των συναδέλφων ότι αυτοεκφράζονται, ότι 

μπορούν να λειτουργούν μέσα στο σχολείο ως μία οικογένεια… Δε νομίζω ότι λείπει από το 

σχολείο το υλικό κομμάτι…» (Δ2). 

«Το σχολείο είναι ένα κτίριο που έχει κάπως παλιές υποδομές.… ένας από τους στό-

χους είναι να δούμε τα υλικοτεχνικά και κτιριακά στο μέλλον. Το υλικοτεχνικό όμως είναι το 

ενδιάμεσο στάδιο, σαν εργαλείο να βοηθήσει στα άλλα… Το όραμα είναι να είναι ένα σχολείο 

το οποίο να διέπεται από φιλοσοφία θετική, δημιουργική, να έχουν ευγενική συμπεριφορά τα 

παιδιά, να αρχίσουν να αποκτούν κριτική σκέψη -  να μιλούν με επιχειρήματα» (Δ7). 

«…του λείπει πολύ η υλικοτεχνική υποδομή. Θα ήθελα όταν τελειώσει τουλάχιστον η 

θητεία μου να γεμίσω, έως ένα βαθμό, το κενό αυτό της υλικοτεχνικής υποδομής» (Δ6).  

Άλλοι σχολικοί ηγέτες δηλώνουν απλά ότι επιθυμούν να συντονίζουν κατάλληλα το 

έργο το δικό τους και των εκπαιδευτικών τους και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 

όποια ζητήματα προκύπτουν (ελλείψεις μαθητών σε γνωστικά αντικείμενα, προβληματικές 

συμπεριφορές μαθητών κ.α.), προκειμένου το σχολείο να επιτύχει τους στόχους του, δηλα-

δή «να παρέχει εγκύκλια παιδεία» (Δ8) ή /και να δώσει στους μαθητές «όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα για να πετύχουν τους στόχους τους και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν την προσω-

πικότητά τους» (Δ4) και να τους βοηθήσει «να εξωτερικεύουν τον εαυτό τους και να συμμε-

τέχουν σε δράσεις, σε προγράμματα κλπ» (Δ9).   
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 Χαρακτήρας του Εκπαιδευτικού Συστήματος 3.1.2

 

Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ξεκάθαρα την άποψή τους τόσο 

για το χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και για το εάν αυτό συνολικά βοη-

θάει ή περιορίζει – εμποδίζει το έργο του σύγχρονου σχολικού διευθυντή.  

Στην 3η ερώτηση: «Θεωρείτε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συ-

γκεντρωτικό ή αποκεντρωμένο (αποσυγκεντρωμένο κλπ)» η πλειοψηφία των διευθυ-

ντών αναφέρει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι «σαφώς» ή «καθαρά συγκε-

ντρωτικό», ενώ τα τελευταία χρόνια «…πάει να γίνει κάποια αποκέντρωση…» ή «έχει αρχί-

σει να γίνεται κάποιου είδους αποκέντρωση, αλλά δεν ολοκληρώνεται ποτέ…» (Δ5), (Δ10). 

Μάλιστα, οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν και φαίνεται να ενισχύουν την παραπάνω άπο-

ψη με διαφορετικούς τρόπους ή διαστάσεις λέγοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι 

ταυτόχρονα «…ελεγκτικό, θέλει πολύ να ελέγξει…» (Δ2), και ότι αυτός ακριβώς ο συγκε-

ντρωτικός χαρακτήρας «…είναι που ενοχλεί σε όλα σχεδόν τα θέματα (διοίκησης, ζητήματα 

ύλης )» (Δ3).  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές είναι οι τοποθετήσεις ορισμένων διευθυντών, σύμφωνα 

με τους οποίους το σύγχρονο σχολείο (και ο Διευθυντής του) δεν έχει τις δυνατότητες ή τα 

περιθώρια ευελιξίας που είναι απαραίτητα, προκειμένου να προσαρμοστεί κατάλληλα στις 

τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, να μπορεί να κινείται με πιο παραγωγικούς και ουσια-

στικούς τρόπους και να επιλύει μόνο του τα προβλήματά του. Αντ’ αυτού υποχρεώνεται 

από τη νομοθεσία να περιμένει και να στηρίζεται σε ενέργειες άλλων και να παρεμβαίνει 

τελικά σε ελάχιστα πράγματα, όπως π.χ. κάποια μαθήματα επιλογής και κατευθύνσεις (μό-

νο στο λύκειο), στη συμπεριφορά των μαθητών, στο πλήθος των εκδρομών κλπ.. Ακολου-

θούν αυτούσιες οι απόψεις τους: 

 «Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι σαφώς συγκεντρωτικό. Κατ’ αρχάς, από το 

σχολείο έχει αφαιρεθεί απολύτως κάθε εξουσία πρωτοβουλίας, κάθε δυνατότητα πρωτοβου-

λίας, το ίδιο και από τον Διευθυντή, ο οποίος στην ουσία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο βαθμό 

σε γραμματέα του σχολείου. Δεν έχει ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλίας, απλά 

διεκπεραιώνει καταστάσεις κλπ. Τελευταία, ενώ όσο εκσυγχρονιζόμαστε υπάρχει η διάθεση, 

θεωρητικά ή η τάση, να αναλαμβάνει πιο ουσιαστικές ευθύνες και πρωτοβουλίες, θεωρητικά 

επαναλαμβάνω, στην πράξη αυτό μειώνεται συνεχώς… δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύ-
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θυνση… Πιστεύω ότι το σχολείο δεν έχει τις δυνατότητες ή τα περιθώρια ευελιξίας που πρέ-

πει για προσαρμοστεί στο δικό του περιβάλλον, με τις δικές του ιδιαιτερότητες έτσι ώστε να 

μπορεί να κινηθεί με έναν τρόπο πιο παραγωγικό, πιο ουσιαστικό, να λύνει προβλήματα που 

παρουσιάζονται μόνο του και περιμένει και στηρίζεται σε ενέργειες άλλων, όπως δηλαδή 

προβλέπεται από τη νομοθεσία…» (Δ4)  και   

«Σίγουρα συγκεντρωτικό, μας το λέει και ο Ο.Ο.Σ.Α., αλλά πέρα από αυτό είναι ό-

ντως συγκεντρωτικό, εμείς παρεμβαίνουμε σε ελάχιστα πράγματα τα περισσότερα από τα ο-

ποία έχουνε οριστεί… διαλείμματα, ώρες, μαθήματα… θα έλεγα η μόνη αποκέντρωση όσον 

αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τη δομή του ωραρίου κλπ των μαθημάτων είναι ότι υπάρ-

χουν κάποια μαθήματα επιλογής στο λύκειο… το γυμνάσιο έχει μόνο στα ξενόγλωσσα, εδώ 

έχουμε και μαθήματα επιλογής και κατευθύνσεις… Ως λύκειο, το σχολείο, έχει μία κάποια 

παραπάνω αυτονομία σε σχέση με τα γυμνάσια, αλλά παρόλα αυτά (το σύστημα) παραμένει 

συγκεντρωτικό, δηλαδή οι αποφάσεις μας αφορούν κυρίως συμπεριφορά μαθητών, το πόσες 

εκδρομές θα πάμε κλπ., τα υπόλοιπα είναι καθορισμένα…» (Δ7). 

Κάποιοι άλλοι διευθυντές χαρακτήρισαν το εκπαιδευτικό σύστημα αποσυγκεντρω-

μένο ή εν μέρει αποσυγκεντρωμένο, αφού εκτιμούν είτε ότι  «αφήνει κάποια περιθώρια στο 

σχολείο να αποφασίζει για μεθόδους και λοιπά…  στο σύλλογο να αποφαίνεται και να υλο-

ποιεί καινοτομίες, με τα μέσα που διαθέτει και τις δυνατότητες, αλλά δεν του επιτρέπει να 

λειτουργεί αυτόνομα...» (Δ8) είτε ότι μέσα από αυτό το σύστημα «…και η περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ρόλο και οι τοπικές Β/θμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  έχουν 

ρόλο, αλλά και ως περιφερειακή ενότητα οι υπηρεσίες βελτιώνονται προς το καλύτερο, δεί-

χνει δηλαδή να υπάρχει ένα αποκεντρωμένο κομμάτι και όχι εκείνο το υπερσυγκεντρωτικό 

πλαίσιο που είχαμε κάποτε» (Δ9). Με τη τελευταία αυτή άποψη διαφοροποιείται ξεκάθαρα 

ένας διευθυντής (Δ10), αφού κατά τη γνώμη του «Όλα έρχονται, κατά βάση, από το υπουρ-

γείο, η Β/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα προωθεί στα σχολεία και ζητάει ό,τι ζητάει το Υ-

πουργείο δηλαδή…».  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι και οι απόψεις των παραπάνω 

διευθυντών, που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα αποσυγκεντρωμένο ή εν μέρει 

αποσυγκεντρωμένο, συγκλίνουν στην κοινή πεποίθηση όλων ότι τα περιθώρια ευελιξίας και 

η αυτονομία που έχουν οι διευθυντές στο έργο τους είναι ελάχιστα.  

 



58 

 

Στην 4η ερώτηση: «Εκτιμάτε ότι η συνολική εικόνα του εκπαιδευτικού συ-

στήματος βοηθάει ή περιορίζει – εμποδίζει το έργο του σύγχρονου διευθυντή – σχολι-

κού ηγέτη» όλοι οι συμμετέχοντες διευθυντές – σχολικοί ηγέτες υπογραμμίζουν με έμφα-

ση ότι η συνολική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος περιορίζει – εμποδίζει σημαντικά 

το έργο τους, εξαιτίας κυρίως του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του συστήματος. 

Οι περισσότεροι από τους σχολικούς διευθυντές, θέλοντας να αιτιολογήσουν την 

άποψή τους ανέφεραν ορισμένα απτά καθημερινά παραδείγματα, τα οποία αναδεικνύουν 

τους περιορισμούς και τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίσουν σχεδόν σε καθημερινή βάση. 

Ειδικότερα, πολλοί διευθυντές αναφέρονται σε συγκεκριμένες δράσεις που ορίζονται από 

το υπουργείο όπως π.χ. η θεματική εβδομάδα, υπογραμμίζοντας ότι αφενός το υπουργείο 

σου αφήνει την ελευθερία να πραγματοποιήσεις τη θεματική εβδομάδα όποτε θέλεις, αλλά 

ταυτόχρονα «ο κάθε καθηγητής υποχρεώνεται να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και 

αυτός ο υποχρεωτικός χαρακτήρας σε ορισμένους είναι τροχοπέδη…» (Δ3). Στο ίδιο πλαίσιο 

ένας άλλος διευθυντής αναφέρει χαρακτηριστικά: «…στη συνεδρίαση για τη θεματική εβδο-

μάδα είδα πόσο κατευθυντικές είναι οι οδηγίες που έρχονται για το θέμα αυτό από πάνω (το 

υπουργείο). Θεωρούνε ότι εμείς δε μπορούμε να αυτενεργήσουμε ή θα κάνουμε κάτι λάθος… 

έχουνε δηλαδή μία τάση να μας διορθώνουνε…, ότι κάτι θα γίνει λάθος, κάτι δεν θα το κά-

νουμε… Με αυτού του είδους τις κατευθυντικές οδηγίες πετυχαίνουν τελικά το αντίθετο απο-

τέλεσμα…» (Δ2). 

Ένας διευθυντής, το σχολείο του οποίου βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη από 

απόψεως σύστασης του πληθυσμού γειτονιά, υπογραμμίζει ότι στην προσπάθειά του να 

αντιμετωπίσει τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ δύο ομάδων μαθητών προσπάθησε αρχικά 

να φέρει ένα σχολικό ψυχολόγο για να μιλήσει με τα παιδιά, αλλά ενημερώθηκε ότι στη 

Β/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιφερειακής του ενότητας η υπηρεσία δεν είχε ψυ-

χολόγο. Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες διαπίστωσε ότι «…για να μπορέσω να φέ-

ρω στο σχολείο μου έναν διορισμένο από το κράτος, στο δήμο μας, ψυχολόγο πρέπει να κάνω 

μία γραφειοκρατική διαδικασία η οποία θα μου πάρει δύο μήνες…» (Δ6).  

Χαρακτηριστικά, τέλος, είναι τόσο το παράδειγμα όσο και η άποψη δύο διευθυντών 

για τα εμπόδια και τη γραφειοκρατία στο έργο τους. Οι ίδιοι φαίνεται να εκτιμούν ότι ο-

ποιαδήποτε διαδικασία αλλαγής είναι χρονοβόρα, γραφειοκρατική και συχνά ανέφικτη, 

ενώ ο σύγχρονος σχολικός διευθυντής εκτός από γραφειοκράτης και διεκπεραιωτής συχνά 

φτάνει να αισθάνεται ακόμη και απολογούμενος προς τους προϊσταμένους του για πράξεις 
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– αποφάσεις που σε τελική ανάλυση θα μπορούσαν να προσδώσουν σημαντική ωφέλεια 

στο σχολείου του, εάν λαμβάνονταν σε τοπικό επίπεδο.  

«Προφανώς περιορίζει (το έργο μας), να σου φέρω ένα παράδειγμα. Αν αποφασίσει 

το σχολείο μία μέρα να μην κάνει μαθήματα και να κάνει κάτι άλλο, πιο δημιουργικό ή να 

σπάσει τα διαλείμματα, να μην κάνει κάποιες ώρες, αυτό δεν μπορεί να γίνει στην πράξη. 

Πρέπει να πας και να ζητήσεις άδεια από το σύμβουλο, ο οποίος δεν μπορεί να το υλοποιή-

σει, να πας στη συνέχεια στη δευτεροβάθμια η οποία έχει και αυτή πρόβλημα να το υλοποιή-

σει, να ζητήσεις να εγκριθεί από το Υπουργείο… δηλαδή η διαδικασία του να κάνεις οποια-

δήποτε αλλαγή είναι τόσο χρονοβόρα και γραφειοκρατική και συνήθως, πολλές φορές και 

ανέφικτη που τελικά δεν αξίζει το κόπο ούτε να την ξεκινήσεις…» (Δ7). 

«Ώρες ώρες νιώθω γραφειοκράτης, διεκπεραιωτής… δεν έχω μεγάλες ευχέρειες να 

κινηθώ ως Διευθυντής, όπως θα ήθελα ή όπως θα μπορούσα μερικές φορές… αισθάνομαι 

απολογούμενος αρκετές φορές προς τη Διεύθυνση Β/θμιας της Περιφερειακής μας Ενότητας 

ή προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για πράξεις – αποφάσεις, οι οποίες σε τε-

λική ανάλυση ωφελούν το σχολείο ή θα ωφελούσαν το σχολείο εάν παίρνονταν σε τοπικό ε-

πίπεδο» (Δ5).  

 

 Έννοια και σημαντικότητα της αυτονομίας 3.1.3

 

Στην ενότητα αυτή οι σχολικοί διευθυντές - ηγέτες εξέφρασαν τις απόψεις τους 

σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της επαγγελματικής αυτονομίας και το πό-

σο σημαντική θεωρούν ότι είναι η αυτονομία κατά την άσκηση τους έργου τους, κυρίως 

όσον αφορά στους 4 τομείς της κλίμακας του Friedman (1999). 

 

Στην 5η ερώτηση: «Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της (επαγγελματικής) αυ-

τονομίας;» η πλειοψηφία των διευθυντών ανέφεραν ότι αντιλαμβάνονται την έννοια αυτή 

ως τα «περιθώρια ελιγμών», τις «δυνατότητες ευελιξίας», «τους βαθμούς ελευθερίας» ή 

την «ανεξαρτησία – έλλειψη εξάρτησης ή δεσμεύσεων» που έχουν προκειμένου να παίρ-

νουν τις δικές τους αποφάσεις όσον αφορά στη διαχείριση σχολείων, καθώς και στην αντι-

μετώπιση των καθημερινών προκλήσεων διδασκαλίας και μάθησης και γενικότερα να δι-

εκπεραιώνουν το έργο τους σε ένα σύνολο τομέων – κατηγοριών δράσεων. Με αφορμή την 

αξιοποίηση της κλίμακα του Friedman (1999) για την Επαγγελματική Αυτονομία των Εκ-
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παιδευτικών (TWA), που σχεδιάζεται στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας που θα διαδεχθεί 

την υφιστάμενη ποιοτική, τέθηκαν υπόψη των συμμετεχόντων διευθυντών οι τέσσερις α-

κόλουθοι τομείς – κατηγορίες του έργου των εκπαιδευτικών:  α) της διδασκαλίας και αξιο-

λόγησης, β) της λειτουργίας του σχολείου, γ) της επαγγελματικής ανάπτυξης και δ) της α-

νάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου στη συνέχεια να εστιαστεί σε αυτούς τους 

τομείς η συζήτηση για την αυτονομία τους. 

Από τη γενικότερη συζήτηση κυριάρχησε η αίσθηση ότι οι σχολικοί διευθυντές α-

ναγνωρίζουν, σε κάθε περίπτωση, τα κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας της αυτονομίας, 

όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω και υπογραμμίζουν ότι αυτή συνιστά ζητούμενο στις 

μέρες μας. Ανάμεσα στις επιμέρους απόψεις τους υπογραμμίζουν ότι, στο πλαίσιο του έργο 

τους, «θέλουν να έχουν τη δυνατότητα – ευελιξία να απευθύνονται στην τοπική κοινωνία» 

(Δ1), καθώς και «να μπορούν να έχουν αυτονομία όχι μόνο για εκδρομές και σχολικούς πε-

ριπάτους, αλλά γενικότερα… για σημαντικότερα θέματα και κυρίως για να περιορίζουν τη 

γραφειοκρατία» (Δ3), (Δ7).  

 

Στην 6η ερώτηση: «Πόσο σημαντική εκτιμάτε ότι είναι η αυτονομία κατά την 

άσκηση τους έργου σας για την αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία της σχολικής 

μονάδας (κυρίως στους ακόλουθους 4 τομείς): α) διδασκαλίας και αξιολόγησης, β) 

λειτουργίας του σχολείου, γ) επαγγελματικής ανάπτυξης και δ) ανάπτυξης προγραμ-

μάτων σπουδών (συμπεριλαμβάνονται και τα ΑΠΔ) οι απόψεις των διευθυντών παρου-

σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και σε επιμέρους ζητήματα διατυπώνονται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, όλοι οι διευθυντές αναγνωρίζουν ότι και οι τέσσερις παρα-

πάνω τομείς του έργου τους είναι ουσιαστικοί και σημαντικοί και θα έπρεπε ξεκάθαρα όλοι 

να έχουν μία μεγαλύτερη αυτονομία από αυτή που έχουν στην πραγματικότητα και κυρίως 

όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ). Οι περισσότεροι από τους διευ-

θυντές εκτιμούν ότι η αυτονομία είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτίστως για τον 1
ο
 τομέα 

της διδασκαλίας και αξιολόγησης, ενώ ορισμένοι από αυτούς υπογραμμίζουν με έμφαση 

ότι η αυτονομία στη διδασκαλία και αξιολόγηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται 

και με αντίστοιχη αυτονομία – ευελιξία στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ). Α-

κολουθούν, ενδεικτικά, ορισμένες από τις απόψεις τους: 

«Διδασκαλία και αναλυτικά προγράμματα πάνε μαζί, δεν μπορούμε να μιλάμε και να 

λέμε ότι έχουμε - κάνουμε ένα ευέλικτο μάθημα και ταυτόχρονα τα αναλυτικά προγράμματα 
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να είναι αυστηρά, χωρίς να επιτρέπουν τη συνδιαμόρφωση επιμέρους δράσεων από τη μεριά 

των εκπαιδευτικών…., αν μπορώ να παρεμβαίνω όπως θα ήθελα εγώ αυτομάτως εκτιμώ ότι 

βελτιώνεται και ο τρόπος, η μέθοδος διδασκαλίας» (Δ1), (Δ10). 

 «Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο είναι, κατά τη γνώμη μου, μαθητοκεντρικό νο-

μίζω ότι ο τομέας της διδασκαλίας και αξιολόγησης είναι σημαντικότερος από όλα τα υπό-

λοιπα…» (Δ4). 

«Στον τομέα διδασκαλίας και αξιολόγησης η αυτονομία είναι σημαντικότερη από ότι 

στους υπόλοιπους τομείς, αφού ο πρωταρχικός ρόλος του σχολείου, ανάμεσα σε όλους τους 

άλλους, είναι η ανάπτυξη και η μόρφωση των παιδιών. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι σε αυ-

τόν τον τομέα θα έπρεπε να μπορούσε ένας Διευθυντής να έχει μεγαλύτερα περιθώρια ευελι-

ξίας και αυτονομίας» (Δ6). 

Ορισμένοι διευθυντές διαφοροποιούν την άποψή τους από τους προηγούμενους, 

αναφέροντας ότι η αυτονομία είναι σημαντικότερη πρωτίστως στο 2ο τομέα της διοίκησης 

– λειτουργίας του σχολείου και δευτερευόντως (ή συνδυαστικά) στον 4
ο
 τομέα, κυρίως με 

έμφαση στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών αλλά και στα υπόλοιπα προγράμματα του 

σχολείου (projects, δημιουργικές εργασίες, κ.α.). Οι διευθυντές αιτιολόγησαν την άποψή 

τους λέγοντας ότι ειδικά στον 2
ο
 τομέα της λειτουργίας του σχολείου, και κυρίως από οι-

κονομικής πλευράς, μέσα από την υφιστάμενη κατάσταση προκύπτει ότι δεν έχουν καθό-

λου ή σχεδόν καθόλου αυτονομία.  

Επιπρόσθετα και για την ίδια ερώτηση ένας διευθυντής θεωρεί την αυτονομία πάρα 

πολύ σημαντική πρωτίστως για τον 3ο τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης, αφού «η ε-

παγγελματική ανάπτυξη είναι το Α και το Ω για όλους τους υπόλοιπους τομείς του έργου του 

Διευθυντή», παρά το γεγονός ότι  ο ίδιος, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των διευθυντών, 

αναγνωρίζουν ότι «το ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης επαφίεται πλέον στους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς, γιατί η πολιτεία δεν φροντίζει…» (Δ2). 

 

 Εμπόδια – παράγοντες περιορισμού της αυτονομίας των διευθυ-3.1.4

ντών  

 

Στην ενότητα αυτή ζητήθηκε από τους σχολικούς ηγέτες να αναφέρουν τα κυριότε-

ρα εμπόδια που περιορίζουν την αυτονομία στο έργο τους (κυρίως στους 4 τομείς που προ-

αναφέρθηκαν) και τις πηγές αυτών των εμποδίων. Ταυτόχρονα τους ζητήθηκε να αναφέ-
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ρουν εμπόδια που κατάφεραν τελικά να προσπεράσουν ή να αποφύγουν, καθώς και ποια 

από τα εμπόδια θεωρούν ότι δεν μπορούν τελικά να τα προσπεράσουν. Στο πλαίσιο της συ-

νέντευξης δόθηκε στους διευθυντές και ένας μικρός ενδεικτικός πίνακας με επιμέρους ε-

μπόδια όσον αφορά την αυτονομία, τα οποία συγκεντρώθηκαν από ανάλογες έρευνες και 

συνέδρια (Αdamowski, κ.ά. 2007 · Δημητρόπουλος, 2016 · Strong, 2012). Επιπλέον, τους 

ζητήθηκε να αναφέρουν τυχόν άλλα, διαφορετικά από τα αναγραφόμενα, εμπόδια με βάση 

την εμπειρία τους. Ακολουθούν οι ερωτήσεις που συζητήθηκαν. 

 

7
η
 ερώτηση: «Οι σύγχρονοι διευθυντές – σχολικοί ηγέτες αντιμετωπίσουν ε-

μπόδια – παράγοντες που περιορίζουν την αυτονομία στο έργο τους; Ποια είναι κατά 

την άποψή σας τα κυριότερα από αυτά τα εμπόδια και ποιες οι πηγές τους; (τα εμπό-

δια μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε κατηγορία άσκησης έργου - ενδεικτικά στους 4 

τομείς  α) διδασκαλίας και αξιολόγησης, β) λειτουργίας του σχολείου, γ) επαγγελματι-

κής ανάπτυξης και δ) ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. (αν θέλετε μπορείτε να δώ-

σετε 1-2 παραδείγματα για τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτά τα εμπόδια 

στην καθημερινότητα του σχολείου σας;) και η  

8
η
 ερώτηση: «Από τα ως άνω εμπόδια ή περιορισμούς ποια αισθάνεστε ότι: α) 

καταφέρατε να προσπεράσετε ή να αποφύγετε στην προσπάθειά σας να διαχειριστείτε 

ζητήματα του σχολείου σας; β) δεν καταφέρατε ή δεν μπορείτε να προσπεράσετε - α-

ποφύγετε στην προσπάθειά σας να διαχειριστείτε ζητήματα του σχολείου σας;  

 

Από το σύνολο των απαντήσεων δημιουργήθηκε ο ακόλουθος Πίνακας 2, ως μία 

προσπάθεια ομαδοποίησης τόσο των εμποδίων ή περιορισμών αυτονομίας των σχολικών 

διευθυντών όσο και των επιμέρους προσεγγίσεων που αυτοί ακολούθησαν για να τα ξεπε-

ράσουν ή να τα αποφύγουν. Υπογραμμίζεται ότι στην τελευταία (4
η
) στήλη του πίνακα ε-

πισημαίνεται ενδεικτικά το πλήθος των σχολικών διευθυντών, δεδομένου ότι η ποιοτική 

έρευνα δε μετρά κατ’ ανάγκη ποσοτικά χαρακτηριστικά.    
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Πίνακας 2: Εμπόδια που περιορίζουν την αυτονομία στο έργο των Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης & προσεγγίσεις αποφυγής ή υ-

πέρβασής τους 

Πηγή Εμποδίων Περιγραφή εμποδίου 
Προσπεράσατε - αποφύγατε / Δεν μπορείτε να 

υπερβείτε 

Πλήθος 

Σχολ. 

Δ/ντών  

Κρατικά εμπόδια  
(αδυναμίες-αγκυλώσεις της σχολικής 

νομοθεσίας, πολυνομία, γραφειοκρα-

τία, συγκεντρωτισμός του εκπαιδευ-

τικού συστήματος κ.α). 

Πολυνομία (συνεχείς και πρόχειρες αλλαγές σε 

διατάξεις) – εμποδίζουν τους μέσο-

μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς 

 

Αναζήτηση διεξόδων μέσω Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης 

Δ/ντων    

 

(Δεν μπορούν να το υπερβούνε όλοι) 

 

ΟΛΟΙ 

 

Γραφειοκρατία- χρονοβόρα αποκατάσταση υλικών 

ζημιών (π.χ. περιπτώσεις ζημιών π.χ. σπασμένη 

βρύση – πλακάκι κλπ. αίτημα, έγκριση από ένα 

ποσό και άνω, η τεχνική υπηρεσία ενεργοποιείται 

μόνο με έγγραφο και όχι άμεσα, σε ορισμένες πε-

ριφερειακές ενότητες δεν υπάρχει τηλέφωνο τεχνι-

κής υπηρεσίας) 

Αναζήτηση διεξόδων μέσω Διαπροσωπικών Σχέσεων (προ-

σωπική ικανότητα κάθε Διευθυντή να πάρει οφέλη για το 

σχολείου του μέσα από μία διαδικασία προσέγγισης  ατό-

μων και θεσμών) και Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης 

Δ/ντων 

ΟΛΟΙ 

 
Απαγορεύσεις στις διαδικασίες πρόσληψης και 

απόλυσης 

Δεν μπορούν να το υπερβούνε 

 
ΑΡΚΕΤΟΙ 

 
Αυστηρότατο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών – 

αδυναμία παρέμβασης /τροποποίησής του 

Σε ορισμένες περιπτώσεις δηλώνουν ότι αναγκάζονται να 

παρεκκλίνουν . 

Δεν μπορούν να το υπερβούνε όλοι 

ΟΛΟΙ  

 

Αδυναμία υλοποίησης αυτόνομων δράσεων εντός 

του σχολείου (π.χ. καθιέρωση ελεύθερου δημιουρ-

γικού χρόνου 30 λεπτών ημερησίως – επίσκεψη 

στη βιβλιοθήκη  του σχολείου κ.α.) που δεν προ-

βλέπονται από τη σχολική νομοθεσία 

Δεν μπορούν να το υπερβούνε ΑΡΚΕΤΟΙ 

 

 

Αδυναμία αυτόνομης  πρόσκλησης ομιλητών σε 

εκδήλωση εντός του σχολείου (πολύπλοκη, χρονο-

βόρα και προβληματική διαδικασία) 

 

Αναζήτηση διεξόδων μέσω Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης 

Δ/ντων   

 

(Δεν μπορούν να το υπερβούνε όλοι) 

ΣΧΕΔΟΝ 

ΟΛΟΙ 
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Εγκύκλιοι που αφορούν τρόπους υλοποίησης δρά-

σεων (π.χ. θεματική εβδομάδα, ημέρα αθλητικών 

δραστηριοτήτων κ.α.) 

Αναζήτηση διεξόδων μέσω Διαπροσωπικών Σχέσεων (προ-

σωπική ικανότητα Διευθυντή μέσα από την προσέγγιση  

ατόμων και θεσμών) και Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης 

Δ/ντων   

ΑΡΚΕΤΟΙ 

Εμπόδια από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ελλείψεις 

– αδυναμίες υπηρεσιών, προβλήματα 

σε συνεργασίες με στελέχη όπως 

σχολικούς συμβούλους κ.α.) 

Υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σχολικών 

συμβούλων σε ωράριο διδασκαλίας – διαταράσ-

σουν τη λειτουργία του σχολείου (Σύγκρουση με το 

Σχολικό Σύμβουλο)  

Αναζήτηση διεξόδων μέσω Διαπροσωπικών Σχέσεων (προ-

σωπική ικανότητα Διευθυντή μέσα από την προσέγγιση  

ατόμων και θεσμών) και Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης 

Δ/ντων   

(Δεν μπορούν να το υπερβούνε όλοι) 

ΛΙΓΟΙ 

Εμπόδια από τη Β/θμια Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 

Ενότητας (ελλείψεις – αδυναμίες 

υπηρεσιών, προβλήματα σε συνερ-

γασίες με στελέχη κ.α.) 

Μη επαρκής υποστήριξη του έργου των σχολικών 

μονάδων - προβλήματα επικοινωνίας  (μη επαρκείς 

απαντήσεις – λύσεις π.χ. σε ζητήματα εγγραφών, ο 

ένας παραπέμπει στον άλλο κ.α.) 

Αναζήτηση διεξόδων μέσω Διαπροσωπικών Σχέσεων  (προ-

σωπική ικανότητα Διευθυντή μέσα από την προσέγγιση  

ατόμων και θεσμών) και Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης 

Δ/ντων   

 

(Δεν μπορούν να το υπερβούνε όλοι) 

ΛΙΓΟΙ 

 

Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 

1) Αριθμός τμημάτων σχολείου (όριο 25-28) και  

2) Καθυστέρηση & αλλαγές τοποθετήσεων εκπαι-

δευτικών (παράπονα γονέων, αναστάτωση προ-

γραμμάτων σχολείων, ελλείψεις προσωπικού και 

μη ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας έως και 

το Νοέμβριο) 

Δεν μπορούν να το υπερβούνε  

 

Δεν μπορούν να το υπερβούνε 

ΑΡΚΕΤΟΙ 

 

Διακριτική αντιμετώπιση – υποβάθμιση του σχο-

λείου μου έναντι των άλλων λόγω μεγέθους – πλή-

θους μαθητών (π.χ. μας αποδίδουν μικρότερη προ-

τεραιότητα, με αποτέλεσμα ομοίως να συμπεριφέ-

ρονται και οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί)  

Δεν μπορούν να το υπερβούνε ΛΙΓΟΙ 

Εμπόδια στη σχολική κοινότητα 
(χρόνια ζητήματα εκπαιδευτικού και 

διδακτικού προσωπικού, αγκυλώσεις 

σχολικής νομοθεσίας,  πολυμορφία 

του μαθητικού πληθυσμού ή /και 

απουσία ενδιαφέροντος μαθητών & 

εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε 

δράσεις του σχολείου κ.α.) 

Μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε 2 ή περισσότερα 

σχολεία, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν νέα 

εμπόδια, αφού καθιστούν πρακτικά αδύνατη… 

 

….τη συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών, ιδίως 

σε μικρά σχολεία (αγροτικών περιοχών), για εκπαι-

δευτική συνεδρίαση 

Με αμοιβαίες υποχωρήσεις -σε άλλες περιπτώσεις, σε συ-

νεργασία με το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

 

(Δεν αντιμετωπίζεται πάντα ή από όλους) 

 

Μικρές αλλά τακτικές συνεδριάσεις σε διαλείμματα με άτυ-

πη ατζέντα 

 

ΣΧΕΔΟΝ 

ΟΛΟΙ  

 

 

 

 

ΛΙΓΟΙ 
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Απροθυμία εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν και-

νούργια προγράμματα, νόμους και διατάξεις του 

υπουργείου (π.χ. θεματική εβδομάδα, κ.α.) 

Μέσα από το διάλογο και αμοιβαίες υποχωρήσεις – (Δεν 

αντιμετωπίζεται πάντα) 

 

ΛΙΓΟΙ 

 

Αδυναμία πραγματοποίησης δράσεων (π.χ. ημερή-

σιων ή πολυήμερων εκδρομών κ.α.) με ίδια μέσα, 

κυρίως σε μικρά σχολεία (π.χ. λόγω κόστους) 

Συνεργασία – Ενσωμάτωση με άλλα μεγαλύτερα σχολεία 

όταν αυτό είναι εφικτό 
ΛΙΓΟΙ 

 

Πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού - ιδιαιτε-

ρότητες (παιδιά από ορεινές και προβληματικές 

περιοχές, με σημαντικές ελλείψεις σε επιμέρους 

μαθήματα) 

Συνάδερφοι που προσφέρονται οικειοθελώς (ΦΙΛΟΤΙΜΟ) 

και κάνουν μαθήματα εκτός διδακτικού ωραρίου και εγκε-

κριμένων προγραμμάτων -(ΟΧΙ σε όλα τα σχολεία) 

ΛΙΓΟΙ 

 

Απουσία ενδιαφέροντος και διάθεσης των μαθητών 

να συμμετέχουν στην ανάπτυξη δράσεων και πρω-

τοβουλιών από τη μεριά του σχολείου (προβλήματα 

κατανόησης, συναντίληψης) 

 

Μέσα από το διάλογο και αμοιβαίες υποχωρήσεις – (Δεν 

αντιμετωπίζεται πάντα) 

 

ΛΙΓΟΙ 

 

Λειτουργικά ζητήματα – προβλήματα μέσα στην 

αίθουσα (κτίρια με ακατάλληλη διαρρύθμιση - υ-

ποδομές όσον αφορά την εφαρμογή σύγχρονων 

μεθόδων μάθησης π.χ. ομαδοσυνεργατικές – μαθη-

τοκεντρικές διδασκαλίες, Τ.Π.Ε. κ.α.)    

σε συνδυασμό με  

το αυστηρό, ανελαστικό  Α.Π.Σ. και την πίεση χρό-

νου 

Επιμέρους φιλότιμες προσπάθειες ορισμένων συναδέρφων 

(ΟΧΙ σε όλα τα σχολεία) - Δεν μπορούν να το υπερβούνε 

στην πράξη 

 

ΑΡΚΕΤΟΙ 

Εμπόδια Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και Φορέων 

Αποφάσεις περικοπών μισθών (π.χ. σχολικές καθα-

ρίστριες) 
Δεν μπορούν να το υπερβούνε ΛΙΓΟΙ 

 

Οικονομική πολιτική προς τα σχολεία (ελάχιστα  

χρήματα προς τη σχολική επιτροπή, χρονοβόρες 

διαδικασίες διαχείρισης –συμβάσεις μειοδοτικός 

διαγωνισμός, έγκριση εφόσον δεν έχει ολοκληρω-

θεί το διατιθέμενο ποσό κ.α. σε είδη π.χ. φαρμακεί-

ου, καθαριότητας κ.α.) 

Εθελοντισμός – ανοικτό σχολείο προς τους φορείς – 

(ΟΧΙ σε όλα τα σχολεία) 

 

ΑΡΚΕΤΟΙ 

 

Δε διαθέτονται πόροι για εκσυγχρονισμό κτιρίων 

(παλιά κουφώματα κ.α.) => κατανάλωση τεράστι-

ων ποσοτήτων θέρμανσης => τα σχολεία δε λει-

τουργούν όπως θα έπρεπε 

Αποφυγή μέσω Διαπροσωπικών Σχέσεων  (προσωπική ικα-

νότητα Διευθυντή μέσα από την προσέγγιση  ατόμων και 

θεσμών) και Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης Δ/ντων   

(Δεν μπορούν να το υπερβούνε όλοι) 

ΛΙΓΟΙ 

Εμπόδια διδασκαλίας ή/και αξιο-

λόγησης  

Σχολική Νομοθεσία Αξιολόγησης Μαθητή (πολύ 

περιορισμένες μορφές και τρόποι αξιολόγησης του 

μαθητή 

Δεν μπορούν να το υπερβούνε ΑΡΚΕΤΟΙ 
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Εμπόδια διοίκησης  – λειτουργίας 

του σχολείου  

Έλλειψη διδακτικού προσωπικού (εκπαιδευτικοί 

διαφόρων ειδικοτήτων) 

Ορισμένες φορές σε συνεργασία με το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

(Δεν αντιμετωπίζεται πάντα ή από όλους) 
ΑΡΚΕΤΟΙ 

 Απουσία γραμματειακής υποστήριξης 

Περιστασιακά διατίθεται κάποιος εκπαιδευτικός, δράση 

χωρίς συνέχεια, με αποτέλεσμα η λειτουργία να μην είναι 

επαρκής 

ΑΡΚΕΤΟΙ 

 

Έλλειψη προσωπικού φύλαξης, γενικών καθηκό-

ντων, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικών 

λειτουργών 

Δεν μπορούν να το υπερβούνε ΛΙΓΟΙ 

Εμπόδια επαγγελματικής ανάπτυ-

ξης των σχολικών διευθυντών  –

ηγετών  

Απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης  

ή 

Υλοποίηση προγραμμάτων  επιμόρφωσης μόνο σε 

μεγάλα αστικά κέντρα και με κλήρωση (π.χ.  επι-

μόρφωση β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.) => μη επιλογή ή/και 

αδυναμία παρακολούθησης κόστους, χρόνου και 

ασφάλειας 

Επιμόρφωση με προσωπικό κόστος /Δεν μπορούν να το 

υπερβούνε όλοι 

 

Υπέρβαση με προσωπικό κόστος και διακινδύνευση ασφά-

λειας 

(δεν μπορούν να το υπερβούν όλοι) 

ΟΛΟΙ 

 

 

ΣΧΕΔΟΝ 

ΟΛΟΙ 

Εμπόδια στην ανάπτυξη προγραμ-

μάτων σπουδών 

Συνεχείς αλλαγές προγραμμάτων & απαιτήσεών 

τους κάθε χρόνο από την πλευρά του Υπουργείου, 

χωρίς καμία συνέχεια - συνοχή 

Αναζήτηση διεξόδων μέσω Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης 

Δ/ντων   

(Δεν μπορούν να το υπερβούνε όλοι) 

ΛΙΓΟΙ 

 

Φθίνουσα πορεία ενδιαφέροντος και διάθεσης μα-

θητών και εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επι-

μέρους προγράμματα 

αιτίες: α) απουσία κίνητρων για εκπαιδευτικούς - 

κατάργηση του πλεονεκτήματος της συμπλήρωσης 

του ωραρίου με το 2ωρο/εβδομάδα, β) φόρτος στα 

προγράμματα των μαθητών - φροντιστήρια, άλλες 

σπουδές κ.α.) 

Μέσα από το διάλογο και αμοιβαίες υποχωρήσεις – (Δεν 

αντιμετωπίζεται πάντα) 

 

ΑΡΚΕΤΟΙ 

Εσωτερικά εμπόδια  

(πηγάζουν από τον ίδιο μας τον εαυ-

τό)  

Άγχος / Ανασφάλεια Διευθυντή εάν θα μπορέσει να 

εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς του με το όραμά 

του για το σχολείο 

Προσωπική εργασία, Ενσυναίσθηση και συνεχής αγώνας - 

προσπάθεια 
ΛΙΓΟΙ 
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Στον Πίνακα 2 αναφέρονται 10 διαφορετικές πηγές εμποδίων ή περιορισμών της 

αυτονομίας των σχολικών διευθυντών στο έργο τους και συνολικά 30 διαφορετικά είδη 

εμποδίων, όπως αυτά προέκυψαν από τις συζητήσεις στο πλαίσιο των συνεντεύξεων της 

ποιοτικής έρευνας. Τα κυριότερα εμπόδια είναι τα Κρατικά Εμπόδια (7) και τα Εμπόδια 

στη Σχολική Κοινότητα (6), ενώ ακολουθούν τα Εμπόδια Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φο-

ρέων (3), καθώς και τα Εμπόδια Β/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της κάθε Περιφερειακής 

Ενότητας (3). Σημαντικά είναι και τα εμπόδια που κατατάσσονται στον 2
ο
 τομέα Λειτουρ-

γίας του Σχολείου (3), με κυριότερο αυτό της απουσίας γραμματειακής υποστήριξης, κα-

θώς και των άλλων τομέων που περιγράφουν την άσκηση του έργου του Διευθυντή.  

Από την ανάλυση των κυριότερων τάσεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον παρα-

πάνω πίνακα, προκύπτει ότι όλοι οι Διευθυντές αναφέρουν ως κυριότερα – συνήθη εμπόδια 

που περιορίζουν την αυτονομία στο έργο τους αυτά που προέρχονται από το κράτος και οφεί-

λονται σε μεγάλο βαθμό στις αδυναμίες - αγκυλώσεις της σχολικής νομοθεσίας και γενικό-

τερα το συγκεντρωτισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν οι 

συνεχείς και πρόχειρες αλλαγές σε διατάξεις οι οποίες εμποδίζουν τους μέσο-

μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, η χρονοβόρα αποκατάσταση υλικών ζημιών και τα προ-

βλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας, το αυστηρότατο και ανελαστικό Αναλυτικό Πρό-

γραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) που δεν επιτρέπει παρεμβάσεις – τροποποιήσεις προς όφελος 

της μαθησιακής διαδικασίας και των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών κάθε σχολείου, καθώς 

και η αδυναμία αυτόνομης (από το Διευθυντή) πρόσκλησης ομιλητών σε εκδήλωση εντός 

του σχολείου, η οποία συνιστά μία πολύπλοκη, χρονοβόρα και προβληματική διαδικασία. 

Αντίστοιχα προβληματική, λόγω της γραφειοκρατίας, είναι σύμφωνα με τον Φερεντίνο 

(Δημητρόπουλος, 2016, σ.14). και η διοργάνωση μίας απλής ημερήσιας διδακτικής επί-

σκεψης ενός σχολείου (εκδήλωση εκτός του σχολείου), αφού  γι’ αυτή απαιτείται αρχικά η 

έγκριση από το Σχολικό Σύμβουλο και στη συνέχεια εμπλέκεται η Δ/νση εκπαίδευσης και 

ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης.  

Ανάμεσα στις άλλες κατηγορίες εμποδίων ξεχωρίζουν ως πιο συχνά αναφερόμενα 

τα εμπόδια στη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε 2 ή πε-

ρισσότερα σχολεία. Οι καταστάσεις αυτές φαίνεται ότι δημιουργούν περιορισμούς και με-

ταβάλλουν συνεχώς τα προγράμματα των σχολείων, υποχρεώνοντας συχνά τους Διευθυ-

ντές να προχωρούν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις με άλλους Διευθυντές όμορων σχολείων.   
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Επιπρόσθετα, ένα σημαντικός αριθμός Διευθυντών εκτιμά ότι το αυστηρό και ανε-

λαστικό Α.Π.Σ., σε συνδυασμό με τα επιμέρους λειτουργικά προβλήματα μέσα στην αί-

θουσα καθιστούν στην ουσία πρακτικά μη επωφελής, ανέφικτη και  χρονοβόρα την εφαρ-

μογή σύγχρονων μεθόδων μάθησης (π.χ. ομαδοσυνεργατικές – μαθητοκεντρικές διδασκα-

λίες, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Τ.Π.Ε. κ.α.). Κατά συνέπεια, δεν εί-

ναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η αυτονομία του τρόπου διδασκαλίας που θα εφαρμό-

σουμε στην τάξη είναι περισσότερο θεωρητική και λιγότερο ουσιαστική. Παραθέτουμε ένα 

ενδεικτικό απόσπασμα:   

«Στην πράξη όμως δε μπορείς να εφαρμόσεις σύγχρονες μεθόδους και μαθητοκεντρι-

κές διδασκαλίες, δε φτάνει ο χρόνος… Η διδακτική ώρα έχει 35 ρεαλιστικά διαθέσιμα λεπτά, 

όχι παραπάνω… από τα 35 αυτά λεπτά αν θες να ανταποκριθείς στο αναλυτικό πρόγραμμα 

πρέπει να διδάξεις δασκαλοκεντρικά, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο σχολείο μας, οπότε 

και εκεί η αυτονομία φεύγει…» (Δ7). 

Ανάμεσα στις άλλες κατηγορίες εμποδίων φαίνεται να ξεχωρίζουν αυτά που αφο-

ρούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών και ειδικότερα η απουσία προγραμμά-

των επιμόρφωσης ή όταν αυτά υλοποιούνται, όπως π.χ. αυτό της επιμόρφωσης β΄ επιπέδου 

Τ.Π.Ε., αυτό συμβαίνει μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα και με κλήρωση. Ως αποτέλεσμα, οι 

Διευθυντές είτε δεν κληρώνονται είτε αδυνατούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό 

λόγω κόστους, χρόνου και ασφάλειας. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται και το εμπόδιο που 

αφορά την οικονομική πολιτική στα σχολεία, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την Το-

πική Αυτοδιοίκηση. Οι σχολικοί ηγέτες δηλώνουν ότι τα χρήματα προς τις σχολικές επι-

τροπές είναι πλέον ελάχιστα, ενώ και οι διαδικασίες διαχείρισης για τις συμβάσεις προμη-

θειών τους (π.χ. φάρμακα, είδη καθαριότητας κ.α.) είναι χρονοβόρες, με συνέπεια συχνά να 

μην προμηθεύονται τελικά τα απαραίτητα, γιατί έχει εξαντληθεί το διατιθέμενο πόσο. Επι-

πλέον, οι Διευθυντές υπογραμμίζουν τη φθίνουσα πορεία ενδιαφέροντος και διάθεσης μα-

θητών και εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επιμέρους προγράμματα (αγωγής υγείας, πε-

ριβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α.), εξαιτίας της απουσίας κινήτρων τόσο για τους μαθητές 

όσο και για τους εκπαιδευτικούς (δεν ισχύει πλέον η συμπλήρωση ωραρίου μέσω αυτών 

των προγραμμάτων).   

Άλλοι διευθυντές αναφέρουν επιπρόσθετα ότι, εκτός από τα εμπόδια που οφείλο-

νται στο συγκεντρωτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος, υφίστανται και άλλα 

εμπόδια στο έργο τους όπως «η νομοθεσία που ορίζει ότι ο Διευθυντής πρέπει, εκτός από το 
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διοικητικό να έχει και διδακτικό έργο. Ο Διευθυντής θα έπρεπε να είναι καθαρά διοικητικό 

στέλεχος…» (Δ9). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η πλειοψηφία των διευθυντών 

φαίνεται να αναγνωρίζει το σημαντικό πρόβλημα που υφίσταται στην ταυτόχρονη άσκηση 

εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, αλλά δηλώνει ότι αυτό μπορεί και πρέπει να επιλυθεί 

όχι με την παύση προσφοράς εκπαιδευτικού έργου από τη μεριά του Διευθυντή αλλά με 

την ενίσχυση του έργου του διευθυντή με κατάλληλη γραμματειακή υποστήριξη (διοικητι-

κό προσωπικό).  

Σε γενικές γραμμές διαφαίνεται ότι οι Διευθυντές επιθυμούν να υπήρχε «…ένας πο-

λύ μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας στο έργο τους, αλλά με επιμέρους περιορισμούς… όχι 

δηλαδή ξέφραγο αμπέλι…» (Δ10), όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Οι σύγχρονοι Διευθυ-

ντές αισθάνονται ότι έχουν σημαντικό βαθμό αυτονομίας, κυρίως στον παιδαγωγικό τομέα 

(π.χ. στη συμπεριφορά μαθητών στους διαδρόμους, στις εκδρομές του σχολείου κλπ) και 

γενικότερα στους κανόνες λειτουργίας του σχολείου, οι οποίοι διαμορφώνονται από κάθε 

σύλλογο καθηγητών. Είναι επομένως ικανοποιημένοι με το βαθμό αυτονομίας και ευελιξί-

ας που έχουν μέσα από τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Ταυτόχρονα, αναγνωρί-

ζουν ότι έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά βήματα τόσο στο επίπεδο της ενίσχυσης της υλι-

κοτεχνικής υποδομής των σχολείων (π.χ. διαδραστικοί πίνακες, εργαστήρια κ.α.) όσο και 

στον τομέα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης, κυρίως ως προς τη βελτίωση των όρων 

διδασκαλίας. 

Επιπλέον, οι διευθυντές δήλωσαν ότι αισθάνονται τους περιορισμούς στην αυτονο-

μία τους από διαφορετικές κατευθύνσεις, δηλαδή τόσο από το Υπουργείο Παιδείας με τις 

ελλείψεις και τις ανελαστικές διατάξεις όσο και από την Τοπική Κοινωνία, κυρίως μέσα 

από την ελλιπή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, με αποτέλεσμα τη συνολική υ-

ποβάθμιση του έργου του Διευθυντή και του σχολείου. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των σχολικών ηγετών, νέοι αλλά και έμπειροι, ανέφεραν ότι 

στο γενικότερο πλαίσιο άσκησης του ρόλου τους στηρίζονται πάρα πολύ στις επικοινωνίες 

τους με ένα δίκτυο σχολικών διευθυντών που έχουνε αναπτύξει μεταξύ τους. Το δίκτυο αυτό 

από εδώ και στο εξής θα το αναφέρουμε ως «Άτυπο Δίκτυο Πληροφόρησης Σχολικών Διευ-

θυντών – Ηγετών» ή «Άτυπο Δίκτυο». Μέσα από τα δίκτυα αυτά, που έχουν σαφώς μη ελι-

τίστικο χαρακτήρα, οι διευθυντές επικοινωνούν τακτικά, ανταλλάσουν απόψεις και συμ-

βουλές σε επιμέρους τομείς λειτουργίας του σχολείου και αποκρυσταλλώνουν πολλά ζητή-

ματα, προκειμένου να αποφασίσουν πως θα τα χειριστούν στο σχολείο τους. Κάθε ένα από 
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αυτά τα δίκτυα φαίνεται να συνιστά ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο στη διαχείριση 

των βαθμών αυτονομίας τους και ειδικότερα στη διαμόρφωση του τρόπου που ελίσσονται, 

αποφασίζουν και κινούνται οι σύγχρονοι σχολικοί ηγέτες της β/θμιας εκπαίδευσης. Ακο-

λουθεί ενδεικτικά η άποψη ενός παλιού διευθυντή για το άτυπο δίκτυο στο όποιο συμμετέ-

χει:  

«…και εγώ στην αρχή της θητείας μου ως Διευθυντής συμβουλευόμουνα κάποιους, 

γιατί δεν μπορείς πάντα να κοιτάς τι γράφει ο νόμος ή τι γράφει το «εγχειρίδιο του καλού Δι-

ευθυντή». Δηλαδή πρέπει να ενδιαφέρεσαι και να δεις στην πράξη τι έκανε κάποιος άλλος 

που έχει κάποια ανάλογη περίπτωση με αυτή που σε απασχολεί, πως αντέδρασε, τι αποτελέ-

σματα είχε… ως μία άτυπη μελέτη περίπτωσης μέσα από μία φιλική κουβέντα…» (Δ5). 

Από τη συζήτηση με τους διευθυντές προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα ποιοτικά 

στοιχεία αναφορικά με τα άτυπα δίκτυα πληροφόρησης σχολικών διευθυντών β/θμιας εκ-

παίδευσης. Το δίκτυο κάθε σχολικού ηγέτη αποτελείται περίπου από 7 – 10 διευθυντές, η 

πλειοψηφία των οποίων είναι πολύ έμπειροι. Κάθε διευθυντής μιλάει σχεδόν καθημερινά ή 

μέρα παρά μέρα με ορισμένους από τους διευθυντές του δικτύου του, ανάλογα με τα θέμα-

τα που αντιμετωπίζει κάθε φορά, ενώ ο χρόνος που αφιερώνει γι’ αυτές τις επικοινωνίες 

κυμαίνεται από μερικά λεπτά της ώρας έως το πολύ 1 ώρα και εξαρτάται κυρίως από την 

εμπειρία του (περισσότερο χρόνο αφιερώνουν οι νέοι διευθυντές). Για παράδειγμα, ορι-

σμένα από τα προβλήματα - εμπόδια που ανέφεραν οι διευθυντές ότι περιορίζουν την αυ-

τονομία στο έργο τους προσπαθούν και ενίοτε τα αντιμετωπίζουν μέσα από τις επικοινωνί-

ες με συναδέλφους σχολικούς διευθυντές του δικτύου τους. Οι διευθυντές μικρότερων 

σχολείων φαίνεται ότι συνεργάζονται μέσα από τα δίκτυα τους με άλλους 2-3 διευθυντές 

σχολείων, προκειμένου μεταξύ άλλων, να διοργανώσουν «και κοινές εκδρομές και να περι-

ορίσουν τα έξοδα για τους μαθητές και το σχολείο» (Δ1), (Δ3).  

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι διευθυντές δηλώνουν ότι το άτυπο δίκτυό τους εκτεί-

νεται και εκτός της Περιφερειακής τους Ενότητας και της ίδιας της Περιφέρειας τους. Κα-

τά συνέπεια, μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι η αξιοποίηση αυτής της μορφής επικοινω-

νίας μέσω του Άτυπου Δικτύου Πληροφόρησης Σχολικών Διευθυντών έχει επεκταθεί, αξι-

οποιείται και εφαρμόζεται από τους σχολικούς ηγέτες β/θμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη 

την ελληνική επικράτεια. Επομένως, πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανό το γεγονός τα διά-

φορα μικρά άτυπα δίκτυα σχολικών διευθυντών σε επιμέρους περιοχές της χώρας να ενώ-
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νονται (ή να επικοινωνούν μέσω κοινών κόμβων / διευθυντών), συνιστώντας τελικά ένα 

μεγαλύτερο και πιο εκτεταμένο άτυπο δίκτυο πληροφόρησης σχολικών διευθυντών.  

Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των διευθυντών εκτιμούν ότι αυτά τα άτυπα δίκτυα έ-

χουνε δημιουργηθεί μεταξύ τους από την έλλειψη επιμόρφωσης που έχουν οι ίδιοι οι διευ-

θυντές, αλλά και από τα βασικά στοιχεία του συγκεντρωτισμού, της πολυνομίας και της 

πολυμορφίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Παράλληλα αναγνωρίζουν ότι, σε αντί-

θεση με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο εκπαιδευτικής πολιτικής, τα άτυπα δίκτυα σχολικών 

ηγετών «είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένα στο τοπικό συγκείμενο (context) και τις ιδιαιτε-

ρότητές του και επομένως έχουν βρει λειτουργικό κενό εκεί και έχουν αναπτυχθεί…» (Δ8). 

Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της άποψης ενός διευθυντή:  

«Μέσα από το δίκτυο αυτό προάγεται η επικοινωνία μεταξύ μας εξαιτίας της πολυ-

μορφίας της σχολικής νομοθεσίας, των νέων διατάξεων και ρυθμίσεων που συνεχώς τίθενται 

στην εκπαίδευση, της απουσίας επιμόρφωσης κ.α. … όσο περισσότερο προσπαθούν να μας 

περιορίσουν και να μας δημιουργήσουν περισσότερη γραφειοκρατία εμείς επικοινωνούμε πε-

ρισσότερο μεταξύ μας για να αποκρυσταλλώνουμε απόψεις, σκέψεις κλπ.» (Δ3). 

Ένα άλλο ιδιαίτερα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτών των άτυπων δικτύων πλη-

ροφόρησης είναι το μέγεθος της εμπιστοσύνης που τους δείχνουν οι διευθυντές που συμμε-

τέχουν σε αυτά και ιδιαίτερα οι νέοι διευθυντές. Μία εμπιστοσύνη που, σύμφωνα με ορι-

σμένους διευθυντές, οφείλεται πρωτίστως στην «αλληλεγγύη και την ειλικρίνεια» (Δ9). Α-

κολουθούν δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 

«…συζητάμε τα πάντα, για τα ζητήματα λειτουργίας του σχολείου, για τις δράσεις που 

σκοπεύουμε να κάνουμε, για παιδαγωγικά θέματα… και από εκεί και με βάση πάντα τη σχο-

λική νομοθεσία, αποκρυσταλλώνω τι πρέπει να κάνω, πώς να το κάνω, ορισμένες φορές αυ-

τοσυγκρατούμε και γενικά παίρνω πολλές κατευθύνσεις από τις συζητήσεις αυτές…» (Δ2). Ο 

ίδιος διευθυντής στο πλαίσιο αντιμετώπισης ενός ιδιαίτερου ζητήματος δήλωσε, επίσης, 

ότι: «Αισθάνομαι ότι το δίκτυό μου είναι πολύ καλό… μου έβγαλε τον καλό μου εαυτό… μία 

συζήτηση με ένα σωστό και έμπειρο διευθυντή μου έδωσε τη σωστή κατεύθυνση…» (Δ2), ενώ 

ένας άλλος διευθυντής ανέφερε χαρακτηριστικά: «…μπορώ επίσης να σας πω ότι περισσό-

τερο εμπιστοσύνη έχω σε αυτούς τους συναδέλφους μου διευθυντές (στο άτυπο δίκτυο) παρά 

στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης» (Δ6). 

Μέσα από τη συζήτηση πρόεκυψαν και ορισμένες πολύ σημαντικές προτάσεις των 

Διευθυντών, αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται το σύγχρονο 
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ρόλο του σχολείου και τους άξονες, στους οποίους οφείλει να εστιάσει η πολιτεία για να 

περιορίσει ή/και να εξαλείψει κάποια από τα υφιστάμενα εμπόδια αυτονομίας στο έργο 

τους. Ανάμεσα σε αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνονται ορισμένες επιμέρους δυνατότητες 

του σχολείου όπως: α) να παρεμβαίνει ακόμη και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) και επιπρόσθετα να του δίνεται ακόμη και η επιλογή να αναπτύξει το δικό του 

μάθημα και στη συνέχεια να το εντάξει στο Α.Π.Σ. του, β) στο πλαίσιο των τοποθετήσεων 

εκπαιδευτικών στην αρχή του σχολικού έτους, να προσκαλέσει (ανοιχτή πρόσκληση) ό-

ποιον εκπαιδευτικό θέλει να συνεργαστεί με αυτό, στα πλαίσια της νομοθεσίας που υλο-

ποιεί η κάθε Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης, και γ) να μεταβάλλει το ωράριο λειτουργίας 

του, δημιουργώντας ένα ικανοποιητικό ελεύθερο δημιουργικό χρόνο (π.χ. ένα διάλλειμα 

μισής ώρας, προκειμένου οι μαθητές να πάνε στη βιβλιοθήκη, να συζητήσουν προβλήματα 

κ.α.). Ενδεικτικά παραθέτονται τα ακόλουθα αποσπάσματα:  

«Θεωρώ ότι το σχολείο θα έπρεπε να παρεμβαίνει ακόμη και στα Αναλυτικά Προ-

γράμματα Σπουδών, να του αφήνεται η επιλογή να αναπτύσσει ένα μάθημα δικό του και αφού 

κάνει το ίδιο προκήρυξη να έρχεται άμεσα το ίδιο το σχολείο σε επαφή με εκπαιδευτικό προ-

σωπικό, με το νομικό πλαίσιο που το καθορίζει, κάθε φορά, το κράτος, προκειμένου στη συ-

νέχεια να εντάξει το μάθημα αυτό στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του» (Δ8). 

«…θεωρώ επίσης ότι τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με τον τρόπο που δουλεύουν δημιουργούν σοβα-

ρά εμπόδια στο έργο μας... κάθε χρόνο οι τοποθετήσεις πηγαίνουν μέχρι το Νοέμβριο, με α-

ποτέλεσμα τα σχολεία να μην έχουν προσωπικό και πρόγραμμα, αυτό είναι αδικαιολόγητο... 

Αν θέλουμε να κινηθούμε γρηγορότερα, πιο λειτουργικά και πιο δημιουργικά θα μπορούσε το 

σχολείο να προσκαλέσει (ανοιχτή πρόσκληση) όποιον εκπαιδευτικό θέλει να συνεργαστεί με 

αυτό και στα πλαίσια της νομοθεσίας που υλοποιεί η κάθε Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης» 

(Δ8). 

 «Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να αλλάξω το ωράριο λειτουργίας του σχολείου 

και να αφήσω ένα διάλειμμα μισής ώρας για να μπορούν οι μαθητές μου να πάνε στη βιβλιο-

θήκη, να συζητήσουν προβλήματα, δηλαδή να δημιουργήσω ένα ικανοποιητικό ελεύθερο δη-

μιουργικό χρόνο ,συγκεντρωμένο όμως γιατί τα 5 λεπτά που έχουν στα καθιερωμένα διαλείμ-

ματα δεν φτάνουν (το παιδί παίρνει ένα σάντουιτς, πάει τουαλέτα κλπ)» (Δ7). 
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 Συσχέτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της αυτονομίας των 3.1.5

διευθυντών – σχολικών ηγετών 

 

Οι ερωτήσεις που συζητήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

9
η
 ερώτηση: «Αισθάνεστε ότι, ως Διευθυντής – σχολικός ηγέτης, έχετε τα απα-

ραίτητα εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) προκειμένου να αντιμετωπίζετε κα-

θημερινά τα ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο σας;» και   

10
η
 ερώτηση: «Αισθάνεστε ότι οι υφιστάμενες επιμορφωτικές σας ανάγκες εί-

ναι πιθανόν να σας εμποδίζουν – περιορίζουν στο πλαίσιο άσκησης της εξουσίας σας 

σε ζητήματα του σχολείου; Π.χ. σήμερα θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη επιμόρφωσης σε 

κάποια ή κάποιες θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το έργο σας; (σε τι θα θέλατε 

να είχατε επιμορφωθεί - καταρτιστεί;) 

 

Αρχικά διευκρινίστηκε προς τους διευθυντές ότι οι ερωτήσεις αυτές δεν πρέπει να 

συσχετιστούν με τις πρόσφατες κρίσεις για την επιλογή διευθυντών, αλλά ότι αποσκοπούν 

να διερευνήσουν: α) εάν ίδιοι με βάση τα πραγματικά τους εφόδια αισθάνονται ότι είναι 

αυτόνομοι και μπορούν να αντιμετωπίζουν τα καθημερινά ζητήματα στις σχολικές τους 

μονάδες και β) τις υφιστάμενες ή δυνητικές ανάγκες επιμόρφωσής τους και εάν αυτές πε-

ριορίζουν τελικά τους Διευθυντές στο πλαίσιο άσκησης της εξουσίας τους. 

Όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη η γενικότερη αίσθηση που επικρατεί εί-

ναι ότι οι διευθυντές αισθάνονται ότι αυτή έχει κυριολεκτικά αφεθεί στις πλάτες τους, α-

φού το υπουργείο εδώ και χρόνια δεν τους παρέχει επιμόρφωση και εκπαίδευση. Στο ζήτη-

μα αυτό οι σχολικοί Διευθυντές που δεν υπηρετούν σε μεγάλα αστικά κέντρα αισθάνονται 

ακόμη πιο πολύ αδικημένοι, αφού στην ουσία, (όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά με το 

παράδειγμα της επιμόρφωσης β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε.), είτε δεν κληρώνονται λόγω του 

μεγάλου ενδιαφέροντος και των ελάχιστων θέσεων επιμόρφωσης, είτε αδυνατούν να παρα-

κολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης λόγω κόστους, χρόνου και ασφάλειας. Οι πε-

ρισσότεροι διευθυντές τονίζουν ότι τόσο αυτοί όσο και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου τους 

φροντίζουνε να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν από μόνοι τους. Καταλαβαίνουν, δηλαδή, 

ποιες είναι οι ανάγκες και στρέφονται μόνοι τους προς την κάλυψή τους, μέσα από κατάλ-

ληλα προγράμματα πτυχίων, μεταπτυχιακών και επιμορφώσεων. Ταυτόχρονα, οι διευθυ-

ντές φαίνεται να εκτιμούν ότι «δεν δίνεται η δυνατότητα μέσα στο σχολείο να εξελίσσεται 
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κάποιος επαγγελματικά, αφού οι μορφές της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

υφίστανται, αλλά δεν είναι ευέλικτες, αφού λειτουργούν ανεπίσημα (απογεύματα ή σε ιδιαίτε-

ρες μέρες και χωρίς κάποιο κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς), και επομένως δουλεύουν σε 

ένα μικρό βαθμό και συνήθως αποτυγχάνουν…» (Δ7), (Δ8), (Δ9).  

Σχεδόν όλοι οι Διευθυντές ανέφεραν τη γνωστή φράση: «Γηράσκω αεί διδασκόμε-

νος», αναγνωρίζοντας ότι, ακόμη και παρά την πολύτιμη προϋπηρεσία και τα χρόνια εργα-

σίας, όλοι οφείλουν να συνεχίζουν να διδάσκονται και να μαθαίνουν. Επομένως, θεωρούν 

ότι οφείλουν να ενισχύουν και να επικαιροποιούν συνεχώς όλα τα απαραίτητα εφόδια (γνώ-

σεις, ικανότητες, δεξιότητες) για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα πολύπλοκων πλέον ζητη-

μάτων που δημιουργούνται στα δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα των σύγχρονων 

σχολικών μονάδων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η άποψη ενός Διευθυντή και για τα δύο 

παραπάνω ζητήματα (απουσία επιμόρφωσης από την πολιτεία και ανάγκη επικαιροποίηση 

γνώσεων): 

«… θεωρώ όμως ότι γενικά λείπουν γνώσεις οι οποίες δεν έχουν δοθεί συστηματικά, 

δεν υπάρχουν επιμορφώσεις στους διευθυντές τέτοιες που να τους δίνουν τις ικανότητες, τις 

δυνατότητες να ασκήσουν σωστά το έργο τους» (Δ4) και  

 «…θεωρώ ότι πάντα αυτές οι επιστήμες (Διοίκησης και Δημοσίων Σχέσεων) εξελίσ-

σονται, αυτές οι γνώσεις διαμορφώνονται με καινούργιους τρόπους, πρέπει να υπενθυμίζο-

νται συνεχώς. Εκτιμώ, δηλαδή, ότι υπάρχει μία συνεχής ανάγκη υποστήριξης … και να υπο-

γραμμίσω ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις αυτής της θέσης δεν έχουνε στην ουσία καμία 

σχέση με το διδακτικό αντικείμενο του καθένα, το γνωστικό μέρος κλπ… που σημαίνει δηλα-

δή ότι είναι κάτι διαφορετικό, θέλει μία άλλη προσοχή και η πολιτεία οφείλει να φροντίσει γι’ 

αυτό» (Δ4). 

Ορισμένοι από τους Διευθυντές υπογραμμίζουν ότι τα απαραίτητα εφόδια για τη 

διαχείριση των ζητημάτων των σχολείων δεν είναι μόνο γνωστικά, αλλά είναι κυρίως συ-

ναισθηματικά και γενικότερα εφόδια που πρέπει να έχει κάποιος στο χαρακτήρα του και 

στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, αλλά και τον ίδιο 

του τον εαυτό μέσα από την εργασία και το ρόλο του στο σχολείο. Κατά συνέπεια, οι διευ-

θυντές θεωρούν ότι όταν αφιερώνουν χρόνο προς τους εκπαιδευτικούς τους σε συναισθη-

ματικό επίπεδο, όταν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί «νιώθουν ότι είναι σε ένα ευχάριστο, φιλικό 

και ασφαλές περιβάλλον» (Δ2), (Δ3), στο οποίο «προάγεται η επικοινωνία και η διάθεση 

ανθρώπινου πλησιάσματος» (Δ5), (Δ6), τότε αισθάνονται ότι μπορούν να διαχειριστούν 
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«καλύτερα τα πράγματα και τις σχέσεις»» (Δ2), (Δ6) στο σχολείο. Αυτές οι απόψεις φαίνε-

ται σε ένα βαθμό να επιβεβαιώνουν το Δημοκρατικό στυλ ηγεσίας ή / και το Συμμετοχικό 

στυλ ηγεσίας (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006, σ.12-13), με τα οποία 

δείχνει ότι συντάσσετε η πλειοψηφία των Διευθυντών στην 1η Θεματική Ενότητα. Είναι 

χαρακτηριστική η άποψη:  

«…δεν είναι θέμα επιμόρφωσης μόνο… με την επιμόρφωση ή με τη μόρφωση, αν θέ-

λετε, μαθαίνει κανείς κάποιες τεχνικές… Είναι ορισμένα πράγματα όμως τα οποία ή τα έχεις 

ή δεν τα έχεις, όσες τεχνικές (από επιμόρφωση) και να μάθεις αν δεν μπορείς να πλησιάσεις 

τον άλλο είναι τελειωμένη υπόθεση… Μου αρέσει η επικοινωνία και η επαφή και κυρίως να 

μιλάω πολύ με τους ανθρώπους, τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με της τοπικής κοινω-

νίας του σχολείου μου, προτού φτάσω σε κάποια απόφαση…» (Δ5). 

Επιπλέον κάποιοι Διευθυντές θεωρούν ότι τα πιο απαραίτητα εφόδια από όλα είναι 

η καθημερινή εμπειρία, η οποία έρχεται με τα χρόνια αλλά «δεν ολοκληρώνεται ποτέ…» 

(Δ9) αφού στο σχολικό περιβάλλον προκύπτουν συνεχώς νέα ζητήματα, και κυρίως «η 

διάθεση, η όρεξη και το μεράκι γι’ αυτό που κάνει ο καθένας μας» (Δ9).  

Τέλος στις προτιμήσεις των σχολικών ηγετών αναφορικά με τις υφιστάμενες ή δυνη-

τικές ανάγκες επιμόρφωσής τους, προκειμένου να ενισχύσουν την αυτονομία και τα περι-

θώρια ελιγμών τους, ξεχωρίζουν κυρίως οι θεματικές ενότητες επιμόρφωσης που αφορούν 

στη διαχείριση κρίσεων – συγκρούσεων, στη διαχείριση σχέσεων και συναισθημάτων, στην 

επιμόρφωση σε διοικητικά και λειτουργικά θέματα της σχολικής μονάδας, με αναφορά στα 

οικονομικά ζητήματα και τη συνεργασία με την τοπική επιτροπή, καθώς και στη διαχείριση – 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και εκ-

παιδευτικών. Για το τελευταίο αυτό ζήτημα σχεδόν όλοι οι Διευθυντές αναφέρουν ότι κρί-

νουν πλέον απολύτως απαραίτητη τη σταθερή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λει-

τουργών στα σχολεία τους.  

Μέσα από τη συζήτηση πρόεκυψαν και πάλι ορισμένες χρήσιμες προτάσεις των Δι-

ευθυντών, κυρίως για τις μορφές επιμόρφωσής τους. Ανάμεσα σε αυτές αναφέρονται: α) η 

σχεδίαση σεμιναρίων εκτεταμένης διάρκειας, τα οποία κάθε Διευθυντής θα μπορούσε να 

παρακολουθήσει «σε κάποιο άλλο σχολείο στην Ελλάδα, προκειμένου να δει από κοντά μία 

άλλη μορφή διοίκησης (χειρότερη ή καλύτερη, η οποία όμως θα του δώσει εμπειρίες), σε συ-

νεχόμενη διάρκεια και μορφή, και όχι λίγων ωρών, όπου εκεί τα πράγματα εξιδανικεύο-

νται…» (Δ1) και  β) η υλοποίηση στοχευόμενων σεμιναρίων – προγραμμάτων επιμόρφω-
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σης στο τομέα της διοίκησης του σχολείου από τις Β/θμιες Διευθύνσεις κάθε Περιφερεια-

κής Ενότητας. «Οι Διευθύνσεις έχουν παραμελήσει εντελώς αυτού του είδους το παράλληλο 

έργο τους, δηλαδή να επιμορφώνουν τους Διευθυντές» (Δ8). 

           

 Αυτονομία που παρέχουν οι σχολικοί διευθυντές – ηγέτες ή τους 3.1.6

παρέχεται εντός ή εκτός του σχολείου (δομές εκπαίδευσης, συλλό-

γους διδασκόντων και γονέων κ.α.)                                                                       

 

Στην ενότητα αυτή ζητήθηκε αρχικά από τους σχολικούς διευθυντές να αναφέρουν 

εάν αισθάνονται ικανοποιημένοι από το συνολικό βαθμό αυτονομίας που έχουν στο πλαί-

σιο των συνεργασιών τους τόσο με τις προϊστάμενες δομές (Υπουργείο, Περιφερειακή 

Δ/νση Εκπαίδευσης, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής τους Ενότητας), με 

συναδέλφους τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς, με τους φορείς της τοπικής τους κοινω-

νίας, καθώς και με τις οντότητες του σχολείου τους (συλλόγους γονέων, διδασκόντων αλλά 

και μαθητές). Ακολουθεί η ερώτηση 11:   

11η Ερώτηση: «Αισθάνεστε ικανοποιημένος από το συνολικό βαθμό αυτονομί-

ας που έχετε, ως σχολικός διευθυντής – ηγέτης, κατά τις συνεργασίες με (αν επιθυμεί-

τε προσθέστε επιμέρους σχόλια – παρατηρήσεις): 1) τις δομές εκπαίδευσης και το 

προσωπικό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2) τις δομές εκπαίδευσης και το προσωπικό της Περιφε-

ρειακής σας Διεύθυνσης (Περιφερειακό Διευθυντή Σχολικούς Συμβούλους, κ.α.), 3) τη 

Β/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφερειακής σας Ενότητας (π.χ. επιμέρους Υ-

πεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγεί-

ας κ.α.), 4) τους άλλους σχολικού ηγέτες και εκπαιδευτικούς συνεργαζόμενων (ή /και 

όμορων σχολείων) εντός και εκτός της Περιφερειακής τους ενότητας, 5) τους φορείς 

της Τοπικής κοινωνίας (Υπεύθυνους σε θέματα Παιδείας της Περιφερειακής Ενότη-

τας, του Δήμου, τοπικούς ιδιωτικούς φορείς κ.α. - αισθάνεστε ότι έχετε την αυτονομία 

να αξιοποιήσετε επαρκώς τις δυνατότητες και τους πόρους της τοπικής κοινότητας;), 

6) το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, 7) τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και το 

σύλλογο διδασκόντων και 8) τους μαθητές του σχολείου σας;  

 

 

 

 



77 

 

Πίνακας 3: Επίπεδο Ικανοποίησης των Διευθυντών όσον αφορά την αυτονομία στις 

συνεργασίες τους με δομές, φορείς και οντότητες της σχολικής τους μονάδας 

 

Δομές – Οντότητες    

Συνεργασίας 
Σχόλια – Παρατηρήσεις - Τάσεις 

Δομές εκπαίδευσης και προσωπικό 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Η πλειοψηφία των Διευθυντών δεν είχε ή δεν έχει άμεση συνεργασία 

Δομές – υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

προσωπικό της Περιφερειακής σας 

Διεύθυνσης (Περιφερειακό Διευθυ-

ντή, Σχολικούς Συμβούλους, κ.α.) 

 

Μέτριο επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την αυτονομία στις συνεργασίες.  

Κυρίαρχες απόψεις ότι: α) η Περιφερειακή Δ/νση έχει τους δικούς της περι-

ορισμούς –έλλειμμα αυτονομίας στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

β) ο θεσμός των συμβούλων δε λειτουργεί όπως θα έπρεπε (είναι συχνά 

κατευθυντικοί, περιοριστικοί, χωρίς περιθώρια ελιγμών)  

Β/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής σας Ενότητας (π.χ. 

επιμέρους Υπεύθυνους Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κ.α.) 

Μέτριο επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την αυτονομία στις συνεργασίες. 

Κυρίαρχες απόψεις ότι:      

α) και η Β/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης έχει τους δικούς της περιορισμούς –

έλλειμμα αυτονομίας στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

β) κάνουν ό,τι μπορούν, λύνουν ζητήματα, αλλά αυτό συχνά δεν είναι αρκε-

τό, γ) οι υπηρεσίες της Β/θμιας δεν εμπιστεύονται - θέλουν να επιβλέπουν - 

τους Διευθυντές 

Σχολικούς ηγέτες και εκπαιδευτι-

κούς συνεργαζόμενων (ή/και όμο-

ρων σχολείων) εντός και εκτός της 

Περιφερειακής ενότητας 

Μέτριο έως υψηλό επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την αυτονομία στις 

συνεργασίες. Οι Διευθυντές σχολειών σε αγροτικές περιοχές δηλώνουν μέ-

τριο επίπεδο ικανοποίησης, που ίσως εξηγείται από τις αντιπαραθέσεις που 

δημιουργούνται αναφορικά με τους μετακινούμενους εκπαιδευτικούς και τα 

προβλήματα στα προγράμματα των σχολείων 

Φορείς της Τοπικής κοινωνίας (Υ-

πεύθυνους σε θέματα Παιδείας της 

Περιφερειακής Ενότητας, του Δή-

μου, τοπικούς ιδιωτικούς φορείς 

κ.α.) 

Μέτριο επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την αυτονομία στις συνεργασίες. 

Κυρίαρχες απόψεις ότι:      

α) και η τοπική κοινωνία έχει τους δικούς της περιορισμούς (απουσία πό-

ρων), που αποτυπώνονται κυρίως όσο στα οικονομικά προβλήματα των 

σχολικών επιτροπών όσο και στις καθυστερήσεις αποκατάστασης υλικών 

ζημιών, β) οι φορείς της τοπικής κοινωνίας είναι απαραίτητοι και θα μπο-

ρούσαν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα σχολεία 

Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 

Υψηλό έως μέτριο επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την αυτονομία στις 

συνεργασίες. Οι Διευθυντές: 

α) δεν αισθάνονται ότι περιορίζεται η αυτονομίας τους στις συνεργασίες με 

τους γονείς – κηδεμόνες. β) όσοι δηλώνουν χαμηλό βαθμό ικανοποίησης 

αναφέρουν ότι οι γονείς είναι αδιάφοροι, χωρίς διάθεση για συμμετοχή. 

Ορισμένοι από αυτούς υπηρετούν σε σχολεία αγροτικών περιοχών, όπου 

υφίστανται και άλλα ζητήματα (π.χ. ανταγωνισμός γειτονικών κοινοτήτων, 

κόστη μετακίνησης) που δεν ευνοούν την ενασχόληση των γονέων με το 

σχολείο 

Εκπαιδευτικούς του σχολείου σας 

και το σύλλογο διδασκόντων 

 

Υψηλό το επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την αυτονομία στις συνεργα-

σίες. Σχεδόν όλοι οι Διευθυντές αισθάνονται ικανοποιημένοι από το βαθμό 

αυτονομίας που έχουν στις συνεργασίες τους με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου τους. Επαναλαμβάνουν ότι στους συλλόγους επικρατεί το δημο-

κρατικό ή/και συμμετοχικό στυλ ηγεσίας, με συνδιαμόρφωση προτεραιοτή-

των και προοπτικών του σχολείου   

Μαθητές του σχολείου σας 

Μέτριο έως υψηλό επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την αυτονομία στις 

συνεργασίες. Οι Διευθυντές στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν:  

α) ότι η αυτονομία στο έργο τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη 

διάθεση των μαθητών να συμμετέχουν στις δράσεις του σχολείου 

β) ότι «υπάρχουν φουρνιές και φουρνιές μαθητών» με μεγαλύτερο ή μικρό-

τερο ενδιαφέρον για συμμετοχή, γ) τους περιορισμούς και το πιεστικό πρό-

γραμμά των μαθητών αναφέροντας ότι παίρνουν ό,τι τους δίνουν οι μαθητές 
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Μέσα από την ερώτηση αυτή επιχειρήθηκε να διερευνηθεί εάν ο βαθμός αυτονομί-

ας που έχει ένας σχολικός ηγέτης στο πλαίσιο του έργου του επηρεάζεται όχι μόνο από τις 

προϊστάμενες αρχές και δομές, αλλά και από τους σχολικούς ηγέτες άλλων σχολείων με 

τους οποίους συνεργάζεται, καθώς και από όλες τις οντότητες της σχολικής του μονάδας 

δηλαδή τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές. Για την πληρέστερη 

ομαδοποίηση των απόψεων των Διευθυντών στη συγκεκριμένη ερώτηση δημιουργήθηκε ο 

Πίνακας 3, με ενσωματωμένα σχόλια και παρατηρήσεις.   

Συνοψίζοντας τις απόψεις των διευθυντών φαίνεται ότι με τις ανώτερες δομές στην 

ιεραρχία (Υπουργείο, Περιφερειακή Διεύθυνση και Β/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης είτε 

δεν υπάρχει συνεργασία είτε το επίπεδο ικανοποίησης των διευθυντών όσον αφορά την αυ-

τονομία στις συνεργασίες είναι συνήθως μέτριο. Η πλειοψηφία των διευθυντών φαίνεται 

να αναγνωρίζει ότι κυρίως οι τοπικές δομές εκπαίδευσης έχουν τους δικούς της περιορι-

σμούς και σημαντικό έλλειμμα αυτονομίας εξαιτίας του συγκεντρωτικού συστήματος και 

το γεγονός αυτό είναι συχνά εμφανές σε πολλές από τις συνεργασίες τους με αυτές.  

Μέτρια έως υψηλή είναι η αίσθηση ικανοποίησης που εκφράζουν οι διευθυντές και 

για τους σχολικούς ηγέτες και εκπαιδευτικούς συνεργαζόμενων (ή/και όμορων σχολείων) 

εντός και εκτός της Περιφερειακής ενότητας, γεγονός που σε ένα βαθμό διαμορφώνεται 

από τα προβλήματα στα προγράμματα εξαιτίας των μετακινούμενων εκπαιδευτικών, καθώς 

και του ανταγωνισμού μεταξύ των όμορων σχολείων, κυρίως σε αγροτικές και ημιαστικές 

περιοχές, που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Για το ζήτημα αυτό ένας διευθυντής θεω-

ρεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο και η διάθεση του φύλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: 

«…επικοινωνώ πάντα με τους διευθυντές της περιοχής μου και συζητάμε, αλλά ο καθένας 

ακολουθεί το δρόμο του… δεν μπορέσαμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη δράσεων, αντι-

λήψεων, πρακτικών… πιστεύω ότι αυτό σχετίζεται με τη διάθεση του φύλου… για παράδειγ-

μα, με τους διευθυντές του ίδιου φύλου ακολουθούμε κοινές πρακτικές, χωρίς να έχουμε συ-

νεννοηθεί, όπως η έμφαση που αποδίδουμε στο συναισθηματικό τομέα, στις δομές – φορείς 

υποστήριξης (π.χ. ψυχολόγους), ενώ με τους διευθυντές του αντίθετου φύλου αισθάνομαι ότι 

έχω φοβερές διαφορές… αισθάνομαι ότι κοιτάνε να καλύψουν άλλα κομμάτια όπως π.χ. πό-

σα χρήματα έχουν για να βάψουν το σχολείο τους να το ευπρεπίσουν κλπ.» (Δ2). 

Ο σημαντικός αριθμό ζητημάτων στις συνεργασίες των διευθυντών με τους φορείς 

της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση τόσο στα οικονομικά προβλήματα των σχολικών επι-

τροπών όσο και στις καθυστερήσεις αποκατάστασης υλικών ζημιών φαίνεται να είναι ο 
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κύριος λόγος για τον οποίο το επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την αυτονομία στις συ-

νεργασίες χαρακτηρίζεται ως μέτριο. Και στην περίπτωση αυτή οι διευθυντές έχουν την 

τάση να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς της τοπικής κοινωνίας (απουσία πόρων κ.α.), 

αλλά ταυτόχρονα δηλώνουν ότι θα μπορούσαν οι τοπικοί φορείς να επισκέπτονται πιο συ-

χνά τα σχολεία και να αφιερώνουν χρόνο σε αυτά, και  «θα έπρεπε να δείχνουν μία μεγαλύ-

τερη ευαισθησία στα σχολεία γενικότερα, γιατί όλο αυτό καταλήγει στα παιδιά τους…» (Δ3). 

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν τις σημαντικές δυνατότητες για τη βελτίωση της συνεργασίας 

του σχολείου με την τοπική κοινωνία.  «Η κοινωνία κάθε περιοχής δίνει και ερεθίσματα και 

έχει σημαντικές δυνατότητες για βελτίωση» (Δ4). 

Το υψηλό έως μέτριο επίπεδο ικανοποίησης των διευθυντών όσον αφορά την αυτο-

νομία στις συνεργασίες τους με τους συλλόγους γονέων – κηδεμόνων, δικαιολογείται από 

την αίσθηση που έχουν οι διευθυντές ότι εφόσον οι γονείς έχουν ενδιαφέρον, διάθεση για 

συμμετοχή και συνεργασία, δεν υπάρχουν εμπόδια ή περιορισμοί. Είναι ενδιαφέρον το γε-

γονός ότι οι απόψεις των διευθυντών αναφορικά με την επίδραση της κρίσης στους γονείς 

και στις σχέσεις τους με το σχολείο κυριολεκτικά διίστανται. Ορισμένοι διευθυντές θεω-

ρούν ότι δεν ευθύνεται η κρίση ή δεν πρέπει να αναφέρουμε την κρίση ως δικαιολογία για 

όλα τα προβλήματα και την απουσία των γονέων, ενώ κάποια διευθυντές, κυρίως σε μεγά-

λα αστικά σχολεία δηλώνουν ότι η οικονομική κρίση έφερε τελικά τους γονείς πιο κοντά 

στα σχολεία. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι διευθυντές κυρίως ημιαστικών ή / και μικρών σχο-

λείων σε αγροτικές περιοχές δηλώνουν ότι οι γονείς απομακρύνθηκαν ή αδιαφορούν για το 

σχολείο και δεν τους ευνοούν οι συνθήκες για να ασχοληθούν και να αφιερώσουν χρόνο σε 

αυτό. 

Όσον αφορά την αυτονομία στις συνεργασίες τους με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου τους και το σύλλογο διδασκόντων, σχεδόν όλοι οι διευθυντές δηλώνουν πάρα πο-

λύ ικανοποιημένοι. Υπογραμμίζουν και υπενθυμίζουν ότι συνεργάζονται με τους εκπαιδευ-

τικούς εφαρμόζοντας το Δημοκρατικό ή/και Συμμετοχικό στυλ ηγεσίας με συνδιαμόρφωση 

προτεραιοτήτων και προοπτικών του σχολείου. Ενδεικτικά παραθέτονται οι απόψεις δύο 

εκπαιδευτικών: «Είμαι ευχαριστημένος από το σύλλογο γιατί βρήκα εκεί εγκαθιδρυμένο ένα 

δημοκρατικό κλίμα και το ενίσχυσα ακόμη περισσότερο» (Δ6) και «…συνδιαμορφώνουμε 

αποφάσεις με το σύλλογο, δεν παίρνω ποτέ αποφάσεις μόνος μου, ακολουθώ το δημοκρατικό 

στυλ ηγεσίας, για όλα αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων και στη συνέχεια συμμετέχει σε 

όλα» (Δ8), (Δ10). 
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Τέλος, οι διευθυντές στην πλειοψηφία τους δείχνουν να δηλώνουν σε μέτριο βαθμό 

ικανοποιημένοι όσον αφορά την αυτονομία που έχουν στις συνεργασίες τους με τους μα-

θητές του σχολείου. Αποδέχονται και αναγνωρίζουν ξεκάθαρα ότι η αυτονομία στο έργο 

τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη διάθεση των μαθητών να συμμετέχουν στις 

δράσεις του σχολείου. Ταυτόχρονα δηλώνουν ότι το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μα-

θητών δεν είναι πάντα δεδομένα, αλλά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και πρωτίστως 

από «τη φουρνιά» κάθε τάξης μαθητών (κρίσιμη μάζα – ομάδα μαθητών που συχνά συ-

μπαρασύρει το σύνολο) και από τους αυξανόμενους περιορισμούς και το πιεστικό τους 

πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, διακρίνεται η τάση αρκετοί διευθυντές να δηλώνουν τελικά αι-

σιόδοξοι για το μέλλον και για τη βελτίωση της συνεργασίας τους με τους μαθητές.  

 

Στην 12η ερώτηση: «Στο πλαίσιο του έργου σας ως σχολικός διευθυντής –

ηγέτης αισθάνεστε ότι παρέχετε αυτονομία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές; Ειδικότε-

ρα: α) αισθάνεστε ότι κυρίως εργάζεστε ατομικά ή ομαδικά με όλα τα μέλη του σχολι-

κού οργανισμού; β) αισθάνεστε ότι παρακινείτε σε ικανοποιητικό βαθμό τους εκπαι-

δευτικούς του σχολείου σας και γ) αισθάνεστε ότι σήμερα οι εκπαιδευτικοί και οι δι-

ευθυντές των σχολικών μονάδων γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους;» 

Κρίθηκε χρήσιμο να ζητηθεί από τους διευθυντές να στραφούν προς τον εαυτό 

τους, ξεχνώντας πλέον τα εμπόδια αυτονομίας του περιβάλλοντος, και να αναρωτηθούν 

εάν αισθάνονται ικανοποιημένοι από το βαθμό αυτονομίας που οι ίδιο παρέχουν στους ά-

μεσους συνεργάτες τους και τους μαθητές του σχολείου τους, εάν εργάζονται κυρίως ατο-

μικά ή ομαδικά με τα μέλη του σχολείου και εάν αισθάνονται ότι παρακινούν σε ικανοποι-

ητικό βαθμό τους εκπαιδευτικούς.  

Ταυτόχρονα, οι διευθυντές ρωτήθηκαν εάν οι ίδιοι ή οι εκπαιδευτικοί τους (ως δυ-

νητικοί διευθυντές - σχολικοί ηγέτες) αισθάνονται ότι γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υ-

ποχρεώσεις τους. Η ερώτηση αυτή, εάν και μοιάζει ρητορική με την απάντηση της να είναι 

προφανής, μονοπώλησε έως ένα βαθμό τη συζήτηση και προκάλεσε την έκπληξη αλλά και 

το ενδιαφέρον των διευθυντών. Ο στόχος της ερώτησης ήταν να διερευνήσει εάν οι διευθυ-

ντές και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι γνωρίζουν επαρκώς τα εργαλεία και το πλήρες 

εύρος των δυνατοτήτων αυτονομίας και ευελιξίας που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμέ-

νου να τα αξιοποιούν κατάλληλα και να ασκούν αποτελεσματικά το ρόλο και τα καθήκο-
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ντά τους. Για το σκοπό αυτό, κάθε φορά γινόταν υπενθύμιση στους διευθυντές μίας σχετι-

κά πρόσφατης απόφασης (Φ.Ε.Κ.  681/ 6 Μαρτίου 2017, άρθρο 4, σελ. 5700) για τις διδα-

κτικές επισκέψεις μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία δίνεται στους εκ-

παιδευτικούς η δυνατότητα «…διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε 

εξωσχολικούς χώρους (π.χ. επιστημονικής, ιστορικής πολιτιστικής αναφοράς κ.α.), με τη δι-

οργάνωση οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως 9, ανά τάξη ή τμήμα, διδακτικών επι-

σκέψεων. Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να έχουν διάρκεια μίας ή περισσοτέρων ωρών, με 

δυνατότητα παράτασης (ακόμη και) εκτός του διδακτικού ωραρίου…». Όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά στην απόφαση μέσα από αυτή τη διάταξη «η εμπειρία συνιστά τη βάση α-

πόκτησης της γνώσης και το σχολείο ανοίγεται στη ζωή και την κοινωνία». Κατά συνέπεια, η 

αναφορά αυτής της απόφαση είχε ως στόχο να επικοινωνήσει στους διευθυντές την άποψη 

ότι όταν οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής δεν γνωρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες και 

τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, τότε στην ουσία οι ίδιοι αυτοπεριορίζονται στο 

έργο τους. Επομένως, γι’ αυτή τη διάσταση περιορισμού της αυτονομίας τους είναι πλέον 

οι ίδιοι οι κυρίως υπεύθυνοι και λιγότερο το γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα ή το 

τοπικό συγκείμενο.  

Όλοι ανεξαιρέτως οι σχολικοί ηγέτες ανέφεραν ότι εργάζονται ομαδικά, συλλογικά 

με όλα τα μέλη του σχολικού οργανισμού και ταυτόχρονα ξεκαθάρισαν ότι, αν και η άπο-

ψη τους είναι υποκειμενική, αισθάνονται ότι παρέχουν αυτονομία και παρακινούν όλα τα 

μέλη του σχολικού οργανισμού. Ορισμένοι διευθυντές δήλωσαν ότι παρακινούν και παρέ-

χουν αυτονομία πάντοτε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, των σχολικών 

δραστηριοτήτων και της σχολικής νομοθεσίας, κάνοντας λόγω για αυτονομία που έχει να 

κάνει μόνο με το διδακτικό αντικείμενο και το υποστηρικτικό έργο του σχολείου, χωρίς να 

αναφέρονται σε αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις διοικητικές εργασίες του σχολείου. 

Αντίθετα, οι περισσότεροι διευθυντές ανέφεραν ξεκάθαρα ότι παρέχουν αυτονομία στους 

εκπαιδευτικούς και τους παρακινούν αναθέτοντάς τους συχνά αυξημένες αρμοδιότητες όχι 

μόνο όσον αφορά στον τομέα της διδασκαλίας αλλά και όσον αφορά στον τομέα της διοί-

κησης του σχολείου, προκειμένου να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να βελτιώνονται 

επαγγελματικά. Παραθέτουμε αυτούσια την ακόλουθη άποψη: 

«Εγώ αποκεντρώνω την ηγεσία, δίνω αυτονομία σε όλους, όμως το θέμα είναι ότι δεν 

την παίρνουν πάντα όλοι… αλλά… οι περισσότεροι, συνήθως, στο δικό μου σύλλογο διδα-

σκόντων ζητούν πάντα καθοδήγηση, … η αποκέντρωση δεν είναι εύκολο πράγμα παρότι το 
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επιχειρείς… πάντως εγώ, ο στόχος μου είναι αυτός, αποκέντρωση γιατί αυτό ασκεί και τους 

καθηγητές στο να παίρνουν αποφάσεις, να κάνουν πράγματα και ας κάνουν και κάποιο λάθος 

κάποια φορά… όταν κρίνεις ότι το λάθος πρέπει να ελεγχθεί το ελέγχεις» (Δ7). 

Επιπρόσθετα και όσον αφορά την παρακίνηση οι περισσότεροι διευθυντές δηλώ-

νουν ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα υλικής παρακίνησης (κινήτρων, όπως π.χ. το 

πλεονέκτημα της συμπλήρωσης ωραρίου με το 2ωρο/εβδομάδα που τελικά καταργήθηκε 

στα προγράμματα σπουδών) των εκπαιδευτικών και για το λόγο αυτό φροντίζουν μέσα από 

τις παραινέσεις και τις συμβουλές τους να ενθαρρύνουν και να επαινούν τους εκπαιδευτι-

κούς και τους μαθητές, ως μία ένδειξη επιβράβευσής τους. Ταυτόχρονα όμως δηλώνουν ότι 

μερικές φορές αναρωτούνται «εάν αυτό είναι αρκετό…» (Δ8).  

Όσον αφορά τη γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, τόσο των διευθυ-

ντών όσο και των εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία των διευθυντών αναγνωρίζει ότι τις διατά-

ξεις με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών οφείλουν πρωτίστως οι δι-

ευθυντές να τις θέτουν υπόψη των εκπαιδευτικών. Οι υπόλοιποι διευθυντές υπογραμμίζουν 

ότι σήμερα η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός θέλει 

μπορεί πολύ εύκολα να αναζητήσει από διάφορες πηγές όλες αυτές τις πληροφορίες, χωρίς 

να εξαρτάται άμεσα από το διευθυντή. Και ενώ όλοι οι διευθυντές ανάφεραν ότι φροντί-

ζουν, «στο μέτρο του δυνατού», να κοινοποιούν με μεγάλη προτεραιότητα στους εκπαιδευ-

τικούς τις εγκυκλίους, τις αποφάσεις και τις διατάξεις που αναφέρονται στα συγκεκριμένα 

ζητήματα, μόνο 1 διευθυντής δήλωσε σίγουρος για την ενεργοποίηση – υποχρέωση όλων 

των εκπαιδευτικών του σχολείου να ενημερώνονται για όλα τα θέματα.  Παραθέτουμε ένα 

μικρό απόσπασμα από την άποψή του. «O ρόλος του Διευθυντή είναι να ενημερώνει… η 

εμπειρία μου από το δικό μας σχολείο είναι ότι υπάρχει μία αίσθηση της υποχρέωσης που 

έχει ο καθένας προς τον άλλο και λειτουργεί ένα «ελληνικό φιλότιμο», που κάνει όλους να 

είναι ενεργοποιημένοι προς τον κοινό σκοπό και σε ένα επίπεδο συνεργασίας» (Δ4). 

Κατά συνέπεια στην πλειοψηφία τους οι διευθυντές φαίνεται ότι δεν είναι απολύ-

τως βέβαιοι αν τελικά οι εκπαιδευτικοί τους γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους. Ειδικότερα, κάποιοι διευθυντές αναφέρουν ότι «όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα, όλοι 

μας γνωρίζουμε τα δικαιώματα, αλλά όχι τις υποχρεώσεις μας» ή «γνωρίζουνε και τα δι-

καιώματα και τις υποχρεώσεις τους, άλλο εάν τελικά τα εφαρμόζουνε…» (Δ9), (Δ1). Επιπλέ-

ον, ορισμένοι διευθυντές δηλώνουν ότι «δεν είναι σίγουροι (για το ζήτημα αυτό), αφού στα 

θέματα αυτά οι εκπαιδευτικοί έχουν αρκετά κενά» ή «τα γνωρίζουν έως ένα σημείο…» (Δ2), 
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(Δ8), (Δ7), ενώ οι υπόλοιποι διευθυντές δηλώνουν κατηγορηματικά ότι οι εκπαιδευτικοί 

γενικότερα δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εξαιτίας, της πολυνομί-

ας, της αστάθειας και των συνεχόμενων αλλαγών του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι 

χαρακτηριστικά τα ακόλουθα αποσπάσματα: 

«…είμαι από τους Διευθυντές που παρακολουθούν συστηματικά την ηλεκτρονική αλ-

ληλογραφία… Τα εισερχόμενα που δεν έχω ανοίξει, δεν έχω προλάβει σήμερα και χθες είναι 

140… και είμαι από αυτούς που ελέγχω… είναι πάρα πολλά τα έγγραφα που φτάνουν στο 

σχολεία που ναι μεν, υπάρχουν πράγματι κάποιες φορές που είναι σημαντικό αυτό που έρχε-

ται, αλλά μπορεί να το προσπεράσεις ή να μη το δεις γιατί αντικειμενικά δεν προλαβαίνεις…» 

(Δ5) και  

«…ανοίγω τουλάχιστον 150 - 200 e-mail κάθε μέρα… μερικά τα διαγράφω σχεδόν 

χωρίς να τα διαβάσω… μέσα σε αυτά μπορεί να μου ξεφύγει κάτι… κάποια τα σημειώνω για 

να τα έχω υπόψη μου, αλλά είναι πιο σημαντικά όπως διατάγματα κλπ, εκτυπώνονται και 

μπαίνουν στο αρχείο του σχολείου. Στην πράξη δεν μπορείς να τα διαβάζεις όλα εξαιτίας της 

πολυνομίας…» (Δ10). 

Τέλος, όσον αφορά τους ίδιους τους διευθυντές και τη γνώση των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεών τους, στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι αισθάνονται πως είναι συνολι-

κά πολύ καλά ενημερωμένοι στο αντικείμενό τους. Αξίζει, να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι, 

στο άκουσμα της υπενθύμισης της πρόσφατης απόφασης (Φ.Ε.Κ.  681/ 6 Μαρτίου 2017, 

άρθρο 4 σελ. 5700) για τις διδακτικές επισκέψεις μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης, δήλωσαν 

άμεσα ότι την είχαν υπόψη τους και την είχαν κοινοποιήσει στους εκπαιδευτικούς τους. Ταυ-

τόχρονα, παραδέχτηκαν ότι όταν δεν γνωρίζουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα (π.χ. δια-

τάξεις, αποφάσεις κ.α), ή έχουν επιμέρους προβλήματα που καλούνται να λύσουν και ερω-

τήσεις πάνω σε αυτά, απευθύνονται πάντοτε στο Άτυπο Δίκτυο Πληροφόρησης Σχολικών 

Διευθυντών –Ηγετών (παρουσιάστηκε σε προηγούμενη θεματική ενότητα).  

 

 Αναβάθμιση της αυτονομίας των Σχολικών Διευθυντών - Ηγετών 3.1.7

(Πλεονεκτήματα, Ρίσκα και Υποστηρικτικές Δράσεις)  

 

Στην ενότητα αυτή ζητήθηκε από τους σχολικούς ηγέτες να καταθέσουν τις από-

ψεις τους αναφορικά με τους τομείς του έργου τους στους οποίους θα πρέπει να ενισχυθεί 

η αυτονομία τους, τα πλεονεκτήματα και τα ρίσκα που εκτιμούν ότι θα προκύψουν από την 
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αύξηση της σχολικής αυτονομίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, καθώς και τις αναγκαίες 

υποστηρικτικές δράσεις που οι ίδιοι εκτιμούν ότι απαιτούνται προκειμένου να διασφαλι-

στεί ότι η αυξημένη αυτονομία στους τομείς που προτείνουν θα μετουσιωθεί σε πραγματι-

κό όφελος για το καλό των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. 

 

Στη 13η Ερώτηση: «Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς του έργου σας νομίζετε 

ότι πρέπει να ενισχυθεί η αυτονομία σας (ενδεικτικά οι 4 τομείς – κατηγορίες):  α) δι-

δασκαλίας και αξιολόγησης, β) λειτουργιών του σχολείου, γ) επαγγελματικής ανάπτυ-

ξης (προσωπική και των εκπαιδευτικών) και δ) ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών» 

οι απόψεις των διευθυντών είναι σχεδόν οι ίδιες με εκείνες που παρουσιάστηκαν στην ερώ-

τηση 6 της 3
ης

 θεματικής ενότητας («Έννοια και σημαντικότητα της αυτονομίας»), στην 

οποία οι διευθυντές είχαν ρωτηθεί για το πόσο σημαντική εκτιμούν ότι είναι η αυτονομία 

κυρίως στους 4 τομείς άσκησης του έργου τους.  

Ειδικότερα και σε αυτή την ερώτηση διακρίνεται η τάση σχεδόν όλοι οι διευθυντές 

να επιθυμούν να ενισχυθεί πλέον η αυτονομία τους κυρίως όσον αφορά τα αναλυτικά προ-

γράμματα σπουδών (Α.Π.Σ.), ενώ αρκετοί από αυτούς θεωρούν ότι η αυτονομία πρέπει να 

ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και σε ορισμένα από τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών 

του σχολείου (4
ος

 τομέας) όπως τα projects, οι δημιουργικές εργασίες, κ.α., αφού εκτιμούν 

ότι και σε αυτά υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας από αυτά που υφίστα-

νται σήμερα. Μία διαφοροποίηση που συμβαίνει στη 13
η
 ερώτηση  σε σχέση με την ερώ-

τηση 6 είναι ότι πλέον η πλειοψηφία των διευθυντών εκτιμά ότι η αυτονομία πρέπει, ταυ-

τόχρονα με τα Α.Π.Σ., να ενισχυθεί με έμφαση στο 2
ο
 τομέα της διοίκησης – λειτουργιών 

του σχολείου, ενώ αρκετοί διευθυντές εκτιμούν ότι πρέπει να ενισχυθεί στον 1
ο
 τομέα της 

διδασκαλίας και αξιολόγησης, συνοδευόμενη πάντοτε από την αντίστοιχη ενίσχυση της 

αυτονομίας στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ). Επιπλέον, ένας διευθυντής επα-

ναλαμβάνει, όπως και στην ερώτηση 6, την πεποίθησή του ότι ο 3ος τομέας της επαγγελ-

ματικής ανάπτυξης είναι ο πιο σημαντικός για όλα τα έργα και τις δράσεις των διευθυντών 

και κατά συνέπεια δηλώνει ότι πρωτίστως επιθυμεί την ενίσχυση της αυτονομίας σε αυτόν, 

παρά το γεγονός ότι η πολιτεία δεν φροντίζει γι αυτό.    
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Στη 14η Ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και πoια τα 

ρίσκα από την αύξηση της σχολικής αυτονομίας στην ελληνική β/θμια εκπαίδευση; 

(Αισθάνεστε π.χ. έτοιμοι να αναλάβετε αυξημένες ευθύνες και κατά συνέπεια αυξημέ-

νη λογοδοσία;)» ζητήθηκε από τους διευθυντές να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τα 

ρίσκα που εκτιμούν ότι θα προκύψουν από την αύξηση της αυτονομίας στη σχολική μονά-

δα και ειδικότερα στο έργο τους. Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από την ερώτηση 

αυτή δόθηκαν στους διευθυντές δύο, ακραία μεν για την υφιστάμενη ελληνική πραγματι-

κότητα αλλά ενδεικτικά δε, υποτιθέμενα σενάρια αύξησης της αυτονομίας των διευθυντών: 

1
ον

 όσον αφορά τη δυνατότητά τους να καθορίζουν εξ’ ολοκλήρου τις προσλήψεις και τις 

απολύσεις του προσωπικού (κυρίως του εκπαιδευτικού αλλά και του υποστηρικτικού)  του 

σχολείου, και 2
ον

 όσον αφορά τη δυνατότητά τους να είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για 

την οικονομική διαχείριση του σχολείου τους, με ταυτόχρονη σε κάθε παράδειγμα αύξηση 

της αντίστοιχης λογοδοσίας.    

Οι απόψεις των διευθυντών ως προς τα παραπάνω ζητήματα παρουσιάζουν ταυτό-

χρονα ορισμένες ενδιαφέρουσες συγκλίσεις αλλά και διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, οι πε-

ρισσότεροι διευθυντές αναγνωρίζουν ότι η αύξηση της αυτονομίας και στα δύο παραδείγ-

ματα παρέχει τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας σε πολλά επιμέρους ζητήματα διοικητικά, 

λειτουργικά και εκπαιδευτικά (το προσωπικό που στηρίζει κάποιος ως διευθυντής αναμένει 

ότι θα «βάλει πλάτη» και θα υποστηρίξει όλα τα ζητήματα του σχολείου, σταθεροί συνερ-

γάτες που διαμορφώνουν σταθερά αποδοτικές ομάδες κ.α.), ενώ ταυτόχρονα παρέχει ση-

μαντική ευκολία και ευχέρεια όσον αφορά την οικονομική διαχείριση (μείωση γραφειο-

κρατίας, ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών κ.α.).  

Από την άλλη μεριά όμως η πλειοψηφία των διευθυντών υπογραμμίζει με έμφαση 

ότι το 1
ο
 υποτιθέμενο σενάριο αύξησης της αυτονομίας (οι διευθυντές καθορίζουν εξ’ ολο-

κλήρου τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού) θα οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα 

σε ποικίλα προβλήματα, συγκρούσεις, προστριβές και εμπάθειες με εκπαιδευτικούς και 

μέλη της τοπικής κοινωνίας. Όσον αφορά το 2
ο
 υποτιθέμενο σενάριο (οι διευθυντές εξ’ ο-

λοκλήρου υπεύθυνοι για την οικονομική διαχείριση του σχολείου τους) αρκετοί από τους 

διευθυντές υπογραμμίζουν ότι μία οικονομική αυτοτέλεια αφενός μεν ενέχει τον κίνδυνο 

να μην αξιοποιηθεί με αντικειμενικά κριτήρια και προς όφελος του σχολείου και αφετέρου 

υπάρχουν πάντα, και ειδικά στην Ελλάδα, τα ρίσκα της εξάρτησης από μελλοντικές διατά-

ξεις και κριτήρια (π.χ. αλλαγή νομοθεσίας και αλλαγή της απευθείας χρηματοδότησης όχι 
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από τις δομές του Υπουργείου Παιδείας, αλλά από τις τοπικές κοινωνίες, μεταβολές κριτη-

ρίων χρηματοδότησης κ.α.). Όμως παρά το γεγονός ότι και για το 2
ο
 σενάριο οι διευθυντές 

εκφράζουν σοβαρούς φόβους και επιφυλάξεις, στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι θα επι-

θυμούσαν να είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την οικονομική διαχείριση του σχολείου 

τους, και κατά συνέπεια θα αναλάμβαναν τις αυξημένες ευθύνες και αντίστοιχα αυξημένη 

λογοδοσία που τους αναλογεί.  

Όλοι οι Διευθυντές υπογράμμισαν ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμούν να έχουν πλήρη αυ-

τονομία στο συγκεκριμένο τομέα (1
ο
 σενάριο υποτιθέμενης αυτονομίας). Για το ζήτημα 

αυτό, οι περισσότεροι ανέφεραν ότι, όπως έχει διαμορφωθεί συνολικά το υφιστάμενο περι-

βάλλον στην εκπαίδευση, το επίπεδο αυτονομίας του 1
ο
 σεναρίου δεν μπορεί να υποστηρι-

χτεί σήμερα για διάφορους ουσιαστικούς και τυπικούς λόγους. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρί-

ζουν το γεγονός ότι η υφιστάμενη κατάσταση με τον απρόσωπο χαρακτήρα / μορφή  και η 

αξιοκρατία που έχουν καθιερωθεί από το Υπουργείο στο πλαίσιο προσλήψεων και απολύ-

σεων διευκολύνουν τους σχολικούς ηγέτες, καθώς και το δεδομένο ότι οι σχέσεις του Δι-

ευθυντή με τους εκπαιδευτικούς αλλά και την τοπική κοινωνία είναι συνήθως πιο προσω-

ποποιημένες και θα κινδύνευαν να αποδομηθούν, υποβαθμίζοντας παράλληλα και το σχο-

λικό κλίμα. Άλλοι διευθυντές διαχωρίζουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους από τους συ-

ναδέλφους τους αναφέροντας ότι «δεν θα ήθελαν και δεν θα μπορούσαν να αποφασίζουν 

εξ΄ ολοκλήρου για προσλήψεις και απολύσεις συναδέλφων εκπαιδευτικών», γιατί αν τελικά 

γίνει πράξη αυτό το σενάριο «παύει κανείς να είναι σχολικός ηγέτης και γίνεται κάτι άλλο 

… λειτουργεί αλλιώς…», εννοώντας ότι ο σχολικός ηγέτης γίνεται πλέον στυγνός μάνα-

τζερ και αυστηρά τεχνοκράτης. Είναι χαρακτηριστικές οι απόψεις δύο διευθυντών:   

«…αισθάνομαι ότι αφενός μεν περιορίζεται η αυτονομία μου…. όμως ταυτόχρονα 

αυτή η έλλειψη αυτονομίας με διευκολύνει κιόλας, γιατί στο ζήτημα αυτό θα μπορούσαν να 

μπουν κι άλλα προβλήματα όπως παράπονα του στυλ «…γιατί με διώχνεις…», «..έχεις κά-

ποιο μένος απέναντί μου, μία εμπάθεια…», θα μπορούσαν δηλαδή να δημιουργηθούν άλλα 

προβλήματα τα οποία τα αποφεύγω εξαιτίας της περιορισμένης αυτονομίας» (Δ1). 

«..σε χώρες του εξωτερικού στις οποίες υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη αυτονομία οι κα-

ταστάσεις μεταβάλλονται συνεχώς και διαπιστώνουν συνεχώς πράγματα, εξελίσσονται,… αυ-

τό σημαίνει ανατροφοδότηση και ταυτόχρονα προσαρμογή εξαιτίας όμως της αυτονομίας στα 

δεδομένα… εγώ αν θα μου δινόταν η αυτονομία που περιγράψατε θα ένιωθα απόλυτα εκτε-

θειμένος, γιατί το περιβάλλον δεν είναι αυτό που μπορεί να υποστηρίξει μία τέτοια κατάστα-
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ση… Δε θα ήθελα κανένα βαθμό αυτονομίας, όταν δεν προηγηθεί κάποιος μακροχρόνιος 

σχεδιασμός στην κατεύθυνση του να δημιουργηθούν υποδομές, προκειμένου η αυτονομία να 

μπορεί να υλοποιείται και να είναι λειτουργική» (Δ4). 

Ταυτόχρονα όμως με τα παραπάνω σχεδόν όλοι οι Διευθυντές δηλώνουν ότι θα επι-

θυμούσαν να «…μην είναι και με δεμένα χέρια, όπως είναι σήμερα…» αλλά να έχουν «ένα 

λόγο, ένα συντελεστή στην απόφαση…», δηλαδή να μπορούν με κάποιον τρόπο (χωρίς όμως 

να τον προσδιορίζουν ειδικότερα) να επηρεάζουν αυτά τα πράγματα, όχι μόνο όσον αφορά 

την πρόσληψη αλλά και όσον αφορά την παραμονή κάποιου εκπαιδευτικού στην υπηρεσία. 

Ειδικότερα, θα ήθελαν να είναι σε θέση να «ζητήσουν περισσότερο υποστηρικτικό προσωπι-

κό (φύλακες, γραμματειακή υποστήριξη κ.α.) και εκπαιδευτικούς» (Δ6) και ταυτόχρονα να 

μπορούν να «εκφράζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 1, 2, 3 κλπ. χρόνια) την 

άποψή – εισήγησή τους αναφορικά με την καταλληλότητα εκπαιδευτικών και υποστηρικτικού 

προσωπικού στη γενικότερη άσκηση των καθηκόντων τους» (Δ5), (Δ9), (Δ10).  

 

Στην 15η Ερώτηση: «Ποιες υποστηρικτικές δράσεις απαιτούνται για να δια-

σφαλιστεί ότι η αυξημένη αυτονομία στους τομείς – κατηγορίες του έργου σας που 

έχετε προτείνει λειτουργεί για το καλό των μαθητών και της σχολικής κοινότητας;» το 

ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο η αυξημένη αυτονομία των διευθυντών στο έργο 

τους θα λειτουργήσει προς όφελος των μαθητών και της σχολικής κοινότητας και θα συμ-

βάλλει προκειμένου και οι ίδιοι οι μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να 

καλλιεργήσουν τα χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας και να βασίζονται 

και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα η κυρίαρχη τάση που 

φαίνεται να ξεχωρίζει μέσα από τις απόψεις πολλών διευθυντών είναι η πεποίθηση ότι οι 

υποστηρικτικές δράσεις που απαιτούνται πρέπει να στηρίζονται σε ένα συνολικότερο με-

σοπρόθεσμο σχεδιασμό, να είναι βαθμιαίες (όχι όλες μαζί ταυτόχρονα) και να γίνουν προς 

την κατεύθυνση που να προσελκύουν πραγματικά το ενδιαφέρον του μαθητή. Οι διευθυ-

ντές αυτοί αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι η μορφή που έχει σήμερα η β/θμια εκπαίδευση 

δεν είναι ελκυστική για τους μαθητές, δεν τους παρακινεί να ανακαλύψουν τη γνώση και 

συχνά πνίγει τις κρυμμένες δεξιότητες ή το ταλέντο που έχουν σε επιμέρους ενότητες, ό-

πως στα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά θέματα κ.α.. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι διευθυντές στην πλει-

οψηφία τους προτείνουν οι υποστηρικτικές δράσεις να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε 

αφενός μεν να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν επιμέρους διαδικασίες 
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(όπως π.χ. η διοργάνωση ομιλιών – δράσεων ενημέρωσης εντός του σχολείου) και αφετέ-

ρου οι ίδιοι οι μαθητές να έχουν άποψη γι’ αυτό που προσλαμβάνουν. Στο ως άνω εγχείρη-

μα κάποιοι διευθυντές εκτιμούν ότι θα πρέπει ίσως ή σε ένα βαθμό να αξιοποιηθεί και ο 

σύλλογος γονέων. Ορισμένοι από τους διευθυντές που εκφράζουν αυτή την άποψη συ-

μπληρώνουν ακόμη ότι ίσως είναι χρήσιμο οι μαθητές να περνούν περισσότερες ώρες στο 

σχολείο με πιο καλά διαμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα, προκειμένου να αναδείξουν 

περαιτέρω τις κρυμμένες δεξιότητές τους. Ενδεικτική είναι η άποψη ενός διευθυντή:  

«Η υπ΄ αριθμόν 1 υποστηρικτική δράση είναι ο μεσοπρόθεσμος, τουλάχιστον, σχεδια-

σμός… διαφορετικά δεν (έχει νόημα να) μιλάμε για τίποτα… η μορφή που έχει η εκπαίδευση 

τουλάχιστον στη β/θμια βαθμίδα είναι τέτοια που δεν προσελκύει το ενδιαφέρον του μαθητή, 

άρα κάθε υποστηρικτική ενέργεια θα πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο μαθητής 

θα πρέπει να χαίρεται που είναι στο σχολείο, να νιώθει καλά εκεί και να ασχολείται με το 

αντικείμενο που τον γεμίζει και με τον τρόπο που τον γεμίζει. Εδώ διαπιστώνουμε επανει-

λημμένα μαθητές οι οποίοι πιθανόν στα βασικά μαθήματα έχουν χαμηλή επίδοση, αλλά ταυ-

τόχρονα όμως είναι αξιολογότατοι, σπουδαίοι, υψηλού επιπέδου σε πολλές άλλες δυνατότητες 

όπως π.χ. στα πολιτιστικά ή έχουν ηγετικές δυνατότητες και πρωτοβουλίες, τις οποίες εάν το 

σχολείο δεν τους δώσει ερεθίσματα να τις αξιοποιήσουν, οι δυνατότητες αυτές συρρικνώνο-

νται, εξαφανίζονται, δεν τις μαθαίνει ποτέ κανείς… Άρα απαιτούνται υποστηρικτικές ενέργει-

ες στο επίπεδο όπου το σχολείο θα προσελκύσει το ενδιαφέρον του μαθητή» (Δ4). 

Ανάμεσα στις άλλες απόψεις των διευθυντών, όσον αφορά τις υποστηρικτικές δρά-

σεις που απαιτούνται προκειμένου η ωφέλεια της αυξημένης αυτονομίας να μετακυλήσει 

στους μαθητές, ξεχωρίζουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η συνεργασία με 

τους φορείς της κοινωνίας, η οργάνωση των λειτουργικών υποστηρικτικών δομών του έρ-

γου του σχολείου, με έμφαση στη σταθερή παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουρ-

γού στο σχολείο (να συγκροτηθούν ομάδες ειδικών που θα καλύπτουν ένα αριθμό όμορων 

σχολείων ανά περιφερειακή ενότητα) και η πιο στοχευόμενη παρουσία και παρέμβαση των 

σχολικών συμβούλων (όχι όμως με τη μορφή που έχει σήμερα), η παρακολούθηση από τη 

μεριά του διευθυντή και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν τη διαχείριση της 

αυτονομίας, καθώς και η περαιτέρω βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών.  
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 Δυσκολία Έργου και Προτεραιότητες Σχολικών Διευθυντών - Συ-3.1.8

σχέτιση της αυτονομίας τους με γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήμα-

τα  

 

Στην ενότητα αυτή ζητήθηκε από τους διευθυντές να αναφέρουν εάν ασκούν το έρ-

γο τους και τον ηγετικό τους ρόλο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν και εάν το 

έργο τους έχει γίνει πιο δύσκολο τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να ανα-

φέρουν σε ποιους από τους 4 κύριους τομείς του έργου τους (Freidman, 1999) αποδίδουν 

προτεραιότητα ή αφιερώνουν περισσότερο χρόνο. Τέλος, σε μία προσπάθεια να ερευνη-

θούν τυχόν συσχετίσεις της υφιστάμενης αυτονομίας των σχολικών διευθυντών με ορισμέ-

να από πιο σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα, ζητήθηκε από τους διευθυντές να δηλώσουν 

εάν αισθάνονται ότι η αυτονομία τους επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά) ή όχι την άσκηση της 

εξουσίας τους σε αυτά τα ζητήματα. 

 

Στην 16
η
 ερώτηση: «Αισθάνεστε ότι σήμερα ασκείτε τον ηγετικό σας ρόλο με 

τρόπους διαφορετικούς από ό,τι στο παρελθόν; Έχει γίνει πιο δύσκολο ή πιο εύκολο 

για εσάς να εργάζεστε ως Διευθυντής τα τελευταία 3-5 χρόνια;» οι διευθυντές στην 

πλειοψηφία τους ανέφεραν ότι σε γενικές γραμμές δεν ασκούν τον ηγετικό τους ρόλο με 

διαφορετικούς τρόπους απ΄ ότι στο παρελθόν. Οι διευθυντές υπενθύμισαν (ερώτηση 1) ότι 

προσπαθούν να ασκούν τον ηγετικό τους ρόλο με έμφαση στη δημοκρατική – συμμετοχική 

διοίκηση και συμπεριφορά και έχοντας ως προτεραιότητες την ανθρώπινη επικοινωνία και 

ευαισθησία. Ορισμένοι από τους διευθυντές τονίζουν ότι διοικούν βασιζόμενοι σταθερά σε 

ένα πλαίσιο προσωπικών αρχών και αρχών διοίκησης, το οποίο όμως φαίνεται ότι πλέον 

εφαρμόζεται όλο και πιο δύσκολα. Είναι χαρακτηριστική η άποψη ενός Διευθυντή: 

«Δεν κάνω κάτι διαφορετικά από αυτό που έκανα τα τελευταία χρόνια. Από την πρώ-

τη στιγμή που εργάστηκα ως Διευθυντής κινούμαι στα πλαίσια των αρχών μου και αυτών που 

θεωρώ απαραίτητα για μία σωστή Διοίκηση, παρόλα αυτά τα ίδια στα τελευταία χρόνια ε-

φαρμόζονται όλο και δυσκολότερα… Δυσκολεύει συνεχώς το έργο του Διευθυντή…» (Δ4). 

Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι από τους σχολικούς ηγέτες ανέφεραν ότι το έργο τους 

έχει γίνει πλέον πολύ πιο δύσκολο από ότι στο παρελθόν. Μέσα σε αυτούς εντάσσονται και 

οι δύο νέοι διευθυντές, οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις τους βασιζόμενοι τόσο στην εικό-

να που είχαν στο παρελθόν από τους διευθυντές με τους οποίους συνεργάστηκαν όσο και 
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στη σταθερή πληροφόρηση που έχουν σήμερα από το Άτυπο Δίκτυό (Πληροφόρησης Δι-

ευθυντών) τους. Οι κύριοι λόγοι στους οποίους οι διευθυντές αποδίδουν την αύξηση της 

δυσκολίας στο έργο τους είναι η πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ όλων των οντοτήτων 

της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), σε συνδυασμό με τα αυξημένα 

κοινωνικά προβλήματα (π.χ. οικογενειακή βία, γονείς σε διάσταση κ.α.), καθώς και ορι-

σμένα από τα κυριότερα εμπόδια που ανέφεραν (ερωτήσεις 7 και 8) ότι περιορίζουν σημα-

ντικά την αυτονομία και το έργο τους και ειδικότερα αυτά που προέρχονται από το κράτος, 

όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία και η ανελαστική σχολική νομοθεσία. Ορισμένοι από 

αυτούς τους διευθυντές δηλώνουν ότι, παρά την αύξηση του βαθμού δυσκολίας του έργου 

τους, αυτό έχει γίνει πιο διάφανο και καθαρό και υποστηρίζεται πλέον σημαντικά από τις 

Τ.Π.Ε..     

Από την άλλη μεριά ένας σημαντικός αριθμός διευθυντών δήλωσαν ότι δεν αισθά-

νονται ότι τα τελευταία χρόνια έχει δυσκολέψει το έργο τους, αναφέροντας όμως ότι το 

έργο τους έχει αυξηθεί σε μέγεθος λόγω της γραφειοκρατίας και ειδικότερα της πολυνομί-

ας, της αστάθειας και του πλήθους των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που δέχονται 

σε ημερήσια βάση. Οι ίδιοι ανέφεραν μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια εισπράττουν σημα-

ντική βοήθεια και υποστήριξη στο έργο τους από ειδικότητες και επιμέρους ρυθμίσεις που 

έχουν ενταχθεί στη σχολική κοινότητα όπως η ειδική αγωγή, τα τμήματα ένταξης, οι πα-

ράλληλες διδασκαλίες και τις έστω ελάχιστες επισκέψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λει-

τουργών, καθώς και από ορισμένους από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έ-

χουν προχωρήσει από μόνοι τους στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης (σπουδές, ε-

πιμορφώσεις κ.α.) και διαθέτουν σημαντική γνώση και εμπειρία όσον αφορά τη διαχείριση 

κρίσεων και καθημερινών ζητημάτων στη σχολική κοινότητα.  

 

Στην 17
η
 ερώτηση: «Ως σχολικός διευθυντής – ηγέτης σε ποιες κατηγορίες του 

έργου σας ξοδεύετε τον περισσότερο χρόνο σας (ενδεικτικά οι 4 τομείς – κατηγορίες); 

α) διδασκαλίας και αξιολόγησης, β) λειτουργιών του σχολείου, γ) επαγγελματικής α-

νάπτυξης και δ) ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. Ποιες είναι οι προτεραιότητές 

σας και πως καταφέρνετε να κατανέμετε χρόνο σε αυτές;» διαπιστώνεται μία σχεδόν 

απόλυτη ταύτιση των απόψεων των διευθυντών όσον αφορά το χρόνο που αφιερώνουν και 

τις προτεραιότητες που αποδίδουν στους 4 σημαντικότερους τομείς – κατηγορίες στου έρ-

γου τους.  
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Οι περισσότεροι σχολικοί ηγέτες ανέφεραν ένα αντιπροσωπευτικό εύρος χρόνου 

για κάθε κατηγορία του έργου τους, αφού ο δυναμικός χαρακτήρας της σχολικής κοινότη-

τας συχνά δημιουργεί αναπροσαρμογές στην κατανομή και τις προτεραιότητες του σχολι-

κού ηγέτη. Ειδικότερα, σχεδόν όλοι οι διευθυντές αναγνωρίζουν ότι κατανέμουν τον συ-

ντριπτικά μεγαλύτερο χρόνο τους, κατά μέσο όρο 60 – 70%, στον 2
ο
 τομέα της διοίκησης – 

λειτουργιών του σχολείου, «αδικώντας» συχνά όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τους υπό-

λοιπους τομείς και κυρίως τον 1
ο
 τομέα της διδασκαλίας και αξιολόγησης, στον οποίο κατά 

μέσο όρο αφιερώνουν το 15 – 25% του χρόνου τους. Στους άλλους δύο τομείς του έργου 

τους, δηλαδή τόσο στον 3
ο
 τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης όσο και στον 4

ο
 τομέα 

της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών σχεδόν όλοι οι σχολικοί ηγέτες αναφέρουν, συχνά 

μάλιστα και με μία διάθεση απολογίας, ότι αφιερώνουν κατά μέσο όρο μόλις 5-10% του 

χρόνου τους αντίστοιχα. Οι σχολικοί ηγέτες δίνουν την αίσθηση ότι παραμελούν συνειδητά 

τις δύο αυτές τελευταίες κατηγορίες του έργου τους. Αυτό συμβαίνει ίσως γιατί εμπιστεύο-

νται σε μεγάλο βαθμό την κρίση και τις ικανότητες των συναδέλφων τους εκπαιδευτικών, 

αφήνοντάς τους παράλληλα τον απαραίτητο χώρο να δημιουργήσουν προγράμματα και 

δράσεις. Οι διευθυντές φαίνεται να λειτουργούν κυρίως συμβουλευτικά ως προς την ανά-

πτυξη αυτών των προγραμμάτων, καθώς και ως προς τα ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυ-

ξης.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης που αναπτύχθηκε η πλειοψηφία των σχολικών ηγετών 

ανέφερε ότι πάρα πολύ συχνά κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας τους αναγκάζονται 

να διακόψουν το μάθημα, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ουσιαστικά η μαθησιακή δια-

δικασία. Για το ίδιο ζήτημα κάποιοι διευθυντές αναφέρουν ότι ίσως θα έπρεπε να μην έ-

χουν διδακτικό έργο, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την αντίθεσή τους και στο πλαίσιο των 

β΄ αναθέσεων διδακτικού έργου που έγινε σχετικά πρόσφατα. Ενδεικτική είναι η άποψη:  

«…είμαι μέσα στην τάξη και γίνονται διάφορα, τα οποία διακόπτουν το μάθημα… 

π.χ. ελάτε ήρθε κάποιος και σας ζητάει από το Χ φορέα κλπ… άμα φύγεις από την τάξη τε-

λείωσε, την έχασες… ιδανικά ο διευθυντής ίσως δεν θα έπρεπε να κάνει μάθημα, αλλά φέτος 

πήραμε και β΄ αναθέσεις όχι μόνο πρώτες…» (Δ3). 

 

Στη 18
η
 ερώτηση: «Αισθάνεστε ότι ο βαθμός αυτονομίας σας σήμερα ενισχύει, 

αποδυναμώνει ή δεν επηρεάζει την άσκηση της εξουσίας σας στους ακόλουθους τομείς 

(αν επιθυμείτε προσθέστε επιμέρους σχόλια – παρατηρήσεις): 
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 (Διαμόρφωση Στρατηγικής Εκπαιδευτικής πολιτικής) και ειδικότερα τη συνο-

λικότερη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος;  

 (Λειτουργικά Θέματα) τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργικών ζητημάτων 

του σχολείου σας;  

 (Αξιολόγηση) και ειδικότερα: α) τη (συνολικότερη) αξιολόγηση του έργου των εκ-

παιδευτικών του σχολείου σας; και β) την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 

του σχολείου σας; 

 (Παρακίνηση) και ειδικότερα: α) την παρακίνηση του έργου των εκπαιδευτικών; 

και β) την παρακίνηση των προσπαθειών των μαθητών του σχολείου σας; 

 (Διδασκαλία και ΑΠΣ) και ειδικότερα: α) τις μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζο-

νται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας; β) την καινοτομία στο έργο και τις 

δράσεις εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου σας; και γ) την εφαρμογή / υλο-

ποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών στο σχολείο σας; 

 (Επαγγελματική Ανάπτυξη) και ειδικότερα την Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκ-

παιδευτικών του σχολείου σας;  

 καθώς και το ζήτημα (Συνεργασιών – Εξωστρέφεια) και ειδικότερα: α) τις συνερ-

γασίες με εξωτερικούς τοπικούς φορείς; (Δήμο, Οργανισμούς , Τοπικές Επιχειρή-

σεις κ.α.) και β) τις συνεργασίες με το Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων, στο πλαίσιο 

δράσεων του σχολείου σας; 

εξετάζεται εάν ο υφιστάμενος βαθμός αυτονομίας των Διευθυντών Β/θμιας εκπαίδευσης 

επηρεάζει (ενισχύει ή αποδυναμώνει) ή όχι την άσκηση της εξουσίας τους στα 7 ως άνω 

σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως είναι η διαμόρφωση στρατηγικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, η διαχείριση των καθημερινών λειτουργικών ζητημάτων, η αξιολόγηση, η πα-

ρακίνηση κ.α.. Έχοντας ως σκοπό την πληρέστερη ομαδοποίηση – κατηγοριοποίηση των 

απόψεων των Διευθυντών και τη διερεύνηση των επιμέρους τάσεων δημιουργήθηκε ο ακό-

λουθος Πίνακας 4, στον οποίο τα σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα κατατάσσονται λαμ-

βάνοντας υπόψη τη φθίνουσα πορεία επιρροής της υφιστάμενης αυτονομίας των Διευθυ-

ντών στην άσκηση της εξουσίας τους. 
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Πίνακας 4: Επιρροή της αυτονομίας των Δ/ντων στην άσκηση της εξουσίας τους σε 

σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα  

 

Σημαντικά Εκπαιδευτικά Ζητήματα Σχόλιο 

Α.Π.Σ. (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών –             

εφαρμογή / υλοποίηση τους στο σχολείο σας) 

 

 

Όλοι δηλώνουν ότι η αυτονομία που έχουν σαφώς απο-

δυναμώνει την άσκηση εξουσίας τους όσον αφορά στην 

εφαρμογή και υλοποίηση των Α.Π.Σ. στο σχολείο τους  
 

Διαμόρφωση Στρατηγικής Εκπαιδευτικής Πολι-

τικής -  συνολικότερη μεταρρύθμιση του εκπαιδευ-

τικού συστήματος  

 

Σχεδόν όλοι δηλώνουν ότι ουσιαστικά δεν έχουν καμία 

απολύτως επιρροή – δεν εισακούονται οι απόψεις τους 

όσον αφορά στη συνολικότερη μεταρρύθμιση του εκπαι-

δευτικού συστήματος 
 

 

Επαγγελματική Ανάπτυξη - των εκπαιδευτικών του 

σχολείου σας 

 

Σχεδόν όλοι δηλώνουν ότι η αυτονομία που έχουν σα-

φώς αποδυναμώνει την άσκηση εξουσίας τους όσον α-

φορά στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

του σχολείου τους 

Συνεργασίες  & Εξωστρέφεια - με εξωτερικούς 

τοπικούς φορείς (Δήμο, Οργανισμούς, Τοπικές Επι-

χειρήσεις κ.α.) 

 

Η πλειοψηφία δηλώνει ότι η αυτονομία που έχουν σα-

φώς αποδυναμώνει την άσκηση εξουσίας τους όσον α-

φορά στις συνεργασίες τους με τους εξωτερικούς τοπι-

κούς φορείς 
 

Αξιολόγηση - (συνολικότερη) της επίδοσης των 

μαθητών του σχολείου σας 

 

Η πλειοψηφία δηλώνει ότι η αυτονομία που έχουν σήμε-

ρα αποδυναμώνει την άσκηση εξουσίας τους όσον αφο-

ρά στη συνολικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μα-

θητών τους  
 

Διδασκαλία – μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζο-

νται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας 

Η πλειοψηφία δηλώνει ότι η αυτονομία που έχουν σήμε-

ρα αποδυναμώνει την άσκηση εξουσίας - επιρροή τους 

όσον αφορά στις μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζονται 

από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους  
 

 

Αξιολόγηση - (συνολικότερη) του έργου των εκπαι-

δευτικών του σχολείου σας 

 

Οι απόψεις των Διευθυντών διίστανται.  

Οι μεν θεωρούν ότι η αυτονομία που έχουν αποδυναμώ-

νει την εξουσία τους όσον αφορά στη συνολικότερη αξι-

ολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και οι δε ότι δεν 

την επηρεάζει αντίστοιχα    
 

 

Λειτουργικά Θέματα - διαχείριση των καθημερινών 

λειτουργικών ζητημάτων του σχολείου σας 

 

Οι απόψεις των Διευθυντών διίστανται. 

Οι μεν θεωρούν ότι η αυτονομία που έχουν αποδυναμώ-

νει την εξουσία τους όσον αφορά στη συνολικότερη δια-

χείριση καθημερινών λειτουργικών ζητημάτων του σχο-

λείου και οι δε ότι δεν την επηρεάζει αντίστοιχα  
   

 

Καινοτομία στο έργο και τις δράσεις εκπαιδευτικών 

και μαθητών του σχολείου σας 

 

Οι απόψεις των Διευθυντών διίστανται. 

Οι μεν θεωρούν ότι η αυτονομία που έχουν επηρεάζει 

(αποδυναμώνει ή ενισχύει) την εξουσία τους όσον αφο-

ρά στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στο έργο και τις 

δράσεις εκπαιδευτικών και μαθητών και οι δε ότι δεν την 

επηρεάζει αντίστοιχα    
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Συνεργασίες & Εξωστρέφεια – με το Σύλλογο Γο-

νέων – Κηδεμόνων στο πλαίσιο δράσεων του σχο-

λείου σας 

 

 

Η πλειοψηφία δηλώνει ότι η αυτονομία που έχουν δεν 

επηρεάζει την άσκηση εξουσίας τους όσον αφορά στις 

συνεργασίες με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 

σχολείου τους 
 

 

Παρακίνηση του έργου των εκπαιδευτικών του 

σχολείου σας 
 

 

Η πλειοψηφία δηλώνει ότι η αυτονομία που έχουν δεν 

επηρεάζει την άσκηση εξουσίας τους όσον αφορά στην 

παρακίνηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου 

τους 
 

 

Παρακίνηση των προσπαθειών των μαθητών του 

σχολείου σας 

 

 

Η πλειοψηφία δηλώνει ότι η αυτονομία που έχουν δεν 

επηρεάζει την άσκηση εξουσίας τους όσον αφορά στην 

παρακίνηση των προσπαθειών των μαθητών του σχολεί-

ου τους 
 

 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι ή σχεδόν όλοι οι σχολικοί ηγέτες, αναλογιζόμενοι το 

βαθμό αυτονομίας που έχουν, αισθάνονται ότι η επιρροή τους ή αλλιώς η άσκηση της ε-

ξουσίας τους σαφώς αποδυναμώνεται στα ζητήματα της «εφαρμογής και υλοποίησης των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.)», της «διαμόρφωσης στρατηγικής για τη 

μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής», της «Επαγγελματικής Ανάπτυξης των εκπαι-

δευτικών» και των «Συνεργασιών (Εξωστρέφεια) με εξωτερικούς τοπικούς φορείς». Αυτή 

η αίσθηση που έχουν οφείλετε κυρίως στο γεγονός ότι: α) δεν τους επιτρέπει να παρεκκλί-

νουν, όπως πιθανόν θα ήθελαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, από την αυστηρή 

εφαρμογή και υλοποίηση των Α.Π.Σ. (κυρίαρχη άποψη στις ερωτήσεις 6,7 και 8), προς ό-

φελος της μαθησιακής διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα επιμέρους χαρακτη-

ριστικά των τάξεων του σχολείου τους, β) οι απόψεις τους στο πλαίσιο της συνολικότερης 

μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος δεν εισακούστηκαν μέχρι σήμερα και συνε-

χίζουν να μην εισακούονται, γ) δεν υποστηρίζονται ουσιαστικά από την πολιτεία στο ζήτη-

μα της Επαγγελματικής Ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του σχολείου τους, με αποτέλεσμα, 

όπως άλλωστε προέκυψε και στην ερώτηση 6, το όλο ζήτημα να έχει πλέον, δυστυχώς εδώ 

και πολλά χρόνια, αφεθεί εξ ολοκλήρου στις πλάτες των ίδιων των εκπαιδευτικών, ενώ και 

οι μορφές ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που γίνονται δεν είναι ευέλικτες 

και συνήθως αποτυγχάνουν και δ) η γραφειοκρατία, η πολυνομία και γενικότερα ο συγκε-

ντρωτισμός που ισχύει σήμερα στις περιπτώσεις που αποφασίσει κάποιος διευθυντής να 

συνεργαστεί με εξωτερικούς τοπικούς φορείς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εντός και 

εκτός του σχολείου είναι κυριολεκτικά αποτρεπτική. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι διευθυντές 

που δηλώνουν ότι το άνοιγμα του σχολείου τους στην κοινωνία, στο οποίο συχνά τους 
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προτρέπουν φορείς και σύμβουλοι της εκπαίδευσης, μοιάζει να έχει  περισσότερο προσχη-

ματικό χαρακτήρα, αφού στην πράξη το όλο πλαίσιο συνεργασίας παρουσιάζει σημαντικές 

ελλείψεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι κάποιοι από τους διευθυντές που δηλώνουν ότι «δεν 

εισακούονται» ή «δεν έχουν λόγο» για τη διαμόρφωση της γενικότερης στρατηγικής στην 

εκπαιδευτική πολιτική, τονίζουν με έμφαση ότι είναι ταυτόχρονα ικανοποιημένοι γιατί αι-

σθάνονται ότι έχουν λόγο «στη διαμόρφωση των συνειδήσεων και των χαρακτήρων των 

μαθητών του σχολείου τους» (Δ7), (Δ4).     

Σχεδόν ανάλογη φαίνεται να είναι η στάση της πλειοψηφίας των διευθυντών και 

στα ζητήματα της «συνολικότερης Αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών» και στις 

«μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου», αφού και 

πάλι αισθάνονται ότι η άσκηση της εξουσίας τους στα ζητήματα αυτά αποδυναμώνεται ση-

μαντικά. Στο μεν ζήτημα της «συνολικής αξιολόγησης των μαθητών» οι διευθυντές αισθά-

νονται ότι απλά ακολουθούν εγκυκλίους και οδηγίες και μάλιστα δηλώνουν ότι ζουν και με 

ένα μόνιμο «βραχνά», αφού σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται ή πιέζονται άτυπα να 

μην αξιολογούν με βάση τις διατάξεις αυτές, προκειμένου να μην αφήσουν στάσιμους κά-

ποιους μαθητές, κυρίως στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Ορισμένοι διευθυντές, μάλιστα, 

συμπληρώνουν για το ίδιο ζήτημα ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερες δυνατότητες τόσο 

στην αξιολόγηση της επίδοσης όσο και στη συνολικότερη αξιολόγηση ενός μαθητή. Ενδει-

κτική είναι η ακόλουθη άποψη:   

«Θα ήθελα να μπορούσα να κάνω και ποιοτική περιγραφή και αξιολόγηση, όχι μόνο 

προφορικά να την λέω στους γονείς των παιδιών, που έτσι κι αλλιώς το κάνουμε οι εκπαιδευ-

τικοί, αλλά να μπορούσε αυτή να έχει έναν πιο επίσημο χαρακτήρα… Θα ήθελα, επίσης, να 

έχω την δυνατότητα, βασισμένη πάνω στην αξιολόγηση που θα κάνουν οι καθηγητές για ένα 

μαθητή, να μπορώ χωρίς να ζητήσω την άδεια του πατέρα του να πω ότι …αυτό το παιδί 

πρέπει να πάει στο ΚΕΔΔΥ, η εκείνο το παιδί πρέπει να το δει κάποιος κοινωνικός λειτουρ-

γός, όπως ξέρω ότι γίνεται στη Γερμανία…» (Δ6). 

Αντίστοιχη είναι η αίσθηση που έχουν οι Διευθυντές και στο ζήτημα των «μορφών 

διδασκαλίας που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς» στα σχολεία τους. Οι ίδιοι αι-

σθάνονται ότι οι διάφορες προτεινόμενες μορφές διδασκαλίας (συνεργατικές, δειγματικές 

διδασκαλίες, κ.α.) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη ή όταν εφαρμόζονται έχουν 

τελικά αποτελέσματα κατώτερα των αναμενόμενων, λόγω του αυστηρού πλαισίου των 

Α.Π.Σ. σε συνδυασμό με τα επιμέρους λειτουργικά προβλήματα των αιθουσών και του πι-
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εστικού ωραρίου διδασκαλίας. Ο ανέφικτος χαρακτήρας των νέων μορφών διδασκαλίας 

τονίστηκε από τους σχολικούς ηγέτες και στις ερωτήσεις 7 και 8. Ως αποτέλεσμα των πα-

ραπάνω, η δασκαλοκεντρική – μετωπική μορφή διδασκαλίας συνεχίζει να είναι για την 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών η πιο συνήθης μέθοδος διδασκαλίας.  

Οι απόψεις των Διευθυντών όμως διίστανται σε άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα όπως 

η «συνολικότερη αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού», η «διαχείριση καθημερινών 

λειτουργικών ζητημάτων» και η «ενσωμάτωση της καινοτομίας στα έργο και τις δράσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών». Μία ομάδα διευθυντών δηλώνουν ότι αισθάνονται αποδυνα-

μωμένοι όταν καλούνται να αξιολογήσουν συνολικά το έργο των εκπαιδευτικών αφού, ό-

πως δήλωσαν και στα προηγούμενα (ερώτηση 14), θέλουν να μην είναι «με δεμένα χέρια», 

αλλά να έχουν «ένα λόγο, ένα συντελεστή» σε μία απόφαση συνολικής αξιολόγησης εκπαι-

δευτικού που θα αφορά π.χ. την παραμονή του σε μία σχολική μονάδα. Οι ίδιοι συμπληρώ-

νουν ότι κανείς δεν διαβάζει στις ετήσιες εκθέσεις τους, τις προτάσεις τους για τη συνολική 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Από την άλλη μεριά, μία άλλη ομάδα διευθυντών δηλώ-

νουν ότι η υφιστάμενη αυτονομία τους δεν επηρεάζει τελικά την άσκηση της εξουσίας τους 

στο ζήτημα της συνολικότερης αξιολόγησης του έργου ενός εκπαιδευτικού. Η άποψή τους 

στηρίζεται στο γεγονός ότι ενώ επίσημα δεν μπορούν να αξιολογήσουν το συνολικό έργο 

των εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα και στην ουσία τους αξιολογούν α-

νεπισήμως, τόσο σε άτυπο επίπεδο (κατ’ ιδίαν προσωπική συζήτηση) όσο και σε τυπικό 

επίπεδο με μία τοποθέτησή τους στο σύλλογο διδασκόντων που έχει συμβουλευτικό χαρα-

κτήρα. Κατά συνέπεια, εφόσον η αξιολόγηση δεν έχει επίσημο χαρακτήρα οι διευθυντές 

αυτοί εκτιμούν ότι είναι σε θέση να αξιολογήσουν και στην ουσία αξιολογούν τους εκπαι-

δευτικούς, χωρίς όμως να χρειάζονται περισσότερη αυτονομία ή βαθμούς ελευθερίας στο 

έργο τους.  

Αρκετοί διευθυντές θεωρούν ότι η αυτονομία που έχουν σήμερα δεν επηρεάζει την 

άσκηση εξουσίας τους όσον αφορά τη «διαχείριση καθημερινών λειτουργικών ζητημά-

των», καθώς και την «ενσωμάτωση της καινοτομίας στα έργο και τις δράσεις εκπαιδευτι-

κών και μαθητών». Οι απόψεις τους για την καινοτομία θεωρούνται λίγο έως πολύ αναμε-

νόμενες αφού, σύμφωνα με τους διευθυντές, η ενσωμάτωσή της στη σχολική κοινότητα 

προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, πολύ περισσότερους παράγοντες (ενσωμάτωση της και-

νοτομίας στο όραμα της σχολικής ηγεσίας, νέες ιδέες και προγράμματα που τις συνοδεύ-

ουν, ομαδική εργασία και προσήλωση, συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.) από 
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την αύξηση και μόνο της αυτονομίας των διευθυντών. Όμως στο θέμα της «διαχείρισης 

των καθημερινών λειτουργικών ζητημάτων» η ως άνω άποψη των διευθυντών δείχνει να 

οδηγεί σε μία φαινομενική αντίφαση, αφού οι διευθυντές θεωρούν στην ερώτηση 13 απα-

ραίτητη την ενίσχυση της αυτονομίας τους στον 2
ο
 τομέα που αφορά της λειτουργίες της 

σχολικής μονάδας. Η αντίφαση αυτή φαίνεται να εξηγείται από τη σαφή και έκδηλη πρό-

θεση – διάθεση των εκπαιδευτικών να ξεφύγουν από τα όρια της αυτονομίας και των αρ-

μοδιοτήτων τους, προκειμένου να δώσουν λύσεις σε καθημερινά λειτουργικά ζητήματα. 

Είναι χαρακτηριστική η άποψη:  

«… μπορεί και να ξεπεράσω, ας πούμε, τα θεσμοθετημένα όρια της αυτονομίας μου 

αν πρέπει ή χρειαστεί κάτι να γίνει για τη λειτουργία του σχολείου…» (Δ3).  

Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία των σχολικών διευθυντών αναφέρουν ότι η υφιστάμε-

νη αυτονομία τους δεν επηρεάζει την άσκηση της εξουσίας τους στα ζητήματα της «συνερ-

γασίας με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων» και της «παρακίνησης τόσο του έργου των 

εκπαιδευτικών όσο και των προσπαθειών των μαθητών». Με άλλα λόγια, στα ζητήματα 

αυτά οι διευθυντές δεν θεωρούν ότι η επιτυχία εξαρτάται πρωτίστως από την αυτονομία 

τους, αλλά κυρίως από τα συναισθηματικά εφόδιά τους και τα γενικότερα εφόδια που πρέ-

πει να έχει ένας σχολικός ηγέτης στο χαρακτήρα του και στο τρόπο προσέγγισης ανθρώ-

πων και καταστάσεων, με έμφαση την επικοινωνία, την ειλικρίνεια και τη διάθεση ανθρώ-

πινου πλησιάσματος (όπως ακριβώς υπογραμμίστηκε στην ερώτηση 9). Οι παραπάνω άξο-

νες είναι αυτοί που κατά την άποψη των διευθυντών καθορίζουν την επιτυχία: α) τόσο στις 

συνεργασίες με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, στις οποίες η συμμετοχή των γονέων 

είναι καθαρά εθελοντική και η επιτυχημένη συνεργασία εξαρτάται από τη διαχείριση πολ-

λών άλλων παραγόντων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ειλικρινής διάθεση των 

γονέων για ανιδιοτελή ενασχόληση και προσφορά με τα κοινά του σχολείου, τα χαρακτη-

ριστικά του σχολείου (απόσταση από τις κατοικίες των γονέων κλπ) όσο και β) στην παρα-

κίνηση καθηγητών και μαθητών, αφού ο χαρακτήρας της είναι άυλος, η συμμετοχή των 

παιδιών σε δράσεις είναι πρωτίστως εθελοντική, ενώ και για τους εκπαιδευτικούς πρέπει 

έναντι όλων να προηγούνται η διάθεση και το μεράκι.  
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 Επικαιρότητα για τη σχολική αυτονομία και τυχόν άλλες παρατη-3.1.9

ρήσεις – προτάσεις 

 

Στην τελευταία αυτή ενότητα ζητήθηκε από τους διευθυντές να καταθέσουν τις α-

πόψεις τους σχετικά με ένα πολύ πρόσφατο δημοσίευμα – πρόταση που περιέγραφε το νέο 

Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και (κυρίως) την Παιδαγωγική Αυ-

τονομία της Σχολικής Μονάδας και στο οποίο αποδίδονταν έμφαση στην ενίσχυση αυτο-

νομίας της σχολικής μονάδας. Κλείνοντας τη συζήτηση ζητήθηκε από τους διευθυντές να 

αναφέρουν τυχόν παρατηρήσεις, απόψεις ή προτάσεις που θα ήθελαν να προσθέσουν σχε-

τικά με το θέμα της έρευνας.   

 

Στη 19
η
 Ερώτηση: «Πως αξιολογείτε τη νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδεί-

ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για το νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης 

του εκπαιδευτικού έργου και την Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας 

(δημοσίευση στις 23 Οκτωβρίου 2017 / ανάκτηση στις 18 Νοεμβρίου από 

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/i-protasi-toy-ypoyrgeioy-gia-

neo-diktyo-domon-ypostirixis-toy); η πλειοψηφία των διευθυντών ανέφερε ότι δεν έχει 

γνώση αυτού του δημοσιεύματος και κατά συνέπεια κανένας δεν είχε διαμορφώσει μία ο-

λοκληρωμένη άποψη προκειμένου να την καταθέσει. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυ-

τούς δήλωσαν ότι το συγκεκριμένο κείμενο δεν στάλθηκε στο σχολείο ως εισερχόμενο και 

επομένως δεν αισθάνονται ότι είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν, εάν αυτό απλά δημο-

σιεύθηκε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο.  

Από τους υπόλοιπους διευθυντές που ανέφεραν ρητά ότι γνωρίζουν το κείμενο και 

το περιεχόμενό του οι περισσότεροι δηλώνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ενώ μόλις ένας  

διευθυντής ανέφερε ότι χαρακτηρίζει ως θετική οποιαδήποτε προσπάθεια στοχεύει στην 

αύξηση της αυτονομίας στη σχολική μονάδα. Οι διευθυντές που δήλωσαν επιφυλακτικοί 

επισημαίνουν ότι η αυτονομία είναι μεν καλή και απαραίτητη, αλλά διατυπώνουν ερωτή-

ματα σχετικά με το πώς θα γίνει η μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση στη νέα κα-

τάσταση που περιγράφεται. Μερικοί διευθυντές μικρότερων σχολείων αναρωτιούνται εάν 

δύο σχολεία διαφορετικών μεγεθών στην ίδια περιφερειακή ενότητα θα έχουν τον ίδιο 

βαθμό αυτονομίας, ενώ κάποια άλλοι υπενθυμίζουν ότι όπως σε κάθε εγχείρημα στην ελ-

ληνική εκπαίδευση η θεωρία έχει μεγάλη απόσταση από την πράξη. Τέλος, ιδιαίτερο ενδι-

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/i-protasi-toy-ypoyrgeioy-gia-neo-diktyo-domon-ypostirixis-toy
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/i-protasi-toy-ypoyrgeioy-gia-neo-diktyo-domon-ypostirixis-toy
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αφέρον παρουσιάζει η άποψη ενός διευθυντή, ο οποίος υπενθυμίζει ότι και στην περίπτωση 

αυτής της πρότασης - δημοσιεύματος οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν τα αυτονόη-

τα, δηλαδή «η πρόταση να είναι προσαρμοσμένη στο ελληνικό και τοπικό συγκείμενο και α-

φετέρου οφείλει κανείς πρώτα να διαμορφώσει κατάλληλα το εκπαιδευτικό περιβάλλον και 

μετά να καταθέτει μία ολοκληρωμένη πρόταση προς εφαρμογή» (Δ4).  

 

Στην 20η Ερώτηση: «Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση, άποψη ή πρόταση 

που θα θέλατε να προσθέσετε όσον αφορά την (επαγγελματική) αυτονομία σας;» η 

πλειοψηφία των διευθυντών προχώρησε σε γενικές επιμέρους επισημάνσεις που αφορού-

σαν κυρίως τα εμπόδια τα οποία περιορίζουν την αυτονομία τους και τα ιδιαίτερα ζητήμα-

τα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία τους. Ταυτόχρονα όμως κάποιοι από τους Διευθυντές 

εξέφρασαν ορισμένες σκέψεις και προβληματισμούς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Κά-

ποιοι από τους διευθυντές αναρωτήθηκαν τι θα μπορούσε άραγε να γίνει στην περίπτωση 

που όλοι οι διευθυντές είχαν απόλυτη αυτονομία στο έργο τους. Ενδεικτικά:  

«Θα ήταν λίγο περίεργο εάν υπήρχε απόλυτη αυτονομία… περίεργο με την έννοια ότι 

δεν ξέρουμε τι θα έφτιαχνε το κάθε σχολείο εάν του δινόταν η απόλυτη ελευθερία να κάνει ότι 

νομίζει… και τι θα έδινε… αυτό είναι πράγματι ένα δύσκολο κομμάτι…» (Δ5). 

Αυτός ο προβληματισμός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού προφανώς στην περίπτωση 

αυτή κάθε σχολείο θα αξιοποιούσε με διαφορετικό τρόπο την απόλυτη αυτονομία, αποδί-

δοντας έμφαση σε διαφορετικές προτεραιότητες και εκπαιδευτικά ζητήματα. Κατά συνέ-

πεια όταν μιλούμε γενικά για ένα αυτόνομο σχολείο μπορεί αυτό να έχει διαφορετικά χα-

ρακτηριστικά και προτεραιότητες και επομένως πρέπει να προσδιορίζεται το πλαίσιο πάνω 

στο οποίο θα αξιοποιηθεί η απόλυτη αυτονομία. Για το ζήτημα αυτό ο Φερεντίνος (Δημη-

τρόπουλος, 2016) αναφέρει ότι:  

«η έκφραση Αυτόνομο Σχολείο στερείται ακριβούς περιεχομένου εάν δεν τοποθετηθεί 

εντός ενός εννοιολογικού πλαισίου. Εάν δεν υπάρχει το πλαίσιο τότε η έκφραση Αυτόνομο 

Σχολείο θα μπορούσε να χαρακτηρίζει ένα σχολείο που η έμφαση δίνεται στην εξάντληση με-

γάλου ποσού της ύλης, ή ένα σχολείο που δεν έχει ως στόχο την εξάντληση μιας συγκεκριμέ-

νης ύλης αλλά επικεντρώνεται σε διαδικασίες αποκαλυπτικής μάθησης, επίσης ένα σχολείο με 

πολύ αυστηρό εσωτερικό κανονισμό ή αντίθετα ένα σχολείο με χαλαρούς κανόνες κ.λπ. Επο-

μένως, χρειάζεται και προσδιορισμός του πλαισίου εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η 

αυτονομία» (Δημητρόπουλος, 2016, σ.16). 



100 

 

Ένας άλλος διευθυντής σχολείου που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή θέλησε να 

προχωρήσει σε ένα μικρό απολογισμό της μέχρι σήμερα θητείας του αναλογιζόμενος τη 

σχέση που έχει σήμερα, αλλά και αυτή που θα έχει με τις οντότητες του σχολείου (εκπαι-

δευτικούς, μαθητές, γονείς αλλά και τοπικούς φορείς) μετά από τη λήξη της θητείας του. 

Μέσα από τα λόγια του αναγνωρίζει κανείς την έγνοια και την αγάπη του για το σχολείο 

και το έργο του, το συναισθηματικό δέσιμο και την προσέγγιση που ακολουθεί στη διαχεί-

ριση των σχέσεων του. Δηλώνει ότι αισθάνεται έντονα την αποδοχή όλων προς το πρόσω-

πό του και αυτή είναι η κινητήριος δύναμή του, ενώ ταυτόχρονα δείχνει ότι δίνει μεγάλη 

σημασία στην καλή υστεροφημία του. Ακολουθεί το ενδεικτικό απόσπασμα: 

«…αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μία καλή σχέση μετά που θα φύγω από το 

σχολείο… δεν είναι αυτός ο στόχος μου, ο αυτοσκοπός μου, θέλω να το πιστεύω… όχι μόνο 

με τους συναδέλφους αλλά και με τους γονείς των χωριών από τα οποία έρχονται τα παιδιά 

(είναι πιο οικογενειακό το κλίμα γιατί το σχολείο είναι μικρό) έχω μία καλή σχέση… και με 

τους τοπικούς φορείς, τους θεσμικούς, το Δήμο έχουμε καλή συνεργασία… τώρα θα μου πεις 

τι λέξη είναι το «καλή»; Αισθάνομαι ότι πρώτα απ΄ όλα έχω την αποδοχή τους, είναι σημα-

ντικό αυτό…» (Δ3).    

Ένας ακόμη νέος διευθυντής δηλώνει ξεκάθαρα ότι αναζητά τρόπους να κάνει 

πράγματα εκτός των εγκυκλίων, να ξεφύγει από τις ανελαστικές διατάξεις που εμποδίζουν 

το έργο του, προκειμένου να πετύχει περισσότερα οφέλη για το σχολείο του, υπενθυμίζο-

ντας ότι στη κοινωνία μας «η διακινδύνευση αποτελεί την πηγή των ηθικών αξιών» (Ewald, 

2000). Ακολουθεί το ενδεικτικό απόσπασμα: 

«Είμαι γενικά τύπος που δεν μένω στις πεπατημένες, σε αυτό που θα μου πούνε (ότι 

ισχύει) από τις διαταγές κλπ… είμαι τύπος επαναστατικός (ψάχνω να κάνω πράγματα γύρω 

και έξω ακόμη από τις εγκύκλιους).. μου είπαν ότι είμαι ριψοκίνδυνος, διακινδυνεύω… η 

ηθική άλλωστε είναι διακινδύνευση… διακινδυνεύω με το να μην υπακούω…» (Δ6).  

 

3.2 Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ποσοτικής Έρευνας 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έ-

ρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων του συνόλου των ερωτη-

ματολογίων. Αρχικά παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνοχής τόσο της συνολικής 

κλίμακας επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών (TWA) όσο και των 4 υποκλιμά-
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κων της, που συνιστούν βασικούς τομείς του εκπαιδευτικού έργου. Ακολουθεί η παρουσί-

αση της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης, τόσο των δημογραφικών στοιχείων όσο και 

των μεταβλητών (απλών και σύνθετων) του ερωτηματολογίου, καθώς και οι απαντήσεις 

στα δύο ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.  

Για την επεξεργασία των δεδομένων έγινε υπολογισμός συχνοτήτων και ποσοστών 

για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και μέσων όρων και τυπικών αποκλί-

σεων για τις απλές και σύνθετες μεταβλητές. Επιπλέον, στο 2
ο
 ερευνητικό ερώτημα, που 

αφορά τον έλεγχο ύπαρξης σχέσης μεταξύ των σύνθετων μεταβλητών και των δημογραφι-

κών στοιχείων, μετά από έλεγχο κανονικότητας της κατανομής των σύνθετων μεταβλητών, 

μέσω της εφαρμογής του Shapiro – Wilk test, επιλέχθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις μη 

παραμετρικοί έλεγχοι (Kruskal Wallis και Mann-Whitney test) στο πλαίσιο της επαγωγικής 

στατιστικής ανάλυσης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στο 2
ο
 ερευνητικό ερώτημα ε-

φαρμόστηκαν έλεγχοι ισότητας μέσων τιμών (t-test) και ανάλυσης της διασποράς ή ανάλυ-

σης διακύμανσης (ANOVA).   

 

 Εσωτερική συνοχή εργαλείου - υποεργαλείων ποσοτικής έρευνας  3.2.1

 

Η μέτρηση της εσωτερικής συνοχής των εργαλείων της ποσοτικής έρευνας έγινε με 

το δείκτη α του Cronbach (Cronbach’s Alpha) (Cronbach, 1951), ο οποίος συνιστά έναν 

από τους πιο διαδεδομένους δείκτες ή συντελεστές αξιοπιστίας. Η εσωτερική συνοχή της 

Κλίμακας Επαγγελματικής Αυτονομίας Εκπαιδευτικού (TWA) του Friedman (1999), που 

ενσωματώθηκε στο σύνολό της στο Β΄ μέρος του ερωτηματολογίου για τη μέτρηση της 

πραγματικής - υφιστάμενης επαγγελματικής αυτονομίας των σχολικών διευθυντών Β/θμιας 

εκπαίδευσης, μετρήθηκε τόσο συνολικά όσο και για κάθε ένα από τους 4 παράγοντες – υ-

ποκλίμακές της που συνιστούν τους βασικούς τομείς έργου των σχολικών διευθυντών (δι-

δασκαλίας και αξιολόγησης, λειτουργίας του σχολείου, επαγγελματικής ανάπτυξης, ανά-

πτυξης προγραμμάτων σπουδών). Διαπιστώθηκε ότι στη συγκεκριμένη έρευνα ολόκληρη η 

κλίμακα TWA είχε α= 0.85, ενώ αντίστοιχα οι 4 υποκλίμακες της TWA είχαν α= 0.73, α= 

0.63, α=0.86 και α=0.85 αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.  
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Πίνακας 5: Δείκτες εσωτερικής συνοχής για την κλίμακα TWA και τις υποκλίμακές 

της (Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών Διευθυντών) 

Εργαλείο α του 

Cronbach 

Επαγγελματική Αυτονομία Διευθυντών - τομέας Διδασκαλίας και Αξιολόγησης 0.73 

Επαγγελματική Αυτονομία Διευθυντών - τομέας Λειτουργίας του σχολείου 0.63 

Επαγγελματική Αυτονομία Διευθυντών - τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης 0.86 

Επαγγελματική Αυτονομία Διευθυντών - τομέας Προγραμμάτων Σπουδών 0.85 

Συνολική Κλίμακα (Πραγματικής) Επαγγελματικής Αυτονομίας Διευθυντών 0.85 

 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 20 εμπόδια αυτονομίας στο Α΄ μέρος του ερω-

τηματολογίου, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις της ποιοτικής έρευνας που προηγήθη-

κε, είχαν α= 0.86. 

 

 Περιγραφική στατιστική ανάλυση δείγματος  3.2.2

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος αφορούν 

το φύλο, την ηλικία, τις σπουδές, τον τύπο και το μέγεθος της σχολικής μονάδας, τα έτη 

τόσο της συνολικής προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση όσο και της υπηρεσίας τους ως σχολι-

κών διευθυντών, καθώς και την περιοχή του σχολείου με βάση τον πληθυσμό της. Στον 

Πίνακα 6 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά όλων 

των παραπάνω δημογραφικών χαρακτηριστικών.    

Από τους 68 σχολικούς διευθυντές Β/θμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έ-

ρευνα το 55,9% είναι άνδρες και το 44,1% γυναίκες. Η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών 

(67,6%) έχουν ηλικία από 51-60 ετών, ενώ ακολουθεί με ποσοστό 26,5% η ηλικιακή ομά-

δα από 41-50 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη την ανώτερη βαθμίδα σπουδών και τους επιμέ-

ρους συνδυασμούς αυτών διαπιστώθηκε ότι το 64,7% των διευθυντών έχουν μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης (αθροιστικά οι 3 κατηγορίες του πίνακα με MSc), το 19,1% ανέφεραν 

ως ανώτερη βαθμίδα σπουδών το βασικό τους πτυχίο, το 13,2% έχουν διδακτορικό δίπλω-

μα, ενώ σχεδόν το 12% του δείγματος έχει Β’ πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ.  
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Πίνακας 6: Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών  

(πλήθος συμμετεχόντων σχολικών Δ/ντων = 68) 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά  Συχνότητα  Ποσοστό  

Φύλο   

Άνδρας 38 55.9% 

Γυναίκα 30 44.1% 

Ηλικία   

41 έως 50 18 26.5% 

51 έως 60 46 67.6% 

Μεγαλύτερος από 60 4 5.9% 

Σπουδές (ανώτερη βαθμίδα σπουδών)   

Βασικό Πτυχίο 13 19.1% 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) 37 54.4% 

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 9 13.2% 

Βασικό Πτυχίο και Β΄ Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 2 3.0% 

MSc και Β΄ Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 6 8.8% 

Β' Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) 1 1.5% 

Τύπος Σχολικής Μονάδας   

Δημόσιο Γυμνάσιο 39 57.4% 

Δημόσιο Λύκειο 29 42.6% 

Μέγεθος Σχολικής Μονάδας (αριθμός μαθητών)   

Λιγότεροι από 150 28 41.2% 

151-250 19 27.9% 

Περισσότεροι από 250 21 30.9% 

Έτη Συνολικής Προϋπηρεσίας   

έως 10 έτη 1 1.5% 

11-15 έτη 3 4.4% 

16-20 έτη 11 16.2% 

21-25 έτη 17 25.0% 

Περισσότερα από 25 έτη 36 52.9% 

Έτη Υπηρεσίας ως Διευθυντής   

1-5 έτη 35 51.5% 

6-10 έτη 21 30.9% 

11-15 έτη 7 10.3% 
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Περισσότερα από 15 έτη 5 7.3% 

Περιοχή Σχολείου (βάση πληθυσμού)   

Αγροτική (έως 25.000) 31 45.6% 

Ημιαστική (25.000 έως 100.000) 18 26.5% 

Αστική (πάνω από 100.000) 19 27.9% 

 

Αναφορικά με τον τύπο της σχολικής μονάδας στον οποίο υπηρετούν οι διευθυντές 

προέκυψε ότι το 57,4% υπηρετεί σε δημόσιο γυμνάσιο και το 42,6% σε δημόσιο λύκειο. 

Εξετάζοντας ειδικότερα και το μέγεθος της σχολικής μονάδας (με κριτήριο των αριθμό των 

μαθητών της) το 41,2% των διευθυντών υπηρετούν σε σχολεία με λιγότερους από 150 μα-

θητές, ενώ σχεδόν το 31% υπηρετούν αντίστοιχα σε πολύ μεγάλες σχολικές μονάδες (με 

περισσότερους από 250 μαθητές). Όσον αφορά τη συνολική προϋπηρεσία τους στην εκ-

παίδευση λίγο περισσότεροι από τους μισούς διευθυντές (52,9%) υπηρετούν περισσότερα 

από 25 έτη, ενώ το 25% των διευθυντών ανέφερε ότι υπηρετεί συνολικά από 21 – 25 έτη. 

Οι διευθυντές του δείγματος είναι στην πλειοψηφία τους (51,5%) σχετικά νέοι σχολικοί 

διευθυντές, αφού υπηρετούν στη θέση αυτή από 1-5 έτη, ενώ το 30,9% ανέφεραν ότι υπη-

ρετούν τη δημόσια εκπαίδευση ως διευθυντές 6-10 έτη συνολικά. Τέλος, εξετάζοντας την 

περιοχή στην οποία ανήκει το σχολείο (με κριτήριο τον πληθυσμό της) προέκυψε ότι το 

45,6% των διευθυντών υπηρετούν σε αγροτική περιοχή (έως 25.000 κατοίκους), ενώ οι υ-

πόλοιποι διευθυντές σχεδόν ισομοιράζονται ανάμεσα σε αστικές (πάνω από 100.000 κα-

τοίκους και ημιαστικές περιοχές (25.001 - 100.000 κατοίκους) με ποσοστά 27,9% και 

26,5% αντίστοιχα.  

 

 Περιγραφική στατιστική ανάλυση μεταβλητών 3.2.3

 

Στην ενότητα αυτή αρχικά παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική ανάλυση που 

αφορά τους μέσους όρους (Μ.Ο.) και τις τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των μεταβλητών του 

Α΄ μέρους του ερωτηματολογίου, οι οποίες προέκυψαν από τις συνεντεύξεις της ποιοτικής 

έρευνας που προηγήθηκε.  

Στην 1
ο
 ερώτηση του Α΄ μέρους του ερωτηματολογίου οι σχολικοί διευθυντές στη 

μεγάλη τους πλειοψηφία (67,6%) δήλωσαν ότι διατηρούν σχεδόν καθημερινή επικοινωνία 

με συναδέλφους διευθυντές άλλων σχολείων, συζητώντας ζητήματα για τη γενικότερη λει-

τουργία του σχολείου. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό το Άτυπο Δίκτυο Πληροφό-
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ρησης Σχολικών Διευθυντών αισθάνονται ότι υποστηρίζονται καλύτερα στο έργο τους και 

υπερβαίνουν επιμέρους εμπόδια αυτονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας το βαθμό 

στον οποίο εκτιμούν ότι υποστηρίζεται το έργο τους σε κάθε ένα από τους 4 τομείς του έρ-

γου τους (χρήση πενταβάθμιας κλίμακας), προέκυψε ότι κατά μέσο όρο υποστηρίζονται σε 

υψηλό βαθμό σε ζητήματα λειτουργίας - διαχείρισης του σχολείου (Μ.O.=3,70 και 

Τ.Α.=0,93) και σε μέτριο προς χαμηλό βαθμό στους υπόλοιπους τομείς και ειδικότερα σε 

ζητήματα Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.O.=2,62 και Τ.Α.=1,21),  Επαγγελματι-

κής Ανάπτυξης (Μ.O.=2,57 και Τ.Α.=1,04) και Διδασκαλίας και Αξιολόγησης (Μ.O.=2,30 

και Τ.Α.=0,91). Επιπλέον, οι σχολικοί διευθυντές εκτιμούν ότι το μικρό μέγεθος (ως προς 

το πλήθος των μαθητών) ενός σχολείου δεν επηρεάζει την αυτονομία του Διευθυντή στο 

έργο του (Μ.O.=4,18 και Τ.Α.=1,28, με χρήση επταβάθμιας κλίμακας). 

 

Πίνακας 7: Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση κυριότερων Εμποδίων Αυτονομίας στο 

έργο των σχολικών διευθυντών (μέσοι όροι κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης)  

Εμπόδια  Μ.Ο. Τ.Α. 

Απουσία Γραμματειακής Υποστήριξης (διοικητικού προσωπικού) 4.28 1.01 

Οικονομική Πολιτική προς τα Σχολεία (Δήμοι-Σχολικές Επιτροπές) 4.25 0.98 

Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε./ Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Τροποποιήσεις 4.24 0.90 

Γραφειοκρατία 4.18 0.86 

Μετακινήσεις εκπαιδευτικών (σε 2 ή περισσότερα σχολεία) 4.18 0.91 

Πολυνομία 4.12 0.91 

Έλλειψη Υποστηρικτικού Προσωπικού 4.00 1.09 

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ/ Καθορισμός Αριθμού Τμημάτων (όριο 25-28) 3.97 1.05 

Λειτουργικά Προβλήματα Αίθουσας 3.84 1.07 

Αδυναμία Υλοποίησης Αυτόνομων Δράσεων (εντός σχολείου) 3.81 1.06 

Απαγόρευση Πρόσληψης-Απόλυσης Προσωπικού 3.69 1.30 

Απουσία Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 3.68 0.98 

Αυστηρό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) 3.65 1.03 

Έλλειψη Διδακτικού Προσωπικού 3.57 1.14 

Αδυναμία Αυτόνομης Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (εντός σχολείου) 3.47 1.24 

Υλοποίηση Προγρ/των Επιμόρφωσης (μεγάλα αστικά κέντρα & κλήρωση) 3.44 1.20 

Περικοπές Μισθών Υποστηρικτικού Προσωπικού Σχολείων 3.37 1.29 

Κατευθυντικές Εγκύκλιοι Υλοποίησης Δράσεων (π.χ. θεματική εβδ/μάδα) 3.26 1.05 

Απροθυμία Εκπαιδευτικών 3.26 1.09 

Μη επαρκής υποστήριξη αιτημάτων από Β/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης 2.97 1.13 

Εμπόδια (συνολικός Μ.Ο.) 3.76 1.06 

   



106 

 

Ο Πίνακας 7 περιλαμβάνει τους μέσους όρους (Μ.Ο.), κατά φθίνουσα σειρά κατά-

ταξης, και την τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των μεταβλητών που αφορούν τα 20 κυριότερα ε-

μπόδια, τα οποία περιορίζουν την αυτονομία του Διευθυντή στο έργο του, σύμφωνα με την 

ποιοτική έρευνα που προηγήθηκε. Σε γενικές γραμμές, οι σχολικοί διευθυντές δήλωσαν 

(χρήση πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert με 1=«Καθόλου» και 5=«Πάρα Πολύ») ότι το 

σύνολο των αναφερόμενων εμποδίων περιορίζουν πολύ την αυτονομία τους (Συνολικός 

Μ.Ο.=3,76 και Τ.Α.=1,06). Ειδικότερα, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7 προέκυψαν 3 

σχεδόν ισοδύναμες ομάδες εμποδίων με «πάρα πολύ» σημαντικά, «πολύ» σημαντικά και 

«αρκετά» σημαντικά εμπόδια για την αυτονομία των διευθυντών. 

Ανάμεσα στα πάρα πολύ σημαντικά εμπόδια ξεχωρίζουν η Απουσία Γραμματεια-

κής Υποστήριξης (διοικητικού προσωπικού) (Μ.Ο.=4,28 και Τ.Α.=1,01), η Οικονομική 

Πολιτική προς τα Σχολεία όπως αυτή διαμορφώνεται πλέον μέσω των Δήμων και των Σχο-

λικών Επιτροπών (Μ.Ο.=4,25 και Τ.Α.=0,98), οι Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που αφορούν τις 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις αυτών (Μ.Ο.=4,24 και 

Τ.Α.=0,90), η Γραφειοκρατία (Μ.Ο.= 4,18 και Τ.Α.=0,86), καθώς και οι Μετακινήσεις εκ-

παιδευτικών σε 2 ή περισσότερα σχολεία (Μ.Ο.=4,18 και Τ.Α.=0,91). Ακολούθως στα πο-

λύ σημαντικά εμπόδια περιλαμβάνονται οι Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για τον Καθορισμός του 

Αριθμού των Τμημάτων (όριο 25-28 μαθητών) σε κάθε σχολείο (Μ.Ο.=3,97 και 

Τ.Α.=1,05), τα Λειτουργικά Προβλήματα των Αιθουσών Διδασκαλίας (Μ.Ο.=3,84 και 

Τ.Α.=1,07), η Αδυναμία Υλοποίησης Αυτόνομων Δράσεων εντός του σχολείου (όπως π.χ. 

η καθιέρωση 1-2 εκτεταμένων διαλειμμάτων για συνεργασία μαθητών και επίσκεψη στη 

βιβλιοθήκη κ.α.) (Μ.Ο.=3,81 και Τ.Α.=1,06), η Απαγόρευση Πρόσληψης – Απόλυσης εκ-

παιδευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού (Μ.Ο.=3,69 και Τ.Α.=1,30), καθώς και η 

Απουσία Προγραμμάτων Επιμόρφωσης (Μ.Ο.=3,68 και Τ.Α.=0,98). Τέλος στην ομάδα με 

τα αρκετά σημαντικά εμπόδια για την αυτονομία τους οι σχολικοί διευθυντές περιλαμβά-

νουν την Αδυναμία Αυτόνομης Διοργάνωσης ενημερωτικών Εκδηλώσεων εντός του σχο-

λείου (Μ.Ο.=3,47 και Τ.Α.=1,24), η Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης με τους πε-

ριορισμούς που υφίστανται σήμερα (μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα & κλήρωση συμμετε-

χόντων) (Μ.Ο.=3,44 και Τ.Α.=1,20), καθώς και οι Περικοπές Μισθών του Υποστηρικτικού 

Προσωπικού των Σχολείων (Μ.Ο.=3,37 και Τ.Α.=1,29). 

Εκτός από τα εμπόδια που αναφέρθηκαν ζητήθηκε από τους σχολικούς διευθυντές 

να καταγράψουν (σε πεδίο κειμένου - text / ανοικτή μη υποχρεωτική ερώτηση) τυχόν άλλα 
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εμπόδια, τα οποία εκτιμούν από την εμπειρία τους ή αισθάνονται ότι περιορίζουν αισθητά 

την αυτονομία τους. Ένας σημαντικός αριθμός διευθυντών (20,6%) ανέφερε, μεταξύ άλ-

λων, πρόσθετα εμπόδια όπως: α) η μη εφαρμογή, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, της νομο-

θεσίας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το σχολικό διευθυντή, β) η κακή νοο-

τροπία και συμπεριφορά εκπαιδευτικών (ασυνέπεια, διαρκής άσκηση κριτικής, άρνηση ε-

φαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων / κανονισμών του σχολείου) και η παραμονή τους στο 

σχολείο μόνο όσο διαρκεί το διδακτικό τους ωράριο (διευκρινίζεται ότι η εκτίμηση του ε-

ρευνητή είναι ότι το εμπόδιο αυτό εντάσσεται στα ήδη υφιστάμενα εμπόδια του Πίνακα 7 

και ειδικότερα στο εμπόδιο «Απροθυμία Εκπαιδευτικών»), γ) ο συγκεντρωτικός χαρακτή-

ρας του εκπαιδευτικό συστήματος και τα παρελκόμενά του, όπως ο χρόνος που πρέπει να 

αφιερώνουν οι σχολικοί διευθυντές για να επιλύουν αυτονόητα θέματα, κυρίως οικονομικά 

και δευτερευόντως λειτουργικά, δ) η μη καλή συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης, εξαιτίας της άγνοιας των νόμων και του παραγοντισμού στην τοπική κοινωνία 

(ψηφοθηρία) / η σχολική επιτροπή δεν λειτουργεί σύμφωνα με την υπάρχουσα Υπουργική  

Απόφαση και ε) το ασαφές και δυσκίνητο πλαίσιο υποστήριξης των εξωσχολικών υποστη-

ρικτικών δομών (Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης & Υποστήριξης – ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 

Κοινωνικές Υπηρεσίες Αυτοδιοίκησης) σε θέματα προβληματικής, παραβατικής συμπερι-

φοράς μαθητών.  

Σε μία ακόμη ανοικτή, μη υποχρεωτική, ερώτηση ζητήθηκε από τους σχολικούς δι-

ευθυντές να αναφέρουν (ενδεικτικά) πόσα χρήματα διατίθενται σε ετήσια βάση από το Δή-

μο της περιοχής για τη σχολική τους μονάδα, μέσω της αντίστοιχης Σχολικής Επιτροπής, 

καθώς από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι 

σχολεία με όμοια χαρακτηριστικά λαμβάνουν από τους δήμους που ανήκουν, μέσω της 

Σχολικής Επιτροπής τους, διαφορετικό ύψος ενίσχυσης. Το 45,6% των σχολικών διευθυ-

ντών είτε δεν απάντησε, είτε δήλωσε ότι δε γνωρίζει για διάφορους λόγους (ενδεικτικά α-

νέφεραν ότι υπάρχει συστέγαση με άλλα σχολεία και δεν μπορεί να γίνει καταμερισμός 

πόρων ανά σχολείο ή ότι η Σχολική Επιτροπή δεν τους ενημερώνει, ή/και ότι η διαδικασία 

χρηματοδότησης μέσω Σχολικής Επιτροπής είναι αδιαφανής και ότι δεν εφαρμόζεται η νο-

μοθεσία) είτε έκανε ένα γενικό σχόλιο, χωρίς όμως οι διευθυντές να αναφερθούν τελικά σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Από τις αναφορές των υπόλοιπων σχολικών διευθυντών 

διαπιστώθηκε ότι και στους δύο τύπους σχολείων (δημόσια γυμνάσια και λύκεια) τα χρη-

ματικά ποσά που διατίθενται σε ετήσια βάση από τους Δήμους, μέσω των Σχολικών Επι-
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τροπών, διαφέρουν σημαντικά ακόμη και μεταξύ ίδιου μεγέθους σχολείων (με βάση των 

αριθμό των μαθητών) σε ανάλογου τύπου περιοχές (αστικές ή ημιαστικές ή αγροτικές). Ει-

δικότερα, διαπιστώθηκε ότι η ετήσια αυτή χρηματοδότηση στα μικρά γυμνάσια (με λιγότε-

ρους από 150 μαθητές) κυμαίνεται από 500€ - 8.000€ (1 γυμνάσιο αναφέρει ποσό 12.000€ 

και αξιολογείται ως ακραία τιμή), ενώ στα μεσαία και μεγάλα γυμνάσια η αντίστοιχη χρη-

ματοδότηση κυμαίνεται από 1.500€ - 9.000€ (ποσά από 20.000€ - 30.000€ σε 2 γυμνάσια 

αξιολογούνται ως ακραίες τιμές). Αντίστοιχα στα μικρά δημόσια λύκεια (με λιγότερους 

από 150 μαθητές), αναφέρονται ποσά που κυμαίνονται από 400€ – 12.000€ (1 λύκειο ανα-

φέρει ποσό 30.000€ και αξιολογείται ως ακραία τιμή), ενώ στα μεσαία και μεγάλα λύκεια, 

αν και το δείγμα δεν είναι σε πλήθος ικανοποιητικό, υπάρχει η ένδειξη ότι τα αντίστοιχα 

ποσά κυμαίνονται από 1000€ – 15.000€ (ποσά 20.000€ και 25.250€ σε 2 λύκεια αξιολο-

γούνται ως ακραίες τιμές).  

Στις 2 τελευταίες ερωτήσεις του Α΄ μέρους του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από 

τους σχολικούς διευθυντές να αναφέρουν (χρήση πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert με 

1=«Καθόλου» και 5=«Πάρα Πολύ»): α) το βαθμό στον οποίο επιθυμούν πλήρη αυτονομία 

(με αντίστοιχα αυξημένη λογοδοσία) σε 8 συγκεκριμένα και κρίσιμα ζητήματα καθημερι-

νής λειτουργίας του σχολείου και β) το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι αποκεντρώνουν 

την εξουσία τους ή αλλιώς παρέχουν την αυτονομία που έχουν ως σχολικοί διευθυντές 

προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. Για την πρώτη από τις παραπάνω ερωτήσεις, 

διαπιστώθηκε (Πίνακας 8) ότι οι διευθυντές επιθυμούν σε πολύ μεγάλο βαθμό (Μ.Ο. που 

κυμαίνονται από 4,44 έως 4,04) να έχουν πλήρη αυτονομία στη Διοργάνωση εκδηλώσεων 

μέσα στη σχολική μονάδα, στην Επιλογή Προσωπικού Γραμματειακής Υποστήριξης, στην 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων, καθώς και στην Οικονομική Διαχείριση του σχολεί-

ου τους.  

Αντίστοιχα, οι διευθυντές επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό (Μ.Ο. που κυμαίνονται από 

3,96 έως 3,53) να έχουν πλήρη αυτονομία στις Τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών στα σχο-

λεία τους στην έναρξη του σχολικού έτους, στην Επιλογή Υποστηρικτικού Προσωπικού, 

καθώς και στη Διαμόρφωση του Α.Π.Σ.. 
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Πίνακας 8: Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση – βαθμός επιθυμίας σχολικών διευθυ-

ντών για πλήρη αυτονομία σε επιμέρους ζητήματα καθημερινής λειτουργίας του σχο-

λείου (μέσοι όροι κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης) 

Ζητήματα καθημερινής λειτουργίας του σχολείου Μ.Ο. Τ.Α 

Διοργάνωση εκδηλώσεων (εντός σχολείου) 4.44 0.78 

Επιλογή Προσωπικού Γραμματειακής Υποστήριξης 4.19 1.19 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων 4.04 0.87 

Οικονομική Διαχείριση του Σχολείου 4.04 1.09 

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (το Σεπτέμβριο) 3.96 1.22 

Επιλογή Υποστηρικτικού Προσωπικού 3.82 1.29 

Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) 3.53 1.01 

Επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού 3.34 1.51 

Ζητήματα καθημερινής λειτουργίας (συνολικός Μ.Ο.) 3.92 1.12 

 

Τέλος, οι σχολικοί διευθυντές δήλωσαν ότι παρέχουν αυτονομία στους εκπαιδευτι-

κούς του σχολείου τους σε πολύ υψηλό βαθμό (Μ.Ο. που κυμαίνονται από 3,97 έως 3,71) 

και έμφαση πρωτίστως στον τομέα της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης, στην Ανάπτυξη 

Προγραμμάτων Σπουδών (και Α.Π.Σ.)  και στην Επαγγελματική Ανάπτυξη και σε μέτριο 

βαθμό (Μ.Ο.= 3,22 και Τ.Α.= 0,96) στις Λειτουργίες του Σχολείου και στο γενικότερο δι-

οικητικό τους έργο. 

 

 Περιγραφική στατιστική ανάλυση σύνθετων μεταβλητών – 1
ο
 Ε-3.2.4

ρευνητικό Ερώτημα 

 

Στην ενότητα αυτή ακολουθεί η αντίστοιχη περιγραφική στατιστική ανάλυση των 

μεταβλητών του Β΄ μέρους (κλίμακα TWA του Friedman, 1999) του ερωτηματολόγιου, η 

οποία στην ουσία απαντά στο 1ο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή στην αποτύπωση των υφι-

στάμενων – πραγματικών επιπέδων αυτονομίας των σχολικών διευθυντών Β/θμιας εκπαί-

δευσης σε κάθε μία από τις 4 περιοχές – τομείς του εκπαιδευτικού τους έργου, μέσα από 

την κλίμακα TWA. Η ανάλυση αυτή γίνεται με τη βοήθεια των τεσσάρων σύνθετων μετα-

βλητών που υπολογίστηκαν από το μέσο όρο των αντίστοιχων μεταβλητών κάθε μίας από 

τις 4 υποκλίμακες (της TWA) – βασικούς τομείς του έργου των σχολικών διευθυντών (δι-

δασκαλίας και αξιολόγησης, λειτουργίας του σχολείου, επαγγελματικής ανάπτυξης, ανά-
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πτυξης προγραμμάτων σπουδών). Ειδικότερα, προέκυψαν οι ακόλουθες σύνθετες μεταβλη-

τές: 

 Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών Διευθυντών στον τομέα της Διδα-

σκαλίας και Αξιολόγησης (συνολική), από το μέσο όρο των μεταβλητών 1.1 έως και 

1.10 της αντίστοιχης υποκλίμακας της TWA, 

 Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών Διευθυντών στον τομέα της Λει-

τουργίας του σχολείου (συνολική), από το μέσο όρο των μεταβλητών 2.1 έως και 2.7 

της αντίστοιχης υποκλίμακας της TWA, 

 Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών Διευθυντών στον τομέα της Επαγ-

γελματικής Ανάπτυξης (συνολική), από το μέσο όρο των μεταβλητών 3.1 έως και 3.6 

της αντίστοιχης υποκλίμακας της TWA, 

 Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών Διευθυντών στον τομέα της Ανά-

πτυξης Προγραμμάτων Σπουδών (συνολική), από το μέσο όρο των μεταβλητών 4.1 έως 

και 4.8 της αντίστοιχης υποκλίμακας της TWA. 

 

Πίνακας 9: Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Σύνθετων Μεταβλητών – Πραγματική 

Επαγγελματική Αυτονομία Δ/ντων στους 4 βασικούς τομείς του έργου τους  

Σύνθετες Μεταβλητές  Μ.Ο. Τ.Α. Ασυμμετρία Κύρτωση 

Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Δ/ντων           

στον τομέα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης  
3.76 0.54 .269 -.218 

Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Δ/ντων                

στον τομέα Λειτουργίας του Σχολείου          
2.77 0.73 .091 -.621 

Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Δ/ντων                   

στον τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης              
2.89 1.02 -.164 -1.090 

Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Δ/ντων             

στον τομέα Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών              
2.86 0.76 .113 -.268 

 

 

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τους μέσους όρους (Μ.Ο.), την τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 

την ασυμμετρία (Skewness) και την κύρτωση (Kurtosis) της κατανομής των νέων σύνθε-

των μεταβλητών που αφορούν την Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία των σχολικών 

διευθυντών Β/θμιας εκπαίδευσης σε κάθε ένα από τους 4 βασικούς τομείς του έργου τους.  

Διευκρινίζεται ότι στο Β΄ μέρος του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ως κλίμακα απα-
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ντήσεων η προτεινόμενη από τον Friedman (1999) πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert με 

1= «Ποτέ», 2= «Μερικές Φορές», 3= «Αναποφάσιστος», 4= «Συχνά», 5= «Πάντα». 

Από τον Πίνακα 9 προκύπτει ότι οι σχολικοί διευθυντές παρουσιάζουν, κατά μέσο 

όρο, υψηλά επίπεδα πραγματικής επαγγελματικής αυτονομίας στον τομέα της Διδασκαλίας 

και Αξιολόγησης (Μ.Ο. = 3,76 και Τ.Α. = 0,54) και μάλιστα με μικρή σχετικά τυπική από-

κλιση, δηλαδή με έντονα συγκεντρωμένες τις απαντήσεις των διευθυντών γύρω από το μέ-

σο όρο. Μελετώντας ειδικότερα τις επιμέρους μεταβλητές της 1
ης

 υποκλίμακας της TWA 

φαίνεται ότι στον τομέα της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης οι διευθυντές διαθέτουν υψηλή 

αυτονομία στις αποφάσεις τους σχετικά με τον τρόπο εργασίας στην τάξη (Μ.Ο. = 4,35 και 

Τ.Α.=0,73), τον καθορισμό τόσο των κριτηρίων των τεστ και της βαθμολόγησης στις δια-

δικασίες αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών (Μ.Ο. = 4,28 και Τ.Α.=0,84), όσο και 

των πρακτικών τεχνικών για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών (Μ.Ο. = 4,19 και 

Τ.Α.=0,83). Αντίθετα, στον ίδιο τομέα αξίζει να επισημανθεί ότι διαπιστώθηκαν χαμηλά 

επίπεδα αυτονομίας των σχολικών διευθυντών όσον αφορά την πρόσθεση ή αφαίρεση 

γνωστικών αντικειμένων στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών  (Μ.Ο. = 2,19 και Τ.Α.=1,15). 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι σχολικοί διευθυντές παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 

μέτρια επίπεδα αυτονομίας σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου (Μ.Ο. = 

2,77 και Τ.Α. = 0,73). Πιο συγκεκριμένα, στις επιμέρους μεταβλητές της 2
ης

 αυτής υποκλί-

μακας οι διευθυντές δήλωσαν μέτρια επίπεδα αυτονομίας κυρίως όσον αφορά στις αποφά-

σεις που λαμβάνουν σχετικά με: α) το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων του σχολείου 

(M.O.= 3,19 και Τ.Α.=1,43), β) τη σύνθεση των μαθητών στις τάξεις και γ) τον προγραμ-

ματισμό του σχολικού προϋπολογισμού (M.O.=3,46 και T.A.=1,57). Στις δύο τελευταίες 

μεταβλητές παρατηρήθηκε ιδιαίτερα υψηλή τυπική απόκλιση, δηλαδή οι απαντήσεις των 

διευθυντών εκτείνονταν σημαντικά (υπάρχει μεγάλο εύρος τιμών) γύρω από το μέσο όρο.  

Σχεδόν αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους άλλους δύο βασικούς τομείς έργου των 

σχολικών διευθυντών, αφού τόσο στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης (Μ.Ο. = 2,89 

και Τ.Α. = 1,02) όσο και στον τομέα της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών (Μ.Ο. = 2,86 

και Τ.Α. = 0,76) οι συμμετέχοντες κατά μέσο όρο παρουσιάζουν μέτρια επίπεδα πραγματι-

κής επαγγελματικής αυτονομίας. Ειδικότερα, στα ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης οι 

διευθυντές δήλωσαν μέτρια επίπεδα αυτονομίας σχεδόν σε όλες τις αντίστοιχες μεταβλητές 

της 3
ης

 υποκλίμακας της TWA. Ενδεικτικά ανέφεραν ότι έχουν μέτρια αυτονομία σχετικά 

με τις αποφάσεις: α) για τα γενικά κριτήρια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Μ.Ο. = 
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3,03 και Τ.Α. = 1,37), και β) για τον τόπο και το χρόνο της επιμόρφωσης. Η εικόνα όμως 

διίσταται στις μεταβλητές που αφορούν τον τομέα ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές κατά μέσο όρο δήλωσαν υψηλό επίπεδα αυτο-

νομίας όσον αφορά: α) τη δημιουργία, διαχείριση και εμπλουτισμό του προγράμματος και 

των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων (Μ.Ο.=3,72 και Τ.Α.=0,98) και  β) την ανάπτυξη 

μοναδικών θεμάτων για τον εμπλουτισμό των ποικίλων δραστηριοτήτων των μαθητών 

(Μ.Ο.=3,66 και Τ.Α.=0,86). Αντίθετα, για τον ίδιο τομέα, οι διευθυντές κατά μέσο όρο δή-

λωσαν χαμηλό επίπεδα αυτονομίας όσον αφορά κυρίως την εισαγωγή αλλαγών και τροπο-

ποιήσεων στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών (Μ.Ο.=1,75 και Τ.Α.=1,16). 

 

 Επαγωγική στατιστική ανάλυση μεταβλητών – 2
ο
 Ερευνητικό 3.2.5

Ερώτημα 

 

Το 2ο ερευνητικό ερώτημα αφορά τον έλεγχο ύπαρξης σχέσης ανάμεσα στις 4 σύν-

θετες μεταβλητές, που εκφράζουν τα συνολικά πραγματικά επίπεδα επαγγελματικής αυτο-

νομίας των σχολικών διευθυντών στις υποκλίμακες της TWA, και στα δημογραφικά χαρα-

κτηριστικά του δείγματος (φύλο, ηλικία κ.α.). Από την εφαρμογή του Shapiro-Wilk test 

που προηγήθηκε για τον έλεγχο της κανονικότητας της κατανομής διαπιστώθηκε ότι η κα-

τανομή ορισμένων σύνθετων μεταβλητών διαφέρει από την κανονική κατανομή και κατά 

συνέπεια σε αυτές τις σύνθετες μεταβλητές έγιναν μη παραμετρικά τεστ όπως, κυρίως, το 

Kruskal-Wallis (K-W) αλλά και το Mann-Whitney (M-W) test (όπου αυτό απαιτήθηκε), 

στο πλαίσιο της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις έγιναν               

έλεγχοι ισότητας μέσων τιμών (t-test) και ανάλυσης της διασποράς ή ανάλυσης διακύμαν-

σης (ANOVA), ανάλογα και πάλι με το πλήθος των κατηγοριών κάθε δημογραφικού χαρα-

κτηριστικού. 

Διευκρινίζεται ότι για καθαρά πρακτικούς λόγους οι 4 σύνθετες μεταβλητές των 

αντίστοιχων υποκλιμάκων της TWA θα συμβολίζονται αντίστοιχα με F1, F2, F3 και F4. 

Ειδικότερα, ως F1 θα συμβολίζεται η Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών 

Διευθυντών στον τομέα της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης, ως F2 θα συμβολίζεται η 

Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών Διευθυντών στον τομέα της Λειτουργίας 

του σχολείου, F3 θα συμβολίζεται η Πραγματική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών Δι-

ευθυντών στον τομέα της Επαγγελματικής Ανάπτυξης και F4 θα συμβολίζεται η Πραγμα-
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τική Επαγγελματική Αυτονομία Σχολικών Διευθυντών στον τομέα της Ανάπτυξης Προ-

γραμμάτων Σπουδών.  

Όπως προέκυψε από το σύνολο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του 2
ου

 ερευνητικού ερωτήματος δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

πραγματική επαγγελματική αυτονομία των διευθυντών σε κανένα από τους 4 βασικούς το-

μείς του έργου τους όσον αφορά: α) την Ηλικία των διευθυντών, β) τις Σπουδές τους, γ) τα 

Έτη Συνολικής Προϋπηρεσίας τους και δ) την Περιοχή του Σχολείου που υπηρετούν. Αντί-

θετα, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην πραγματική επαγγελματική αυτο-

νομία των σχολικών διευθυντών, τόσο σε ζητήματα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης (F1) για 

το Φύλο και τον Τύπο Σχολικής Μονάδας όσο και σε ζητήματα Επαγγελματικής Ανάπτυ-

ξης (F3) για το Μέγεθος του Σχολείου και τα Έτη Υπηρεσίας του Διευθυντή (προϋπηρεσία 

ως διευθυντή η αλλιώς Διευθυντική εμπειρία). Στον Πίνακα 10 που ακολουθεί παρουσιά-

ζονται μόνο για τις τελευταίες αυτές περιπτώσεις, στις οποίες προέκυψαν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές, τα είδη των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέ-

σματά τους.  

Ειδικότερα, από τον έλεγχο ισότητας μέσων τιμών (t-test) που πραγματοποιήθηκε 

ανάμεσα στο φύλο και την πραγματική επαγγελματική αυτονομία σε ζητήματα Διδασκαλί-

ας και Αξιολόγησης (F1) διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=.016 < 0.05), η 

οποία οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες διευθύντριες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπε-

δα αυτονομίας στη Διδασκαλία και Αξιολόγηση (Μ.Ο.= 3,93) από τους άνδρες συναδέλ-

φους τους (M.O.=3,62).     

Επιπλέον, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=.041 < 0.05) από ανά-

λογο t – test με το οποίο εξετάστηκε εάν οι απόψεις των σχολικών διευθυντών των γυμνα-

σίων και των λυκείων διαφοροποιούνται αναφορικά με την πραγματική τους αυτονομία σε 

ζητήματα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης (F1). Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγο-

νός ότι οι διευθυντές γυμνασίων (M.O.=3,87) δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα πραγματικής 

αυτονομίας σε ζητήματα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης από τους συναδέλφους τους στα 

λύκεια (M.O.=3,60). 

Εφαρμόζοντας ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), ανάμεσα στο μέγεθος της σχολι-

κής μονάδας (με βάση τον συνολικό αριθμό των μαθητών της) και την πραγματική αυτο-

νομία των σχολικών διευθυντών σε ζητήματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (F3), διαπιστώ-

θηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (F(2,65)=3,489 και p=0,036 < 0,05), η οποία φαίνεται 
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να οφείλεται στο γεγονός ότι οι διευθυντές των πολύ μεγάλων σχολείων (με περισσότερους 

από 250 μαθητές) δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα πραγματικής αυτονομίας σε ζητήματα ε-

παγγελματικής ανάπτυξης από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε μικρά σχολεία 

(λιγότερους από 150 μαθητές).  

 

Πίνακας 10: Επαγωγική Στατιστική Ανάλυση – Αποτελέσματα Παραμετρικών και μη 

Παραμετρικών Ελέγχων με στατιστικά σημαντικές διαφορές  

Δημογραφικά  

Χαρακτηριστικά 
F1 F3 Έλεγχος 

Φύλο t= -2.480  df= 66 και  

p= 0.016 < 0.05 
/ t-test 

Τύπος Σχολικής Μονάδας    t= 2.088  df= 66 και  

p= 0.041 < 0.05 
/ t-test 

Μέγεθος Σχολικής Μονάδας                            

(αριθ. μαθητών) / 
F(2,65) = 3.489 και 

p=0.036 < 0.05 
ANOVA 

Έτη Υπηρεσίας Διευθυντή / 

 

(K-W) με x
2
=9.149 και 

p=0.027 < 0.05  

και (M-W) με Ζ= -2.792 

και p=0.020 < 0.05  

 

    

(Kruskal-Wallis  

και Mann-

Whitney tests) 

 

 

Τέλος, κάνοντας Kruskal – Wallis test διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφο-

ρά (p=0,027 < 0,05) ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες των ετών υπηρεσίας των διευθυ-

ντών (διευθυντικής εμπειρίας) ως προς την πραγματική αυτονομία τους σε ζητήματα Επαγ-

γελματικής Ανάπτυξης (F3). Από την περαιτέρω μελέτη (Mann-Whitney tests) των ζευγών 

συγκρίσεων (Pairwise Comparisons) των ομάδων των ετών υπηρεσίας των διευθυντών (δι-

ευθυντικής εμπειρίας) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα: α) στην 1
η
 και 

3
η
 ομάδα (p=0,014 < 0,05), β) στη 2

η
 και 3

η
 ομάδα (p=0,003 < 0,05) και γ) στη 3

η
 και 4

η
 

ομάδα (p=0,025 < 0,05), δηλαδή η 3
η
 ομάδα που αφορά τους σχολικούς διευθυντές με 11 – 

15 χρόνια διευθυντικής εμπειρίας διαφοροποιείται σημαντικά από όλες τις άλλες ομάδες.  
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Γράφημα 1: Θηκόγραμμα (Box-Plot) ανεξάρτητων δειγμάτων του Kruskal–Wallis test 

 

Πιο συγκεκριμένα, από το θηκόγραμμα (Box-Plot) ανεξάρτητων δειγμάτων του 

Kruskal – Wallis test (Independent-Samples Kruskal-Wallis Test) φαίνεται ότι σχεδόν το 

σύνολο των διευθυντών με 11-15 συνολικά έτη διευθυντικής εμπειρίας δηλώνουν υψηλό-

τερα επίπεδα πραγματικής αυτονομίας σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης (F3) από 

όλους τους άλλους συναδέλφους τους, δηλαδή τους σχετικά νέους διευθυντές με αντίστοι-

χη εμπειρία 1-5 έτη, τους διευθυντές με 6-10 έτη, καθώς και τους συναδέλφους τους με πε-

ρισσότερα από 15 έτη αντίστοιχης εμπειρίας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά η συζήτηση για τα αποτελέσμα-

τα των δύο ερευνών που προηγήθηκαν και τα αντίστοιχα συμπεράσματα που προέκυψαν, η 

χρησιμότητα τους, οι περιορισμοί - αδυναμίες των συγκεκριμένων ερευνών, καθώς και οι 

μελλοντικές προεκτάσεις τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

 

Συζήτηση – Συμπερασματικές Παρατηρήσεις και Μελλοντικές 

Προεκτάσεις  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών (ποιοτικής και 

ποσοτικής) αναφορικά με την επαγγελματική αυτονομία των σχολικών διευθυντών – ηγε-

τών της Β/θμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τέλος, αναφέρονται τόσο η χρησιμότητα και 

οι περιορισμοί αυτής της ερευνητικής προσπάθειας όσο και ορισμένες προτάσεις για μελ-

λοντικές έρευνες. 

 

4.1 Συζήτηση – Συμπερασματικές Παρατηρήσεις  

 

Η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο να ερευνήσει τις απόψεις των σχολικών διευ-

θυντών Β/θμιας εκπαίδευσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής τους 

αυτονομία στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο, καθώς και το βαθμό – επίπεδο αυτής  

στους 4 βασικούς τομείς του έργου τους, σύμφωνα με την Κλίμακα Επαγγελματικής Αυτο-

νομίας Εκπαιδευτικού (TWA) του Friedman (1999). Στο σημείο αυτό κρίνεται χρήσιμο να 

διευκρινιστεί ότι τα ευρήματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας με ημι-

δομημένες συνεντεύξεις βασίστηκαν κυρίως στις προσωπικές αντιλήψεις κι εμπειρίες των 

συμμετεχόντων. 

Από την ανάλυση και την ερμηνεία αυτών των αντιλήψεων προέκυψε αρχικά ότι 

στην πλειοψηφία οι διευθυντές φαίνεται ότι ακολουθούν το Δημοκρατικό ή/και το Συμμε-

τοχικό στυλ ηγεσίας, δηλώνοντας ότι αισθάνονται το σχολείο ως μία «οικογένεια», στο ο-

ποίο προτεραιότητά τους είναι η ανθρώπινη επικοινωνία και ευαισθησία και η δημοκρατι-

κή διοίκηση. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ότι αφενός δεν διατυπώνουν μεγαλεπήβολα 

σχέδια και οράματα για τα σχολεία τους, πιθανόν εξαιτίας της παρατεταμένης πλέον κρί-

σης στη χώρα, και ότι αφετέρου θεωρούν πρωταρχικής σημασίας το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας που έχουν οι μαθητές για το σχο-

λείο, καθώς και τη λειτουργία του σχολείου σε λιγότερο πιεστικούς χρόνους. Τόσο το στυλ 
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ηγεσίας όσο και οι γενικότερες φιλοδοξίες για τα σχολεία τους ταυτίζονται σε σημαντικό 

βαθμό με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας (Bush, 

2010 · Leithwood κ.α., 2006 ·  Μαμάκου 2017 · Πασιαρδής, 2012) και την ολοένα και με-

γαλύτερη αναγνώριση της σημαντικότητας του χρόνου που διατίθεται εκτός της αίθουσας 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας (π.χ. διαλείμματα) στη βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών (OECD, 2017). 

Αναφορικά με το χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την ε-

πιρροή του στο γενικότερο έργο του σύγχρονου σχολικού διευθυντή η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων εκτιμά ότι το σύστημα είναι «σαφώς ή καθαρά συγκεντρωτικό» και ταυτό-

χρονα «ελεγκτικό» σε όλα σχεδόν τα σχολικά ζητήματα (διοίκησης, ζητήματα ύλης κ.α). 

Αρκετοί διευθυντές φαίνεται τελικά ότι περιορίζονται σημαντικά στο έργο τους, αφού στην 

ουσία δηλώνουν ότι μετατρέπονται σε γραμματείς και διεκπεραιωτές με ελάχιστα περιθώ-

ρια ευελιξίας. Ως αποτέλεσμα, αισθάνονται ότι οι δυνατότητες παρεμβάσεων στα σχολεία 

τους είναι σε ελάχιστα και συχνά δευτερεύοντα σχολικά ζητήματα. Οι ως άνω απόψεις των 

σχολικών διευθυντών επιβεβαιώνουν, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, την πληθώρα των 

αντίστοιχων βιβλιογραφικών αναφορών (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008 · Ευρωπαϊκή Μονάδα 

Ευρυδίκη, 2008  · Κουτούζης, 2012 · Μαυρογιώργος, 1999 · Ο.Ο.Σ.Α., 2011 · Στραβάκου, 

2003 · Υφαντή 2011) για τον περιοριστικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του εκπαιδευτι-

κού συστήματος.  

Επιπλέον, από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι οι σχολικοί διευθυ-

ντές - ηγέτες δείχνουν αφενός μεν να γνωρίζουν ικανοποιητικά την έννοια της επαγγελμα-

τικής αυτονομίας τους, αφού χρησιμοποίησαν εκφράσεις (όπως βαθμοί ελευθερίας, περι-

θώρια ελιγμών κ.α.), οι οποίες ανήκουν στα κοινά σημεία ή σημεία σύγκλισης (Strong, 

2012) των περισσότερων ορισμών της αυτονομίας. Αφετέρου δε, αναγνωρίζουν τη σημα-

ντικότητας της αυτονομίας και στους 4 βασικούς τομείς του έργου τους, κατά τη σχετική 

κλίμακα TWA του Friedman (1999), αλλά οι περισσότεροι φαίνεται να εκτιμούν ότι είναι 

πρωτίστως σημαντική στον 1
ο
 τομέα της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης, στον οποίο όμως 

υπογραμμίζουν ότι αυτή πρέπει να συνοδεύεται και με αντίστοιχη αυτονομία – ευελιξία 

στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Α.Π.Σ.). Παρά το γεγονός ότι θα περίμενε, ίσως, 

κανείς στην περίπτωση των διευθυντών να αναγνωριστεί πρωτίστως η σημαντικότητα του 

2
ου

  τομέα, που αφορά στις Λειτουργίες του σχολείου, η ως άνω εκτίμηση τους δικαιολο-

γείται σε μεγάλο βαθμό, αφού σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι εκπαιδευτικοί, γενικότερα, 
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αποδίδουν μεγαλύτερη έμφαση πρωτίστως στην παιδαγωγική αυτονομία, στην οποία οι 

ίδιοι συνήθως αναφέρουν ότι έχουν σε υψηλό βαθμό (Blase & Kirby, 2009 · Ευρωπαϊκή 

Μονάδα Ευρυδίκη, 2008 · Pearson & Moomaw, 2005· Strong, 2012) και δευτερευόντως 

στην οργανωσιακή αυτονομία.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με τα 

εμπόδια που περιορίζουν την αυτονομία στο έργο τους, τις πηγές τους καθώς και τους τρό-

πους με τους οποίους οι ίδιοι καταφέρνουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό να τα υπερ-

βούν ή αποφύγουν. Ειδικότερα, ανάμεσα στα σημαντικότερα εμπόδια αναγνωρίζουν την 

πολυνομία, τη γραφειοκρατία (π.χ. χρονοβόρα αποκατάσταση ζημιών, διοργάνωση, εκτός 

του σχολείου, μίας απλής ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης - Δημητρόπουλος, 2016), το 

ανελαστικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), την αδυναμία αυτόνομης, από το 

Διευθυντή πρόσκλησης ομιλητών σε εκδήλωση εντός του σχολείου, τις μετακινήσεις εκ-

παιδευτικών σε 2 ή περισσότερα σχολεία, την απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης ή την 

υλοποίησή τους μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα και με κλήρωση, την οικονομική πολιτική 

προς τα σχολεία, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και 

την απουσία γραμματειακής υποστήριξης (διοικητικού προσωπικού). Τα εμπόδια αυτά 

προέρχονται κυρίως από το κράτος, την ίδια τη σχολική κοινότητα αλλά και την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τους φορείς, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και σε ανάλογες περιπτώσεις 

εμποδίων άλλων ερευνών και αναφορών (Αdamowski, κ.ά., 2007 · Δημητρόπουλος, 2016  

· Gray & Streshly, 2008).  

Η μεγάλη πλειοψηφία των σχολικών διευθυντών δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν τα 

εμπόδια αυτά είτε με την προσωπική τους ικανότητα να αποκομίζουν οφέλη για το σχολείο 

τους μέσα από μία διαδικασία προσέγγισης ατόμων και θεσμών (διαπροσωπικές σχέσεις), 

είτε μέσα από τις επικοινωνίες τους με ένα Άτυπο Δίκτυο Πληροφόρησης Σχολικών Διευ-

θυντών. Ειδικότερα το τελευταίο, για το οποίο μάλιστα προέκυψαν ορισμένα εξαιρετικά 

ενδιαφέρονται ποιοτικά στοιχεία, φαίνεται να είναι στην ουσία ένα ιδιαίτερα αποτελεσμα-

τικό εργαλείο πληροφόρησης καλών πρακτικών, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης συνερ-

γειών. Επιπλέον είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένο στο τοπικό συγκείμενο (context) και τις 

ιδιαιτερότητές του, προκειμένου οι διευθυντές να καλύψουν τις ελλείψεις (π.χ. επιμόρφω-

σης), και τις αστοχίες (πολυνομία, γραφειοκρατία) του εκπαιδευτικού μας συστήματος και 

να άρουν επιμέρους περιορισμούς, στο πλαίσιο της άσκησης του ρόλου τους στη σχολική 

κοινότητα. Η επιλογή της αξιοποίησης των διαπροσωπικών σχέσεων φαίνεται να σχετίζε-
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ται με την εμπειρία του σχολικού διευθυντή και την αντίληψη που έχει ως προς τις δυνατό-

τητες ευελιξίας τους (Αdamowski κ.ά., 2007 ·  Cole, 2011 · Hughes, 1975 · Little, 1990, 

όπ. αναφ. στην Καρακώστα, 2013), ενώ και η ύπαρξη ανάλογων δικτύων (άτυπων ή/και 

τυπικών) αλληλεπίδρασης και πληροφόρησης μεταξύ σχολικών ηγετών διαπιστώθηκε σε 

ένα βαθμό και από άλλες ανάλογες έρευνες (Horng, Klasik & Loeb, 2009 · Rodriguez & 

Hovde, 2002) σε άλλες χώρες. 

Αναφορικά με τη σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης των σχολικών διευθυ-

ντών με την επαγγελματική τους αυτονομία σχεδόν όλοι τους αναγνώρισαν ότι οφείλουν 

να ενισχύουν και να επικαιροποιούν συνεχώς τα εφόδιά τους, όχι μόνο τα γνωστικά αλλά 

και τα συναισθηματικά, με σκοπό την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα πολύπλοκων πλέον ζη-

τημάτων που δημιουργούνται στα σύγχρονα σχολεία. Ωστόσο, όμως, όλοι ανεξαιρέτως οι 

συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η πλήρης απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους 

ίδιους, από τις αρμόδιες δομές του Υπουργείου, συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην προσπά-

θειά τους να αναπτυχθούν επαγγελματικά και ιδιαίτερα γι’ αυτούς που δεν υπηρετούν σε 

μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπρόσθετα, υπογράμμισαν ότι τόσο αυτοί όσο και οι εκπαιδευτι-

κοί του σχολείου τους φροντίζουνε πλέον να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν από μόνοι 

τους. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να ενισχύσουν την αυτονομία και τα περιθώρια 

ελιγμών τους, οι διευθυντές φαίνεται να εκτιμούν ως ιδιαίτερα χρήσιμες, μεταξύ άλλων, τις 

θεματικές ενότητες επιμόρφωσης για τη διαχείριση κρίσεων – συγκρούσεων, τη διαχείριση 

σχέσεων και συναισθημάτων, τα διοικητικά, οικονομικά και λειτουργικά θέματα της σχο-

λικής μονάδας, καθώς και τη διαχείριση – αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιβεβαιώθηκε, ιδιαίτερα στις μέρες μας και σε διεθνές 

επίπεδο, η σημαντικότητα της ενίσχυσης της επαγγελματικής αυτονομίας των διευθυντών, 

(Caldwell, 2016 · Cole, 2011 · Fullan, 2011 · Hamilton Associates, 2015) μέσα από την 

επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση, η οποία απουσίαζε αδικαιολόγητα πριν την πα-

ρατεταμένη ύφεση και συνεχίζει, όπως φαίνεται, να απουσιάζει μέχρι σήμερα στη χώρα 

μας, αλλά και σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017a · Μαμάκου, 2017 · 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010 · Παπαναούμ, 1995 · Στραβάκου, 2003 · Τσαρούχα, 2017 · 

Χατζηπαναγιώτου, 2003). Αντίστοιχα επιβεβαιώνεται και η χρησιμότητα των προτεινόμε-

νων θεματικών ενοτήτων επιμόρφωσης στην προσπάθεια ενίσχυσης της αυτονομίας των 

σχολικών ηγετών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010).   
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Οι σχολικοί διευθυντές φαίνεται επίσης να αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό ότι η αυ-

τονομία τους επηρεάζεται όχι μόνο από τις συνεργασίες με προϊστάμενες αρχές και δομές, 

αλλά και από τους διευθυντές άλλων συνεργαζόμενων σχολείων, καθώς και από όλες ανε-

ξαιρέτως τις οντότητες της σχολικής του μονάδας (γονείς, εκπαιδευτικούς – σύλλογο διδα-

σκόντων και μαθητές). Σε γενικές γραμμές δείχνουν να συγκλίνουν στην άποψη ότι σε όλες 

τις συνεργασίες τους διαχειρίζονται τις καταστάσεις όπως αυτές έχουν, παίρνουν τόσο από 

τις δομές/υπηρεσίες όσο και από τις οντότητες (τοπική κοινωνία, γονείς και μαθητές) ό,τι 

αυτές τους δίνουν, αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς τους και τα ελλείμματα αυτονομίας 

και στη δική τους περίπτωση. Ταυτόχρονα, προσπαθούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν 

(π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις, Άτυπο Δίκτυο Πληροφόρησης Διευθυντών κ.α.) να πορευ-

θούν και να διεκπεραιώσουν το έργο τους στις σχολικές τους μονάδες, χωρίς να παραπο-

νούνται για τις ελλείψεις του συστήματος εκπαίδευσης. Η στάση τους αυτή είναι σε ένα 

βαθμό αντίστοιχη τόσο με τη γενικότερη στάση των διευθυντών στην έρευνα των Ada-

mowski κ.ά., 2007, σύμφωνα με την οποία οι διευθυντές παρά τους περιορισμούς που α-

ντιμετωπίσουν καθημερινά στο έργο τους αισθάνονται ότι μπορούν, έως ένα βαθμό, να α-

σκήσουν αποτελεσματική σχολική ηγεσία, όσο και με τις απόψεις των Μαυρογιώργου, 

(1999) και Κουτούζη, 2012, σύμφωνα με τις οποίες οι διευθυντές μπορούν να αξιοποιή-

σουν στο μέτρο του εφικτού τη σχετική τους αυτονομία.   

Επιπρόσθετα, όλοι οι διευθυντές ανέφεραν ότι εργάζονται ομαδικά με όλα τα μέλη 

του σχολικού οργανισμού, επιβεβαιώνοντας το δημοκρατικό και συνεργατικό στυλ ηγεσίας 

τους και ότι παρέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό αυτονομία και παρακίνηση σε όλα τα μέλη 

του σχολικού οργανισμού. Ορισμένοι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι δεν επιθυμούν πά-

ντοτε όλοι οι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως, ενώ όσοι 

τελικά τις αναλαμβάνουν σχεδόν πάντοτε ζητούν καθοδήγηση. Παρά το γεγονός ότι από 

τις απαντήσεις τους οι περισσότεροι διευθυντές φαίνεται πράγματι να παρέχουν αυτονομία 

και παρακίνηση σε όλους ανεξαιρέτως του τομείς του εκπαιδευτικού έργου, ένας σημαντι-

κός αριθμός διευθυντών δείχνει να διαφοροποιείται αισθητά. Οι διευθυντές αυτοί φαίνεται 

να παρέχουν μεν αυτονομία και παρακίνηση, αλλά μόνο στο αμιγώς παιδαγωγικό και διδα-

κτικό αντικείμενο του σχολείου και όχι στο διοικητικό – οργανωσιακό τομέα του σχολείου. 

Κατά συνέπεια, οι διευθυντές αυτοί θεωρήθηκε ότι δεν αποκεντρώνουν πραγματικά μέρος 

της εξουσίας τους, αφού σύμφωνα με τον Strong (2012) οι διευθυντές οφείλουν προς την 

κατεύθυνση αυτή να συμπεριλάβουν τους εκπαιδευτικούς σε επιμέρους σχολικές αποφά-
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σεις που προσφέρονται για την άσκηση κοινής εξουσίας, προτείνοντας ειδικότερα τόσο τα 

οικονομικά του σχολείου και τον τομέα επαγγελματικής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η απρο-

θυμία ορισμένων εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως είναι 

βέβαιο ότι υφίσταται σε σημαντικό βαθμό, καθώς επιβεβαιώνεται από παλαιότερες αλλά 

και νεότερες έρευνες – βιβλιογραφικές αναφορές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017a · Fraser & 

Sorenson, 1992, όπ. αν. στο Moomaw, 2005 · Χατζηπαναγιώτου,  2003).   

Αναφορικά με τη γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους μέσα στη 

σχολική κοινότητα, οι περισσότεροι διευθυντές αισθάνονται πως είναι πολύ καλά ενημε-

ρωμένοι στο αντικείμενό τους, ενώ ταυτόχρονα παραδέχθηκαν ότι δεν είναι απολύτως βέ-

βαιοι αν τελικά οι εκπαιδευτικοί τους είναι αντίστοιχα ενημερωμένοι. Οι διευθυντές ανα-

γνωρίζουν, σε κάθε περίπτωση, ότι οι ίδιοι οφείλουν πρωτίστως να θέτουν τις διατάξεις 

αυτές υπόψη των εκπαιδευτικών του σχολείου τους. Τα ευρήματα αυτά ταυτίζονται σε με-

γάλο βαθμό με αντίστοιχα ευρήματα παλαιότερων ερευνών (Στραβάκου, 2003 · Χατζηπα-

ναγιώτου, 2003).     

Οι διευθυντές στην πλειοψηφία τους φαίνεται να επιθυμούν την ενίσχυση της αυτο-

νομίας τους στο 2ο τομέα των Λειτουργιών (διαχείρισης) του Σχολείου, ενώ αρκετοί εκτι-

μούν ότι η αυτονομία τους πρέπει να ενισχυθεί στον 1
ο
 τομέα της Διδασκαλίας και Αξιολό-

γησης, συνοδευόμενη με αντίστοιχη ενίσχυση αυτονομίας στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών (ΑΠΣ). Η τελευταία άποψη ήταν κυρίαρχη σε προηγούμενη ερώτηση, όταν τέθη-

κε αντίστοιχο ζήτημα για τη σημαντικότητα της αυτονομίας ανά τομέα εκπαιδευτικού έρ-

γου. Στην ουσία, παρατηρείται μία μικρή μετατόπιση των διευθυντών προς την προτεραιό-

τητα ενίσχυσης της αυτονομίας του 2
ου

 τομέα, δηλαδή των Λειτουργιών (διαχείρισης) του 

Σχολείου, έναντι του 1
ου

 τομέα της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης. Αυτή είναι πιθανό να 

συμβαίνει γιατί οι διευθυντές αισθάνονται πλέον ότι ανάμεσα στους δύο αυτούς τομείς του 

έργου τους ο 2
ος

 τομέας είναι αυτός με τη συγκριτικά μικρότερη δυνατότητα ελιγμών – αυ-

τονομίας, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι θεωρούν πιο σημαντικό τον 1
ο
 τομέα, εξαιτίας του 

γενικότερου σκοπού του σχολείου. 

Συζητώντας, επιπλέον, μέσα από δύο υποθετικά σενάρια – παραδείγματα πλήρους 

αυτονομίας, τα πλεονεκτήματα και τα ρίσκα από την αύξηση της σχολικής αυτονομίας στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα, η πλειοψηφία των διευθυντών φάνηκε να εστιάζει περισσότερο 

στα ρίσκα και λιγότερο στα πλεονεκτήματά τους. Οι διευθυντές αναγνώρισαν μεν ότι η αύ-

ξηση της αυτονομίας και στα δύο παραδείγματα (να καθορίζουν οι ίδιοι εξ’ ολόκληρου είτε 
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τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού είτε την οικονομική διαχείριση του σχολείου 

τους) παρέχει τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας σε επιμέρους διοικητικά, λειτουργικά και 

εκπαιδευτικά ζητήματα και της ευκολίας όσον αφορά την οικονομική διαχείριση (ταχύτερη 

αποκατάσταση βλαβών κ.α.). Ταυτόχρονα όμως διέκριναν ποικίλα προβλήματα, συγκρού-

σεις, προστριβές και εμπάθειες με εκπαιδευτικούς και μέλη της τοπικής κοινωνίας όσον 

αφορά το 1
ο
 παράδειγμα και αντίστοιχα τον ορατό κίνδυνο η οικονομική αυτοτέλεια να 

μην αξιοποιηθεί με αντικειμενικά κριτήρια και προς όφελος του σχολείου και να εξαρτάται 

από μελλοντικές διατάξεις και κριτήρια. Παρά το γεγονός ότι μέσα από τη σχολική νομο-

θεσία οι διευθυντές δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, και επομένως καμία αυτονομία, όσον 

αφορά στην πρόσληψη και απόλυση διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού, όλοι υ-

πογράμμισαν ξεκάθαρα ότι επιθυμούν μεν να αναλάβουν αυξημένες ευθύνες και μεγαλύτε-

ρη λογοδοσία, αλλά μέχρις ένα συγκεκριμένο σημείο, αποποιούμενοι σε κάθε περίπτωση 

ρητά και ξεκάθαρα την πλήρη αυτονομία και αυτενέργεια στο ζήτημα αυτό. Ταυτόχρονα, 

όμως και παρά τους σοβαρούς φόβους και επιφυλάξεις, στην πλειοψηφία τους δηλώνουν 

ότι θα επιθυμούσαν να είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την οικονομική διαχείριση του 

σχολείου τους, και κατά συνέπεια θα αναλάμβαναν για το ζήτημα αυτό τις αυξημένες ευ-

θύνες και αντίστοιχα την αυξημένη λογοδοσία που τους αναλογεί. Από τα παραπάνω ευ-

ρήματα προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι τα σενάρια που συζητήθηκαν συνιστούν πραγ-

ματικότητα σε πολλές χώρες (Αdamowski κ.ά., 2007 · Caldwell, 2016 · Cole, 2011 · Ham-

ilton Associates, 2015) στην Ελλάδα οι σχολικοί ηγέτες μάλλον διευκολύνονται από τον 

απρόσωπο και συγκεντρωτικό χαρακτήρα των προσλήψεων από τη μεριά του Υπουργείου. 

Αντίθετα οι ίδιοι, διαχειριζόμενοι σε καθημερινή βάση την υποχρηματοδότηση των σχο-

λείων τους και τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα από τις Σχολικές Επι-

τροπές και τους τοπικούς φορείς, φαίνεται να δηλώνουν πλέον πρόθυμοι και αισθάνονται 

ότι μπορούν με τις ικανότητές τους να ανταποκριθούν στην εξ’ ολοκλήρου οικονομική δια-

χείριση του σχολείου τους.  

Οι περισσότεροι διευθυντές εκφράζουν διαφορετικές απόψεις, αναφορικά με τις 

υποστηρικτικές δράσεις που απαιτούνται προκειμένου η ωφέλεια της αυξημένης αυτονομί-

ας να μετακυλήσει στους μαθητές. Οι δράσεις που προτείνονται είναι κυρίως άυλες και η 

αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι αυτές πρέπει να στηρίζονται σε ένα συνολικότερο μεσο-

πρόθεσμο σχεδιασμό, να υλοποιούνται σταδιακά, προκειμένου να απλοποιούν επιμέρους 

σχολικές διαδικασίες και να προσελκύουν πραγματικά το ενδιαφέρον του μαθητή. Ανάμε-
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σα σε αυτές ξεχωρίζουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η οργάνωση των υποστη-

ρικτικών δομών του σχολείου, η παρακολούθηση σεμιναρίων που αφορούν τη διαχείριση 

της αυτονομίας από τη μεριά του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, καθώς και η περαιτέρω 

βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών. Οι διευθυντές προτείνουν υποστηρικτικές δράσεις 

που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη συνολική ικανότητα του σχολείου να διαχειριστεί 

την αυτονομία του (Cole, 2011), ενώ ταυτόχρονα δίνουν, μεταξύ άλλων, έμφαση στη βελ-

τίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής εμπειρίας των μαθητών (Ham-

ilton Associates, 2015).  

Επιπρόσθετα, οι διευθυντές στην πλειοψηφία τους ανέφεραν ότι σε γενικές γραμμές 

δεν ασκούν τον ηγετικό τους ρόλο διαφορετικά απ΄ ότι στο παρελθόν. Οι περισσότεροι πα-

ραδέχονται ότι το έργο τους έχει γίνει πλέον πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στο παρελθόν, ενώ 

οι υπόλοιποι δηλώνουν απλά ότι αυξήθηκε το μέγεθος του έργου τους. Όλα τα παραπάνω 

τα αποδίδουν τόσο στην πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ όλων των οντοτήτων της 

σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) και στα αυξημένα κοινωνικά προ-

βλήματα (π.χ. οικογενειακή βία, γονείς σε διάσταση κ.α.), όσο και στα κυριότερα κρατικά 

εμπόδια στην αυτονομία όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία και η ανελαστική σχολική 

νομοθεσία. Σημαντική επίσης είναι και η παραδοχή αναφορικά με την ουσιαστική υποστή-

ριξη που παρέχει στο έργο των διευθυντών η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε.. 

Σχεδόν απόλυτη ταύτιση των απόψεων των διευθυντών φαίνεται να υπάρχει στο 

χρόνο που αφιερώνουν και τις προτεραιότητες που αποδίδουν στους 4 σημαντικότερους 

τομείς του έργου τους. Όλοι αναγνωρίζουν, όπως ίσως ήταν αναμενόμενο, ότι κατανέμουν 

τον συντριπτικά μεγαλύτερο χρόνο τους στο 2
ο
 τομέα των Λειτουργιών (διαχείρισης) του 

Σχολείου, με αποτέλεσμα να διαθέτουν αντίστοιχα λιγότερο χρόνο τόσο για το σημαντικό 

1
ο
 τομέα της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης, όσο και για τους άλλους δύο τομείς που μοι-

ράζουν το χρόνο που τους απομένει. Φαίνεται ότι τελικά αποδίδουν το μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου τους στον τομέα Λειτουργιών (διαχείρισης) του Σχολείου, εξαιτίας των συνε-

χώς αυξανόμενων απαιτήσεων στα αντίστοιχα ζητήματα, που οφείλονται πρωτίστως στην 

πολυνομία και στη γραφειοκρατία. Αξίζει να επισημανθεί ότι αυτά τα αποτελέσματα για 

την κατανομή χρόνου των σχολικών ηγετών είναι σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τα αποτε-

λέσματα της έρευνας των Horng κ.α., (2009), για τη συσχέτιση της χρήσης του χρόνου των 

Διευθυντών με τη Σχολική Αποτελεσματικότητα. 
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 Επιπλέον, ζητήθηκε από τους διευθυντές να αναφέρουν εάν ο υφιστάμενος βαθμός 

αυτονομίας τους επηρεάζει (ενισχύει ή αποδυναμώνει) ή όχι την άσκηση της εξουσίας τους 

σε 7 σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα. Μία βασική διαπίστωση είναι ότι όταν οι διευθυ-

ντές δηλώνουν ότι η υφιστάμενη αυτονομία τους επηρεάζει την άσκηση εξουσίας του σε 

κάποιο εκπαιδευτικό ζήτημα, αυτό μεταφράζεται κυρίως ως αποδυνάμωση παρά ως ενί-

σχυση της επιρροής τους στα σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα που τέθηκαν προς συζή-

τηση. Συνοπτικά φαίνεται ότι οι σχολικοί διευθυντές έχουν: 

 μάλλον ελάχιστη έως καθόλου επιρροή (δηλώνουν ότι η άσκηση της εξουσίας τους  

σαφώς αποδυναμώνεται) όσον αφορά στα ζητήματα της «Εφαρμογής και υλοποίησης 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.)», της «Διαμόρφωσης στρατηγικής 

για τη μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής», της «Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών» και των «Συνεργασιών (Εξωστρέφεια) με εξωτερικούς τοπικούς 

φορείς», αφού φαίνεται να αισθάνονται ότι είτε δεν μπορούν να παρεκκλίνουν 

(Α.Π.Σ.), είτε δεν εισακούονται (Διαμόρφωση Στρατηγικής), είτε δεν υποστηρίζονται 

από την πολιτεία (Επαγγελματική Ανάπτυξη), είτε εμποδίζονται από τη γραφειοκρατία 

και το συγκεντρωτισμό (Εξωστρέφεια), 

 κάποιας μορφής επιρροή που όμως αισθάνονται ότι αποδυναμώνεται σημαντικά στα 

ζητήματα της «Συνολικότερης Αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών» και στις 

«Μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου», α-

φού είτε απλά ακολουθούν εγκυκλίους και οδηγίες και αναγκάζονται ή πιέζονται άτυπα 

να μην αξιολογούν με βάση τις διατάξεις αυτές, είτε αντίστοιχα ο χαρακτήρας των νέ-

ων μορφών διδασκαλίας είναι ανέφικτος λόγω του αυστηρού πλαισίου των Α.Π.Σ. σε 

συνδυασμό με τα επιμέρους λειτουργικά προβλήματα των αιθουσών και του πιεστικού 

ωραρίου διδασκαλίας. 

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι οι απόψεις των διευθυντών διαφοροποιούνται (συ-

νήθως είτε αποδυναμώνονται είτε δεν επηρεάζονται) σε ζητήματα όπως η «Συνολικότερη 

Αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού», η «Διαχείριση καθημερινών λειτουργικών ζη-

τημάτων» και η «Ενσωμάτωση της καινοτομίας στα έργο και τις δράσεις εκπαιδευτικών 

και μαθητών», ίσως γιατί, πρωτίστως στα ζητήματα αυτά, κυριαρχεί το υποκειμενικό στοι-

χείο (ασαφές πλαίσιο αξιολόγησης, διάθεση υπερβάσεων αυτονομίας όταν οι περιστάσεις 

το απαιτούν κ.α.) και παίζει σημαντικό ρόλο το κλίμα, οι συνέργειες ανάμεσα στους εκπαι-

δευτικούς και η γενικότερη σχολική κουλτούρα.  
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Ακόμα, στην πλειοψηφία τους οι διευθυντές αναφέρουν ότι η επιρροή τους δεν ε-

πηρεάζεται όσον αφορά στα ζητήματα της «συνεργασίας με το σύλλογο γονέων και κηδε-

μόνων» και της «παρακίνησης τόσο του έργου των εκπαιδευτικών όσο και των προσπα-

θειών των μαθητών», αφού αυτά θεωρούν ότι εξαρτώνται κυρίως από τα συναισθηματικά 

εφόδιά τους και τα γενικότερα εφόδια που πρέπει να έχει ένας σχολικός ηγέτης στο χαρα-

κτήρα του και στο τρόπο προσέγγισης ανθρώπων και καταστάσεων. 

Από την τελευταία θεματική ενότητα της ποιοτικής έρευνας φαίνεται ότι οι σχολι-

κοί διευθυντές στην πλειοψηφία τους δεν είχαν γνώση του δημοσιεύματος (σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή) για τη νέα πρόταση του Υπουργείου, που αφορούσε μεταξύ άλλων 

και την Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας και επομένως δεν είχαν αντίστοι-

χα διαμορφωμένη άποψη. Τέλος, ανάμεσα στα γενικότερα συμπερασματικά σχόλια και τις 

παρατηρήσεις των διευθυντών από τις συνεντεύξεις ξεχώρισε το ζήτημα της οικονομικής 

πολιτικής προς τα σχολεία και ειδικότερα των διαθέσιμων για τα σχολεία χρημάτων, μέσω 

των σχολικών επιτροπών τους. Από την πορεία των συζητήσεων διαπιστώθηκε μία γενι-

κευμένη δυσαρέσκεια ως προς το ζήτημα αυτό. Ειδικότερα, φαίνεται να προκύπτει ότι τo 

ύψος αυτών των χρημάτων διαφέρει τελικά σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και 

μεταξύ σχολείων που έχουν εντελώς ανάλογα χαρακτηριστικά, ενώ συχνά σε περιπτώσεις 

συστέγασης σχολείων τα ποσά που δικαιούνται τα σχολεία μέσω των Σχολικών Επιτροπών 

είναι πολύ μικρότερα. Ειδικότερα, μέσα από τις συζητήσεις διαπιστώθηκε ότι κάποια σχο-

λεία με αντίστοιχα χαρακτηριστικά στην Περιφερειακή Ενότητα Α έχουν στη διάθεσή τους 

έως και 2000€ για κάθε 3μηνο, ενώ σχολεία με αντίστοιχα χαρακτηριστικά σε άλλη Περι-

φερειακή Ενότητα αναφέρθηκαν σε ποσά συνολικού ύψους 500 – 1700€ για το σύνολο της 

σχολικής χρονιάς. Και ενώ, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, κανένας διευθυντής δεν 

δηλώνει ικανοποιημένος από τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για το σχολείο του μέσω των 

Σχολικών Επιτροπών, η διαφοροποίηση αυτή για την οποία είναι πρωτίστως υπεύθυνοι οι 

κατά τόπους Δήμοι φαίνεται να δημιουργεί τεράστιο ζήτημα ανισότητας και διακριτικής 

μεταχείρισης σχολείων και παιδιών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ταυτόχρονα, 

από τις απόψεις των διευθυντών προκύπτει ότι ο γενικότερος ρόλος της Σχολικής Επιτρο-

πής, ως συλλογικό όργανο, ξεκίνησε έχοντας ως βασικό μέλημα τα έργα επισκευής και συ-

ντήρησης των σχολικών μονάδων και στην πορεία του χρόνου δείχνει να έχει εξελιχθεί σε 

ένα όργανο που μάλλον εμποδίζει, περιορίζει, εκνευρίζει και σε κάθε περίπτωση φαίνεται 

ότι δεν υποστηρίζει ικανοποιητικά το έργο των διευθυντών. 
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Από το σύνολο, επομένως, των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας εκτιμήθηκε ότι 

θα είχε ίσως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστεί εάν με αυτά συμφωνεί ή διαφωνεί ένα ευ-

ρύτερο δείγμα διευθυντών Β/θμιας, στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας που θα ακολου-

θούσε έχοντας ως κύρια βάση και τα ερευνητικά της ερωτήματα. Για το λόγο αυτό, ενσω-

ματώθηκαν στο Α΄ μέρος του εργαλείου της ποσοτικής έρευνας, μεταξύ άλλων, ορισμένα 

από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα όπως: α) το επίπεδο συμμετοχής και ο βαθμός υποστή-

ριξης των σχολικών διευθυντών από το Άτυπο Δίκτυο Πληροφόρησης Σχολικών Διευθυ-

ντών, β) τα 20 από τα κυριότερα εμπόδια στην αυτονομία των σχολικών διευθυντών, γ) τα 

8 επιμέρους ζητήματα στα οποία διαφάνηκε μία σημαντική τάση να επιθυμούν μεγαλύτερη 

ή και πλήρη αυτονομία με αυξημένη λογοδοσία αντίστοιχα, δ) ο βαθμός στον οποίο οι 

σχολικοί διευθυντές αποκεντρώνουν την εξουσία τους, δηλαδή παρέχουν με τη σειρά τους 

αυτονομία στους εκπαιδευτικούς του σχολείου στους βασικούς τομείς του έργου τους, κα-

θώς και το ζήτημα των διαθέσιμων, σε ετήσια βάση, χρημάτων προς τα σχολεία από τους 

Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές.    

 

Κρίνεται χρήσιμο να υπογραμμιστεί αρχικά ότι από τη μελέτη των χαρακτηριστι-

κών του δείγματος της ποσοτικής έρευνες προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες έχουν ιδιαίτερα 

αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπου-

δών, καθώς και β΄ πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ. Τα δεδομένα αυτά, σε κάθε περίπτωση, αποτυπώνουν 

τη σύγχρονη ισχυρή τάση και το προσωπικό πλέον ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών γενικό-

τερα να παρακολουθούν ανάλογα προγράμματα σπουδών, συνήθως με δικά τους έξοδα, 

αφού όπως υπογραμμίστηκε και από την ποιοτική έρευνα υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει 

πλήρης απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους διευθυντές, από τις αρμόδιες δομές 

του Υπουργείου.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας διαπιστώθηκε αρχικά 

ότι οι σχολικοί διευθυντές Β/θμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε 

Άτυπα Δίκτυα Πληροφόρησης Σχολικών Διευθυντών, όπως αυτά αναδείχθηκαν και περι-

γράφηκαν μέσα από την ποιοτική έρευνα που προηγήθηκε. Οι διευθυντές δείχνουν να ε-

μπιστεύονται τους συναδέλφους τους στις επικοινωνίας τους μέσα από το δίκτυο αυτό, α-

ναζητώντας λύσεις προσαρμοσμένες στο τοπικό συγκείμενο και αποτελεσματικές απέναντι 

στα εμπόδια και τις ελλείψεις του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Από το 
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βαθμό υποστήριξής τους στους 4 κυριότερους τομείς του εκπαιδευτικού τους έργου, οι 

σχολικοί ηγέτες ξεχώρισαν πρωτίστως και με μεγάλη διαφορά, όπως ήταν ίσως αναμενό-

μενο, το 2
ο
 τομέα της Λειτουργίας (διαχείρισης) του σχολείου, ως τον κατεξοχήν τομέα στο 

οποίο φαίνεται να αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους (ευρήματα ποιοτικής, 

Horng κ.α., 2009).      

 Ανάμεσα στα σημαντικότερα από τα εμπόδια που περιορίζουν την αυτονομία του 

διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο οι διευθυντές ξεχώρισαν πρωτίστως αυτά 

που: α) είτε οφείλονται σε ελλείψεις και αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος (Απου-

σία Γραμματειακής Υποστήριξης - διοικητικού προσωπικού, Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που 

αφορούν είτε τις Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών είτε τον Καθορισμό του Αριθμού των Τμη-

μάτων των σχολείων, Γραφειοκρατία, Πολυνομία Λειτουργικά Προβλήματα των Αιθουσών 

Διδασκαλίας, Αδυναμία Υλοποίησης Αυτόνομων Δράσεων εντός του σχολείου κ.α.), β) 

είτε οφείλονται στη σχέση του σχολείου με τους τοπικούς φορείς (Οικονομική Πολιτική 

προς τα Σχολεία, όπως αυτή διαμορφώνεται πλέον μέσω των Δήμων και των Σχολικών Ε-

πιτροπών), γ) είτε αυτά που υπήρχαν μεν αλλά γιγαντώθηκαν σχετικά πρόσφατα εξαιτίας 

και των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην εκπαίδευση (Μετακινήσεις εκ-

παιδευτικών σε 2 ή περισσότερα σχολεία). Ιδιαίτερα υψηλά στην αξιολόγηση των εμποδί-

ων βρέθηκε η Απαγόρευση Πρόσληψης – Απόλυσης Προσωπικού, γεγονός που αξιολογεί-

ται, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας, ως μία ακόμη σαφής 

και ξεκάθαρη ένδειξη της διάθεσης των σχολικών διευθυντών να δηλώσουν ότι επιθυμούν 

πλέον να έχουν σημαντικό λόγο στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτικού 

και υποστηρικτικού) του σχολείου τους.  

Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αναδείχθηκε στην ποιοτική έρευνα εί-

ναι το διαφορετικό ύψος ετήσιας ενίσχυσης, που διατίθεται από το Δήμο της περιοχής μέ-

σω της αντίστοιχης Σχολικής Επιτροπής, σε σχολεία με όμοια χαρακτηριστικά. Μέσα από 

την ποσοτική έρευνα προέκυψε αρχικά ότι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των διευθυντών 

είτε δεν απάντησε, είτε δήλωσε ότι δε γνωρίζει το ετήσιο ύψος ενίσχυσης για το σχολείο 

του για διάφορους λόγους. Επιπλέον, κάποιοι από αυτούς υπογράμμισαν ξεκάθαρα μέσα 

από σχόλιά τους την κακή συνεργασία που έχουν με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

εξαιτίας  της άγνοιας  των  νόμων και  του παραγοντισμού  στην  τοπική  κοινωνία (ψηφο-

θηρία) και κυρίως την άποψη ότι η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω Σχολικής Επιτροπής 

είναι αδιαφανής, τονίζοντας ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Πέρα όμως από τα επιμέ-
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ρους σχόλια και τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν και 

να ενισχύουν τα αντίστοιχα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας, αφού τελικά προέκυψε ότι 

και στους δύο τύπους σχολείων (πρωτίστως στα δημόσια γυμνάσια όπου το δείγμα είναι 

πιο ικανοποιητικό αλλά και στα λύκεια) τα χρηματικά ποσά που διατίθενται σε ετήσια βά-

ση από τους Δήμους μέσω των Σχολικών Επιτροπών, διαφέρουν σημαντικά ακόμη και με-

ταξύ ίδιου μεγέθους σχολείων (με βάση των αριθμό των μαθητών) σε ανάλογου τύπου πε-

ριοχές (αστικές ή ημιαστικές ή αγροτικές). Ο συνδυασμός των δύο ευρημάτων είναι σίγου-

ρα ανησυχητικός, αφού φαίνεται ότι το ζήτημα αυτό συνιστά πεδίο ανισότητας και διακρι-

τικής μεταχείρισης και, σε κάθε περίπτωση, καθίσταται ένα από τα επείγοντα ζητήματα 

που χρήζει περαιτέρω έρευνας με επίσημα πλέον στοιχεία.  

Όσον αφορά ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα καθημερινής λειτουργίας του 

σχολείου και το βαθμό στον οποίο οι διευθυντές επιθυμούν πλήρη αυτονομία (με αντίστοι-

χα αυξημένη λογοδοσία) διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές εκφράζουν, σχεδόν για όλα, ιδιαί-

τερα θετική τάση, ενώ και ο συνολικός μέσος όρος τους είναι πολύ υψηλός. Οι διευθυντές 

φαίνονται πρωτίστως πρόθυμοι να έχουν πλήρη αυτονομία με αντίστοιχη λογοδοσία στη 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων εντός του σχολείου, στην Επιλογή κατάλληλου (διοικητικού) 

Προσωπικού Γραμματειακής Υποστήριξης, στην Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων και 

στην Οικονομική Διαχείριση του σχολείου. Κρίνεται χρήσιμο να υπογραμμιστεί ότι την 

επιθυμία τους για αντίστοιχα πλήρη αυτονομία με αυξημένη λογοδοσία όσον αφορά την 

Οικονομική Διαχείριση του σχολείου είχαν εκφράσει στο μεγαλύτερο μέρος τους και οι 

διευθυντές στην ποιοτική έρευνα που προηγήθηκε και επομένως η συγκεκριμένη τάση επι-

βεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό και από την ποσοτική έρευνα. Ταυτόχρονα, το ζήτημα αυτό 

αιτιολογείται και συνδέεται στενά και με την ανισότητα που διαπιστώθηκε όσον αφορά 

στην ετήσια ενίσχυση των σχολείων από τη Σχολική Επιτροπή τους. 

Εάν επιχειρήσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις των διευθυντών συνολικά, 

τόσο όσον αφορά τα εμπόδια όσο και τα κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας του σχολείου μπο-

ρούμε ίσως να ερμηνεύσουμε πιο ξεκάθαρα τις απόψεις τους. Ειδικότερα, τόσο η Διοργά-

νωση Εκδηλώσεων όσο και η Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων χαρακτηρίζονται μεν 

ως μέτρια έως υψηλά εμπόδια, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η μεγάλη επιθυμία των 

διευθυντών να έχουν σε αυτά πλήρη αυτονομία, ίσως γιατί θεωρούν ότι συνιστούν πρακτι-

κά ζητήματα άμεσης ωφέλειας, στα οποία μάλιστα μπορεί σχετικά εύκολα να τους αποδο-

θεί αυτονομία χωρίς πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες, γραφειοκρατία κλπ.. Επιπλέον, 
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τόσο η Επιλογή κατάλληλου Προσωπικού Γραμματειακής Υποστήριξης, η Τοποθέτηση 

Εκπαιδευτικών (Σεπτέμβριο) όσο και η Οικονομική Διαχείριση του σχολείου αναγνωρίζο-

νται ως σημαντικά εμπόδια αυτονομίας, στα οποία οι διευθυντές εκδηλώνουν ταυτόχρονα 

αντίστοιχα μεγάλη επιθυμία για πλήρη αυτονομία, ίσως γιατί θα ήθελαν ή θα ήταν διατε-

θειμένοι να αυξήσουν την αυτονομία τους μέσα από ανάλογα ζητήματα και δραστηριότη-

τες. Με ανάλογο τρόπο, παρατηρούμε ότι οι σχολικοί διευθυντές φαίνονται διατεθειμένοι 

να αποκτήσουν πλήρη αυτονομία με αυξημένη λογοδοσία όσον αφορά στην Επιλογή πρω-

τίστως του Προσωπικού Γραμματειακής Υποστήριξης, στη συνέχεια του Προσωπικού Υ-

ποστήριξης, και σε μέτριο βαθμό του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Κατά συνέπεια, ένα 

σχόλιο που μάλλον ερμηνεύει συνολικά τα παραπάνω ευρήματα είναι ότι όλοι οι εκπαιδευ-

τικοί φαίνεται να επιθυμούν μεγαλύτερη αυτονομία στα ζητήματα Επιλογής και Απόλυσης 

Προσωπικού, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Τέλος, παρατηρούμε ότι οι διευθυντές αναγνωρί-

ζουν ως μέτριο προς σημαντικό το εμπόδιο της διαμόρφωσης του Αναλυτικού Προγράμμα-

τος σπουδών (Α.Π.Σ.) και αντίστοιχα εκδηλώνουν σε μέτριο βαθμό την επιθυμία τους να 

έχουν σε αυτό πλήρη αυτονομία, ίσως γιατί, όπως ανέφεραν κάποια συνάδελφοι τους και 

στην ποιοτική έρευνα, αισθάνονται ότι μπορούν τελικά άτυπα και έως ένα βαθμό να πα-

ρεκκλίνουν από το Α.Π.Σ., όταν οι καταστάσεις το απαιτούν.  

Οι σχολικοί ηγέτες δήλωσαν, επίσης, ότι αποκεντρώνουν την εξουσία τους, δηλαδή 

παρέχουν την αυτονομία τους προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους σε υψηλό βαθ-

μό όσον αφορά τους τομείς της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης, της Ανάπτυξης Προγραμ-

μάτων Σπουδών και της Επαγγελματικής Ανάπτυξης και αντίστοιχα σε μέτριο βαθμό στον 

τομέα Λειτουργίας του σχολείου. Ο τελευταίος αυτός τομέας συγκεντρώνει το συνολικό 

διοικητικό έργο του σχολείου. Η εικόνα αυτή, έως ένα βαθμό, είναι σχεδόν ανάλογη με την 

αντίστοιχη εικόνα της ποιοτικής έρευνας, στην οποία οι περισσότεροι διευθυντές, φαίνεται 

να παρέχουν αυτονομία σε όλους ανεξαιρέτως του τομείς του εκπαιδευτικού τους έργου. Η 

μέτρια παροχή αυτονομίας προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους όσον αφορά τους 

τομείς της Λειτουργίας του σχολείου, μπορεί ίσως να εξηγηθεί από το γεγονός ότι είτε οι 

εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο πρόθυμοι να αναλάβουν διοικητικό έργο (Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, 2017a · Fraser & Sorenson, 1992, όπ. αν. στο Moomaw, 2005 · Χατζηπαναγιώτου,  

2003), είτε οι διευθυντές είναι λιγότερο διατεθειμένοι να μοιραστούν την εξουσία τους στο 

αμιγώς διοικητικό – διαχειριστικό τους έργο, στο οποίο συνήθως οι εκπαιδευτικοί δηλώ-

νουν χαμηλά επίπεδα αυτονομίας (Strong, 2012). 
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Αναφορικά με το 1
ο
 ερευνητικό ερώτημα της ποσοτικής έρευνας προέκυψε ότι τα 

επίπεδα πραγματικής επαγγελματικής αυτονομίας των σχολικών διευθυντών είναι υψηλά 

σε ζητήματα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης (και μάλιστα με έντονα συγκεντρωμένες απα-

ντήσεις) και μέτρια σε όλους ανεξαιρέτως τους άλλους τομείς του εκπαιδευτικού έργου 

(Λειτουργίας του σχολείου, Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων 

Σπουδών). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να θεωρεί μάλλον αναμενόμενο, αφού συμφωνεί 

με την πλειοψηφία των ερευνών που εξετάζουν την αυτονομία των εκπαιδευτικών γενικό-

τερα (και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) και αναδεικνύουν τον τομέα της Διδασκαλίας 

και Αξιολόγησης (παιδαγωγική αυτονομία) ως αυτόν στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αισθάνο-

νται περισσότερο αυτόνομοι (Blase & Kirby, 2009 · Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008·  

Κόρκου 2015 · Συρακούλη 2013 · Strong, 2012). Επιπλέον, ακόμη και τα μέτρια επίπεδα 

αυτονομίας που διαπιστώθηκαν στους τρεις τομείς του εκπαιδευτικού έργου, με το 2
ο
 το-

μέα να υπολείπεται ελάχιστα από τους άλλους δύο, πιθανόν να υποδηλώνουν ότι οι διευθυ-

ντές αισθάνονται ότι έχουν μία σχετική αυτονομία σε αυτούς τους τομείς (Κουτούζης, 

2012), την οποία μπορούν έως ένα βαθμό να αξιοποιήσουν, διαμορφώνοντας τη δική τους 

εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου 

(Μαυρογιώργος, 1999). Οι διευθυντές, με εξαίρεση την οικονομική πολιτική στα σχολεία,  

σε γενικές γραμμές δε φαίνεται να δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τα επίπεδα της πραγμα-

τικής τους αυτονομίας, αλλά ταυτόχρονα επιθυμούν, όπως φάνηκε σε αρκετά πρακτικά κυ-

ρίως ζητήματα, σαφώς μεγαλύτερη αυτονομία.    

     Το 2
ο
 ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στον έλεγχο ύπαρξης σχέσης ανάμεσα στις 

4 σύνθετες μεταβλητές, που εκφράζουν τα συνολικά πραγματικά επίπεδα επαγγελματικής 

αυτονομίας των σχολικών διευθυντών στις υποκλίμακες της TWA, και στα 8 συνολικά δη-

μογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, όσον αφορά στο 

φύλο, οι γυναίκες διευθύντριες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας στη Διδα-

σκαλία και Αξιολόγηση από τους άνδρες συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα αυτό δε φαί-

νεται να συμφωνεί με άλλες έρευνες στην αυτονομία των εκπαιδευτικών γενικά (Καρακώ-

στα, 2013 · Κόρκου 2015 · Μαράτος 2014 · Pearson & Moomaw, 2005) και όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης (Α/θμιας και Β/θμιας). Μία πιθανή ερμηνεία αυτού του αποτελέ-

σματος μπορεί να οφείλεται στην ιδιαίτερη θέση της γυναίκας στη διοίκηση της ελληνικής 

εκπαίδευσης, αφού σύμφωνα με το Σαΐτη (2002) «οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών και την μειοψηφία των διευθυντών». Αυτή η θέση τους είναι πιθανό να 
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συμβάλλει στη δημιουργία μίας αίσθησης αυξημένης αυτονομίας στο αμιγώς εκπαιδευτικό 

έργο (διδασκαλία και αξιολόγηση), σε σχέση με την αντίληψη της αυτονομίας τους στους 

άλλους τομείς, αφού σε γενικές γραμμές οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν περισ-

σότερες διακρίσεις ως προς την κατάληψη διοικητικών θέσεων και επομένως περνούν ένα 

μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους ως εκπαιδευτικοί.       

Αναφορικά με τον τύπο της σχολικής μονάδας προέκυψε ότι οι διευθυντές γυμνα-

σίων δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα πραγματικής αυτονομίας σε ζητήματα Διδασκαλίας και 

Αξιολόγησης από τους συναδέλφους τους στα λύκεια. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπο-

ρεί ίσως να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στα γυ-

μνάσια υπάρχει σε γενικές γραμμές μικρότερη πίεση και λιγότεροι περιορισμοί όσον αφο-

ρά τη διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθητών. Αντίθετα, στα λύκεια η πίεση αυξάνεται  

ιδιαίτερα στις 2 τελευταίες τάξεις, όπως και οι αντίστοιχοι περιορισμοί στα επιμέρους ζη-

τήματα της διδασκαλίας και αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να θε-

ωρηθεί ότι είναι σε ένα βαθμό αντίστοιχο με το εύρημα του Strong, (2012), σύμφωνα με 

τον οποίο ότι οι εκπαιδευτικοί (γενικά) της Α/θμιας βαθμίδας εκπαίδευσης έχουν μία ευρύ-

τερη αυτονομία αξιολόγησης των μαθητών, σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους στη 

Β/θμια, οι οποίοι φαίνεται να περιορίζουν την αξιολόγηση των μαθητών αυστηρά στα κρι-

τήρια βαθμολόγησης. 

Επιπλέον, στην έρευνα προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέ-

γεθος του σχολείου (με βάση τον συνολικό αριθμό των μαθητών του) και την πραγματική 

αυτονομία σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Η διαφορά αυτή φαίνεται να οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι διευθυντές των πολύ μεγάλων σχολείων (με περισσότερους από 250 μα-

θητές) δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα πραγματικής αυτονομίας σε ζητήματα επαγγελματι-

κής ανάπτυξης από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε μικρά σχολεία (λιγότερους 

από 15
ο
 μαθητές). Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει γιατί τα σχολεία αυτά στεγάζονται ως επί 

το πλείστον σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και φο-

ρείς που διοργανώνουν προγράμματα σπουδών και επιμόρφωσης. Ταυτόχρονα, τα σχολεία 

αυτά έχουν λόγω μεγέθους περισσότερους εκπαιδευτικούς και κατά συνέπεια περισσότερες 

δυνατότητες ή/και ευκαιρίες για ανάπτυξη – καλλιέργεια δραστηριοτήτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης, όπως π.χ. η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και κατάρτιση. 

Τέλος, μία άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά που προέκυψε στην έρευνα αφορά  

τα Έτη Υπηρεσίας ως Διευθυντής (ή αλλιώς τη διευθυντική εμπειρία) και την πραγματική 
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αυτονομία σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγο-

νός ότι σχεδόν το σύνολο των διευθυντών με 11-15 συνολικά έτη διευθυντικής εμπειρίας 

δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα πραγματικής αυτονομίας σε ζητήματα επαγγελματικής ανά-

πτυξης (F3) από όλους τους άλλους συναδέλφους τους, δηλαδή τους σχετικά νέους διευθυ-

ντές με αντίστοιχη εμπειρία 1-5 έτη, τους διευθυντές με 6-10 έτη, καθώς και τους συνα-

δέλφους τους με περισσότερα από 15 έτη αντίστοιχης εμπειρίας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα των σχολικών διευθυντών βρί-

σκεται στο απόγειο της υπηρεσίας της στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτοί οι διευθυντές έχουν 

συγκριτικά με τους υπόλοιπους ένα καλύτερο συνδυασμό προσόντων (τίτλοι σπουδών, πι-

στοποιήσεις, επιμορφώσεις), εμπειριών, διάθεσης και δραστηριότητας όσον αφορά την ε-

παγγελματική τους ανάπτυξη. Μία ανάπτυξη που, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα για 

όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες των διευθυντών, στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στο προσωπικό 

τους ενδιαφέρον, στα κίνητρα ενώ η κάλυψη του κόστους της γίνεται με ίδια μέσα.  

 

4.2 Σημασία - Χρησιμότητα έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα συνιστά μία σημαντική πρώτη προσπάθεια για την αποτύπωση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των πραγματικών επιπέδων της επαγγελματικής αυ-

τονομίας των σχολικών διευθυντών Β/θμιας εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα, μέσα από το συνδυασμό ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Το σύνολο των ευρημά-

των της θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κάθε υφιστάμενο ή/και δυνητικό σχολικό δι-

ευθυντή – ηγέτη, που επιθυμεί να ενημερωθεί για την παρούσα κατάσταση στο ελληνικό 

συγκείμενο, να αναρωτηθεί και να διαπιστώσει τόσο το δικό του βαθμό αυτονομίας όσο 

και των εκπαιδευτικών του σχολείου του και να προχωρήσει σε αναγκαίες αναπροσαρμο-

γές, στο μέτρο του εφικτού. Ταυτόχρονα, τα ευρήματά της μπορούν να συμβάλλουν στην 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, σχετικά με τον διευθυντικό ρόλο, τους βασικούς το-

μείς του έργου του και τα εμπόδια που καλείται να διαχειριστεί. 

Το προτεινόμενο πλαίσιο των εμποδίων – περιορισμών αυτονομίας σε συνδυασμό 

με τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα επαγγελματικής αυτονομίας του εκπαιδευτικού ή αντί-

στοιχη άλλη κλίμακα της βιβλιογραφίας, θα μπορούσαν να αξιολογηθούν εκ’ νέου και να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο πα-

ρακολούθησης των επιπέδων πραγματικής αυτονομίας των σχολικών διευθυντών (και των 
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εκπαιδευτικών) στη β/θμια εκπαίδευση. Η κατάλληλη προσαρμογή του βαθμού αυτονομίας 

των σχολικών ηγετών, πολύ περισσότερο σε εκπαιδευτικά συστήματα όπως το ελληνικό, 

συνιστά κρίσιμο δείκτη που είναι χρήσιμο να παρακολουθείται τακτικά από τους αρμόδι-

ους φορείς λήψης αποφάσεων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής των απα-

ραίτητων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.  

Η παροχή των αναγκαίων βαθμών αυτονομίας στους έλληνες σχολικούς διευθυντές 

εκτιμάται ότι μπορεί να μετακυλήσει τόσο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους όσο 

και πρωτίστως στους μαθητές τους (και αντίστροφα), μέσα από το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων και, κατά συνέπεια, την καλλιέρ-

γεια ουσιαστικής και ωφέλιμης αυτενέργειας από τη μεριά των μαθητών.  

 

4.3 Περιορισμοί και Αδυναμίες της έρευνας  

 

Η παρούσα έρευνα και τα αποτελέσματά της χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους 

περιορισμούς και αδυναμίες. Ειδικότερα τα δείγματα, τόσο της ποιοτικής όσο και της πο-

σοτικής έρευνας, δεν είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού και επομένως τα συμπερά-

σματα των ερευνών δεν μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο των διευθυντών Β/θμιας εκ-

παίδευσης. Πιο συγκεκριμένα και στα δύο δείγματα διαπιστώθηκε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 

σπουδών, χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να υποεκτιμά ή να υπερεκτιμά ορισμένες από-

ψεις των διευθυντών.  

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε πιθανόν να βελτιωθεί η αξιοπιστία του εργαλείου συλ-

λογής δεδομένων, ενώ και το μέγεθος του δείγματος της ποσοτικής έρευνας κρίνεται ότι 

είναι σχετικά περιορισμένο. Επιπλέον, θα μπορούσαν σαφώς να βελτιωθούν και ορισμένα 

άλλα μεθοδολογικά ζητήματα, τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική έρευνα. Ενδει-

κτικά, θα μπορούσε στην ποσοτική έρευνα να επιλεγεί μία εξειδικευμένη on-line πλατφόρ-

μα υλοποίησης έρευνας, προκειμένου να μη δημιουργούνται περιορισμοί εισόδου στο συμ-

μετέχοντα (π.χ. πρόσβαση στην έρευνα μόνο με e-mail συγκεκριμένης πλατφόρμας) και 

ταυτόχρονα να διατηρούνται και να υποστηρίζονται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό τα επί-

πεδα ασφάλειας και η ανωνυμία του συμμετέχοντα.   
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4.4 Μελλοντικές Προεκτάσεις  

 

Ορισμένοι από τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, όπως είναι φυσικό, συνι-

στούν ταυτόχρονα πεδία και ευκαιρίες για μελλοντική έρευνα στο χώρο της επαγγελματι-

κής αυτονομίας των εκπαιδευτικών. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη μεθοδολογία έ-

ρευνας που ακολουθήθηκε, καθώς και ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματά της εκτι-

μάται ότι θα παρουσίαζε ενδιαφέρον: 

 η διενέργεια αντίστοιχης περαιτέρω ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας σε μεγαλύτερο 

δείγμα συμμετεχόντων που θα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των διευθυντών 

σε πανελλαδική εμβέλεια και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 

 η διενέργεια έρευνας γενικότερα για τη σχολική αυτονομία, με συλλογή δεδομένων όχι 

μόνο από διευθυντές ή/και εκπαιδευτικούς αλλά και από μαθητές, γονείς και το υπο-

στηρικτικό προσωπικό, προκειμένου να ακουστούν και να αναλυθούν όλες οι απόψεις 

γύρω από την αυτονομία των διευθυντών και εκπαιδευτικών και πιθανόν να εντοπι-

στούν και διερευνηθούν (μεταγενέστερα) και άλλες διαστάσεις της αυτονομίας των δι-

ευθυντών στα σχολεία, 

 η διενέργεια άμεσης έρευνας σε πανελλαδικό επίπεδο και με επίσημα στοιχεία αναφο-

ρικά με το ύψος ετήσιας ενίσχυσης, που διατίθεται από το Δήμο της περιοχής μέσω της 

αντίστοιχης Σχολικής Επιτροπής, σε σχολεία με όμοια χαρακτηριστικά, προκειμένου να 

αρθεί άμεσα οποιαδήποτε ανισότητα ή/και διακριτική μεταχείριση, η οποία περιορίζει 

το έργο των σχολικών διευθυντών, 

 η μελέτη και ο σχεδιασμός κατάλληλων επιμορφωτικών θεματικών ενοτήτων για την 

ενίσχυση της ικανότητας (capacity) των εκπαιδευτικών και του διευθυντή να λαμβάνει 

αποφάσεις σε καθημερινά ζητήματα της λειτουργίας του σχολείου, πιθανόν με την υ-

ποστήριξη πανεπιστημιακών τμημάτων με εμπειρία στο χώρο, προκειμένου να είναι σε 

θέση να χρησιμοποιήσει την αυτονομία του αποτελεσματικά και προς όφελος του σχο-

λείου και των μαθητών, 

 η περαιτέρω μελέτη ειδικότερα του ρόλου και των χαρακτηριστικών του Άτυπου Δι-

κτύου Πληροφόρησης Σχολικών Διευθυντών (όπως προέκυψε και επιβεβαιώθηκε από 

τις δύο έρευνες) και ο βαθμός στον οποίο αυτό υποστηρίζει την αυτονομία των διευθυ-

ντών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα Α: Εργαλεία Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 

 

Α.1 Οδηγός Συνεντεύξεων Ποιοτικής Έρευνας 

 

1. Πως θα περιγράφατε τον εαυτό σας ως Διευθυντή – σχολικό ηγέτη; 

2. Πως θα περιγράφατε το σχολείο σας; Τι είναι αυτό που θέλετε ή θα θέλατε περισσότερο για 

το σχολείο σας;  

(Απόψεις για τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος)  

3. Θεωρείτε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό ή αποκεντρωμένο 

(αποσυγκεντρωμένο κλπ);  

4. Εκτιμάτε ότι η συνολική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος βοηθάει ή περιορίζει – ε-

μποδίζει το έργο του σύγχρονου διευθυντή – σχολικού ηγέτη;   

 

(Απόψεις για την έννοια και τη σημαντικότητα της αυτονομίας)   

5. Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της (επαγγελματικής) αυτονομίας;  

6. Πόσο σημαντική εκτιμάτε ότι είναι η αυτονομία κατά την άσκηση τους έργου σας  για την 

αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας (κυρίως στους ακόλουθους 

4 τομείς);  

i. διδασκαλίας και αξιολόγησης  

ii. λειτουργιών σχολείου,  

iii. επαγγελματικής ανάπτυξης,  

iv. ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών  

 

(Απόψεις για τα εμπόδια – παράγοντες περιορισμού της αυτονομίας των διευθυντών – σχολικών ηγε-

τών) 

7. Οι σύγχρονοι διευθυντές – σχολικοί ηγέτες αντιμετωπίσουν εμπόδια – παράγοντες που πε-

ριορίζουν την αυτονομία στο έργο τους; Ποια είναι κατά την άποψή σας τα κυριότερα από 

αυτά τα εμπόδια και ποιες οι πηγές τους; (τα εμπόδια μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε 

κατηγορία άσκησης έργου - ενδεικτικά οι 4 τομείς)  

i. διδασκαλίας και αξιολόγησης,  

ii. λειτουργιών σχολείου,  

iii. επαγγελματικής ανάπτυξης,  

iv. ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών 

(αν θέλετε δώστε 1-2 παραδείγματα για τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτά στην 

καθημερινότητα του σχολείου σας) 
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8. Από τα ως άνω εμπόδια ή περιορισμούς ποια αισθάνεστε ότι: 

i. καταφέρατε να προσπεράσετε ή να αποφύγετε στην προσπάθειά σας να διαχειρι-

στείτε ζητήματα του σχολείου σας; (τα εμπόδια αυτά οφείλονται στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, στο σχολικό περιβάλλον ή αλλού;)  

ii. δεν καταφέρατε ή δεν μπορείτε να προσπεράσετε - αποφύγετε στην προσπάθειά 

σας να διαχειριστείτε ζητήματα του σχολείου σας; (τα εμπόδια αυτά οφείλονται 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο σχολικό περιβάλλον ή αλλού;)  

 

Ενδεικτικός πίνακας (μπορείτε να προσθέσετε εμπόδια – περιορισμούς με βάση τις εμπειρίες σας) 

 

 Περιγραφή  

εμποδίου  

και πηγή 

Αντιμετωπίσατε ή 

προσπεράσατε - 

αποφύγατε 

Δεν μπορείτε να 

υπερβείτε  

Κρατικά εμπόδια (π.χ. σχολική 

νομοθεσία, κανόνες λειτουργίας 

σχολείου, απαγορεύσεις στις διαδι-

κασίες πρόσληψης και απόλυσης 

κ.α.) 

   

Περιφερειακά εμπόδια (π.χ. σχολι-

κή νομοθεσία, κανόνες λειτουργίας 

σχολείου κ.α.) 

   

Εμπόδια στη σχολική κοινότητα 

(π.χ. πολυμορφία του μαθητικού 

πληθυσμού, χρόνια ζητήματα προ-

σωπικού κ.α.) 

   

Εμπόδια τοπικής αυτοδιοίκησης 

και φορέων 

   

Εμπόδια διδασκαλίας και αξιολό-

γησης 

   

Εμπόδια διοίκησης  – λειτουργίας 

του σχολείου  

   

Εμπόδια επαγγελματικής ανάπτυ-

ξης των διευθυντών – σχολικών 

ηγετών  

   

Εμπόδια στην ανάπτυξη προγραμ-

μάτων σπουδών 

   

Συνδικαλιστικά προβλήματα    

Αναφέρετε…    

Αναφέρετε…     

 

 

(Απόψεις για τη συσχέτιση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της αυτονομίας των διευθυντών – σχο-

λικών ηγετών) 

9. Αισθάνεστε ότι, ως Διευθυντής – σχολικός ηγέτης, έχετε τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, 

ικανότητες, δεξιότητες) προκειμένου να αντιμετωπίζετε καθημερινά τα ζητήματα που προ-

κύπτουν στο σχολείο σας;  

10. Αισθάνεστε ότι οι υφιστάμενες επιμορφωτικές σας ανάγκες είναι πιθανόν να σας εμποδί-

ζουν – περιορίζουν στο πλαίσιο άσκησης της εξουσίας σας σε ζητήματα του σχολείου; Π.χ. 

Σήμερα θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη επιμόρφωσης σε κάποια ή κάποιες θεματικές ενότητες 
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που σχετίζονται με το έργο σας ως Διευθυντή – σχολικού ηγέτη; (σε τι θα θέλατε να είχατε 

επιμορφωθεί - καταρτιστεί;) 

 

(Απόψεις για την αυτονομία που παρέχουν ή τους παρέχετε εντός ή εκτός του σχολείου - δομές εκπαί-

δευσης, συλλόγους διδασκόντων και γονέων)  

11. Αισθάνεστε ικανοποιημένος από το συνολικό βαθμό αυτονομίας που έχετε, ως Διευθυντής 

– σχολικός ηγέτης, κατά τις συνεργασίες με: (αν επιθυμείτε προσθέστε επιμέρους σχόλια – 

παρατηρήσεις)  

i. τις δομές εκπαίδευσης και το προσωπικό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  

ii. τις δομές εκπαίδευσης και το προσωπικό της Περιφερειακής σας Διεύθυνσης (Πε-

ριφερειακό Διευθυντή Σχολικούς Συμβούλους, κ.α.), της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

της Περιφερειακής σας Ενότητας (π.χ. επιμέρους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστη-

ριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κ.α.)  

iii. τους άλλους σχολικού ηγέτες και εκπαιδευτικούς συνεργαζόμενων (ή /και όμορων 

σχολείων) εντός και εκτός της Περιφερειακής τους ενότητας  και  

iv. τους φορείς της Τοπικής κοινωνίας (Υπεύθυνους σε θέματα Παιδείας της Περιφε-

ρειακής Ενότητας, του Δήμου, τοπικούς ιδιωτικούς φορείς κ.α.); αισθάνεστε ότι 

έχετε την αυτονομία να αξιοποιήσετε επαρκώς τις δυνατότητες και τους πόρους της 

τοπικής κοινότητας; 

v. το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων  

vi. τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και το σύλλογο διδασκόντων και  

vii. τους μαθητές του σχολείου σας;  

 

12. Στο πλαίσιο του έργου σας ως διευθυντής – σχολικός ηγέτης αισθάνεστε ότι  παρέχετε αυ-

τονομία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές; Ειδικότερα: 

i. αισθάνεστε ότι κυρίως εργάζεστε ατομικά ή ομαδικά με όλα τα μέλη του σχολικού 

οργανισμού;  

ii. αισθάνεστε ότι παρακινείτε σε ικανοποιητικό βαθμό τους εκπαιδευτικούς του σχο-

λείου σας, προκειμένου να αναλαμβάνουν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες 

στο έργο τους; 

iii. αισθάνεστε ότι σήμερα οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 

γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους; 

 

(Απόψεις για την αναβάθμιση της σχολικής αυτονομίας και της επαγγελματικής αυτονομίας των εκ-

παιδευτικών) 

13. Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς του έργου σας νομίζετε ότι πρέπει να ενισχυθεί η αυτο-

νομία σας (ενδεικτικά οι 4 τομείς – κατηγορίες);  

i. διδασκαλίας και αξιολόγησης,  

ii. λειτουργιών σχολείου,  

iii. επαγγελματικής ανάπτυξης (προσωπική και των εκπαιδευτικών),  

iv. ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών  

14. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και πoια τα ρίσκα από την αύξηση της σχολι-

κής αυτονομίας στην ελληνική β/θμια εκπαίδευση; (Αισθάνεστε π.χ. έτοιμοι να αναλάβετε 

αυξημένες ευθύνες και κατά συνέπεια αυξημένη λογοδοσία;)  
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15. Ποιες υποστηρικτικές δράσεις απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η αυξημένη αυτονομία 

στους τομείς – κατηγορίες του έργου σας που έχετε προτείνει λειτουργεί για το καλό των 

μαθητών και της σχολικής κοινότητας; 

 

(Απόψεις για τη συσχέτιση της αυτονομίας με γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα) 

16. Αισθάνεστε ότι σήμερα ασκείτε τον ηγετικό σας ρόλο με τρόπους διαφορετικούς από ό,τι 

στο παρελθόν; Έχει γίνει πιο δύσκολο ή πιο εύκολο για εσάς να εργάζεστε ως Διευθυντής 

τα τελευταία 3-5  χρόνια;  

17. Ως Διευθυντής – σχολικός ηγέτης σε ποιες κατηγορίες – τομείς του έργου σας ξοδεύετε τον 

περισσότερο χρόνο σας (ενδεικτικά οι 4 τομείς – κατηγορίες);  

i. διδασκαλίας και αξιολόγησης,  

ii. λειτουργιών σχολείου,  

iii. επαγγελματικής ανάπτυξης,  

iv. ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών 

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και πως καταφέρνετε να κατανέμετε χρόνο σε αυτές;  

 

18. Αισθάνεστε ότι ο βαθμός αυτονομίας σας σήμερα ενισχύει ή αποδυναμώνει την άσκηση 

της εξουσίας (επιρροή) σας στους ακόλουθους τομείς: (αν επιθυμείτε προσθέστε επιμέρους 

σχόλια – παρατηρήσεις) 

 

     (Διαμόρφωση Στρατηγικής Εκπαιδευτικής πολιτικής)  

 τη συνολικότερη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος;  

 

(Λειτουργικά θέματα) 

 τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργικών ζητημάτων του σχολείου σας;  

 

(Αξιολόγηση) 

 τη (συνολικότερη) αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου σας; 

 την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών του σχολείου σας; 

 

(Παρακίνηση) 

 την παρακίνηση του έργου των εκπαιδευτικών; 

 την παρακίνηση των προσπαθειών των μαθητών του σχολείου σας; 

 

(Διδασκαλία και ΑΠΔ) 

 τη διδασκαλία – μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου σας; 

 την καινοτομία στο έργο και τις δράσεις εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου σας; 

 την εφαρμογή / υλοποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Διδασκαλίας στο σχολείο 

σας; 
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(Επαγγελματική Ανάπτυξη) 

 την Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου σας; 

 

(Συνεργασίες – Εξωστρέφεια) 

 τις συνεργασίες με εξωτερικούς τοπικούς φορείς; (Δήμο, Οργανισμούς , Τοπικές Επι-

χειρήσεις κ.α.) 

 τις συνεργασίες με το Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων στο πλαίσιο δράσεων του σχο-

λείου σας; 

 

(Απόψεις για την επικαιρότητα και τυχόν άλλες παρατηρήσεις) 

19. Πως αξιολογείτε τη νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

των  (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για το νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και την 

Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας (δημοσίευση 23 Οκτωβρίου 2017 / ανά-

κτηση στις 18 Νοεμβρίου από  

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/i-protasi-toy-ypoyrgeioy-gia-

neo-diktyo-domon-ypostirixis-toy );  

 

20. Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση, άποψη ή πρόταση που θα θέλατε να προσθέσετε όσον 

αφορά την (επαγγελματική) αυτονομία σας; (π.χ. όταν σκέφτεστε το βαθμό αυτονομίας που 

έχετε συνολικά στο έργο σας), τι είναι αυτό που σας κάνει περισσότερο περήφανους και τι 

είναι αυτό που σας προβληματίζει περαιτέρω; 

 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά Διευθυντή και Σχολείου 

- Φύλο 

- Ηλικία 

- Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

- Πόσα χρόνια εργάζεστε ως Διευθυντής – σχολικός ηγέτης; 

- Πρόσθετες σπουδές και επιμορφώσεις (β’ πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό); 

 

- Τύπος σχολικής μονάδας (Γυμνάσιο ή Λύκειο); 

- Περιοχή σχολείου (αστική, ημιαστική, αγροτική); 

- Πλήθος προσωπικού (μόνιμοι και αναπληρωτές); 

- Πλήθος μαθητών; 

 

 

 

 

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/i-protasi-toy-ypoyrgeioy-gia-neo-diktyo-domon-ypostirixis-toy
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/i-protasi-toy-ypoyrgeioy-gia-neo-diktyo-domon-ypostirixis-toy
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Α.2 Συνοδευτική Επιστολή και Ερωτηματολόγιο Ποσοτικής Έρευ-

νας 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ                   

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ» με Ειδίκευση:  

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ» 

 «Η αυτονομία των σχολικών διευθυντών - ηγετών στην ελληνική β/θμια εκπαίδευση: οι από-

ψεις των σχολικών διευθυντών – ηγετών» 

 

Αξιότιμη/ε κα./κ. Διευθύντρια/Διευθυντή, 

 

Η επαγγελματική αυτονομία των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των σχολικών διευθυντών – ηγετών 

αποτελεί μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοχή επιστημονικής μελέτης και έναν από τους καθοριστι-

κότερους παράγοντες επιτυχίας στην προσπάθεια δημιουργίας σύγχρονων ποιοτικών και αποτελε-

σματικών σχολικών μονάδων τις δύο τελευταίες δεκαετίες.  

 

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής μου προσπάθειας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεών των 

Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αυτονομίας τους σε επιμέρους καθημερινά ζητή-

ματα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, καθώς και τον υφιστάμενο βαθμός αυτονομίας των σχολι-

κών διευθυντών – ηγετών β/θμιας εκπαίδευσης σ΄ ένα σύνολο βασικών τομέων του εκπαιδευτικού 

έργου όπως αυτοί: α) της διδασκαλίας και αξιολόγησης, β) της λειτουργίας του σχολείου, γ) της 

επαγγελματικής ανάπτυξης και δ) της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. 

 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αφορά σχετική έρευνα, που διεξάγεται στο πλαίσιο της εκπό-

νησης της διπλωματικής μου εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» με Ειδίκευση: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙ-

ΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιβλέπων της διπλωματικής μου εργα-

σίας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που θα συγκεντρώσω θα χρησιμοποι-

ηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν σω-

στές και λάθος απαντήσεις. Ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι περίπου 10 λεπτά της ώρας και θα 

σας παρακαλούσα θερμά να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του.  

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: dgagalis@gmail.com  

 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.  

 

Ο ερευνητής  

 

Δημήτριος Γάγαλης, ΠΕ03  

Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

mailto:dgagalis@gmail.com
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Ερωτηματολόγιο 
 

Α΄ Μέρος -  Γενικές Ερωτήσεις 
 

 

1. Οι σύγχρονοι Διευθυντές Β/θμιας εκπαίδευσης διατηρούν σχεδόν καθημερινή επικοινω-

νία και αλληλεπίδραση με συναδέλφους τους Διευθυντές της ίδιας ή/και διαφορετικής πε-

ριφερειακής ενότητας, μέσα από την οποία συζητούν και αποκρυσταλλώνουν απόψεις, 

προκειμένου να υπερβούν επιμέρους εμπόδια αυτονομίας, να υποστηρίζουν το έργο τους 

και να διαχειριστούν καλύτερα τα καθημερινά προβλήματα του σχολείου τους. Εσείς ως 

Διευθυντής συμμετέχετε σε ένα ανάλογο άτυπο δίκτυο επικοινωνίας Διευθυντών;     

 
         ΝΑΙ       ΟΧΙ   (Αν ΟΧΙ, συνεχίστε στην 3 ερώτηση) 

                                                                                                                         
 

2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υποστηρίζεται το έργο ενός σχολικού Διευθυντή, από το 

άτυπο δίκτυο επικοινωνίας Διευθυντών στο οποίο συμμετέχει, σε κάθε μία από τις ακόλου-

θες κατηγορίες έργου στο σχολείο:  

 
 

Κατηγορίες Έργου στο Σχολείο Καθόλου      ←        Αρκετά      →     Πάρα πολύ 

1. Διδασκαλία και Αξιολόγηση 

 
1 2 3 4 5 

2. Διοικητικό Έργο –Λειτουργίες σχολείου 

 
1 2 3 4 5 

3.  Επαγγελματική Ανάπτυξη 

 
1 2 3 4 5 

4. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών 

(Αναλυτικά Π. Σπουδών και άλλα-νέα-

προγράμματα σπουδών π.χ. πολιτισμού, 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α.) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

3. Πιστεύετε ότι το μικρό μέγεθος (ως προς το πλήθος των μαθητών) ενός σχολείου συνι-

στά παράγοντα που επηρεάζει (ενισχύει ή αποδυναμώνει) ή δεν επηρεάζει την αυτονομία 

του Διευθυντή στο έργο του;  

 
Αποδυναμώνει  

πολύ 

Αποδυναμώνει  

αρκετά  

Αποδυναμώνει  

λίγο 

Δεν Επη-

ρεάζει 

Ενισχύει 

λίγο 

Ενισχύει 

αρκετά 

Ενισχύει  

πολύ 

1 2 3 4 5 6 7 
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4. Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται ορισμένα από τα κυριότερα εμπόδια τα 

οποία περιορίζουν την αυτονομία του Διευθυντή στο έργο του, σύμφωνα με ποιοτική έρευ-

να που προηγήθηκε. Χαρακτηρίστε σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι περιορίζεται η αυτονομία 

σας για κάθε ένα από αυτά τα εμπόδια σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:  

(1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ) 

 
 

Εμπόδια Αυτονομίας 

 

Καθόλου ←  Αρκετά → Πάρα πολύ 

1. 

Πολυνομία, συνεχείς και πρόχειρες αλλαγές σε διατά-

ξεις – (εμποδίζουν τους μεσοπρόθεσμους σχεδια-

σμούς) 

 

1 2 3 4 5 

2. 
Γραφειοκρατία (π.χ. αποκατάσταση υλικών ζημιών 

κ.α.)  

 

1 2 3 4 5 

3. 

Απαγορεύσεις στις διαδικασίες πρόσληψης και απόλυ-

σης προσωπικού (εκπαιδευτικοί ή/και υποστηρικτικό 

προσωπικό με σοβαρά προβλήματα συνεργασίας) 

 

1 2 3 4 5 

4. 
Αυστηρότατο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) 

(αδυναμία παρέμβασης /τροποποίησής του)  

 

1 2 3 4 5 

5. 

Αδυναμία αυτόνομης πρόσκλησης ομιλητών σε εκδή-

λωση εντός του σχολείου (πολύπλοκη, χρονοβόρα και 

προβληματική διαδικασία) 

 

1 2 3 4 5 

6. 

Αδυναμία υλοποίησης αυτόνομων δράσεων εντός του 

σχολείου που δεν προβλέπονται από τη σχολική νομο-

θεσία (π.χ. καθιέρωση ελεύθερου δημιουργικού χρό-

νου 30 λεπτών ημερησίως και επίσκεψη στη βιβλιοθή-

κη) 

 

1 2 3 4 5 

7. 

Εγκύκλιοι που αφορούν τρόπους υλοποίησης δράσε-

ων, όπως η Θεματική Εβδομάδα, ημέρα αθλητικών 

δραστηριοτήτων κ.α. – (Κατευθυντικές δράσεις και 

περιορισμοί ως προς τη συνολική χρονική διάρκεια) 

 

1 2 3 4 5 

8. 

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ για τον καθορισμό του αριθμού 

τμημάτων σχολείου (όριο 25-28) - (παράπονα γονέων, 

ελλείψεις προσωπικού) 

 

1 2 3 4 5 

9. 

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτι-

κών – τροποποιήσεις τοποθετήσεων  

(παράπονα γονέων, ελλείψεις προσωπικού, μη ολο-

κληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας έως το Νοέμβριο) 

 

1 2 3 4 5 

10. 

Μη επαρκής υποστήριξη των σχολικών μονάδων από 

τη Β/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης σε επιμέρους αιτήματα - 

(προβλήματα επικοινωνίας, μη επαρκείς απαντήσεις) 

 

 

1 2 3 4 5 
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 Εμπόδια Αυτονομίας (συνέχεια) Καθόλου ←  Αρκετά → Πάρα πολύ 

11. 
Μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε 2 ή περισσότερα σχο-

λεία (συνεχείς αλλαγές προγραμμάτων) 

 

1 2 3 4 5 

12. 

Οικονομική πολιτική προς τα σχολεία (π.χ. ελάχιστα  

χρήματα προς τη Σχολική Επιτροπή, διαφορετικά ύψη 

διαθέσιμων χρημάτων για σχολεία ανά Δήμο – κοινό-

τητα, χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης κ.α.) 

 

1 2 3 4 5 

 13. Αποφάσεις περικοπών μισθών υποστηρικτικού προ-

σωπικού σχολείου (π.χ. σχολικές καθαρίστριες) 

 

1 2 3 4 5 

14. 

Λειτουργικά ζητήματα – προβλήματα μέσα στην αί-

θουσα (κτίρια με ακατάλληλη διαρρύθμιση όσον αφο-

ρά την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάθησης π.χ. 

ομαδο-συνεργατικές διδασκαλίες, Τ.Π.Ε. κ.α.) 

 

1 2 3 4 5 

15. 
Απουσία γραμματειακής υποστήριξης (διοικητικού 

προσωπικού) 

 

1 2 3 4 5 

16. 
Έλλειψη διδακτικού προσωπικού (εκπαιδευτικοί δια-

φόρων ειδικοτήτων) 

 

1 2 3 4 5 

17. 

Έλλειψη υποστηρικτικού προσωπικού (φύλαξης, γενι-

κών καθηκόντων, ψυχολογικής υποστήριξης και κοι-

νωνικών λειτουργών) 

 

1 2 3 4 5 

18. Απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης 

 
1 2 3 4 5 

19. 

Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης μόνο σε με-

γάλα αστικά κέντρα και με κλήρωση π.χ.  επιμόρφωση 

β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.– (κόστος και  χρόνος μετακίνησης) 

 

1 2 3 4 5 

20. 

Απροθυμία εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν καινούργια 

προγράμματα, νόμους και διατάξεις του Υπουργείου 

(π.χ. Θεματική εβδομάδα, κ.α.) 

 

1 2 3 4 5 

 

4α.Υπάρχει κάποιο εμπόδιο το οποίο αισθάνεστε ότι περιόρισε ή περιορίζει την αυτονομίας 

σας στο καθημερινό σας έργο και δεν συμπεριλαμβάνεται στα προηγούμενα;  
 

(παρακαλώ αναφέρετε) 

 

 

4β. Από τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που προηγήθηκε προκύπτει ότι σχολεία με 

όμοια χαρακτηριστικά λαμβάνουν από τους δήμους που ανήκουν, μέσω της Σχολικής Επι-

τροπής τους, διαφορετικό ύψος ενίσχυσης.  Πόσα χρήματα (ενδεικτικά) διατίθενται σε ετή-

σια βάση από το Δήμο για το σχολείο σας, μέσω της Σχολικής Επιτροπής;  

(παρακαλώ αναφέρετε) 
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5. Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι θα θέλατε να είχατε πλήρη αυτονομία με αντίστοιχα αυ-

ξημένη λογοδοσία όσον αφορά τα ακόλουθα ζητήματα, σύμφωνα με την κλίμακα: 

(1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ) 

 

 
Ζητήματα  

Καθόλου ←  Αρκετά → Πάρα πολύ 

1. Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

(ΑΠΣ) - προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του σχο-

λείου μου 

   

1 2 3 4 5 

2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών στο σχολείο κάθε Σεπτέμ-

βριο (μετά από πρόσκληση και διαδικασίες του σχο-

λείου)  

 

1 2 3 4 5 

3. Διοργάνωση εκδηλώσεων εντός του σχολείου (θεμα-

τολογία και πρόσκληση ομιλητών) 

 

1 2 3 4 5 

4. Επιλογή (πρόσληψη και απόλυση) Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού  

 

1 2 3 4 5 

5. Επιλογή (πρόσληψη και απόλυση) Υποστηρικτικού 

Προσωπικού (φύλακες, κ.α.)  

 

1 2 3 4 5 

6.  Επιλογή προσωπικού (διοικητικής υποστήριξης) για τη 

γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου   

 

1 2 3 4 5 

7.  Οικονομική Διαχείριση του σχολείου 

 
1 2 3 4 5 

8. Επιλογή των μεθόδων και της χρονικής διάρκειας υλο-

ποίηση εκπαιδευτικών δράσεων (όπως π.χ. Θεματική 

Εβδομάδα, κ.α) - προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του 

σχολείου και της τοπικής κοινωνίας 

 

1 2 3 4 5 

 

 

6. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι αποκεντρώνετε την εξουσία (παρέχετε την αυτονομία) που 

έχετε ως Διευθυντής προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας στις ακόλουθες κατηγο-

ρίες έργου του σχολείου; 
 

Κατηγορίες Έργου στο Σχολείο Καθόλου ← Αρκετά → Πάρα πολύ 

1. Διδασκαλία και Αξιολόγηση 

 
1 2 3 4 5 

2. Διοικητικό Έργο –Λειτουργίες σχολείου 

 
1 2 3 4 5 

3.  Επαγγελματική Ανάπτυξη 

 
1 2 3 4 5 

4.  Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών 

(Αναλυτικά Π.Σ. και άλλα-νέα-προγράμματα σπουδών 

π.χ. πολιτιστικά, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) 

1 2 3 4 5 
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Β΄ Μέρος – Αυτονομία σε βασικούς τομείς του έργου του Διευθυντή 
  

1) Οι παρακάτω προτάσεις – ερωτήσεις αφορούν την επαγγελματική αυτονομία των εκπαι-

δευτικών σε ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών. Παρακαλώ επιλέξτε 

την απάντηση που περιγράφει πληρέστερα την εμπειρία σας ως Διευθυντής - εκπαιδευτικός 

που έχει διδακτικό έργο, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1=Ποτέ, 2=Μερικές Φορές, 

3=Αναποφάσιστος, 4=Συχνά, 5=Πάντα) 

 

α/

α 
Προτάσεις 

Ποτέ ← Αναποφάσιστος → Πάντα 

1. Οι εκπαιδευτικοί ορίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης 

της επίδοσης των μαθητών 

 

1 2 3 4 5 

2. Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν τις πρακτικές τεχνικές 

για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών 

 

1 2 3 4 5 

3. Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν τα κριτήρια των 

τεστ και της βαθμολόγησης στις διαδικασίες αξιο-

λόγησης της επίδοσης των μαθητών 

 

1 2 3 4 5 

4. Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν το φυσικό περι-

βάλλον της τάξης 

 

1 2 3 4 5 

5. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το διδακτικό υλικό (α-

πό γνωστό αποθετήριο ύλης) 

 

1 2 3 4 5 

6. Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν σχετικά με τον τρό-

πο εργασίας στην τάξη 

 

1 2 3 4 5 

7. Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν τα πρότυπα και τους 

κανόνες για τη συμπεριφορά των μαθητών στην 

τάξη 

 

1 2 3 4 5 

8. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν και χρησιμοποιούν ει-

δικά θέματα διδασκαλίας από την υποχρεωτική δι-

δακτέα ύλη 

 

1 2 3 4 5 

9. Οι εκπαιδευτικοί ανταμείβουν τους μαθητές χωρίς 

να χρειάζονται τη συγκατάθεσή σας (δηλαδή του 

Διευθυντή) 
 

1 2 3 4 5 

10. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσθέτουν ή να α-

φαιρούν τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων 

από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών 
 

1 2 3 4 5 

 

2) Οι παρακάτω προτάσεις – ερωτήσεις αφορούν την επαγγελματική αυτονομία των εκπαι-

δευτικών και των Διευθυντών σε ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Παρακαλώ επιλέξτε 

την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας, ως Διευθυντής, σύμφωνα με την 

παρακάτω κλίμακα:(1=Ποτέ, 2=Μερικές Φορές, 3=Αναποφάσιστος, 4=Συχνά, 5=Πάντα) 
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α/

α 

 

Προτάσεις – Ερωτήσεις  

Ποτέ ← Αναποφάσιστος →Πάντα 

1. Λαμβάνετε αποφάσεις για τις δαπάνες του σχολείου 

 
1 2 3 4 5 

2. Λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με τον προγραμμα-

τισμό του σχολικού προϋπολογισμού 

 

1 2 3 4 5 

3. Οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται μαζί σας την ευθύνη 

για τη διαχείριση των οικονομικών του σχολείου 

 

1 2 3 4 5 

4. Έχετε το δικαίωμα να δαπανάτε χρήματα του σχο-

λείου για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (εκ-

παιδευτικοί περίπατοι κ.λπ.) 

 

1 2 3 4 5 

5. Αποφασίζετε σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

όλων των τάξεων του σχολείου σας 

 

1 2 3 4 5 

6. Ομάδες εστίασης (focus groups) των εκπαιδευτικών 

συναποφασίζουν μαζί σας για τα θέματα του προ-

γράμματος σπουδών σε ολόκληρο το σχολείο 

 

1 2 3 4 5 

7.  Αποφασίζετε σχετικά με τη σύνθεση (των μαθη-

τών) σε όλες τις τάξεις του σχολείου 

 

1 2 3 4 5 

 

3) Οι παρακάτω προτάσεις – ερωτήσεις αφορούν την επαγγελματική αυτονομία των εκπαι-

δευτικών και των Διευθυντών σε ζητήματα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Παρακα-

λώ επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας ως Διευθυντής, 

σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1=Ποτέ, 2=Μερικές Φορές, 3=Αναποφάσιστος, 

4=Συχνά, 5=Πάντα) 

 

α/

α 

 

Προτάσεις – Ερωτήσεις 

 

Ποτέ ← Αναποφάσιστος →Πάντα 

1. Αποφασίζετε τόσο για τον τόπο όσο και το χρόνο της 

επιμόρφωσης σας 
 

1 2 3 4 5 

2. Έχετε την πρωτοβουλία να εισηγείστε θέματα για την 

επαγγελματική ανάπτυξη και την ενδοϋπηρεσιακή επι-

μόρφωσή σας 

 

1 2 3 4 5 

3. Αποφασίζετε για τα γενικά κριτήρια που αφορούν την 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 
1 2 3 4 5 

4. Επιλέγετε τα θέματα για την ενδοϋπηρεσιακή σας επι-

μόρφωση βασισμένος σε προκαθορισμένα κριτήρια. 

 

1 2 3 4 5 

5. Καθορίζετε το δικό σας τρόπο με τον οποίο εμπλουτίζετε 

τα  γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την 

επιμόρφωσής σας 

   

1 2 3 4 5 

6. Επιλέγετε τους εκπαιδευτές για την ενδοϋπηρεσιακή σας 

επιμόρφωση και τα προγράμματα επαγγελματικής σας 

ανάπτυξης 

1 2 3 4 5 
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4) Οι παρακάτω ερωτήσεις – προτάσεις αφορούν την επαγγελματική αυτονομία των εκπαι-

δευτικών και των Διευθυντών σε ζητήματα ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών. Παρακα-

λώ επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας ως Διευθυντής, 

σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα. 

 

α/

α 

 

Προτάσεις – Ερωτήσεις 

 

Ποτέ ← Αναποφάσιστος →Πάντα 

1. Δημιουργείτε (από την αρχή) και αναπτύσσετε ε-

ντελώς νέα προγράμματα σπουδών  
 

1 2 3 4 5 

2. Δημιουργείτε (από την αρχή)  και διαχειρίζεστε τον 

εμπλουτισμό του προγράμματος και τις πολιτιστι-

κές δραστηριότητες του (π.χ. επισκέψεις κ.α.) 

 

1 2 3 4 5 

3. Καταφέρνετε να αναπτύσσετε μοναδικά θέματα για 

τον εμπλουτισμό των κοινωνικών, πολιτιστικών και 

γενικών δραστηριοτήτων των μαθητών 

 

1 2 3 4 5 

4. Επινοείτε νέα προγράμματα σπουδών,  χρησιμο-

ποιώντας νέα και παλιά στοιχεία 

 

1 2 3 4 5 

5. Διαμορφώνετε και δοκιμάζετε καινοτόμα προγράμ-

ματα σπουδών 

 

1 2 3 4 5 

6. Εισάγετε (μέσω των προγραμμάτων) νέα εξωσχο-

λικά στοιχεία στο σχολείο 

 

1 2 3 4 5 

7.  Εισάγετε αλλαγές και τροποποιήσεις στο επίσημο 

πρόγραμμα σπουδών 

 

1 2 3 4 5 

8. Διαμορφώνετε νέα υλικά μάθησης για τους μαθητές 

του σχολείου σας 

 

1 2 3 4 5 
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Γ΄ Μέρος - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Παρακαλώ σημειώστε με ένα Χ τα στοιχεία που σας αφορούν: 

 

 ΦΥΛΟ:  

 

 

ΗΛΙΚΙΑ: 
 

έως 30  □ 31-40  □ 41-50  □ 51-60  □ Μεγαλύτερος από 60  □ 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ (συμπληρώστε την ανώτερη βαθμίδα σπουδών σας και τυχόν β' τίτλο 

σπουδών): 
 

Βασικό Πτυχίο □ Β΄ πτυχίο Α.Ε.Ι.–Τ.Ε.Ι. □  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  □ Διδακτορικό Δίπλωμα  □ 

Άλλο □  (παρακαλώ  αναφέρετε): __________________________________ 

 

ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΣΕ (τύπος σχολικής μονάδας): 

 

Δημόσιο Γυμνάσιο  □    Δημόσιο Λύκειο  □ 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: (αριθμός μαθητών) 

 

Λιγότεροι από 150  □ 151-250  □ Περισσότεροι  από 250  □ 

 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ:   

 

έως  10 έτη □ 11-15  □ 16-20  □ 

21-25  □  

 

περισσότερα από 25 έτη  □ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
 

1-5 έτη  □ 6-10   □ 11-15 □        Περισσότερα από 15 έτη □ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (με βάση τον πληθυσμό): 

 

Αγροτική (έως 25.000)  □ 

    

   Ημιαστική (25.000 -100.000)  □ 

Αστική (πάνω από 100.000) □ 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας 

Άνδρας  □    Γυναίκα □ 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

 

 «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 προ-

σβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγρα-

φής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή: Δημήτριος Γάγαλης 

 


