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Από ην ζπγθεληξσηηθό ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε 

ρνιηθή Απηνλνκία – Απόςεηο θαη Θέζεηο Γηεπζπληώλ/-ληξηώλ Γεκνηηθώλ  

ρνιείσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

 

Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ δηεπζπληψλ θαη δηεπ-

ζπληξηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζην ζέκα ηεο ρνιηθήο Απ-

ηνλνκίαο. Απνπεηξάζεθε λα εληνπίζεη ζηξεβιψζεηο θαη εκπφδηα πνπ πξνθαιεί ζην έξγν 

ηνπο ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ηα έρνπλ βηψζεη θα-

ηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Αλαδήηεζε ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνθε-

ληξσηηθή πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαπεληαεηία, ηε ζηάζε ησλ δη-

εζλψλ νξγαληζκψλ σο πξνο ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ηνπ απηφλνκνπ κνληέινπ δηνίθεζεο 

ηεο Δθπαίδεπζεο, ηα πεδία εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, ηα φξγαλα ιήςεο α-

πνθάζεσλ, ηηο επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζε παηδαγσγηθφ, νξγαλσηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν, ηα δπλεηηθά νθέιε θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο γηα έλαλ νδηθφ ράξηε πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία. Σέινο έγηλε πξνζπά-

ζεηα ζθηαγξάθεζεο ηνπ πξνθίι ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ θαη 

θαζνξηζκνχ ηνπ λένπ ηνπ/ηεο ξφινπ ζην θαζεζηψο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο. 

Ζ κέζνδνο πνπ πξνθξίζεθε σο θαηαιιειφηεξε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ή-

ηαλ ε πνηνηηθή κέζνδνο, κε κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 13 δηεπζπληψλ/-ληξηψλ Γεκνηη-

θψλ ρνιείσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο Θεκαηηθήο Αλάιπ-

ζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ην ειιεληθφ εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπγθεληξσηηθφ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ γξαθεηνθξαηία, 

ηελ ηεξαξρηθή δνκή, ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ ππνρξεκαηνδφ-

ηεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ζηελ έξεπλα εθδήισζαλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηελ κε-

ηάβαζε ζε έλα πην απνθεληξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν ζα ππάξρεη θε-

ληξηθφο έιεγρνο, κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Αληηδξνχλ 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, ζηελ επηινγή ζρνιείνπ απφ 

ηνπο γνλείο, ζηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εκπινθή ησλ Γήκσλ, αιιά δελ δηαθσλνχλ κε 

ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά γνλέσλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

ηειηηεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ, απεχρνληαη 

θάζε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη είζνδν ηδησηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, αλεζπρνχλ γηα ηνλ 

θίλδπλν έληαζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, αλαινγηδφκελνη θαη ην θνηλσληθφ ζπ-
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γθείκελν ηεο επνρήο, κε ηελ έμαξζε κηζαιιφδνμσλ απφςεσλ θαη ηεο μελνθνβηθήο θαη 

ξαηζηζηηθήο ξεηνξηθήο. Δμαηηίαο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ πξνβιεκαηίδνληαη ηφζν γηα 

ηνλ ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηάβαζεο, φζν θαη γηα ηνπο θνξείο πνπ ζα 

θιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, 

είηε γηα ζεζκηθά φξγαλα. Σέινο, ζεσξνχλ πσο παξά ην γεγνλφο φηη ν εγέηεο ηνπ απηφ-

λνκνπ ζρνιείνπ ζα επηθνξηηζηεί κε λέα θαζήθνληα, ν ξφινο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη δελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ απηά ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ ζεκεξη-

λνχ ζρνιείνπ. Οη πεξηζζφηεξνη/-εο ζα δηεθδηθνχζαλ εθ λένπ ζέζε επζχλεο ζην απηφλν-

κν ζρνιείν, αλ θαη ζα επηζπκνχζαλ λα ηεξεζνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. πκπεξαζκα-

ηηθά, νη εξσηψκελνη/-εο εζηηάδνπλ ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο απηνλνκίαο, θπξίσο 

ζηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα, ζπκθσλνχλ κε θάπνηα κνξθή ινγνδνζίαο πνπ δε ζα ιακ-

βάλεη ππφςε κφλν ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δπζθνιεχνληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηελ πνξεία πνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ κε ην 

έξγν ηνπο ηελ πηζαλφηεηα αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. 

 

Λεμεηο – θιεηδηά : πγθεληξσηηζκφο, Απνθέληξσζε, ρνιηθή απηνλνκία, γνλετθή επη-

ινγή ζρνιείνπ, ινγνδνζία, θνηλσληθέο αληζφηεηεο, εγεζία, δηνίθεζε. 

 

 

From the centralized character of the Greek educational system towards School 

Autonomy - Western Thessaloniki’s Elementary Primary Schools Principals’ 

Views  

Abstract 

 

In this paper we investigated the Principals’ views of Primary Schools in Western Thes-

saloniki on the issue of School Autonomy. It attempted to identify distortions and ob-

stacles to the centralized system of education administration as they have experienced 

during their term of office. The research sought their views on the decentralization of 

education in the last thirty-five years, the attitude of international organizations on the 

need to adopt the autonomous model of administration of Education, the fields of school 

autonomy, the decision-making bodies, the implications of the school autonomy at ped-

agogical, organizational and economic level, the potential benefits and contingent risks 

and their proposals for a roadmap towards school autonomy. Finally, an attempt was 

made to outline the profile of the Leader of the Autonomous School and to define his / 

her new role in the School Autonomy Statute. 
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The method best suited to this research was the quality method, with unstruc-

tured interviews of 13 Principals of Primary Schools. Data analysis was done using the 

Thematic Analysis method. 

The results of the research highlight the belief that the Greek educational system 

is centralized, with bureaucracy, hierarchical structure, exclusion from decision-making 

and under-financing. Participants in the survey expressed their desire to move to a more 

decentralized education system, which would have central control though, greater free-

dom in curriculum development and increased participation of schools in financial man-

agement. They oppose to parental involvement in school administration, school choice 

by parents, involvement of municipalities in any way, but do not disagree with the fi-

nancial contribution of parents, local government and local community. 

They strive competition and classify schools, they despise any commercializa-

tion and entry of individuals into Education, are concerned about the risk of intensifying 

social inequalities, taking into account the social context of the era with the rise of in-

tolerant, xenophobic and racist rhetoric. Because of these phenomena, they are con-

cerned both with the time and the duration of the transition period, as well as with those 

involved in this process, whether natural persons or institutions. Finally, they consider 

that despite the fact that the leader of the autonomous school will be assigned new tasks, 

the role and the features that it has to do is not very different from that of the current 

school head. Most would have been redeployed to the autonomous school, although 

they would have liked to meet certain conditions. In conclusion, the respondents focus 

on the positive effects of autonomy, mainly on pedagogical issues, agree with some 

form of accountability that does not only take into account the learning outcomes, they 

find it difficult to realize the course they autonomy can take and they feel they can min-

imize with their contribution negative impacts. 

 

Key words: Centralization, Decentralization, School autonomy, parental choice of 

school, accountability, social inequalities, leadership, administration. 
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Δηζαγσγή 

Αλ ην κέιινλ ελφο ιανχ, ή αθφκε θαη ηεο αλζξσπφηεηαο, θξίλεηαη ελ πνιινίο ζηηο γε-

ληέο πνπ αθνινπζνχλ, θαη ε παηδεία – είηε κε ηελ έλλνηα ηεο αγσγήο, είηε κε ηε κνξθή 

ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο – δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν σο πξνο απηφ, δελ 

πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε ε παξαηεηακέλε ελαζρφιεζε κε ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκα-

ηα εθηφο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ, πιήζνπο ππεξεζληθψλ νλην-

ηήησλ, εξεπλεηψλ θαη κειεηεηψλ. Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη αλεμαξηήησο πξνζέζεσλ, θα-

λεξψλ θαη δηαθεξπγκέλσλ ζηφρσλ αιιά θαη θξπθψλ επηδηψμεσλ φινη νη κεηέρνληεο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα έρνπλ σο πινεγφ ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ α-

λαδεηνχλ ελ κέζσ ζπδεηήζεσλ, δηεθδηθήζεσλ, ελίνηε θαη νπηζζνδξνκήζεσλ. 

Σα ηειεπηαία ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα, ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδέζεθε 

κε απνθεληξσηηθέο πνιηηηθέο, κε πξαθηηθέο πνπ ζηε ζεσξεηηθή ηνπο βάζε είραλ ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ηελ ελεξγφηεξε παξνπζία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ κε ηελ 

αλάδεημε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ 

γίγλεζζαη. Ωο ηδενινγηθφ ππφβαζξν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλζήκαηα ηφζν απφ ηνλ ρψξν 

ηεο αξηζηεξάο θαη ησλ θηλεκάησλ, πνπ είραλ ζηνλ ππξήλα ηνπο ηε δεκνθξαηία, ηελ θνη-

λσληθή δηθαηνζχλε, ηελ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε θαη ζηηο επθαηξίεο, φζν θαη απφ ην ρψ-

ξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (θνηλσληθνχ θαη κε) φπσο εμνξζνινγη-

ζκφο ζηελ ρξήζε ησλ πφξσλ («αλζξψπηλσλ» θαη νηθνλνκηθψλ), κεγαιχηεξνο έιεγρνο 

ζηε δηάζεζή ηνπο, ειεπζεξία επηινγήο, αμηνιφγεζε θαη ινγνδνζία, έκθαζε ζηα απνηε-

ιέζκαηα. Παξάιιεια, πηζαλφλ θαη σο παξάπιεπξεο επηπηψζεηο, αλέθπςαλ δεηήκαηα 

ηζρπξήο επνπηείαο, αληαγσληζκνχ, ηππνπνίεζεο, νκνηφκνξθεο δηδαζθαιίαο, εληαηηθν-

πνίεζεο, απνθιεηζκψλ θαη δηαρσξηζκψλ αιιά θαη ε νινέλα απμαλφκελε ρξήζε νηθνλν-

κηθψλ φξσλ (manager, καζεηέο – πειάηεο, εηζξνέο – εθξνέο, απνδνηηθφηεηα). 

Απφ ηελ Αικπέξηα ηνπ Καλαδά θαη ηε Βηθηψξηα ηεο Απζηξαιίαο ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’70 (Abu-Duhu,1999,Smyth,1993) ε έλλνηα ηεο απνθέληξσζεο ηεο εθ-

παίδεπζεο άξρηζε λα παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο. Ήηαλ ηαπηφρξνλα ε 

ηειηθή απνηχπσζε φισλ ησλ αξρψλ ηεο απνθέληξσζεο, φπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί 

απφ ην θίλεκα ηνπ New Public Management, αιιά θαη ην ππφδεηγκα εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο πνπ φια ηα θξάηε έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ γηα λα απειεπζεξσζεί ε εθπαί-

δεπζε – ζχκθσλα κε ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ – απφ παζνγέλεηεο φπσο ε γξαθεηνθξαηία, ε 

απζηεξή ηεξαξρία θαη ν πειαηεηαζκφο, λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο κέζσ 

ηεο ηαρχηεηαο αληαπφθξηζεο ζηα πξνβιήκαηα θαη ηεο επειημίαο, λα απνδνζεί νπζηαζηη-
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θφηεξνο ξφινο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ζηηο αλάγθεο θάζε ηφπνπ θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ζρνιείνπ θαη λα ελαξ-

κνληζηεί ε νπζία ηε εθπαίδεπζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 

Ζ δηαζπνξά ησλ πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχζαλ ζηελ απνθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ ηέιεη ζηε ζρνιηθή απηνλνκία, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ αλα-

πφθεπθηε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θφζκνπ ησλ απηνθξαηνξηψλ θαη ηελ απγή ησλ δε-

κνθξαηηψλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αθνινχζεζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν, ηδηαίηεξα 

κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Σν Κξάηνο – Πξφλνηαο πνπ επηιέρζεθε σο 

ηχπνο δηαθπβέξλεζεο γηα λα άξεη ηηο αληζφηεηεο θαη ηνπο απνθιεηζκνχο, λα θέξεη θνη-

λσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα, λα επηηχρεη θνηλσληθή ζπλνρή θαη εζληθή νκνηνγέλεηα 

ζηεξίρζεθε ζηνλ ζπγθεληξσηηζκφ. ηαλ νη ππνζρέζεηο ηνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο ελέζθπςαλ, κε απνθνξχθσκα απηήλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, άξρηζε 

ε απνδφκεζε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ήηαλ ήδε ζην ζηφραζηξν απφ ξηδνζπαζηηθέο νκάδεο 

ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο θαη ηεο θαηαγγειίαο, φηη, αληί λα 

ιεηηνπξγεί σο κνριφο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο δελ ήηαλ παξά έλαο αλαπαξαγσγηθφο 

κεραληζκφο. Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο πξνθάιεζαλ δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο, γεληθεπκέλε 

δπζαξέζθεηα θαη απνγνήηεπζε, πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζπκφ θαη νξγή ρσξίο ζπγθεθξηκέ-

λν ζηφρν, αιιά αλαδεηψληαο ηε ξίδα φισλ ησλ δεηλψλ θαηέιεμαλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηνλ ηξφπν δηνίθεζήο ηεο. Αιινχ ν ηξφπνο δηνίθεζεο θαηεγνξήζεθε γηα δηαζπάζηζε 

ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, αιινχ γηα κνλνκέξεηα έλαληη κεηνλνηήησλ (εζληθψλ, ζξεζθεπ-

ηηθψλ, θνηλσληθψλ) θαη αιινχ γηα ειηηηζκφ, δνγκαηηζκφ θαη απνθιεηζκνχο. Αλ ζπλππν-

ινγηζηεί ε θαηεγνξία ηεο ζπλέξγεηαο Κξάηνπο – Δθπαηδεπηηθψλ γηα απνθιεηζηηθή νξ-

γάλσζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε παξαδνρή 

ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο φηη απέηπρε λα εδξαηψζεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη ηελ επεκε-

ξία πνπ επαγγειηδφηαλ, δεκηνπξγήζεθε ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ εηζβνιή λενθηιε-

ιεχζεξσλ ηδενινγηψλ θαη πξαθηηθψλ αγνξάο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Μέζσ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ, αιιά αθνινπζψληαο 

ηελ ηαθηηθή ηνπ «ψξηκνπ θξνχηνπ», ε απνθέληξσζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ζρνιηθή 

απηνλνκία, πηνζεηήζεθαλ κε αξγφ ζρεηηθά ξπζκφ ζε ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, 

φπνπ ν εθδεκνθξαηηζκφο πξνεβιήζε σο απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο 

κεηά απφ καθξέο πεξηφδνπο δηθηαηνξηψλ θαη απνιπηαξρηζκνχ, ηεο Αθξηθήο, φπνπ νη 

εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο αλαδεηνχζαλ «θσλή» κεηά ηελ απφζπξζε ηεο 

απνηθηνθξαηίαο αιιά θαη ζηελ Δπξψπε φπνπ ην κεηαπνιεκηθφ Κξάηνο – Πξφλνηαο θιή-

ζεθε λα ζπλππάξμεη κε πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., θαη ηνπ ΟΟΑ. Παξφληα ζε απηήλ ηελ πν-
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ξεία, επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θαηάζηαζε γηα λα εηζέι-

ζνπλ ζε ρψξνπο φπνπ θπξηαξρνχζε ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο φπσο ε Τγεία, ε Αζθάιηζε 

θαη βεβαίσο ε Παηδεία.  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επέιαζεο ησλ απνθεληξσηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ εθ-

παίδεπζε ζηνηρεηνζεηνχλ έλα αθφκε κνηίβν φπσο ν Pasi Salberg (2012) επηζεκαίλεη. 

Έλα κνηίβν πνπ έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζην έξγν ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ ηππνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε πηνζέηεζε θνηλψλ ππξεληθψλ αλαιπηη-

θψλ πξνγξακκάησλ θαη ε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, ε αλαδήηε-

ζε αλψδπλσλ θαη αθίλδπλσλ κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ κε ηαπ-

ηφρξνλν αθξσηεξηαζκφ ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο κά-

ζεζεο αιιά θαη ηνλ εμνβειηζκφ ησλ «απνηπρεκέλσλ καζεηψλ/-ηξηψλ», ν ελαγθαιηζκφο 

κε πξαθηηθέο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ θαη ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ ζρνιείνπ ζαλ ππεξαγνξά, ησλ δηεπζπληψλ ζαλ manager, ησλ καζεηψλ/γνλέσλ ζαλ 

θαηαλαισηέο θαη ηεο παηδείαο ζαλ πξντφλ, θαη ηέινο νη πνιηηηθέο θαη νη κεραληζκνί ιν-

γνδνζίαο πνπ βαζίδνληαη ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα ζε δνθηκαζίεο πξνθαζνξηζκέλσλ 

πξνηχπσλ, ζπλζέηνπλ πιένλ ηελ θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία πνπ εθάξκνδαλ δεηιά δεηιά 

ηηο επηηαγέο ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ.  

θηαγξαθψληαο ηηο κέρξη ηψξα απφπεηξεο εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, 

ηφζν κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ησλ νξγαληζκψλ, φζν θαη κε ηε ζπλδξνκή εξεπλψλ, κπνξεί 

λα ππνζηεξηρηεί φηη δελ ππάξρεη έλα κνληέιν ζρνιηθήο απηνλνκίαο γηα φια ηα εθπαη-

δεπηηθά ζπζηήκαηα, παξφιν πνπ νη επηπηψζεηο ηεο δελ δηαθέξνπλ θαη πνιχ, φπσο ηνλί-

ζζεθε πξηλ. ε θάπνηα ζπζηήκαηα ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαβηβάζηεθε 

ζηνπο/ζηηο Γηεπζπληέο/-ληξηεο, ζε άιια ζηνπο πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ θαη ζηα πεξηζ-

ζφηεξα ζε έλα ρνιηθφ πκβνχιην ή Δπηηξνπή πνπ απαξηίδνληαη εθηφο απφ ην δηδαθηη-

θφ πξνζσπηθφ, απφ εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ, ηεο ηνπηθήο Αξρήο (Γήκνο, Πεξηθέξεηα, 

νκφζπνλδν Κξαηίδην) θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (θνξείο, νξγαλψζεηο, ηδξχκαηα, επη-

ρεηξήζεηο). Δμίζνπ δηαθνξεηηθφ απφ ρψξα ζε ρψξα είλαη θαη ην εχξνο ηεο ζρνιηθήο απ-

ηνλνκίαο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. πλεζέζηεξν κνηίβν είλαη εθείλν πνπ επηηξέπεη 

ζην ζρνιείν λα ξπζκίδεη ζέκαηα επί ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο αμηνιφγε-

ζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, λα δηαρεηξίδεηαη «αλζξψπηλνπο» πφξνπο, λα αλαιακβάλεη 

ρξεκαηνδνηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο κέζσ ηεο γν-

λετθήο επηινγήο θαη ησλ καζεηηθψλ εγγξαθψλ ( Karagiorgi&Nicolaidou,2010).  

ηελ Δπξψπε, ηφζν ην εχξνο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, 

φζν θαη νη θνξείο πνπ θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε, δηαθέξνπλ πνιχ. 

Αθφκε θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θξίζεθε απαξαίηεηε ε κεηαβίβαζε εμνπζηψλ ζην 
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επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ πνηθίιινπλ, αλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε δηαθξίλεηαη έλα κνηίβν. 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, νη απμαλφκελεο αλάγθεο εθπαί-

δεπζεο εηεξφθιεησλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ θαη ε απαίηεζε γηα έληαμε θαη ζπκπεξί-

ιεςε κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, θαζψο θαη νη πηέζεηο γηα εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ πξν-

ζσπηθφ, έβξηζθαλ ιχζε ζηελ απνθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. Δθείλα φκσο 

πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θηλεηνπνίεζαλ θπβεξλήζεηο, ζεζκνχο αιιά θαη ηελ θνη-

λσλία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο ζε πην απνθεληξσκέλα ζρήκαηα, ήηαλ ηα ζρν-

ιηθά απνηειέζκαηα (Δπξπδίθε, 2008). Αληίζεηα φκσο κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εκπλεπ-

ζηψλ θαη δηακνξθσηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε πηνζέηεζε ηεο ζρνιηθήο απην-

λνκίαο κε ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, απνδείρζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο φηη 

είλαη δχζθνιν λα ζπζρεηηζηεί κε ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο ηνπνζεηείηαη απφ φινπο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

αιιά θαη ηνπο εγρψξηνπο θαη μέλνπο αλαιπηέο ζηα πην ζπγθεληξσηηθά εθπαηδεπηηθά ζπ-

ζηήκαηα, ρσξίο φκσο λα αηηηνινγείηαη επαξθψο, νχηε λα νξίδνληαη αθφκα θαη απφ ηα 

λνκνζεηήκαηα, ηφζν ηα πεδία εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ηα λέα φξγαλα 

πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκ-

καηα πνπ ζα ηεξνχληαη πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο ζηε ζρνιηθή απηνλνκία. 

Απφ ην 1985 θαη ηνλ λφκν 1566, ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ νδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΟΟΑ, ελδίδνπλ ζηηο πηέζεηο νηθνλνκηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ νκάδσλ θαη πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζηα θνηλσληθά αηηήκαηα γηα 

πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία θαη νπζηαζηηθφηεξε ζπκκεηνρή, ιακβάλνληαο ηηο πεξηζζφηε-

ξεο θνξέο ππ’ φςηλ αληηξξήζεηο θαη ελζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σα ρξφληα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη πηέζεηο θαη νη απαηηήζεηο εληάζεθαλ, νη θπβεξλεηηθέο θαη 

ζεζκηθέο αληηζηάζεηο κεηψζεθαλ, ε θσλή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ρακήισζε θαη 

αιινηψζεθε, νπφηε ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο γηα εθαξκνγή θαη ζηε ρψξα καο, ελφο 

κνληέινπ ζρνιηθήο απηνλνκίαο, δπζηπρψο ηε ζηηγκή πνπ απηή ζαλ επηινγή κνξθήο δη-

αθπβέξλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ δέρεηαη έληνλε θξηηηθή θαη αλαζεσξνχ-

ληαη νη πξαθηηθέο ηεο, αιιά ακθηζβεηείηαη θαη ε δπλαηφηεηά ηεο λα βειηηψζεη δξαζηηθά 

ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπιάρηζηνλ απφ κφλε ηεο.  

Αθφκε φκσο θαη αλ νδεχνπκε ζηαδηαθά πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία, είλαη ηνπιά-

ρηζηνλ απνγνεηεπηηθφ απηφ λα ζπκβεί απφληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ θαη θπξίσο 

ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ πνπ θαηά πψο θαίλεηαη ζα θιεζνχλ λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεην-

ρή ηφζν ζηε κεηάβαζε, φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο. Ο λένο ξφινο πνπ επηθπιάζζεηαη 

ζηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο είλαη πνιπδηάζηαηνο, απαηηεηηθφο θαη αγρνγφλνο, θαη δηακνξ-

θψλεη έλα πξνθίι αλζξψπνπ πνπ νθείιεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη επί παληφο ηνπ επηζηε-
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ηνχ. Διάρηζηα φκσο είλαη ηα βήκαηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο/ζηηο ίδηνπο/-εο γηα λα εθθξά-

ζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ην φξακά ηνπο αιιά θαη ηηο ελζηάζεηο θαη 

ηηο αγσλίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ απηνλνκίαο. 

ε απηφ ην πιαίζην, κε ηα ρξεκαην-νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο λα πξν-

θξίλνληαη έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ, κε ηελ απαίηεζε απφ 

ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/-ληξηεο θαη ζηνπο/ηηο δαζθάινπο/-εο λα επηδεηθλχνπλ νινέλα θαη 

πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηζκνχ, ρσξίο λα ηνπο πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλε-

ρνχο επηκφξθσζεο θαη κε ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ζρνιείνπ – θνηλσλίαο λα ππνλνκεχε-

ηαη δηαξθψο, ππάξρεη αδήξηηε αλάγθε έθθξαζεο ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηελ νπνηα-

δήπνηε δηαδηθαζία αιιαγήο πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία. Δπηπξφζζεηα, απηφ ππαγνξεχ-

νπλ ηφζν νη ηάζεηο πνπ δηαθαίλνληαη θαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνο ηε 

ζρνιηθή απηνλνκία, είηε ζην παηδαγσγηθφ ηεο ζθέινο, είηε ζην νξγαλσηηθφ – δηαρεηξη-

ζηηθφ, είηε ζην νηθνλνκηθφ, ε δηάζεζε απνθέληξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ επη-

δείμεη δηαρξνληθά νη θπβεξλήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαπεληαεηίαο, κε δηαθνξεηηθφ 

αηηηνινγηθφ θαη δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε αιιά θαη νη ζπλερφκελεο λνπζεζίεο – εληνιέο 

ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ 

Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζην ζέκα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε ζπδή-

ηεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα, φρη φκσο αλάινγε κε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο πνπ πεξη-

βάιιεη ην ζέκα. Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. 

Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα θαη νπζηαζηηθά απνηειεί επηζθφπεζε 

ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα Βηβιηνγξαθίαο.  

ην πξψην θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί λα νξηζηνχλ ελλνηνινγηθά ν ζπγθεληξσηη-

ζκφο θαη ε απνθέληξσζε, νη ιφγνη πνπ επηιέρζεθε ν πξψηνο σο κνληέιν δηαθπβέξλεζεο 

θαη νξγάλσζεο ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθφηεξα, νη ζηφρνη πνπ εμππεξε-

ηνχζε απηή ε επηινγή, ε θξηηηθή πνπ δέρζεθε, νη ιφγνη πνπ εληάζεθαλ νη πηέζεηο πξνο 

ηελ απνθέληξσζε θαη ε ζπκβνιή ηνπ New Public Management ζε απηφ. Δπίζεο, ζα γί-

λεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο απνθέληξσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηνπο ιφγνπο 

πνπ θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε πηνζέηεζήο ηεο, ζηηο αδπλακίεο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ 

θιήζεθε λα δψζεη ιχζεηο. Ηδηαίηεξε κλεία ζα γίλεη ζηα επίπεδα απνθέληξσζεο (πνιηηηθή 

– δηνηθεηηθή, εδαθηθή – ιεηηνπξγηθή, νξηδφληηα – θάζεηε) (Daun,2007,Λατλάο,1993, 

Ππξγησηάθεο,2008,Φάιθα,2017) θαη θπξίσο ζηηο κνξθέο πνπ έιαβε απηέο ηεο απνζπ-

γθέληξσζεο – απνζπκπχθλσζεο, ηεο αλάζεζεο – εμνπζηνδφηεζεο, θαη ηέινο ηεο κεηα-

βίβαζεο εμνπζηψλ. Σν πξψην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ δηαπίζησζε φηη ε ηξίηε 

κνξθή, απηή ηεο κεηαβίβαζεο, βξίζθεη εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή απηνλνκία ή απηνλνκία 
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ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνπο/-ηηο Γηεπζπληέο/-ληξηεο λα δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε 

ζρνιηθή δσή. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη νη 

δηάθνξνη φξνη πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, απφ ην αξρηθφ school based management 

(Lindelow&Heynderickx,1989, Caldwell, 2005,Daun, 2007, Pomuti, 2008) σο ην ηειεπ-

ηαίν ρξνληθά self transforming school (Caldwell, 2013) νη νπνίνη είλαη πξνζδηνξηζηηθνί 

ελφο ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο πνπ απνδίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζην ζρνιείν, έλα ζρν-

ιείν πνπ απνθηά ραξαθηεξηζηηθά κηθξνχ ππνπξγείνπ, νξγαληζκνχ κάζεζεο πνπ κπνξεί 

θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, 

πνπ δίλεη ιφγν θαη βήκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά αλνηθηφηεηαο 

θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ πξνσζεί ηελ απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηδηψθεη ηελ απ-

ηελέξγεηα ησλ καζεηψλ-ηξηψλ, πνπ ζηεξίδεηαη ελ πνιινίο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ 

Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ θαη ησλ δαζθάισλ. ια απηά ζεσξεηηθά, κε ιίγεο θαιέο πξαθηη-

θέο, ηε ζηηγκή πνπ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νπζία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη πην επδηάθξηηεο. Ζ έκθαζε ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα θαη νη ζπλδεφκελεο κε απ-

ηά έλλνηεο, φπσο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θαη ν αγψλαο γηα πξνζέιθπζε 

καζεηψλ/-ηξηψλ – πειαηψλ, ε ηππνπνίεζε ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφκελσλ, 

νη κεραληζκνί επνπηείαο θαη ειέγρνπ, απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο ηηο δηαδηθαζί-

εο απηφ-αμηνιφγεζεο θαη ινγνδνζίαο, θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηνλ ζηφρν ηεο 

νιφπιεπξεο αλάπηπμεο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρχνπλ ηε ραξά ηεο κάζεζεο θαη 

δελ αληηκεησπίδνπλ ηνλ/ηελ καζεηή/-ηξηα σο «ζθιεξφ δίζθν ππνινγηζηή» πνπ ζπκπιε-

ξψλεη ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ κε δεδνκέλα, είλαη ηα παξεπφκελα κηαο ηάζεο πνπ εηζάγεηαη 

θαη ζηε ρψξα καο, ιίγν άθνκςα. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κία ζηαρπνιφγεζε 

πξαθηηθψλ εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θφ-

ζκνπ θαη δε ηεο επξσπατθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηιέρζεθαλ ρψξεο πνπ είηε έρνπλ κε-

γάιε παξάδνζε ζηελ παηδεία ηνπ ιανχ ηνπο, είηε αλαγνξεχνληαη ζε πξσηαζιήηξηεο 

ζηελ πηνζέηεζε ησλ απνθεληξσηηθψλ πξαθηηθψλ θαη απηφ – ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ 

θαη άιινπο εξεπλεηέο – έρεη αληίθηππν ζηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνπλ νη δεθαπε-

ληάρξνλνη/-εο καζεηέο/-ηξηεο, θαη ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ κε θνηλά ραξαθηεξηζηη-

θά κε ηε ρψξα καο, απφ ηε λννηξνπία θαη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή σο ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο απφ θξάηνο θαη θνηλσλία. 

Σέινο, ζην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ θαη άιισλ θν-

ξέσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ην δηθαίσκα λα επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ηελ αλάγθε απνθέληξσ-

ζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε άπνςή ηνπο γηα ηελ παξνχζα θαηά-
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ζηαζή ηνπ, νη εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θαηαηάζζεηαη ρακειά ζηηο δηάθνξεο 

βαζκνινγηθέο αλαθνξέο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αληηζηξνθή απηήο ηεο θαηάζηα-

ζεο. Δπίζεο ζα επηδησρζεί ε παξνπζίαζε ησλ κέρξη ζήκεξα πνιηηηθψλ απνθέληξσζεο 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. Απφ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο – κε ηνλ θνηλνηηθφ ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο – ζηα ρξφληα ηεο βαπαξηθήο κνλαξρίαο θαη ηεο αλάζεζεο ηεο νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Απφ ηελ αλάιεςε ηνπ ζε-

ζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην θξάηνο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηνλ επηζεσξεηηζκφ, 

ηελ απνιπηαξρία ηνπ θξάηνπο θαη ηνλ θφβν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηηο πξννδεπηηθέο κε-

ηαξξπζκίζεηο ηνπ ’30, ηνπ ’64 θαη ηνπ ’85 πνπ πξνψζεζαλ ηελ απνθέληξσζε αιιά ζπ-

λάκα δνθίκαζαλ ηα φξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ηηο αλνρέο ηεο ειιελη-

θήο θνηλσλίαο. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηηο απφπεηξεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ηεο δε-

θαεηίαο ησλ «θξίζεσλ» ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ – αμηαθφ επίπεδν θαη 

ησλ θηλήζεσλ πνπ έγηλαλ θάησ απφ ηηο νδεγίεο ησλ μέλσλ κεληφξσλ ηνπ θξάηνπο. Σν 

πιήζνο ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

ηφπνπ, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή βηαζχλε, αλεπεμέξγαζηα, αθφκε θαη ζηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, νη αληηδξάζεηο, νη ππαλαρσξήζεηο θαη ε ηδενινγηθή δηει-

θπζηίλδα κε θφλην ηα απηφλνκα ζρνιεία θαη ηα επαθφινπζα κηαο ηέηνηαο πξννπηηθήο 

είλαη νη ηειεπηαίεο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία. 

ην δεχηεξν κέξνο αθνινπζεί ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, κε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ. Αλαθέξνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

φπσο πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, φζν θαη απφ ηα ελδηαθέξν-

ληα ηνπ εξεπλεηή, θαζψο θαη νη άμνλεο επάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα δεηεζεί ε άπνςε ησλ 

Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ. Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απφ ηα απνκαγλεηνθσ-

λεκέλα δεδνκέλα, φπσο αλαιχζεθαλ κε ηελ Θεκαηηθή Αλάιπζε, πνπ θξίζεθε σο ε θα-

ηαιιειφηεξε λα πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, εζηηαδφκελε ζηα βηψκαηα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηε δηαθαηλφκελε αιιαγή θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα αλψδπλε θαη 

επσθειή κεηάβαζε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη απφπεηξα ζχδεπμεο ησλ επξεκάησλ – πνξη-

ζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα πξνγελέζηε-

ξσλ εξεπλψλ θαη αμηνπνίεζήο ησλ γηα ηε ζθηαγξάθεζε ελφο νδηθνχ ράξηε πξνο ηε ζρν-

ιηθή απηνλνκία, κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ. 

Σέινο, αθνχ εληνπίζηεθαλ θαη αλαθέξζεθαλ νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο, πξν-

ηείλνληαη ηα πεδία ζηα νπνία κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε κειινληηθέο έξεπλεο, αιιά θαη 

ηρλνγξαθείηαη έλαο νδηθφο ράξηεο ηεο πνξείαο πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία. 
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Κεθάιαην 1 

Σα Δθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα σο ππνζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

 

1.1 Δηζαγσγή 

πσο φια ηα ζπζηήκαηα κε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγία, κε δηάθνξα κέξε λα 

ελεξγνχλ ππφ πξνθαζνξηζκέλσλ θαλφλσλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ, θαη πνιινχο παξάγν-

ληεο λα επζχλνληαη γηα ηελ επξπζκία ή κε, έηζη θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί 

έλα πνιχπινθν νηθνδφκεκα κε ηεξαξρηθή δνκή πνπ δηέπεηαη απφ πιήζνο λνξκψλ, θαλφ-

λσλ θαη νδεγηψλ. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, αθνινπζψληαο ηε δνκή θαη ηε κνξθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θάζε θξάηνπο, αλαπαξηζηνχλ θαη 

αληαλαθινχλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηακνξθψλνπλ.  

Ζ κνξθή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απφξξνηα πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο ε θξαηηθή δνκή, 

νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε θαη θαηαλνκή θαη 

ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αιιά θαη πνιηηηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη νη εμειηζζφκελεο δε-

κνθξαηηθέο θαη θξαηηθέο απαηηήζεηο (Αλδξένπ,1996, Λπκπέξεο,2012). χκθσλα κε ηνλ 

Καηζαξφ(2008), ν ηξφπνο νξγάλσζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απνηέιε-

ζκα πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ζρεδηαζκνχ, πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αμηαθφ - 

θηινζνθηθφ ππφβαζξν θαη παηδαγσγηθή - εθπαηδεπηηθή ηδενινγία, αιιά θαη ηεο επίδξα-

ζεο παξαγφλησλ φπσο νη εζληθνί ζηφρνη, θαη ε πίεζε αηφκσλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ, π-

πεξεζληθψλ θαη παγθφζκηαο εκβέιεηαο θέληξσλ γηα θνηλσληθή κεηαβνιή.  

Κνκβηθή ζηηγκή ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γπηηθνχ 

θφζκνπ απνηειεί ε αλάιεςε απφ ηηο θξαηηθέο νληφηεηεο ηνπ ζεζκνχ ηεο Οξγαλσκέλεο 

Δθπαίδεπζεο, ιίγν κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Ζ επηθξάηεζε πξννδεπ-

ηηθψλ, δεκνθξαηηθψλ θαη ελ κέξεη ζνζηαιηζηηθψλ ηδενινγηψλ, ζε απάληεζε ηνπ θαηα-

ζηξνθηθνχ εζληθνζνζηαιηζηηθνχ νινθιεξσηηζκνχ, ππαγφξεπζε ηε δεκηνπξγία εθπαη-

δεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα πξαγκαηψλνπλ ηελ αμίσζε γηα θξάηνο πξφλνηαο κε επί-

θεληξν ηε δηθαηνζχλε σο πξνο ηηο επθαηξίεο θαη ηελ πξφζβαζε αιιά κε ηαπηφρξνλε ε-

ιεγθηηθή δηάζεζε, πξνο απνθπγή επαλάιεςεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε λα-

δηζηηθή ζεξησδία. Μέζσ ηεο Δθπαίδεπζεο επηρεηξήζεθε ε εμαζθάιηζε θνηλσληθήο ζπ-

λνρήο θαη νκνηνγέλεηαο, αθφκα θαη ε επηβίσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ, 

ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ (Καηζαξφο,2008).  

Ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φπνπ ε εθπαίδεπζε αληηκεησπίζηεθε 

σο θνηλσληθή ππεξεζία πξνο ηα άηνκα θαη σο κνριφο πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο δηθαη-

νζχλεο θαη ζπλνρήο, θαη δφζεθε έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 
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θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζην ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ, 

θαη ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κφξθσζεο (Καηζαξφο,2008), ζην εξψηεκα ζε πνην 

βαζκφ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε θαη λα επνπηεχεη ην Κξάηνο ηελ νξγαλσ-

κέλε Δθπαίδεπζε, ν ζπγθεληξσηηθφο ηξφπνο δνκήο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δθ-

παίδεπζεο απνηέιεζε ηελ απάληεζε θαη πηνζεηήζεθε σο ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ επί-

ηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Παξάιιεια φκσο δε ιεζκνλήζεθε θαη ν ζηφρνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, κε παξάιιειε δπλαηφηε-

ηα ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

1.2. πγθεληξσηηζκόο 

Ήδε απφ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ζηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο θαη αι-

ινχ ζηνλ δπηηθφ βηνκεραληθφ θφζκν, πηνζεηήζεθαλ νη επηζηεκνληθέο ηερληθέο Γηνίθε-

ζεο ηνπ F. Taylor, ηερληθέο πνπ βξήθαλ εθαξκνγή ζην Φνξληηθφ κνληέιν παξαγσγήο 

(Walberg et al,2000). Ο εκπεηξηζκφο θαη ε εξγαζία ζην εξγαζηήξην αληηθαζίζηαληαη, 

ζηε ζεσξία ηνπ F. Taylor, κε ηελ ηεξαξρία θαη ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

(Παπαθσλζηαληίλνπ,2007). 

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δαλείζηεθαλ ή ελζηεξλίζηεθαλ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηνπ ηευινξηζκνχ θαη ηηο πξνζάξκνζαλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ παξαδνρή ηεο χπαξμεο κη-

αο θαη κνλαδηθήο θαιήο κεζφδνπ ζηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο θαη ε επηζηεκνληθή α-

λάιπζε σο ην κνλαδηθφ δπλαηφ βήκα ζηελ εθαξκνγή ηεο θαιχηεξεο κεζφδνπ, παξνπ-

ζηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε σο θνηλά – εζληθά – ππξεληθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ε-

πηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα, δηαλζηζκέλα κε άξηηεο δηαηππψζεηο ζθνπψλ, ζηφρσλ θαη 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, απνηππσκέλα ζε κνλαδηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα, πξνσζψληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ ηππνπνίεζε. Ζ θαηάηκεζε ηεο εξγαζίαο ζην κνληέιν Taylor, βξίζθεη 

ηελ ηέιεηα εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν κε ηνλ ειηθηαθφ δηαρσξηζκφ ησλ καζε-

ηψλ/-ηξηψλ, φζν θαη κε ηελ πνιπδηάζπαζε ηεο γλψζεο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθεί-

κελα - καζήκαηα. Ζ δηάθξηζε ηεο ζχιιεςεο, ηεο ηδέαο γηα έλα πξντφλ απφ ηελ παξαγσ-

γή ηνπ είλαη απηή πνπ θαζηζηά έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπγθεληξσηηθφ, αθνχ απηφ 

δηακνξθψλεηαη θεληξηθά ζε έλα Τπνπξγείν θαη εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηα ζρνιεία, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε δηάθξηζε ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο γλψζεο απφ ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ εθαξκνγή. Απηφ ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο απνιαβέο, πςειφηεξεο ζηνπο 

εκπλεπζηέο – ρακειφηεξεο ζηνπο εθηειεζηέο, θαη απνδεηθλχεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ 

ηευινξηζηηθνχ κνληέινπ, πνπ έρεη σο αξρή ηνλ δηαθνξηθφ κηζζφ θαη ηελ αμηνιφγεζε, 

ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. ε φια ηα ζηάδηα θνκβηθφο είλαη ν ξφινο ηεο δηεχζπλ-

ζεο, πνπ αζθείηαη ζρεδφλ απηαξρηθά, ηεο επνπηείαο – επηζεψξεζεο πνπ εγγπάηαη ηελ 

νκνηνκνξθία, αιιά ηεο ηππνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηελ νκνηνκνξθία. Σέινο, άιια ραξα-
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θηεξηζηηθά πνπ ελζσκάησζε ε εθπαίδεπζε είλαη ε ηερλνγλσζία – ηερλνδνκή πνπ πήξε 

ηε κνξθή ησλ Παηδαγσγηθψλ Ηλζηηηνχησλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ θαη ν επαγγεικαηηζκφο 

ησλ «εμεηδηθεπκέλσλ» εκπλεπζηψλ (Παπαθσλζηαληίλνπ,2007,McGinn&Welsh,1999). 

Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ ηχπνπ νξγάλσζεο ησλ θξαηηθψλ δνκψλ 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο , άξα θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθξίζεθε 

σο απάληεζε ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ θιηκαθνχκελε 

βηνκεραλνπνίεζε(McGinn&Welsh,1999, Daun,2007). Σα θξάηε, ηδηαίηεξα κεηά ην ηέ-

ινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, δνκήζεθαλ ηεξαξρηθά γηα λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, λα εθαξκφζνπλ εζληθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 

κε βάζε ηνλ παξεκβαηηζκφ ηνπ Κέπλο, παξεκβαηηζκφο πνπ δελ απεθεχρζε φκσο θαη ζε 

άιινπο ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε (Daun,2007). Απ’ ηελ άιιε, ε ζπγθέληξσζε ζηα ρέ-

ξηα ηνπ θξάηνπο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο έθδνζεο θνηλψλ 

ζρνιηθψλ ζπγγξακκάησλ ή θνηλψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ νηθνδφκεζε κε-

γάισλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, φπνπ πξνζθέξεηαη ηθαλφο αξηζκφο καζεκάησλ (πέ-

ξαλ ηεο γξαθήο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο), ζπλαληνχζαλ ηφζν ηελ αλάγθε 

γηα αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, φζν θαη ηελ επηζπκία ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο λα 

«δεκηνπξγήζεη» κέζσ ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο «πηζηνχο» πνιίηεο (McGinn& 

Welsh,1999). Ζ γξαθεηνθξαηηθή, ηευινξίζηηθε, top-down, ηεξαξρηθή νξγάλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, άλνημε ηελ πφξηα ησλ ζρνιείσλ ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

παηδηψλ, αληηκεηψπηζε ζε πνιιά θξάηε ηε ζρνιηθή δηαξξνή, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηα 

θξάηε λα δηακνξθψζνπλ θνηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα νξγαλψζνπλ απνηειε-

ζκαηηθά δίθηπα επηζεψξεζεο, επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ, ηφζν ησλ εθπαηδεπηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Δπηπξφζζε-

ηα, ε νξγάλσζε ησλ θξαηψλ µε βάζε ην ηεξαξρηθφ γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν, είρε σο 

ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελνπνίεζεο θαη ηεο νκνηνγέλεηαο σο πξνυπνζέζεσλ αλάπηπ-

μεο κέζσ ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 (Καηζα-

ξφο,2008).  

χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο, κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ επηηπγράλεηαη: α) ε εληαία θαη νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκά-

ησλ πνπ πξνθχπηνπλ, δηφηη φιεο νη ελδεηθλπφκελεο ιχζεηο επηβάιινληαη απφ ην θέληξν, 

ρσξίο ηελ παξεκβνιή ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ εμνπζία εθ-

δφζεσο εθηειεζηψλ απνθάζεσλ, β) ε ακεξφιεπηε θξίζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, καθξηά απφ ζηελά ζπκθέξνληα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπηθνχο παξάγνληεο, 

κε ζπλέπεηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο ζπλαιιαγήο ή δηαθζνξάο, γ) ε ελφηε-

ηα ηεο δηνίθεζεο θαη δ) ε εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ (Κνληνγηάλλε,2014). Βαζηθά πιενλε-
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θηήκαηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

ινηπφλ, είλαη ε εληαία νξγαλσηηθή ζθέςε θαη δξάζε, ν νκνηφκνξθνο θαη ζπλερήο έιεγ-

ρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, ε εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ θαη ε 

ηζρπξή παξνπζία ηνπ θξάηνπο (Κσηζφπνπινο,2011). 

Οη δε επηθξηηέο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, αληηπαξαζέηνπλ σο κεηνλεθηή-

καηά ηνπ ηα αθφινπζα: α) ηε ζπλερή ζπζζψξεπζε ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο, φισλ ησλ 

ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηε γξαθεηνθξαηία θαηά ηε δηεθπεξαίσ-

ζε ησλ δεηεκάησλ, β) ηε ζηέξεζε απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο δηεχζπλζεο θαη επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ηελ απαζρνινχλ, γ) ηε ιήςε αλαπνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηα 

θεληξηθά φξγαλα, ηδίσο γηα ηα ζέκαηα ηεο πεξηθέξεηαο, δ) ηελ εκπφδηζε αλάπηπμεο 

πλεχκαηνο επζχλεο εθ κέξνπο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ επαθφ-

ινπζε νθλεξία, ε) ηε κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζη) ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνμελψζεσο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ 

ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο, δ) ην έιιεηκκα απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ 

ηε δηνηθεηηθή δξάζε ηνπ θέληξνπ (Κνληνγηάλλε,2014). 

Ζ εκθάληζε ηεο ηάζεο κεηαηφπηζεο εμνπζίαο απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα, 

ζρεηίδεηαη µε ηξεηο αιιειέλδεηεο παξακέηξνπο : α) µε ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε δηνξζσ-

ηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ θάιπςε δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλδένληαη µε ην γξαθεην-

θξαηηθφ πξφηππν νξγάλσζεο ηνπ λεσηεξηθνχ εζληθνχ θξάηνπο, β) µε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηηήκαηνο γηα δηεχξπλζε ησλ ειεπζεξηψλ, ησλ δηθαησκάησλ, ηεο ζπκκεηνρήο θαη γηα 

εθδεκνθξαηηζκφ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαη γ) µε ηελ εμέιημε θαη ηελ θξίζε ηνπ ίδη-

νπ ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ωο παξάγνληεο πνπ ζπλέ-

βαιαλ ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο ηάζεο πξνβάιινληαη θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60,σο αληίδξαζε ζηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο ηαπηφ-

ηεηάο ηνπο απφ ηελ ελνπνηεηηθή θαη νκνγελνπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο, θαη 

ε πίεζε ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ, θπξίσο ησλ εθιεγκέλσλ, πνπ πξνζπάζεζαλ λα επεθηεί-

λνπλ ηα πεξηζψξηα εμνπζίαο ηνπο (Καηζαξφο,2008). 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, φκσο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν µε ηελ 

επφκελε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε κεηά ην 1970, πνπ θαηέζηεζε 

ζαθή ηα φξηα ηεο θεληξηθά πξνζδηνξηζκέλεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη γεληθφ-

ηεξα θαηέδεημε ηελ αλάγθε αλαδηαξζξψζεσλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα (Καηζα-

ξφο,2008). 

Γηάθνξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηνλ δπηηθφ θφζκν νδήγεζαλ βαζκηαία 

ζηελ απαμίσζε ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο αθνχ πξνβιήζεθε ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο λα ιεηάλεη ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο, λα εμαζθαιίζεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη λα 
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άξεη ηηο αληζφηεηεο θαη ηνπο δηαρσξηζκνχο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ µε βάζε ηελ θνηλσλη-

θννηθνλνκηθή ηνπο δηαζηξσκάησζε. Δπηπιένλ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη α-

λφδνπ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, άξρηζε κία έληνλε θξηηηθή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηάιεμε ησλ θνλδπιίσλ ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηηο 

θαηεγνξίεο γηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Ωο δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

δπζιεηηνπξγίαο θαη απαμίσζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη ε πξνζέγγηζή 

ηεο σο κνλνπσιίνπ ηνπ δεκνζίνπ θαη ε γξαθεηνθξαηηθή ηεο νξγάλσζε, νη νπνίεο νδή-

γεζαλ ζηνλ ζρεδφλ πιήξε δηαρσξηζκφ ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ θνηλσλία θαη ζηελ απν-

ζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη θνξέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα (Καηζαξφο,2008). 

Σν θξάηνο θαηεγνξήζεθε γηα γξαθεηνθξαηία, κνλνιηζηθφηεηα, αθακςία θαη έι-

ιεηςε πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη επειημίαο, θαη ηαπηφρξνλε απνπζία απνινγηζκνχ θαη 

ινγνδνζίαο, ζηνηρεία πνπ επηβξάδπλαλ ηελ νηθνλνκία, απνζάξξπλαλ ηηο επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, ππνηηκνχζαλ ηελ θαηλνηνκία (Καιεκεξίδεο,2012) θαη πξνέθξηλαλ ηελ 

νκνηνκνξθία έλαληη ηεο αξηζηείαο, ελψ θαη ην θξάηνο πξφλνηαο αδπλαηνχζε λα πξνζηα-

ηεχζεη ηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, παξά ηα θνλδχιηα πνπ θαηεχζπλε πξνο ηνλ ζηφ-

ρν απηφ, εκθαλίδνληαο ζεκάδηα θνξεζκνχ θαη θφπσζεο. 

Ωο ε ιχζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ πνπ γέλλεζε ν ζπγθεληξσηηζκφο κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγνχζε ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θξάηνο πξφλνηαο, παξνπζηάζηεθε ν λενθη-

ιειεπζεξηζκφο, απνζεψλνληαο ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο, 

ηνπο νπνίνπο πξνέβαιε σο ηθαλνχο λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα παξαγσγήο θαη αλαδηα-

λνκήο ηνπ πινχηνπ, θαη εηζάγνληαο ηε ινγηθή ηνπ θέξδνπο θαη ηεο αηνκηθήο επζχλεο ζε 

φινπο ηνπο ζεζκηθνχο ρψξνπο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη ζηήζεθε ην θαηάιιειν ζθεληθφ γηα 

ηελ εηζαγσγή λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο. Οη πξαθηηθέο πνπ δεηιά δεηιά εθάξκνδε ε Νέα Γεμηά ηεο M.Thatcher ζηε 

Βξεηαλία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ζηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο 

θαη θπξίσο ζηνλ λέν ηξφπν παξέκβαζεο ή απνπζίαο ηνπ θξάηνπο, νκαδνπνηήζεθαλ απφ 

κειεηεηέο θαη απνηέιεζαλ ηνλ θνξκφ ηνπ New Public Management (Νέα Γεκφζηα Γηα-

ρείξηζε, εθεμήο ΝΡΜ)(Hood,1991,Γηπιάξε,2011). Ο Hood εληνπίδεη εθηά θξίζηκα 

ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ απηφ πνπ ν ίδηνο πξνζδηνξίδεη σο ΝΡΜ, ήδε απφ ην 1991. 

Απηά είλαη: Δλεξγεηηθή επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο δηα κέζνπ ζαθψλ πξνηχπσλ, έιεγρνο ησλ εθξνψλ θαη θαηαλνκή πφξσλ 

βάζεη ηεο κεηξνχκελεο απφδνζεο κέζσ ηεο εζηίαζεο ζηα απνηειέζκαηα θαη φρη ζηηο 

δηαδηθαζίεο, δηαρσξηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε κνλάδεο κε αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη φρη δηαρένληαο ηελ εμνπζία, αληαγσληζκφο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, α-



14 
 

πνκάθξπλζε απφ ηελ εζηθή ηεο παξαδνζηαθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη πηνζέηεζε κνξ-

θψλ ηδησηηθήο δηαρείξηζεο, θαη κεγαιχηεξε πεηζαξρία ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ζηε βάζε 

ηεο ζεσξίαο «κέγηζηε απφδνζε κε ην ειάρηζην θφζηνο» ( Hood,1991). 

Απφ ηα ζεκεία απηά θαη απφ ηελ εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπ ΝΡΜ ηελ ηειεπηαία 

ηεζζαξαθνληαεηία ζηνλ δπηηθφ θφζκν, πξνθχπηνπλ θάπνηα δεδνκέλα πνπ ζρεδφλ φινη 

νη εξεπλεηέο απνδέρνληαη, θαη άιια πνπ δελ είλαη επξέσο απνδεθηά. Ζ ιίζηα ησλ πξψ-

ησλ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΝΡΜ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη ζηε δνκή, νξγάλσ-

ζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ηα θνππφληα θαη ε πξφζζεηε 

επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ κε δίδαθηξα, ε πεξηθνπή δαπαλψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο κε βά-

ζε ηα απνηειέζκαηα, ε εηζαγσγή λένπ ηξφπνπ δηνίθεζεο πνπ πξνζνκνηάδεη κε απηφλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο σο πειάηεο, ν 

αληαγσληζκφο, ν ζηελφηεξνο έιεγρνο θαη ε ζπζηεκαηηθφηεξε ινγνδνζία. ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά πνπ νη κειεηεηέο δηαθσλνχλ σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ ΝΡΜ, ηνπνζεηνχληαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαζψο θαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ αξκνδηνηή-

ησλ, φπσο επίζεο ν εθδεκνθξαηηζκφο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο επηινγήο, 

φπσο ηνπιάρηζηνλ δηαθήξπζζαλ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ΝΡΜ φηη επηηπγράλνληαη 

(Gruening,2001). 

Οη επηθξηηέο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηαχηηδαλ ην ΝΡΜ κε ηελ 

αγνξά θαη ηελ πηνζέηεζε αγνξαίσλ πξαθηηθψλ, ηελ κεηαηξνπή ηεο εθπαίδεπζεο ζε κία 

νηνλεί αγνξά κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (ηε δηαρεηξηζηηθή αληηκεηψπηζή ηεο 

(managerialism) θαη ηελ απνδνζηκφηεηα (performativity) (Tolofari,2005, Verger& 

Curran,2014), ηνλ αληαγσληζκφ (Verger&Curran,2014,Tolofari,2005, Gruening, 2001, 

Wennström,2016,Pashiardis&Brauckmann,2018) θαη ηελ πξνζέιθπζε «πειαηψλ» (Λπ-

κπέξεο,2012), ελψ νη ππνζηεξηθηέο ηεο εηζφδνπ ηνπ ΝΡΜ ζηελ εθπαίδεπζε πξνέβαι-

ιαλ ηελ απφ-γξαθεηνθξαηηθνπνίεζή ηεο (Παπαθσλζηαληίλνπ,2007, Καιεκεξί-

δεο,2017), ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δνκψλ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ζπζηεκά-

ησλ, ηελ απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ θαζψο θαη ηελ ινγνδνζία πνπ σο ηψξα απνηεινχζε 

θελφ γξάκκα. Οη δηαθσλίεο ηνπο έγθεηληαη ζηελ εζηίαζε ζηα ηξία «Δ» Economy, 

Effectiveness, Efficiency, (Οηθνλνκία, Απνηειεζκαηηθφηεηα, Απνδνηηθφηεηα)( Καιε-

κεξίδεο,2012), ζηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο, ζηνλ αλ θαη θαηά πφζν απνθε-

ληξψλεηαη ην ζχζηεκα, ζην εχξνο θαη ηελ παξεκβαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ θαη ησλ 

επνπηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ νπνία νη κελ ζεσ-

ξνχλ εμνξζνινγηζκφ θαη νη δε θεηδσιφηεηα ζηα φξηα ηεο «ηζηγγνπληάο» 

(Wennström,2016, Tolofari,2005) θαη ηέινο ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ΝΡΜ γηα εθδεκνθξαηη-

ζκφ ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο επηινγήο ζρνιείνπ θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιη-
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ηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα κέζσ ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο ζηα ζρνιηθά ζπκ-

βνχιηα θαη επηηξνπέο.  

Παξά ηηο δηαθσλίεο θαη ηηο ελζηάζεηο, ε ζηξνθή απφ ην κεηαπνιεκηθφ Κξάηνο 

πξφλνηαο πξνο ην θξάηνο ηεο ζχκπξαμεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε δέιεαξ άιιεο θνξέο 

ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη άιιεο θνξέο ηελ 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη γεγνλφο απφ ηε δεθαε-

ηία ηνπ ’80 θαη εθεμήο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξνθήο πνπ επηρεηξήζεθε πξνο ε-

παλαθνξά ηεο «θαλνληθφηεηαο» ήηαλ : α) ε ακθηζβήηεζε ηνπ θπξίαξρνπ, εληαίνπ θαη 

νκνηνγελνχο, θνηλσληθά θαη εζληθά, ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ, β) ε 

ππνρψξεζε ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ζε επίπεδν εζληθνχ θξάηνπο θαη ε αλαζχληαμε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ, γ) ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ππεξεζληθψλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ 

καδί µε µηα αληίξξνπε ηάζε ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, θνξέσλ ηεο δηαθνξε-

ηηθφηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ, θαη ηέινο δ) ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ σο ελφο πφινπ εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ηνπ άθξαηνπ αηνκηθηζκνχ ηεο παγθν-

ζκηνπνηεκέλεο πιένλ αγνξάο θαη ηνπ θξαηηθνχ απηαξρηζκνχ (Καηζαξφο,2008). Έηζη, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε, κε ηελ επηινγή ηεο πεξηθεξεηνπνίεζεο εθθξάδνληαη επί 

ράξηνπ νη πνιηηηθέο απνθέληξσζεο, κε λενθηιειεχζεξν πξφζεκν αθφκε θαη απφ αξη-

ζηεξέο – ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο, κε δηαθεξπγκέλν ζηφρν λα αλαζρεζεί ε πνξεία 

ηεο απνθέληξσζεο κέρξη ην ηειηθφ ηεο ζηάδην, ηελ ηδησηηθνπνίεζε (Κνληνγηάλλε,2014). 

1.3. Απνθέληξσζε 

Οη κνξθέο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο θαη ην εχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα εθπαηδεπηηθά 

δξψκελα ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ΝΡΜ δεκηνχξγεζαλ ηελ αίζζεζε ηεο απνθέ-

ληξσζεο. Απνθέληξσζε πνπ νη επηθξηηέο ηνπ εγρεηξήκαηνο ππνζηήξηδαλ φηη δελ ζπλη-

ζηά απφζπξζε ηνπ θξάηνπο, αιιά αιιαγή σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ απφ άκεζνο πάξν-

ρνο ππεξεζηψλ ζε ξπζκηζηή, αμηνινγεηή θαη δεκηνπξγφ θηλήηξσλ ζε ηδηψηεο ή άιινπο 

θνξείο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο (Verger&Curran,2014). Απνθέληξσζε επί-

ζεο δελ ζεκαίλεη ιηγφηεξνο θξάηνο αιιά ιηγφηεξεο θξαηηθέο δαπάλεο ζηελ ππεξεζία 

ησλ πνιηηψλ, θαη απηέο κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηδησηψλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ πεξηζζφ-

ηεξε θξαηηθή πξνζηαζία γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ θεξδψλ ηνπο, κέζσ αζθαιψλ επελδχ-

ζεσλ (Λπκπέξεο,2012). Απνθέληξσζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κεγαιχηεξν θξαηηθφ ζπ-

ληνληζκφ, πεξηζζφηεξε επνπηεία θαη έιεγρν (Παπαθσλζηαληίλνπ,2012). Καη ηέινο, α-

πνθέληξσζε πνπ δελ ππεξεηεί ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή, αθνχ δε ιακβά-

λεη ππφςε ηελ ήδε δηακνξθσκέλε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, θαη άξα ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπκκεηνρήο φισλ ησλ κειψλ αθφκε θαη ησλ πην κηθξψλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (Λατ-

λάο,1993). 
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Ζ Νέα Γεκφζηα Γηαρείξηζε ππεξζεκάηηζε ηελ αλάγθε ηεο απνθέληξσζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. ηνπο ιφγνπο πνπ ππαγφξεπαλ ηελ απνθεληξσηηθή πξαθηηθή, ζπγθαηαιέ-

γνληαλ νη ίδηνη πεξίπνπ ιφγνη πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ απνθέληξσζε ζπλνιηθά ηεο Γηνί-

θεζεο. Οη ιφγνη θαη ηα αίηηα πνπ γεληθά εληνπίδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο, ηφζν ηνπο 

Έιιελεο φζν θαη ηνπο μέλνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο είλαη : 

(i) ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, ν θαιχηεξνο έιεγρνο νηθνλνκηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

(Kollias&Hatzopoulos,2013) ε απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ 

(Pomuti, 2008), ή/θαη ε αδπλακία ησλ θπβεξλήζεσλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην εθπαηδεπ-

ηηθφ ζχζηεκα, ηδηαίηεξα εθεί φπνπ ήηαλ πςειφ ή απμαλφηαλ ην εθπαηδεπηηθφ θφζηνο 

(Florestal&Cooper,1997, Daun,2007) κε ηαπηφρξνλε αλαδήηεζε πφξσλ απφ ηνπηθνχο 

παξάγνληεο, είηε κε επηβνιή θφξνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα, είηε κε κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε, 

είηε κε κνξθή ρνξεγηψλ (McGinn&Welsh,1999,Litvack&Seddon,1999,Φάιθα,2017) 

(ii) ν εθδεκνθξαηηζκφο (Λατλάο,1993, Hanson,1997,Γηπιάξε, 2011), ε ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ επί ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα, 

ε παξνρή βήκαηνο έθθξαζεο ζε απηνχο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξε-

ζηψλ (McGinn&Welsh,1999,Litvack&Seddon,1999,Florestal&Cooper1997,Λατλάο, 

1993, UNESCO,2018,Γηπιάξε,2011). 

(iii) πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο κε γισζζηθή, εζλνηηθή θαη ζξεζθεπ-

ηηθή πνηθηινκνξθία (Florestal&Cooper,1997) αληαπφθξηζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο 

ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο(Pomuti,2008, Litvack&Seddon,1999,Kollias&Hatzopoulos,2013, 

UNESCO, 2018) θαη παξάιιεια θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη πξνζπάζεηα άκβιπλζήο 

ησλ κε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ(Λατλάο,1993,Γηπιάξε,2011) ή 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξαθνινπζεί ην ζρνιείν θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο(Litvack&Seddon,1999).  

(iv) ε ππεξθφξησζε θξάηνπο θαη απφπεηξα απνζπκθφξεζήο ηνπ (Daun,2007) κέζσ κε-

ηαβίβαζεο ηεο επζχλεο ζην πην ηθαλφ επίπεδν δηαθπβέξλεζεο, απηφ ηεο απηφ-

δηνίθεζεο, ή αλάζεζεο ηεο δηνηθεηηθήο επζχλεο ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν δηαθπ-

βέξλεζεο (Florestal&Cooper,1997).  

(v) ε γξαθεηνθξαηία (Kollias&Hatzopoulos,2013)  θαη ε αδπλακία εμεχξεζεο γξήγνξσλ 

θαη απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ ζηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ (McGinn& 

Welsh,1999),αλάγθε βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο ηεο δηαρεί-

ξηζεο (McGinn&Welsh,1999, Florestal&Cooper,1997, Litvack&Seddon,1999) επειημία 

θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ελ ζπλφισ (Λατλάο,1993).  

(vi) πηέζεηο πνπ δέρεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηδφζεψλ 

ηνπ (Daun,2007), ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο θαθνδηαρείξηζεο θαη ηεο έιιεηςεο 
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ινγνδνζίαο, ηφζν απφ παξάγνληεο πνπ δπζαλαζρεηνχζαλ (γνλείο), ή επηζπκνχζαλ λα 

έρνπλ ιφγν (γνλείο, Γήκνη)( Φάιθα, 2017), φζν θαη απφ ππεξεζληθνχο ζεζκνχο (ΔΔ, 

ΟΟΑ) είηε κε ηηο εθζέζεηο ηνπο, είηε κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηππν-

πνηεκέλσλ δνθηκαζηψλ ειέγρνπ ηεο καζεηηθήο επίδνζεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο,  

(vii) ε απνδπλάκσζε ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

(Daun,2007) απφ ηηο παξαπάλσ πηέζεηο θαη ε επηρείξεζε κεηάζεζεο ή δηάρπζεο ησλ επ-

ζπλψλ ηνπ ζε νξγαλσκέλνπο θνξείο ησλ θαηψηεξσλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζηα 

ζπλδηθάηα ησλ δαζθάισλ ή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν (McGinn&Welsh,1999,Φάιθα, 

2017) ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ ή πνιηηηθψλ θξίζεσλ (Hanson,1998,Φάιθα, 

2017). 

(viii) παηδαγσγηθνί ιφγνη φπσο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

(Kollias&Hatzopoulos,2013,Litvack&Seddon,1999,Pomuti,2008), δηεπθφιπλζε δεκη-

νπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ (Kollias&Hatzopoulos,2013, Λατ-

λάο,1993), ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο ησλ δαζθά-

ισλ (Pomuti,2008,Λατλάο,1993,UNESCO,2018, Γηπιάξε,2011).  

πλπθαζκέλνη κε ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέρζεθε ε απνθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ ζπζηεκάησλ είλαη θαη νη ζηφρνη ησλ πνιηηηθψλ απνθέληξσζεο. Σνπιάρηζηνλ νθηψ, 

ζπρλά αιιειέλδεηνη, ζηφρνη νδεγνχλ ηελ αιιαγή: ε επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο κε εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ, ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηαρεί-

ξηζε κέζσ απζηεξφηεξσλ ειέγρσλ, ε δηάρπζε ηεο νηθνλνκηθήο επζχλεο απφ ην θέληξν 

έσο ηελ πεξηθέξεηα, ε πξνψζεζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, ε εκπινθή ηνπ ηνπηθνχ παξά-

γνληα κέζσ ηεο απνξξχζκηζεο θαη ηεο ραιάξσζεο ησλ θαλνληζκψλ, ε θαζηέξσζε εθ-

παίδεπζεο ζηα πξφηππα ηεο αγνξάο, ε εμνπδεηέξσζε αληαγσληζηηθψλ θέληξσλ εμνπζί-

αο, φπσο ζπλδηθάηα εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηθά θφκκαηα θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο (Hanson,1997). 

Σν νμχκσξν είλαη φηη εξεπλεηέο φπσο νη Winkler θαη Weiler (ζην Hannaway& 

Carnoy(Eds),1993), θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε απνθέληξσζε είρε γίλεη ε θχξηα πνιηηηθή 

ηάζε δηαθπβέξλεζεο ζηνλ δπηηθφ θφζκν, παξαηεξνχλ φηη ηα θχξηα επηρεηξήκαηα πίζσ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή απνθέληξσζε είλαη, παξαπιήζηα κε απηά πνπ φξηδαλ ηελ εθπαη-

δεπηηθή ζπγθέληξσζε. ηαρπνινγνχκε ελδεηθηηθά απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα νηθνλνκη-

θά (δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηθψλ αληζν-

ηήησλ), ζηελ πνιηηηθή θαη πξνγξακκαηηθή νκνηνκνξθία, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέ-

πεηαο ζηελ πνηφηεηα, ζηα πξνγξάκκαηα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ παξνρή δηνηθε-

ηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ησλ εμεηδηθεπ-

κέλσλ ζηειερψλ ζε εθείλα ηα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ν αληίθηππφο ηνπο κπνξεί 
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λα θηάζεη ζε φιεο ηηο ππν-πεξηνρέο ηνπ, ζηε δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ ηαρχηεξε 

δηάδνζε ησλ αιιαγψλ κέζσ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε βειηησκέλε δηδα-

ζθαιία-κάζεζε, κέζσ ελφο απζηεξά ειεγρφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

(Hanson,1998). Ίδηεο ηδέεο κε κηθξέο παξαιιαγέο, ζηξαηεπκέλεο ζηελ ππεξεζία ησλ 

δηακνξθσηψλ ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, αλάινγα κε ηε ζηφρεπζε. 

Γηα ηελ Δ.Δ., ην ΝΡΜ ζηελ εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πέληε βαζηθνχο ζηφ-

ρνπο, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηή/γνληνχ – θαηαλαισηή ζην επίθεληξν ησλ θξαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ ακθηζβήηεζε ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο 

αληίζηνηρεο λννηξνπίαο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηελ απνθέληξσζε ηεο επζχλεο ζε έλα 

επίπεδν πην θνληά ζηνλ ηφπν άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλάγθε ινγνδνζίαο 

ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηε-

ιεζκάησλ, θαη ηελ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ (Eurydice, 2007). 

Ζ αηηηνιφγεζε θαη ε ζηφρεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο απνθέληξσζεο είλαη απηέο πνπ 

πξνζθέξνπλ πιήζνο νξηζκψλ ζηελ έλλνηα. Tν 2000 νη Walberg et al.ζπγθεληξψλνπλ 22 

νξηζκνχο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε άξζξα κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Τπάξρνπλ θάπνηα θνηλά 

ζεκεία ζηνπο νξηζκνχο, αιιά θαη νη ίδηνη ζεκεηψλνπλ πσο δελ ππάξρεη νκνθσλία. ε 

θάπνηνπο νξηζκνχο ε απνθέληξσζε ηαπηίδεηαη κε ηελ κεηαβίβαζε ή ηελ εθρψξεζε ε-

μνπζίαο, ελψ ζε άιινπο κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ή ηελ αλάζεζε εμνπζίαο. ρεδφλ φινη νη 

νξηζκνί επηρεηξνχλ λα νξηνζεηνχζνπλ ηνπο ηνκείο θαη ηα αληηθείκελα πνπ δχλαληαη λα 

απνθεληξσζνχλ, ελψ ζε αξθεηνχο νξηζκνχο πθίζηαηαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε 

ηνπο θνξείο πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο θαη ην επίπεδν 

ιήςεο απνθάζεσλ (ζρνιείν, γνλείο, δήκνη, πεξηθέξεηεο), ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ 

αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ θαη ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο (Walberg et al,2000). Άιινη νξηζκνί, εγγχηεξα ζε 

νηθνλνκηθέο ζεσξήζεηο, φπσο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, εζηηάδνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, ζηελ ειεχζεξε επηινγή ζρνιείνπ θαη ζηνλ ζεζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνπ-

πνληψλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο θπξηαξρεί ε παξαδνρή ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ εγρεηξή-

καηνο θαη ηεο θαηά πεξίπησζε πξνζέγγηζήο ηνπ (Walberg et al,20007). ε δχν νξη-

ζκνχο αζθείηαη ε θξηηηθή φηη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ε απνθέληξσζε λα απνηειεί ην άι-

ινζη ησλ θπβεξλήζεσλ, ν δξφκνο πξνο ηελ θάζαξζε, ην εξγαιείν γηα δηαρείξηζε θξίζε-

σλ (Hannaway&Carnoy(Eds),1993), θαη ε κέζνδνο απφδνζεο επζχλεο (έλα ηδηφηππν 

blame game) απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία πξνο ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

Ο έλαο απφ ηνπο δχν, ν νξηζκφο ηνπ ΟΟΑ ηνπ 1992, θαίλεηαη λα είλαη ν πην ν-

ινθιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ, θαζψο – εθηφο ησλ άιισλ – 
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θάλεη αλαθνξά ζε πξαθηηθέο ζπκκφξθσζεο, παξαθνινχζεζεο, θαη ινγνδνζίαο ζηεξηγ-

κέλεο ζε πνζνηηθέο ηερληθέο θαη εζληθά πξφηππα πνπ νδεγνχλ πίζσ ζηνλ ζπγθεληξσηη-

ζκφ, αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα κεηά απφ πιεξνθφξεζε θαη εγγχηεξα ζηηο 

αλάγθεο απηψλ πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ (καζεηέο θαη γνλείο). 

Απφ ην άξζξν ησλ Walberg et al, νη νξηζκνί ηεο απνθέληξσζεο δελ δηαθνξνπνηή-

ζεθαλ. Αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ζέζε θαη ηελ ζηφρεπζε, νη θνξείο πνπ επηρείξεζαλ λα 

νξίζνπλ ηελ απνθέληξσζε, άιιεο θνξέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο 22 νξηζκνχο ηεο παξα-

πάλσ δνπιεηάο, δηαθνξνπνηψληαο ηα δεισηηθά ξήκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο απνθέληξσ-

ζεο θαη ησλ «παζψλ» ηεο εμνπζίαο (κεηαθέξεηαη, αλαηίζεηαη, κεηαβηβάδεηαη, εθρσξεί-

ηαη, παξαρσξείηαη, δηαλέκεηαη, δηαρέεηαη, πεξλάεη, παξέρεηαη, κεηαηνπίδεηαη, εμνπζην-

δνηείηαη), ζε θάπνηεο αξρηθέο απφπεηξεο νξηζκνχ εκθαλίδεηαη σο ηδενινγηθή αξρή θαη 

πνιηηηθή επηινγή θαη απφθαζε (Rondinelli,1983), θάπνηνη κειεηεηέο ηελ αληηκεηψπηζαλ 

σο θαηλφκελν, πνπ κε ραξαθηεξηζηηθά κεηα – Φνξληηθήο νξγαλσηηθήο ζεσξίαο θαη 

πξαθηηθήο, αλαπξνζδηφξηδε ηε ζέζε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζην παγθνζκηνπνηεκέ-

λν πεξηβάιινλ (Monahan,2005), απφ άιινπο εξεπλεηέο θαηεγνξήζεθε σο ε δηαδηθαζία 

απφ-ζεζκνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηαπηφρξνλεο λνκηκνπνίεζεο ηεο ηδησηηθνπνίε-

ζήο ηεο (Hannaway&Carnoy, (Eds),1993), άιιεο θνξέο ν νξηζκφο πξνέθππηε δηά ησλ 

ιφγσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηε-

ιεζκάησλ ηεο απνθεληξσηηθήο πξαθηηθήο, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε απνθέληξσζε 

νξηδφηαλ απφ απηφ πνπ δελ ήηαλ, είηε απηφ ήηαλ ν απηνζθνπφο (Karmel,2017) είηε ε 

ελαιιαθηηθή πξννπηηθή ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ (Joint-UNDP,1999,Γηπιάξε,2011, Lit-

vack&Seddon,1999). 

Ζ απνθέληξσζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κεηαθνξά ηεο επζχλεο γηα ηνλ ζρεδηα-

ζκφ, ηε δηαρείξηζε, ηελ εμεχξεζε θαη δηάζεζε ησλ πφξσλ απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε 

πξνο ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο, άιινπο θνξείο δηαθπβέξλεζεο ή αθφκα θαη κε θπ-

βεξλεηηθέο, ηδησηηθέο δνκέο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο (Rondinelli,1983, 

Litvack&Seddon,1999). πγθεθξηκέλα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε απνθέληξσζε αθνξά ηε 

κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο απηψλ πνπ αζθνχλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηε κεηαθνξά ε-

μνπζίαο απφ απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε αλψηεξν επίπεδν ζηελ εθπαηδεπηηθή θιίκαθα ζε 

απηνχο ζε θάπνην θαηψηεξν επίπεδν(McGinn&Welsh,1999) ηνπηθέο αξρέο ή ζρνιεία, 

ηα νπνία ελ ζπλερεία κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο ζρεηηθά κε πνιιέο 

πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο (Donnelly et 

al.,(Δds.)2017) φπσο νη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο, νη αλζξψπηλνη πφξνη, ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, δηνηθεηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

(Pomuti,2008). 
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Ζ νξνινγηθή ζχγρπζε, ε ακθηζεκία θαη ε έιιεηςε θαζαξνχ ελλνηνινγηθνχ πξν-

ζαλαηνιηζκνχ πνπ ζπλνδεχεη ηελ απνθέληξσζε απνηππψλεηαη θαη ζηηο κνξθέο πνπ 

ιακβάλεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο σο πξαθηηθή δηαθπβέξλεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπ-

λεηέο ζπκθσλνχλ ζηελ χπαξμε ηξηψλ κνξθψλ, ηηο νπνίεο θαη δηαβαζκίδνπλ απφ ηελ πην 

«αδχλακε» σο ηελ πην «νπζηαζηηθή». Οη ηξεηο απηέο κνξθέο είλαη ε απνζπγθέληξσζε ή 

απνζπκπχθλσζε (κεηάθξαζε ηνπ φξνπ deconcentration), ε εμνπζηνδφηεζε ή αλάζεζε 

(κεηάθξαζε ηνπ φξνπ delegation) θαη ε κεηαβίβαζε (κεηάθξαζε ηνπ φξνπ devolution) 

(Hanson,1998, Florestal&Cooper,1997, Donnelly et al.,(Δds.)2017, Karmel,2017, Ron-

dinelli,1983,Litvack&Seddon,1999,Pomuti,2008,Daun,2007,UNESCO,2018,Leithwood

2000, McGinn&Welsh,1999, Ainley&McKenzie,2000). Αξθεηνί εξεπλεηέο αληηκεησπί-

δνπλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε (Joint-UNDP,1999,Hanson,1998,Rondinelli,1983,Pomuti, 

2008,UNESCO,2018,McGinn&Welsh,1999) ή εθπνίεζε (Joint-UNDP1999) σο κία ηέ-

ηαξηε κνξθή απνθέληξσζεο, θαη κάιηζηα σο ηελ πην νινθιεξσκέλε, ε νπνία αθνινπ-

ζείηαη απφ κία δηαδηθαζία απνξξχζκηζεο ή θαλνληζηηθήο ππνρψξεζεο θαη ραξαθηεξίδε-

ηαη είηε απφ ηελ επηινγή ηεο αδεηνδφηεζεο ζε ηδησηηθά θεθάιαηα λα δξαζηεξηνπνηε-

ζνχλ ζε ηνκείο φπνπ ην θξάηνο δηαηεξνχζε ηελ απνθιεηζηηθφηεηα, είηε απφ ηελ απφδν-

ζε – πψιεζε θξαηηθψλ δνκψλ ζε ηδηψηεο γηα λα ηηο ιεηηνπξγήζνπλ κε θξηηήξηα αγνξάο, 

είηε απφ ηελ επηινγή ηεο ζχκπξαμεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.(Litvack&Seddon,1999). 

Σέινο, κηα παιηά κέζνδνο επίιπζεο δεηεκάησλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπληνληζκνχ, 

ππεξπήδεζεο λνκηθψλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ θαη πξνζαξκνγήο ζηηο ηνπη-

θέο αλάγθεο, ε απνζχλδεζε – ραιάξσζε ησλ δεζκψλ (κεηάθξαζε ηνπ φξνπ decoupling 

(Meyer& Rowan,1977) ή loose coupling (Daun,2007) κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ θαηά 

ηφπνπο ππεξεζηψλ ηνπ, ζεσξείηαη θαη απηή κία κνξθή απνθέληξσζεο (Donnelly et 

al.,(Δds.) 2017). 

Οη ηξεηο πξψηεο, πην θνηλέο, κνξθέο απνθέληξσζεο έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξη-

ζηηθά, θαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε είλαη δηαβαζκηζκέλεο αλάινγα κε ην εχξνο ηεο απνθέ-

ληξσζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξαρσξνχληαη ή κεηαβηβάδνληαη, ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

επζχλεο πνπ έρνπλ νη απνθεληξσκέλνη θνξείο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηνλ θνξέα ινγνδνζίαο.  

Έηζη, πην αδχλακε κνξθή ζεσξείηαη ε απνζπγθέληξσζε ή απνζπκπχθλσ-

ζε(Litvack&Seddon1999, Pomuti,2008), ηφζν αδχλακε, πνπ νη Έιιελεο εξεπλεηέο, ε-

πεξεαζκέλνη απφ Γάιινπο ζεσξεηηθνχο, ή δελ ηελ ζπγθαηαιέγνπλ ζηηο κνξθέο απνθέ-

ληξσζεο, ηνπνζεηψληαο ηελ ζηηο κέηξηεο – ήπηεο κνξθέο ζπγθέληξσζεο (Αλδξένπ,1996, 

Παπαθσλζηαληίλνπ,2005, Καηζαξφο,2007, Γηπιάξε,2011), ή ηελ πεξηνξίδνπλ ζηε δηνη-

θεηηθή απνθέληξσζε (Καηζαξφο,2008,Daun,2007,Joint-UNDP,1999,Μπάθαο,2007, 

Ππξγησηάθεο θ.ά, 2008). λησο ε απνζπγθέληξσζε, θαη δηεζλψο, ηνπνζεηείηαη ζην 
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πξψην επίπεδν απνθέληξσζεο (θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ επηπέδνπ σο ζηαδίνπ, θαη σο επη-

ινγή απνθέληξσζεο) θαη απνηππψλεη ηελ δηαδηθαζία κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ, επζπ-

λψλ, θαζεθφλησλ θαη θάπνηαο κηθξήο ηζρχνο εμνπζίαο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πξνο 

δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηαο (Litvack&Seddon1999,Karmel,2017,Hanson,1998, 

Joint-UNDP,1999,Donnelly et al.,(Δds.)2017) (ζηελ εθπαίδεπζε απηέο κπνξεί λα είλαη 

νη δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο ή αθφκα θαη ηα ζρνιεία). Σα πεδία επζχλεο φκσο πνπ κε-

ηαθέξνληαη ζε θαηψηεξα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο είλαη δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα 

(Litvack&Seddon1999,Joint-UNDP,1999) εθαξκνζηηθήο ππνρξέσζεο (Donnelly et 

al.,(Δds.)2017) θαη πξνζαξκνγήο ησλ θξαηηθψλ νδεγηψλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, εληφο 

ησλ θαηεπζπληήξησλ απφ ην θξάηνο γξακκψλ (Rondinelli,1983) ή ε παξάδνζε ζε απηά 

ησλ πην «ζπλεζηζκέλσλ εμνπζηψλ» θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο. (Daun, 

2007). Σα θαηψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο είλαη δεκηνπξγεκέλα απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία 

(UNESCO,2018), νη εξγαδφκελνη ζε απηά είλαη ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο πνπ απαζρν-

ινχληαη ζηελ πεξηθέξεηα (Daun,2007,Rondinelli,1983,Litvack&Seddon 1999) ρσξίο ηε 

δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ (Donnelly et al.,(Δds.)2017), απνκαθξχλνληαο ηελ 

πξννπηηθή ηεο απηνλνκίαο(Pomuti,2008). πκπεξαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπά-

ζεηα ηνπ θξάηνπο λα απνθνξηίζεη ηηο θεληξηθέο ηνπ ππεξεζίεο θαη λα κεηαηνπίζεη ηνλ 

θφξην εξγαζίαο ζηελ πεξηθέξεηα (Rondinelli,1983,Hanson,1998,Pomuti,2008), παξα-

ρσξψληαο ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο άζθεζεο εμνπζίαο ζε απηήλ, εμαθνινπζψληαο λα ε-

ιέγρεη θαη λα επνπηεχεη ηηο πθηζηάκελεο δνκέο (UNESCO,2018,Litvack&Seddon,1999). 

Ζ δεχηεξε κνξθή ηεο απνθέληξσζεο είλαη ε εμνπζηνδφηεζε ή αλάζεζε (delega-

tion), ε νπνία νξίδεηαη σο ε εθρψξεζε κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο ηεο 

πξντζηακέλεο αξρήο ζε πθηζηακέλνπο νξγαληζκνχο ηνπ γηα εθηέιεζε νξηζκέλσλ θαζε-

θφλησλ(Φάιθα,2017) δηαρεηξηζηηθήο επζχλεο, γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο (Pomuti, 

2008). Ζ δηαθνξά κεηαμχ απνζπγθέληξσζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο είλαη δπζδηάθξηηε 

(Pomuti,2008), αθνχ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρεη κεηαθνξά κφλν ηεο επζχλεο 

εθαξκνγήο απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θεληξηθά (Karmel,2017,Daun,2007, 

Rondinelli,1983,Φάιθα,2017) κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ ή κε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ζην πεδίν απηφ (Karmel,2017, Litvack&Seddon,1999). Ζ εμνπζην-

δφηεζε απνηειεί νπζηαζηηθά κεξηθή εθρψξεζε εμνπζίαο(Φάιθα,2017), ή αλάζεζε επ-

ζπλψλ (Litvack&Seddon,1999, Florestal&Cooper,1997) ή «δαλεηζκφ» εμνπζηψλ ζε ην-

πηθέο αξρέο απφ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο, κε ην ίδην λα δηαθξαηά ηε δπλαηφηεηα αλάθιε-

ζεο ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ (Pomuti,2008, Φάιθα,2017). Ζ κνξθή απηή πξνζηδηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζε ηνκείο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ ελέρνπλ θαη θάπνηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. ΓΔΚΟ) θαη εθ ησλ πξαγκάησλ ην θξάηνο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη 
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εκη – απηφλνκνπο νξγαληζκνχο (Rondinelli,1983, Joint-UNDP,1999, Karmel,2017) είηε 

κε ην ζρήκα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, είηε κε ηελ παξνπζία αληηπξνζψπσλ (ζε θάπνηεο 

κεηαθξάζεηο ν φξνο delegation απνδίδεηαη σο αληηπξνζσπεία), είηε κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπηθψλ γξαθείσλ, πνπ απνιακβάλνπλ κηαο ππνηππψδνπο ειεπζεξίαο απνθάζεσλ ζε 

πεξηνξηζκέλν πεδίν (Joint-UNDP,1999, Φάιθα,2017) αιιά ππφθεηληαη ζηηο γεληθέο π-

πνδείμεηο ηνπ θξάηνπο (Florestal&Cooper,1997, Φάιθα,2017) θαη βξίζθνληαη πάληα 

θάησ απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ. (Joint-UNDP,1999, Florestal& 

Cooper,1997,Φάιθα,2017). 

Φαίλεηαη φηη απνηειεί έλα βήκα πην θνληά ζηελ έλλνηα ηεο απνθέληξσζεο – άι-

ισζηε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ην 1997 ηελ ζεσξνχζε ηελ «θαηάιιειε» απνθέληξσζε 

(proper decentralization) – κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο απνζπγθέληξσζεο 

- απνζπκπχθλσζεο, αιιά θαηαθαλψο πην ζρεηηθή κε ηνκείο ελδηαθέξνληνο πνπ δελ α-

λήθνπλ ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο (εθπαίδεπζε, πγεία, αζθάιηζε). 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ ιίγεο πεξηπηψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

απνθέληξσζεο (Florestal&Cooper,1997). Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη ε αλάζεζε απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζε έλα εζληθφ ζπκβνχιην ηεο πξνεηνηκαζίαο, δηεμαγσγήο, δηφξζσ-

ζεο ησλ γξαπηψλ θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκα-

ηνο εζληθψλ εμεηάζεσλ (UNESCO,2018) ή ε ζεζκνζέηεζε ελφο ζπκβνπιίνπ πνπ δηα-

κνξθψλεη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, εγθξίλεη ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη αζρνιείηαη κε δε-

ηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (π.ρ. Η.Δ.Π.) Απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα φξγαλα, παξά ηελ 

ειεπζεξία θηλήζεσλ πνπ απνιακβάλνπλ εληφο ελφο πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

θξάηνο, δελ απνηεινχλ νχηε αλεμάξηεηε αξρή, νχηε βέβαηα ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

απφ ην θξάηνο ζε απηά απνηειεί κεηαηφπηζε εμνπζίαο απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέ-

ξεηα, παξά κφλν δηάρπζε επζπλψλ εληφο ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ, ζεζκνχ ή ζψκαηνο 

(Florestal&Cooper,1997).  

Πξαγκαηηθή απνθέληξσζε ζεσξείηαη πσο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηξίηεο κνξθήο απνθέληξσζεο, απηήλ ηεο κεηαβίβαζεο (devolution) εμνπζίαο. Δίλαη ε-

θείλε ε κνξθή απνθέληξσζεο πνπ ζεσξείηαη γλήζηα απνθέληξσζε(Joint-UNDP,1999), 

έρεη ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε ζε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ(Karmel,2017) θαη ηαπηίδεηαη 

κε ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο απνθέληξσζεο (Litvack&Seddon,1999,Daun,2007), ζε α-

ληηδηαζηνιή κε ηελ απνζπγθέληξσζε πνπ ζεκαηνδνηεί κφλν δηνηθεηηθή απνθέληξσζε. 

Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε ζεζκνζέηεζε απηφλνκσλ ή αλεμάξηεησλ νξγά-

λσλ ιήςεο απνθάζεσλ ηνπηθνχ ραξαθηήξα (Pomuti,2008, Daun,2007, Hanson,1998, 

Litvack&Seddon,1999,Rondinelli,1983,) ηα νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη 

αηξεηά ζψκαηα (Daun,2007,Karmel,2017), κε δηθαηνδνζία εληφο ζαθψλ θαη θαζνξηζκέ-
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λσλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ (Florestal&Cooper,1997,Karmel,2017,Joint-UNDP,1999, 

Rondinelli,1983,Litvack&Seddon,1999). Σν ζηνηρείν ηεο αηξεηφηεηάο ησλ θαη ηεο πα-

ξνρήο «απηνλνκίαο» απφ ην θξάηνο, θαζηζηά απηέο ηηο ηνπηθέο κνλάδεο εμνπζίαο ηθαλέο 

λα απνθαζίδνπλ θαη λα ελεξγνχλ ρσξίο ηελ πξφηεξε έγθξηζε θεληξηθψλ ππεξεζηψλ, ή 

ηελ ππνρξέσζε λα ινγνδνηνχλ ζε απηέο(Pomuti,2008, Hanson,1998), παξάιιεια φκσο 

πξνθχπηεη ε αλάγθε απφδνζεο ιφγνπ ζην εθιεθηνξηθφ ζψκα, γεγνλφο πνπ, ππφ πξνυ-

πνζέζεηο, ζα ελδπλακψζεη ηε δεκνθξαηία (Karmel,2017). Αληίζηνηρα νη θεληξηθέο ππε-

ξεζίεο δελ πξνβαίλνπλ ζε ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ 

(Pomuti,2008,Joint-UNDP,1999) παξά κφλν παξαθνινπζνχλ αλ ηεξνχληαη νη γεληθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Απηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ηνπη-

θψλ αξρψλ ζηεξίδεηαη ζε ακνηβαία επσθειείο ζρέζεηο (Rondinelli,1983,Joint-UNDP, 

1999, Karmel,2017) θαη δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ησλ επζπλψλ ηνπ θάζε επηπέδνπ δηνίθεζεο (Rondinelli,1983,Joint-UNDP,1999) αιιά 

θαη κεηαμχ ησλ απνθεληξσκέλσλ δνκψλ. Ζ κεηαβίβαζε εμνπζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο 

κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Pomuti,2008, Joint-UNDP,1999,Donnelly et al.,(Δds.) 

2017, Ainley&McKenzie,2000), αθφκε θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ε κεηαβίβαζε εμνπζηψλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

θαη ζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (Pomuti,2008, UNESCO,2018,Donnelly et al.2017 

(Δds.),Karmel, 2017,Joint-UNDP,1999), ζε δηνηθεηηθά νξγαλσηηθά ζέκαηα, φπσο δεηή-

καηα ζηειέρσζεο θαη αμηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ (Pomuti,2008, UNESCO,2018, 

Donnelly et al.2017(Δds.), Karmel,2017) θαη ιηγφηεξν ζηελ αλεμαξηεζία – απηνλνκία 

ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα (Pomuti,2008).  

Πάλησο ππάξρεη κία ζχγρπζε σο πξνο ην εχξνο θαη ην πεδίν ηεο κεηαβίβαζεο ε-

μνπζηψλ θαηά ηελ «εηζαγσγή» ηνπ φξνπ ζηε ρψξα καο, αθνχ απφ ηα παξαπάλσ ραξα-

θηεξηζηηθά ζθηαγξαθείηαη ηφζν ν α΄ φζν θαη ν β΄ ζεζκφο απηνδηνίθεζεο (εθιεγκέλα 

ζψκαηα, γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο, δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο πνιηηη-

θήο εληφο πξνδηαγεγξακκέλνπ πιαηζίνπ) ελψ ζηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ππνλνεί-

ηαη ή αθφκε θαη αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε αθφκε ρακειφ-

ηεξν επίπεδν δηνίθεζεο, θνληχηεξα ζην πεδίν άζθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξψκελσλ, 

δειαδή ζην ζρνιείν, θαη ζηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία απφ έλα εθιεγκέλν ζψκα πνπ κπν-

ξεί είηε λα είλαη ππφινγν ζην θξάηνο ή ζε κία ηνπηθή αξρή (Γήκν ή πεξηθέξεηα), είηε λα 

ινγνδνηεί απεπζείαο ζηνπο «ρξήζηεο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη 

(ηνπο γνλείο ή αθφκε θαη ηνπο καζεηέο/-ηξηεο).  
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Ζ ζχγρπζε πνπ πξναλαθέξζεθε βξίζθεηαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ απνθέληξσζε 

(decentralization) θαζψο θαη φισλ ησλ άιισλ φξσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε ζθέπε ηεο. 

Έηζη πνιχ ζπρλά ζα ζπλαληήζνπκε ηνπο νξηζκνχο απνθεληξσκέλν θαη απνθεληξσηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά απνθεληξσκέλν θαη απνζπγθεληξσκέλν, 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα, πνιχ 

ζπρλά λα θηλνχληαη παξάιιεια ή επάιιεια, λα επηθαιχπηνληαη ή λα αιιεινεμνπδεηε-

ξψλνληαη, πξνθαιψληαο κεγαιχηεξε ζχγρπζε ζηνπο εξεπλεηέο. Δλ νιίγνηο, απηφ πνπ 

εκθαλίδεηαη κε ηνλ φξν «απνθεληξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα» (Παπαθσλζηαληί-

λνπ,2012) ή «απνθέληξσζε» (Αλδξένπ,1996) ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία έρεη πνιιά 

θνηλά ζεκεία κε απηφ πνπ ζε άξζξα ηνπ αγγινζαμνληθνχ θφζκνπ πεξηγξάθεηαη σο κε-

ηαβίβαζε(devolution), ζεκεία φπσο ε απφδνζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ιήςεο απφθα-

ζεο ζε ηνπηθά φξγαλα (πεξηθέξεηα, Γήκν) πνπ εθιέγνληαη απφ ην ηνπηθφ θνηλσληθφ ζχ-

λνιν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ θεληξηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξ-

ρψλ(Αλδξένπ,1996), κε ην θξάηνο λα δηαηεξεί κφλν ηνλ επηηειηθφ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία (γνλείο, θνξείο) λα έρεη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπ-

ηηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη κε παξαρψξεζε απηνηέιεηαο – απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία, φπεξ 

κεζεξκελεπφκελν ζεκαίλεη φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζην επίπεδν πνπ εθηεινχ-

ληαη, έηζη ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη λα ιακ-

βάλνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Παπαθσλζηαληίλνπ,2012, Αλδξένπ,1996, Γηπιά-

ξε,2011). Βέβαηα θαη εδψ ππάξρεη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά απν-

θεληξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη πνιηηηθά απν-

θεληξσκέλα λα πιεζηάδνπλ ελλνηνινγηθά κε ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο θαη ηε κνξθή 

ηεο κεηαβίβαζεο (Λατλάο,1993,Ππξγησηάθεο θ.ά.,2008), ελψ ηα δηνηθεηηθά απνθεληξσ-

κέλα δαλείδνληαη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ απνζπγθέληξσζε (deconcentra-

tion) θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε (delegation) φπνπ ε ιήςε ησλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα 

ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη απφ ην θέληξν, αιιά ε εθηέιεζή ηνπο 

αλαηίζεηαη ζε πεξηθεξεηαθά φξγαλα δηνξηζκέλα απφ ην θξάηνο (Πεξηθεξεηαθφο δηεπζπ-

ληήο εθπαίδεπζεο, Πξντζηάκελνο δηεχζπλζεο θηι.) ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο θαη κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ νξίδεη ην θέληξν, ιεηηνπξγψληαο απιψο σο 

πξνέθηαζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (Λατλάο,1993,Καηζαξφο,2007,Ππξγησηάθεο θ.ά, 

2008, Γηπιάξε,2011). 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ζηνλ ηειεπηαίν ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απνπζηάδεη ηφζν ν ππιψλαο, ην θχηηαξν ηνπ ζπζηήκαηνο, 

δει. ην ζρνιείν (δηεπζπληήο, δάζθαινη), φζν θαη νη άκεζα εκπιεθφκελνη πνπ απνιακ-

βάλνπλ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο (καζεηέο, γνλείο) αιιά θαη άιινη ηνπηθνί παξάγνληεο, 
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ελψ θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πξψηεο κνξθήο απφ Έιιελεο ζεσξεηηθνχο, ην ζρνιείν, 

παξφηη απνιακβάλεη κηα ππνηππψδε απηνηέιεηα, δελ είλαη πιήξσο αλεμάξηεην θαη απ-

ηνδηνηθνχκελν, φπσο ζαθψο ππαγνξεχεη ε κνξθή ηεο κεηαβίβαζεο. Βέβαηα ηα ζπγγξα-

θηθά πνλήκαηα ήηαλ θαηαγξαθέο ησλ απνθεληξσηηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ ηεο ηειεπηαίαο ηεζζαξαθνληαεηίαο θαη απφπεηξα θαηεγνξηνπνίεζήο ησλ 

ή πξνάγγεινη θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ δξφκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζηελ επηρεη-

ξνχκελε απνθέληξσζε. 

Σνλ δξφκν πνπ απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 έδεηρλαλ νη ππεξεζληθνί νξγα-

ληζκνί, κε εθζέζεηο θαη παξαηεξήζεηο πξνο ηα θξάηε κέιε ηνπο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. ηηο πνιπζέιηδεο εθζέζεηο πξνθξηλφηαλ, σο κία απφ ηηο 

ιχζεηο, ε παξέκβαζε ζην ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ε κεηάβαζε ζε πην απνθεληξσκέλα 

ζρήκαηα. Τπήξραλ δε θαη ζπζηάζεηο γηα ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα πάξεη ε απνθέληξσζε, 

κε ηελ κεηαβίβαζε εμνπζηψλ θαη επζχλεο ζην θαηψηεξν επίπεδν λα είλαη ε δεκνθηιέ-

ζηεξε, θαζψο θαη αλαθνξέο ζηα δεηήκαηα πέξημ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δχλαληαη λα απν-

θεληξσζνχλ. 

Απηά, ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηέζ-

ζεξηο θαηεγνξίεο : ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δνκψλ, ηε δηα-

ρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη ηε δηάζεζε-θαηαλνκή ησλ ρξεκάησλ (OECD,1998, 

Bottani,2000) θαη πάλσ ζε απηά ν ππεξεζληθφο νξγαληζκφο θάλεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ 

θαη δηακνξθψλεη πξνηάζεηο πνιηηηθήο πξνο ηηο ρψξεο. Αληίζηνηρα πεδία ρξεζηκνπνηνχλ 

νη Ainley&McKenzie (2000) ζπκπιεξψλνληαο ζηε δηαρείξηζε πφξσλ (νηθνλνκηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ) ηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ UNESCO απφ ηελ 

άιιε, ζηε δηθή ηεο νπηηθή, εληνπίδεη πέληε θαηεγνξίεο απνθάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα κε-

ηαβηβαζηνχλ ζε θαηψηεξν επίπεδν ηελ απνζηνιή θαη ηηο νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ην πξνζσπηθφ, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ρσξίο απηέο λα είλαη απνδεθηέο απφ φινπο, αιιά πεξηζζφηεξν βάζε ζπδε-

ηήζεσλ αλάκεζα ζηνπο θνξείο,(McGinn&Welsh,1999) ελψ εηζάγεη ζηε ζπδήηεζε θαη 

έλα επηπιένλ ζέκα : ηελ απαίηεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνπ-

ιίσλ γηα πεξηζζφηεξα θνλδχιηα απφ ηηο θεληξηθέο θπβεξλήζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

ζέκαηα φπσο ε θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ε δηεχζπλζε ησλ 

ζρνιείσλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη εξγαζηαθά θαη ε-

παγγεικαηηθά δεηήκαηα ησλ δαζθάισλ. Σαπηφρξνλα, ηνλίδεη φηη ζέκαηα φπσο ην αλα-

ιπηηθφ πξφγξακκα, ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ε απνηίκεζε ηνπ παξαγφκελνπ 

έξγνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ θέληξνπ θαη ηνπηθψλ 

αξρψλ, παξαηήξεζε πνπ θάλεη θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (Litvack&Seddon,1999).  
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Οη αλεζπρίεο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ην πνηα ζέκαηα πξέπεη λα απνθαζίδνληαη 

ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη πνηα είλαη επζχλε ησλ θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ είλαη παγθφζκην 

θαηλφκελν, φπσο απνθαίλνληαη εξεπλεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο απνθέληξσζεο ζηελ Α-

θξηθή θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Εεηήκαηα φπσο ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (κέζν-

δνο, πιηθά, αμηνιφγεζε επίδνζεο καζεηψλ/-ηξηψλ) ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ – ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο – ν ζρεδηαζκφο ησλ δνκψλ, νη ππνδνκέο, ε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ε επνπηεία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε 

πνιιέο αθξηθαληθέο θαη ιαηηλνακεξηθάληθεο ρψξεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε επίπεδν ζρν-

ιείνπ (Pomuti,2008), ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ην ζρνιείν είλαη 

ππεχζπλν θαη γηα ηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Gunnarsson et al.,2004). 

H παγθφζκηα ηξάπεδα ζηηο εθζέζεηο ζεσξεί πσο ν ζρεδηαζκφο αλαιπηηθψλ πξνγξακκά-

ησλ ζπνπδψλ απνηειεί έλα πεδίν πνπ κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ ην θαηψηεξν επίπεδν 

(δει. ην ζρνιείν), φπσο επίζεο νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο καζε-

ηψλ/-ηξηψλ, ε πξφζιεςε θαη κηζζνδνζία εθπαηδεπηηθψλ, ε θαηαζθεπή θαη απνθαηάζηα-

ζε ζρνιείσλ, νη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ επηζεκαίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα-

ππνρξέσζε πνπ έρεη ην ζρνιείν ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ αιιά 

θαη ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ (Litvack&Seddon,1999). 

Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ε ζπδήηεζε δελ πεξηζηξέθεηαη κφλν γχ-

ξσ απφ ηηο «πεξηνρέο» ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ δε-

ηήκαηα πξνο απνθέληξσζε (Λατλάο,1993)(Υξεκαηνδφηεζε, Τπνδνκέο, Πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, Αμηνιφγεζε - Απνηίκεζε Έξγνπ, Γηδαζθαιία, Πξνζσπηθφ, Δπηκφξθσζε εθ-

παηδεπηηθψλ/ δηεπζπληψλ θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε) (Donnelly et al.2017) αιιά ε-

ζηηάδεη θαη ζην πνηα κπνξεί λα είλαη ηα φξγαλα ή ηα ζψκαηα ή νη θνξείο ή ίζσο θαη ηα 

άηνκα πνπ ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο επί ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ. Απηέο νη 

δχν παξάκεηξνη παξέρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία κία αθφκε δηαθνξνπνίεζε ηεο απνθέ-

ληξσζεο κεηά απφ εθείλε ηεο πνιηηηθήο κε ηε δηνηθεηηθή πνπ πξναλαθέξζεθε. Σν πνηεο 

είλαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ απνθεληξψλνληαη απνηεινχλ ζπζηαηηθά ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απνθέληξσζεο (functional decentralization), ελψ ην πνην φξγαλν ιακβάλεη ηηο απνθά-

ζεηο θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε, δηακνξθψλεη απηφ πνπ θαιείηαη εδαθηθή απνθέληξσ-

ζε (territorial decentralization) αθνχ ππάξρεη θαη ε ρσξηθή δηάζηαζε απφ ην θέληξν σο 

ηηο Πεξηθέξεηεο, ηνπο Γήκνπο θαη ηα ζρνιεία. (OECD,1998, Φάιθα,2017,Braslavsky, 

1999, Daun,2007, UNESCO,2018) 

ηελ ηξίηε κνξθή απνθέληξσζεο, απηή ηεο κεηαβίβαζεο εμνπζηψλ, νη θνξείο 

δηνίθεζεο (governing bodies) κπνξεί λα είλαη ην ζρνιείν, κία αξρή θνληά ζηνπο ρψξνπο 

εθπαίδεπζεο, φπσο νη Γήκνη ή ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο (ζρνιηθέο επηηξνπέο) ή πε-
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ξηθεξεηαθέο δνκέο δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο(Bottani,2000, McGinn& 

Welsh,1999, Ainley&McKenzie,20002, Καηζαξφο,2008). Αλ ε επζχλε θαη ε αξκνδηφ-

ηεηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απνδνζεί ζην ζρνιείν, πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο επηινγέο ζηε 

δηακφξθσζε θνξέσλ ιήςεο απφθαζεο. Ο πξψηνο ηχπνο αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ/ζηελ 

δηεπζπληή/-ληξηα (ζπλαληάηαη σο administrative control), ν δεχηεξνο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ (professional control), ζηνλ ηξίην ηχπν έλα πκβνχιην Γν-

λέσλ ή κία ηνπηθή Δπηηξνπή αλαιακβάλεη ηελ επζχλε δηνίθεζεο (community control) 

θαη ηέινο ζηνλ ηέηαξην ηχπν ε δηνίθεζε θαηαλέκεηαη ηζνξξνπεκέλα ζηνλ χιινγν Γη-

δαζθφλησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο) θαη ζε κία Δπηηξνπή 

Γνλέσλ. (balanced control) (McGinn&Welsh,1999,De Grauwe,2004,Ainley 

&McKenzie,2000,Cheng,Ko&Lee, 2015,Demas&Arcia, 2015). 

Ο βαζκφο ειεπζεξίαο ησλ ζσκάησλ απηψλ, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ δεηεκάησλ 

επί ησλ νπνίσλ ηα ζψκαηα απνθαζίδνπλ, πξνζδηνξίδνπλ θαη ην θαζεζηψο ηεο απηνλν-

κίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ ην εθθξεκέο θηλείηαη απφ ηελ πιή-

ξε απηνλνκία, φηαλ νη απνθάζεηο επί ησλ δεηεκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ιακβάλν-

ληαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη πεξηνξίδνληαη απφ ην χληαγκα ή λνκνζεζία πνπ δελ απν-

ηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, σο ηελ απνπζία απηνλνκίαο φηαλ φιεο νη απν-

θάζεηο ιακβάλνληαη εληφο πξνθαζνξηζκέλνπ απζηεξνχ πιαηζίνπ απφ ην θέληξν ή απφ 

ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Δλδηάκεζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη ε κνξθή ηεο κεξηθήο 

απηνλνκίαο, ζηελ νπνία κεηθηά ζψκαηα, απνηεινχκελα απφ εθπξνζψπνπο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ Γήκσλ ή/θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 

(Bottani,2000,Cheng,Ko&Lee,2015,Ainley&McKenzie2000) ζπγθξνηνχληαη κε απν-

ζηνιή ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Παξφκνηα δηαβάζκηζε καο παξέρεη θαη ην δίθηπν Δπξπδίθε κε ηέζζεξηο θιίκαθεο 

απφ ηελ πιήξε απηνλνκία, φπνπ ην ζρνιείν απνθαζίδεη εληφο ελφο εζληθνχ πιαηζίνπ 

πνιχ γεληθνχ (κφλν ζπληαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί), ρσξίο εμσηεξηθή παξέκβαζε, δηαηε-

ξψληαο ηελ επηινγή δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο έρνπλ γλσκνδν-

ηηθφ ραξαθηήξα αιιά φρη παξεκβαηηθφ, σο ηελ απνπζία απηνλνκίαο. Δλδηάκεζα βξί-

ζθνληαη ε πεξηνξηζκέλε απηνλνκία θαηά ηελ νπνία ην ζρνιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα ιή-

ςεο απνθάζεσλ είηε εληφο ελφο πην απζηεξνχ πιαηζίνπ δηακνξθσκέλνπ απφ αλψηεξεο 

αξρέο (πεξηθέξεηα, Τπνπξγείν) είηε ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηηο ιεθζείζεο απνθάζεηο 

πξνο έγθξηζε ζηηο αλψηεξεο αξρέο, θαη ε δηαθξηηηθή εμνπζηνδφηεζε πνπ δίλεη ηελ επρέ-

ξεηα ζηηο ηνπηθέο αξρέο λα κεηαβηβάζνπλ ζην ζρνιείν ηελ εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ 

επί ζεκάησλ πνπ απηέο νξίδνπλ ( Δπξπδίθε,2008). 
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Κεθάιαην 2 

ρνιηθή απηνλνκία 

 

2.1. Δηζαγσγή 

Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κία αζάθεηα ζην ηη ζεσξεί ν θάζε νξγαληζκφο, ε θάζε θπ-

βέξλεζε θαη ν θάζε εξεπλεηήο απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ ή ζρνιηθή απηνλνκία, πνιινί 

αλαιπηέο θαηαηείλνπλ ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ απνθέληξσζε, ζεσξψληαο πσο είλαη ην 

ζεκείν εζηίαζεο φισλ ησλ πνιηηηθψλ απνθέληξσζεο (OECD,1998,Arcia et al. 2011), ην 

ηειηθφ ζηάδην ηεο απνθεληξσηηθήο δηαδηθαζίαο (Braslavsky,1999) ή αθφκα ηεο απνδί-

δνπλ ηνλ ξφιν ηεο πην ξηδνζπαζηηθήο ή αθξαίαο κνξθήο απνθέληξσζεο (Daun,2007, 

Abu-Duhou,1999). Καη ζε απηφ ην ζεκείν φκσο ππάξρνπλ δηρνγλσκίεο θαζψο πνιινί 

εξεπλεηέο ζεσξνχλ πσο ε ιέμε θαη ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο έρεη βαξχ απνηχπσκα θαη 

ζα πξέπεη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιεο έλλνηεο φπσο «απηνηέιεηα» πνπ απνδίδεη θαιχ-

ηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εληφο ελφο ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε ζρνιηθή κν-

λάδα δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη θαλφλεο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2012) θαη 

πεξηνξίδεηαη λα ιεηηνπξγεί εληφο ελφο θεληξηθά θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ 

(Caldwell,2014), ελψ ζεσξνχλ πξνηηκφηεξε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ self managing school 

(απηνδηαρεηξηδφκελν ζρνιείν) απφ ηνλ φξν απηφλνκν ζρνιείν (Cole,2011) αιιά θαη απφ 

ηνλ φξν self governing school (απηνδηνηθνχκελν ζρνιείν) πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζηε 

δηνίθεζε, ηνπο γνλείο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο (Cole,2011, De Grauwe,2004). 

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο έλλνηεο, ηνπο νξηζκνχο θαη ηε βαξχηεηα πνπ ηνπο απν-

δίδνληαη έρεη αμία, φηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ νπηηθή ελφο δεηήκαηνο, 

δηαθνξέο πνπ αηηηνινγνχληαη απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο ζην πεδίν θαη 

φρη απφ ηε ζεσξεηηθή  πξνζέγγηζε. Καη ζην ζέκα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, ε ζπδήηεζε 

θξαηάεη ηνπιάρηζηνλ 30 ρξφληα, κε πνιινχο αλαιπηέο αιιά θαη δηακνξθσηέο εθπαηδεπ-

ηηθήο πνιηηηθήο λα εθεπξίζθνπλ λέεο νξνινγίεο γηα λα απνηππψζνπλ πεξίπνπ ην ίδην 

θαηλφκελν, απηφ ηεο κεηαβίβαζεο εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζην ζρνιηθφ επίπεδν, 

θαη ηαπηφρξνλα λα αλαςειαθνχλ ηελ έλλνηα γηα λα αλαθαιχςνπλ ζεκεία πνπ ηνπο δηα-

θνξνπνηνχλ απφ ζπλαδέιθνπο ηνπο. Έηζη ε ζρνιηθή απηνλνκία ζπλαληάηαη σο ζηάδην 

ηεο απνθέληξσζεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, σο school based management ή site 

based management ή school based governance, shared decision-making, school-based 

decision-making (Lindelow&Heynderickx,1989,Caldwell,2005,Daun,2007,Pomuti, 

2008), έλα ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ απνδίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζην ζρνιείν, φζνλ 

αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαη ην απηφλνκν ζρνιείν σο self managing school, self 

governing school, self determing school (Caldwell&Spinks,1988) ή self improving 
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school (απηφ-αλαπηπζζφκελν) ή self transforming (απην-κεηαζρεκαηηδφκελν) school 

(Caldwell,2013), φιεο ελλνηνινγήζεηο ελφο ηδξχκαηνο πνπ απηνλνκείηαη θαη απηνπξνζ-

δηνξίδεηαη, ελψ δελ ιείπνπλ θαη νη αλαθνξέο ζηελ ελδπλάκσζε (empowerment) είηε 

πξφθεηηαη γηα ελδπλάκσζε ηεο θνηλφηεηαο (Demas&Arcia,2015) είηε ηνπ ζρνιείνπ 

(Suggett,2015). 

Ζ ζρνιηθή απηνλνκία (απηφο ν φξνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη εθεμήο) πξνέθπςε σο 

ζηφρνο ησλ απνθεληξσηηθψλ δηαζέζεσλ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη δξνκνινγήζεθε σο απά-

ληεζε ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη «πάξνρνη» ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ε εμα-

ληιεηηθή επνπηεία θαη ε νκνηνκνξθία, ζε αηηήκαηα ησλ «ρξεζηψλ» ηεο εθπαίδεπζεο 

φπσο ε έιιεηςε ινγνδνζίαο θαη ε αδηαθάλεηα ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ, ε έιιεηςε επαγ-

γεικαηηζκνχ ησλ «παξφρσλ» θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ζε θνηλέο δηαπη-

ζηψζεηο φπσο ε γξαθεηνθξαηηθή δπζθακςία. Δκθαλίδεηαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

απαίηεζε γηα απνθέληξσζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, κε ηελ ίδηα πεξίπνπ ζηφ-

ρεπζε, κε μεθάζαξεο θαη δηαθεξπγκέλεο επηδηψμεηο (εθδεκνθξαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, 

ζπκκεηνρή, βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο), δηα-

θεξπγκέλεο αιιά δηθνξνχκελεο (νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, ελδπλάκσζε ηνπ επαγ-

γεικαηηζκνχ, αμηνιφγεζε θαη ινγνδνζία, κείσζε ησλ αληζνηήησλ, αληαπφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ) αιιά θαη αλνκνιφγεηεο δηαζέζεηο (εηζαγσγή θαλφλσλ θαη φξσλ 

αγνξάο ζηελ εθπαίδεπζε – marketization, παηδεία θαη κφξθσζε ζηα κέηξα ηνπ καζε-

ηή/γνληνχ – πειάηε κε ζηφρν ηα απνηειέζκαηα, θηλεηηθφηεηα ζηνπο «πφξνπο», αλζξψ-

πηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο) (De Grauwe,2004, Daun,2007). Τπάξρνπλ παξφι’ απηά κειέ-

ηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη – ηδηαίηεξα ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν – ε απηνλνκία δελ 

ήηαλ απνηέιεζκα πηέζεσλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, αιιά επαθφινπζν ησλ πηέζεσλ ππεξε-

ζληθψλ νξγαληζκψλ θαη πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ ζπλεη-

δεηνπνηνχζαλ φηη αδπλαηνχζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε (De Grauwe,2004), φπσο ππαγφξεπαλ ε παγθνζκηνπνίεζε θαη νη νξγαλη-

ζκνί ηεο. 

Απηή ε πξνζέγγηζε απέρεη ειάρηζηα απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ Παπαθσλζηαληί-

λνπ(2012) φηη ε απηνηέιεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ – φπσο ηελ νλνκάδεη – πξνέθπςε 

σο απνηέιεζκα δχν βαζηθψλ αιιά θαη ζχλζεησλ παξαγφλησλ : (α) ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ - αιιά θαη ηε ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

σο ζεζκνχ – θαη ηελ ηαπηφρξνλε δήισζε αδπλακίαο ηνπ θξάηνπο λα νξίδεη θεληξηθά κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα φια ηα ζέκαηα, θαη (β) ηελ εμέιημε ησλ κνληέισλ ξχζκηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ φπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ απμαλφκελε απαίηεζε γνλέσλ 

θαη άιισλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο λα έρνπλ ιφγν ζηα ζέκαηα απηά, φζν 
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θαη απφ ηελ εηζαγσγή ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ηδενινγίαο πνπ αθνινπζείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Καιφ είλαη λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε αλάγλσζε ηφζν ησλ ζηφρσλ, φζν 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο γίλεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο εκπιεθφ-

κελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκε θαη ε θνηλή δηαπίζησζε ηεο γξαθεηνθξα-

ηηθήο δνκήο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζπζηεκάησλ, δελ απνηέιεζε πάληα θαη γηα φινπο ε-

κπφδην, αθνχ απ’ ηε κηα απάιιαζζε δαζθάινπο, δηεπζπληέο, πξντζηακέλνπο απφ ηελ 

επζχλε ηεο πηζαλήο απνηπρίαο θαη ηνπο έδηλε ην δηθαίσκα λα ηελ επηξξίπηνπλ ζε αλψ-

ηεξα θιηκάθηα, απ’ ηελ άιιε παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζην θξάηνο λα ζπληεξεί ηελ νκνη-

νκνξθία. Με ηελ παξνρή απηνλνκίαο νη ζπληειεζηέο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζίζηαληαη απφ 

απινί εθαξκνζηέο ηεο άλσζελ επηβαιιφκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ππεξαζπη-

ζηέο ηνπ δηθνχ ηνπο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, (Παπαθσλζηαληίλνπ,2005) απεθ-

δπφκελνη παξάιιεια ηεο βεβαηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, πξνο ράξηλ ηεο επειημίαο. Δ-

πηπιένλ, δελ απνθιείεηαη κε ηελ απφδνζε ζρνιηθήο απηνλνκίαο, ε εγθαηάζηαζε κηαο 

λένπ ηχπνπ γξαθεηνθξαηίαο, ηνπηθνχ βειελεθνχο (Smyth,1993). 

2.2. Δθδεκνθξαηηζκόο θαη ζπκκεηνρή, επηινγή ζρνιείνπ θαη θνηλσληθή δηα-

ζηξσκάησζε  

Ο εθδεκνθξαηηζκφο θαη ε ζπκκεηνρή σο δηαθεξπγκέλνη ζηφρνη, θαζψο θαη ε κείσζε 

ησλ αληζνηήησλ θαη ε αληαπφθξηζε ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο, γνήηεπαλ φρη κφλν ην αξηζηε-

ξφ – ζνζηαιηζηηθφ αθξναηήξην, αιιά θαη θάζε ζθεπηφκελν δεκνθξαηηθά θαη θηιειεχ-

ζεξν πνιίηε. κσο ελψ ζα έπξεπε λα ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή βήκαηνο ζε επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, ηε δπλαηφηεηα ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο λα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ εμη-

ζνξξνπεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, ηαπηίζηεθε κε ηελ γνλετθή επηινγή ζρνιεί-

νπ, ηελ πνιηηηθή αλνηθηψλ εγγξαθψλ θαη ζηελ πην αθξαία κνξθή κε ηε δηάδνζε ηνπ ζε-

ζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνππνληψλ (vouchers). Αλαπφθεπθηα ε εθπαίδεπζε αληηκεησ-

πίζηεθε σο αγνξά ή νηνλεί αγνξά θαη ηα ζρνιεία πεξηήιζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ αληαγσ-

ληζκνχ, πνπ θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ, ελψ ζε πεξηνρέο φπνπ 

επηθξαηνχζαλ θνηλσληθέο ή πνιηηηθέο εληάζεηο, ηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα έγηλαλ εξγαιείν 

θαη αμηνπνηήζεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ειίη γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ εγεηηθή ηνπο ζέ-

ζε, νδεγψληαο ζε δηεχξπλζε ησλ αληζνηήησλ (De Grauwe,2004). 

Σν δηθαίσκα ηεο επηινγήο ζρνιείνπ θαληάδεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζηνπο γνλείο, 

αλ θαη εθ ηνπ πνλεξνχ παξαρσξεζέλ απφ ην θξάηνο, ην νπνίν απνπνηείηαη ησλ επζπλψλ 

ηνπ αλ θάηη δελ πάεη θαιά, θαηεγνξψληαο ηνπο γνλείο γηα έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, θαθή 

επηινγή ή ειιεηκκαηηθή ρξήζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ηζρπξήο πηζαλφηεηαο λα θαηα-
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ζηεί ακθίδξνκν κε ηα ζρνιεία ζε ξφιν επηινγέα. Δδψ ππάξρεη κία παξεμήγεζε : ε πα-

ξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηινγήο ζρνιείνπ ζε φινπο, δελ ηνπο θαζηζηά φινπο 

ηθαλνχο λα επηιέμνπλ ζρνιείν, νχηε επηηξέπεη ζε φινπο λα αζθήζνπλ απηφ ην δηθαίσκα. 

Σν δηθαίσκα επηινγήο είλαη ζπγρξφλσο ε ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ «θαινχ» ζρν-

ιείνπ απφ κηθξή κεξίδα ησλ γνλέσλ – πειαηψλ θαη ν κνλφδξνκνο πξνο ην «θαθφ» ζρν-

ιείν γηα θάπνηνπο άιινπο. Φαίλεηαη φηη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνρήο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο επηινγήο ζρνιείνπ, δελ είλαη ε νηθνδφκεζε ελφο πην δεκνθξαηηθνχ θαη δίθαηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά ε πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο ησλ δηνγθνχκελσλ αληζνηή-

ησλ θαη ε αλαζχζηαζε ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, αθνχ ν ζπλδπαζκφο επηινγήο θαη ζρνιηθήο 

απηνλνκίαο επηηξέπεη ζε ιίγα άηνκα λα επσθειεζνχλ, ηε ζηηγκή πνπ ε πιεηνςεθία έρεη 

πνιιά λα ράζεη. Ζηηεκέλα απφ κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ζα εμέιζνπλ θαη ηα ζρνιεία πνπ 

δελ ζα θαηαθέξνπλ λα επηιέγνληαη. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο επηινγήο αληηηείλνπλ φηη ε ε-

πηινγή είλαη ε δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα επθαη-

ξηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε πην άκεζε κνξθή αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

θαη ε πην απιή κνξθή ινγνδνζίαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Smyth,1993). 

Δθηφο απφ ηελ γνλετθή επηινγή, βήκα εθδεκνθξαηηζκνχ ζεσξήζεθε θαη ε ζπκκε-

ηνρή γνλέσλ θαη ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, πεξηζζφηεξν σο θν-

ξείο θνηλσληθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ πφξσλ. Ζ νξζνινγηθή ρξήζε 

ησλ πφξσλ πξνζθξνχεη ζε δχν ελζηάζεηο. Πξψηε, φηη ζηνπο πφξνπο εθηφο απφ ηα ρξή-

καηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη άλζξσπνη ηεο εθπαίδεπζεο (δάζθαινη), έλδεημε ζα-

θνχο ππνρψξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο – παηδαγσγηθήο νξνινγίαο έλαληη ηνπ ιφγνπ ηεο 

αγνξάο, θαη δεχηεξε ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο νξζνινγηθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα θξχςεη ηηο πεξηθνπέο δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε (κεηψζεηο κηζζψλ, ζπγρσλεχζεηο 

ζρνιείσλ) αιιά θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο ή 

απαζρφιεζεο επί ην «επηρεηξεκαηηθφηεξν») Ζ απφδνζε απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία, αλ δελ 

ζπλνδεπηεί κε ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζα νδεγήζεη ηνπο ζπληειεζηέο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη ζηελ αλαδήηεζε ρξεκάησλ απφ ρνξεγίεο, ζα επηθέξεη 

πξφζζεηα νηθνλνκηθά βάξε ζηνπο γνλείο θαη ζα αλαγθάζεη ζρνιεία λα ππνιεηηνπξγνχλ 

ή θαη λα θιείζνπλ. 

Μηα άιιε πηπρή ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο πνπ επαγγειίδεηαη ε 

ζρνιηθή απηνλνκία, είλαη ε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πξνγξακκάησλ πνπ αληαπνθξί-

λνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηφπνπ, κε ηε ζπκβνιή εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη θνξέσλ 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Ζ ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε 

ππξεληθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ φκσο αθξσηεξηάδεη θάζε πξσηνβνπιία απφ ηνπο 
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πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο θαη ηνπο θαζειψλεη ζε ξφιν «πξνζαξκνζηή» ησλ θαηεπ-

ζχλζεσλ θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ θέληξνπ ζην δηακνξθνχκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελψ 

έρεη ήδε δηαλνηρζεί ν δξφκνο γηα ηελ παξέκβαζε επηρεηξεκαηηθψλ επηδηψμεσλ. Δθηφο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε άιιεο φςεηο ηεο εθπαη-

δεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ε επηινγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 

θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, είλαη κέξνο ηεο απηνλνκίαο πνπ επηζπκεί ν εθ-

παηδεπηηθφο θφζκνο, αλ θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ίζσο δεκηνπξγήζνπλ λέν πεδίν αληζφ-

ηεηαο θαη δελ γίλνπλ νκφθσλα απνδεθηέο απφ ηνπο γνλείο. 

2.3. Δπαγγεικαηηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ δηεπζπληώλ/-ληξηώλ 

Μία αθφκε δηθνξνχκελε δηάζηαζε ηεο απηνλνκίαο, είλαη ν επαγγεικαηηζκφο ησλ αλ-

ζξψπσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ νπνίν επειπηζηεί λα απμήζεη θάζε απνθεληξσηηθή πνιη-

ηηθή κέζσ ηεο απφδνζεο επηπιένλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ. Ο επαγγεικαηηζκφο σο 

έλλνηα είλαη επθηαίνο, ηφζν απφ ην θξάηνο – εξγνδφηε, φζν θαη απφ ηνλ γνλέα/καζεηή – 

«πειάηε», αιιά θαη νη επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα ήζειαλ λα αληηκεησπίδνληαη 

σο ηέηνηνη, παξάιιεια κε ηνλ ηίηιν ηνπ ιεηηνπξγνχ πνπ ηνπο απνδίδεηαη. Ζ αλαγλψξηζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξσηίζησο σο επαγγεικαηία, θαιά εθπαηδεπκέλνπ, θαιά ακεηβφκε-

λνπ, «εμνπιηζκέλνπ» κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη πεξηβαιιφκελνπ απφ εκπηζηνζχ-

λε (WADoE,2015, Cole,2011,Huber,2004), απνδεηθλχεηαη θαίξηα γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ηεο απηνλνκίαο (Lindelow&Heynderickx,1989) θαη ηνπ παξέρεη ηα ερέγ-

γπα λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα. Ο επαγγεικαηηζκφο ζεσξείηαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα 

ηελ επηηπρή θαηάιεμε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο απηνλνκίαο θαη απηφο πνπ ζα γελλήζεη ηελ 

αίζζεζε εκπηζηνζχλεο, θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνπο/ζηηο δαζθάινπο/-εο θαη ζην έξγν ηνπο 

νδεγεί ζε πγηή εθαξκνγή ηεο απηνλνκίαο (Lindelow&Heynderickx,1989,Sahlgren,2015, 

Kuiper et al,2013). κσο ζπρλά ν επαγγεικαηηζκφο ησλ δαζθάισλ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πηζηή εθαξκνγή εζληθψλ, ππξεληθψλ, θνηλψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ πξνε-

ηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ επηηπρία ζε ηππνπνηεκέλα εζληθά ή δηεζλή ηεζη θαη αληη-

θαηνπηξίδεηαη ζηελ εζηίαζε ζηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

(Smyth,1993) Ζ δηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεθε, πεξηζζφηεξν ζπληζηά πεξηνξηζκφ ηεο απ-

ηνλνκίαο ηνπ/ηεο δαζθάινπ/-αο εληφο ελφο απηφλνκνπ πιαηζίνπ, παξά ελδπλάκσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ απηνηέιεηαο θαη νινθιήξσζεο, θαη νδεγεί ζε θνβηθνχο, δχζηξν-

πνπο κε ηελ θαηλνηνκία θαη εκκνληθνχο κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζηφρνπο δαζθάινπο. 

Δπηπιένλ, ζε πεξηβάιινλ αληαγσληζκνχ θαη «επηδνζηζεξίαο», ε απηνλνκία ηνπ/ηεο δα-

ζθάινπ/-αο θαη ν επαγγεικαηηζκφο ηνπ ππνλνκεχνληαη θαη, ιφγσ ηεο έιιεηςεο εκπη-

ζηνζχλεο, επηβάιιεηαη θιίκα παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο (Keddie,2015). 
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Απμεκέλα επίπεδα επαγγεικαηηζκνχ απαηηεί ε ζρνιηθή απηνλνκία θπξίσο απφ 

ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/-ληξηεο. Ζ βηβιηνγξαθία ζπγθιίλεη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ 

ηνπ/ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ ζρνιηθήο απηνλνκίαο, θαηαιήγεη ζε κία ζπκθσλία πεξί ησλ 

αξκνδηνηήησλ – αλ θαη ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα – 

θαη θαηαγξάθεη ηε δηαθσλία ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ή κε ηεο ζέζεο 

ηνπ/ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο απ-

ηνλνκίαο ηνλίδνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ απφ ελδηάκεζν κάλαηδεξ – δηαρεηξηζηή ηεο 

αλψηεξεο αξρήο ζε εγέηε ηνπ ζρνιείνπ θαη θεληξηθφ ζπληειεζηή ηεο δηνίθεζεο ηεο εθ-

παηδεπηηθήο κνλάδαο πνπ ζα είλαη απφ εδψ θαη ζην εμήο ην ζρνιείν (Lindelow& 

Heynderickx,1989) θαη ζεσξνχληαη, καδί κε ηνπο γνλείο, νη κεγάινη σθειεκέλνη ηεο 

απνθεληξσηηθήο πξαθηηθήο (De Grauwe,2004). Ζ UNESCO ππνζηεξίδεη φηη ν/ε Γηεπ-

ζπληήο/-ληξηα ζην πιαίζην ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην ζρνιείν, κεηαηξέπεηαη 

απφ δάζθαιν κε πξσηνθαζεδξία (master teacher) θαη ζχλδεζκν κε ην Κέληξν, ζε παξά-

γνληα αλάπηπμεο ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο, πνπ επηζπκεί λα εκπιέμεη θάζε κέινο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη απνβιέπεη ζηε δίθαηε ζπκκεηνρή 

φισλ θαη ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ σθειεκάησλ ηεο απηνλνκίαο (McGinn&Welsh,1999). 

Ο ξφινο ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κε ην Κέληξν, θαη’ άιινπο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

θαη απνθηά λέα ραξαθηεξηζηηθά αθνχ πιένλ θαζίζηαηαη ππεχζπλνο λα ελζσκαηψζεη 

λέεο νδεγίεο απφ ην Κέληξν, λα πξνσζήζεη ηελ αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ πξέπεη 

λα ιάβεη ρψξα ζην ζρνιείν ηνπ/ηεο (Brauckmann&Schwarz,2014,E.C.,2014,Rodriguez 

&Hovde,2002) φζν δχζθνιν θαη αλ είλαη ην εγρείξεκα, ελζαξξχλνληαο ηνπο δαζθάινπο 

λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα εθαξκφζνπλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Έλαο δηεπζπληήο 

primus inter pares, έλαο αμηφηηκνο ζπλάδειθνο, κε εκπεηξία απφ ην ζρνιείν, πηζαλψο ζα 

ζπκβάιιεη ψζηε λα επηθξαηήζεη έλα άιιν θιίκα κηθξν-επηπέδνπ ζην ζρνιείν, ζε ζχ-

γθξηζε κε κηα πεξίπησζε φπνπ έλαο πξψελ ζηξαηησηηθφο ή έλα άηνκν απφ ην πεξηβάι-

ινλ ηεο αγνξάο ηνπνζεηεζεί ζε απηή ηε ζέζε (Wermke&Salokangas,2015, E.C.,2014). 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη ζπρλά ην δίπνιν Γηεπζπληή – manager θαη 

Γηεπζπληή – εγέηε (Huber,2004).Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο δηαηείλν-

ληαη φηη ν λένο ξφινο ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο θηλείηαη αλάκεζα ζηα δηαρεηξηζηηθά 

ηνπ θαζήθνληα (ρξεκαηνδφηεζε, επηινγή θαη αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ) πνπ πξνδηαγξά-

θεη κηα εηθφλα manager απφ ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζηα θαζήθνληά ηνπ σο 

head-teacher πνπ ιεηηνπξγεί σο πξφηππν, σο εκςπρσηήο, σο ζπλεξγάηεο, σο δάζθαινο 

(E.C.,2014, Huber,2004). Βέβαηα, ε ζρνιηθή απηνλνκία επαλαθέξεη ζηε ζπδήηεζε δε-

μηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη αξκνδηφηεηεο πνπ νχησο ή άιισο εθ ηνπ ξφινπ 

ηνπ θαη ζε ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα θαιείηαη λα νινθιεξψζεη. Έηζη, γίλεηαη ιφγνο 
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γηα ηνλ/ηελ δηεπζπληή/-ληξηα πνπ ππνζηεξίδεη ην έξγν ησλ δαζθάισλ, πνπ ηνπο πξνθπ-

ιάζζεη απφ ηνλ θίλδπλν ηνπ burn out, πνπ ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο εμειίμεηο ζε παηδα-

γσγηθά αιιά θαη εξγαζηαθά – λνκηθά δεηήκαηα, πνπ ζπλ-νηθνδνκεί ηελ απνηειεζκαηη-

θφηεηά ηνπο θαη ηέινο είλαη απηφο πνπ ειέγρεη ηελ επηθνηλσλία ηφζν κεηαμχ ησλ ζπλα-

δέιθσλ φζν θπξίσο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ζε έλα πιαίζην απηνλνκίαο ζπλεξ-

γάδνληαη κε ην ζρνιείν θαη ζπλαπνθαζίδνπλ επί ελφο αξηζκνχ ζεκάησλ( E.C.,2014). 

Απ’ ηελ άιιε, ππάξρεη κηα ζεηξά λέσλ θαζεθφλησλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ εθηφο απφ 

αχμεζε ηεο εμνπζίαο ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ θαη ηε δηαρεηξηζηηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο. Αχμεζε πνπ ηνπο θέξλεη πην θνληά ζην ξφιν ηνπ manager θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ρψξν, θαη ζπλεπάγεηαη φηη – αλ πξνηηκεζεί ν ηχπνο δηνίθεζεο απηφο – αθαηξνχληαη ε-

μνπζίεο απφ ηνπο δαζθάινπο θαη δεκηνπξγείηαη κηα κνλνπξφζσπε γξαθεηνθξαηηθή δν-

κή είηε επεηδή ν φγθνο ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ απνζαξξχλεη θαη θαηαβάιιεη ηνπο δαζθά-

ινπο είηε γηαηί νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (γνλείο, δή-

κνη, θνξείο, ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ηεο εθπαίδεπζεο) ζέινπλ λα έρνπλ έλα ζπλνκηιεηή 

– εθπξφζσπν ηνπ ζρνιείνπ απέλαληί ηνπο (McGinn&Welsh,1999). Με κηα ηέηνηα εμέ-

ιημε, ε θαηαλεκεκέλε εγεζία σο ζηφρνο ηεο απηνλνκίαο (E.C.,2014) αθπξψλεηαη ζηελ 

πξάμε, νη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίεο ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε αζθνχληαη κφλν εθηφο ηνπ ζρν-

ιείνπ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο δελ πεξηιακβάλεη ηνλ δηδαζθαιηθφ θφζκν. 

Απφ ηνπο πνιέκηνπο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, φπσο εθαξκφδεηαη ζε πνιιά εθ-

παηδεπηηθά ζπζηήκαηα κε ηελ πξφηαμε ηνπ ξφινπ ηνπ manager, επηζεκαίλεηαη ζπρλά 

φηη ε ζχλδεζε ηεο απηνλνκίαο κε ηζρπξή ινγνδνζία, θαζηζηά ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/-ληξηα 

ην άγξππλν κάηη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Ζ θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο/ηηο δαζθά-

ινπο/-εο, ηνλ/ηελ ηνπνζεηεί ζε ζέζε αμηνινγεηή ηνπ έξγνπ ηνπο, ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη 

ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, επί ζηφρσλ πνπ ν/ε ίδηνο/-α κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θέληξνπ 

έζεζε βάζεη δεδνκέλσλ – ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ (E.C.,2014). Ζ πηνζέηεζε ηεο πην 

αθξαίαο κνξθήο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, απηή πνπ αλαγθάδεη ηα ζρνιεία λα ιεηηνπξγνχλ 

ζε θαζεζηψο αληαγσληζκνχ, κεηαηξέπεη ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/-ληξηα ζε CEO πνπ αλαιψ-

λεηαη ζηελ πξνζέιθπζε καζεηψλ/γνλέσλ - πειαηψλ θαη ηελ αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηη-

θψλ εζφδσλ ή ζε έλαλ επφπηε γξακκήο παξαγσγήο (line manager) πνπ επνπηεχεη ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ δαζθάινπο/-εο θαη επηβεβαηψλεη ηε δέζκεπζή ηνπο είηε ζε θεληξηθά 

θαηεπζπλφκελα ζρέδηα, είηε ζην φξακα πνπ ν ίδηνο εκπλεχζηεθε γηα ην ζρνιείν 

(Smyth,1993). Δπηπξφζζεηα, ε πξνζήισζε ζηα απνηειέζκαηα, ησλ νπνίσλ ε βειηίσζε 

είλαη ζηφρνο ηεο απηνλνκίαο, αιιά θαη θξηηήξην γηα ηελ γνλετθή επηινγή ηνπ ζρνιείνπ, 

ππνρξεψλεη ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/-ληξηα λα απνδεηθλχεη ζπλερψο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ/ηεο, 

ηνλ/ηελ θάλεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηελ επίηεπμή ηνπο θαη ηνλ/ηελ 
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νδεγεί λα δηακνξθψλεη θαη λα αθνινπζεί πξνζσπηθή αηδέληα γηα λα δψζεη ζην ζρνιείν 

έλα δηαθξηηηθφ ζεκάδη (benchmark) (Smyth,1993) ζηα πξφηππα ησλ επηρεηξήζεσλ, θα-

ηαζηξαηεγψληαο θάζε έλλνηα ζπκκεηνρήο θαη δεκνθξαηίαο.  

Απφ ηελ άιιε, νη ππνζηεξηθηέο ηεο απηνλνκίαο εθθξάδνπλ αλεζπρία γηα ηηο επη-

πηψζεηο πνπ ζα έρεη ε ππεξθφξησζε ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο κε θαζήθνληα – πνπ ζα 

κπνξνχζε είηε λα θαηαλείκεη ζηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ, είηε λα παξακείλνπλ ζε έλα 

πςειφηεξν επίπεδν – ηφζν ζην θχξην έξγν ηνπ, απηφ ηεο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, 

(Rodriguez& Hovde,2002) φζν θαη ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα (DoES, 2015), ηνπνζε-

ηψληαο ηνλ ζηε κέζε κηαο δηακάρεο πνπ ζηε κηα πιεπξά βξίζθνληαη νη ππέξκαρνη ηεο 

ινγνδνζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα, ελψ ζηελ άιιε βξίζθεηαη 

ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, ε πνηφηεηα ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε. Αξρέο πνπ νη ζπκ-

βηβαζηηθέο θσλέο ζεσξνχλ πσο δελ πξνδίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ ζρν-

ιηθήο απηνλνκίαο αιιά, αληίζεηα πξνάγνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ελφο ηχπνπ εγεζίαο πνπ 

ζπλδπάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή, ηε δεκνθξαηηθή θαη ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο εγεζίαο.  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ζηα απνθεληξσκέλα εθπαη-

δεπηηθά ζπζηήκαηα θαηαιάκβαλε φιν θαη πεξηζζφηεξν ρψξν κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηνλ αγγινζαμνληθφ θφζκν. Έβγαηλε ζηελ επηθάλεηα ην αδηέμνδν 

ζην νπνίν νδεγήζεθε ε επηινγή ηνπ Γηεπζπληή – manager, αθνχ νχηε ζεκαληηθή πξνο 

ηα πάλσ απφθιηζε παξνπζίαζαλ ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα ζηηο ρψξεο φπνπ πξνθξίζε-

θε ζηελ πην αθξαία κνξθή (charter schools/ΖΠΑ,Academies/ΖΒ) (Machin&Silva,2013, 

Ladd&Fiske,2016) αιιά επιήγε ζεκαληηθά ν ζηφρνο ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο δί-

θαηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, αιινηψλνληαο θαη ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν πνπ π-

πνζηήξηδε ηε ζρνιηθή απηνλνκία. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη αλαιπηέο παξαηεξνχλ φηη 

ππάξρεη κηα ζηξνθή ζηνλ δηεπζπληή – εγέηε (Lindelow& Heynderickx,1989,E.C.,2014, 

Huber,2004) θαη κάιηζηα ζηνλ εγέηε – εθπαηδεπηή θαη ζηνλ εγέηε – κεηαζρεκαηηζηή 

(Steinberg&Barrett Cox,2017), θαη κηα κεηαζηξνθή αθφκε θαη ζε ιεθηηθφ επίπεδν, απφ 

ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ φξνπ management ή administration (δηαρείξηζε) ζηελ πηνζέ-

ηεζε ηνπ φξνπ leadership (εγεζία) (Huber,2004,OECD,2018,Rodriguez&Hovde,2002, 

E.C.,2014). Απνδίδνληαο ζηνλ/ζηελ Γηεπζπληή/-ληξηα ηνλ ξφιν ηνπ εγέηε, δελ απαι-

ιάζζεηαη απφ ηα δηαρεηξηζηηθά ηνπ θαζήθνληα, αιιά ε εζηίαζε πιένλ γίλεηαη ζηελ 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ ζε νξγαληζκφ κάζεζεο (OECD, 2018) ή ζε κηα 

επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα κάζεζεο (Leithwood et al.,2004) ηφζν γηα ηνπο αλήιηθνπο 

καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο ελήιηθνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (δα-

ζθάινπο θαη γνλείο)(Huber,2004) θαη ηε κεηακφξθσζή ηνπ ζε κηα απηνδηνηθνχκελε 

θνηλφηεηα απφ κηα θνηλφηεηα θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ (Starratt,2005). Ο/Ζ δηεπζπ-
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ληήο/-ληξηα γίλεηαη απηφο/ή πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αθνκνίσζε ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ ζρν-

ιείνπ, πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα πιένλ, αιιά εληφο νξίσλ, κε ππνζηεξη-

θηηθά δίθηπα λα ην πεξηβάιινπλ, κε λέεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά κε ηηο αλ-

ζξψπηλεο αμίεο λα δηαθπιάζζνληαη (Starratt,2005). 

Απαξαίηεηε είλαη θαη ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/-ληξηεο ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο. Να ζέζνπλ ηνπο εθπαηδεπηη-

θνχο ζηφρνπο πάλσ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή «αγγαξεία», λα επηθεληξσζνχλ ζε ζεηηθέο 

πηπρέο θαη λα ηηο ελδπλακψζνπλ απφ ην λα απαξηζκνχλ εκπφδηα, αδπλακίεο, ειιείςεηο 

θαη αλεπάξθεηεο θαη λα πξνζπαζνχλ απιά λα απνθχγνπλ ιάζε, επηβάιινληαο θαζεζηψο 

ειέγρνπ θαη απνηξνπήο πξσηνβνπιηψλ, απιά θαη κφλν γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, λα επηκείλνπλ ζηε ζπλαδειθηθφηεηα παξά ζηελ ηεξαξρία θαη λα πξνζδηνξί-

ζνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δεκνθξαηία ζην ζρνιείν, φρη κφλν σο ζηφρν αιιά θαη σο 

πνξεία. ηφρνο ηνπο πιένλ, ζην απηφλνκν ζρνιείν, είλαη ε δεκηνπξγία κηα θνηλφηεηαο 

εγεηψλ, απνηεινχκελεο θπξίσο απφ ζπλαδέιθνπο ηνπο δαζθάινπο/-εο, πνπ ζα αλαιακ-

βάλνπλ πξσηνβνπιίεο παξά ζα πεξηκέλνπλ λα ηνπο αλαηεζεί θάπνην έξγν, πνπ ζα ζπκ-

κεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη δελ ζα αζθνχλ θξηηηθή εθ ησλ πζηέξσλ, πνπ ζα ζπλ 

– δηακνξθψλνπλ ην θιίκα θαη ελ ηέιεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, απνιακβάλνληαο 

θαη νη ίδηνη/-εο ηα πξνλφκηα ηεο απηνλνκίαο (Huber,2004). 

ηελ θνηλφηεηα εγεηψλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη καζεηέο/-ηξηεο (ή νη 

γνλείο ηνπο), αθνχ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη 

θαη κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο λα ζθηαγξαθήζνπλ ην πεξίγξακκα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκ-

καηνο θαη ησλ γλψζεσλ πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο. Απηφ είλαη ην πεηζηηθφηεξν επηρεί-

ξεκα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο άπνςεο φηη ζηε ζρνιηθή απηνλνκία, ε δπλαηφηεηα δηακφξ-

θσζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ ηα ίδηα ηα ζρνιεία, κε ηελ «εκπινθή» ησλ γνλέσλ, 

ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα ζρνιηθά απνηειέζκαηα (Patrinos,2007, DoES,2015). 

2.4. Απηνλνκία θαη ρνιηθά απνηειέζκαηα 

Ίζσο ε εληνλφηεξε δηρνηφκεζε ησλ απφςεσλ ππέξ ή θαηά ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο 

νθείιεηαη ζηελ ζχλδεζή ηεο κε ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα, δεδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηη-

θψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ εθαξκνγήο αιιά θαη ησλ ηδενινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ αλα-

πηχζζνληαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα (De Grauwe,2004). Ζ αιήζεηα είλαη φηη πάληα, θαη ηελ 

επνρή πνπ ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ήηαλ ζπγθεληξσηηθά, ππήξρε ην 

ελδηαθέξνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα, θαη πάληνηε 

αλαδεηνχληαλ ηξφπνη κέηξεζεο ηνπ αληίθηππνπ πνπ είρε ην ζρνιείν ζε απηά θαζψο θαη 

ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Ainley&McKenzie,2000), 

ελδηαθέξνλ πνπ μεπεδνχζε απφ ηελ αλεζπρία γηα ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ 
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θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Με ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζρνιηθήο απηνλνκίαο ππήξμε κεηα-

ηφπηζε ηνπ δηαθπβεχκαηνο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη αιιαγή ηνπ θνξέα ηνπ ελδηαθέξν-

ληνο. Πιένλ ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα έπξεπε λα κεηξεζνχλ γηα λα αλαδεηρζεί ην «θα-

ιχηεξν» θαη πην «απνηειεζκαηηθφ» ζρνιείν, θαη απηφ δελ ήηαλ ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά ησλ ππνζηεξηθηψλ ησλ απηνδηνηθνχκελσλ 

ζρνιείσλ. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο πεγέο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ηξφ-

πνπ δηαθπβέξλεζεο ησλ ζρνιείσλ ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα: δηαρξνληθέο κειέηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ πνπ έ-

ρνπλ εηζαρζεί ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (απφ ζπγθεληξσηηθά ζε απνθεληξσκέλα), 

κειέηεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ εληφο ηεο ίδηαο ρψξαο, θαη νη 

κειέηεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ ηχπσλ ζρνιείνπ ζην δηαθνξεηηθέο ρψ-

ξεο (Ainley&McKenzie,2000) πνπ αλαιχνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξη-

κέλα καζήκαηα. Κνηλφο ηφπνο φισλ ζρεδφλ ησλ αλαιχζεσλ είλαη φηη ν ηξφπνο δηνίθε-

ζεο ησλ ζρνιείσλ απφ κφλνο ηνπ, δελ έρεη ζαθή θαη άκεζν αληίθηππν ζηα ζρνιηθά απν-

ηειέζκαηα (Cheng et al.2016). 

Μηα απφ ηηο πην νινθιεξσκέλεο επηζεσξήζεηο κειεηψλ, απφ ηνπο Leithwood& 

Menzies ην 1998, εμέηαζε 83 εκπεηξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή απηνλνκία θαη 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία πνπ λα βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα 

γηα ηηο άκεζεο ή έκκεζεο επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηνπο καζεηέο (σο πξνο 

ηηο επηδφζεηο ηνπο) ηδηαίηεξα φηαλ απνπζηάδεη ε ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ απφ ηνπηθέο 

θαη θεληξηθέο αξρέο, ελψ ηα ιίγα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνδειψλνπλ φηη νη επηπηψζεηο 

ζηνπο καζεηέο είλαη εμίζνπ πηζαλφ λα είλαη αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο. Ο θαζεγεηήο 

Caldwell, έλαο απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο ησλ ζρνιηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ γέλλεζαλ ηα 

απηφλνκα ζρνιεία ζε κεγάιν κέξνο ηεο Απζηξαιίαο, παξαδέρεηαη φηη ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία κηαο άκεζεο ζρέζεο αηηίνπ – απνηειέζκαηνο κεηαμχ ηεο απηνδηαρείξηζεο θαη 

ησλ βειηησκέλσλ απνηειεζκάησλ είλαη ειάρηζηα θαη ην δηθαηνινγεί απφ ηελ έιιεηςε 

ζπζρέηηζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία κε απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη ζηηο ηάμεηο (De Grauwe,2004). 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ππάξρνπλ απφςεηο ζηε βηβιηνγξαθία φηη ην κέγε-

ζνο ησλ ζρνιηθψλ επηπηψζεσλ ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρνιεία πνπ έρνπλ δνκέο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ επηηξέπνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ησλ αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, είηε θεληξηθφ είηε απφ ηνπηθά ζπκβνχιηα, ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 

εηζάγεη ηε δηδαζθαιία βάζεη πξνηχπσλ θαη έρνπλ επξχ δίθηπν ινγνδνζίαο ησλ ζρνιεί-

σλ ελψ δε θαίλεηαη άκεζε ζπζρέηηζε κε ην κέγεζνο ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα 

απνθέληξσζε. Αλαιχζεηο, θπξίσο ζε ακεξηθαληθφ έδαθνο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη αίζνπ-



38 
 

ζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα ζρνιεία απηά θαζ’ εαπηά έρνπλ πην ζπλεπή απνηειέζκαηα ζηε 

κάζεζε απφ φηη ε θαηαλνκή ησλ απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηείλνπλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ άπνςε φηη ε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηηο ελδηάκεζεο δνκέο 

(Γήκνπο, ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζπκβνχιηα) είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ηνλ θε-

ληξηθφ έιεγρν. Δλ θαηαθιείδη, δελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ ζπλδέζεη ηελ 

απνθέληξσζε απφ κφλε ηεο κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αιιά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ε απνθέληξσζε εθαξκφδεηαη ζπρλά σο κέξνο κηαο δέζκεο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, 

ζηελ νπνία ε θεληξηθή αξρή έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ παξέκβαζε, φπσο είλαη απαξαίηε-

ην, ηα απνηειέζκαηα είλαη πεξηζζφηεξν ελζαξξπληηθά (Ainley&McKenzie,2000). 

Καζνξηζηηθή ζηηγκή ζηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ 

κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζρνιηθή απηνλνκία, είλαη ε δεκνζίεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκαζηψλ PISA απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπο ΟΟΑ, ζηηο αξρέο 

ηνπ λένπ αηψλα. Δθεί, θάλεθε ε δπζθνιία ζχλδεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ 15ρξνλσλ κα-

ζεηψλ ζε ηξία γλσζηηθά αληηθείκελα – καζήκαηα (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Καηαλφεζε 

θεηκέλνπ) κε ηε ζρνιηθή απηνλνκία. Οη αλαιπηέο ηνπ νξγαληζκνχ θάζε ηξία ρξφληα ζπ-

ληάζζνπλ εθζέζεηο βάζεη απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα 

πνπ κεηαηξέπνληαη ζε πξνηάζεηο άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνο ηα θξάηε ζε 

φια ηα πεδία απηνχ πνπ νλνκάδεηαη εθπαίδεπζε. Έλα απφ ηα πεδία είλαη θαη νη επηπηψ-

ζεηο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα.  

ηελ έθζεζε ηνπ ην 2012 αλαθέξεη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ δεί-

ρλνπλ φηη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κε ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο, ηα ζρνιεία δηαζέ-

ηνπλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία, κε θίλεηξα θαη ηθαλφηεηα βειηίσζεο. ηα ζρνιηθά ζπ-

ζηήκαηα ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο Κίλαο, ηεο Ηαπσλίαο, ησλ Κάησ Υσξψλ θαη ηεο Κνξέ-

αο, γηα παξάδεηγκα, ηα ζρνιεία έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε κέζνδν πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, ηε δηακφξθσζε ηξφπσλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, δπλαηφηεηα 

επηινγήο καζεηψλ απφ ην ζρνιείν θαη επηινγή ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ, πηπρέο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηε ζρνιηθή απηνλνκία (OECD,2013). 

Ζ ίδηα ε έθζεζε παξά ηαχηα, νκνινγεί πσο κηα πνιηηηθή γηα ηε ρνξήγεζε κεγαιχ-

ηεξεο απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία δελ ζα νδεγήζεη, απφ κφλε ηεο, ζε θαιχηεξα απνηειέ-

ζκαηα. Σα ζρνιεία κε πεξηζζφηεξε απηνλνκία ηείλνπλ λα απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηα 

ζρνιεία κε ιηγφηεξε απηνλνκία φηαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο ζχλνιν, ρξεζηκν-

πνηεί κεραληζκνχο ινγνδνζίαο, θαζνξίδνληαη ζαθείο ζηφρνη γηα ην ηη αλακέλεηαη λα κά-

ζνπλ νη καζεηέο θαη δεκνζηνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη 

φηαλ νη δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ. Δ-
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μαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρεη έλα θνηλά εθαξκνδφκελν πιαίζην ζρνιηθήο απην-

λνκίαο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ν νξγαληζκφο ππνζηεξίδεη φηη ν ζπλδπαζκφο 

δηαθφξσλ ζπλζεθψλ θαη πξαθηηθψλ φπσο ε ινγνδνζία, ε ζπλεξγαζία Γηεπζπληψλ θαη 

δαζθάισλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ ζπκπιεγκάησλ 

(school clusters) ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα (OECD,2013) θαη ε δηαπίζησζε 

απηή απνηειεί ηε βάζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπ ζηα θξάηε σο πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία. 

Κάηη πνπ νη Hanushek&Woessmann είραλ επηζεκάλεη ιίγα ρξφληα λσξίηεξα, ε-

ληνπίδνληαο φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηε ζρνιηθή απ-

ηνλνκία, ηελ επηινγή θαη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε ινγνδνζία (Patrinos,2007). Δίλαη νη 

ίδηνη αλαιπηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηαξξπζκίζεηο πξνο ηελ απην-

λνκία βειηηψλνπλ ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, αιιά ηελ ππν-

λνκεχνπλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πηνζεηψληαο ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ θάλεη ε Πα-

γθφζκηα Σξάπεδα ζε εθζέζεηο ηεο γηα ηε ζρνιηθή απηνλνκία (Patrinos,2007, Rodriguez 

&Hovde,2002, Gunnarsson et al.2004). ε ρψξεο κε ρακειά επίπεδα νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο, ε απμεκέλε απηνλνκία, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ή ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, βιάπηεη ηα καζεζηαθά α-

πνηειέζκαηα. Αληηζέησο, ζηηο ρψξεο κε πςειφ θαηά θεθαιή εηζφδεκα, ε απμεκέλε απ-

ηνλνκία ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πξνυπνινγη-

ζκνχο αζθεί ζεηηθά επηξξνή ζηελ επίηεπμε «πςειψλ» ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ 

(Hanushek et al, 2011). 

ηελ ίδηα αλάιπζή ηνπο παξαδέρνληαη πσο είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε αιιειεπίδξα-

ζε ηεο απηνλνκίαο κε ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ επηθξαηεί, πνπ αθφκε 

θαη φηαλ ιακβάλνληαη επηπιένλ ππφςε νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο απηνλνκίαο κε κέηξα 

εθδεκνθξαηηζκνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθπβέξ-

λεζεο, ελδπλάκσζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη δηακφξθσζεο «απνηειεζκαηηθψλ» 

ζρνιηθψλ πεξηβαιιφλησλ, απηέο δελ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέ-

ζκαηα αθνχ ε αιιειεπίδξαζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε παξακείλεη πνιχ έληνλε. 

Σέινο, παξαδέρνληαη φηη δελ ππάξρεη θακία έλδεημε φηη ε απηνλνκία επεξεάδεη δηαθν-

ξεηηθά ηνπο καζεηέο απφ ςειά νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη καζεηέο απφ νηθνλνκηθά κεη-

νλεθηνχληα πεξηβάιινληα. Απηφ ππνδειψλεη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο απηνλνκίαο δελ πε-

ξηνξίδνπλ ηελ αληζφηεηα κεηαμχ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφ-

βαζξν, είηε ζε αλεπηπγκέλεο είηε ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη ν αληίθηππνο ηεο ζρν-

ιηθήο απηνλνκίαο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είλαη εμαηξεηηθά εηεξνγελήο θαη ζρεηηθφο 

κε ην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, θαηαξξίπηνληαο νπζηαζηηθά ην ηδενιφγεκα πεξί 
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εθδεκνθξαηηζκνχ θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πνπ ζα επηθέξεη ε ζρνιηθή απηνλνκία 

(Hanushek et al, 2011). 

Σν πην ηζρπξφ επηρείξεκα γηα ηε ζρέζε ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ζρνιηθψλ απν-

ηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη φηη έρνληαο έλα ζρνιείν ηελ ε-

μνπζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη νη καζεηέο, απφ πνη-

νλ θαη κε πνηνλ ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί κηα πξνζαξκνζκέλε πξνζέγγηζε ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο πξνγξακκάησλ ζπνπ-

δψλ νη καζεηέο είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ πςειφηεξα απνηειέζκαηα (DoES, 

2015). Απηή ε πξννπηηθή φκσο αθπξψλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη σε 

κέηξν ζχγθξηζεο νη δηεζλείο δνθηκαζίεο ηχπνπ PISΑ θαη ε πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ λα 

ελαξκνλίζνπλ ηα αλαιπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα κε απηά πνπ ν ΟΟΑ πξνθξίλεη σο α-

παξαίηεηα λα δηδαρζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ζε πεξηβάιινληα 

ζρνιηθήο απηνλνκίαο, πνπ επηηξέπεη ή αθφκα θαη απαηηεί απφ ηα ζρνιεία ηε δηακφξθσ-

ζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε ζπκβνιή ησλ ζρνιείσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπο είλαη 

ειάρηζηε, ηα ζρνιεία θαινχληαη λα δηδάμνπλ βάζεη θνηλψλ ππξεληθψλ θεληξηθψλ αλα-

ιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εγθαινχληαη γηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα πνπ δελ πέηπραλ 

ζε δνθηκαζίεο πνπ νηθνδνκήζεθαλ απφ ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο. Δπηπξφζζεηα, νδε-

γείηαη έλαο ζεζκφο, φπσο ε νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε, ζε αθξαίεο πξαθηηθέο αγνξάο φ-

πνπ ζεκαζία έρνπλ κφλν ηα απνηειέζκαηα, γηα ηα νπνία ζπζηάδνληαη φιεο νη δεκηνπξ-

γηθέο δπλάκεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, θαη θπξίσο αξρέο πνπ δελ ζα κεηξε-

ζνχλ πνηέ απφ ηππνπνηεκέλα ηεζη παγθφζκηαο εκβέιεηαο, επηβεβαηψλνληαο ζηελ νπζία 

έλαλ κνλνκεξή παηδαγσγηθφ «αθνπιηζκφ» (Smyth, 1993). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ νη επηπηψζεηο ζηα καζεζηα-

θά απνηειέζκαηα απφ ηε ρνξήγεζε κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία. Οη ζπλέπεηεο 

ησλ απμαλφκελσλ επηπέδσλ ζρνιηθήο απηνλνκίαο είλαη ζχλζεηεο, θαζψο ππάξρνπλ πνι-

ινί παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ γηα λα επεξεάζνπλ ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ 

πνπ έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ απηνλνκία. Απηνί κπνξεί λα είλαη νη εθ-

παηδεπηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, ηα πξνζφληα θαη ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί εμειίζζνληαη επαγγεικαηηθά, ν 

βαζκφο πνπ θαηαλέκεηαη ε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην 

επίπεδν εκπινθήο θαη πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, θαζψο 

θαη νη ηζρχνληεο κεραληζκνί ινγνδνζίαο (φπσο νη κεραληζκνί ππνβνιήο εθζέζεσλ 

ζηνπο γνλείο θαη ε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ) ή αθφκε θαη ην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ θαη ε νηθνγελεηαθή εθπαηδεπηηθή 
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θνπιηνχξα, ε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αζηηθή, αγξνηηθή), ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ, ε 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ν ζεβαζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηε-

ρφλησλ ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη (δηεπζπληέο, δάζθαινη, καζεηέο, γνλείο) ε νξγαλσ-

ζηαθή θνπιηνχξα θαη ην θιίκα ζην ζρνιείν (DoES,2015,E.C.,2009). Καζίζηαηαη ινηπφλ 

ζαθέο φηη ε αδπλακία εμαγσγήο αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο 

ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα, αλάγεηαη ζηελ αδπλακία ησλ εξεπ-

λψλ λα ζπλππνινγίζνπλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο φπσο ηελ πνιηηηζηηθά νξηδφκελε 

ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε, ηνλ ρξφλν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εμσ-ζρνιηθήο κάζεζεο, 

ηελ «πνηφηεηα» Γηεπζπληή/-ληξηαο θαη δαζθάισλ, ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη κηα αιιαγή 

πνιηηηθήο κέρξη λα εκθαληζηνχλ νη επηπηψζεηο, θαη ηέινο ηελ αλππαξμία ελφο ζπγθεθξη-

κέλνπ εξγαιείνπ πνπ λα έρεη ηελ επρέξεηα λα απνηππψλεη ηελ επηηπρία ελφο ζπζηήκα-

ηνο, φρη κφλν απηή πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα (π.ρ. απφ ηελ αι-

ιαγή ζηάζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο απέλαληη ζε έλα θεληξηθφ ζέκα ζε βάζνο 

κηαο γεληάο) (Suggett,2015). 

Δλψ ηα θηινζνθηθά θαη ηδενινγηθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ αχμεζε ηεο ζρνιηθήο 

απηνλνκίαο έρνπλ θάπνηα πεηζηηθή δχλακε, νη εκπεηξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ηεθκήξηα 

είλαη ιηγφηεξν πεηζηηθέο. Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί απνξξίπηνπλ κηα ζρέζε αηηίνπ-

απνηειέζκαηνο κεηαμχ βειηίσζεο καζεηψλ/ζρνιείσλ θαη απμεκέλεο ζρνιηθήο απηνλν-

κίαο, ππνγξακκίδνληαο φηη δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζηελά, θαζψο ιίγεο πξσηνβνπιί-

εο απηνδηαρείξηζεο ζπζρεηίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηηο αίζνπζεο δηδα-

ζθαιίαο. Απηφ ππνδειψλεη φηη νπνηαδήπνηε θίλεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο 

ζηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο ππνζηεξίμεηο θαη θίλεηξα ζηα 

ζρνιεία γηα λα δηαηεξήζνπλ κηα ηζρπξή εζηίαζε ζηελ πξαθηηθή ηεο ηάμεο. Σα ζρνιεία 

πνπ έρνπλ βηψζεη απμεκέλα επίπεδα απηνλνκίαο θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπλ επηηχρεη λα 

επεξεάζνπλ ηα επηηεχγκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ, έρνπλ βξεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο λα α-

πνιακβάλνπλ πςειά επίπεδα γνληθήο ζπκκεηνρήο, εθηεηακέλε θαη εμαηνκηθεπκέλε π-

πνζηήξημε ζην ζρνιείν γηα λα ζπλδξάκεη κε ηηο αιιαγέο ζηελ απηνλνκία θαη δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ θάζε καζεηή. Απηά ηα ζρνιεία ηείλνπλ λα βξί-

ζθνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο πνπ ππνζηε-

ξίδεη πςειά επίπεδα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (DoES,2015). 

Καζψο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αδπλαηνχλ λα απνδψζνπλ κία αηηηψδε ζρέζε απ-

ηνλνκίαο θαη ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ, απφ αλαιπηέο ζεκάησλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηη-

θήο αλαδεηθλχνληαη ν ξφινο ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εγεζίαο 

πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξη-

ζκφ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ, ηελ αμηνιφγεζε επί απηψλ θαη ηε ινγνδνζία, ηηο ζηξαηε-
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γηθέο δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ θαη αμηνπνίεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ ππνζηήξημε, 

αμηνιφγεζε θαη αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκε-

ηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ζπληνληζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

ζσζηνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

θαη άιια ζρνιεία (E.C.,2009, Suggett,2015).  

Αιιά θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζπλνκνινγεί φηη κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έγηλε 

έληνλα ζαθήο ε δηαζχλδεζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε θαιχηε-

ξα ζρνιηθά απνηειέζκαηα – θαη φρη ε ζρνιηθή απηνλνκία απφ κφλε ηεο – ιφγσ ηεο χ-

παξμεο πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα απνηππψλνπλ ακθίζεκα θαη ακ-

θηιεγφκελα απνηειέζκαηα (Demas&Arcia,2015). 

2.5. Απηνλνκία θαη Λνγνδνζία 

Αθνχ ινηπφλ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία κία ζρεηηθή ζπκθσλία σο πξνο ηελ πνιππιν-

θφηεηα ηεο ζπκβνιήο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηα απνηειέζκαηα, νη δηακνξθσηέο εθ-

παηδεπηηθήο πνιηηηθήο εζηηάδνπλ ζε κία άιιε πηπρή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο πνπ αι-

ινχ θαίλεηαη σο κέζν πξνο απηήλ, αιινχ σο ζηφρνο ηεο θαη αιινχ σο απνηέιεζκά ηεο : 

ηε ινγνδνζία. Μάιηζηα ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ν ΟΟΑ νξηνζεηψληαο ην πιαίζην 

ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ, δεκηνπξγνχλ ην ηξίπηπρν Απηνλνκία, 

Αμηνιφγεζε, Λνγνδνζία σο ην φρεκα γηα απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε (Arcia et al, 

2011, Suggett,2015). Ο ΟΟΑ ππνζηεξίδεη φηη ηα επίπεδα ινγνδνζίαο ζε έλα εθπαηδεπ-

ηηθφ ζχζηεκα παίδνπλ ξφιν ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα (OECD,2013) θαη φηη ηα απν-

ηειέζκαηα ζηηο δνθηκαζίεο PISA δείρλνπλ φηη νη καζεηέο ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

ζηα νπνία δεκνζηνπνηνχληαη ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζε αληίζηνηρα πνπ παξαρσξνχλ απηνλνκία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα 

δηαρεηξίδνληαη πφξνπο (νηθνλνκηθνχο θαη άιινπο) (OECD,2011Α). Βέβαηα ζε πίλαθα 

πνπ δεκνζίεπζε ν ίδηνο νξγαληζκφο ην 2013, ζηνλ νπνίν απνηππψλνληαη νη ρψξεο πνπ 

δεκνζηνπνηνχλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, παξαηεξνχκε ηηο ρψξεο ηεο πην αθξαί-

αο κνξθήο απηνλνκίαο (ΖΠΑ, ΖΒ, Οιιαλδία, νπεδία, Νέα Εειαλδία) ζηελ θνξπθή, 

ελψ απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα, παξφηη ζηνπο δηαγσληζκνχο PISA είλαη πςε-

ιά (Φηλιαλδία, Ηαπσλία, αγθάε) δελ πξνβαίλνπλ ζε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ α-

πνηειεζκάησλ(OECD,2013), αιιά ζηεξίδνληαη ζηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο (Arcia et al,2011). Σα νηθνλνκεηξηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ππεξε-

ζληθνί νξγαληζκνί δείρλνπλ φηη νη καζεηέο απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε πεξηβάιινληα απην-

λνκίαο φπνπ ππάξρνπλ απνιπηήξηεο εμεηάζεηο, αμηνινγηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ζρν-

ιείσλ, δπλαηφηεηα πξφζιεςεο δαζθάισλ απφ ην ζρνιείν θαη παξαθνινχζεζε θαη επν-
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πηεία ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ(Suggett,2015). Δίλαη φκσο θνηλή δηαπίζησζε φηη ε δηαδηθα-

ζία ινγνδνζίαο αξρίδεη λα «παξάγεη» απνηειέζκαηα φηαλ ζπλδπαζηεί κε κεραληζκνχο 

νη νπνίνη δίλνπλ ή απμάλνπλ ηε δπλαηφηεηα γνλετθήο επηινγήο ζρνιείνπ θαη φηαλ δίλε-

ηαη ε απηνλνκία ζηα ζρνιεία λα αλαδνκνχλ ηνλ ηξφπν δηνίθεζήο ησλ θαη λα αληαπνθξί-

λνληαη ζηηο πηέζεηο πνπ ζα δερζνχλ ιφγσ ηεο γνλετθήο επηινγήο (Machin&Silva,2013). 

Οη κεραληζκνί θαη ε δηαδηθαζία ινγνδνζίαο πξνέθπςαλ θπξίσο απφ ηελ αλάγθε 

επίβιεςεο θαη επνπηείαο ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ κε ην πξφζρεκα φηη ζα νδεγήζνπλ 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

(Machin&Silva,2013,You&Morris,2016). Ήξζε ζηα ζρνιεία κε ηελ παξαρψξεζε απην-

λνκίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο (Smyth,1993) αιιά ν εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ δηελεξγεί-

ηαη κέζσ ηεο επηζεψξεζεο ησλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ θαη εμαθηηλψλεηαη ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ην ζρνιείν απνθαζίδεη θαη δξα απηφλνκα. ηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη απην-αμηνιφγεζε ζπλππάξρνπλ, κε ηελ 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε λα ιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν ππφςε (DoES,2015). ηνπο κερα-

ληζκνχο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη ινγνδνζίαο ηνπνζεηνχληαη ε ζχζηαζε ρνιηθψλ 

πκβνπιίσλ θαη Δπηηξνπψλ πνπ επηβιέπνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηε ζπκπφξεπζε 

κε ηνπο ζηφρνπο, ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ (Daun,2011). Ωο δηθιείδα αζθαιείαο ζε θάζε νπνξηνπληζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ (Hanushek et al,2011), εηζάγεηαη θαη ε εζσ-

ηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ε ινγνδνζία ζε εμσηεξηθνχο θξηηέο. Δίλαη ν ηξφπνο πνπ νη θξα-

ηηθέο νληφηεηεο παξακέλνπλ ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο σο επφπηεο ηε ζηηγκή πνπ 

απνρσξνχλ σο ρξεκαηνδφηεο (Rodriguez&Hovde,2002). Απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε 

ηελ δηακφξθσζε θνηλψλ ππξεληθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ δηεμαγσγή ε-

ζληθψλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ηε ζχζηαζε νκάδσλ επηζεσξεηψλ φζνλ αθνξά ηα καζε-

ζηαθά απνηειέζκαηα, ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ πξνζέιθπζε καζεηψλ-πειαηψλ θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαηά θεθαιήλ ζην νηθνλνκηθφ ζθέινο (Patrinos,2007) ελψ άκεζε κνξ-

θή ινγνδνζίαο – αμηνιφγεζεο απνηειεί θαη ε γνλετθή επηινγή ζρνιείνπ (Smyth,1993).  

Σα απηφλνκα ζρνιεία θαηαβάιινπλ πςειφ ηίκεκα γηα ηελ απηνλνκία ηνπο αθνχ 

κπαίλνπλ ζε θαζεζηψο απζηεξήο ινγνδνζίαο – πνπ δελ απνηεινχζε επηζπκία ησλ ζρν-

ιείσλ – ηφζν ζην ίδην ην θξάηνο πνπ ηνπο ηελ παξαρψξεζε, φζν θαη ζε άιινπο παξάγν-

ληεο φπσο νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηα ΜΜΔ θαη κέζσ απηψλ 

φιν ην έζλνο αιιά θαη φιε ε πθήιηνο κέζσ ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ 

(Patrinos,2007, Smyth,1993, Rodriguez&Hovde,2002, Machin&Silva,2013). Οη κερα-

ληζκνί ινγνδνζίαο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ ηε 

ζρνιηθή απηνλνκία, πνιιέο θνξέο έξρνληαη ζε επζεία ζχγθξνπζε κε ηα σθειήκαηα πνπ 
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ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ξεηνξηθήο απηή απνθέξεη. Σν αθήγεκα πεξί εθδεκνθξαηηζκνχ 

θαη ζπκκεηνρήο κέζσ ηεο επηινγήο ζρνιείνπ κέλεη θελφ γξάκκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

επηινγή κεηαηξέπεηαη ζε έιεγρν, επνπηεία θαη θαζνδήγεζε κέζσ ηεο ινγνδνζίαο ησλ 

ζρνιείσλ ζηνπο γνλείο, νη νπνίνη κεηακνξθψλνληαη ζε θαηαλαισηέο αληί λα είλαη ζπκ-

κέηνρνη (Smyth,1993). Σν επηρείξεκα φηη ε απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ ζα ιεηηνπξγήζεη 

πξνζηαηεπηηθά ζηνπο κεηνλεθηνχληεο θαη επάισηνπο πιεζπζκνχο (θησρνχο, κεηαλά-

ζηεο, κεηνλφηεηεο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο, αλάπεξνπο) είλαη έσιν, αθνχ ε ινγνδνζία 

κέζσ εζληθψλ ή αθφκα πεξηζζφηεξν δηεζλψλ δηαγσληζκψλ πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ ηχ-

πνπ PISA, ηνπο απνκνλψλεη, θαηαζηξαηεγψληαο θάζε έλλνηα ηζφηεηαο ή ζπκπεξίιεςεο 

(Leithwood et al,2004). Δπίζεο ε εκκνλή ζηα απνηειέζκαηα κεηψλεη ηνλ επαγγεικαηη-

ζκφ θαη πξνσζεί ηελ αθακςία θαη ηελ ζηείξα πξνζήισζε, ελψ κέζσ ηεο απηνλνκίαο ζα 

έπξεπε λα εληζρπφηαλ ε επειημία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο πξνθιήζεηο θαη ε δε-

κηνπξγηθή αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, κε θαίξηα ηε ζπκβνιή ησλ δαζθά-

ισλ ζε απηφ (Leithwood et al,2004). Σέινο, φπσο ν ΟΟΑ παξαδέρεηαη, πάληα ειιν-

ρεχεη ν θίλδπλνο επαλαζπγθέληξσζεο, φηαλ έρνπκε απμεκέλε θαη απζηεξή ινγνδνζία, 

ηππνπνίεζε θαη αληαγσληζκφ (Bottani,2000). 

Αλαδχεηαη ινηπφλ ε αλάγθε, θάζε κνξθή ινγνδνζίαο λα εζηηάδεη ζην δηάινγν θαη 

ηε δηαθάλεηα, απφ ηε ρξεκαηηθή δηαρείξηζε σο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηελ πν-

ξεία εθαξκνγήο ησλ, ρσξίο λα πξνηάζζνληαη ηα απνηειέζκαηα έλαληη φισλ ησλ άιισλ 

πηπρψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην ε αμηνιφγεζε θαη ε ινγνδνζία λα 

γίλνληαη κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν θαη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμί-

εο ηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο ζπγθξνχζεηο, απνθιεηζκνχο θαη δηάζεζε θαηαζηξνθήο, αιιά 

ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο (Donnelly et al.,2017) γηα λα κελ πξνζζέζεη άι-

ιν έλα βάξνο ζην έξγν ησλ δαζθάισλ πνπ επσκίδνληαη ζηελ νπζία απηνί ην έξγν ηεο 

ινγνδνζίαο (Smyth,1993). Άιισζηε ε εκπηζηνζχλε είλαη ην εμηζνξξνπεηηθφ αληίβαξν 

ηεο ινγνδνζίαο, αθνχ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φπνπ ε εκπηζηνζχλε ζην έξγν ησλ 

παηδαγσγψλ πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ 

θεληξηθή εμνπζία (π.ρ. Φηλιαλδία) (Sahlgren,2015) νη κνξθέο ινγνδνζίαο είλαη ή απνχ-

ζεο ή ήπηεο, δελ εζηηάδνπλ ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα θαη δελ νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ 

ζηξσκαηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. 

2.6. Απηνλνκία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Διέρζε πξσηχηεξα, φηη ν εληαίνο ηξφπνο ινγνδνζίαο πνπ εμαζθάιηδε ηελ νκνηνκνξθία 

ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ θαη παξείρε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, απφιπηα ζπγθξίζηκα, 

είλαη ε πηνζέηεζε θνηλψλ ππξεληθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Παξά ηε δηαθεξπγ-
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κέλε πξφζεζε ησλ δηακνξθσηψλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζέηνπλ σο ζηφρν ηε ζρν-

ιηθή απηνλνκία, λα δνζεί ζηα ζρνιεία ή ζε θνξείο πνιχ θνληά ζην επίπεδν άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (γνλείο, ζρνιηθά ζπκβνχιηα- επηηξνπέο, δήκνπο) ε 

δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο θαη εθαξκνγήο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα εμεηάδνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηεο πεξηνρήο ησλ θαη δηάθνξεο πηπρέο πνπ άπηνληαη ηνπ ελδηα-

θέξνληνο ησλ γνλέσλ θαη ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, θάηη ηέηνην έγηλε ζε ειάρηζηεο πε-

ξηπηψζεηο (Lindelow&Heynderickx,1989) θαη φπνπ έγηλε παξαηεξήζεθε ή ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ (Keddie,2015) ή αθφκα θαη ην θαη-

λφκελν ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζε ζρνιείν, φηαλ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε φρη αλάινγα κε ηελ 

ειηθία αιιά αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο (Lindelow&Heynderickx,1989). Απφ πνιχ λσξίο 

ζε ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ ηε ζρνιηθή απηνλνκία, πξνθξίζεθαλ θνηλά, ππξεληθά, εζληθά 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ή απιά δφζεθε ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα ζρνιεία θαη ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο θνξείο λα εηζάγνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηνλ θνξκφ ησλ ππξελη-

θψλ πξνγξακκάησλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έθξηλαλ φηη απνηππψλνπλ ηηο ηδηαηηε-

ξφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο ή ζπλαληνχλ ην εθπαηδεπηηθφ καζεηηθφ πξνθίι 

(OECD,2013), δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ελ ηέιεη είλαη αλεπαίζζεηεο ή έρνπλ κηθξή ζπκβν-

ιή ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, φπσο ε επηινγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

(Florestal&Cooper,1997,Lindelow&Heynderickx,1989). 

Τπεξεζληθνί νξγαληζκνί φπσο ν ΟΟΑ θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζε πιήζνο δε-

κνζηεχζεψλ ηνπο ηνλίδνπλ φηη ε παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία ηεο δπλαηφηεηαο 

λα ζρεδηάδνπλ, εθαξκφδνπλ, αμηνινγνχλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηα αλαιπηηθά ηνπο πξν-

γξάκκαηα ζπνπδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ινγνδνζίαο, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηα εθπαηδεπ-

ηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζεκεηψλνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα δηεζλή ηεζη 

(Suggett,2015,Caldwell,2014,OECD,2013,Patrinos,2007,Demas&Arcia,2015,Florestal

&Cooper,1997). Μάιηζηα, αλαθέξνληαη σο παξαδείγκαηα ε Ηαπσλία, κε πιήξε απην-

λνκία ζηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηε ρψξα καο πνπ έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ζρνιείσλ 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο. Δληνπίδεηαη κία δηαθνξά ηεο ηά-

μεο ησλ 83 κνλάδσλ ζηηο επηδφζεηο ησλ 15ρξνλσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα Μαζε-

καηηθά ζηνλ δηαγσληζκφ PISA ηνπ 2012 (Suggett,2015). Ζ ζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ απν-

ηειεζκάησλ κε ηε δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηα ζρν-

ιεία θαη ηνπηθνχο παξάγνληεο δελ πξνθχπηεη γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ παίξλνπλ κέξνο 

ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, αθνχ ρψξεο κε πνιχ πςειά επίπεδα απηνλνκίαο (ΖΠΑ, Ν. 

Εειαλδία, νπεδία) θαηαηάζζνληαη ηελ ίδηα ρξνληά, ζην ίδην κάζεκα, ζηηο ζέζεηο 21 
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έσο 36. Σελ ίδηα ζηηγκή, ρψξεο κε ιηγφηεξε απηνλνκία σο πξνο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκ-

καηα φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Φηλιαλδία βξίζθνληαλ ζηηο ζέζεηο 14 θαη 10 αληίζηνηρα. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment) 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο νη ηζχλνληεο πξνρψξεζαλ ζε επα-

λεηζαγσγή εζληθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο ζπκβνιήο 

ησλ ζρνιείσλ ζηε δηακφξθσζή ηνπο (ΖΒ, Απζηξαιία, Γαλία) ηα ζρνιηθά απνηειέζκα-

ηα ζεκείσζαλ θάκςε (Suggett,2015). 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δε θαίλεηαη λα είλαη ην πεδίν ζην νπνίν νη θεληξηθέο 

θπβεξλήζεηο ζθνπεχνπλ λα δψζνπλ πιήξε απηνλνκία, νχηε ζε ηνπηθέο αξρέο, πφζσ δε 

κάιινλ ζηα ζρνιεία. Γελ είλαη κφλν νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ ηα θξάηε 

γηα λα κεηαβεί έλα παηδί απφ ην έλα επίπεδν (ηάμε) ζην άιιν (Florestal&Cooper,1997), 

ηα ηππνπνηεκέλα αμηνινγηθά εξγαιεία πνπ ειέγρνπλ φρη κφλν ηηο επηδφζεηο ησλ καζε-

ηψλ/-ηξηψλ αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ δαζθάισλ θαη 

ησλ δηεπζπληψλ, αιιά θπξίσο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νξίδνπλ ην πεξηερφκελν, 

ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο, πξναπνθαζίδνπλ ηε κέζνδν θαη ηα κέζα (εγρεηξίδηα) δηδαζθαιίαο 

θαη ππνδεηθλχνπλ ηνλ νξζφηεξν ηξφπν αμηνιφγεζεο (Smyth,1993). Γελ είλαη ηπραίν φηη 

θακία απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ δελ έρεη παξαρσξήζεη πιήξε απηνλνκία ζηα ζρνιεία σο 

πξνο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ ν βαζκφο απηήο ηεο αθξσηεξηαζκέλεο απηνλνκί-

αο πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα, θαη αιινχ εκθαλίδεηαη ζην πεξηερφκελν (κφλν ζηα κα-

ζήκαηα επηινγήο), αιινχ ζηελ επηινγή ζρνιηθψλ βηβιίσλ, αιινχ ζηελ αμηνιφγεζε. Δλ-

δεηθηηθφ πάλησο είλαη φηη ζηε ρψξα καο απνπζηάδεη θάζε κνξθή απηνλνκίαο ζηηο παξα-

πάλσ πηπρέο, κε εμαίξεζε ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, φπνπ ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο απνδί-

δνπλ απηνλνκία ζηα ζρνιεία (E.C.,2014). 

Απηή φκσο ε πξνζθφιιεζε ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ε θαηάηαμε ζε ζεηξά φρη κφλν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κηαο 

ρψξαο αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νδήγεζε αξρηηέθηνλεο ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ πνιηηηθψλ ζε αλαδίπισζε σο πξνο ηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζηα ζρνιεία ζην 

πεδίν ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη θαηαζηξαηήγεζε κέξνπο ηνπ δηθνχ ηνπο ηδε-

νινγήκαηνο πεξί απηνλνκίαο. Δθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν επαγγεικαηηζκφο θαη νη γλψ-

ζεηο δηεπζπληψλ θαη δαζθάισλ δελ είλαη ζε απηά ηα επίπεδα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα ζρνιεία απφ κφλα ηνπο 

δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ φηη ζα παξάγνπλ θαηάιιειν εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα λα εμπ-

πεξεηεζεί ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο θαη ε νηθνλνκία ηεο θαηαλάισζεο, νπφηε ην πξφ-

γξακκα ζπνπδψλ θαη ε δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη θξαηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

Δπνκέλσο, ηα ζρνιεία ζα ππφθεηληαη ζε επνπηεία θαη θαζνδήγεζε απφ ην Κέληξν, πνπ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
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ζα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξέζηεξν έιεγρν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη νη εθ-

παηδεπηηθνί (Smyth,1993), νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ θαζεζηψο, 

πνπ παξφι’ απηά ζα ζεσξείηαη ηππηθά απηφλνκν, βηψλνληαο κηα απηαπάηε (Donnelly et 

al.,(Eds)2017). 

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζε δη-

δαζθαιία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα (teach to the test) θνκκέλε θαη ξακκέ-

λε ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε – γνληνχ/καζεηή(custom-made), ρσξίο δηάζεζε δηεξεχλε-

ζεο ελαιιαθηηθψλ θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο κάζεζεο (one size fits all), 

πξνζαξκνζκέλε ζηα δηεζλή ηππνπνηεκέλα πξφηππα (stress to standards) φπνπ νη ζηξα-

ηεγηθέο «γξήγνξσλ ιχζεσλ» γηα ηελ παξαγσγή βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ (δηεζλήο θα-

ηάηαμε) έρνπλ γίλεη ν ιφγνο χπαξμεο ηεο δηδαζθαιίαο, ν δείθηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο θαη απεηινχλ λα παξαθάκςνπλ ηελ αηδέληα ηεο κάζεζεο ζε έλα κνληέιν α-

πνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο γλψζεο θαη παξαγθσλίδνπλ ηνπο εζηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο (Keddie,2015). 

Οη πεξηζζφηεξνη/-εο αλαιπηέο/-ηξηεο ζεκεηψλνπλ φηη, φπνπ θηλήζεθαλ πξνο ηελ 

απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ππήξμε κηα αληίξξνπε ηάζε ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ απν-

ηππψζεθε κε ηε δηαθξάηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θέληξνπ, ηνπ δηθαηψκαηνο λα ειέγρεη 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, αδηαθνξψληαο αλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθεξχμεηο γηα ηα 

νθέιε ηεο απηνλνκίαο θαζίζηαληαη άλεπ πεξηερνκέλνπ (Suggett,2015, E.C.,2009, Ain-

ley& McKenzie,2000,Caldwell,2014,Daun,2011). Ζ απηνλνκία δελ ππήξμε παξά έλα 

ζθιεξφ, απαηειφ πεξηηχιηγκα ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο παξνπζίαο ηνπ θξάηνπο. Κακηά 

ζπκκεηνρηθφηεηα, θακηά δεκνθξαηία, θακηά ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζην πεδίν ηεο δηακφξθσζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

παξά κφλν επαλαβεβαίσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ θέληξνπ κέζσ ηεο ξχζκηζήο ηνπο θαη βίαηε 

κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο απηήο απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθπαίδεπζεο ζε εμσζεζκη-

θνχο παξάγνληεο θαη ζηελ αραιίλσηε δηάζεζε ηεο αγνξάο (Smyth,1993, E.C.,2009) 

2.7. Δπηπηώζεηο ηεο Απηνλνκίαο  

Ζ δηαλνεηηθή παξαπνκπή ηεο απηνλνκίαο ζηηο έλλνηεο ηεο αγνξάο, αιιά θαη ε πηνζέηε-

ζε απφ ηελ εθπαίδεπζε – επηπρψο φρη ζπιιήβδελ – ηεο νξνινγίαο ηνπ ρψξνπ ησλ επη-

ρεηξήζεσλ θαη ηνπ ηευινξηζηηθνχ κνληέινπ (ε ηππνπνίεζε, ε ηαμηλφκεζε, ε δηαθνξν-

πνίεζε, νη έιεγρνη πνηφηεηαο, ε ινγνδνζία, ε επνπηεία, ε κεραληζηηθή πξνζέγγηζε, ε 

απηνκαηνπνίεζε, νη δεμηφηεηεο, νη δηαδηθαζίεο, νη ζηφρνη, φια πξναπνθαζηζκέλα θαη 

θαηεπζπλφκελα ηεξαξρηθά) είλαη θάηη πνπ ζεκεηψλεηαη θπξίσο απφ ηελ αξηζηεξή θξηηη-

θή (Smyth,1993). Τπάξρνπλ φκσο κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ή ελδέ-

ρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο. Αλαθέξζεθαλ πξσ-
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ηχηεξα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο σο πξνο ηε δπλαηφηεηά 

ηνπο λα σθειεζνχλ απφ ην «άλνηγκα» ησλ ζρνιείσλ ζηελ θνηλσλία θαη ηε ζρνιηθή επη-

ινγή, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ αληζνηήησλ ηφζν 

κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ (ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ γελλάηαη)(Rodriguez&Hovde,2002) 

φζν θαη ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε.  

Υξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηεχζπλζε ησλ απηφλν-

κσλ ζρνιείσλ αθνχ ειινρεχεη ν θίλδπλνο ππεξθφξησζεο θαη πξφθιεζεο αγρνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ ηφζν κε δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά, νξγαλσηηθά θαη θπξίσο νηθνλνκηθά 

ζέκαηα (DνES,2015,Nicolaidou-Solomou&Pashiardis,2015), φζν θαη κε ην έξγν ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο δέζκεπζήο ηνπο 

ζην θνηλφ φξακα θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Rodri-

guez&Hovde,2002). Δπηπιένλ, ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ινγνδνζία ζα δεκηνπξγήζεη 

ηηο ζπλζήθεο εθείλεο φπνπ ν δηεπζπληήο θαη ζα ινγνδνηεί ν ίδηνο ζε ππεξθείκελεο αξρέο 

(παξά ην παξάδνμν φηη ζα ελεξγεί ζε «απηφλνκν» πεξηβάιινλ) θαη ζε άηνκα θαη θνξείο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν (γνλείο, δήκνπο), θαη ζα δεηά απφ ηνπο «πθηζηακέλνπο» ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχο λα απνηηκνχλ ην έξγν ηνπο (DνES,2015, Smyth,1993). Σν βάξνο πνπ θαινχ-

ληαη λα επσκηζηνχλ νη δάζθαινη ζε απηφ ην λέν πιαίζην είλαη ηεξάζηην, αθνχ φρη κφλν 

ηνπο δεηείηαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ εθδεκν-

θξαηηζκνχ θαη ηεο θαηαλνκήο ηεο εγεζίαο, φρη κφλν θξίλνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκα-

ηα ησλ καζεηψλ ηνπο (θξίλεηαη ε κηζζνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, αθφκε θαη ε ίδηα ηνπο ε 

ζέζε), ηνπο δεηείηαη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο (ζηε δηεχζπλζε θαη ζηε δηδαζθαιία) 

θαη λα πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία. Απηφ, ζε έλα πεξηβάιινλ αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφ-

ηεηαο (Smyth,1993) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα απμαλφκελε ινγνδνζία, θαζηζηά 

ηνλ θφβν ηεο απνηπρίαο ηξνρνπέδε (DνES.,2015) ελψ έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο. ην 

θχξην έξγν ηνπο, απηφ ηεο δηδαζθαιίαο, πξνζθνιιψληαη ζην «εγρεηξίδην» ηνπ απνηειε-

ζκαηηθνχ δαζθάινπ (σο πξνο ηηο επηδφζεηο ζε ηππνπνηεκέλα ηεζη), αθηεξψλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπο, ελψ ζε φηη αθνξά ηε ζπ-

λαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο παηδεία ππνιεηηνπξγνχλ. Απηφ απνηππψλεηαη φρη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ απηά θαζ’ απηά (απηά άιισζηε κεηξψληαη θαη ζηνηρίδνληαη 

ηεξαξρηθά) αιιά ζηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (DνES.,2015) πνπ δε δχλαηαη λα 

κεηξεζεί θαη ν αληίθηππφο ηεο ζα εληνπίδεηαη ζηηο επφκελεο γεληέο. νβαξέο επηπηψζεηο 

ππάξρνπλ θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, κε ηνλ θίλδπλν ηεο επαγγεικαηη-

θήο εμνπζέλσζεο λα απμάλεηαη, φζν ηζρπξνπνηνχληαη κεραληζκνί επνπηείαο θαη εληαηη-

θνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε θαη ε ινγνδνζία. 
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Απφ ηα κεγαιχηεξα ξίζθα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο είλαη ν θίλδπλνο απνκφλσζεο 

ησλ ζρνιείσλ ηνλ νπνίν δηαβιέπνπλ ηφζν ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, απφ ηνπο κεγαιχηε-

ξνπο ππνζηεξηθηέο, αλ φρη εκπλεπζηέο, ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο (Rodriguez& 

Hovde,2002) φζν θαη νη επηθξηηέο ηεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα απηφλνκα ζρνιεία σο 

ζρνιεία – λεζηά (Smyth,1993), αιιά θαη ν θίλδπλνο απνκφλσζεο ησλ δαζθάισλ θαη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο ζηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ. Ζ απάληεζε 

πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ R.Staratt, φηη θαλείο δελ 

κπνξεί λα είλαη απηφλνκνο θαη απνκνλσκέλνο ηαπηφρξνλα. Ζ αγσληψδεο πξνζπάζεηα 

λα είλαη θάπνηνο απφιπηα κφλνο, απνθαιχπηεη ηελ αηέιεηά ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ έλ-

δεηα, ηελ ππαξμηαθή ηνπ κνλαμηά. Καη θαηαιήγεη : Η απηνλνκία καο είλαη ηφζν αλεμαξ-

ηεζία, φζν θαη επηινγή λα δξάζνπκε ζε ζρέζε κε άιινπο. Δπνκέλσο, ν επηζεηηθφο θαη ζπ-

γθξνπζηαθφο αληαγσληζκφο δελ είλαη θπζηθφο, νδεγεί ζε εγσηζηηθφ απνκνλσηηζκφ, είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηαζηξνθηθφο ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ηελ θνηλφηεηα» 

(Starratt,1994,p.30). Κάηη πνπ θαη ν Κ. Καζηνξηάδεο είρε αλαθέξεη ζηνλ νξηζκφ ηεο 

απηνλνκίαο : Ζ εκκνλή ζην πξψην ζπλζεηηθφ (απηφ- ή auto- ή self-) απνκαθξχλεη ηνλ 

άλζξσπν απφ ηελ πξαγκαηηθή ζηφρεπζε ηεο απηνλνκίαο : ηελ χπαξμε απηφλνκσλ αηφ-

κσλ κέζα ζηε ζπιινγηθή θαη θνηλσληθή δσή (Παπαδνπνχινπ,2017) θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ χπαξμε απηφλνκσλ ζρνιείσλ ζε 

αξκνλία κε ηελ θνηλσλία. 

2.8. Απηνλνκία θαη πλεξγαζία 

ε επίπεδν πξαθηηθψλ, σο απάληεζε ζηελ απεηιή ηεο απνκφλσζεο, ππεξζεκαηίδεηαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε άιια φκνξα ζρνιεία Ζ ζπλεξγαζία φκσο πνπ θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηε ζην πιαίζην απηνλνκίαο είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

(OECD,2013,OECD,2018,Ladd&Fiske,2016) θαη σο αληίδνην ζηε δπλεηηθή πξφζεζε 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη σο κέζν αληαιιαγήο απφςεσλ επί ζεκά-

ησλ εγεζίαο, επηκφξθσζεο, ινγνδνζίαο, παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ αθφκε θαη εμεχξε-

ζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείσλ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ δηαρσξηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο 

ζηξσκαηνπνίεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, θαηλφκελα ηα νπνία κέζα ζηα ηξέρνληα πξφ-

ηππα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ειέγρνπ ζαθψο θαη ζα δηνγθσζνχλ. Μηα ηέηνηα ζπλεξγα-

ζία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνδπλάκσζε ηεο αίζζεζεο πλεπκαηηθήο θαη ζπλαηζζε-

καηηθήο απνκφλσζεο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ δηεπζπ-

ληψλ θαη ησλ δαζθάισλ ζε νινέλα θαη πην απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, θαη λα δεκη-

νπξγήζεη πνιχ απνηειεζκαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη πξαθηηθήο φπνπ νη κεραλη-
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ζκνί ινγνδνζίαο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε παξαγσγνχο βηψζηκεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (Keddie,2015). 

αθψο θαη είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ 

απηφλνκνπ ζρνιείνπ (Ladd&Fiske,2016), κεηαμχ Γηεπζπληή/-ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

θαη ιφγσ ηεο αλάγθεο θαηαλνκήο ηεο δηνίθεζεο, θαη ιφγσ ηεο έθζεζεο ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ αζηάζεηα, ρσξίο ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ κηαο επξχηεξεο νληφ-

ηεηαο (Κξάηνο). Σν δχζθνιν εγρείξεκα ζα είλαη ε ζπλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

ηνπο γνλείο, γλσξίδνληαο φηη θαη ηψξα παξνπζηάδνληαη αξξπζκίεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

πξνβιεκαηηθή, ελψ ε ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ζε αλψηεξε θιίκα-

θα, φπσο Τπνπξγείν, Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη, ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζρνιηθά ζπκβνχιηα, παξφηη ππάξρεη θαη ζήκεξα πνπ ηα 

ζρνιεία ζηελ Διιάδα δελ είλαη απηφλνκα, δελ βαζκνινγείηαη κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ 

θαη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.,2018). Δπνκέλσο, ζα παξαζηεί αλάγθε ε 

ζπλεξγαζία απηή λα ζεζκνζεηεζεί, λα επαλαπξνζδηνξηζηεί θαη λα ελδπλακσζεί ζηελ 

πεξίπησζε ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ. 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνζχλδεζεο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο 

απνκφλσζεο θηλείηαη ε ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηε ρψξα καο, ζηελ νπνία αξρη-

θά επηθξίλεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ ζρνιηθή κνλάδα (school unit) θαη ελ ζπλερεία απνδί-

δεηαη ε ρξήζε ζηελ έιιεηςε απηνλνκίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο δηα-

ρεηξηζηηθέο κνλάδεο ηνπ θξάηνπο (OECD,2018). κσο ηφζν ππνζηεξηθηέο ηεο ζρνιηθήο 

απηνλνκίαο, φζν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν κνλάδα (unit) είηε 

γηα λα αλαθεξζνχλ ζηνλ ζπνπδαίν ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ε ζρνιηθή κν-

λάδα σο κνριφο αλάπηπμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο(Abu-Duhou,1999,Patrinos, 

2007,Daun,2007), είηε γηα λα απνδνζεί ζην ζρνιείν ην έξγν ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, είηε 

γηα λα θαηαδείμνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απφ ηα απηφλνκα 

ζρνιεία (Rodriguez&Hovde,2002) αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζρνιείσλ γηα επηπξφ-

ζζεηε ρξεκαηνδφηεζε. Παξά ηηο ξεηνξηθέο πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηελ απνθήξπμε ηεο απεηιήο ηεο απνκφλσζεο ησλ ζρνιείσλ ζε θαζεζηψο 

απηνλνκίαο, ηφζν θάπνηεο κηθξέο αλαθνξέο, αιιά θπξίσο ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο, 

αλαδεηθλχεη φηη ν θίλδπλνο απνκφλσζεο είλαη ππαξθηφο θαη παίξλεη ηε κνξθή ηνπ α-

ληαγσληζκνχ. 

Απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζε ρψξεο ηφζν ηνπ αλα-

πηπγκέλνπ φζν θαη ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ, ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία απφ ηα νπνία 

κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αληιεζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο δηακνξθσηέο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ πνπ ζθνπεχνπλ λα αλαδηαηάμνπλ ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 
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πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία. Μία απφ απηέο ηηο ρψξεο είλαη ε Διιάδα, ηελ νπνία πιήζνο 

κειεηψλ (Λατλάο,1993,Παπαθσλζηαληίλνπ,2007,Siminou,2007,Καηζαξφο, 2008, Λπ-

κπέξεο,2012) θαη εθζέζεσλ (ΟΟΑ,2011,OECD,2017,Μαζνπξάθεο θ.ά, 2017,OECD, 

2018) θαηαηάζζνπλ ζηηο ρψξεο κε ηα πην ζπγθεληξσηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φρη 

κφλν ηεο Δπξψπεο αιιά ηεο πθειίνπ. 

Θα ήηαλ ινηπφλ ρξήζηκν λα γίλεη κηα κηθξή επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ εθπαη-

δεπηηθά ζπζηήκαηα αλά ηνλ θφζκν «απνθεληξψζεθαλ», ε πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε, 

ηα πεδία εθαξκνγήο, ηα φξγαλα ζηα νπνία κεηαβηβάζηεθε εμνπζία θαζψο θαη νη επη-

πηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο σο πξνο ηνπο δηαθεξπγ-

κέλνπο ζηφρνπο, ζε επίπεδν πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ζρνιηθψλ επηδφζεσλ, δηαρείξη-

ζεο πφξσλ θαη αμηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ αιιά θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ζπκβνιήο 

ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, άκβιπλζεο ησλ αληζνηή-

ησλ, πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ζπκκεηνρήο. 

2.9. Η ρνιηθή Απηνλνκία ζηνλ Γπηηθό Κόζκν 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ Γπηηθφ Κφζκν, αθνινχζεζε θά-

πνηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηα κνηίβα ζηελ πνξεία δηα-

κφξθσζήο ησλ. Σν ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απνηέιεζε ζεκείν θακπήο ζηελ 

εμέιημε ηεο δνκήο θαη ηεο κνξθήο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, πξνο κία 

ζπγθεληξσηηθή κνξθή δηνίθεζεο. Ο ζπγθεληξσηηθφο ηξφπνο δνκήο, δηνίθεζεο θαη ιεη-

ηνπξγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο πηνζεηήζεθε απφ ηα θξάηε σο ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ ε-

μαζθάιηζε θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη νκνηνγέλεηαο, ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο δηθαη-

νζχλεο θαη ζπλνρήο, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ, ηνλ ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ, θαη ηελ ηζφηηκε πξφ-

ζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κφξθσζεο (Καηζαξφο,2008) ελψ 

παξάιιεια εμππεξεηήζεθε ελ κέξεη θαη ν ζηφρνο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζε-

σλ θαη ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, κε παξάιιειε δπλαηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

Παξφι’ απηά ππήξραλ ελζηάζεηο, κε θχξην εθθξαζηή «ηε ζρνιή ηνπ Chicago», 

γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ ξφιν ηνπ Κξάηνπο ζην ζεζκφ ηεο Δθπαίδεπζεο, πνπ είραλ σο 

αθεηεξία ηελ αλαληηζηνηρία ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνηειεζκάησλ (Friedman,1955). Οη 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηε δεθαεηία ηνπ ’70, ε επηθξάηεζε θαπηηαιηζηηθψλ θαη λενθηιε-

ιεχζεξσλ απφςεσλ, ην NPM θαη ε θξηηηθή πνπ δερφηαλ ε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ν 

ηξφπνο πνπ δηνηθείηαη ηφζν απφ ηνλ δεμηφ ρψξν, φζν θαη απφ αξηζηεξέο, ξηδνζπαζηηθέο 

ηδενινγίεο, νδεγνχλ ηηο θπβεξλήζεηο ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθήο δνκήο θαη κεζφδνπ 

δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε θπξίαξρε ηάζε ηελ απνθέληξσζε πνπ 

παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80.  
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Γελ εθαξκφδνπλ φκσο φιεο νη ρψξεο απνθεληξσηηθέο πνιηηηθέο κε ίδηα ραξαθηε-

ξηζηηθά θαη ζην ίδην εχξνο θαη βάζνο. Αλ επηρεηξεζεί λα γίλεη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ζα 

πξνθχςεη κία νκάδα ρσξψλ πνπ πξνζαξκφδεη ζηελ εθπαίδεπζε ζρεδφλ νινθιεξσηηθά 

ηηο επηηαγέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο κε ηαπηφρξνλε ππνρψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ, δεκφζη-

νπ θαη εμηζνξξνπεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. Απηέο είλαη νη ρψξεο ηνπ αγγιν-

ζαμνληθνχ θφζκνπ (ΖΠΑ,ΖΒ, Καλαδάο, Απζηξαιία, Ν. Εειαλδία) φπνπ εηζάγνληαη 

ζεζκνί φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο γνλετθήο επηινγήο ζρν-

ιείνπ κέζσ θνππνληψλ εθπαίδεπζεο θαη νη ηππνπνηεκέλεο δνθηκαζίεο πηζηνπνίεζεο 

γλψζεσλ( standardized tests), απμάλεηαη ε ινγνδνζία ζην θέληξν, κε ηαπηφρξνλε εμνπ-

ζηνδφηεζε γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (DeBoer,2012,Linnell-Olsen,2017). 

Ωο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, απηή παξέκεηλε ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ 

αιιά ζηελ πξάμε ππνλνκεχζεθε απφ κηα πξνζέγγηζε πνπ αληηκεηψπηδε ηα ζρνιεία ζαλ 

λα ήηαλ «λεζηά», παξνπζηάδνληαο σο ιεθζείζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, απνθάζεηο κε επη-

ρεηξεκαηηθή ρξνηά θαη ζηφρεπζε, ππνλνκεχνληαο ηε ζπκκεηνρή. Μηα ζπκκεηνρή πνπ 

δελ επεηεχρζε, αθνχ νη πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο απνθέληξσζεο, δελ έθαλαλ ηίπνηα 

ιηγφηεξν απφ ηελ απνθφιιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ απφ ηνπο ζηφρνπο, ηελ εζηία-

ζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ δνκψλ ινγνδνζίαο ζηα ζρνιεία. ε 

πεξηβάιινληα φπσο απηά, ε ζρνιηθή απηνλνκία θαηάληεζε λα ζεκαίλεη κφλν ηε δπλα-

ηφηεηα ησλ ζρνιείσλ γηα ηα ζρνιεία λα δηαρεηξίδνληαη δηαξθψο κεησκέλα δεκνζηνλνκη-

θά κεγέζε, κέζα απφ απζηεξφηεξεο ζπγθεληξσηηθέο πνιηηηθέο πάλσ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηα ηππνπνηεκέλα πξφηππα (Smyth,1993). Σαπηφρξνλα 

παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ησλ Δζληθψλ (ή Κνηλψλ ή Ππξεληθψλ) Αλαιπηηθψλ Πξν-

γξακκάησλ θαη εηζήρζεζαλ κέζνδνη ππνρξεσηηθήο αμηνιφγεζεο γηα φινπο ηνπο καζε-

ηέο αλά ηξηεηία ή αλά δηεηία (Bottani,2000). Οπζηαζηηθά, φρη κφλν δελ πξνσζείηαη ε απ-

ηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ αιιά απζηεξνπνηείηαη ν έιεγρνο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, κε 

πξφζρεκα θαη φρεκα ηελ πνξεία πξνο ηελ απνθέληξσζε. Σαπηφρξνλα, ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο απφ παηδαγσγφο εγέηεο γίλεηαη δηαρεηξηζηήο – manager. Υάλεη ηνλ 

παηδαγσγηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ζ ζρνιηθή κνλάδα ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη, εηζέξρεηαη ζε 

έλαλ αγψλα δξφκνπ αιιά θαη ζε έλαλ αλειέεην αληαγσληζκφ κε ηα άιια ζρνιεία κε 

ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε «πειαηείαο». ηα θαζήθνληά ηνπ πξνζηίζεηαη ε άγξα «πεια-

ηψλ» κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ, ψζηε λα θαιχςεη ηα έμν-

δα ηνπ ζρνιείνπ, θαη απηφ πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ «πξντφ-

ληνο» (πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο), ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ (γνλείο) (Λπκπέξεο, 

2012). Δπηπιένλ ζηηο ρψξεο απηέο επεηξάπε ε εηζβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα ζρνιεία, 

πνπ έιαβε ραξαθηήξα ιαθπξαγσγηθφ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απηήο ηεο κνξθήο, νδή-
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γεζε ζε απφγλσζε ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίνη κεηά απφ εμάκελε α-

πεξγία θαη ηελ έκπξαθηε ππνζηήξημε ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ, επέζηξεςαλ ζηηο αίζνπζεο 

ζηα κέζα ηνπ Γελάξε ηνπ 2019, επειπηζηψληαο φηη ζα μαλαπάξνπλ πίζσ ηελ εθπαίδεπ-

ζε απφ ηα ρέξηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αδεθαγίαο. 

Μηα άιιε νκάδα ρσξψλ πνπ πηνζέηεζαλ ηε ζρνιηθή απηνλνκία ήηαλ απηέο ηεο 

Βφξεηαο Δπξψπεο. Δθεί αθνινπζήζεθε ε θηιειεχζεξε ζηξνθή πην έληνλα θαη, ζε θά-

πνηεο πεξηπηψζεηο, πην λσξίο. ηελ Οιιαλδία ε απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο, εθηφο απφ ηελ ειεχζεξε γνλετθή επηινγή ζρνιείνπ, αληαλαθιάηαη ζηα αλα-

ιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηελ επίβιεςε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθ-

παίδεπζεο ζηελ πηνζέηεζε ηππνπνηεκέλσλ δνθηκαζηψλ, ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειε-

ζκάησλ θαη ζηελ θαηάηαμε ησλ ζρνιείσλ ζε εμαηξεηηθά ζρνιεία θαη ζε αδχλακα. Ζ α-

πνθέληξσζε ζην νιιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηελ πνιπ-

δηάζπαζε ησλ αξκνδηνηήησλ, αθνχ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

εκπιέθνληαη πνιινί θνξείο, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηνπ εθδεκνθξαηη-

ζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο (Sleegers&Wesselingh,1993).Απηή ε θαηάζηαζε, κε ηελ πνιπ-

θσλία πνπ πξνθχπηεη, επηρεηξείηαη λα εμηζνξξνπεζεί κε εμαληιεηηθή «επνπηεία». Κάηη 

αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ φπνπ ηα 

ζρνιεία λαη κελ έιαβαλ αξθεηφ πεξηζψξην γηα λα θάλνπλ επηινγέο ζε ζπγθεθξηκέλα δε-

ηήκαηα, νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζρνιεί-

σλ, απφ ηελ άιιε, εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη ηάζε δηαθχιαμεο ηεο πνηφηεηαο κέζσ 

ησλ πξνηχπσλ, ηεο ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ 

επηζεψξεζε εθπαίδεπζεο (Kuiper, 2013). ηε νπεδία, ππεχζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιείσλ είλαη νη Γήκνη, αιιά ε παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζπλνδεχηεθε θαη ζηε 

νπεδία απφ έλα ππθλφ δίρηπ επνπηείαο, ηελ πηνζέηεζε ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηα-

ζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζε ηππνπνηεκέλεο εμεηαζηηθέο δν-

θηκαζίεο ησλ καζεηψλ (Καιεκεξίδεο,2012) Σν παξάδεηγκα κηαο καδηθήο απνθέληξσ-

ζεο φπσο απηήο ζηε νπεδία, ρσξίο επαξθή ππνζηήξημε απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο, θαη κε 

ηηο ηνπηθέο αξρέο (ηδίσο νη κηθξφηεξνη Γήκνη) λα ζηεξνχληαη ηεο ηθαλφηεηαο λα δηαρεη-

ξηζηνχλ ηηο λέεο αξκνδηφηεηέο ηνπο, είρε σο απνηέιεζκα κηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 

επίζεκσλ επζπλψλ πνπ ηνπο αλέζεηε ην Κξάηνο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ κπνξνχζαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο (Hennerdal et al.2018). ηε νπεδία έρνπλ πιένλ 

θζάζεη ζην ζεκείν λα επαλεμεηάζνπλ ην εχξνο ηεο απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Suggett, 2015). Ζ Δζζνλία είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

δηείζδπζεο ηνπ NPM ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δε ζηε 

δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ ρψξα πηνζέηεζε ηελ πνιηηηθή ηεο ειεχζεξεο γνλετ-
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θήο επηινγήο ζρνιείνπ, επλνψληαο ηελ ηδησηηθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε. ην Κξάηνο 

παξακέλεη ε αξκνδηφηεηα λα δηακνξθψλεη θαη λα επνπηεχεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

λα ππαγνξεχεη ην πιαίζην ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Καη εδψ παξαρσξήζεθαλ αξ-

θεηέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, απηνλνκία ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ σο πξνο ηελ 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιιά θαη απηνλν-

κία ζηνπο δαζθάινπο ζηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγε-

ζεο ησλ καζεηψλ (Lees,2016). Απηή ε «ηξηπιή» ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε θαη ε-

θαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, Κξάηνο – Γήκνη – ρνιείν (Γηεπζπληέο θαη δά-

ζθαινη) νδεγεί ηνλ ΟΟΑ λα ραξαθηεξίζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Δζζνλίαο σο 

δίθαηα απνθεληξσκέλν (Santiago et al,2016). 

Παξά ην γεγνλφο φηη γεσγξαθηθά αλήθεη ζηνλ Βνξξά, ε Φηλιαλδία είλαη απφ κφλε 

ηεο κία θαηεγνξία απνθεληξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ απνθέληξσζε ζηελ 

Φηλιαλδία, ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο νη νπνίεο πνξεχηεθαλ ζε αληίζηνηρε θαηεχζπλ-

ζε, δε ζπλνδεχηεθε απφ αζθπθηηθή επνπηεία, αιιά αληίζεηα ε θηλιαλδηθή πξνζέγγηζε 

βαζίδεηαη ζην έιεγρν δηακέζνπ ησλ ζηφρσλ ηνπ θεληξηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

φπνπ ην θξάηνο παξέρεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηε βάζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηεί-

ηαη ε απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο (Καιεκεξί-

δεο,2012). Έλα αμηνπξφζεθην ζεκείν ζην απνθεληξσκέλν θηλιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχ-

ζηεκα είλαη ε έκθαζε ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ράξε ζηνλ νπνίν αλα-

πηχρζεθε έλα δίθηπν εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην έξγν ηνπο, ηελ θξίζε 

ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα απηφ-

αμηνινγνχληαη (Kupiainen et al,2009,Lavonen,2017). Δκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία πεξη-

βάιινληαη φρη κφλν απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο γνλείο, αιιά θαη απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο (Simola,2005,Sahlgren,2015). Δπίζεο, ε απνθέληξσζε δελ ζπλδέζεθε κε ηελ 

εηζαγσγή ηππνπνηεκέλσλ αμηνινγηθψλ δνθηκαζηψλ ζηνπο καζεηέο, δελ πηνζέηεζε ηελ 

ηζρπξή εθδνρή ηεο ινγνδνζίαο πνπ επηθέξεη επηπηψζεηο ζηα ζρνιεία, κε ηηο εζληθέο δν-

θηκέο θαη ηα πξφηππα λα είλαη ζρεηηθά αλνηρηά ζηελ ηνπηθή επειημία θαη πνηθηινκνξθία, 

κε έληνλε έκθαζε ζηε βαζηθή, θαζνιηθή παηδεία (Kupiainen et al,2009). 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο ηνπ Νφηνπ φπνπ νη δνκέο εί-

λαη πην ζπγθεληξσηηθέο, παξφηη ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθέληξσζεο. ηελ Ηηαιία έρεη γίλεη πξνζπάζεηα 

εηζαγσγήο λενθηιειεχζεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ηππνπνίεζε, ηελ αμην-

ιφγεζε, θαζψο θαη ελαιιαθηηθνχο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηφρν ηνλ αληα-

γσληζκφ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ, θαζψο έηζη ζα βειηησζνχλ ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα, 
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φπσο ππνζηεξίδνπλ νη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί (Grimaldi&Serpieri,2012). Ζ απνθέ-

ληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδέζεθε κε ηελ απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ ειεπζεξία 

ησλ γνλέσλ λα επηιέγνπλ ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη επελδχζεθε ηδενινγηθά κε 

επζείεο επηζέζεηο ηνπ λέν-θηιειεχζεξνπ κεηψπνπ θαηά ηνπ εμηζσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζπλνδεχζεθε δε κε ηελ απφπεηξα ζπθνθάληεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο, ππξνδνηψληαο ζθνδξέο αληηδξάζεηο ηφζν απφ ηα ζπλδηθάηα ησλ δαζθάισλ 

φζν θαη απφ ηεο δπλάκεηο ηεο αξηζηεξάο, φρη πάληα κε ιφγν πνπ δηακφξθσλε ελαιια-

θηηθέο πξνηάζεηο, αιιά κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ πξφηεξνπ θαζεζηψηνο 

(Grimaldi&Serpieri,2012). Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ, ε Ηηαιία απνηε-

ιεί κία πεξίπησζε αλνινθιήξσηεο πνξείαο πξνο ηελ ζρνιηθή απηνλνκία, κε ην παξά-

δνμν θαηλφκελν ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο δηεπζπληέο, ρσξίο φκσο απηνί λα 

έρνπλ ηε δχλακε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο (Agasisti et al,2013). Απηφ νδήγεζε κειεηε-

ηέο λα θαηαηάζζνπλ ηελ Ηηαιία ζηηο ρψξεο κε «αδχλακε» ζρνιηθή απηνλνκία, ελψ θαη ε 

κνξθή ηεο απνθέληξσζεο παξέκελε δηνηθεηηθή. ηελ Ηζπαλία θαη ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο 

ηνπ Κξάηνπο κε ηηο 17 Απηφλνκεο Δπαξρίεο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ν ηξφπνο 

δηνίθεζήο ηνπ ήηαλ έλαο ζπκβηβαζκφο αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο πνπ έρνπλ ζην θέληξν ηελ 

ειεπζεξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη απηέο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ ηζφηεηα. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, αλα-

βαζκίδεηαη ν ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ πιένλ έρνπλ πιήζνο αξκνδηνηή-

ησλ πνπ ηνπο αλαγάγνπλ ηξίην πφιν ιήςεο απνθάζεσλ κεηά ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη 

ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηα εθ-

παηδεπηηθά πξάγκαηα (Γηπιάξε,2011). Υαξαθηεξηζηηθά ηεο απνθέληξσζεο ζηελ Ηζπα-

λία είλαη ε ειεχζεξε επηινγή ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο (Καηαινλία), ε δεκνζηνπνίεζε 

ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ γηα λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο, κε επαθφ-

ινπζα ηελ επίηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη θαηλφκελα δηεχξπλζεο ηαμηθψλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ αιιά θαη εζληθνχ θαη θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ (Καιεκεξίδεο,2017) Έλα 

άιιν ζηνηρείν ηεο απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ήηαλ νη ζπκπξάμεηο 

Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ε εμίζσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δεκφζηαο θαη 

ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ Πνξηνγαιία, ε νπνία ζηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ 

Διιάδα ην 2011, αλάγεηαη ζε ππφδεηγκα, έρεη επηιέμεη ηνλ δξφκν ησλ ζπλελψζεσλ ζρν-

ιείσλ, σο απνθεληξσηηθή πξαθηηθή, κε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ δηεπζπληή, κε ηαπ-

ηφρξνλε αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ γηα ηε δη-

νηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθήο κνλάδαο (ΟΟΑ,2011). Σα ζρνιεία έρνπλ θεξδίζεη 

πεξηζζφηεξε απηνλνκία ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζε δηνη-

θεηηθά ζέκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο 



56 
 

ζηεξίρηεθε ζηε δηεμαγσγή εζληθψλ δηαγσληζκψλ, αιιά απνδείρηεθε φηη ε δεκνζηνπνί-

εζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ζρνιείσλ ζηα ΜΜΔ, βάζεη ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ησλ καζε-

ηψλ, ππνλφκεπζε ηε δέζκεπζε ησλ ζρνιείσλ γηα βειηίσζε (ΟΟΑ,2011).Με λνκνζεηη-

θέο ξπζκίζεηο ην 2012, ε Πνξηνγαιία δηεπξχλεη ηε ζρνιηθή επηινγή γηα ηνπο γνλείο ζηα 

δεκφζηα ζρνιεία, γεγνλφο πνπ θαη ν ίδηνο ν ΟΟΑ, κε ζηνηρεία, ππνζηεξίδεη φηη απφ 

κφλν ηνπ δελ βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αληίζεηα θαίλεηαη φηη εάλ ε επηινγή 

ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε, κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ηζφηεηα (OECD, 

2014). Ζ Γαιιία παξά ηηο απνθεληξσηηθέο ηάζεηο πνπ δηεθάλεζαλ απφ ην 2003 θαη έ-

θηνηε, εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη έλα ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, παξέρνληαο 

ζηα ζρνιεία απηνλνκία κφλν ζην πεδίν ηεο ξχζκηζεο παηδαγσγηθψλ ζεκάησλ θαη απην-

αμηνιφγεζεο, ζηνπο γνλείο πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα επηινγήο ζρνιείνπ (κφλν ζε εηδη-

θέο πεξηπηψζεηο, φπσο καζεηέο κε αλαπεξία) ελψ ηαπηφρξνλα ζην Κξάηνο παξακέλεη ε 

εμνπζία λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ δηαηεξνχλ ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηελ ελφ-

ηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο ζην α-

γαζφ ηεο Δθπαίδεπζεο (Γηπιάξε,2011). Σέινο ε Κχπξνο, ζπγθαηαιέγεηαη θαη απηή ζηηο 

ρψξεο κε ηα πην ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε (Δ.Δ.Μ.2004,Karagiorgi& 

Niclaidou,2010,Pandouri,2014,UNESCO,2012,Brauckmann&Schwarz,2014,Nicolaidou

-Solomou & Pashiardis,2015, Theodorou&Pashiardis, 2016 ). Τπεχζπλν γηα φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ ηδξπκάησλ είλαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο. Σελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ επζχλε ηνπνζέηεζεο ησλ καζεηψλ ζηα ζρν-

ιεία έρνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο (Pandouri,2014), ελψ νη γνλείο δελ εκπιέθνληαη ζηε 

ζρνιηθή δηαθπβέξλεζε, αλ θαη νη ελψζεηο γνλέσλ δηαζέηνπλ πνιηηηθή δχλακε. Σα ζρν-

ιεία δελ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ επί ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηεο ζθνπνζεζίαο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ελψ θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη γηα ηε κέζνδν θαη ηα κέζα 

(UNESCO,2012), ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή θαη ε δηαδηθα-

ζία αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη απαξραησκέλε θαη αληηπαξαγσγηθή, αλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ-γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη πξνβιεκαηηθή θαη κνλν-

δηάζηαηε θαζψο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο(Δ.Δ.Μ.2004). 

Απφ ηε ζχληνκε παξάζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κε απνθεληξσηηθφ ραξαθηήξα, 

γίλεηαη ζαθέο απηφ πνπ πνιινί αλαιπηέο αιιά θαη ππνζηεξηθηέο ηεο ζρνιηθήο απηνλν-

κίαο ζπλνκνινγνχλ : ε ζρνιηθή απηνλνκία δελ είλαη ε καγηθή ή ε αζεκέληα ζθαίξα πνπ 

ζα δψζεη ηέινο ζηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ζα θέξεη βειηίσζε ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα(Lindelow&Heynderickx, 
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1989,Cobbold,2012, Keddie,2015) θάηη πνπ ζίγνπξα δε ζα γίλεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ 

άιιε, κφλν κε ηε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απνθεληξσηηθψλ πξαθηηθψλ ζηε δηνίθεζε 

ησλ ζρνιείσλ (Abu-Duhou,1999). Ζ δηαπίζησζε απηή έρεη πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηε 

δηαπίζησζε ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ νη κειεηεηέο ηεο απνθέληξσζεο ηεο δεκφζηαο δηνί-

θεζεο ζπλνιηθά, πνπ επεζήκαηλαλ φηη ε επηινγή ηεο απνθέληξσζεο ησλ δνκψλ, αθφκε 

θαη κε ηελ πην ξηδνζπαζηηθή θαη ηνικεξή κνξθή ηεο, απηή ηεο κεηαβίβαζεο εμνπζηψλ 

ζε θαηψηεξν επίπεδν, δελ είλαη παλάθεηα γηα ηελ ίαζε παζνγελεηψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο 

ελφο θξάηνπο (Daun,2007, Litvack&Seddon,1999), φπσο δελ είλαη ην ζαπκαηνπξγφ γηα-

ηξηθφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε, θαη δελ ζα θέξεη ηελ αιιαγή αλ δελ αζθείηαη επηκειψο γηα 

ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο εγε-

ζίαο πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

(Suggett,2015). 

Έλα αθφκε ζηνηρείν ζην νπνίν ν κειεηεηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κπν-

ξεί λα θαηαιήμεη, είλαη ε αδπλακία ζχλδεζεο ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ κε 

ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσλίαο ζε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, ε επξχηεηα πλεχκαηνο αιιά θαη ε πνιηηεηφηεηα, ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά 

θαη ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ θαη θνηλσληθά ππεχζπλσλ αηφκσλ. ε ρψξεο κε εθπαηδεπ-

ηηθά ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ απηφλνκα ζρνιεία ε ζπκκεηνρή ζε εθινγηθέο δηαδηθαζί-

εο είλαη θάησ ηνπ 50% (ΖΠΑ-2016), θπξηαξρεί ν ιατθηζκφο πνπ νδεγεί ζε απνκνλσηη-

ζκφ (ΖΒ-Brexit-2017), αθξνδεμηνί ζρεκαηηζκνί θαηαιακβάλνπλ βνπιεπηηθέο έδξεο θαη 

ππνπξγηθά ραξηνθπιάθηα, κεηνλνηηθέο θαη επάισηεο νκάδεο δηψθνληαη απνδεηθλχνληαο 

ηελ αλειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηελ ρεηξαγψγεζή ηεο. Αλ ινηπφλ ν ζηφρνο ησλ απηφ-

λνκσλ ζρνιείσλ ήηαλ ν εθδεκνθξαηηζκφο, ε ελδπλάκσζε ηεο πνιηηεηφηεηαο, ε δεκη-

νπξγία κηαο θνηλσλίαο αιιειέγγπαο ή έζησ αλεθηηθήο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη δελ 

πέηπραλ ηελ απνζηνιή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Σν ειιεληθό ζπγθείκελν 

 

 3.1. Δηζαγσγή 

Έρνληαο απηά ππ’ φςηλ, ζα επηρεηξεζεί κία ζχληνκε αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπ ειιελη-

θνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε έκθαζε ζηε κνξθή θαη ζηηο δνκέο δηνίθεζεο θαη κία 

ζχλνςε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο, ηα φξγαλα 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζελφο. ε ζπλάξηεζε πάληα κε ηα ηε-

θηαηλφκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή πθήιην, ηηο πνιηηηθέο απνθέληξσζεο πνπ αθνινπζήζε-

θαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ, ζα γίλεη 

απφπεηξα εληνπηζκνχ ησλ πεξηνρψλ φπνπ έρεη επέιζεη ήδε απνθέληξσζε ζηα εθπαηδεπ-

ηηθά πξάγκαηα ηεο ρψξαο, θαη απηψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ηφζν εθπεθξαζκέλε πνιηηη-

θή βνχιεζε λα απνθεληξσζνχλ, φζν θαη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα λα πξν-

ζεγγηζηεί ε ζρνιηθή απηνλνκία θαη ζηε ρψξα καο. 

 3.2. Παξεκβάζεηο δηεζλώλ νξγαληζκώλ  

πσο ήδε αλαθέξζεθε, εθζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, κειέηεο θαη αλαιχζεηο εθπαη-

δεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηαηάζζνπλ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηα πην ζπγθε-

ληξσηηθά ηνπιάρηζηνλ ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ. Οη θξίζεηο γηα ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξα-

θηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ππεξεζληθέο νληφ-

ηεηεο, πνπ φκσο έρνπλ ζαθή θαη θαίξηα επίπησζε ζηε νηθνδφκεζε εθπαηδεπηηθψλ πνιη-

ηηθψλ απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακ-

κάησλ ησλ θνκκάησλ. 

ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηε ρψξα ν ζπγθεληξσηηζκφο απνδίδεηαη 

ζηελ ηζρπξφηαηε επηξξνή ηεο πνιηηηθήο ζθαίξαο ζε θάζε πεξηνρή ηεο δεκφζηαο δηνίθε-

ζεο, άξα θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε δνκή εκθαλίδεηαη σο ππξακίδα ζηελ θνξπ-

θή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εί-

λαη ππεχζπλν γηα φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο (OECD,2018). ε δχν 

εθζέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ γίλεηαη ιφγνο γηα καθξά παξάδνζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

ζηνλ ζπγθεληξσηηζκφ(ΟΟΑ,2011,OECD,2018) πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αλάγθε 

δηαηήξεζεο ηεο εζληθήο ζπλνρήο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ξεδηνλαιηζκνχ (regionalism) 

(ΟΟΑ,2011), αιιά θαη απνηειεί έλδεημε ηεο βαζηάο δέζκεπζεο ζηελ πξνζηαζία ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο, αμηψλ πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην 

χληαγκα ηεο ρψξαο.( OECD,2018) Ζ δηαπίζησζε πεξί ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επαλαιακβάλεηαη κνλφηνλα ζηηο εθζέζεηο 

ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ηα ηειεπηαία ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα. ε έθζεζε ηνπ 1982 ην 
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ζχζηεκα πεξηγξάθεηαη σο «πνιχ ζπγθεληξσηηθφ, πνπ δηνηθείηαη απφ Νφκνπο θαη Καλνλη-

ζηηθέο Γηαηάμεηο θαη Δγθπθιίνπο, θαη ην δηαρεηξίδεηαη κία παληνδχλακε γξαθεηνθξαηία» 

(OECD,2018,p.28), ζε αληίζηνηρε ηνπ 1995 ππελζπκίδεηαη φηη «ην Διιεληθφ εθπαηδεπηη-

θφ ζχζηεκα παξακέλεη ζπγθεληξσηηθφ, αθνχ παξφιε ηε ζεκαληηθή απνθέληξσζε πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ζεκαληηθά 

ζπγθεληξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά: ην Τπνπξγείν Παηδείαο (ΤΠΔΠΘ) είλαη ην θέληξν απν-

θάζεσλ θαη δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο» (Παλάξεηνο, 1995,ζ.2) ελψ ηξία 

ρξφληα αξγφηεξα ηνλίδεηαη φηη «νη Κεληξηθέο Κπβεξλήζεηο είλαη θπξίαξρεο ζηηο ρψξεο ηνπ 

επξσπατθνχ λφηνπ, αθνχ πάλσ απφ ην 80% ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθ-

παίδεπζε ιακβάλνληαη απφ απηέο»(OECD,1998,p.292). Πην επηθξηηηθέο εκθαλίδνληαη νη 

εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ ην 2004 θαη ην 2011, πνπ ζπγθξίλνπλ επζέσο ηελ απνθεληξσηηθή 

δηάζεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ – κειψλ ηνπ, κε ηνλ παγησκέλν ζπγθεληξσηηζκφ πνπ 

δηαθξίλεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα : «Καηά ηελ πεξίνδν 1998-2003, παξαηε-

ξήζεθε απνθέληξσζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ, 

ηδηαίηεξα ζηελ Κνξέα, ηελ Σνπξθία θαη ηελ Σζερία. Η αληίζεηε ηάζε παξαηεξήζεθε ζηε 

γαιιηθή θνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ θαη ηελ Διιάδα»(ΟΟΑ,2004,ζ.14) θαη «ε Διιάδα πα-

ξακέλεη έλα απφ ηα πην θεληξηθά δηνηθνχκελα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε, ηε 

ζηηγκή πνπ άιιεο ρψξεο θηλήζεθαλ δξαζηηθά πξνο ηελ απνθέληξσζε ησλ δηθψλ ηνπο εθ-

παηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ»(OECD,2011B,p.52). 

ηελ έθζεζε ηνπ 2001 γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ην γεσκνξθνινγηθφ αλάγιπθν ηεο 

ρψξαο αιιά θαη γηα ηελ εκπινθή θαη άιισλ ππνπξγείσλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο εθπαί-

δεπζεο : «ε κεγάιν βαζκφ, ε ζπγθεληξσηηθή θαη θαηαθεξκαηηζκέλε εθπαηδεπηηθή δνκή 

απνξξέεη απφ ηε ζπλνιηθή εζληθή θξαηηθή δνκή ηεο Διιάδαο. Παξαδνζηαθά, πξφθεηηαη 

γηα δνκή κε έληνλα θεληξηθφ έιεγρν, πνπ επηβάιιεηαη ελ κέξεη απφ ηε δπζθνιία εμαζθάιη-

ζεο ζπλνρήο θαη δηαηήξεζεο πνιηηηθνχ ειέγρνπ ζε επξέσο δηαζθνξπηζκέλεο κηθξέο θνηλφ-

ηεηεο θαη λεζηά. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην πνιηηηθψλ θαη θαλφλσλ 

πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ» (ΟΟΑ,2011,ζ. 

79). ε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ην 1997 πηνζεηείηαη κία πξσηφηππε άπνςε γηα ηνλ ζπ-

γθεληξσηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο : «Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνεηνηκάδεη 

"ηνπο πειάηεο" γηα εξγαζία ζε κία ζπληερληαθή νηθνλνκία (craft economy) θαη ζε έλαλ 

δηνγθσκέλν δεκφζην ηνκέα. Γηέπεηαη απφ έλα λνκηθίζηηθν, ζπγθεληξσηηθφ θαη πνιηηηθά 

παηεξλαιηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν δελ αμηνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο ελφο ιανχ πνπ δηαζέηεη 

ηαιέλην θαη θίλεηξα. Ο ζπγθεληξσηηζκφο θαη ν λνκηθηζκφο ζεσξνχληαη αηηηνινγεκέλνη 

επεηδή κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελππάξρνπλ ζε ζπζηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ζρέ-

ζεηο κηθξν-πειαηεηαθέο θαη πξνζηαηεπηηζκνχ» (ΟΟΑ,1997,ζ.3) ελψ εληχπσζε πξνθα-



60 
 

ιεί πσο πξηλ αθφκε πξνβεί ε ρψξα ζε απνθεληξσηηθέο πνιηηηθέο ζην ρψξν ηεο εθπαί-

δεπζεο εληνπίδεη πσο «… Τπάξρεη ζηελ νπζία κηα επαλαζπγθέληξσζε εμνπζηψλ θαη φρη 

απνθέληξσζε. Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπλερίδεη λα έξρεηαη απφ ην θέληξν θαη νη δηδάζθν-

ληεο δελ έρνπλ πεξηζψξην γηα δεκηνπξγηθή εξκελεία θαη αλάπηπμε αιιά παξακέλνπλ πξν-

ζθνιιεκέλνη ζε αλαγλψζκαηα απφ ηα ζρνιηθά βηβιία»(ΟΟΑ,1997,ζ.5) ζέηνληαο ζην 

ζηφραζηξν ησλ απνθεληξσηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηα θνηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Σέ-

ινο, ε έθζεζε ηνπ 2017, εζηηάδεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ, ζηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ πξνζθέξεη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ απφ ην ίδην ην ζρνιείν θαη επηθεληξψλεη 

ηελ θξηηηθή ζηηο πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηελ ελ δπλάκεη βειηί-

σζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο αλ απηφ αιιάμεη(OECD,2017). 

Καη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ηφζν κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Δπξπδίθε φζν θαη κέζσ ησλ 

εηήζησλ εθζέζεψλ ηεο, επηζεκαίλεη ηνλ ρακειφ βαζκφ απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλά-

δσλ (E.U.,2019). Δίλαη ηφζε ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αλαθπθιψλεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο 

δηεζλψο ε άπνςε φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θείδεηαη απηνλνκίαο, πνπ θαη 

εγρψξηνη αλαιπηέο ηελ επηθαινχληαη ζηηο εθζέζεηο ηνπο : «Γπζηπρψο, ην εθπαηδεπηηθφ 

καο ζχζηεκα αλήθεη ζε κία κηθξή νκάδα επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα ν-

πνία παξέρνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο πεξηνξηζκέλε απηνλνκία», αλαθέξεηαη ζε έθζεζε ηεο 

ΑΓΗΠΠΓΔ(2016,ζ2) ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ έθζεζε ηνπ δηθηχνπ Δπξπδίθε ηνπ 

2009. 

ηελ έθζεζε πνξηζκάησλ ηνπ Δζληθνχ θαη Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία 

(Δ.Δ.Κ.Γ.Π.,2016,ζ.4) εθηφο απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο απνθεληξσηηθήο πνξείαο ηεο 

εθπαίδεπζεο, επηρεηξείηαη λα γίλεη επδηάθξηηε ε ηδενινγηθή αληίζηημε γχξσ απφ ην ζέ-

κα: «Η εθπαίδεπζε θξαηήζεθε απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ζε θαηάζηαζε ρξφληαο αλειηθηφ-

ηεηαο θαη εμάξηεζεο, ηφζν σο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο φζν θαη σο πξνο ηελ θα-

ζνδήγεζε απφ έλα ζπγθεληξσηηθφ κεραληζκφ. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί απηή ε εμάξ-

ηεζε επηρεηξνχληαλ θάζε θνξά λα ζεξαπεπηνχλ κε λένπο ιεπηνκεξέζηεξνπο θαλνληζκνχο 

πνπ πάιη εθπνξεχνληαλ άλσζελ, δηαησλίδνληαο ηνλ ίδην αθξηβψο θαχιν θχθιν ζπγθε-

ληξσηηζκνχ θαη ειέγρνπ. Απηνλνκία, αλάιεςε ηεο επζχλεο θαη ινγνδνζία ζα πξέπεη λα 

ζπγθξνηνχλ ην πλεχκα ελειηθίσζεο θαη ελδπλάκσζεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαπεξλά ηηο κε-

ηαξξπζκίζεηο απφ ην ζρνιείν έσο ην παλεπηζηήκην, απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ έσο ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα πξναπαηηνχκελα ψζηε λα κπνξέζεη ην εθ-

παηδεπηηθφ καο ζχζηεκα λα πξνεηνηκαζηεί γηα λα αλνηρηεί ζηα λέα αραξηνγξάθεηα πειάγε 

ησλ κεγάισλ αιιαγψλ θαη αλαηξνπψλ ηεο επνρήο καο» ελψ είλαη απφ ηηο πξψηεο πεξη-

πηψζεηο αλαθνξάο ζηνλ φξν «απηνλνκία». 
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Σα πνξίζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαιφγνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ έθζεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ε απηνλνκία θαη ε 

ζπλεπαθφινπζε απηφ – αμηνιφγεζε ζα ζπκβάιεη  «ζηελ απνθέληξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ζηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

ηεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ πξνψζεζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζε-

σλ» (Γ.Δ.Μ.Τ.Β.2016), ελψ θαη ν ηφηε ππνπξγφο Ν. Φίιεο απαξηζκεί σο πέκπην ζέκα 

ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηνλ ΟΟΑ «ηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δειαδή ηελ απν-

κάθξπλζε απφ έλα ζθιεξφ ζπγθεληξσηηζκφ πνπ ζήκεξα ζθξαγίδεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπ-

ηηθφ ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηεο, κέζα απφ θξηηήξηα πνπ ζα ζεζπηζηνχλ αιιά 

θαη φξγαλα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο». 

(Φίιεο,2016,ζ.4) Δλψ θαη ε έθζεζε ηεο UNESCO ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπ-

ζεο ζηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ζηηγκαηίδεη ηα ρακειά πνζν-

ζηά ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ (κφιηο 5%), θαηαηάζζνληαο 

ηε ρψξα καο ζηελ ηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο – κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα (Dimitropoulos&Kindi,2017). Καη ζπλερίδεη κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζπγθε-

ληξσηηζκνχ : «Ο θξαηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο πεξηνξίδεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ επειημία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε φια ηα επίπεδα, εκπνδίδεη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο θαη 

ηελ πνηθηινκνξθία ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο, εμαιείθεη ηνλ αληαγσληζκφ, απνηξέπεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη απφ ηε βειηίσζε. Καζψο ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δελ έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα θαζνξίδνπλ ζηξαηεγηθή, λα ζέηνπλ 

ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο θαη λα αλαπηχζζνπλ επηρεηξεζηαθά, νξγαλσηηθά 

ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε «ινγνδνζία» πεξηνξίδεηαη ζε λνκηθφ έιεγρν, επηζε-

σξήζεηο θαη ειέγρνπο, φπνπ ε κφλε κέξηκλα είλαη ε ελαξκφληζε κε ηε λνκνζεζία» (Dimi-

tropoulos&Kindi,2017,ζ.4). 

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ απνζπαζκάησλ, θαίλεηαη φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο 

κέζα πίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο, φια εθείλα ηα επηρεηξήκαηα γηα ηηο αξλεηη-

θέο επηπηψζεηο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ (γξαθεηνθξαηία, πειεηεηαθέο ζρέζεηο, ρξεκαηνδν-

ηηθή αθακςία, νξγαλσηηθφο αθξσηεξηαζκφο, απνθιεηζκφο, νκνηνκνξθία ζην πξφγξακ-

κα ζπνπδψλ, απνπζία κεραληζκψλ ινγνδνζίαο θαη αμηνιφγεζεο) θαη ηα δπλεηηθά νθέ-

ιε ηνπ απνθεληξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (απηνλνκία, εθδεκνθξαηηζκφο, δη-

αθνξνπνίεζε θαη πνηθηινκνξθία, δηαθξηηηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο) 

3.3. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Κάλνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, δηαπηζηψλεη θαλείο απφ πνχ πξνθχπηεη ν 

ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο θαη εληνπίδεη ηα πεδία εθείλα πνπ πξνζδίδνπλ ηέηνηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Οη αλαθνξέο γηα ηελ πξν ζπζηάζεσο ηνπ 
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Διιεληθνχ θξάηνπο πεξίνδν βέβαηα, δελ είλαη ηφζν απφιπηεο γηα ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (αλ ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη ππήξρε νξγαλσκέλε εθπαί-

δεπζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ επί ηνπξθνθξαηίαο), αληηζέησο κάιηζηα ιφγσ θαη ηνπ 

θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο νξγάλσζεο ησλ εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ εληφο 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, εχθνια θαηαιήγεη θάπνηνο ζηελ άπνςε φηη είρε αξθε-

ηά ζηνηρεία απνθέληξσζεο (ζπκκεηνρή ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ρξεκαηνδφηεζε). Κχξηνο 

θνξέαο ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλ νη ζρνιηθέο εθνξείεο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα κία 

ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο 

θνηλνηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη ζρνιηθέο εθνξείεο έρνπλ νηθνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο, είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηνπο δηνξηζκνχο θαη ηηο παχζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηε δηακφξ-

θσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξακέηξσλ, ηελ επνπηεία θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο φςεηο ηεο 

θνηλνηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνσζνχλ ηελ εκπινθή ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ εθ-

παηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

ελψ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ ζρνιηθψλ δηθηχ-

σλ(Μπέηζαο,1997). Μνλαδηθφ ζηνηρείν ζπγθεληξσηηζκνχ ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηε δνκή 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κέιε ησλ εθνξεηψλ δελ εθιέγνληαλ, 

αιιά ε ζχζηαζή ηνπο γηλφηαλ κε αλάζεζε (ζηηο ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ηεο Μα-

θεδνλίαο, ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη γηα εθινγή) (Μπέηζαο,1997) Αθφκε θη έηζη φκσο, 

απνδεηθλχεηαη φηη ε κνκθή γηα ηε «καθξά παξάδνζε» ζηνλ ζπγθεληξσηηζκφ, ηνπ ειιε-

ληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ηε ξίδα ηεο πνιχ αξγφηεξα. 

Με ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε εθπαίδεπζε ζεζκνπνηείηαη θαη νξγα-

λψλεηαη αξρηθά απφ ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα( θπξίσο ε επαγγεικαηηθή θαη αγξνηηθή 

εθπαίδεπζε – θαηάξηηζε) θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο Βαπαξνχο θπβεξλήηεο. Οη Βαπα-

ξνί αληηβαζηιείο ήξζαλ κε δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπ-

ζεο ζηελ Διιάδα θαη ζέιεζαλ λα ηηο επηβάινπλ, γεγνλφο πνπ θαηάθεξαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ πξνρσξψληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Βάζε γηα ηε ζηνηρεηψδε 

εθπαίδεπζε απνηέιεζε νπζηαζηηθά ν γεξκαληθφο εθπαηδεπηηθφο λφκνο, εκπινπηηζκέλνο 

κάιηζηα κε ζηνηρεία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λφκν ηεο Γαιιίαο, ηνλ γλσζηφ σο λφκν ηνπ 

Quizot (Γθηδψ). Δχθνιν γίλεηαη αληηιεπηφο ν ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ ηα δχν ζπζηήκαηα 

σο παξάδεηγκα. Σν γεξκαληθφ ιφγσ θαηαγσγήο ησλ λνκνζεηψλ θαη ην γαιιηθφ ιφγσ 

ηεο πξφζθαηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη ηεο εζηίαζήο ηνπ ζηε δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφ-

ηεηαο. κσο ε αβαζάληζηε «κεηακφζρεπζε» ζηελ Διιάδα μέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπ-

ζηεκάησλ θαη ε άθξηηε εθαξκνγή ηνπ, δελ είρε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη δελ αληαπνθξηλφηαλ ζε θακηά πεξίπησζε ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

απνκάθξπλε ηνλ ιαφ απφ ηελ εθπαίδεπζε (ζε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ε εκκνλή ζηνλ αξ-
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ραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ε δηδαζθαιία ζε κηα γιψζζα πνπ δελ νκηινχληαλ ζηελ θα-

ζεκεξηλφηεηα), ην ζρνιείν έπαςε λα ελδηαθέξεη ηελ πιαηηά κάδα θαη νη δάζθαινη (νη 

νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη αλεχζπλνη θαη αλεπαξθείο) πεξηήιζαλ ζε πιήξε αλππνιεςία 

(Ππξγησηάθεο θά.,2008).  

Ωο πξνο ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, ε επζχλε ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο 

ησλ ζρνιείσλ αλαηίζεηαη ζηνπο δήκνπο (ν νξφο «δεκνηηθά» ζρνιεία κπνξεί λα ζεκαίλεη 

είηε φηη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ Γήκσλ, είηε σο πηζηή κεηαθνξά ηνπ γεξκα-

ληθνχ «Volksschule», ζρνιείν ηνπ ιανχ, ηνπ δήκνπ). Οη δήκνη είλαη ππεχζπλνη ηφζν γηα 

ηα θηήξηα, φζν θαη γηα ηα βηβιία (παξφηη ζεζκνζεηείηαη ε «δσξεάλ» παηδεία, ηα βηβιία 

είλαη επί πιεξσκή) θαη κέζσ ηνπηθήο θνξνινγίαο έρεη ηελ επζχλε ακνηβήο ησλ δαζθά-

ισλ ηνπο νπνίνπο θαη έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζιάβεη θαη λα απνιχζεη. Φαίλεηαη πσο 

έρεη αξθεηέο πηπρέο ελφο απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αιιά ε αιήζεηα είλαη φηη νη δή-

κνη θαη νη ζρνιηθέο εθνξείεο ή επηηξνπέο πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαινχληαη 

λα ελεξγήζνπλ ππφ ηηο νδεγίεο ηεο «Γξακκαηείαο επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Γε-

κνζίαο Δθπαηδεχζεσο» θαη λα εθαξκφζνπλ απνθάζεηο ελφο θεληξηθνχ νξγάλνπ επί ελφο 

ζπλφινπ ζεκάησλ. Ζ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νη ψξεο δηδαζθαιίαο, ε ειηθία εη-

ζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ καζεηψλ-ηξηψλ απφ ην ζρνιείν, ε κέζνδνο, ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο νξίδνληαλ θεληξηθά. 

Έηζη, ζηελ πξψηε απφπεηξα δηακφξθσζεο ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εληνπίδνληαη δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνινπζνχλ ηελ εθπαίδεπζε σο ηηο κέξεο καο. 

Αξρηθά ε κεηαθνξά απηνχζησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε κεηάγ-

γηζή ηνπο ζην ζψκα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ ραξαθηεξίδεη ζρεδφλ φιεο 

ηηο εθπαηδεπηηθέο «κεηαξξπζκίζεηο» θαη ε ζπλχπαξμε απνθεληξσκέλνπ θαη ζπγθεληξσ-

ηηθνχ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο ησλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο, κε αξκνδηφηεηεο πνπ δελ 

ήηαλ ζαθψο νξηζκέλεο. 

Ζ πεξηγξαθείζα θαηάζηαζε ζα ζπλερηζηεί θαζ’ φινλ ηνλ 19
ν
 αηψλα, κε ηα πξν-

βιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο λα πιεζαίλνπλ – ελ κέζσ εζληθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ –. Οη Γήκνη αδπλαηνχλ ή αθφκε θαη εκθαλίδνληαη απξφ-

ζπκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηα νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά ηνπο εθπαηδεπ-

ηηθά θαζήθνληα, ηα ίδηα ηα ζρνιεία δπζαλαζρεηνχλ ηφζν κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ Γή-

κσλ φζν θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ παξάγνληα ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, ην 

θξάηνο πέξαλ ησλ αξρηθψλ θαζνδεγεηηθψλ ππνδείμεσλ, θαλνληζκψλ θαη λνκνζεηεκά-

ησλ απνπνηείηαη ηεο εκπινθήο ηνπ θαη ηέινο νη δάζθαινη, νη νπνίνη δίδαζθαλ ζε θιίκα 

αλαζθάιεηαο, νηθνλνκηθά εμαζιησκέλνη, θνηλσληθά απαμησκέλνη, επαγγεικαηηθά θαη 

παηδαγσγηθά θαηψηεξνη ησλ πεξηζηάζεσλ, απνδείρζεθαλ ηα ζχκαηα ηεο θαθνδηαρείξη-
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ζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη έξκαηα ησλ δηαζέζεσλ ηνπηθψλ ζπκθεξφ-

λησλ (Μπίζηια,2017,Ππξγησηάθεο θ.ά.,2008) Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο, θαη ηδηαίηεξα νη 

γνλείο, απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηα ηεο εθπαίδεπζεο, είηε απνζηξεθφκελνη ηεο θαθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη απηή πεξηέιζεη, είηε δηφηη δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο πξνζ-

δνθίεο ηνπο, είηε ιφγσ ηεο απζεληίαο ησλ εηδηθψλ πνπ ηνπο αθαηξνχζε ην δηθαίσκα ηεο 

έθθξαζεο ηεο άπνςήο ηνπο. Ο θνηλνηηθφο ραξαθηήξαο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ πινπ-

ξαιηζκφ, ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ πεξηραξάθσζε θαη ηνλ 

απηαξρηζκφ απηψλ πνπ ζεσξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε «δηθή» ηνπο ππφζεζε (Ππξγησηάθεο 

θ.ά.,2008). 

Σν λνκνζέηεκα ηνπ 1895(ΒΣΜΘ) ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζηξνθή πξνο ηνλ ζπ-

γθεληξσηηζκφ. πσο επηζεκαίλεη ν Γεκαξάο : «ν ζπγθεληξσηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ειιε-

ληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θάησ από ηνλ απόιπην θξαηηθό έιεγρν, ε πξνζήισζή 

ηνπ ζηελ νκνηνκνξθία, ε κνλνιηζηθόηεηα ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο νπνίαο ην 

ππεξθνξησκέλν πξόγξακκα είρε θαζαξά ζεσξεηηθφ – θιαζηθηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ε 

ππεξηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εμσηεξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ» απνθξπζηαιιψλεηαη ζηνλ 

λφκν απηφ. Ο ζπγθεληξσηηζκφο απνδεηθλχεηαη θαη απφ έλαλ ζεζκφ πνπ εηζάγεηαη κε 

ηνλ λφκν ηνπ 1895 θαη ζα αληέμεη πεξίπνπ έλαλ αηψλα. Ο ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή, θα-

ηαδεηθλχεη ηελ πξφζεζε ηνπ θξάηνπο λα επαλαθηήζεη ηνλ έιεγρν, ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηελ επνπηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξψκελσλ θαη ησλ δαζθάισλ, παξά ην γεγνλφο φηη 

επηθαινχληαλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζθάισλ απφ αζχδνηεο πξαθηηθέο ησλ ηνπηθψλ 

παξαγφλησλ (Π.Η.,1995,ζ.14). 

Σν πξψην ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηελ πεξίνδν ησλ εζληθψλ ζξηάκβσλ θαη εζλη-

θψλ ηξαγσδηψλ, ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ θαη ηεο πάιεο ηεο αξραηνπξέπεηαο κε ηνλ δεκν-

ηηθηζκφ, ε εθπαίδεπζε έγηλε θαη πάιη πεδίν αληηπαξάζεζεο, αλάκεζα ζε πξννδεπηηθνχο 

θαη ζπληεξεηηθνχο, ζε εθπαηδεπηηθνχο – εξγαδφκελνπο θαη ην θξάηνο – εξγνδφηε. Καηά 

ηελ ηξηεηία 1929-1932 ηθαλφο αξηζκφο λνκνζεηεκάησλ θέξλεη θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαί-

δεπζε (6ηάμην Γεκνηηθφ θαη 6ηάμην Γπκλάζην, πξνζρνιηθή αγσγή. Καζηέξσζε ηεο δη-

δαζθαιίαο ηεο Γεκνηηθήο) αιιά θαη ζεκαίλεη ηελ πιήξε επηζηξνθή ηεο νξγαλσκέλεο 

εθπαίδεπζεο ζην θξάηνο. ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ησλ λνκνζρεδίσλ επηζεκαίλνληαλ νη 

ειιείςεηο θαη νη αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ν νιηγαξρηθφο ραξα-

θηήξαο ηνπ κε ηελ παξακέιεζε ηεο εθπαίδεπζεο «ησλ κεγάισλ ιατθψλ καδψλ», ε αδπ-

λακία ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ν κνλνδηάζηαηνο θαη θαζαξά 

ζεσξεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ, ε παξακέιεζε ηεο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

«πξνο βιάβελ ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ θιάδσλ», ε ππνβαζκηζκέλε θαηάξηηζε ηνπ δη-

δαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε αθαηαιιειφηεηα ησλ θξαηηθψλ δηδαθηεξίσλ. Απνηέιεζκα 



65 
 

φισλ απηψλ ν γηγαληηαίνο αλαιθαβεηηζκφο (40%) θαη ε αδπλακία ηεο εθπαίδεπζεο λα 

ππεξεηήζεη ηηο λέεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο( Π.Η.,1995,Μπέιια,2017). 

Απάληεζε ζηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο δφζεθε κε ηελ έληαζε ηνπ ξπζκνχ ζπγθέ-

ληξσζεο, πνπ είρε αξρίζεη ην 1895, ηφζν κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηη-

θνχ πκβνπιίνπ, φζν θαη κε ηελ πηνζέηεζε αθφκε πην ζθηρηνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκα-

ηνο κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο κέζσ απηνχ (θαηά ηελ πεξίνδν απηή 

ππήξμε ε έλσζε ησλ «Νέσλ Υσξψλ» ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ε έιεπζε ρηιηάδσλ πξν-

ζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ν ζηφρνο απηφο ήηαλ θξίζηκνο γηα ηελ ελν-

πνίεζε ηνπ ιανχ)(Π.Η.,1995). Έηζη ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 30 εηψλ, ε εθπαίδεπζε, ηνπιά-

ρηζηνλ ε πξσηνβάζκηα ηελ νπνία εμεηάδνπκε, πεξλά εμ νινθιήξνπ ζηα ρέξηα ηνπ θξά-

ηνπο (Ππξγησηάθεο θά.,2008). 

Σν επφκελν λνκνζέηεκα κε πξννδεπηηθφ πξφζεκν ήηαλ ν λφκνο 4379/1964, ν-

πνίνο έξρεηαη απφ ηε κνλαδηθή κε ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε ηεο ρψξαο κεηαπνιεκηθά, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εθαξκφζεη εδάθηα ησλ λνκνζεηεκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1929-

1932 (ηα νπνία εηξήζζσ ελ παξφδσ αδξαλνπνηήζεθαλ απφ ηε δηθηαηνξία Μεηαμά θαη 

ηελ πνιεκηθή δεθαεηία 1940-1949). Δλδηάκεζα, νη ζπληεξεηηθέο θπβεξλήζεηο επέβαι-

ιαλ ην «εηδηθό εθπαηδεπηηθό ηέινο» (1950), αθπξψλνληαο ηε δσξεάλ παηδεία θαη επέ-

θηεηλαλ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηελ νκνηνκνξθία ηφζν ρσξηθά, φζν θαη ηδενινγηθά 

(Π.Η.,1995). Έλαο λένο θίλδπλνο αλαθαιχπηεηαη, νη ηδέεο ηνπ Κνκκνπληζκνχ, θαη σο 

εξγαιείν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

Δπηζεσξεηήο. Δίλαη ηα ρξφληα ηεο απζηεξήο επνπηείαο, ηνπ απηαξρηζκνχ, ησλ πνιηηη-

θψλ θαη ηδενινγηθψλ δηψμεσλ, ηεο απνιπηαξρίαο, ηνπ ειέγρνπ κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ησλ ζπγγξακκάησλ, ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζπλεηηζκνχ πνπ 

κφλν απνθεληξσηηθφ ραξαθηήξα δελ έρνπλ.  

Ο λφκνο 4379/1964, παξφηη θαη απηφο δελ έηπρε ηεο απνδνρήο ηεο επηαεηνχο δη-

θηαηνξίαο πνπ ηνλ θαηήξγεζε, απνηέιεζε ηνκή γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Σα κέηξα 

εθδεκνθξαηηζκνύ θαη εθζπγρξνληζκνύ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ε έκθαζε ζηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ζηελ ηζόηεηα επθαηξηώλ, απνηέιεζαλ θεληξηθέο 

θαηεπζπληήξηεο ηδέεο ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ 1964 (Π.Η.,1995), πνπ ελζσκαηψζεθαλ 

κεηαπνιηηεπηηθά ζηνλ λφκν1566/1985. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν ππνζηεξίρηεθε φηη 

ζεκειηψζεθε ε απνθέληξσζε κε ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ ηνπηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ 

εκπινθή ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζ' απηά (Siminou,2007). ηελ εηζε-

γεηηθή έθζεζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ ππνζηεξηδφηαλ φηη «ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψ-

ξαο ζην ζρήκα Τπνπξγείν – Ννκαξρίεο (δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο) – Δπαξρίεο (Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο) – ρνιηθή Μνλάδα έρεη έληνλεο απνζπγθεληξσηηθέο θαη απνθεληξσηηθέο 
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ηάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηα-

ρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο». πσο 

ππνζηεξίδεη ν Αλδξένπ(1996,ζ.4) : «Σειηθά ζεζκνζεηήζεθαλ φξγαλα κε ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ ε ιεη-

ηνπξγία δελ νινθιεξψζεθε πνηέ. Λεηηνχξγεζαλ κφλν εθείλα ηα αλαγθαία θαη παξαδνζηα-

θά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππήξμε κηα εθρψξεζε δηαρεηξηζηηθψλ αξ-

κνδηνηήησλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

θξαηψληαο ε θεληξηθή εμνπζία ην δηθαίσκα ηεο ηειηθήο απφθαζεο». Σα αηηήκαηα ηφζν 

ηνπ θιάδνπ ησλ δαζθάισλ, φζν θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη θνηλσληψλ, ηνπιάρηζηνλ 

ζε επίπεδν δηαθεξχμεσλ, ηθαλνπνηνχληαη θαη κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ ρνιηθψλ Δπη-

ηξνπψλ θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνπιίσλ, κε ηε ζπκκεηνρή ζε απηά αηφκσλ απφ ηνπο 

Γήκνπο, εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ. Σν αίηεκα ησλ δαζθάισλ γηα 

νπζηαζηηθή επηκφξθσζε θαη θαζνδήγεζε πινπνηείηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ Δπηζεσξεηή, ηελ εηζαγσγή ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ(1982), ηε ζχζηαζε ησλ Πε-

ξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ (Π.Δ.Κ.) θαζψο θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ πνπ είρε ζπζηαζεί ήδε απφ ην 1964, ελψ ζεζκνζεηείηαη θαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ κε ηελ ελδπ-

λάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

Δίλαη ε απαξρή κηαο απνθεληξσηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ ζπλδεφηαλ κε ηε δηνηθεηη-

θή αλαδηάξζξσζε ηεο ρψξαο θαη ν νπνίνο είρε θχξην πξφηαγκα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ 

ησλ δνκψλ ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θξπθή επηδίσμε ηε δεκηνπξγία λέσλ – ή κάιινλ 

ηελ αλαηξνπή παιαηφηεξσλ – πνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, κε ηελ α-

λαβάζκηζε ησλ επί καθξφλ παξαγθσληζκέλσλ Ο.Σ.Α.( Καηζαξφο,2008).Ο εθδεκνθξα-

ηηζκφο ζα γηλφηαλ πξάμε κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ κέζσ ησλ νξγάλσλ 

ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπ-

ζεο (Καηζαξφο,2007), αιιά θαη κε ηελ παξαρψξεζε ελφο βαζκνχ «απηνηέιεηαο» ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο λα ξπζκίζνπλ έλα κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπο 

(Παπαθσλζηαληίλνπ,2012). 

Ο λφκνο 1566 παξφηη ηθαλνπνηνχζε αξθεηά απφ ηα αηηήκαηα ησλ δήκσλ γηα κε-

γαιχηεξε ζπκκεηνρή, ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα πεξηζζφηεξε «θσλή», θαη ησλ δαζθάισλ 

γηα ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο, δέρηεθε αξθεηή θξηηηθή, ηφζν απφ ηνπο παξαπάλσ 

φζν θαη απφ αλαιπηέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζεζκνζέηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

ζε πνιιά επίπεδα πξνζέδσζε κηα επίθαζε απνθέληξσζεο, εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ιατ-

θήο ζπκκεηνρήο, αιιά ζηελ πξάμε εληάρζεθε ζηελ ίδηα, ζπγθεληξσηηθή ινγηθή, αθνχ 

ηα φξγαλα απηά επηβιήζεθαλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ζηελ νπνία δφζεθε ε απνθα-
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ζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, ηνπο δφζεθε ξφινο ζπκ-

βνπιεπηηθφο θαη φρη απνθαζηζηηθφο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ιφγν ζηε δηακφξθσ-

ζε ηεο θαηεχζπλζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγί-

αο ηνπ ζρνιείνπ (Ννχηζνο,1986 ζην Καηζαξφο, 2008) ή φπσο αλαθέξεη ν Καηζα-

ξφο(2006,ζ.5) : «ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε αιιά θαη θνηλσληθνί θνξείο, θαηέζηεζαλ κελ 

ζπκκέηνρνη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά γηα ζέκαηα 

ήζζνλνο ζεκαζίαο φπσο ε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ηα θπιηθεία ηα νπνία δελ έ-

ρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο (αλαιπηηθφ πξφγξακκα θ.ά.)» θαη επηπξφ-

ζζεηα ρσξίο λα εμαζθαιηζηνχλ πεξηζζφηεξα θνλδχιηα γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο λέεο 

αξκνδηφηεηεο. Ο Μαπξνγηψξγνο ππνζηήξηδε φηη νη αξκνδηφηεηεο πνπ παξαρσξήζεθαλ 

φκσο ζηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα ήηαλ θπξίσο δηαρεηξηζηηθνχ ηχπνπ, ηε ζηηγκή πνπ ε θε-

ληξηθή εμνπζία δηαηήξεζε ην ζχλνιν ησλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη φηη ζηνλ 

λφκν πεξίζζεπε ε ξεηνξηθή ζπκκεηνρήο θαη ήηαλ επίθαζε απνθέληξσζεο (Μαπξνγηψξ-

γνο,1990 ζην Κνληνγηάλλε,2014) ελψ νη Αλδξένπ θαη Παπαθσλζηαληίλνπ ζπλνκνιν-

γνχλ φηη παξά ηελ απνθεληξσηηθή ξεηνξηθή ηνπ λφκνπ θαη παξά ηελ πξνψζεζε αξθε-

ηψλ αιιαγψλ, «ε ζηφρεπζε δελ ήηαλ ε απνθέληξσζε, αιιά ε εθαξκνγή κηαο νκνηφκνξθεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα απέθεπγε απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη ε νπνία εληζρπφηαλ κε ηελ επίθιεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε απηήο ηεο νκνηνκνξθίαο» (Αλδξένπ, Παπαθσλζηαληίλνπ,1990 ζην 

Κνληνγηάλλε,2014,ζ.51) θαη πσο «ζηελ πξάμε αληηθαηαζηάζεθαλ ν ζπγθεληξσηηζκφο θαη 

ε ηεξαξρία ησλ πξνζψπσλ κε ην ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηελ ηεξαξρία ησλ ζπκβνπιίσλ» 

(Αλδξένπ θαη Παπαθσλζηαληίλνπ,1990 ζην Καηζαξφο, 2008,ζ.15). 

Μεηά ην λνκνζέηεκα 1566/1985, θάησ απφ ηηο ζπρλέο εηζεγήζεηο εμσρψξησλ νξ-

γαληζκψλ θαη ηηο πηέζεηο ησλ νκάδσλ πνπ ελδηαθέξνληαη ή είραλ ζπκθέξνληα ζην ζέκα 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζηαρπνινγνχληαη πιείζηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επαγγειίδνληαη 

ηελ απνθέληξσζε αιιά ζηελ πξάμε δηαηεξνχλ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. πσο επηζεκαίλεη ν Παπαθσλζηαληίλνπ (2007,ζ.8) : «Σν ει-

ιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπσο είλαη ζήκεξα, νξγαλψζεθε, αλαπηχρζεθε θαη εμειί-

ρζεθε κέζα απφ κηα ηδηφκνξθε ζπκκαρία ηνπ θξάηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνθιείν-

ληαο νπζηαζηηθά, παξά ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο ηνπ 1985, ηνπο γνλείο θαη ηνπο άιινπο θνη-

λσληθνχο εηαίξνπο απφ ηε δηνίθεζε κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί κέζα απφ έλα απζηεξφ 

γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ην εληαίν ηεο δηνίθεζεο  θαη ε νκνηνγέ-

λεηα ζηελ παξνρή δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη, νπζηαζηηθά, αλ απηφ 

κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.» 
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Μεηά απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα λφκν, νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ θπβεξ-

λήζεσλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2010 είραλ πνηθίιεο ζηνρεχζεηο, κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηηο 

απνθεληξσηηθέο ηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο δηακνξθψλνπλ σο εθείλν ην ρξν-

ληθφ ζεκείν (εθδεκνθξαηηζκφ, ζπκκεηνρή, ηζφηεηα). Καηά ζεηξά αλαθέξνληαη ν 

Ν.2043/1992 «Δπνπηεία θαη δηνίθεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαί-

δεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν Ν.2817/2000 θαη ν Ν.2986/2002 κε ηνπο νπνίνπο εηζά-

γνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο νη ζεζκνί ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθ-

παίδεπζεο θαη ησλ Αλψηαησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ θαζψο θαη ν Ν.3389/2005 

κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηνχληαη νη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα γηα ηελ αλέ-

γεξζε, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ζρνιηθψλ θηεξίσλ απφ ηδηψηεο κε ζπγρξεκαηνδφ-

ηεζε ηνπ Γεκνζίνπ. πσο ηνλίδεη ν Παπαθσλζηαληίλνπ (2007,ζ.7) απφ ηα παξαπάλσ 

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηα έρνπλ νδεγήζεη «ζε έλα ηδηφ-

κνξθν κνληέιν απνζπγθέληξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, γηαηί  ε κείσζε ηεο θάζεηεο εμάξηεζεο 

ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή, ζηνηρείν απηνηέιεηαο ησλ 

ζρνιείσλ, δελ ζπλνδεχηεθε απφ κηα δπλαηή νξηδφληηα ελζσκάησζε ζηελ ηνπηθή θνηλφηε-

ηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη άιισλ κειψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηαπηφρξνλε αληηζηνίρηζή ηεο ζηε 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ»  

Με ηε ζεηξά ηνπο ε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο (ΓΟΔ) θαη ε Οκνζπνλδία 

Λεηηνπξγνχλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ) ηελ άλνημε ηνπ 1995 ππνζηήξηδαλ φηη «ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ήδε απνθεληξσκέλν ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο σο 

πξνο ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξκνδηφηεηεο» ελψ δεηά ηελ απνθέληξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε αίηεκα λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξν-

γξακκάησλ νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ε ηνπηθή ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο θαη λα ζπλδέε-

ηαη ην ζρνιείν κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Έθαλαλ επίζεο ζαθέο φηη «ν θιάδνο δελ 

δηαπξαγκαηεχεηαη κνξθέο απνθέληξσζεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα πιήμνπλ ην δεκφζην θαη 

εληαίν ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηελ παηδαγσγηθή ειεπζεξία θαη απηνλνκία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα ηνλ πνδεγεηήζεη κε ζρέζεηο εμάξηεζεο θαη ππνηέιεηαο απφ ηελ 

ηνπηθή ή λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε». Βαζηθά ζηνηρεία ελφο δσληαλνχ θαη αληηγξαθεην-

θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζεσξνχλ φηη είλαη ν θνηλσληθφο έιεγ-

ρνο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηη-

θήο, ελψ επηζεκαίλνπλ φηη «ε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί ην θχηηαξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
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ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν» (ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ ζην Αλδξένπ 1996,ζ.2). 

Οη δηαθεξχμεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ήξζαλ σο απάληεζε ζηνπο πνιηηη-

θνχο πξντζηάκελνχο ηνπο, πνπ παξαηεξνχζαλ φηη «ηα θαηαζιηπηηθά γξαθεηνθξαηηθά 

ζρήκαηα ηνπ θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ε ηαχηηζε ηεο θξαηηθήο κεραλήο κε ηελ παη-

δεία πλίγεη πξσηνβνπιίεο, νξίδνληεο θαη δπλαηφηεηεο» θαη φηη «ε απνθέληξσζε είλαη ίζσο 

κηα ηειεπηαία επθαηξία λα δψζεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην ζχγρξνλν πξνζαλαηνιηζκφ, 

ηελ επειημία» (Οκηιία Γ. Παπαλδξένπ ζηε Βνπιή ηελ 20/3/1995, ζην Κάηζηθαο,2016). 

Απνθαιχπηεηαη φηη νη επηδηψμεηο ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ – εθηειεζηψλ ηεο εθπαη-

δεπηηθήο πνιηηηθήο (εθπαηδεπηηθψλ) θαη ησλ δηακνξθσηψλ ηεο (πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

ρψξαο) δελ ηαπηίδνληαη, ελψ πνιιέο θνξέο έξρνληαη ζε επζεία αληηπαξάζεζε.  

3.4. Η δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε ηελ δεθαεηία 2010-2019 

Ζ έληαζε αλάκεζα ζηα επηρεηξήκαηα θαη ηε ζηφρεπζε ησλ δχν αξρίδεη λα γίλεηαη εκθα-

λέζηεξε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000-2010. Έρεη ήδε απφ ην 1997 ςεθηζηεί ν λφ-

κνο γηα ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο θαη ηνλ δεχηεξν βαζκφ απηνδηνίθεζεο (Ν. 

2539/1997) θαη ην 2010 ςεθίδεηαη ν Ν.3852/2010 πνπ δηακνξθψλεη ην λέν ράξηε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ρψξαο (γλσζηφο σο ρέδην «Καιιηθξάηεο»). ρεδφλ 

ηαπηφρξνλα ελζθήπηεη ζηε ρψξα ε ρξεκαην – νηθνλνκηθή θξίζε, ν θνηλσληθφο απηνκα-

ηηζκφο γίλεηαη εξγαιείν ζηε δηάζεζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ε εθπαίδεπζε γίλεηαη πεδίν 

ζπγθξνχζεσλ. Απφ ηε κηα νη δπζαξεζηεκέλνη γνλείο αλαδεηνχλ ηξφπν παξέκβαζεο ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα, απφ ηελ άιιε νη θπβεξλήζεηο ςάρλνπλ άιινζη γηα ηηο θαθέο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ έιιεη-

ςε αμηνιφγεζεο θαη ινγνδνζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Με ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ Απξίιε ηνπ 2011, δεηείηαη απφ ηνπο πνιίηεο λα 

εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζε 8 εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ πν-

ιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ΠδΒΜΘ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε 

ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο, ηελ ελνπνίεζή ηνπο ή 

ηε ζχζηαζε λέσλ, κε ηα λέα θαζήθνληα ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απην-

λνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. (Τ.Π.δ.Β.Μ.Θ.,2011) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ πξφηαζε ηνπ ζρεδίνπ «Πξψηα ν Μαζεηήο – Πξψηα ε ρνιηθή 

Μνλάδα, Νέα Γηνίθεζε γηα ην Νέν ρνιείν», θαη ζηε ζπλέρεηα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ 

ηνπ Ν.3848/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - Καζηέξσζε θαλφλσλ 

αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». (Παξεκπηπηφλησο 

ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο έρεη ππνζηεί έθηνηε ζπκπιεξψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαξγήζεηο 

άξζξσλ ζε 19 λφκνπο, αιιά είλαη ελ ηζρχ) 
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Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 3848, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο απνθέ-

ληξσζεο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξνσζνχληαη ε απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ, ν ζπληνληζκφο αλάκε-

ζα ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθπαίδεπζεο, ε απιή θαη επέιηθηε δηνηθεηηθή δνκή, κέζσ 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ζηειερψλ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο εμνηθν-

λφκεζεο πφξσλ, φπσο ζεκεηψλεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, θαη ζην ελεκε-

ξσηηθφ ζεκείσκα πνπ ηνλ ζπλνδεχεη (Τ.Π.δ.Β.Μ.Θ.,2010, Τ.Π.δ.Β.Μ.Θ.,2011). Αμην-

ζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ηεο έθζεζεο ζηελ απηνλνκία γηα πξψηε θνξά ζε αληίζηνηρν 

λνκνπαξαζθεπαζηηθφ έγγξαθν, ρσξίο λα αλαιχεηαη θαη λα ππεηζέξρεηαη ζε ιεπηνκέξεη-

εο σο πξνο ηα πεδία εθαξκνγήο ηεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο. Κε-

ληξηθφ ζεκείν ηνπ λφκνπ θαη ηξηψλ λνκνζεηεκάησλ πνπ έπνληαη (Δγθχθιηνο Γ1/37100/ 

31-03-2010, Τπνπξγηθή Απφθαζε 15/03/2013, Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 152/5-11-2013) 

είλαη ε απηφ – αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, δηαδηθαζία πνπ απφ ην θξάηνο ζεσξήζεθε απνθεληξσηηθφ κέηξν, κέηξν εθδεκν-

θξαηηζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ θνηλσλία ε ιχζε γηα 

ην «ρξφλην» πξφβιεκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ελψ απφ ηνλ θφζκν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαηεγνξήζεθε φηη είρε ηηκσξεηηθφ θαη εθδηθεηηθφ ραξαθηήξα. 

Ζ απνθέληξσζε ζπλερίζηεθε θαη ζε επίπεδν δνκψλ αθνχ, φπσο αλαθέξζεθε πξηλ, 

ζηφρνο ήηαλ ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηιέρζε-

θε ε θαηάξγεζε ησλ Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ 

ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή δνκή ηεο ρψξαο (λνκνί) θαη ε ζπγ-

ρψλεπζε ζρνιείσλ ζην πιαίζην ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξψηνπ βαζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (δήκνη), κέηξν πνπ θηλείηαη πεξηζζφηεξν ζε επαλαζπγθεληξσηηθή ηξνρηά 

παξά κε απνθεληξσηηθή δηάζεζε (Φάιθα,2017). ηελ ίδηα πνξεία επαλαζπγθέληξσζεο 

κπνξεί λα θηλείηαη θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ ζρνιηθψλ ελνηή-

ησλ(Τ.Π.δ.Β.Μ.Θ.,2011) πνπ φκσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ ΟΟΑ ζηηο ηειεπηαίεο εθζέ-

ζεηο γηα ηε ρψξα καο (ΟΟΑ,2011,OECD,2011, OECD,2017, OECD,2018) θαη ε ελν-

πνίεζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Αληίζεηα, ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο απνθέληξσζεο ε 

ζεζκνζέηεζε πκβνπιίνπ ρνιηθήο Κνηλφηεηαο, πνπ ζηνηρεηνζεηεί ελδπλάκσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη πεξεηαίξσ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο(Τ.Π.δ.Β.Μ.Θ.,2011). 

Ζ πνιηηηθή αιιαγή κεηά ην 2015, έθεξε θάπνηεο αιιαγέο ηφζν σο πξνο ηε ξεην-

ξηθή πεξί απνθέληξσζεο, φζν θαη σο πξνο ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή. Αθφκε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθζέζεσλ ηνπ ΟΟΑ κεηαηνπίζηεθε ειαθξψο, θαη ελψ ζηηο εθζέζεηο 

ηνπ 2011 ππεξζεκάηηδαλ ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο, ινγνδνζίαο θαη ζπξξίθλσζεο ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο εθζέζεηο ηνπ 2017 θαη 2018 ε εζηίαζε έγηλε ζηελ παηδαγσ-
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γηθή απηνλνκία, ζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ζηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ θα-

ιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν δηεπζπληήο. Αιιά θαη ν ηφλνο ζηε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ 

– εηζεγήζεσλ έπαςε λα είρε ραξαθηεξηζηηθά απαίηεζεο θαη πεξηνξίζηεθε ζε λνπζεζίεο 

θαη ζπκβνπιέο. 

Παξφι’ απηά ε ελζσκάησζε ησλ ζπκβνπιψλ απηψλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

απνηππψζεθε κε ηνλ λφκν 4547/2018 «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» κε ηνλ νπνίν φ-

πσο αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ αλαδηνξγαλψλνληαη νη δνκέο ππνζηήξημεο, αλαβαζκί-

δεηαη ν ξφινο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη εμνξζνινγίδεηαη – 

θπξίσο κέζσ ζπγρσλεχζεσλ – ην πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηηο δνκέο. ηελ αηηηνινγη-

θή έθζεζε ηνπ λφκνπ ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εληζρχεηαη «ε παηδαγσγηθή 

απηνλνκία θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, µε ηελ παξάιιειε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κεηαμχ 

ηνπο, ε νπνία επηηπγράλεηαη µε ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφ-

λησλ θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ νκάδσλ ζρνιείσλ». (Τ.Π.Δ.Θ.,2018,ζ.1), ελψ αληίζηνη-

ρε δηαηχπσζε ππήξρε θαη ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Διιεληθήο Βνπιήο : «κε ηελ παξνχζα πξφηαζε δνκνχληαη, πξνάγνληαη θαη εληζρχνληαη ε 

Παηδαγσγηθή Απηνλνκία ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, κε ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ»(Γ.Δ.Μ.Τ.Β.,2016,ζ.4). Σν έ-

δαθνο είρε πξνεηνηκαζηεί απφ ηελ Δλδηάκεζε Έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Δζληθνχ θαη Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία, ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, ζηελ νπνία 

ηνλίδεηαη : «ε αλάγθε ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ 

θάζε βαζκίδαο κέζσ ηεο αλαξξχζκηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε (παηδαγσ-

γηθή απηνλνκία)» (Ληάθνο, 2016,ζ.1), ηελ νπνία επαλαπξνζδηνξίδεη θαη σο απηνλνκία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ έλα αζθπθηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακ-

κα πνπ δελ ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο, δηαθνξνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο 

ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, θαη σο απηνλνκία ηνπ καζεηή/-ηξηαο θαη σο απηνλνκία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα επηηξέπεη ζηελ θνηλφηεηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ απηνξξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (Ληάθνο, 

2016). ηελ έθζεζε επηζεκαίλεηαη βέβαηα ε αλάγθε «πηνζέηεζεο ελφο Δζληθνχ ρνιηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θηι., ελψ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηερληθψλ δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, κε ην Τ-
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πνπξγείν Παηδείαο λα ζέηεη ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη θαλφλεο».(φ.π.,ζ2) ηελ παξνπζία-

ζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ δηαιφγνπ πνπ έιαβε ρψξα πξηλ ηελ θαηάζεζε ηνπ Ν.4547 ηνλί-

δεηαη φηη «Απηνλνκία, αλάιεςε ηεο επζχλεο θαη ινγνδνζία είλαη ηα πξναπαηηνχκελα ψζηε 

λα κπνξέζεη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα λα πξνεηνηκαζηεί γηα λα αλνηρηεί ζηα λέα α-

ραξηνγξάθεηα πειάγε ησλ κεγάισλ αιιαγψλ θαη αλαηξνπψλ ηεο επνρήο καο». ελψ απα-

ξαίηεηε είλαη θαη ε αλνηθηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία (Δ.Δ.Κ.Γ.Π.,2016,ζ.4-5). 

Αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν πξνζέζεσλ θαη δηαθεξχμεσλ, κία 

ηαχηηζε ησλ λνκνζεηεκάησλ, ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ κε ηα ηδεψδε ηεο α-

πνθέληξσζεο θαη ηδίσο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο φπσο απηά εθθξάδνληαη θαη απνηππψ-

λνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία : ζπκκεηνρή, εθδεκνθξαηηζκφο, ζπλεξγαζία, επειημία 

αιιά θαη θνηλφ ππξεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, αμηνιφγεζε – απνηίκεζε θαη ινγνδνζί-

α. Απφ ηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηα ειιεληθά λνκηθά θείκελα απνπζηάδνπλ ε 

έκθαζε ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα, αλ θαη ε πηνζέηεζε θνηλψλ πξνγξακκάησλ ζπνπ-

δψλ ππνλνεί ηελ αλεζπρία ησλ δηακνξθσηψλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, νη δηαρεηξηζηη-

θέο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Γηεπζπληή (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, εξγαζηαθφ θα-

ζεζηψο εθπαηδεπηηθψλ) αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο γνλετθήο επηινγήο ζρνιείνπ.  

Δηδηθφηεξα ε ηειεπηαία παξάκεηξνο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο απνηειεί θαη πεδίν 

ηδενινγηθήο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηελ αξηζηεξά πνπ ηζρπξίδεηαη φηη κε ηελ εθαξ-

κνγή ηεο επηινγήο ζρνιείνπ θαηαζηξαηεγείηαη ε ηζφηεηα θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

ππνλνκεχεηαη θαη ν εμηζνξξνπεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απνδνκείηαη ν 

δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ηε δεμηά πνπ ππεξαζπίδεηαη ηελ ειεπζεξία 

επηινγήο σο αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη ζεκειηψδε αξρή ηεο δεκνθξαηίαο. 

Βέβαηα, ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηηο θηιειεχζεξεο απφςεηο είλαη φηη ζε ηνκείο ηεο εθ-

παίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο επηινγήο (Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί), 

νχηε ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ αλαβαζκίζηεθε, νχηε ν δσξεάλ ραξαθηήξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο δηαθπιάρζεθε. Ζ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνππνληψλ (vouchers) πνπ 

είλαη δηαδεδνκέλε ζε αξθεηέο ρψξεο κε απνθεληξσκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ππν-

θξχπηεη θαη ηε δηάζεζε ηνπ θξάηνπο λα απνζπξζεί απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο παηδείαο, 

κε απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ αιιά θαη 

ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, απηήο πνπ ζεσξεηηθφο ζηφρνο ήηαλ ε 

βειηίσζε. 

Έηζη, απφ ηε κηα ε θπβέξλεζε λνκνζεηεί γηα ηελ παηδαγσγηθή απηνλνκία, ηελ δη-

νηθεηηθή απηνλνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, εμσζηξέθεηα, ζπλεξγαζία, επειημία, δηαθνξεηηθφηεηα, ζπ-

κπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, απηνλνκία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη δεκνθξαηηθφ 
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πιαίζην δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγίαο κε έκθαζε ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, αιιά πξνηεί-

λεη θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζεζκνχ ηεο απηφ – αμηνιφγεζεο κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθα-

ζε 1816 /ΓΓ4-11/01/2019 «Πξνγξακκαηηζκφο θαη Απνηίκεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξ-

γνπ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ»(Τ.Π.Δ.Θ.,2019). Απφ ηελ άιιε, ε θεληξνδεμηά παξάηαμε 

δηά ηνπ αξρεγνχ ηεο, θηλείηαη ζε λενθηιειεχζεξα κνλνπάηηα θαη αλαδεηά «έλα πιαίζην 

παξεκβάζεσλ πνπ ζα απειεπζεξψζνπλ ηα ζρνιεία απφ ηνλ αζθπθηηθφ θξαηηθφ έιεγρν θαη 

ζα δψζνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο επηινγήο ζηνπο γνλείο αιιά θαη πεξηζζφηεξν πεδίν 

απηνλνκίαο ζηνπο δαζθάινπο, ζηνπο δηεπζπληέο γηα λα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφ-

ηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πνπ παξέρνπλ ζηα παηδηά» (Μεηζνηάθεο 09/2016) 

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/121935/kouponia-ekpaidefsis-proteinei-

o-kyr-mitsotakis) δηεθδηθεί «απηφλνκα θαη δεκηνπξγηθά ζρνιεία. Με ειεπζεξία ζηελ νξ-

γάλσζε, ηε δηαρείξηζε πφξσλ, ηελ επηινγή δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αιιά θαη ειεπζεξία 

ζηελ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζηελ επηινγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Με αμην-

ιφγεζε παληνχ».(09/2017) http://www.efsyn.gr/arthro/idiotikopoiisi-orama-mitsotaki-

gia-tin-paideia) θαη επαλαιακβάλεη φηη «ε Παηδεία καο έρεη αλάγθε απφ πην απηφλνκα 

θαη δεκηνπξγηθά ζρνιεία. Με πνιχ κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηελ νξγάλσζε, ηε δηαρείξηζε 

πφξσλ, ηελ επηινγή δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Να 

μεθχγνπκε επηηέινπο απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο. Με αμηνιφγεζε πα-

ληνχ...». (09/2018) https://www.protothema.gr/politics/article/821259/mitsotakis-apo-ti-

deth-gennaies-meioseis-foron-kai-eisforon-metra-gia-tin-anaptuxi/) . ηαζεξά δηαθε-

ξχηηεη ηελ αλάγθε «γηα ειεχζεξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ειεχζεξα ζρνιεία πνπ ζα κπν-

ξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

κεγαιχηεξε επζχλε ζηνπο δηεπζπληέο νη νπνίνη ζα αμηνινγνχληαη αιιά ζα επηβξαβεχνληαη 

γηα ην απνηέιεζκα ην νπνίν ζα θέξλνπλ» (06/2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=W6OrWcLJrWQ (44:20),απνζησπψληαο ηη κέιιεη 

γελέζζαη κε ηα ζρνιεία πνπ δελ ζα θέξλνπλ απνηειέζκαηα. 

ηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα, πξνσζψληαο ηε δηθή 

ηνπο αηδέληα, επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη θνξείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλν-

κηθήο δσήο. Οη απφςεηο ηνπο γηα ην ζρνιείν απνηππψλνληαη ζηηο εθζέζεηο ηνπο πνπ, πα-

ξφηη εζηηαζκέλνη ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία, έρνπλ ελδηαθέξνλ. Ο ΔΒ ζε έθζεζή ηνπ ην 

2017 παξαηεξεί πσο «ε ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε γηα ην Διιεληθφ ζρνιείν ζήκεξα ελην-

πίδεηαη ζηελ απνθέληξσζε απφ ηελ αζθπρηηθή κηθξν-δηνίθεζε πνπ επηβάιιεη ην Τπνπξ-

γείν, παξάιιεια κε ηελ εδξαίσζε ησλ δνκψλ εθείλσλ δηνίθεζεο θαη αμηνιφγεζεο ζε φια 

ηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε απηή ηελ απηνλνκία λα νδεγήζεη ζην επη-

ζπκεηφ απνηέιεζκα, κφλν ζην βαζκφ πνπ παξάιιεια ππάξρεη ε απαηηνχκελε ηθαλφηεηα 

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/121935/kouponia-ekpaidefsis-proteinei-o-kyr-mitsotakis
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/121935/kouponia-ekpaidefsis-proteinei-o-kyr-mitsotakis
http://www.efsyn.gr/arthro/idiotikopoiisi-orama-mitsotaki-gia-tin-paideia
http://www.efsyn.gr/arthro/idiotikopoiisi-orama-mitsotaki-gia-tin-paideia
https://www.protothema.gr/politics/article/821259/mitsotakis-apo-ti-deth-gennaies-meioseis-foron-kai-eisforon-metra-gia-tin-anaptuxi/
https://www.protothema.gr/politics/article/821259/mitsotakis-apo-ti-deth-gennaies-meioseis-foron-kai-eisforon-metra-gia-tin-anaptuxi/
https://www.youtube.com/watch?v=W6OrWcLJrWQ
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δηνίθεζεο θαη έλαο κεραληζκφο απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο.», (Μαζνπξάθεο θ.ά.,2017, 

ζ.1) ελψ θαη ην ΗΟΒΔ ζε έθζεζή ηνπ ην 2018 αλαθέξεη πσο «ε απνθέληξσζε ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ε αιιαγή ησλ καζεηηθψλ ξνψλ εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηή-

καηνο απαηηνχλ ηελ ξηδηθή αιιαγή ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη επνπηείαο, θαη ηε ζπλερή 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. Απαηηεί δειαδή, ηε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ππ-

ξήλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζήο ηνπ.» απερψ-

ληαο ηηο ηδενινγηθέο εκκνλέο ησλ θνξέσλ ηνπο πεξί ηεο αλάγθεο χπαξμεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. (Βέηηαο&Γεκεηξφπνπινο,2018,ζ101)  

Ο εθπαηδεπηηθφο θφζκνο δε κέλεη ακέηνρνο ζηε ζπδήηεζε πεξί απνθέληξσζεο, 

αιιά δίλεη δηθαίσκα λα ζρνιηάδεηαη γηα κηθξν-ζπληερληαθά ζπκθέξνληα φηαλ εζηηάδεη 

ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ρξεζηκνπνηεί απνζηεσκέλν ιφγν θαη επη-

ρεηξήκαηα ηξηαθνληαεηίαο γηα λα αληηθξνχζεη ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο απηνλνκίαο. 

(ΓΟΔ, 2019) 

Σέινο, ν εθδεκνθξαηηζκφο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα εθπαηδεπ-

ηηθά δεηήκαηα άξρηζε άηππα κε ηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ηνπ 2011 θαη ηνπ 2016. Οη 

πνιίηεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνθέληξσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη νη απαληήζεηο ηνπο νκαδνπνηήζεθαλ θαη απνηέιεζαλ αληηθείκελν επε-

μεξγαζίαο απφ ηνπο ηζχλνληεο. αθψο κία ηέηνηα δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα απνηειεί 

ππμίδα γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο αλ πξψηα δελ δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία θαη ε ε-

γθπξφηεηα, αιιά εμίζνπ πηζαλή είλαη θαη ε αμηνπνίεζή ηεο απφ θπβεξλεηηθά ζηειέρε 

επηιεθηηθά ή σο πξνπέηαζκα θαη επίθαζε δεκνθξαηηθήο επαηζζεζίαο. 

ηε δηαβνχιεπζε ηνπ 2011, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γεηηλίαδαλ κε ηελ ε-

πηθξαηνχζα πνιηηηθή επηζπκία θαη ζηάζε θαη αλαδείθλπαλ ηελ ηάζε γηα εμάιεηςε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, πεξηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαθπ-

βέξλεζε, δηάρπζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Γήκνπο), ελίζρπ-

ζε ηεο απηνλνκίαο ησλ ζρνιείσλ – αθφκε θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ –, αλάγθε 

επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο αιιά θαη επαγγεικαηηζκφ ησλ ζηειερψλ θαη θπξίσο ησλ 

δηεπζπληψλ. (ΤΠδΒΜΘ,2011) ε απηήλ ηνπ 2016 νη πνιίηεο αλέδεημαλ ζέκαηα φπσο ε 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κε θαηάξγεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπ-

ζεο, ε απνθέληξσζε εμνπζηψλ ζε ηνπηθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε ζχλδεζε ζρνιείνπ – 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, ε απηνδηαρείξηζε – απηνξξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε α-

λάδεημε ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, αμηνιφγεζε 

ρσξίο ηηκσξεηηθή δηάζεζε κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηε-

ηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ καζεηψλ θαη γνλέσλ), Αλνηρηφ Πξφγξακκα πνπδψλ κε 
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ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη εκπινπηηζκφ ηνπ απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο αιιά 

θαη ε επειημία ζην πξφγξακκα, ε επηινγή εγρεηξηδίνπ, αιιά θαη ε πηνζέηεζε δηαγλσζηη-

θψλ αμηνινγήζεσλ (ζηελ Σξίηε θαη ηελ Έθηε δεκνηηθνχ), θαη δπλαηφηεηα επηινγήο 

ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο. (ΤΠΔΘ,2016) 

Ζ ζπδήηεζε γηα απνθεληξσηηθφ Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα έρεη καθξά 

ηζηνξία θαη αλ ζεαζεί ππφ πνιηηηθφ πξίζκα, εχθνια κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ θνηλσλη-

θή απαίηεζε γηα Γεκνθξαηία θαη ζπκκεηνρηθφηεηα, κηα πνπ ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

έρεη ζηνηρεία επηβνιήο, ειέγρνπ, πεξηνξηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ. Σν αίηεκα ηεο «απνθέ-

ληξσζεο» θαη ηεο «απηνδηνίθεζεο» ηεο εθπαίδεπζεο, σο ηε κεηαπνιίηεπζε, ζπλδεφηαλ 

κε ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ε-

ληφο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεξαξρηθνχ ζρήκαηνο, κε ηελ επηιν-

γή ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο θαη επνπηείαο απφ ηελ νηθεία βαζκίδα θαη κε ηελ εθ-

πξνζψπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα (θπξίσο ζηα Τπεξεζηαθά πκ-

βνχιηα). Καηά ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν νη απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ πηνζεηνχζαλ 

ηα δηνηθεηηθά ζπιινγηθά ζρήκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ ζπιινγηθψλ θνξέ-

σλ. Οπζηαζηηθά αηηνχζαλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ησλ ππαξρφλησλ 

ζρεκάησλ θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο πιεπξηθήο απηνλνκίαο ησλ ππνζπζηεκάησλ κε ζηφρν 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Αλδξένπ,1996).  

Με ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ, ε αλάγθε απνθέληξσζεο κεηνπζηψζεθε ζε απαίηεζε γηα κεηαβίβαζε ε-

μνπζίαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλα επίπεδν πνιχ θνληά ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο : είηε ζηνπο Γήκνπο, είηε θαη ζηα ίδηα ηα ζρνιεία. Ζ ηάζε πξνο 

ηε ζρνιηθή απηνλνκία, ελψ παγθνζκίσο ζπλεμεηάδεηαη κε πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ, 

ζηε ρψξα καο εζηηάζηεθε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ινγνδνζία, ή γηα λα είκαζηε αθξηβέ-

ζηεξνη ζηελ απνπζία ησλ, σο αηηηνινγία γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπ-

ζεο, αιιά θαη κε ηελ απφπεηξα απφζπξζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. 

Δπίζεο, νη θπβεξλήζεηο θαίλεηαη λα είλαη παξαθνινχζεκα ησλ εμσρψξησλ ζεζκψλ, εη-

ζάγνπλ απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία απηνλνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ εξκελεχνπλ ππφ ην 

ηδενινγηθφ ηνπο ππφβαζξν δηάθνξεο πηπρέο ηεο. Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θαηά ηελ 

πξνζθηιή ηεο ζπλήζεηα, αλαζεκαηίδεη θάζε απφπεηξα απνθεληξσηηθήο κεηαξξχζκηζεο, 

έρνληαο ην βιέκκα ζην ακαξησιφ παξειζφλ ηεο απζαηξεζίαο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη 

ηνπ επηζεσξεηηζκνχ, απνζηξέθνληάο ην απφ ην κέιινλ, αξλνχκελε λα κπεη ζε δηαδηθα-

ζία δηαβνχιεπζεο θαη ζπδήηεζεο θαη αξθνχκελε λα ππνδεηθλχεη φιεο ηηο αξλεηηθέο ε-

πηπηψζεηο ηεο απηνλνκίαο φπνπ απηή εθαξκφζηεθε, κε πηζαλφηεξε θαηάιεμε ηνλ αηθλη-

δηαζκφ ηεο απφ κία άθνκςε επηβνιή ηνπ απηφλνκνπ κνληέινπ δηνίθεζεο. 
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Κεθάιαην 4  

Η Έξεπλα 

 

4.1. Δηζαγσγή 

Οη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην παγθφζκην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη θαη ε ηάζε 

πνπ θαη ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη πξνο ηελ πηνζέηεζε πην απνθεληξσηηθψλ ζρεκά-

ησλ, ήηαλ ε αθνξκή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο. Ζ δηεξεχλεζε θαη ε αλαδήηεζε 

ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζην ζέκα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο απνηέιεζε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή θαη γηα λα απνηππσζνχλ απηέο πιεξέζηεξα, επηιέρζεθε ε 

πνηνηηθή έξεπλα κέζσ κε δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη αθνινπζήζεθε ε ζεκαηηθή α-

λάιπζε γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ. 

4.2. Λόγνη πνπ ππαγνξεύνπλ ηελ έξεπλα – θνπόο ηεο εξγαζίαο 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ρψξα καο, νπξαγφο ζε ζέκαηα απν-

θέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζχκθσλα ηφζν κε 

ηνπο εμσρψξηνπο παξαηεξεηέο, φζν θαη κε ηνπο ελ Διιάδη θνξείο θαη εξεπλεηέο/-ηξηεο, 

ζα πηεζηεί ή ζα δερζεί λνπζεζίεο πξνο ηελ πηνζέηεζε πην απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

κε ζηνηρεία ζρνιηθήο απηνλνκίαο. Δθηφο φκσο απφ ηηο δηάθνξεο εθζέζεηο πνπ απνηππψ-

λνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο ζπγθξηηηθέο κειέηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθν-

ξέο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απηψλ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ 

ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, θαη νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ ζρέζε απηφλνκνπ ζρνιείνπ – ζρνιη-

θήο επίδνζεο ή θαη ζηελ αλαληηζηνηρία θνλδπιίσλ – ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ, δελ π-

πάξρεη κία θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ε-

θαξκφζνπλ πνιηηηθέο πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία, ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ θαη ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ.  

θνπφο ινηπφλ ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ/-

ληξηψλ γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζηνλ ά-

μνλα ζπγθεληξσηηθφ - απνθεληξσκέλν, θαζψο θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπο γηα ηε δηαθαηλφ-

κελε αιιαγή πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία.  

4.3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζεσξείηαη φηη ζα εμππεξεηεζεί απφ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά ε-

ξσηήκαηα πνπ εμαθηηλψλνληαη ζηνπο εμήο ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο.  

ηνλ πξψην άμνλα δηεξεπλάηαη ε άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ σο πξνο ηελ 

παξνχζα δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλ ελζηεξλίδνληαη ηελ χπαξ-

με ζπγθεληξσηηζκνχ, ηα πξνβιήκαηα θαη νη ζηξεβιψζεηο πνπ δεκηνπξγεί θαη ηα πεδία 

πνπ παξνπζηάδνληαη αγθπιψζεηο θαη αξξπζκίεο ιφγσ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ. πγρξφλσο 
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εμεηάδεηαη θαη ε ζέζε ηνπο γηα ηηο έσο ηψξα απφπεηξεο απνθέληξσζεο θαη αλ απηέο ν-

δεγνχλ ζηε ζρνιηθή απηνλνκία. 

ηνλ δεχηεξν άμνλα δεηείηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηε κεηάβαζε 

ζηε ζρνιηθή απηνλνκία, ην κνληέιν ζρνιηθήο απηνλνκίαο πνπ ζεσξνχλ θαηάιιειν, 

ηνπο θνξείο πνπ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ησλ απηφλνκσλ ζρν-

ιείσλ θαη ηα πεδία ζηα νπνία δχλαληαη ηα ζρνιεία λα ιακβάλνπλ απηφλνκα απνθάζεηο. 

Δπίζεο θαινχληαη λα ζηαρπνινγήζνπλ δπλεηηθά νθέιε θαη πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ κηα ηέηνηα πνιηηηθή 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ, καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη θνηλσλίαο. 

Σέινο ζηνλ ηξίην άμνλα ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ηνπ εγέηε ηνπ απηφλνκνπ ζρν-

ιείνπ θαη πεξηγξάθεηαη ν λένο ηνπ/ηεο ξφινο, κέζσ ηεο παξαβνιήο ηνπ κε ηνλ ξφιν, ηα 

θαζήθνληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα. 

4.4. ρεδηαζκόο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

Σφζν ην ζέκα, φζν θαη ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη πξνθξίλνπλ ηελ 

πνηνηηθή έξεπλα σο θαηαιιειφηεξε, θαζψο απφ ηε κηα καο βνεζά λα δηεξεπλήζνπκε 

δεηήκαηα γηα ηα νπνία ε γλψζε πνπ δηαζέηνπκε είλαη πεληρξή ή ακθηζβεηνχκελε θαη λα 

αλαπηχμνπκε κηα πην ζχλζεηε, ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ηνπ ππφ δηεξεχλε-

ζε δεηήκαηνο (ζρνιηθή απηνλνκία) κε ηελ άκεζε επαθή κε ηα πξφζσπα ηεο έξεπλαο, 

θαηαγξάθνληαο ηηο ηζηνξίεο ηνπο, παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, εληνπίδνληαο 

ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηα πιαίζηα πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη, απφ ηελ άιιε πξνζθέξεη κηα 

κνλαδηθή εκπεηξία ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ βησκάησλ θαη ηεο ζπ-

κπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη επηηξέπεη ζηηο ηζηνξίεο θαη ηηο θσλέο 

ησλ «ππνθεηκέλσλ» λα αθνπζηνχλ θαη ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/-ηξηα λα θαηαλνήζεη ζε βά-

ζνο ηηο απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο (Ίζαξε&Πνπξθφο,2015). Δπίζεο πξνηηκάηαη ε 

πνηνηηθή έξεπλα γηαηί εδξάδεηαη ζηελ εξκελεπηηθή θηινζνθηθή παξάδνζε θαη έρεη έλαλ 

αλαθαηαζθεπαζηηθφ (reconstructive) ραξαθηήξα. Ο εξεπλεηήο αλαγλσξίδεη εθ ησλ πξν-

ηέξσλ φηη θάζε θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ θαιείηαη λα εμεηάζεη, είλαη πξνεξκελεπκέλν 

απφ ηα δξψληα ππνθείκελα πνπ ην βηψλνπλ θαη ην παξάγνπλ κε ηελ πξάμε ηνπο (Σζηψ-

ιεο, 2015). ηελ πεξίπησζή καο, ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν είλαη ν ζπγθεληξσηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πξνζπάζεηα κεηάβαζεο ζε έλα πιαί-

ζην ζρνιηθήο απηνλνκίαο, θαη σο εθ ηνχηνπ ν εξεπλεηήο νθείιεη λα δηεηζδχζεη θαη λα 

θαηαλνήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη Γηεπζπληέο/-ληξηεο βηψλνπλ ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε, λνεκαηνδνηνχλ θαη νξγαλψλνπλ ηε δξάζε ηνπο, θαηαλννχλ ηε ζέζε ηνπο 

εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπιένλ ηνλ ηξφ-
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πν πνπ θαληάδνληαη ηελ εθπαίδεπζε ζην απηφλνκν ζρνιείν θαη ηε ζέζε πνπ επηθπιάζ-

ζνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο εληφο απηνχ. 

Ωο εξεπλεηηθή ηερληθή επηιέγεηαη ε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ε νπνία ζχκθσλα 

κε ηνπο Cohen-Manion (1994) είλαη κία αλνηθηή θαηάζηαζε – ηθαλνπνηψληαο θαη ηελ 

αξρή ηεο αλνηθηφηεηαο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Σζηψιε (2014) απνηειεί ζεκειηψδε αξρή 

ηεο πνηνηηθήο δηεξεχλεζεο κε απμεκέλε ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο επειημίαο 

ηνπ ζπλεληεπθηή, ρσξίο φκσο λα είλαη ηπραία ππφζεζε. Με ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγη-

ζε επλνείηαη ε αλάδεημε λέσλ ζεκάησλ κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ, ηα νπνία δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί απφ ηνλ εξεπλεηή (Ίζαξε&Πνπξθφο,2015). 

Βέβαηα ν ξφινο ηνπ ζπλεληεπθηή δε ζα πεξηνξηζηεί ζηε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ αιιά ζα 

ιάβεη ηε κνξθή ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηνπ εκςπρσηή-«παξαθηλεηή» κε επαλαδηαηχπσζε 

εξσηήζεσλ, δηεπθξίληζε ακθίζεκσλ κεξψλ, παξάιεηςε εξσηήζεσλ ή δεκηνπξγία θαη-

λνχξησλ θαζψο θαη αιιαγή ζηε ζεηξά αλ ε ξνή ηεο ζπλέληεπμεο ην απαηηήζεη.  

Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή θαη δνκείηαη πάλσ ζηνπο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη γηα κε δν-

κεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ην γεληθφ πιαίζην ηνπ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο 

ζπλεληεπθηή – ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη ε ζπδήηεζε αλαπηχζζεηαη εληφο απηνχ 

(Robson, 1993), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά πεξίπησζε.  

4.5. ύλζεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

Οη ζπλεηεπμηαδφκελνη/-εο είλαη «κάρηκνη» εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε 

Γπηηθή Θεζζαινλίθε πνπ απηή ηε ζηηγκή εθηεινχλ ρξέε Γηεπζπληή/-ληξηαο. Πξφθεηηαη 

γηα έμη γπλαίθεο θαη επηά άλδξεο, κία εμ απηψλ ζε Γνκή Δηδηθήο Αγσγήο. ινη/-εο έ-

ρνπλ πεξηζζφηεξα απφ είθνζη ρξφληα δηδαθηηθήο πείξαο, ελψ έμη εμ’ επηψλ βξίζθνληαη 

ζε ζέζε επζχλεο πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρξφληα θαη νη ππφινηπνη/-εο επηά ιηγφηεξα απφ 

δέθα ρξφληα. ινη/εο είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ, δχν θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ, 

επηά θαηέρνπλ θαη δεχηεξν πηπρίν, ελψ έμη έρνπλ παξαθνινπζήζεη Γηεηή Μεηεθπαίδεπ-

ζε (Γηδαζθαιείν). Σέζζεξηο εθ ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ ζεηεχζεη θαη ζε άιινπ ηχπνπ 

ζέζεηο επζχλεο (Μέιε ΠΤΠΔ), επηά εμ απηψλ έρνπλ ή είραλ ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, 

ελψ ηξεηο έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα απηνδηνηθεηηθά δξψκελα ησλ δήκσλ ηνπο. 

Ζ επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έγηλε κε ηε 

κέζνδν ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Ο εξεπλεηήο αξρηθά επέιεμε νξηζκέλα άηνκα-θιεηδηά απφ 

ην ζχλνιν ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

ηα νπνία δηαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε γλψζε θαη ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε ψζηε λα 

ηνλ νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη άιισλ ππνςήθησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. ην δείγκα 

πνπ ηειηθά ζρεκαηίζηεθε, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άηνκα κε ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξε-
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ηηθά απφ απηά ησλ αξρηθψλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ (Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015). 

4.6. πιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

Ζ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ έιαβε ρψξα ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. Οη ζπλεληεχμεηο 

έιαβαλ ρψξα ζε ηνπνζεζία θαη ρξφλν πνπ ππνδείρζεθε απφ ηνπο ίδηνπο/-εο ηνπο/ηηο ζπ-

λεληεπμηαδφκελνπο/-εο, ζε ηειεθσληθή επαθή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ. Να 

ζεκεησζεί φηη ν εξεπλεηήο ήξζε ζε επαθή κε αθφκε ηξεηο δηεπζπληέο, νη νπνίνη πξνθα-

ζηδφκελνη θφξην εξγαζίαο αλέβαιιαλ δηαξθψο ηηο ζπλαληήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ κα-

ηαίσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε απφ 35 ιεπηά κέρξη 70 ιεπηά. Οη πε-

ξηζζφηεξεο δηήξθεζαλ πεξί ηα 45 ιεπηά, ρξφλνο πνπ αλαθεξφηαλ εμαξρήο ζηνπο/ζηηο 

εξσηψκελνπο σο ν πηζαλφο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζπδήηεζεο. Δθηφο απφ ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, νη κεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ελεκεξψλνληαλ κε θπιιάδην γηα ηνλ ηίηιν, ην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηνπο βαζηθνχο φξνπο πνπ έρξεδαλ 

δηεπθξηλίζεσλ. ηηο ζπλεληεχμεηο αθνινπζήζεθε ν νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ είρε θαηα-

ζθεπαζηεί απφ ηνλ εξεπλεηή βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, αιιά ε ζπδήηεζε 

έρεη ηε δηθή ηεο δπλακηθή θαη νδεγνχζε εξεπλεηή θαη εξσηψκελν/-ε. Οη εκπεηξίεο, ε 

γλψζε αιιά θαη ε ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ήηαλ ηα ζηνηρεία πνπ θαζφξηζαλ ην βάζνο 

ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ηε δηάξθεηά ηνπο. 

Οη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ, θαη κεηεγξάθεζαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγη-

ζηή ηνπ εξεπλεηή, φπνπ θαη ηεξνχληαη σο μερσξηζηά αξρεία ήρνπ(M4A). ηε ζπλέρεηα 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κεηεηξάπεζαλ ζε αξρεία θεηκέλνπ (word).Σα θείκελα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ππάξρνπλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζην ηέινο ηεο παξνχζαο. Γηα λα εμαζθαιη-

ζηεί ε αλσλπκία, ζηνπο/ζηηο ζπλεληεπμηαδφκελνπο/-εο δφζεθαλ θσδηθνί θαη ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ νλνκαζίεο απφ ην 1 σο ην 13, κε ην γξάκκα  λα αληηζηνηρεί ζηε ιέμε 

«πλεληεπμηαδφκελνο/-ε» θαη ηνπο αξηζκνχο 1-13 λα δίδνληαη ηπραία. 

4.7. Μέζνδνο Αλάιπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

Ζ αλάιπζε ηνπ ζπιιερζέληνο πιηθνχ μεθίλεζε ακέζσο κεηά θαη ηε ιήςε ηεο ηειεπηαί-

αο ζπλέληεπμεο. ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. 

Ζ επηινγή εθπνξεχζεθε απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ελδεί-

θλπηαη γηα άπεηξνπο εξεπλεηέο, θαζψο πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν ζηελ πνηνηηθή έξεπλα πνπ 

δηδάζθεη ζπζηεκαηηθά ηε κεραληθή ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο αλάιπζεο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε επξχηεξα ζεσξεηηθά ή ελλνην-

ινγηθά δεηήκαηα (Braun&Clarke,2012,Nowell et al.,2017). πσο ν Σζηψιεο επηζεκαί-

λεη, ε ζεκαηηθή αλάιπζε «επηρεηξεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα αληρλεχζεη, λα νξγαλψζεη 
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θαη θαηαλνήζεη πξφηππα λνήκαηνο («ζέκαηα») εληφο ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ θαη κε απ-

ηφλ ηνλ ηξφπν λα παξάζρεη γλσζηηθή πξφζβαζε ζε ζπιινγηθέο ζεκαζηνδνηήζεηο θαη ε-

κπεηξίεο.» (Σζηψιεο,2015,ζ.7). Δπηπιένλ, ε ζεκαηηθή αλάιπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ επ-

ειημία θαζψο δελ είλαη δεζκεπκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο ή επηζηεκνινγηθέο 

ζέζεηο θαη είλαη πεξηζζφηεξν κία αλαιπηηθή κέζνδνο παξά κηα κεζνδνινγία 

(Clarke&Braun,2014,Nowell et al.,2017). 

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε ήηαλ ν ζθνπφο ηεο έξεπ-

λαο, ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζηνλ άμνλα ζπγθεληξσηηθφ - απνθεληξσκέ-

λν, θαζψο θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπο γηα ηε δηαθαηλφκελε αιιαγή πξνο ηε ζρνιηθή απηνλν-

κία, ππνδείθλπε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, δηφηη κέζσ απηήο απνηππψλνληαη επθξηλέ-

ζηεξα νη αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εξσηψκελσλ, νη πεπνηζήζεηο ηνπο, νη πξνζδνθίεο 

θαη νη θφβνη ηνπο, κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπο απφ ηε ζεηεία ηνπο ζε ζέζεηο επζχλεο. 

Παξφι’ απηά, γλσξίδνληαο φηη ε ζεκαηηθή αλάιπζε δέρεηαη θξηηηθή σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επηζήκαλζε φηη ε θαζνδεγνχκελε απφ ηε 

ζεσξία, top-down θαηεχζπλζε ηεο θσδηθνπνίεζεο πεξηνξίδεηαη ζε κηα κεραληθή δηαδη-

θαζία αληηζηνίρηζεο ηκεκάησλ ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ κε έλα πξνδηακνξθσκέλν 

ζχζηεκα θαηεγνξηψλ ππνβαζκίδνληαο θάζε ζηνηρείν δεκηνπξγηθφηεηαο, επηλφεζεο θαη 

θαληαζίαο θαη ε δηαηκεκαηηθή ινγηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα ησλ δηαθν-

ξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ηεκαρίδνληαη θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα νξγαλψλνληαη κε βάζε 

έλα (εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλν ή ζηαδηαθά δηακνξθνχκελν) θνηλφ ζχζηεκα θσδί-

θσλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ, ελψ ε bottom-up θαηεχζπλζε θαη ε απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα παξάγεη αλαξίζκεηεο πεξηγξαθηθέο δηαπηζηψζεηο θαη νδεγεί 

ζηελ «αλαθάιπςε» άπεηξσλ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ, θαη αλαπηχζζνληαο 

«ζεσξεηηθή επαηζζεζία», ν εξεπλεηήο αθνινχζεζε ηελ απαγσγηθή κέζνδν αλάιπζεο 

(Σζηψιεο,2015). 

Πξνζέγγηζε ην εξεπλεηηθφ πεδίν κε έλα πξνθαηαξθηηθφ ελλνηνινγηθφ θαη ζεσξε-

ηηθφ πιαίζην, ην νπνίν κεηαζρεκαηίδεηαη θαη επεθηείλεηαη βάζεη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ. Ξεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο έρνληαο επηζθν-

πήζεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζπγθξνηήζεη κηα ζεηξά απφ ελλνηνινγηθά ζρήκαηα, 

θαηεγνξίεο ή ζέκαηα. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε, σζηφζν, ζηφρνο ηνπ δελ ήηαλ ε ηαμηλφ-

κεζε ησλ δεδνκέλσλ βάζεη απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα παξακέλεη ζηαζεξφ αιιά ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζρεκάησλ απηψλ ψζηε λα «εκπεδσζνχλ» ζηα δεδνκέλα θαη λα 

απνδψζνπλ ηηο λέεο παξακέηξνπο πνπ ζα αλαδείμεη ε αλάιπζε (Σζηψιεο,2015). Καηά 

ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθαλ ηα έμη βήκαηα πνπ πξνηείλνπλ 
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νη Clarke&Braun(2014). Ζ πξψηε θάζε ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο αθνξά εμνηθείσζε 

κε ηα δεδνκέλα. Ο εξεπλεηήο εμνηθεηψζεθε ζηελά κε ηα δεδνκέλα ηνπ, αθνχγνληαο 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηα ερεηηθά ληνθνπκέληα θαη δηαβάδνληαο ηα απνκαγλεηνθσ-

λεκέλα αξρεία επαλαιακβαλφκελεο θνξέο. Καηά ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο θξαηνχληαλ 

ζεκεηψζεηο, θαηαγξάθνληαλ αξρηθέο αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα 

θαη πηζαλά ζεκεία δηφδσλ γηα πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε.  

Καηά ηε δεχηεξε θάζε έγηλε ιεπηνκεξήο θαη ζπζηεκαηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ δε-

δνκέλσλ. Ζ θσδηθνπνίεζε αθνινχζεζε ηηο πξνζηαγέο ησλ Clarke&Braun(2014). Μεηά 

απφ επαλαιακβαλφκελεο θαη ελδειερείο αλαγλψζεηο εμήρζεζαλ θψδηθεο νη νπνίνη ήηαλ 

κεζηέο, πεξηεθηηθέο θξάζεηο πνπ πξνθαινχλ ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηνλ εξκελεπηηθφ θαθφ ηνπ εξεπλεηή. Δπεηδή ηα ζέκαηα αξρηθά αλαπηχζζνληαη απφ 

ηα θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα, νη θψδηθεο πξέπεη λα «ιεηηνπξγνχλ» αλεμάξηεηα απφ ηα 

δεδνκέλα θαη ν εξεπλεηήο νινθιήξσζε απηή ηε θάζε ζπγθεληξψλνληαο φινπο ηνπο 

θψδηθεο θαη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε θψδηθα. 

Γεκηνπξγήζεθαλ 120 θψδηθεο θαη απφ απηνχο επηρεηξήζεθε λα αλαδεηρζνχλ ηα 

ζέκαηα. Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζεκάησλ άξρηζε ζηελ ηξίηε θάζε κε ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζπλφινπ πηζαλψλ ή «ππνςήθησλ» ζεκάησλ. Οη θψδηθεο θαη ηα θσδηθνπνηεκέλα 

δεδνκέλα εμεηάζηεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νκνηφηεηαο θαη αιιειεπηθάιπςεο - κνξ-

θψλ ζεκαζηνινγηθνχ λνήκαηνο θαη / ή ππνθείκελσλ ελλνηψλ θαζψο θαη γηα ηελ εμεχξε-

ζε κνηίβσλ αλάκεζα ζηηο ζπλεληεχμεηο (Ίζαξε&Πνπξθφο,2015). Οη θψδηθεο ζπγθε-

ληξψζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ 16 ζέκαηα/ππνζέκαηα, απφ ηα ν-

πνία πξνέθπςαλ ηξία ππεξζέκαηα. Ο εξεπλεηήο πξνβιεκαηίζηεθε ζρεηηθά κε ηηο αιιε-

ιεπηδξάζεηο κεηαμχ δπλεηηθψλ ζεκάησλ. Σα ζέκαηα «ζπλεξγάζηεθαλ» γηα λα παξαζέ-

ζνπλ κηα πινχζηα θαη ζχλζεηε ηζηνξία ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, κηα η-

ζηνξία πνπ δελ αθνινχζεζε πηζηά ηελ ξνή ησλ ζπλεληεχμεσλ αιιά ηελ αιιεινπρία 

ησλ πξνο δηεξεχλεζε δεηεκάησλ (Braun&Clarke,2012). 

Ζ ηέηαξηε θάζε μεθηλά κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα θσδη-

θνπνηεκέλα δεδνκέλα γηα λα ειεγρζεί εάλ ππάξρεη θαιή «πξνζαξκνγή» κεηαμχ ησλ θαη 

λα δηαπηζησζεί αλ ηα ζέκαηα ιέλε κηα πεηζηηθή θαη ζπλεθηηθή ηζηνξία γηα ηα θσδηθν-

πνηεκέλα δεδνκέλα. Σα ζέκαηα θξίζεθε φηη «ιεηηνπξγνχλ» ζην επίπεδν ησλ θσδηθνπνη-

εκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ζρεκαηίδνπλ έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν. ην δεχηεξν επίπεδν απηήο 

ηεο θάζεο ν εξεπλεηήο πξνέβε ζε αλαζθφπεζε ησλ ζεκάησλ εληφο ηνπ πιήξνπο ζπλφ-

ινπ ησλ δεδνκέλσλ θαη απεθάλζε φηη απεηθνλίδνληαη ηα λνήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε νιφθιεξν ην εξεπλεηηθφ πιηθφ (Ίζαξε&Πνπξθφο,2015). 
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Οη δχν ηειηθέο θάζεηο πεξηειάκβαλαλ ηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ θαη ηελ νλνκαζία 

ησλ ζεκάησλ θαζψο θαη ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε, ε 

νπνία δνκήζεθε κε ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ ζπιιερζέληνο πιηθνχ κε ηελ εξεπ-

λεηηθή νπηηθή. 

4.8. Αλακελόκελα νθέιε 

αθψο θαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ επηδεηάηαη ε γελίθεπζε αιιά ε ζε βάζνο αλάιπζε 

ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξσηψκελσλ επί ελφο ζέκαηνο πνπ ελψ απν-

ηειεί κφληκν αληηθείκελν ησλ εθζέζεσλ ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ (ΟΟΑ, Παγθφ-

ζκηα Σξάπεδα, ΔΔ,) είηε κε ηε κνξθή ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο, είηε σο παξφηξπλζεο, 

είηε σο πίεζεο, απηφ ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί επαξθψο ζηε 

ζθαίξα ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ, ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν φθεινο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ηειεπηαίσλ, αιιά ελ δπλάκεη απνηειεί κία βάζε γηα επέ-

θηαζε ηεο ζπδήηεζεο θαη κε άιινπο θνξείο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη (ζηειέρε εθ-

παίδεπζεο, αθαδεκατθή – παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα) αιιά θαη κε θνξείο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ (δεκνηηθέο αξρέο, ζχιινγνη γνλέσλ) πνπ δηεθδηθνχλ ζπκκεηνρή θαη θσλή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα απηήο. 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί ν λένο ξφινο ηνπ/ηεο 

Γηεπζπληή/-ληξηαο ζε έλα πιαίζην ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε αλάινγεο ζέζεηο θαη ζα θιεζνχλ λα 

επηηειέζνπλ ηα λέα ηνπο θαζήθνληα φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηλνχξηα δνκή 

θαη ιεηηνπξγία. 

Σέινο, κε ηελ θαηάζεζε ησλ εκπεηξηψλ αλζξψπσλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ Δθπαίδεπ-

ζε απφ θαίξηεο ζέζεηο, αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζηελ επηθάλεηα ζεκεία πνπ δεκηνπξ-

γνχλ ζηξεβιψζεηο θαη παζνγέλεηεο ζην ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ίζσο 

εμαθνινπζήζνπλ λα πθίζηαληαη θαη ζην λέν δηνηθεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ ζρήκα, απηφ 

ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, θαζψο θαη ηξφπνη απηά λα αληηκεησπηζηνχλ. 
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Κεθάιαην 5 

Απνηειέζκαηα από ηελ Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

5.1.Δηζαγσγή  

ην παξφλ θεθάιαην αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηε κέ-

ζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Έηζη παξαηίζεληαη νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ αλά ζε-

καηηθφ άμνλα, αλαιχεηαη θαη εξκελεχεηαη ν ιφγνο ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα «ηζηνξία» 

ζρεηηθή κε ην ππφ εμέηαζε δήηεκα, ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο κεηά-

βαζεο ζε απηήλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηφζν γηα ηελ νκαιή κεηάβα-

ζε ζε θαζεζηψο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, φζν θαη ηε ζπλέρηζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζί-

αο επί ηνπ ζέκαηνο.  

5.2.Ο ζπγθεληξσηηζκόο  

Ωο πξνο ηνλ πξψην άμνλα ηεο έξεπλαο πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ παξνχζα δνκή ηνπ ειιε-

ληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππήξμε θαζνιηθή παξαδνρή πεξί ηνπ ζπγθεληξσηη-

θνχ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηαθνξνπνηήζεηο ππήξμαλ σο πξνο ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηα ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα θαη 

σο πξνο ηα εκπφδηα πνπ πξνθαιεί. Σέινο, δηρνγλσκία παξαηεξήζεθε ζην εάλ θαη θαηά 

πφζν απνηειεί δίρηπ πξνζηαζίαο θαη άιινζη, θαζψο θαη αλ νη κέρξη ηψξα απφπεηξεο α-

πνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο. 

Πίλαθαο Κσδηθνπνίεζεο 1  

Θεκαηηθή Καηεγνξία 1 : Ο ζπγθεληξσηηζκόο 

Θέκα/ππνζέκα: ηξεβιώζεηο θαη Πεξηνξηζκνί ηνπ πγθεληξσηηζκνύ  

Κώδηθεο Σπλεληεπμηαδόκελνη/-εο Σπρλόηεηα 

Γξαθεηνθξαηία 2,3,6,7,9,4,11 7 

Απψιεηα ρξφλνπ 3,4,9 3 

Απνπξνζαλαηνιηζκφο απφ ηελ παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο 

5,9,11,1,4 5 

Γπζθακςία 6,1,4 3 

Ηεξαξρία 2,12,11,13 4 

Άλσζελ εληνιέο 1,3,4,5,6,8,13 7 

Έμσζελ εληνιέο 9 1 

Ππξακίδα  7 1 

Αθξσηεξηαζκφο 3 1 

Γηαρείξηζε 1,4,11 3 
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Γηεθπεξαίσζε  11 1 

Γέζκεπζε  5,10,7 3 

Αδπλακία δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ 2,4,11,12 4 

Αδπλακία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο δξά-

ζεσλ 

8,12,9 3 

Τπνρξεκαηνδφηεζε  2,3,4,6,7,8, 

11,12 

8 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ σο ηξνρνπέδε 3,7,11,12 4 

Απνθιεηζκφο απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ 4,5,10,3 4 

5.2.1. ηξεβιώζεηο θαη πεξηνξηζκνί ηνπ πγθεληξσηηζκνύ 

πγθεληξσηηζκόο ζεκαίλεη Γξαθεηνθξαηία 

Οη πεξηζζφηεξνη/-εο ησλ εξσηεζέλησλ εζηίαζαλ ζηελ γξαθεηνθξαηία πνπ πεξηβάιιεη 

ηελ εθπαίδεπζε, θαη σο παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη σο έλαλ νξγαλσκέλν ζεζκφ, δηνη-

θεηηθά θαη νηθνλνκηθά ιεηηνπξγηθφ. Αξθεηνί/-έο αληηκεησπίδνπλ ηε γξαθεηνθξαηία σο 

ην θχξην πξφζθνκκα πνπ έρνπλ λα ππεξπεδήζνπλ ζην έξγν ηνπο θαη απηφ ην ζηνηρείν 

πνπ πξνζδίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα.  

αλ δηεπζχληξηα, κε έρεη δπζθνιέςεη ε γξαθεηνθξαηία πάξα πνιχ πνπ είλαη έλα θνκκάηη 

ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ. (2) 

Ναη, ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο δεκηνπξγεί πνιχ ςειή γξαθεηνθξαηία(3)  

Έρνπκε κηα… δπζθνιία ζην λα αληηκεησπίζνπκε φιν απηφλ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ θαη φιε 

απηή ηε γξαθεηνθξαηία πνπ ππάξρεη. (6) 

…αθψο θαη ηζρχεη, είλαη έλα ζπγθεληξσηηθφ γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα…(7) 

Κάπνηνη/-εο ζεσξνχλ ηε γξαθεηνθξαηία ελ δπλάκεη δηαζπαζηηθφ κεραληζκφ απφ 

ην έξγν πνπ ζεσξνχλ φηη θαη’ εμνρήλ νθείιεη λα επηηειεί έλαο/κία δηεπζπληήο/-ληξηα, 

απηφ ηεο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ηεο εκςχρσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ/-ηζζψλ: 

…. παξφια απηά δελ κπνξνχκε (λα ιεηηνπξγήζνπκε παηδαγσγηθά) ιφγσ ηνπ θφξηνπ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο πνπ δεκηνπξγεί απηφο ν ζπγθεληξσηηζκφο. (3) 

άπεηξε γξαθεηνθξαηία θαη αδπλακία ελαζρφιεζεο κε ην παηδαγσγηθφ θνκκάηη (4) 

ε γξαθεηνθξαηία είλαη πνιιή, θαη αθαηξείηαη νπζηαζηηθφο θαη ζεκαληηθφο ρξφλνο απφ ηελ 

πξαγκαηηθή δνπιεηά.(9) 

Πνιχ ζνβαξή ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ αδπλακία ησλ ζρν-

ιείσλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο, ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηνπο αιιά θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθα-

ζία βάζεη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Γε ιακβάλεη ππ‘ φςε  ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, πεξηβαιινληηθέο 

πνπ επηθξαηνχλ, είλαη θαζφλ. Άιιν νκνηνκνξθία, άιιν ηζφηεηα επθαηξηψλ.(5) 

…φιεο απηέο νη δηεπθξηληζηηθέο εγθχθιηνη παξφιν πνπ πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηφζν 

ηε γξαθεηνθξαηία, δελ θαηαιήγνπλ εθεί φπνπ φινη πξαγκαηηθά επηζπκνχκε.(8) 

… λα απνθαζίδεη κφλν ηνπ ην ζρνιείν νπφηε θαη απφ γξαθεηνθξαηία ζα απειεπζεξσλφ-

καζηαλ εκείο πάξα πνιχ, αιιά θαη θπζηθά ζα ιεηηνπξγνχζακε ζχκθσλα κε ηα δηθά καο 

δεδνκέλα θαη ζχκθσλα κε δηθά καο θξηηήξηα θαη φρη κε γεληθφηεηεο. (9) 
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ε φ,ηη αθνξά ηε γξαθεηνθξαηία… δελ έρνπκε εκείο πεξηζψξην λα θηλεζνχκε ζχκθσλα κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.(11) 

Δλδεηθηηθή ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ είλαη θαη ε 

απάληεζε πνπ ζεσξεί πσο «…ζίγνπξα είλαη θαιχηεξα κηαο ηέηνηαο κνξθήο ζρνιείν (ελ-

λνεί ην απηφλνκν), γηαηί ζα εληνπίζεη πην εχθνια ηα πξνβιήκαηα, ζα ηα αληηκεησπίζεη 

πνιχ πην εχθνια, θαη φρη λα εκπιαθεί ζε κία γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ ππάξρεη ηψ-

ξα»(12) θαη αθνξνχζε ηελ επθνιία ή κε, ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο πξν-

βιεκάησλ γλσζηηθνχ ή θνηλσληθνχ handicap. Δίλαη κία απάληεζε πνπ δελ πεξηνξίδεη ηε 

γξαθεηνθξαηία ζηηο εξγαζίεο γξαθείνπ πνπ θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη ν/ε δηεπζπληήο/-

ληξηα, αιιά επεθηείλεη ηνλ ζπγθεληξσηηθφ γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηηο ζρέζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο ππφινηπεο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλίδνληαο ηελ επίπησζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ κεηνλεμηψλ. Αλάινγεο 

ήηαλ θαη νη απαληήζεηο «Θεσξψ ινηπφλ φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, φρη φηη δελ ππάξ-

ρεη κέξηκλα γηα ηα παηδηά απηά, αιιά επί ηεο νπζίαο ην ράζηκν ρξφλνπ ιεηηνπξγεί ζε βά-

ξνο φισλ απηψλ πνπ είπακε ε ακεζφηεηα είλαη απηή πνπ θεξδίδνπκε κε ηελ απηνλνκί-

α(1) θαη …απφ ην λα παξαπέκπνληαη νη γνλείο θαη λα πεξηκέλνπλ ηξεηο θαη ηέζζεξηο κή-

λεο, λα πεξάζνπλ απφ δηάγλσζε, λα ζηεζεί έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη λα ραζεί κία 

ρξνληά νιφθιεξε(4), πνπ ηαπηίδνπλ ηελ γξαθεηνθξαηία κε ηελ απψιεηα δσηηθνχ ρξφ-

λνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζηε κεηνλεμία, αιιά θαη ηεο άπνςεο 

πσο εληφο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο επ’ απηνχ ηνπ ζέκαηνο … ζήκεξα ππάξρεη 

δπζθακςία(6). Μία άιιε δηάζηαζε δίλεηαη απφ ηελ απάληεζε πνπ ζεσξνχζε ηε γξα-

θεηνθξαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο κεηνλεμίαο σο … ηελ εχθνιε ιχζε : πάηε φινη ζην ΚΔΓ-

ΓΤ, θαη δελ αληηκεησπηδφηαλ ηφζν ζνβαξά φζν ζα έπξεπε απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα κε εμα-

ηνκηθεπκέλν πξφγξακκα(7), ζηελ νπνία θαη πάιη φκσο αλέθππηαλ πξνβιήκαηα απνηε-

ιεζκαηηθφηεηαο. Πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ δελ ιχζεθαλ νχηε κε ηε κερα-

λνξγάλσζε αθνχ «εμαθνινπζνχκε λα έρνπκε έλα γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα, παξφιν πνπ 

βάιακε ηνπο ππνινγηζηέο θαη είδακε φηη κπνξεί λα καο δηεπθνιχλνπλ, αιιά ζηελ νπζία δελ 

ειάθξπλαλ ηα ππφινηπα, απιά πξνζηέζεθαλ(6) αιιά επειπηζηνχκε φηη ζα  μεπεξάζνπκε 

ηνλ θάβν ηεο γξαθεηνθξαηίαο, αλ έρνπκε θαη έλα δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ».(6) 

πγθεληξσηηζκόο ζεκαίλεη ηεξαξρία 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηνπο/ηηο εξσηεζέληεο/-είζεο θαζηζηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζπγθεληξσηηθφ, είλαη  ε ηεξαξρηθή δνκή, πνπ ην δηαηξέρεη απφ ηε βάζε σο ηελ 

θνξπθή, έρεη κία ηεξαξρία. Δίλαη πξνθαλέο ζε φιν ηεο ην εχξνο.(2) 

Πηζηεχσ φηη ππάξρεη κία ηεξαξρία, κία απζηεξή ηεξάξρεζε πνπ δελ κπνξείο λα απεπζπλ-

ζείο παξά κφλν ζηνλ ηεξαξρηθά πξντζηάκελφ ζνπ, δελ ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ν-

πνηνλδήπνηε άιινλ θνξέα παξά κφλν ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ.(12) 
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ε φ,ηη αθνξά ηε γξαθεηνθξαηία είλαη φια θαηεπζπλφκελα απφ ηελ ηεξαξρία. (11) 

Δίλαη έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο, παξφιν ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ, παξφια ηα 

δεκνθξαηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα…(13) 

Αληίζηνηρνπ χθνπο θαη νπζίαο είλαη θαη νη απαληήζεηο πνπ νξίδνπλ ηελ ηεξαξρία 

γξακκηθά θαη ζρεκαηνπνηνχλ ζε κνξθή ππξακίδαο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ (1,3,8) φπνπ πάλσ βξίζθεηαη ην Τπνπξγείν (1,4,5,7,8,13) θαη 

θάησ νη ζρνιηθέο κνλάδεο, ή θαη ζε κνξθή θχθινπ πνπ φια θαηεπζχλνληαη απφ ην θέ-

ληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα (5). Δπίζεο ε ηεξαξρία απνηππψλεηαη θαη ζηελ απνζηνιή 

εληνιψλ γηα ην παξακηθξφ(3) θαη ηελ αδπλακία θηλήζεσλ, «ρσξίο λα έρεηο ηελ άδεηα 

ηνπ λνκνζέηε, ρσξίο λα έρεηο ηελ άδεηα ηεο άξρνπζαο δηεχζπλζεο» 

ε άιιε απάληεζε, ε ηεξαξρία νξίδεηαη ζαλ θάηη εμσηεξηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πνπ επηβάιιεη ηελ άπνςή ηνπ θαη εληζρχεη ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα αθαηξψληαο 

ηαπηφρξνλα απφ ην ζρνιείν ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ αθνχ… έξρνληαη απφ αι-

ινχ, έμσζελ νη νδεγίεο, αθφκε θαη γηα ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζε, φπσο είπα θαη πξν-

εγνπκέλσο λα απνθαζίδεη κφλν ηνπ ην ζρνιείν.(9) 

Σέινο ε ηεξαξρία, απεηθνλίδεηαη ζαλ ππξακίδα, ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο είλαη ην ππνπξ-

γείν κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζηε ζπλέρεηα νη πεξηθέξεηεο, νη δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηαιήγεη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο λα είλαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο. Σψξα σο πξνο ηε ιήςε 

απνθάζεσλ είλαη αθξηβψο απηή ε ππξακίδα αληεζηξακκέλε (7) ηνλίδνληαο παξάιιεια 

θαη ηηο δχν ζέζεηο πνπ ιακβάλεη, top down φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη bottom 

up φζνλ αθνξά ηελ επνπηεία θαη ηε ινγνδνζία. 

πγθεληξσηηζκόο ζεκαίλεη αθξσηεξηαζκόο 

Ωο απνηέιεζκα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ πξέπεη λα ζεαζεί θαη ν αθξσηεξηαζκφο πνπ ληψ-

ζνπλ φηη πθίζηαληαη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο/ηηο πεξηνξίδεη ζε δηαρεηξηζηηθφ (1, 4,11) δηεθπεξαησηηθφ νξ-

ζνινγηζκφ θαη ηππνιαηξία, εθηειεζηηθή ππνρξέσζε θαη ππαθνή (7), θαη ραξαθηεξίδε-

ηαη απφ απψιεηα ηνπ νξάκαηνο (1) θαη θφβν «κήπσο καο αλαηξέςνπλ αξγφηεξα θάηη, 

ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη» (3) θαη γηα ην νπνίν αλέιαβαλ πξσηνβνπιία.  

Γηεπζπληήο κε λνκηθέο γλψζεηο παξαηεξεί φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

δελ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε δνκή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ απφ απηφλ ηνπ ειιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ελ γέλεη, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηπιέθνπλ ηνλ ξφιν ηνπο :  

…ππάξρεη θαη κία πνιπλνκία φπσο θαη ζε φιε ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα θαη γε-

ληθά ζε φιν ην ειιεληθφ θξάηνο, ην νπνίν θαη απηφ καο κπεξδεχεη κε ηε ινγηθή ηνπ φηη, 

λαη είκαζηε ππεχζπλνη λα εξκελεχζνπκε ηε λνκνζεζία σο δηεπζπληέο. (3) 

Βέβαηα ν ίδηνο επηζεκαίλεη πσο ν απιφο εθηειεζηηθφο ξφινο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο 

απ’ ηε κηα …κε απνπξνζαλαηνιίδεη απ’ ηελ άιιε φκσο απηφ πνπ ηνλ δπζθνιεχεη είλαη ε 
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ελαιιαγή ξφισλ, γηαηί ζεσξεί πσο δελ εθηειεί απιή γξαθεηνθξαηηθή δνπιεηά, δελ δηεθ-

πεξαηψλεη απιψο  απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ππνγξάθεη, άξα έρεη επζχλε, αγρψλεηαη, πξέ-

πεη λα είλαη ζίγνπξνο, εθεί επηβαξχλεηαη ςπρνινγηθά θαη άξα είλαη πην δχζθνιν λα κπεη 

θαη λα βγεη ζηνλ ξφιν απηφ.(3) 

Δλ θαηαθιείδη, ν παλζνκνινγνχκελνο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πεγάδεη απφ ηε γξαθεηνθξαηία, ηελ ηεξαξρηθή δνκή, ηελ 

γξακκηθή θαη ππξακηδνεηδή κνξθή ηνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ζε δηαρεηξηζηηθφ εθηειεζηηθφ ξφιν, ηελ πνιπλνκία, ηελ δπζθακςία θαη ηελ έιιεηςε επ-

ειημίαο, ηελ νκνηνκνξθία θαη ηελ ηππνπνίεζε, ηελ αγλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, ηελ 

απψιεηα ηνπ νξάκαηνο θαη ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ δηεπζπληψλ απφ ηνλ παηδαγσ-

γηθφ ηνπο ξφιν. 

πγθεληξσηηζκόο θαη άιινη πεξηνξηζκνί 

Πξνθχπηεη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ φηη, φρη κφλν είλαη ζπγθεληξσηηθφ 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά ν ραξαθηήξαο απηφο έρεη άκεζν αληίθηππν θαη ζηελ 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. ηαλ ε ζπδήηεζε έξρεηαη ζε απηά παξαδείγκαηα ζηξεβιψζε-

σλ, πεξηνξηζκψλ ή εκπνδίσλ πνπ πξνθαιεί ν ζπγθεληξσηηζκφο, νη απαληήζεηο έρνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Αξρηθά πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη/-εο εζηίαζαλ 

ζηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ηεο πεξηνρήο, ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο ήδε αλαθέξ-

ζεθε. Δλ ζπλερεία παξαηεξήζεθε κία παλζπεξκία απφςεσλ θαη κία παξάζεζε παξα-

δεηγκάησλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηα ζρνιεία, παξαδεηγκάησλ πνπ είραλ ην απνηχ-

πσκα εθ ηεο πξνζσπηθήο ζέζεο θαη άπνςεο ηνπ/ηεο θαζελφο/ θαζεκηάο. 

πλεληεπμηαδφκελε, πνπ ελεπιάθε πξνζσπηθά ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο θαη εθ ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε επί απηψλ, ηφληζε ηελ αδπλακία λα παξέκβεη 

ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο, θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθνχ 

αθφκα θαη ζε απηφ ην απιφ πξάγκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη κφλν νπηηθά δελ εθπαηδεχν-

ληαη νη καζεηέο ζηελ χπαξμε αηφκσλ ζε ακαμίδην ή ηπθιψλ ή θσθψλ - βαξεθφσλ.(1) 

Γηεπζχληξηα ζε εηδηθφ ζρνιείν επηζεκαίλεη ηελ έιιεηςε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζην ζρνιείν ηεο, ηελ απνπζία κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ηελ ζε εηήζηα βάζε ελαιιαγή ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαζπζηέξεζε πξφζιεςεο αλαπιεξσηψλ/-ηξηψλ σο έλα ζρεδφλ α-

λππέξβιεην εκπφδην(2). Αληίζηνηρν πξφβιεκα κε ηελ ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

αξρή ηεο ρξνληάο θαη ηελ αδπλακία αληηκεηψπηζήο ηνπ απφ ην ίδην ην ζρνιείν, είλαη θαη 

απηφ πνπ αλαθέξνπλ άιινη/-εο ηξεηο ζπλεληεπμηαδφκελνη/-εο. Δίλαη ε θάιπςε θελψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ άδεηεο καθξάο δηαξθείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε επίπησζε πνπ 

έρεη ε καθξφρξνλε απνπζία θαη ε θαζπζηεξεκέλε αληηθαηάζηαζε ησλ απφλησλ εθπαη-
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δεπηηθψλ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηφζν σο καζεζηαθφο νξγαληζκφο φζν θαη σο 

εξγαζηαθφο ρψξνο. 

Έρνπκε άδεηεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο πνπ κπνξεί λα δηαξθέζνπλ 30 

θαη 40 εκέξεο, …ππάξρεη ηξνκαθηηθή ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θελψλ.(4) 

Πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πψο ζα θαιχςεη ηηο απνπζίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. (11) 

ζηελ κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ ή ζηελ θάιπςε ….. θελψλ ζέζεσλ. Θα ήζεια λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζην ζρνιείν λα ιακβάλεη απνθάζεηο ζε ζέκαηα πνπ ην αθνξνχλ άκεζα.(12) 

Τπάξρεη βέβαηα θαη κία ζπλεληεπμηαδφκελε, πνπ ζην ζέκα ησλ αδεηψλ, εζηηάδεη 

ζηνλ γξαθεηνθξαηηθφ θφξην πνπ κεηαθέξζεθε ζην ζρνιείν – κε ηελ έγθξηζε θαη έθδν-

ζε ησλ αδεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ – παξά ζηελ αδπλακία θάιπςεο ηνπ θελνχ πνπ απηέο 

δεκηνπξγνχλ, αληηηηζέκελε ζηελ εθρψξεζε ζηα ζρνιεία απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο: 

ηα δηνηθεηηθά έρνπλ δνζεί πάξα πνιιέο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο δελ ζα έπξεπε λα καο 

δνζνχλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε έγθξηζε ησλ αδεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δνζεί 

ηψξα ζηνλ δηεπζπληή.(9)  

Έλα εκπφδην ζην νπνίν εζηηάδνπλ ηξεηο δηεπζχληξηεο είλαη νη πεξηνξηζκνί ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ εθδειψζεσλ(12) θαη δξάζεσλ(9) ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε λνκνζεζία, 

έλα πιαίζην ινηπφλ ην νπνίν αλ ήκνπλ απηφλνκε ζαλ ζρνιηθή κνλάδα ζα ην ‗θαλα πνιχ 

δηαθνξεηηθά.(8) 

πγθεληξσηηζκόο θαη ππνρξεκαηνδόηεζε 

Ωο εκπφδην πνπ πεγάδεη απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπ-

ζηήκαηνο, ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο/-εο δηεπζπληέο/-ληξηεο ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζρνιείσλ. Γηα θάπνηνπο/-εο απνηειεί εμάξηεζε απφ ην Κξάηνο ή νκεξεία απφ ηνπο Γή-

κνπο (2,8) ηδηαίηεξα αλ ππνινγηζηεί θαη ην γεγνλφο φηη «αξθεηνί δήκνη θαηαθξαηάλ 

θάπνηεο δφζεηο ην ρξφλν».(6) Γηα θάπνηνπο άιινπο/-εο ηα πεξηνξηζκέλα θνλδχιηα είλαη 

πεξηνξηζκφο θαη αδπλακία αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ πνπ ηα ίδηα ηα ζρνιεία εθπνλνχλ 

(3,8,11,12) ελψ αλαθέξνληαη θαη ζην «ηεξάζηην ηειεηνπξγηθφ ζην λα εγθξηζνχλ ηα 

πνζά απηά» (4) θαηαδεηθλχνληαο ηελ γξαθεηνθξαηία ζε φιν ην εχξνο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

Ζ ππνρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαθέξνπλ νη δηεπζπληέο/-ληξηεο είλαη έλα αδηακθη-

ζβήηεην γεγνλφο απφ φινπο φζνη εκπιέθνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη, αιιά πξν-

θχπηεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ιφγσ ηεο θξίζεο, φζν θαη εμαηηίαο ηεο παξαρψξεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζρνιείσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θίλεζε πνπ ε-

ληάζζεηαη ζην πξνσζνχκελν απνθεληξσηηθφ πιαίζην. Απηφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν δελ 

ζπλππνινγίζηεθε ζηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ, παξά κφλν απφ κία ζπλε-

ληεπμηαδφκελε πνπ ηφληζε φηη «ππάξρεη θάπνηα απηνηέιεηα ζηα νηθνλνκηθά … αιιά θαη 
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εδψ πέξα δελ λνκίδσ φηη θαη απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν απφ ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε 

δέζκηνη πιένλ ησλ δήκσλ. (12)  

Άξα, πξέπεη λα εμεηαζηεί, αλ θαη θαηά πφζν ε πηνζέηεζε απνθεληξσηηθήο πνιηηη-

θήο θαη ζε απηφ ην πεδίν – φπσο απηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα εμεηαζηεί παξαθάησ –, πηζηεχνπλ φηη είρε φλησο ηα αλα-

κελφκελα νθέιε γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο, ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο. 

Ο ξόινο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ζηνλ ζπγθεληξσηηζκό 

Άιιν έλα ζεκείν πνπ πξνθαιεί αληίζηνηρε εληχπσζε, αθξηβψο γηαηί επηζεκάλζεθε απφ 

πνιινχο/-έο δηεπζπληέο/-ληξηεο σο εκπφδην – πεξηνξηζκφ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκα-

ηνο, είλαη ε απφδνζε – εθρψξεζε ζηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ εμνπζίαο ζηε ιήςε απν-

θάζεσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Γηεπζπληήο ε-

ληνπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν σο ηέηνην : 

Αλ θάηη πεξηνξίδεη, … ηνλ δηεπζπληή είλαη φηη ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνπιάρη-

ζηνλ ζηα ραξηηά, είλαη ζπιινγνθεληξηθή, παξφηη ν ίδηνο δελ ην αληηιακβάλεηαη απνιχησο 

έηζη αθνχ … δελ ληψζσ πεξηνξηζκέλνο δηφηη ίζα-ίζα ζα ήζεια………… δπλακηθνχο ζπι-

ιφγνπο φπνπ, κάιηζηα ζα έιεγα φηη κνπ παίξλνπλ θαη έλα βάξνο, αιιά ζπγρξφλσο επηζε-

καίλεη ηελ αληίζηημε αλάκεζα ζηε λνκνζεζία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα :  

Δπεηδή φκσο ζηελ πξάμε είλαη ιηγφηεξν ζπιινγνθεληξηθή ε δηνίθεζε, θαη κε έλα ηππηθφ 

θαη πεξηζζφηεξν άηππν ηξφπν ην βάξνο ηεο δηνίθεζεο πέθηεη ζηνλ δηεπζπληή, κέζα απφ 

απηή ηε ινγηθή, λαη έρσ πεξηνξηζκνχο. (3) 

Άπνςε πνπ εθθξάδεη θαη αθφκε έλαο δηεπζπληήο, ζεκεηψλνληαο ηελ ηχπνηο δπλα-

ηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ έρεη ν ζχιινγνο θαη επηβεβαηψλνληαο ηελ νπζηαζηηθά 

αηνκνθεληξηθή δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ : 

…φ,ηη θαη λα ζρεδηαζηεί ζε πςειφ επίπεδν αλ δελ ην θέξεη ν δηεπζπληήο ζηε ζρνιηθή κν-

λάδα, αλ δελ ην βάιεη αθφκα θαη ζήκεξα, πνπ θπξίαξρν φξγαλν είλαη ν ζχιινγνο δηδα-

ζθφλησλ,…  δελ ζα αζρνιεζεί κε θάηη απφ κφλνο ηνπ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ.(7) 

Έλαο δε εθ ησλ δηεπζπληψλ, ππνςηάδεηαη ηελ θαη’ επίθαζε θαη εθ ηνπ πνλεξνχ 

παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ :  

… ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ,……. ηνπ δίλεη ην αίζζεκα φηη απηφο απνθαζίδεη ελψ ζηελ 

νπζία θαιείηαη λα εθαξκφζεη. Γελ μέξσ….(11) 

Απνηππψλεηαη εχγισηηα ζηηο απφςεηο νξηζκέλσλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ε δπζαξέ-

ζθεηά ηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ππφ απηφ ην θαζεζηψο δηνίθεζεο πνπ νξί-

δεη σο θπξίαξρν φξγαλν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, δπζαξέζθεηα 

πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζηελ θαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ, φζν θαη ζηελ αδπλακία επηβνιήο ή 

πηνζέηεζεο ησλ απφςεψλ ηνπο ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ πιιφγνπ. Δλδεηθηηθέο ηεο δπ-

ζαξέζθεηαο θαη ηεο απνγνήηεπζεο απφ ην ηζρχνλ κνληέιν δηνίθεζεο, είλαη θαη νη απα-

ληήζεηο δχν εθ ησλ εξσηεζέλησλ : 
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Με πνηνλ ηξφπν ζπκκεηέρεη; Οη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο ιακβάλεη κέξνο ν ζχιινγνο δηδα-

ζθφλησλ δελ είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο. … Δληνπίδσ κία δπζθνιία ζην λα αλαιάβεη θά-

πνηνο, λα απηελεξγήζεη. Πεξηκέλεη ηελ αλάζεζε θαη φρη ηελ αλάιεςε. (11) 

… αλψηαην ζπιινγηθφ φξγαλν είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, αιιά πνηέ δελ ζηέθεηαη ζην 

χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ ηνπ έρνπλ απνλείκεη. Γελ ην εθηηκάεη, ζεσξεί 

φηη έηζη κπνξεί λα ειέγμεη ή λα θαηεπζχλεη ηνλ δηεπζπληή ή ηε δηεπζχληξηα ή αθφκε θαη 

ηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. … Απφ εθεί θαη πέξα νη δηεπζπληέο είλαη δέζκηνη ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ …. (12) 

Απφ απηέο ηηο απαληήζεηο, θαζίζηαληαη ζαθή ηα φξηα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ε πεπνίζεζε ησλ 

δηεπζπληψλ/-ληξηψλ φηη απηή θαζεαπηή ε ζπκκεηνρή απνηειεί παξάγνληα αλάζρεζεο 

θαη ηξνρνπέδε ζηελ δηνηθεηηθή επξπζκία κε ην πιήζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ α-

πφςεσλ, ηελ αβειηεξία, ηελ απφζεηζε ηεο ηειηθήο επζχλεο ή αθφκε θαη ηελ πνδεγέηε-

ζή ηνπο, θαη δελ επλνεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ εηιηθξηλή δηά-

ζεζε πξνζθνξάο. 

Δθείλν πνπ θάλεη εληχπσζε ζε απηέο ηηο ηνπνζεηήζεηο είλαη ην γεγνλφο φηη ζεσ-

ξείηαη εκπφδην πνπ δεκηνπξγεί ν ζπγθεληξσηηζκφο, θάηη ην νπνίν απνηειεί, θαη σο δηα-

θήξπμε, θαη σο απνηχπσζε ζηε λνκνζεζία, κέξνο ησλ απνθεληξσηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή, ν εθδεκνθξαηηζκφο θαη ε δηάρπζε αξκνδηνηή-

ησλ ήηαλ πάληνηε ην δεηνχκελν ζηε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηνη-

ρεηνζεηεί ηελ έκπξαθηε απφδεημε ηεο ηάζεο πξνο ηελ απνθέληξσζε. Γελ είλαη ινηπφλ 

γέλλεκα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, νχηε απνηεινχλ ελδείμεηο φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα είλαη ζπγθεληξσηηθφ. Άιισζηε ήηαλ πάγην αίηεκα ησλ δαζθάισλ θαη ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο νξγάλσλ ε απφδνζε ελεξγφηεξνπ ξφινπ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρν-

ιείσλ, αίηεκα πνπ πηζαλφλ ππνζηήξηδαλ θαη νη εξσηεζέληεο φζν ήηαλ δάζθαινη/-εο. 

Απνθιεηζκόο από ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Σν ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, θαη ηδηαίηεξα ν απνθιεηζκφο ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ απφ 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη άπηνληαη ηεο δηνίθεζεο 

ησλ ζρνιείσλ, αθφκε θαη αλ απηέο νη απνθάζεηο ηνπο βξίζθνπλ ζχκθσλνπο ή ζπλνκν-

ινγνχλ ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνπο κεηαηνπίδεη 

ζηελ απέλαληη πιεπξά θαη ηνπο θάλεη λα δηάθεηληαη θξηηηθά θαη αξλεηηθά ζε θάζε κέηξν 

κε θαηλνηφκα ή απνθεληξσηηθή ρξνηά. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη καζεηηθνί δηα-

γσληζκνί πνπ γίλνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε ηελ ππνρξέσζε λα αθνινπζείηαη ε ηπ-

πνπνηεκέλε νδφο (4), ε δξάζε «ε ηζάληα ζην ζρνιείν» γηα ηελ νπνία δελ ξσηήζεθαλ ηα 

ζρνιεία,(5,10) θαη νη δηαβνπιεχζεηο πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε λνκνζρεδίσλ πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.(3)  
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5.2.2. Ο ζπγθεληξσηηζκόο σο δίρηπ πξνζηαζίαο θαη άιινζη 

Θέκαηα/Τπνζέκα : πγθεληξσηηζκόο σο δίρηπ πξνζηαζίαο θαη άιινζη 

Καιχηεξα λα κελ ππήξρε 1,13 2 

Γηα ηνπο άηνικνπο, ηνπο επζπλφθνβνπο,  

ηνπο γξαθεηνθξάηεο 

6,3,5,9 4 

Πξνζηαζία γηα πνηνλ απφ πνηνλ; 12,3,4 3 

Πνηα πξνζηαζία; 4,11,12 3 

Πξνζηαζία ζεκαίλεη αζθάιεηα 4,8,10,11,7 5 

Ζ πξνζηαζία ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ πξνυπφ-

ζεζε γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

7 1 

Ζ παξαδνρή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηελ αλεπάξθεηα ησλ πνιηηηθψλ απνθέληξσζεο, εχινγα δεκηνπξγεί ην εξψ-

ηεκα αλ απνηειεί θαη έλα δίρηπ πξνζηαζίαο γηα φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ππεξεηψληαο ηελ εθπαίδεπζε απφ φιεο ηηο ζέζεηο, ή πξνβάιιεηαη θαη σο 

άιινζη θπξίσο απφ ηνπο αζθνχληεο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζην «θαηψηεξν» επίπε-

δν. Οη εξσηεζέληεο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ κε ην αθήγεκα 

απηφ, αλ θαη δίλνπλ πξνεθηάζεηο ή θάλνπλ ππνζεκεηψζεηο. Κάπνηνη/-εο ελψ ην αληηιακ-

βάλνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θξίλνπλ φηη δε ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαη φηη 

πξέπεη λα ζπάζεη… απηφ….... απηφ ην δίρηπ πξνζηαζίαο (1) ή λα κεησζεί απηή ε αζθά-

ιεηα ηνπ ζπληεξεηηζκνχ θαη ηεο θξαηηθήο, αο πνχκε, απφ πάλσ, νκπξέιαο, λα είλαη φια 

αλνηρηά. (13) 

Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ απνδίδνπλ ζηνλ ραξαθηήξα, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ην δη-

νηθεηηθφ – εγεηηθφ πξνθίι ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ηελ απνθπγή ηεο έθζεζεο θαη ηελ 

αλαδήηεζε ηεο αζθάιεηαο, θαη φζνη/-εο αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηή-

ξα σο πξνζηαζία, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο σο γξαθεηνθξάηεο και λνκν-

ιάηξεηο (3), άηνικνη θαη επζπλφθνβνη (5), ή απιά απηφ ηνπο/ηηο ηθαλνπνηεί (6,9). 

Κάπνηνη/-εο ζπλεληεπμηαδφκελνη/-εο, ζεψξεζαλ φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξ-

γνχλ έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο φηη ν ζπγθεληξσηηζκφο ηνπο πξνζηαηεχεη, πνιιέο θνξέο 

απηφ δελ ηζρχεη ή ηζρχεη θαηά πεξίπησζε είηε γηαηί ν ηεξαξρηθά πξντζηάκελνο δελ έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα κε πξνζηαηεχζεη ή λα κε θαιχςεη, (12) είηε γηαηί είζαη πάληα ππφινγνο 

ζε νηηδήπνηε θαη απηή ε αλαζθάιεηα αλαγθάδεη πνιινχο ζπλαδέιθνπο ζε ζέζεηο δηνίθεζεο 

λα είλαη ηδηαίηεξα εγθξαηείο(4).  ε θάζε πεξίπησζε είλαη δήηεκα ρεηξηζκνχ(3) θαη ζα 

ήηαλ θαιχηεξν λα έρνπλ  ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα γηα λα ρεηξηζηνχλ θάπνηεο ππνζέζεηο 

φπσο ζα έθξηλαλ νη ίδηνη/-εο.(12)  

Δπφκελν είλαη ινηπφλ λα ζεσξνχλ φηη ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δελ ηνπο πξν-

ζηαηεχεη, φηαλ ηαπηίδεηαη κε ηηο πξντζηάκελεο αξρέο (12), θαη φηη επαθίεηαη ζηελ πξν-
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ζσπηθή ηνπο επηδεμηφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα επηιχνπλ δηαθνξέο(12,4) λα δηαρεηξίδν-

ληαη ζπγθξνχζεηο θαη λα δηνηθνχλ ζρνιηθέο κνλάδεο.  

Τπάξρνπλ θαη απηνί/-έο πνπ απνδέρνληαη ηνλ ξφιν ηνπο ζην ζπγθεληξσηηθφ ζχ-

ζηεκα, απνιακβάλνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγνχλ ίζσο πην άλεηα, απειεπζεξσκέλα, 

απνελνρνπνηεκέλα, πνιπεπίπεδα. Ζ αζθάιεηα πνπ ληψζνπλ έρεη λα θάλεη κε ηελ θαζν-

δήγεζε (4,10), ηελ παξαπνκπή ησλ πξνβιεκάησλ (10), ηελ απφζεηζε θαη κεηαβί-

βαζε ηεο επζχλεο (4,8,11) θαη ίζσο νθείιεηαη ζηελ «άξλεζε ζηελ αιιαγή, ζηελ θαη-

λνηνκία, επηκνλή ζηα ζηεξεφηππα» (11), ζηε δπζθνιία ιήςεο απνθάζεσλ (10) ή θαη 

ζην κφληκν ξφιν ηνπ δηακαξηπξφκελνπ ζηνλ νπνίν αξέζθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί 

(4,10,11). 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ελφο δηεπζπ-

ληή ζε ζρνιείν ηεο ππαίζξνπ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, πνπ ελψ θαη ν ίδηνο ζπκθσλνχ-

ζε φηη «απνηειεί ηνλ ηπθινζνχξηε θαη ηελ εχθνιε ιχζε θαη απ‘ ηε κία ληψζνπκε αζθάιεη-

α, απφ ηελ άιιε είλαη θαη άιινζη φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη παξαπάλσ γηαηί απηφ 

κέρξη εθεί επηηάζζεηαη θαη νξίδεηαη.»(7), εληνχηνηο, θαηάθεξε θαη ιεηηνχξγεζε ελ κέζσ 

ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, κε ηέηνην ηξφπν πνπ, εθκεηαιιεπφκελνο θάζε δπλαηφηεηα απηε-

λέξγεηαο θαη απηνηέιεηαο, δεκηνχξγεζε κε ηε ζπλδξνκή ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ έλαλ ζρνιηθφ πλεηαηξηζκφ «θαη έρνπκε θάλεη ζην ζρνιείν 

πξάγκαηα πνπ άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο, έκεηλε πίζσ ην απνηχπσκα ηεο δνπιεηάο καο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν,… κε  πνιιέο ψξεο εξγαζίαο πξνζσπηθά απφ εκέλα σο δηεπζπληή 

αιιά θαη απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο πέξα απφ ην θαη πέξα απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο σξάξη-

ν. Έπξεπε λα αθηεξψζνπκε πάξα πνιχ ρξφλν γηα φια απηά. Δδψ ήηαλ εζεινληη-

ζκφο…(7) γηα λα θαηαιήμεη φκσο ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζήο καο λα νκνινγήζεη : 

Δίλαη έλα δίρηπ πξνζηαζίαο ηειηθά ν ζπγθεληξσηηζκφο, είλαη, είλαη παξφηη έθαλα πξάγκα-

ηα….. κάιινλ απηφ εληζρχεη φηη εγψ κπφξεζα θαη έθαλα πξάγκαηα εληφο απηνχ ηνπ ζπζηή-

καηνο θαη ίζσο γηα απηφ κπφξεζα θαη ηα έθαλα δηφηη αλ είρεο άιιεο πξνηεξαηφηεηεο, αλ 

είρα παξάδεηγκα κπξνζηά κνπ έλαλ……….. κία ινγνδνζία θαη έλαλ Δζληθφ δηαγσληζκφ 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηεο έθηεο δεκνηηθνχ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε γιψζζα, λα επηθε-

ληξσλφκαζηαλ φινη νη ζπλάδειθνη θαη λα ζηνρεχακε εθεί, ζπγθεθξηκέλα. Να κελ αλνηγφ-

καζηαλ ζε άιια πνπ είλαη πνιχ πην ρξήζηκα γηα εκέλα γηα ηνπο καζεηέο αιιά ζα βάδακε 

ζηφρν λα αληαπεμέιζνπκε ζε απηφ πνπ καο δεηνχζαλ.(7) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνδεηθλχεη πσο θαη εληφο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ, ηε-

ξαξρηθνχ, γξαθεηνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ππάξρεη ρψξνο γηα 

δεκηνπξγία, φηαλ ε βνχιεζε ζπλδπάδεηαη κε γλψζε θαη αληδηνηέιεηα, επηκνλή θαη απν-
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θαζηζηηθφηεηα. Γεκηνπξγία πνπ ζε θαζεζηψο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ίζσο θαζππνηαρηεί 

ζε ζθνπνχο αιιφηξηνπο ηεο εθπαίδεπζεο σο παηδείαο θαη νιφπιεπξεο αλάπηπμεο. 

5.2.3. πγθεληξσηηζκόο θαη παηδαγσγηθή απηνλνκία 

Θέκα/Τπνζέκα : πγθεληξσηηζκόο θαη Παηδαγσγηθή Απηνλνκία 

Γηαθξηηηθή επρέξεηα 1,2 2 

Δπειημία  11,7,6 3 

Διεπζεξία 2 1 

Αδπλακία εθκεηάιιεπζεο ησλ πξνλνκίσλ ηεο 1,2,3,4,7,11,13 7 

Ζ ηζηνξία πνπ παξαηέζεθε είλαη ελδεηθηηθή θαη ηνπ βαζκνχ παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο 

πνπ απνιακβάλεη ν δηδαζθαιηθφο θφζκνο εληφο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θαη ε απνθεληξσηηθή ηξνρηά ζηελ νπνία θηλήζεθε, ηδηαίηεξα 

απφ ην 1985 θαη έθηνηε, κε ηνλ λφκν πιαίζην 1566, φπνπ θαη εηζήρζεζαλ θαηλνηφκεο 

δηαηάμεηο κε ζηφρν ηελ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ 

θαη ηε ιατθή ζπκκεηνρή, αιιά θαη εδάθηα πνπ πξνζέθεξαλ κία αζθάιεηα ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ, ζεκαηνδφηεζε ηα 

πξψηα βήκαηα πξνο ηελ παηδαγσγηθή απηνλνκία.  

ε απηφ ην ζηνηρείν, ηελ επίηεπμε ηεο παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο ζε κεγάιν βαζκφ 

κέζσ ησλ λνκνζεηεκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα πέληε εηψλ, εληφο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαθαίλεηαη κία δηζηαθηηθή ζπκθσλία ζηηο απαληήζεηο 

ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ ζπκθσλία απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ εθθξάζεηο φπσο δηαθξηηηθή 

επρέξεηα θαη άηππε απηνλνκία(1), παηδαγσγηθή ειεπζεξία(2), ζρεηηθή απηνλνκία, πε-

ξηζζφηεξε επειημία(6), κηθξή απηνλνκία(7) μερσξηζηή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ γελ-

λάηαη κέζα ζην ζρνιείν ή λνεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο επέιηθηεο δψλεο 

(7,11). 

Ο δηζηαγκφο ηνπο αληηθαηνπηξίδεηαη είηε ζην γεγνλφο ηεο κε πιήξνπο εθαξκνγήο 

ζηελ πξάμε, είηε ζηελ αδπλακία λα εθκεηαιιεπηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θάζε ζεηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή πξννπηηθή πνπ έδηλαλ ηα λνκνζεηήκαηα, είηε ζηνλ θφβν απφ ελδερφκελεο 

αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ θαη ηελ πξνζθφιιεζε – σο αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ – 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ ηππνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Φπζηνινγηθφ θξίλεηαη λα παξαηεξεί 

πεξηζζφηεξε παηδαγσγηθή απηνλνκία ε δηεπζχληξηα ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ φπνπ, δελ 

ππάξρεη ζην παηδαγσγηθφ θνκκάηη αζθπθηηθφο έιεγρνο, ππάξρεη φκσο ην πιαίζην εθείλν 

ζηα ζρνιεία πνπ ζνπ επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζεηο, εηδηθά ζην εηδηθφ ζρνιείν, ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. Γελ είλαη ηφζν αζθπθηηθφ, κπνξείο εζχ λα δψζεηο ηνλ ηφλν ηεο ζηελ ηάμε 
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ζνπ, κπνξείο λα πξνζαλαηνιίζεηο εζχ πξνο ηα εθεί πνπ ζέιεηο ηε δνπιεηά ζνπ ζηελ ηάμε, 

ζαλ δάζθαινο.(2) 

Καη ε ίδηα πάλησο, φπσο θαη πνιινί/-έο ζπλεληεπμηαδφκελνη/-εο, θξίλνπλ φηη ε 

φπνηα παηδαγσγηθή απηνλνκία παξαρσξήζεθε, δελ έηπρε νχηε ηεο θαηάιιειεο δηαρεί-

ξηζεο, νχηε ηεο νιφπιεπξεο αμηνπνίεζεο. 

δελ είλαη πνιχ εχθνιν λα κπνχκε ζε απηήλ ηελ θνπιηνχξα, ζαλ εθπαηδεπηηθνί, ηεο παηδα-

γσγηθήο ειεπζεξίαο, λα αλαιακβάλνπκε πξσηνβνπιίεο, ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν (2)  
ν λφκνο ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα, πηζαλψο ζε θάπνηνπο ηνκείο λα αλαπηπρζείο πέξα θαη 

έμσ απφ ηα ζηεγαλά, αιιά επί ηεο νπζίαο κνπ ζπκίδεη ιίγν ηελ πξνθξνχζηεηα θιίλε (1) 

…ζαθψο νη δηαηάμεηο έρνπλ βνεζήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φζν έρνπκε εθκεηαιιεπηεί. 

κπνξεί λα ζέιακε 80 θαη λα καο έδσζαλ 10, λαη αιιά εκείο εθκεηαιιεπφκαζηε ηα 4. (3) 

…ηαλ καο δνζεί (ελλνεί έλαο βαζκφο απηνλνκίαο) δπζηπρψο θαζφκαζηε ζηε γσλία ή 

θηλνχκαζηε ηνίρν-ηνίρν γηα λα είκαζηε δηαζθαιηζκέλνη. (4) 

… αθφκε θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη θαηεχζπλζε ή πξνηξνπή παηδαγσγηθή θαη απφ 

ην Ι.Δ.Π. θαη απφ ηνπο λπλ ζπληνληζηέο (ελλνεί πξνο ηελ απηελέξγεηα), δελ μέξσ θαηά πφ-

ζν αθνινπζνχκε νη δάζθαινη, αλ γλσξίδνπκε θαη αλ ζέινπκε(…) μέξσ φηη ε καζεηνθε-

ληξηθή δηδαζθαιία δελ αθνινπζείηαη ζηελ ηάμε, παξφηη ππάξρεη ζε επίπεδν δηαθεξχμεσλ, 

θαη ζε φηη έρεη λα θάλεη θαη κε ηε γλψζε αιιά θαη κε ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.(7) 

Γπζηπρψο φκσο ε ψξα απηή ηεο επέιηθηεο δψλεο θαηαζηξαηεγείηαη, δελ εθαξκφδεηαη θαη 

επεηδή νη δάζθαινη, γηα λα κηιήζνπκε ηε γιψζζα ηεο αιήζεηαο, αξέζθνληαη ζηα ζηεξεφηπ-

πα επεηδή ληψζνπλ αζθαιείο, δπζηπρψο … είλαη ειάρηζηνη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

επέιηθηε δψλε σο έλα πεδίν πνπ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ απηφλνκα.(11) 

Σψξα ζην παηδαγσγηθφ θνκκάηη αθφκα θη εθεί πάιη ππάξρεη ηξνρνπέδε δει. ν δάζθαινο 

πνπ κνηξάδεη θσηνηππίεο είλαη ν θαιφο, δειαδή πνχ είλαη ε απηνλνκία; Ο δάζθαινο πνπ 

θάλεη πξαγκαηηθά ζηα παηδηά ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο αιιά δε δίλεη ην θπιιάδην ζην ζπί-

ηη δελ είλαη ν θαιφο. (13) 

Οη πεξηζζφηεξνη/-εο κε ηνλ ιφγν ηνπο θαη ηε ζηάζε ηνπο αλαγλσξίδνπλ φηη ζε ε-

πίπεδν λνκνζεζίαο, δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ εκθαλίδνληαη απφπεηξεο ελίζρπζεο ηεο 

παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο, ιείαλζεο ηεο απζηεξφηεηαο θαη κάιαμεο ηεο αθακςίαο ηνπ 

ζπγθεληξσηηζκνχ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή αλαθαινχλ.  

5.2.4. πγθεληξσηηζκόο θαη απόπεηξεο απνθέληξσζεο 

Θέκα/Τπνζέκα : πγθεληξσηηζκόο θαη Απόπεηξεο Απνθέληξσζεο 

Πνηα απνθέληξσζε; 3,9,8,10,4 5 

«Σνπθεθηέο» 13 1 

No budget Απνθέληξσζε  5,6 2 

Απνθέληξσζε πξνο φθεινο ησλ ζπλδηθαιη-

ζηψλ 

6,12 2 

Απνθέληξσζε πξνο φθεινο ησλ Γήκσλ 6,4,2 3 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη εθείλνη/-εο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ χπαξμε ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ 

αθφκε θαη σο κία έλδεημε εηιηθξηλνχο δηάζεζεο απνθέληξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ 
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επηζήκαλζε ηνπ εξεπλεηή πεξί ηεο απνθεληξσηηθήο δηάζεζεο ηνπ Ν.1566 θαη ηεο απφ 

ηνχδε λνκνζεζίαο, ππήξμαλ ηνπνζεηήζεηο φπσο :  

Σψξα ζα αθνπζηεί ζαλ αλέθδνην ή ζαλ λα εηξσλεχνκαη, αιιά ζχκηζέ κνπ απηέο πνηεο ή-

ηαλ γηαηί δελ ην πήξα ρακπάξη.… Άξα γηα κέλα ην ζέκα δελ είλαη αλ ε λνκνζεζία ηείλεη 

λα… Ναη ζα ζπκθσλήζσ, ηείλεη λα θάλεη ηα ζρνιεία πην απηφλνκα, έζησ θαηά 1% πην 

πνιχ απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ή θαηά 5% απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία.(3) 

Η λνκνζεζία έρεη δηάζεζε, ην θξάηνο δελ έρεη ηε δηάζεζε απηή, γηαηί αλ δηαβάζνπκε ηε 

λνκνζεζία βιέπνπκε φηη ππάξρεη πξφζεζε γηα απηελέξγεηα, πξφζεζε γηα δεκηνπξγία.(4) 

Γηάζεζε είλαη, ζηελ πξάμε δελ ππάξρεη, δελ θαίλεηαη πνπζελά απηφ.(9) 

ρεδηαζκφο επί ράξηνπ ππάξρεη, κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ππάξρνπλ, δελ ππάξρεη θαηά 

ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε εθπαίδεπζε θαη ζπληνληζκφο, δειαδή θαιψο ην απνθαζίδνπκε, 

θαιψο λνκνζεηνχκε, ην πεηάκε ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ζάξθα θαη νζηά.(1) 

Δγψ δελ είδα ηίπνηα, θακία ζρνιηθή απηνλνκία θαη ελδερνκέλσο γηα θάπνηα ζρνιεία πην 

κηθξά, ζε άιια πιαίζηα, θάπσο θηλήζεθαλ βαζηζκέλα ζηελ απηελέξγεηα θαη ζηελ πξσην-

βνπιία ησλ δαζθάισλ, αιιά δελ είδα θάηη ηδηαίηεξν.(10) 

Δλδεηθηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε δηεπζπληή πνπ αξρηθά ραξαθηήξηζε ηηο απφπεηξεο 

απνθέληξσζεο, ηφζν ζην παηδαγσγηθφ θνκκάηη, φζν θαη ζηα ππφινηπα πεδία ηεο εθπαη-

δεπηηθήο δηαδηθαζίαο (δηνίθεζε, νξγάλσζε, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε) «Σνπθεθηέο (γέιηα) 

απνζπαζκαηηθέο θαη επαθίεληαη ζην… κεκνλσκέλεο…»(13),ζηε ζπλέρεηα θαη κεηά απφ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο δηαθνξνπνηεί ηελ απάληεζή ηνπ θαη αλαθέξεη πσο «έρεη ε-

κπηζηνζχλε φηη ππάξρνπλ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο θαη κπνξεί κεξηθέο λα έρνπλ γίλεη θαη 

λφκνο ζε ζσζηή θαηεχζπλζε, ...αιιά ζηελ πινπνίεζε είλαη νη επηθπιάμεηο ηνπ, φηη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο δελ ζα εθαξκνζηνχλ»(13) 

Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε άπνςε δχν εθ ησλ εξσηεζέλησλ φηη νη αιιαγέο πνπ πξνσ-

ζήζεθαλ δελ είραλ θάπνην νηθνλνκηθφ θφζηνο, είλαη …. ρσξίο ε….. λα ζηνηρίδεη ηίπν-

ηα(5), δελ έρνπλε βάξνο νηθνλνκηθφ (6), άπνςε πνπ απ’ ηε κηα δείρλεη ηελ αηνικία 

ησλ θξαηηθψλ πξνζέζεσλ ζηελ πηνζέηεζε ξηδνζπαζηηθψλ αιιαγψλ, απ’ ηελ άιιε ππν-

γξακκίδεη ηε δπζρέξεηα ηνπ θξάηνπο λα ππνζηεξίμεη αιιαγέο πνπ γηα λα έρνπλ απνηέ-

ιεζκα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ κε γελλαία ρξεκαηνδφηεζε. Σαπηφρξνλα, αληηθαηνπηξί-

δεη θαη ηελ πάγηα θαη επαλαιακβαλφκελε απαίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ γηα αχ-

μεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ παηδεία θαη ηε κφληκε δηακαξηπξία ηνπο γηα ην χθνο ησλ 

αιιαγψλ νη νπνίεο έρνπλ ηνλ ίδην θνξέα πινπνίεζεο, ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ζηνλ/ζηελ 

νπνίν/-α κεηαβηβάδεηαη εμ νινθιήξνπ ην βάξνο ηεο αιιαγήο. 

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη ε αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ησλ δηεπζπ-

ληψλ/-ληξηψλ ησλ δηαζέζεσλ γηα απνθέληξσζε, δε ζπληζηά θαη πιήξε απνδνρή ηεο ά-

πνςεο φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θηλείηαη ζε απνθεληξσηηθή ηξνρηά, πνιιψ δε κάι-

ινλ φηη απηέο νη δηαζέζεηο είραλ απηά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθα-

ζία φζν θαη ζηε δηνίθεζε. Αλ ζπλππνινγηζηεί φηη αθφκε θαη απηνί/-έο πνπ εληνπίδνπλ 

απνθεληξσηηθή δηάζεζε ζηα λνκνζεηήκαηα θαη παξαηεξνχλ ζηελ πξάμε ην απνηέιεζκα 
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απηψλ, ζηέθνληαη θξηηηθά θαη ζθεπηηθά, ππνδεηθλχνληαο αηνικίεο, αηέιεηεο, θξπθέο ε-

πηδηψμεηο ή θαη εμππεξέηεζε αιιφηξησλ ζπκθεξφλησλ, ηφηε κάιινλ δελ έρνπλ πεηζζεί 

νχηε απφ ηηο πξνζέζεηο, νχηε απφ ηηο θηλήζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ απνθέληξσζε. Δλδεη-

θηηθέο είλαη νη απαληήζεηο ζην εξψηεκα πνηνλ εμππεξεηνχλ νη απφπεηξεο απνθέληξσ-

ζεο. Δθηφο απφ ηελ αλακελφκελε απάληεζε φηη εμππεξεηείηαη ε δεκνθξαηία κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο, ή ην θξάηνο κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ θε-

θαιαίνπ – απαληήζεηο πνπ ζπάληζαλ – ππήξμαλ απαληήζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ ην «ζπλ-

δηθάην» ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ηνπο πην σθειεκέλνπο (6, 12). ε άιιεο απαληήζεηο 

πξσηαγσλίζηεζαλ νη δήκνη θαη σο σθειεκέλνη αιιά θπξίσο σο απηνί πνπ πηέδνπλ πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (6), δεηάλ λα πάξνπλ πάληα θνκκάηη απφ ηελ πίηα(2) τε δηνίθε-

ζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία (4) δει. εμ νινθιήξνπ ηελ εθ-

παίδεπζε πάλσ ηνπο (2) θαη πηζηεχνπλ φηη ζα σθειεζνχλ απφ κία θιηκάθσζε ηεο απν-

θέληξσζεο. Σέινο, έγηλε ιφγνο γηα εμππεξέηεζε θαη ζπληερληψλ, φπσο ηα θξνληηζηήξηα 

θαη ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ρσξίο απηέο λα πξνζδηνξίδνληαη επαξθψο. 

5.2.6. πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξψηνπ άμνλα πξνθχπηνπλ σο ζπκπεξάζκαηα ε θαηάηαμε ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα, κε θχξηα ραξα-

θηεξηζηηθά ηελ γξαθεηνθξαηία, ηελ ηεξαξρηθή δνκή, ηελ απνπζία ησλ ζρνιείσλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζε δηαρεηξη-

ζηηθφ, δηεθπεξαησηηθφ ξφιν. ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ νη εξσηψκελνη ζπκπε-

ξηέιαβαλ ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηνλ «έιεγρν» πνπ ππφθεηληαη απφ ηνπο πιιφγνπο 

Γηδαζθφλησλ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε φηη απηά ηα δχν θαηλφκελα παξαηεξνχληαη 

ζην πιαίζην απνθεληξσηηθψλ πνιηηηθψλ. Πνιηηηθψλ πνπ απ’ ηελ άιιε, έρνπλ επηθέξεη 

κηα ζρεηηθή παηδαγσγηθή απηνλνκία, ηελ νπνία δελ εθκεηαιιεχεηαη ν εθπαηδεπηηθφο 

θφζκνο. 

πλππνινγίδνληαο φιεο ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα ηελ πα-

ξνχζα θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ηελ επηκνλή ησλ δηεζλψλ νξ-

γαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη, αλαθέξεηαη θαη απεπζχλεηαη ε ρψξα γηα πξνζθνξά 

ηερλνγλσζίαο θαη αξσγή αθφκε θαη ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθά, πνπ θαηλνκεληθά δε ζρεηί-

δνληαη κε ηελ νηθνλνκία – γηα ηελ νπνία είλαη πην αξκφδηνη – ζηελ πηνζέηεζε απνθε-

ληξσηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ζρνιηθή απηνλνκία, σο απάληεζε ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο απηή πξνθχ-

πηεη κεηά απφ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκαζηψλ PISA ηνπ 

ΟΟΑ, γίλεηαη ην πέξαζκα ζηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ άμνλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή απηνλνκία.  
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5.3. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή απηνλ νκία  

Πίλαθαο Κσδηθνπνίεζεο 2 

Θεκαηηθή Καηεγνξία 2 : Ο ζρεδηαζκόο θαη ε κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή απηνλνκία 

Θέκα/Τπνζέκα: Απνθεληξσηηθέο ηάζεηο θαη ζρνιηθή απηνλνκία  

Κώδηθεο Σπλεληεπμηαδόκελνη-/εο Σπρλόηεηα 

Γελ νδεγνχλ ζηε ζρνιηθή απηνλνκία νη κέρξη 

ηψξα πξνζπάζεηεο απνθέληξσζεο  

1,5,8,12,11 5 

Γπζηπρψο εθεί νδεγνχκαζηε 2 1 

Ίζσο νδεγήζεη εθεί 9,10,3 3 

Απηνλνκία γηα θαιχηεξε θνηλσλία  3,11 2 

Απηνλνκία γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ 6,8,13 3 

5.3.1. Η απνθεληξσηηθή ηάζε θαη ε ζρνιηθή απηνλνκία 

Ζ ηζρπξή πεπνίζεζε απφ ηε κεξηά ησλ εξσηεζέλησλ, φηη νη πνιηηηθέο απνθέληξσζεο 

πνπ αθνινπζήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαπεληαεηία, δελ είραλ ηελ θαηάιιειε γηα 

ηνλ ζθνπφ πνπ ππνηίζεηαη φηη εμππεξεηνχζαλ ζηφρεπζε, νχηε έηπραλ ηεο αλάινγεο δηά-

ζεζεο εθαξκνγήο αθφκε θαη απφ ηνπο εκπλεπζηέο ησλ, δεκηνπξγεί ζηνπο /ζηηο πεξηζζφ-

ηεξνπο/ -εο ηελ άπνςε φηη δελ νδεγνχλ ζε απηφ πνπ ζηνλ δπηηθφ θφζκν νλνκάδεηαη 

ζρνιηθή απηνλνκία ή απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Θα πξνθχςεη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο(1) 

ρη, φρη, θαζφινπ. Γε βιέπσ λα θηλείηαη πξνο ηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.(5) 

Θεσξψ δειαδή, φηη παξφιν πνπ κηιάκε θαη ζέινπκε λα έρνπκε κία ζρνιηθή απηνλνκία, 

ηειηθά δελ νδεγνχκαζηε εθεί.(8) 

Κηλνχληαη κελ (ελλνεί νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο) πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία,…  ζηελ 

πξάμε φκσο λνκίδσ πσο δελ ππάξρεη αλάινγε ειεπζεξία ζθέςεο θαη σξηκφηεηα θαη ζέ-

ιεζε (απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ) λα θηλεζνχκε πξνο ηα εθεί. (12) 

Έλαο εθ ησλ εξσηεζέλησλ απνθεχγεη λα θάλεη εηθαζίεο, ζεσξψληαο φηη ππάξρνπλ 

αζηάζκεηνη παξάγνληεο πνπ δελ έρνπλ εληνπηζηεί, εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη ε 

κεηάβαζε θαη αλαθέξεηαη ζην επαλαιακβαλφκελν θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε ζπλερήο 

θαη έληνλε αληίδξαζε ζε κία δηαθαηλφκελε ηάζε – φπσο ε ζρνιηθή απηνλνκία – θαη ε 

άξλεζε λα ζπλδηαιερζνχκε, ζρεδφλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο 

γηα βίαηε εηζβνιή θαη εθαξκνγή ηεο ζθιεξφηεξεο εθδνρήο απηνχ ζην νπνίν αληηηηζέκε-

ζα. (3) 

Ζ δηεπζχληξηα ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ θαη ιφγσ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ηεο δξάζεο κε 

αξηζηεξά ζρήκαηα, δηαθνξνπνηείηαη. Πξνθαλψο ιφγσ ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ δηακείβν-

ληαη ζηνλ ρψξν ηεο αξηζηεξάο θαη ηεο αληίζεζεο ηνπ ρψξνπ ζην ελδερφκελν ηεο πηνζέ-

ηεζεο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ε απάληεζή ηεο έρεη ηφζν αξλεηηθέο θξίζεηο γηα ην π-

πάξρνλ ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ «εμάξηεζε, απζηεξή ηεξαξρία, αλειαζηηθφηε-
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ηα», φζν θαη ηζρπξέο αληηξξήζεηο γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο απηψλ πνπ πξνσ-

ζνχλ ηε ζρνιηθή απηνλνκία «γηα λα κεηαζέζνπλ ηηο επζχλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

παξαθάησ, ζε έλα ζρνιείν ζε κία ζρνιηθή κνλάδα ζαλ ε ζρνιηθή κνλάδα λα ιεηηνπξγεί ζε 

πνιηηηθφ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θελφ» (2) γεγνλφο πνπ θαηά ηελ ίδηα δελ ηζρχεη. 

ηαλ ε ζπδήηεζε επεθηείλεηαη ζηηο λνπζεζίεο – ζπκβνπιέο θαηά θάπνηνπο, πηέ-

ζεηο θαηά θάπνηνπο άιινπο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ππνρξέσζε ηεο ρψξαο λα ε-

λαξκνληζηεί κε ην παγθφζκην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην δήηεκα ηεο ζηφρεπζεο ησλ 

επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ έξρεηαη ακέζσο ζην πξνζθήλην. Γηα θάπνηνπο/-εο είλαη ε αλά-

γθε λα ζπκβάιιεη ην ζρνιείν, κέζσ ηεο «απηνλφκεζήο» ηνπ, ζηε δεκηνπξγία κηαο πην 

πξννδεπηηθήο θνηλσλίαο θαη φρη «γηαηί ζέισ λα βγάισ επηρεηξεκαηίεο, γηαηί ζέισ λα ε-

ληαζεί ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα» (3), ή λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμη-

νηήησλ θαη ζηε κείσζε ζηξεβιψλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θνηλσλία.(11) 

ηε ζθέςε θάπνησλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε ηάζε απεκπινθήο ησλ θξαηψλ απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο, θαη άξα ε παξαρψξεζή ηεο ζηνπο ηδηψηεο, 

κε δέιεαξ ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηεο (6, 8,13) θαη κε πξνπέηαζκα ηε βειηίσζε 

ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη απφςεηο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ θαηεχ-

ζπλζε πνπ δηαθαίλεηαη λα παίξλεη ε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά απφ 

ηηο πξνηάζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη δελ ππνςηάδνληαη φηη ππνθξχπηεηαη θάηη 

πίζσ απφ απηήλ ηελ πξφζεζε απηνλφκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (9,10) 

Γηεπζχληξηα έζεζε ην δήηεκα ζε ζπλάξηεζε κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

ήδε θηλείηαη ε πξνζπάζεηα απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηαζέην-

ληαο ηελ άπνςε πσο ε κέρξη ηψξα πξαθηηθή δελ νδεγεί ζηε ζρνιηθή απηνλνκία θαη ηελ 

πξφηαζε λα πξνεγεζεί απηήο κία αλάινγε λνκνζεζία, κία λνκνζεζία πνπ λα ζπκβηβάδε-

ηαη κε φιε απηή ηε ζρνιηθή απηνλνκία. (12), ελφο πιαηζίνπ πνπ ζέηεη ηνπιάρηζηνλ ην 

πεξίγξακκα. 

5.3.1. Πξναπαηηνύκελα ηεο Απηνλνκίαο 

Θέκα/Τπνζέκα : Πξναπαηηνύκελα ηεο Απηνλνκίαο 

Απηνλνκία κε ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ 1,2,9,4,6,8, 

13,12 

8 

Υξεηαδφκαζηε έλαλ «κπνχζνπια» 9,8,10 3 

Απηνλνκία κε δηαηήξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ 

αμηψλ 

3,7 2 

Απηνλνκία γηα λα αληαπνθξίλεηαη ην ζρνιείν 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφπνπ θαη ησλ αλ-

ζξψπσλ ηνπ 

6,9,11,4,8,3,12 7 

Απηνλνκία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηη- 1,2,7,4,3,9,5 7 
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θψλ πξνγξακκάησλ 

Οη δάζθαινη/-εο αλέηνηκνη λα δηακνξθψζνπλ 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

6,7,10,11,13,12, 

5,2 

8 

Οη γνλείο δελ γλσξίδνπλ 5,11,9,2,3,7 6 

Οη γνλείο ζε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν 3,5,8,13,9,7, 

4,12 

8 

Οη γνλείο δελ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ 5,7,10,12 4 

Οη γνλείο έρνπλ ειεγθηηθή δηάζεζε 3,8,1 3 

Οη γνλείο σο αθαλείο ρξεκαηνδφηεο 1,9,11,12 4 

Οη δήκνη δελ πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζηα παη-

δαγσγηθά δεηήκαηα 

2,4,9 3 

Οη δήκνη δελ πξέπεη λα απνθαζίδνπλ γηα ην 

πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ 

12,9,10,3,6 5 

Οη δήκνη δελ έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία γηα λα 

επνπηεχνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

8,5,6 3 

Μπνξνχκε λα έρνπκε ηελ νηθνλνκηθή ζπλ-

δηαρείξηζε  ησλ ζρνιείσλ κε ηνπο δήκνπο 

4,5,9,10,12 5 

Δπ’ νπδελί δελ πξέπεη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρν-

ιείσλ λα πεξάζεη ζηνπο δήκνπο 

2,4,7,11,8,13 6 

Έμσ νη επηρεηξήζεηο απφ ηα ζρνιεία 2,7,11 3 

Απηνλνκία εληόο πιαηζίσλ 

Απηφ είλαη ην θαίξην ζεκείν ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, σο πξνο ηε 

πξννπηηθή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηηο ζπδεηή-

ζεηο καδί ηνπο αλαδχζεθε έληνλα ε αλάγθε χπαξμεο ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη ηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα ζέηεη ζαθή φξηα, ζα πξνζηαηεχεη ηνπο/ηηο 

εκπιεθφκελνπο/-εο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη, ζα εκθνξείηαη απφ κία δηάζεζε νκνην-

κνξθίαο θαη θνηλφηεηαο, ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ ζπγθεληξσηηζκφ αιιά νη ίδη-

νη/-εο ζηηο αλαθνξέο ηνπο ζηε ζρνιηθή απηνλνκία δελ παξέιεηςαλ λα ηα ηνλίζνπλ. Δπη-

πξφζζεηα, επεζήκαλαλ φηη, πιένλ θαη εληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ, πξέπεη λα ππάξρεη ε 

ειεπζεξία γηα απηνηέιεηα, απηελέξγεηα θαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ απφ ην θάζε ζρν-

ιείν ηεο δηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αληαπνθξηλφκελεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ κνξθή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην πιαίζην απηφ ήηαλ έλα ζέκα δηαπξαγκάηεπζεο 

ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/-ληξηεο. Αξθεηνί/-έο, νξκψκελνη/-εο θαη απφ ην 

ζεκεξηλφ ξφιν ηνπ Τπνπξγείνπ, βιέπνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο χπαξμεο κηα ειεγθηηθήο αξ-

ρήο, κε ηελ παξνρή πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ γηα απηελέξγεηα θαη πξσηνβνπιία.  
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ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ, ην Τπνπξγείν δηαηεξεί είηε εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν 

(2), είηε ζπληνληζηηθφ(4), είηε ξπζκηζηηθφ – θαηεπζπληηθφ αθφκε θαη πεξηνξηζηηθφ 

(9,6,8), είηε ζρεδηαζηηθφ - πξνγξακκαηηθφ (13),είηε επνπηηθφ - ειεγθηηθφ(1,12). 

Οη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ παξαπάλσ εξσηεζέλησλ είραλ λα θάλνπλ κε ηε δηαθξά-

ηεζε κέζσ ηνπ ξφινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ππφ δεκφζην 

έιεγρν (4), αιιά θαη ηελ άξλεζε λα ηεζνχλ ηα ζρνιεία ππφ ηελ επνπηεία δνκψλ πνιχ 

θνληά ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Γηεπζχλζεηο) ή ησλ Γήκσλ, επηιέγνληαο κηα 

πην απξφζσπε θαη απνκαθξπζκέλε θαζνδήγεζε (12). Ζ ηειεπηαία ζπλεληεπμηαδφκελε 

έθαλε ιφγν γηα κεξηθή απηνλνκία θαη ηελ φξηζε σο ην ζρήκα εθείλν κε ηελ χπαξμε ελφο 

ππεξθείκελνπ θνξέα, παηδαγσγηθά θαη δηνηθεηηθά ππεχζπλνπ, κε επνπηηθφ – ειεγθηηθφ 

ξφιν, κία άιιε δηεπζχληξηα (9) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν πιήξε απηνλνκία θαη ην αλέ-

θηθην θαη απίζαλν ελδερφκελν λα ππάξμεη ηέηνηα, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπ-

μεο νη απφςεηο ηεο ζπλέθιηλαλ πξνο απηήλ ηε ζέζε, ηεο πιήξνπο απηνλνκίαο. Ζ αιιαγή 

ζηε ζηάζε ηεο πξνήιζε κεηά απφ ηελ αλακφριεπζε ησλ ζθέςεψλ ηεο θαη ηελ αλάθιεζε 

θηλδχλσλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πιήξνπο απηνλνκίαο, θαη γη’ απηφ «πάληα φ-

κσο φηαλ ιέκε απηνλνκία δελ κπνξεί λα είλαη θαη πιήξεο απηνλνκία. Θα πξέπεη λα βαζί-

δεηαη ζε θάπνην κπνχζνπια, λα ππάξρεη θάπνηνο κπνχζνπιαο.»(9) 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ε αλαθνξά ζηε ιέμε «κπνχζνπιαο» 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηξεηο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο, γηα ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο 

πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ πξέπεη λα δνζεί απφ θάπνηνλ θνξέα, θάπνηα αλψηεξε αξρή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιεία ζα «απηνλνκεζνχλ». Ζ αίζζεζε ηεο απηνλνκίαο σο ειεπζε-

ξία πιεχζεο ζε αραξηνγξάθεηα χδαηα, επηβάιιεη ηελ χπαξμε ελφο κπνχζνπια, κηαο 

ππμίδαο γηα ηελ πνξεία θαη ηνλ πξννξηζκφ.  

απηφλνκν ζρνιείν αιιά φρη αλεμέιεγθην γηαηί δελ θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε αθφκα θαη 

………εγψ πνπ ζέισ λα είκαη απηφλνκε, ζέισ λα έρσ έλα κπνχζνπια. (8) 

…πξέπεη λα ππάξρεη έλαο κπνχζνπιαο θαη πάλσ ζε απηφ ην κπνχζνπια λα κπνξνχλ λα…  

λα δηακνξθσζεί κία ηδηαηηεξφηεηα πνπ ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα αλαπηχμεη.(10) 

Ζ ππμίδα απηή γηα θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο έρεη ηε κνξθή « αξρψλ θαη αμηψλ» 

(3,7) απνδεθηψλ απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο, 

πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζπλνιηθά αιιά θαη ηα ζρνιεία εηδηθφηεξα, ζε α-

ζθαιή ξφηα θαη δε ζα απνθιίλνπλ ηεο πνξείαο ησλ, αθφκε θαη αλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππφ ην θαζεζηψο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο 

Δληνλφηεξα πξνθχπηεη ε αλάγθε θαλφλσλ ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο επάισησλ 

καζεηηθψλ πιεζπζκψλ, γηα ην πιήξσο απνθεληξσκέλν ζρνιείν, ζην δήηεκα ηεο ζπλεθ-

παίδεπζεο, ζην δήηεκα ηεο απνδνρήο. Δδψ δελ ππάξρεη απηνλνκία.3 



102 
 

Τπνβφζθεη έλαο θφβνο ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ πηζαλφηεηα α-

λεμέιεγθηεο πνξείαο ηεο εθπαίδεπζεο, θφβνο θαη αλαζθάιεηα πνπ κεηξηάδνληαη αλ ζπ-

λππνινγηζηεί ζην αθήγεκά ηνπο ε δπλεηηθή βειηίσζε ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, θαη ε 

ππνζηήξημε απφ ην θέληξν. Ζ ππνζηήξημε ζα απειεπζεξψζεη ηνλ/ηελ δηεπζπληή/-ληξηα 

απφ ηε γξαθεηνθξαηία θαη ην ραξηνκάλη, ζα ηνλ/ηελ πξνζηαηεχζεη απφ θαηαγγειίεο, δπ-

ζαξέζθεηεο θαη δηακαξηπξίεο (3,4), ελψ ηαπηφρξνλα ζα επηηξέςεη ηελ απηνλφκεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζην παηδαγσγηθφ θνκκάηη κε επηινγή πξφζζεησλ βηβιίσλ, κε πεξη-

θνπέο χιεο, κε νκαδνπνηήζεηο, ρσξίο λα ππάξρεη ηηκσξεηηθφο ραξαθηήξαο εθ ησλ πζηέ-

ξσλ» (4), ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηα ζρνιεία λα δηαθνξνπνηήζεη, λα πξνζαξκφζεη 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα αλαγλσξηζηεί ν μερσξηζηφο ραξα-

θηήξαο ηνπ θάζε ζρνιείνπ(6,9,11), «ζα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρψξνο θαη ζην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ αιιά θαη ζην δηεπζπληή λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη απηφλν-

κα θαη δεκηνπξγηθά γηα ην ζρνιείν» (11). 

Αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο πξνζηαζίαο, ζην λέν πιαίζην (3,4), ε 

αλαγλψξηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ (6, 9,11), ε 

αληαπφθξηζε ηνπ ζρνιείνπ ζε απηέο ηηο αλάγθεο θαη ε ελαξκφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ θαη ησλ κεζφδσλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζε απηέο (4,6,8), αλα-

δχεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αμηνπνίε-

ζεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα επηιχνπλ δεηήκαηα εληφο ηνπ ζρνιείνπ (4,11,6). Παξα-

ηεξείηαη φηη ε ζρνιηθή απηνλνκία ζηνλ ιφγν ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ είλαη ζπλπθαζκέ-

λε θαηά θχξην ιφγν κε ηελ ειεπζεξία δφκεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηνπ πεξηε-

ρνκέλνπ, ησλ κεζφδσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ επίηεπ-

μεο απηψλ απφ ηα ίδηα ηα ζρνιεία ή φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε δηεπζχληξηα 9 

«εδψ θαη αλ είλαη ε απηνλνκία». 

Απηνλνκία θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα «made in every school»  

Έλα πεδίν ζην νπνίν ππάξρεη κία ζρεηηθή ζπκθσλία ησλ εξσηεζέλησλ, είλαη ε δπλαηφ-

ηεηα πνπ παξέρεη ην απηφλνκν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ησλ ζρνιείσλ ζηα κέιε ησλ 

πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ λα δηακνξθψλνπλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ζρνιείσλ ηνπο.  

Ζ έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο ζε πνιιέο απαληήζεηο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηα-

ζκφ ab initio ή ηεο δφκεζεο εθ βάζξσλ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ αθνχ «ππάξρεη 

απηή ηε ζηηγκή ην απαξαίηεην know-how, δελ θηηάρλνπκε θάηη απφ ηελ αξρή» (4), αιιά 

λνεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα αλαδφκεζε, ηξνπνπνίεζε «ην πεξηερφκελν 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηείηαη»(2), επέκβαζε, παξέκ-

βαζε «θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ρξεηάδεηαη παξεκβάζεηο»(9), πξνζαξκνγή «έλα 
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ζρνιείν απηφλνκν κπνξεί λα πξνζαξκφδεη θνκκάηηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.»(1) θαη «έλα πξφγξακκα ην 

νπνίν γλσξίδνληαο ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ζνπ, ηε γεηηνληά, ηνπο καζεηέο καο ζα ην 

πξνζαξκφζνπκε»(6). Γίλεηαη ιφγνο γηα αιιαγέο πνπ ελψ ζα ηθαλνπνηνχλ ην αίηεκα γηα 

αληαπφθξηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο δε ζα αιινηψλνπλ νχηε ηνλ ζθνπφ 

ηεο θαη δελ ζα κεηαιιάζζνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο. Οη εξσηεζέληεο έδσζαλ θαη κία με-

ρσξηζηή πξνέθηαζε πνπ αλαδεηθλχεη θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο επί ηνπ δεηήκαηνο θαη ηε 

δηάζεζή ηνπο λα αμηνπνηήζνπλ ηπρφλ ηέηνηα δπλαηφηεηα. Ζ πξνζαξκνγή φρη κφλν ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αμηνζεκείσηε 

ζηελ 1, ν επαλέιεγρνο, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη νη βειηησηηθέο ηξνπνπνηήζεηο βξίζθν-

ληαη ζην θέληξν ηεο ζθέςεο ηνπ 4, αιιά θαη ε αλάγθε, φιε απηή ε δηαδηθαζία λα κε 

γίλεη απφ κεκνλσκέλα ζρνιεία αιιά απφ νκάδεο ζρνιείσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ζηελ απάληεζε ηεο 9. 

Τπάξρνπλ θαη απαληήζεηο πνπ ελψ δελ αλαθέξνληαη επί ιέμεη ζηε δηακφξθσζε 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, απνηππψλνπλ κε πεξηγξαθηθφ 

ηξφπν ηελ πξφζεζε λα γίλεη ρξήζε κηα ηέηνηαο δπλαηφηεηαο απφ ην ίδην ην ζρνιείν. ηηο 

απαληήζεηο απηέο ηνλίδεηαη ν απεγθισβηζκφο απφ ηε «ζηείξα κάζεζε»(5), ε δηεχξπλζε 

ησλ νξηδφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο, ν εκπινπηηζκφο κε λέα αληηθείκελα πνπ ζα αλαδπζνχλ 

απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, κεηά απφ κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο (1), 

πξάγκα πνπ απ’ ηε κηα είλαη έλδεημε ηεο ζπκβνιήο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηε βειηί-

σζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, απ’ ηελ άιιε δίλεη ην ζηίγκα ηεο αιιαγήο, δηαθν-

ξνπνηεί ην «απηφλνκν» ζρνιείν απφ ην ζρνιείν ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ε πνιιέο απαληήζεηο ε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλνδεχεηαη 

θαη απφ ηελ επηινγή ησλ αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ (6,9), θαζψο θαη απφ δξάζεηο πνπ 

εθπνξεχνληαη απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη άξα ηθαλνπνηνχλ 

πιεξέζηεξα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ησλ ζρνιεί-

σλ. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά θαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζηε ζπκ-

βνιή ηεο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ζην αληάκσκα εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζεκεία πνπ ζχκθσλα κε ηνπο/ηηο ζπλεληεπμηαδφκελνπο/-εο 

έλα «απηφλνκν» ζρνιείν ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα απφ ην ζεκεξηλφ 

(6,8,12) εμππεξεηψληαο θαιχηεξα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εθ-θνηλψλεζεο θαη ηεο 

πνιηηεηφηεηαο. 

ηελ απάληεζε κίαο δηεπζχληξηαο εληνπίδεηαη θαη ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο πνπ 

δηακνξθψλεη ην ζρνιείν επεκβαίλνληαο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη φιεο ηηο πηπ-

ρέο ησλ, κία θνπιηνχξα ζπκκεηνρήο πνπ, ελψ δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ πξφθεηηαη κφλν γηα 
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ην ζρνιείν ή θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, είλαη ελζαξξπληηθφ πνπ ε ζρνιηθή απηνλνκία 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο ζπκβάιιεη σο πξνο απηφ. 

Οη δπλαηφηεηεο είλαη πνιιέο. Καη νη… πψο ην ιέλε…. νη ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο, ε επη-

βξάβεπζε, ε αμηνιφγεζε, ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε θάπσο δηακνξθψλεηο θαη κία θνπι-

ηνχξα θαη ηελ ππνζηεξίδεηο κε θάπνην ηξφπν. Κάπσο λνκίδσ φηη έρεη…… έρνπλ πην ελεξ-

γή ζπκκεηνρή φινη. Γειαδή απηφ ην ληψζσ, είλαη κέξνο ησλ απνθάζεσλ.(10) 

Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ είλαη ην πψο ηα απ-

ηφλνκα ζρνιεία ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο ζην πεδίν απηφ αιιά πνηνο θνξέ-

αο ή πνηνη ζα θιεζνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηακφξθσζή ηνπο; Αλαπφθεπθηα κε ην 

έξγν απηφ επηθνξηίδνληαη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο θαη νη χιινγνη Γηδαζθφλησλ ηνπ θάζε 

ζρνιείνπ. Απηφ φκσο πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ είλαη 

φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ζεσξνχλ νχηε ηνπο/ηηο ίδηνπο/-εο, νχηε ηνπο/ηηο εθπαηδεπ-

ηηθνχο εμνπιηζκέλνπο θαη άξα ηθαλνχο λα επηηειέζνπλ απηφ ην έξγν. Λίγνη/-εο είλαη απ-

ηνί/-έο πνπ δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, α-

θνχ «ππάξρεη ε δπλακηθή ζην λα κπνξέζνπκε, λα νξγαλψζνπκε, λα απνδειηηψζνπκε θαη 

λα ζέζνπκε ηνπο ζηφρνπο πνπ ιεηηνπξγνχκε»(4)θαη «νη δάζθαινη θάλνπλ ζαχκαηα».(8) 

Οη πεξηζζφηεξνη, είηε ιφγσ ησλ δεηγκάησλ πνπ έρνπλ δείμεη ζε παηδαγσγηθά δε-

ηήκαηα νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη(11), είηε εμαηηίαο ηεο ζχζηα-

ζεο ηνπ δηδαζθαιηθνχ πξνζσπηθνχ (κεζήιηθεο, ειιηπψο θαηαξηηζκέλνη, απνπζία ελδη-

αθέξνληνο θαη φξεμεο) (6,7,13), είηε ιφγσ ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ εθεζπραζκνχ 

πνπ παξέρεη ην ππάξρνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα (10), είηε αθφκε θαη ηνπ θφβνπ φηη ζα 

αληηκεησπίζνπλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο γνλείο (6,10), δελ ζεσξνχλ φηη νη χιινγνη 

Γηδαζθφλησλ είλαη ζε ζέζε λα πξνβνχλ ζε ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ησλ πξν-

γξακκάησλ ζπνπδψλ.  

Μία δηεπζχληξηα (12), πξνθαλψο θαη ιφγσ ηνπ θαθνχ θιίκαηνο πνπ έρεη δηα-

κνξθσζεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα, έρεη πνιχ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ππφινηπα κέιε 

ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ζπλεπψο δελ έρεη θακία εκπηζηνζχλε φηη είλαη ζε ζέζε 

λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ελψ έλαο δηεπζπληήο (3) 

εληνπίδεη ην πξφβιεκα ζηελ επηζηεκνληθή επηπνιαηφηεηα ή έλδεηα θαη επειπηζηεί φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν (ηε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε μερσξηζηνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκα-

ηνο απφ θάζε ζρνιείν) «ζα γίλνπκε επηζηεκνληθά ππεχζπλνη εκείο γηα ηα πάληα. Αο δψζεη 

ην Τπνπξγείν θάπνηεο γεληθέο νδεγίεο (ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα) θαη κεηά αο καο α-

θήζεη» (3),θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αξρίζεη λα επηηπγράλεηαη κία ελδπλάκσζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο επηζηεκνληθήο ππεπζπλφηεηαο. 

Τπάξρνπλ θαη απηνί/-έο πνπ ελψ ζε θάπνην ζεκείν ηεο ζπδήηεζεο πηζηεχνπλ πσο 

«νη θαη‘ εμνρήλ αξκφδηνη γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα, είλαη νη εθπαηδεπηηθνί», αλαγλσξί-
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δνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηακνξθψλνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 

ιφγσ εκπεηξίαο θαη ιφγσ γλψζεσλ ζεσξψληαο πσο «έρνπλ ηελ θξίζε κεηά απφ ηφζα 

ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε θαη μέξνπλ πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, μέξνπλ ηη 

ηνπο αξέζεη, μέξνπλ γηαηί ελδηαθέξνληαη, θαη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πην ειθπζηηθφ ην 

ζρνιείν γηα ηνπο καζεηέο…..»(5), ζε άιιν ζεκείν ακθηζβεηνχλ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα 

θαη απηναλαηξνχληαη, ζεσξψληαο φηη αθ’ ελφο «δελ είλαη έλα απιφ πξφγξακκα ζρνιείνπ 

λα κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί ν δηεπζπληήο ή ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ. Απαηηνχληαη εμεη-

δηθεπκέλεο γλψζεηο, ρξφλνο πηινηηθήο εθαξκνγήο» (5), αλαγλσξίδνληαο φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα δηαδηθαζία θαη δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα θαη απαηηεηηθή, αθ’ εηέξνπ είλαη αξκν-

δηφηεηα αλψηεξεο δνκήο θαη ρξήδεη ζπκβνιήο θαηαξηηζκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξν-

ζσπηθνχ ή θνξέσλ φπσο νη Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο.(2) 

Ζ δηεπζχληξηα 2 εθηφο ηνπ φηη ηνπνζεηείηαη αξλεηηθά απέλαληη ζηε δπλαηφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ λα δηακνξθψλεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πξνβάιιεη σο αηηηνινγία ηεο αδπ-

λακίαο αιιά θαη ηεο άξλεζεο, θξπθέο επηδηψμεηο, ακθηζβεηψληαο φηη θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηηπγράλεηαη ε αληαπφθξηζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, 

«γηαηί κπνξεί απηφ λα αθνχγεηαη πάξα πνιχ σξαίν λα αθνχγεηαη ηδαληθφ, ην ζρνιείν λα 

απαληά ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, ηεο θάζε θνηλσληθήο νκάδαο, λνκίδσ φκσο φηη 

πίζσ απφ ηε ζρνιηθή απηνλνκία θξχβνληαη άιια πξάγκαηα, θαιχπηνληαη κάιινλ άιια 

πξάγκαηα» παξφηη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο αλαγλψξηζε σο ην κφλν ζεκείν ζην 

νπνίν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη δπλεηηθά ε ζρνιηθή απηνλνκία αθξηβψο απηφ, ηε δηακφξ-

θσζε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε δηεπζχληξηαο, πνπ ζηελ εξψηεζε αλ 

έπξεπε λα πεξάζεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ δηεπζπληή κία 

ηέηνηα δηαδηθαζία (δηακφξθσζεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ) απαληά : 

Σν ζα έπξεπε είλαη κία κεγάιε θνπβέληα. Θα άμηδε ηνλ θφπν λα δνθηκάζνπκε. Σν  «έπξε-

πε» ζεκαίλεη θαη κία ζπλζήθε κφληκε, απηά αίξνληαη φπσο βιέπνπκε απηά ηα πξάγκαηα… 

ζεσξψ φκσο πσο έζησ θαη ζε πεηξακαηηθή βάζε αμίδεη ηνλ θφπν λα γίλνπλ θάπνηα ζρν-

ιεία πηιφηνη (1) 

Απηνλνκία θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ 

Οη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο ηεο έξεπλαο, ελψ πηζηεχνπλ πσο ην πεδίν δηακφξθσ-

ζεο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα απνηειέζεη ππφ πξνυπνζέζεηο αληηθείκελν 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ζρνιείνπ, εληνχηνηο δελ αλαγλσξίδνπλ ζηνλ χιινγν Γηδα-

ζθφλησλ ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα γηα λα νινθιεξψζεη έλα ηέηνην έξγν. Ζ εξψηεζε 

πνπ αθνινπζεί είλαη αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ζε ζέζε λα ην πξάμνπλ, ηνπιάρηζηνλ 

κφλνη ηνπο, πνηνο άιινο ζα κπνξνχζε λα ζπλεπηθνπξήζεη; Αξρηθά, ε ππφζεζε εξγαζίαο 

ζπκπεξηέιαβε ηνπο γνλείο. Οη απαληήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο. Μφλν κία δηεπζχληξηα ζηελ 
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αξρή ηεο απάληεζήο ηεο, απζφξκεηα, ρσξίο ηδηαίηεξε ζθέςε απάληεζε: «αθψο νη γν-

λείο κπνξνχλ λα…», ζηε ζπλέρεηα έδσζε κεγαιχηεξε βάζε ζηηο επηζπκίεο ησλ καζε-

ηψλ/-ηξηψλ γηα λα θαηαιήμεη πσο θαη ε απνηχπσζε ησλ επηζπκηψλ ησλ γνλέσλ κπνξεί λα 

είλαη έλα θνκκάηη απηνχ…». 1 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ηνπνζεηείηαη αξλεηηθά ζηελ εκπινθή ησλ γνλέ-

σλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπο, 

επηθαινχκελνη/-εο θπξίσο ηελ έιιεηςε γλψζεσλ απφ ηε κεξηά ησλ γνλέσλ (5,11). 

Βέβαηα ππάξρεη κία γεληθφηεξα αξλεηηθή ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ σο πξνο 

ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία είλαη εληνλφηεξε ζηα 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα, φπσο απηφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο :  

ηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, φπνπ επηηξέπεηαη, πεξηνξί-

δεηαη ζε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, ζε επίπεδν πξνηάζεσλ «πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

ηνπο αθνχζνπκε, δηφηη θάηη κπνξεί λα καο δηαθεχγεη» (3,5) θαη κάιηζηα φρη ζε γλσ-

ζηηθά αληηθείκελα, αιιά νχηε θαη ζε ηερλνθξαηηθά ζέκαηα (3), ελψ ελδεηθηηθή είλαη 

θαη ε άπνςε δηεπζχληξηαο πνπ ζεσξεί φηη «νη γνλείο πξέπεη λα κείλνπλ έμσ απφ ην ζρν-

ιείν» θαη λα αθεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ζε παηδαγσγηθήο θχζεο ζέκαηα, λα δνπιέςνπλ 

απεξίζπαζηνη.(2) Πνιινί/-έο ζπλεληεπμηαδφκελνη/-εο ζπλαξηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ηφζν ζηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ην χθνο, ην είδνο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα ηνπ ζρν-

ιείνπ κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε λενειιεληθή θνηλσλία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ησλ κεηαβνιψλ πνπ παξαηεξνχ-

ληαη ζε θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ζα ζεσξείην εππξφζδεθηε ζε κία πξννδεπηηθή θνηλσλία, 

πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη (2), αληηζέησο ν ππαξθηφο θίλδπλνο είλαη ε ζπλεχξεζε κε 

γνλείο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ρσξίο θνηλσληθέο επαηζζεζίεο κε αξλεηηθφ επαθφινπζν ηε 

«δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ πξνβιεκάησλ παξά ηελ επίιπζή ηνπο». (7)   

Οη εξσηψκελνη/-εο ζηηο απαληήζεηο επηβεβαηψλνπλ απηφ πνπ εκπεηξηθά είλαη θνη-

λφο ηφπνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν, φηη νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ δελ δηά-

γνπλ θαη ηηο θαιχηεξεο κέξεο. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ δελ επηζπκνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ, ζρεδφλ ζε θαλέλα πεδίν πνπ ηα α-

θνξά, παξά κφλνλ ίζσο ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Απηνί/-έο πνπ εκθαλίδνληαη θάπσο ζεηηθνί 

θαη δε ζα είραλ πξφβιεκα απφ ηελ ελεξγφηεξε παξνπζία ησλ γνλέσλ ζηα δηνηθεηηθά 

ηνπ ζρνιείνπ, δηαηεξνχλ θάπνηεο επηθπιάμεηο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ θφβν πνπ 

επηθξαηεί ηψξα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν (13), κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα επη-

ιακβάλεηαη φισλ ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηε λενειιεληθή νηθνγέ-
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λεηα (8), κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απηή ηε ζηηγκή, πνπ δηέπεηαη απφ 

ζπγθεληξσηηζκφ (7). 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε θάπνησλ εθ ησλ εξσηεζέλησλ, 

ηίζεηαη ππφ φξνπο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην βαζκφ εκπινθήο ησλ (3,4) – κφλν επη-

θνπξηθά θαη φρη κε ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο – θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ δελ κπνξεί λα είλαη πιεηνςεθηθφο (12). 

Έληνλε θαίλεηαη ε αληίζεζε ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηα δεηήκαηα αμηνιφγε-

ζεο θαη επνπηείαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (5,7,12) ιφγσ ηεο άγλνηαο ηνπ αληηθεηκέ-

λνπ θαη ηεο έιιεηςεο ζρεηηθφηεηαο κε ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, θαη αθφκε πην έ-

ληνλε ζην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζε κηα επηηξνπή πνπ ζα πξνζιακβάλεη εθ-

παηδεπηηθνχο (3,10, 12) ιφγσ ηεο θαρππνςίαο, ηεο αλσξηκφηεηαο, ηεο πξφηαμεο 

δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ηεο αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 

Γηεπζχληξηα, ελψ αξρηθά ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο ήηαλ έλζεξκε ππνζηεξίθηξηα ηεο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ απφ ηνπο γνλείο νη νπνίνη «σο έλα ζεκείν ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

ζπκκεηνρή θαη νη γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ιφγν θαη πάληα είκαη ππέξ απηήο ηεο α-

πφςεσο φηη θαη νη γνλείο κπνξνχλ θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ιφγν γηα ην πνηνη ζα είλαη νη 

δάζθαινη», ζηελ ηειηθή ηεο απνηίκεζε πεξηνξίδεη ηνλ ξφιν ηνπο, ζε δεπηεξεχνληα.(9) 

Γεληθά νη δηεπζπληέο/-ληξηεο εζηηάδνπλ ζην ζέκα ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο ππνθεη-

κεληθφηεηαο πνπ ππνβάιιεη ηηο ελέξγεηεο ησλ γνλέσλ, ηφζν ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, φζν θαη ζην ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ αιιά θαη ζην θχξην ζέκα 

ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο βειηίσζεο γηα φινπο θαη φιεο ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.  

…ν θάζε γνληφο έρεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ελφο παηδηνχ, ηνπ παηδηνχ ηνπ, άξα πψο κπνξεί 

λα εθπξνζσπεί ην ζχλνιν, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θίλεηξν εί-

λαη ηνπ ελφο αηφκνπ; Πψο κπνξεί; Θα έπαηξλε έλαο γνληφο κία απφθαζε ε νπνία ζα ήηαλ 

πνιχ θαιή γηα φιν ην ζρνιείν αιιά φρη ληε θαη θαιά γηα ην παηδί ηνπ; Άξα δελ κπνξψ λα 

βάισ θαη ηνπο γνλείο.(3) 

Δάλ ηνπο δψζνπκε φκσο ηελ απηφλνκε εμνπζία πνπ έρνπλε δψζεη άιια θξάηε ή νηηδήπνηε 

άιιν, ζεσξψ φηη επεηδή ν γνλέαο είλαη γνλέαο, ζα ηελ θαηαρξαζηεί, δελ ζα ιεηηνπξγήζεη 

αληηθεηκεληθά, έηζη ψζηε λα βειηηψζεη γεληθά ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα. (8) 

Έηζη κάιινλ ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ, 

κάιινλ πεξηνξίδεηαη ζε απηφ πνπ θαη ζήκεξα ηζρχεη, ζε κία παζεηηθή ζπκκεηνρή, κία 

ζρέζε πνκπνχ κελπκάησλ (ζρνιείν) θαη δέθηε παξαπφλσλ (γνλέαο) ζε κία δηαδηθαζία 

ελεκέξσζεο, είηε γηαηί δελ είλαη ηθαλνί λα εξκελεχζνπλ, είηε γηαηί έρνπλ δηάζεζε πα-

ξεξκελείαο, είηε γηαηί αλαδεηνχλ ηξφπν λα ακθηζβεηήζνπλ ην ζρνιείν:  

Άιισζηε, φπσο επηζεκαίλεη κία δηεπζχληξηα, « ε παξνπζία ησλ γνληψλ ζην ζρν-

ιείν ζρεηίδεηαη κε ειεγθηηθή δηάζεζε, κε απνηέιεζκα λα αζθνχλ θξηηηθή, θαθή θξηηηθή, λα 
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ππνγξακκίζνπλ ην έιιεηκκα θαη φρη ην πξφζεκν θαη απηφ καο θάλεη ακήραλνπο, αλ φρη 

θαρχπνπηνπο.»(1) Δθθξάδνληαο αληίζεηε άπνςε κία ζπλάδειθφο ηεο ππνζηεξίδεη πσο 

«ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε, εκείο ζαλ εθπαηδεπηηθνί, φηη γεληθά θαη ηειηθά κε ηνπο γν-

λείο, φζν θαη λα κελ ην ζέινπκε, ζπλεξγαδφκαζηε θαη ζπλδηνηθνχκε ηα ζρνιεία. Παξφηη 

ιέκε φηη δηνηθνχκαζηε απφ ην ππνπξγείν, απφ ηελ πεξηθέξεηα, απφ ηε δηεχζπλζε θαη ηα 

ινηπά, ηειηθά νη γνλείο είλαη απηνί πνπ κε ηνλ α ή β ηξφπν θηλνχλ ηα λήκαηα.(8)  

Δπηζπκεηή θαίλεηαη λα είλαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ κφλν ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεη-

ζθνξά πξάγκα πνπ επηδεηάηαη θαη ζήκεξα. ην απηφλνκν ζρνιείν «ν ζχιινγνο γνλέσλ 

ν νπνίνο κπνξεί λα επηθνπξήζεη νηθνλνκηθά»(1)«γηα λα ζηεξίμνπλ ην ζρνιείν» (11) « 

ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζε ζέκαηα εθδειψζεσλ θαη ππνζηήξημεο» (12) 

Δλ θαηαθιείδη ε θπξίαξρε άπνςε θαίλεηαη λα είλαη απηή πνπ εθθξάδεη ηνπο πε-

ξηζζφηεξνπο δηεπζπληέο/-ληξηεο, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο είλαη φηη …δελ κπνξνχλ εχ-

θνια λα βάινπλ ηνπο γνλείο… δελ κπνξνχλ λα πνπλ φηη ζα ‘ζειαλ ηνπο γνλείο ζηε δηνίθε-

ζε ηνπ ζρνιείνπ. (10). Ζ πην νξζνινγηθή εμήγεζε απηήο ηεο άξλεζεο ή ηεο δπζθνιίαο 

λα απνδερζνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ αλ απηά θαηα-

ζηνχλ απηφλνκα, έξρεηαη κε ηα ιφγηα ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ, θαη ζηελ 

νπζία είλαη ε αδπλακία ησλ γνλέσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηζφηηκα θαη κε νξζφ ηξφπν ηε 

δπλαηφηεηα πνπ ζα ηνπο δνζεί ζηελ πεξίπησζε ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ: 

Φέξλσ ζην κπαιφ κνπ ην ζρνιείν ηνπ Γελδξνπνηάκνπ. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ κε 

πνηνλ ηξφπν ζα εκπιαθνχλ νη γνλείο εθεί πέξα, ε ηνπηθή θνηλσλία, θαη απηφ ζα βνεζή-

ζεη…(2) 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα δηνηθεηηθά ζέκαηα ηνπ ζρν-

ιείνπ γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνπο/ ηηο λπλ δηεπζπληέο/-ληξηεο ησλ ζρνιείσλ ππφ φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηφζν απζηεξέο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αδχλαηε 

θαη αλίζρπξε.  

Απηνλνκία θαη εκπινθή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  

ηνπηθώλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

Καη αλ ησλ γνλέσλ ε ζπκκεηνρή δελ είλαη απαγνξεπηηθή, απηή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθε-

ζεο, θαη δε ησλ Γήκσλ, ζπγθεληξψλεη ηηο ζθνδξέο αληηδξάζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Οη 

αληηδξάζεηο απηέο είλαη πνιχ έληνλεο ζηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπ-

ηηθψλ πξνγξακκάησλ(9,2) αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπο ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ 

αιιά θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ιάζνο θηλήηξσλ, ηδηνηειψλ πνπ απέρνπλ απφ ηελ εληαία 

θαη νηθνπκεληθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα αλαπηπ-

ρζνχλ «ηνπηθέο εθπαηδεχζεηο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ζρέζε κε άιινπ είδνπο εγθιεηζκνχο» 

ζηα ζηελά φξηα ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ.(4)   
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Αθφκε πην απεπθηαίν, ζρεδφλ αηηία πνιέκνπ, θαίλεηαη λα είλαη ην ελδερφκελν λα 

εκπιαθνχλ νη Γήκνη ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, απφιπζεο, κεηαβνιψλ (ππεξεζηαθψλ 

θαη κηζζνινγηθψλ), θαζψο θαη λα απνηειέζνπλ ππιψλα επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κηα πνπ «δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα»(5) 

Δθηφο απφ ηελ επηζήκαλζε γηα ηελ ηδηνηέιεηα ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ ςεθνζεξία, 

απφ δχν εξσηεζέληεο εληνπίδεηαη θαη ζέκα δηαβιεηφηεηαο ησλ επηινγψλ (7,12), ελψ 

εγείξεηαη θαη ην νηθνλνκηθφ ζέκα πνπ ζεσξνχλ φηη ηαιαλίδεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

θαη αδπλαηνχλ λα πηζηέςνπλ φηη κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ Γήκσλ, ζα ππάξρεη 

ην πεξηζψξην γηα ηε κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ θαρππνςία ησλ δηεπζπληψλ/-

ληξηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ εδψ θαη κία δεθαεηία νηθνλνκηθή θαη θηεξηαθή δηαρείξηζε 

ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ έκπξαθηε απφδεημε αδπλακίαο 

ησλ λα αληαπεμέιζνπλ (12), αιιά θαη ηελ απφπεηξα δηαζπάζηζεο θνλδπιίσλ πνπ πξν-

νξίδνληαλ γηα ηα ζρνιεία (6). 

Παξά ηηο αληηξξήζεηο γηα ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αξθεηνί/-έο αλα-

γλσξίδνπλ φηη ε εκπινθή ησλ Γήκσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ θαζψο θαη ζηε 

ζπληήξεζε ή ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο είλαη αλαπφθεπθηε θαη ζπλνκνινγνχλ φηη ζε θαζε-

ζηψο ζρνιηθήο απηνλνκίαο πξέπεη λα ππάξμεη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε απηφ ην πε-

δίν, κε «ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα ρξεκαηνδνηεί θαη λα ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν» (4), «λα ππνζηεξίδεη ζε θηεξηαθφ επίπεδν» (5), «λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ην ζρνιείν γηα ηελ εμεχξεζε πεξηζζφηεξσλ θνλδπιίσλ, πεξηζζφηεξσλ 

ρξεκάησλ, λα θάλεη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζην ππνπξγείν, ζην θξάηνο»(9) αιιά κε δηα-

θξηηνχο ξφινπο θαη ηζνηηκία ζηελ ζπλεξγαζία(12)  ηηο ζθέςεηο ησλ εξσηεζέλησλ, 

πνπ νξκψκελνη απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε «είλαη πάξα πνιχ επηθπιαθηηθνί ζηελ ε-

κπινθή θαη ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχκε 

ηψξα» (7), θπξηαξρεί ε ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο, κηαο ζπλεξγαζίαο ηζφηηκεο, κηαο ζπλεξ-

γαζίαο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (γνλείο θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο), πξνο 

φθεινο ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο.  

ην κπαιφ, αιιά θαη ζηηο εθπεθξαζκέλεο πξνζέζεηο ηνπο, δελ είλαη ε εμ νινθιή-

ξνπ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ κεξηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ νπνία 

κάιηζηα πξέπεη σο εθπαηδεπηηθνί λα απαληήζνπκε ζζελαξά, δηφηη «ζα είλαη πνιχ αξλε-

ηηθή εμέιημε αλ ην αθήζνπκε.(2) Ζ αληίδξαζε αηηηνινγείηαη απφ ηελ «έιιεηςε ζρεηηθφ-

ηεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε, φζν θαη ην γεληθφ κνξθσηηθφ επίπεδφ ηνπο λα κελ ζπλεπάγεηαη 

ηνλ έιεγρν κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο»(4) θαη απφ ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

Γήκσλ θαη ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (7). Δπίζεο, ε αληίζεζε 
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ησλ εξσηεζέλησλ ελ κέξεη νθείιεηαη ζηα πεπξαγκέλα ησλ Γήκσλ θαη ηελ θαθή εηθφλα 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία κεγηζηνπνηείηαη αλ ζπλππν-

ινγηζηνχλ ηα παξαδείγκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ έρεη εθαξκνζηεί απηφ ην κνληέιν 

δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ, φπσο «ζηελ Ιηαιία φπνπ νη ζπλάδειθνη είλαη ππνρείξηα ηφζν 

ησλ δήκσλ ηφζν ησλ γνλέσλ ή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη δελ πξνάγνπλ ηελ εθπαηδεπ-

ηηθή δηαδηθαζία»(8). 

Ζ ζχγθξηζε κε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζην φλνκα ηεο απηνλνκίαο ελέπιε-

μαλ ηνλ Γήκν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη φ,ηη απηή ζπκπε-

ξηιακβάλεη (ρξεκαηνδφηεζε, επίβιεςε θηεξηαθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο, δεηήκαηα 

ζηειέρσζεο, νξγαλσηηθά ζέκαηα) βαξχλεη πνιχ ζηελ άπνςε ησλ δηεπζπληψλ, θαζψο 

ζεσξείηαη ε απφπεηξα απνηπρεκέλε, ζχκθσλα κε ηνπο/ηηο ίδηνπο/-εο. Έρνπλ ηελ αίζζε-

ζε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ έγηλε ζε ρψξεο κε άιιε λννηξνπία πνιηηψλ, άιιν πνιη-

ηηθφ πξνζσπηθφ, άιιεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη απεπζπλφηαλ ζε ηδα-

ληθνχο πνιίηεο, θαη παξφι’ απηά ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηνίθεζεο δελ απέδσζε. Α-

ληίζεηα θαηέζηεζε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ππνρείξηα θαη έξκαηα ησλ εθάζηνηε ηνπηθψλ 

αξρψλ, κε παξάιιειεο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Να 

ζεκεησζεί εδψ φηη ε λννηξνπία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζπρλά ζηειηηεχεηαη απφ ηνπο/ηηο εξσηεζέληεο θαη ππνδεηθλχεηαη γηα ην ακθίβνιν ηεο 

επηηπρίαο ηνπ νπνηνπδήπνηε εγρεηξήκαηνο πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία. 

Απφιπηα αξλεηηθνί/-εο εκθαλίδνληαη νη εξσηψκελνη/-εο ζην ελδερφκελν εκπινθήο 

ή εηζβνιήο ζηε δηνίθεζε ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ ελφο κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ (2), γηαηί φπσο ππνζηεξίδνπλ κπνξεί 

«λα εηζρσξήζνπλ κέζα ζηελ εθπαίδεπζε θνξείο πνπ λα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο απφ 

απηνχο πνπ έρνπκε ηψξα ή πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θάπνηνπο ζηφρνπο παλαλζξψπη-

λνπο θαη δηαρξνληθνχο ή θάπνηεο αμίεο, θαη ππάξρεη ην εξψηεκα θαηά πφζν κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αληηθεηκεληθά.»(7). Ξεθάζαξα ινηπφλ απαληνχλ πσο δε ζα ππεξεηήζνπλ 

έλα ζρνιείν πνπ «ζα πξέπεη λα βγεηο έμσ ζηελ αγνξά ή λα εκπιέθνληαη εηαηξείεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ». (11) 

Απφ ηε ζπδήηεζε ζε απηφ ην ζέκα, ηελ αλαδήηεζε ηνπ θνξέα ή ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζα δηνηθεί ηα απηφλνκα ζρνιεία, πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο πνπ πή-

ξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, παξφηη δελ έρνπλ θαη ηελ θαιχηεξε άπνςε γηα ηνπο εθπαηδεπηη-

θνχο, πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο, δελ παξαηεξνχλ 

δηάζεζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζρνιείσλ αιιά αληηζέησο ηνπο αληη-

ιακβάλνληαη σο ηξνρνπέδε, πξνηηκνχλ λα ζπλδηνηθήζνπλ ηα ζρνιεία κε ηνπο πιιφ-

γνπο Γηδαζθφλησλ απφ έλα ππνηηζέκελν ζρήκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη γνλείο, ηνπηθή απ-
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ηνδηνίθεζε θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αγνξάο. ην ελδερφκελν λα δεηεζεί ε 

ζπκβνιή φισλ απηψλ, είλαη απνθαζηζκέλνη/-εο λα ζέζνπλ ηνπο φξνπο, λα νξίζνπλ ηνλ 

βαζκφ θαη ηα πεδία ζπκκεηνρήο ησλ. 

5.3.3 Πεδία πξνο «απηνλόκεζε» 

Θέκα/Τπνζέκα : Πεδία πξνο «απηνλόκεζε»  

Δπηινγή ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 3,9,8,10 4 

Μάζεκα έμσ απφ ηελ ηάμε 8,10 2 

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε 1,9 2 

Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα πξνζιακβάλεη θαη 

λα απνιχεη 

2,8,10 3 

Σν ζρνιείν κπνξεί λα πξνζιακβάλεη 9,3,12,7,1,4,5, 

11,13,6 

10 

ηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ γίλεηαη ζαθέο φηη ζην θαζεζηψο ζρνιηθήο απ-

ηνλνκίαο απηφ πνπ αιιάδεη πξνο ην θαιχηεξν, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ 

ζρνιείσλ, είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ ζα δνζεί ζηα ζρνιεία λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα ίδηα, νη εξσηψκελνη/-εο απαξηζκψληαο ηα πεδία ζηα νπνία είλαη ηθαλά λα ην 

πξάμνπλ, εζηηάδνπλ ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα. Δθηφο απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

γηα ηα νπνία ππήξμε εθηελήο αλαθνξά, έλα απφ ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ην ζρνιείν κπν-

ξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή ήηαλ ε επηινγή ζρνιηθψλ εγ-

ρεηξηδίσλ, επηζεκαίλνληαο θαη ζεκεία πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ, φπσο ηα 

θξηηήξηα επηινγήο θαη ε χπαξμε ελφο θνξέα πνπ ζα εγθξίλεη (3), θαζψο θαη δπλαηφηε-

ηα επηινγήο απφ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα, «κία βάζε, κία βηβιηνζήθε» (9) ή «θάθε-

ινη»(10). 

Άιιν πεδίν πνπ πξνζθέξεηαη γηα «απηνλφκεζε» είλαη ε κεηαθνξά ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο έμσ απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα(8,10). Πξφθεηηαη γηα έλα δηαρξνληθφ αίηεκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη ζην βαζκφ πνπ ζα επηζπκνχζαλ ππφ ηνλ θφ-

βν ησλ γνλετθψλ αληηδξάζεσλ (10), θαη ζε έλα απηφλνκν πιαίζην ιεηηνπξγίαο, πηζηεχ-

νπλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί : 

Λίγνη/-εο είλαη εθείλνη/-εο πνπ ζεσξνχλ φηη θαη ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη κπνξεί λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ ζε απηφλνκν θαζεζηψο, δηαηεξψ-

ληαο φκσο θάπνηεο επηθπιάμεηο ή ζέηνληαο φξνπο, ηνλίδνληαο φηη, σο πξνο ηελ νηθνλν-

κηθή δηαρείξηζε, «ηα ζρνιεία δελ πξέπεη λα είλαη αλεμέιεγθηα»(1)  

ην ζέκα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ παξαηεξείηαη κία ζρεηηθή νκνθσλία α-

λάκεζα ζηνπο/ζηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο. Τπάξρνπλ θάπνηνη/-εο πνπ εγείξνπλ δεηήκαηα 

δηαθάλεηαο θαη δηθαηνζχλεο αιιά θαη αμηνιφγεζεο, ελψ ππελζπκίδνπλ φηη θαη ζην εμσ-

ηεξηθφ, φπνπ εθαξκφζηεθε είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Αηηηνινγψληαο ηηο επηθπιάμεηο 
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ηνπο εζηηάδνπλ ζηηο ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, αθήλνληαο ππνλννχκελα γηα ζπλδη-

αιιαγή(2) θαη αλαθέξνπλ «ηα εμαληιεηηθά σξάξηα, ηνπο πεληρξνχο κηζζνχο, ηηο παξαη-

ηήζεηο, θαη ηελ αδπλακία ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ θξαηψλ λα πξνζειθχζνπλ εθπαηδεπηηθνχο 

γηα λα δνπιέςνπλ ζηα ζρνιεία απηά»8. 

Απ’ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη εθείλνη/-εο πνπ ζα έβιεπαλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ κε-

ηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο πξφζιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, 

κε θάπνηεο δηθιείδεο αζθαιείαο, ηηο νπνίεο άιινη/-εο πξνζσπνπνηνχλ ζηε ζχζηαζε ελφο 

ζπκβνπιίνπ ή κηαο επηηξνπήο κε ηε ζπκκεηνρή θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη ήδε 

κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (10,9,12). Κάπνηνη/-εο απφ ηε ρξήζε γεληθήο 

θηεηηθήο ζην ιφγν ηνπο θαλεξψλνπλ ηηο δηαζέζεηο ηνπο : «Μέζσ ησλ επηινγψλ καο αθφ-

κα θαη ηεο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχκε λα δψζνπκε ην ζηίγκα καο» , ελψ νη πε-

ξηζζφηεξνη/-εο ζα ήζειαλ λα ππάξρνπλ ζαθψο νξηζκέλα θξηηήξηα, πνπ λα ηα ζέηεη θε-

ληξηθά ην Κξάηνο θαη κία δηαθαλήο δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ ζα πεξηνξίζεη ηελ απ-

ζαηξεζία (3,1,12). Γελ παξαιείπνπλ σζηφζν λα επηζεκάλνπλ φηη είλαη ινγηθφ λα 

ζέινπλ λα επηιέμνπλ ηα άηνκα κε ηα νπνία ζα ζπλεξγαζηνχλ, γηαηί «είλαη δχζθνιν γηα 

ηνλ δηεπζπληή λα ζπλεξγαζηεί κε αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχλ, δελ ζέινπλ λα δνπιέςνπλ, 

λα είλαη ζπλεπείο»(12) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πιελ ηεο δηεπζχληξηαο 9 πνπ είλαη θαη ε 

κνλαδηθή πνπ θάλεη ιφγν γηα απνιχζεηο, νη ππφινηπνη/-εο πεξηνξίδνληαη ζηηο πξνζιή-

ςεηο ή επηινγή πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ε αλάζεζε απηνχ ηνπ θαζήθνληνο ζην ζρνιείν αη-

ηηνινγείηαη σο ε αλάγθε λα ζπλεξγάδεηαη κε αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ζχ-

κπλνηα απφςεσλ (12), λα έρνπλ δηάζεζε γηα δνπιεηά θαη λα αμηνινγνχληαη(3), ελψ 

επηζεκαίλεηαη φηη κέζσ ησλ επηινγψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηα πξφζσπα, ζθηαγξαθείηαη ην 

ζηίγκα ηνπ ζρνιείνπ, ην φξακα θαη νη πξνζέζεηο ηνπ (7).  

Έλα πεδίν ζην νπνίν γίλεηαη εηδηθή κλεία απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/-εο, θαη ιφγσ 

κηαο εξψηεζεο ζηελ νπνία θαινχληαλ λα απαληήζνπλ αλ ν εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψ-

πηζε κεηνλεμηψλ γίλνληαη επθνιφηεξα ζην απηφλνκν ζρνιείν, είλαη ε πξφζιεςε εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηα ίδηα ηα ζρνιεία 

(4,5,7,11,12,13). Απηφ ζεσξείηαη απφ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο σο έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα σθειήκαηα ηεο απηνλνκίαο, αθνχ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππάξμεη νπζηα-

ζηηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ελίζρπζε ηνπ επαγγεικα-

ηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο – φπσο πξναλαθέξζεθε –, εια-

ρηζηνπνίεζε ηεο ηαιαηπσξίαο καζεηψλ/-ηξηψλ θαη γνλέσλ. 

Αλάινγε ζεηηθή ζηάζε επηδεηθλχνπλ θαη ζην ελδερφκελν ην απηφλνκν ζρνιείν λα 

κπνξεί λα δηαζέζεη θνλδχιηα γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ελφο 
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εμεηδηθεπκέλνπ δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ(6) κε γλψζεηο ινγηζηηθήο γηα λα δηαρεηξίδεηαη ην 

ακηγψο νηθνλνκηθφ κέξνο ηεο δηνίθεζεο(1,9) κηαο ζέζεο πνπ ζεσξνχλ φηη ρξεηάδεηαη 

θαη ζήκεξα, γηα λα κπνξνχλ λα αθνζησζνχλ ζε ξφιν ειεγθηηθφ αιιά θαη θαζνδεγεηηθφ 

θαη εκςπρσηηθφ (3), κηαο ζέζεο πνπ ζην απηφλνκν ζρνιείν ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. 

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη φηη θαηά βάζηλ είλαη ηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα ζηα νπνία 

νη δηεπζπληέο/-ληξηεο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ 

ηα ζρνιεία απηφλνκα. Ζ απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ ζα ζεκαηνδνηεζεί κε ηε δπλαηφηεηά 

ηνπο ζηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη φ,ηη απηφ ζπκπεξηιακβάλεη. Γελ 

είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί απηή ε πξνηίκεζε. Οη δηεπζπληέο/-ληξηεο είλαη θαη απηνί/-έο 

εθπαηδεπηηθνί θαη σο εθ ηνχηνπ εζηηάδνπλ ζηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν, αμηνπνηνχλ ηηο 

ζπνπδέο θαη ηελ θαηάξηηζε, ζπκβάιινπλ κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζε απηφ πνπ ζεσξνχλ 

θαη’ εμνρήλ απνζηνιή ηνπο. Σα άιια πεδία πνπ πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα 

ηεο απηφλνκεο δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ ίζσο απφ αλαζθάιεηα θαη άγλνηα, ίζσο απφ 

δηάζεζε δηάρπζεο επζπλψλ, πξνηηκνχλ λα θαηαλεκεζνχλ θαη ζε άιινπο θνξείο. Καη πά-

ιη φκσο ζέηνπλ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ή ηελ εκπινθή απηψλ, ή ηελ 

νξηνζεηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία θαη θπξίσο ζηε ρξεκαηνδφηεζε. 

5.3.4. Γπλεηηθά νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο 

Θέκα/Τπνζέκα: Γπλεηηθά νθέιε 

Διθπζηηθφ ζρνιείν 3,5,8,12 4 

Πηζαλφηεηα γηα θαιχηεξε απξηαλή θνηλσλία 8,12 2 

Καιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλεμηψλ 8,12,10,5,6,9 6 

ινη θεξδίδνπλ 9,6,7,10 4 

Ζ έξεπλα κειεηά απφςεηο δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε 

έλα ζέκα γηα ην νπνίν, παξφιν πνπ απαζρνιεί δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζεζκνχο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, δελ έρεη θαηαιεθζεί αξθεηφο ρψξνο ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε θαη θπ-

ξίσο δελ έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, φηαλ ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα δπλεηηθά νθέιε κηαο θίλεζεο 

πξνο απηφ ην κνληέιν δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ, νη απαληήζεηο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

ηδεαηή εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί ζην λνπ ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο, θαζψο απηή απνπλέεη 

κία ζεηηθή ρξνηά. Ζ αλαθνξά ζηα νθέιε γίλεηαη πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ην ζπγθεληξσ-

ηηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ, ηεξαξρηθφ, αζθπθηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηα ιεγφκε-

λά ηνπο θαινχληαη λα δξάζνπλ σο εγέηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Σν κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηελ απηφλνκε πνξεία ησλ ζρνιείσλ ζχκθσλα κε 

ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/-εο φπσο πξναλαθέξζεθε ζα είλαη ε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ή έζησ ε ηξνπνπνίεζή ησλ, κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 
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παηδηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο, γηα λα θαηαζηεί «πην ειθπζηηθφ ην ζρνιείν 

γηα ηνπο καζεηέο, ζα αζρνιεζνχλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ζα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν ε 

θξηηηθή ηθαλφηεηα, νη δεμηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη φρη ε ζηείξα ζεσξεηηθή θαηάξηηζε 

θαη κάζεζε»(5).  

Σν φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξννπηηθή δε ζα είλαη κφλν γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, 

αιιά θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο νη νπνίνη «ζα απαιιαγνχλ απφ ην θφξην ηνπ θαζεκεξηλνχ 

δηαβάζκαηνο θαη ειέγρνπ  ησλ παηδηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα»(5) ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ 

ζρνιείνπ ζε κηα δεκηνπξγηθή θνηηίδα «ζα ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ»(12). 

Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο εζηηάδνπλ πνιχ ζηε ζπλδξνκή 

ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε επάισηεο νκάδεο θαη κεην-

λεθηνχληεο καζεηέο/-ηξηεο. Απνδίδνπλ ηελ άπνςή ηνπο απηή ζην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν 

πνπ ιεηηνπξγεί απηφλνκα, ζα δεκηνπξγήζεη δνκέο θαη ζα πξνζαξκφζεη πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο «ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη δπζθνιίεο»(5) θαη ζα ηα πινπνηήζεη 

ρσξίο ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη έγθξηζεο απφ κηα ππεξθείκελε αξ-

ρή, αθνχ «ζα έρεη κεγαιχηεξε επειημία λα ιεηηνπξγήζεη ζε επηκέξνπο ηνκείο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο, ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ»(9). 

Μνιαηαχηα, ε ζπλδξνκή ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ ζηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ, ηε 

ιείαλζε ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε 

κεηνλεμία, είηε απηά είλαη θνηλσληθά, είηε γλσζηηθά, θξίλεηαη θαη απφ θάπνηεο πξνυπν-

ζέζεηο πνπ πνιχ εχζηνρα εληνπίδνπλ. Μία εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ είλαη «ε επαηζζεζία 

ηνπ θαζελφο» θαη ε «ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνλ δήκν ή νπνηνπζδήπνηε άι-

ινπο ζπκβάιινπλ» (8) ελψ βαξχλνπζα ζεκαζία απνδίδεηαη ζην πξνθίι θαη ην ξφιν 

ηνπ ζρνιείνπ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Έλα απηφλνκν ζρνιείν πνπ ζέιεη λα είλαη αλε-

μάξηεην, απαιιαγκέλν απφ ην άγρνο ηεο βαζκνζεξίαο, (12)  πνπ ππνζηεξίδεη φηη «είλαη 

έλα ζρνιείν γηα φινπο» (10), «ζα εληνπίζεη θαη ζα αληηκεησπίζεη πην εχθνια δπζθνιίεο 

θαη ζε εθπαηδεπηηθφ, γλσζηηθφ επίπεδν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν»(10,12). 

Δθηφο φκσο απφ ηηο επαίζζεηεο νκάδεο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ είλαη νη δπλε-

ηηθά σθεινχκελνη, θέξδνο ζα ππάξμεη θαη γηα ηελ θνηλσλία ζπλνιηθφηεξα κε ηελ εκπέ-

δσζε ηεο πνιηηεηφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο ηνπ αλήθεηλ. Οη καζεηέο ησλ 

απηφλνκσλ ζρνιείσλ «ζα κπνξνχλ ινηπφλ, πέξα απφ ηελ ηάμε, απφ ην ζξαλίν θαη πέξα 

απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, λα βγνχλε, λα γλσξίζνπλ, λα κάζνπλ, λα θνηλσλήζνπλ γεληθά, 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε πνιίηεο ζθεπηφκελνπο, ππεχζπλνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα α-

ληαπεμέιζνπλ ζε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ νη 

πνιίηεο, νη ελήιηθνη, λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε φια απηά ηα εξεζίζκαηα ηεο θνη-

λσλίαο».(8,12) Ζ δε «θνηλσλία ζα γίλεη θαιχηεξε» (8) αθνχ ην απηφλνκν ζρνιείν 
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ζα ζπκβάιιεη «ζηε δεκηνπξγία ειεχζεξνπ πλεχκαηνο, ππεχζπλσλ πνιηηψλ, ζηελ δηεθδί-

θεζε ειεπζεξηψλ ή θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ»(12). 

Ζ εξσηψκελε 8 ζηελ απάληεζή ηεο ππνζηεξίδεη φηη ηα απηφλνκν ζρνιείν νδεγεί 

ζε θαιχηεξε θνηλσλία. Λίγν αξγφηεξα φκσο, κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή αθξη-

βψο ζε απηήλ ηελ ηνπνζέηεζε, αθνχ πξψηα ηνλίδεη φηη «ζαλ Διιάδα είκαζηε θαιχηεξα 

φζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ καο επίπεδν», αλαθεξφκελε ζε ρψξεο ησλ νπνίσλ ηα εθπαη-

δεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη απνθεληξσκέλα θαη βξίζθνληαη ςειά ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

ΟΟΑ, αλαξσηηέηαη «αλ ζα ήζειαλ θάπνηνη απφ δσ ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ ή αθφκε 

θαη απηνί πνπ θάλνπλ ηα ηεζη λα πάλε λα δήζνπλ θαη λα κνξθσζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηε 

ηγθαπνχξε ή ζηε Φηλιαλδία», πξνθαλψο γηαηί δελ ζεσξεί φηη νη θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ 

απηψλ δελ είλαη ζε πνχ θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ ηε δηθή καο, ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθ-

παηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Τπάξρεη θαη ε πεπνίζεζε φηη ηα απηφλνκα ζρνιεία ζα απνθέξνπλ νηθνλνκηθή επ-

ξσζηία ή ειεπζεξία δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αιιά θαη απηή θάησ απφ θα-

λφλεο (3,4,5) ρσξίο λα ηεθκεξηψλεηαη ε άπνςε επαξθψο. 

Έλα πνιχ θαίξην ζεκείν πνπ ζίγεηαη είλαη ε αχμεζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ε 

πξνηξνπή «λα γίλνπκε επηζηεκνληθά ππεχζπλνη εκείο γηα ηα πάληα.»(3). ην ίδην πιαί-

ζην θηλείηαη θαη ε άπνςε πεξί αλαλέσζεο ηνπ αλζξψπνπ, κέζσ ηεο αλάγθεο γηα επη-

κφξθσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο επηζηεκνληθήο ππεπζπλφηεηαο «θεινο ζα ‘λαη ε αλα-

λέσζε ηνπ ίδηνπ σο αλζξψπνπ, λα θχγεη καθξηά απφ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, γηα-

ηί φια ηα ππφινηπα νδεγνχλ εθεί.» 11, αλ θαη ε αηηηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

απηφλνκε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ζα αλαλεψζεη ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ εθθξαζηή απηήο 

ηεο άπνςεο δελ ζηνηρεηνζεηείηαη επαξθψο, θαη ε ζχλδεζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επαγ-

γεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ επζηαζεί, αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη ζε άιιν ζεκείν ηεο 

ζπδήηεζεο ν ίδηνο εμνκνινγείηαη «δελ ζα κπνξνχζα λα ην αληέμσ εγψ φιν απηφ ην 

πξάγκα», έρνληαο θαηά λνπ ηνλ άθξαην αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηα απηφλνκα ζρνιεία. 

Τπάξρνπλ θαη νη απφςεηο πνπ σξαηνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε, ζεσξψληαο πσο ην 

θαζεζηψο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζα είλαη επ’ σθειεία φισλ (6,10) ησλ καζεηψλ, 

ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ(6,9), αιιά θαη ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ(7) 

Δλ θαηαθιείδη νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζπγθιίλνπλ ζε κία ζεηηθή ζηάζε απέ-

λαληη ζηελ ζπκβνιή ηεο απηνλνκίαο ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα ελψ ζηα ζέκαηα πξν-

ζηαζίαο επάισησλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ εγείξνπλ επηθπιάμεηο, αλ θαη ζεσξνχλ φηη 

ππφ πξνυπνζέζεηο ην απηφλνκν ζρνιείν ζα έρεη απαληήζεηο. Σέινο παξνπζηάδνληαη θαη 

δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο, κία πνπ βιέπεη ην ζρνιείν ζαλ κία νηνλεί επηρεί-
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ξεζε θαη επειπηζηεί φηη ζε πιαίζην απηνλνκίαο φινη ζα έπξεπε λα σθειεζνχλ, θαη είλαη 

δπλαηφ λα ζπκβεί απηφ ζε κία ηδαληθή ζπλζήθε, κία ζπλζήθε πνπ απνθιείεηαη λα δξν-

κνινγεζεί ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο δηεπζχληξηαο 2. ηηο απαληήζεηο θαη ησλ δχν 

θπξηαξρνχλ έλλνηεο φπσο ζηνρνζεζία, αλάπηπμε, βειηίσζε ζεαζκέλεο απφ δηαθνξεηηθή 

νπηηθή γσλία, ελψ ζην άηππν debate ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, ε θεξδνθνξία θαη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηα απνηειέζκαηα αληηπαξαηίζεληαη κε ηελ ππνβάζκηζε, ηελ αληζφηε-

ηα, ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ θαπηηαιηζκφ. 

………Σν ζρνιείν δελ παχεη λα είλαη εληφο εηζαγσγηθψλ κία επηρείξεζε κε βάζε ηε δηνί-

θεζε νιηθήο πνηφηεηαο. ε κία επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη φινη, θαη νη 

εζσηεξηθνί πειάηεο, πνπ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαη νη εμσηεξηθνί πειάηεο πνπ 

είλαη νη γνλείο, νη νπνίνη θέξλνπλ ηα παηδηά ηνπο, καο ηα εκπηζηεχνληαη θαη πεξηκέλνπλ 

απφ εκάο λα παξέρνπκε απηφ πνπ ιέκε εθπαίδεπζε. Άξα ινηπφλ ζε έλα ηέηνην πιαίζην, 

εθφζνλ, αλ ζέιακε λα ην βαθηίζνπκε επηρείξεζε ηε ζρνιηθή κνλάδα, ζηφρνο είλαη ε θεξ-

δνθνξία, δειαδή λα δψζνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ζηνλ εμσηεξηθφ καο πειά-

ηε, αιιά ρσξίο λα κείλνπλ αληθαλνπνίεηνη νη εζσηεξηθνί καο πειάηεο πνπ είλαη νη εθπαη-

δεπηηθνί, κε ζπλερή ζηνρνζεζία, βειηίσζε, επαλαπξνζαξκνγή, θαη ηα ινηπά κπνξνχκε λα 

πεηχρνπκε πνιχ, πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη λα αθήζνπκε ηθαλνπνηεκέλνπο θαη ηνπο 

εαπηνχο καο γηα ην έξγν πνπ έρνπκε παξάμεη, αιιά θαη ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ηα νπνία 

έξρνληαη ζην ζρνιείν.4 

……….Γελ λνκίδσ, φρη. Γελ λνκίδσ, φρη. Γελ λνκίδσ φηη ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν ηα 

παηδηά πνπ είλαη νη ηειηθνί απνδέθηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο απηφ. Ίζα-ίζα ζε 

πεξηνρέο πνπ είλαη ππνβαζκηζκέλεο ε ππνβάζκηζε ζα είλαη κεγαιχηεξε, γηαηί πξνθαλψο 

θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα είλαη αληίζηνηρε. ε πεξηνρέο πνπ είλαη πην πςεινχ Status εθεί 

πέξα αζθαιψο…………. Γειαδή ζα απμεζεί ε ςαιίδα ζηελ αληζφηεηα λνκίδσ. ε απηφ ην 

πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ θαπηηαιηζκνχ, λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ άζρεκε. 

Γελ είλαη επ‘ σθειεία ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, δελ είλαη λνκίδσ. Οχηε θαη 

επ‘ σθειεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηφηη δεκηνπξγεί αληα-

γσληζηηθά πεξηβάιινληα, πάξα πνιχ αληαγσληζηηθά θαη δελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα αλζίζεη 

εθεί πέξα, ηέινο πάλησλ, λα αλαπηπρζεί……… ε πξνζσπηθή ……….. ην θάζε άηνκν, ν 

θάζε εθπαηδεπηηθφο ηέινο πάλησλ, δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί, γηαηί ζα πξέπεη λα πξνζα-

λαηνιηζζεί ζην πψο ζα πηάζεη ηνπο ζηφρνπο, ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ 

θαηεχζπλζε πνπ νξίδεη ην απηφλνκν ζρνιηθφ πιαίζην. 2 

5.3.5. Πηζαλνί θίλδπλνη από ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο 

Θέκα/Τπνζέκα : Πηζαλνί θίλδπλνη 

Δκπνξεπκαηνπνίεζε 3,7,8,9,13,6 6 

Τπεξζπγθέληξσζε εμνπζηψλ ζηνλ/ζηελ  

Γηεπζπληή/-ληξηα 

7,5,1,3,10,11 6 

Τηνζέηεζε απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/-ληξηα  

απηαξρηθνχ ζηπι δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ 

2,10,11 3 

Μεηαηξνπή Γηεπζπληή/-ληξηαο ζε manager  1,2,6,13,4,8 6  

Απφθιηζε 3,10,4,11,12 5 

Αλαπαξαγσγή ησλ αληζνηήησλ 7,12,2,4 4 

Δπηθξάηεζε ζθνηαδηζηηθψλ αληηιήςεσλ 3,2,4,7,10 5 
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Απνζπαζκαηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε  

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ 

6,1,7,10,4,8 6 

Δπαισηφηεηα ζηελ επηξξνή εμσηεξηθψλ  

παξαγφλησλ  

6,2 2 

Ήδε απφ ηηο απαληήζεηο θάπνησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζηελ εξψηεζε γηα ηα δπλεηηθά 

νθέιε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, αλαδχζεθαλ θφβνη θαη επηθπιάμεηο, επηθπιάμεηο πνπ 

εθθξάζηεθαλ θαη ζηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή γνλέσλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη άιισλ θνξέσλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ. Τπήξμαλ φκσο θαη ζαθείο πξνβιεκαηη-

ζκνί γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε εθπαίδεπζε θαη νη εκπιεθφ-

κελνη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζε απηή. 

Έλαο θίλδπλνο, πνπ άιιεο θνξέο εξρφηαλ αβίαζηα ζηε ζθέςε ησλ εξσηψκελσλ 

θαη άιινηε πξνέθππηε κεηά απφ αλαζηνραζηηθή δηάζεζε, ήηαλ απηφο ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, είηε κε ηελ πηνζέηεζε «θαλφλσλ αγνξάο, εηζβνιήο ηδηνηε-

ιψλ ζθνπψλ θαη ζπκθεξφλησλ» (7) είηε κε ηε «δηεθδίθεζε θαη πξνζέιθπζε καζεηψλ/-

ηξηψλ θαη θνλδπιίσλ – ρνξεγηψλ»(8), είηε ζηε δηαδηθαζία επηινγήο βηβιίσλ «φπνπ ζα 

γίλεηαη έλαο κεγάινο εκπνξηθφο αληαγσληζκφο»(3) 

Έλαο δηεπζπληήο παξαδέρεηαη φηη ε κεηάβαζε ζηα απηφλνκα ζρνιεία ππνθξχπηεη 

θαη ηνλ «θίλδπλν ηνπ αληαγσληζκνχ»(6), ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ηεο αγνξαίαο 

πξαθηηθήο ηεο δηαθήκηζεο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε καζεηψλ θαη ηελ θεξδνθνξία, θαη 

θαίλεηαη λα ζηέθεη κε επηθχιαμε απέλαληί ηνπο, φκσο ιίγν κεηά αλαθέξεη: « ζα έξρν-

ληαη νη γνλείο δει. ην κήλπκα πνπ ζα ζηέιλεηο ζα αλακεηαδίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

γνλείο θαη νη γνλείο κεηά ζα θέξλνπλε, ζα γίλνπλ κεηαδφηεο ηνπ κελχκαηνο θαη ζα θέξ-

λνπλ ηνπο θαηλνχξηνπο  ζαλ έλα είδνο δηαθήκηζεο»,(6) απνδερφκελνο φηη ζην απηφλνκν 

πιαίζην, φρη κφλν λνκηκνπνηείηαη ν αληαγσληζκφο, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη γνλείο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θήκεο ηνπ ζρνιείνπ.  

Έλαο άιινο ζνβαξφο θίλδπλνο ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ε 

ππεξζπγθέληξσζε εμνπζηψλ ζην πξφζσπν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ησλ απηφλνκσλ 

ζρνιείσλ. Τπάξρνπλ νη απαληήζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη θάηη ηέηνην είλαη αλέθηθην θαη α-

λεδαθηθφ (1) αιιά θαη επηθίλδπλν (7,5). ε απάληεζε εξσηεζέληα θξχβεηαη ε θα-

ρππνςία φηη ζα βξεζεί κφλνο έλαληη φισλ θαη φηη ζα εκπιαθεί ζε έλα blame game, ζε 

έλα παηρλίδη επίξξηςεο επζπλψλ.(3)  

Έηεξνο δηεπζπληήο επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν θαη ηνλ ζπλδέεη θαη κε ηε πξνζσπηθφ-

ηεηα ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο αλ απηφο/-ή θαηαρξαζηεί ηελ εμνπζία θαη ζπκπεξηθεξ-

ζεί σο «κηθξφο δηθηάηνξαο», αιιά επηζεκαίλεη φηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θηλδπλεχεη 

ην ζρνιείν κε απνκφλσζε.(5) Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε πηζαλφηεηα πηνζέηεζεο απηαξ-
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ρηθνχ πξνηχπνπ δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιεία θηλνχληαη απ-

ηφλνκα (2,10,11)  

Έλαο επίζεο ππαξθηφο θίλδπλνο είλαη, ζε πιαίζην απηνλνκίαο, νη δηεπζπληέο/-

ληξηεο λα αλαπηχμνπλ ηαθηηθέο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε manager, θαη απηφ δελ πεξλά απα-

ξαηήξεην απφ ηνπο/ηηο ζπλεληεπμηαδφκελνπο/-εο (2,6) Σν ελδερφκελν απηφ ηνπο/ηηο 

πξνβιεκαηίδεη, αθνχ «νη δηεπζπληέο δελ είκαζηε απινί managers»(1), θαη ηνπο απνγνε-

ηεχεη δηφηη «δε ζα ‘ζειαλ λα ηνπο ζεσξνχλ δηεπζπληέο managers».(11) Ζ πξνζέγγηζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο  ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ κε φξνπο αγνξάο, ηαπηί-

δεηαη κε ηελ αδπζψπεηε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηελ απνπ-

ζία αλζξσπηάο, απηφ πνπ ιέκε ζηε δηνίθεζε, πνπ κεηαηξέπεη ηε δηνίθεζε ζε κία ζηπγλή 

δηαδηθαζία. (4) 

Γηεπζχληξηα ελψ απεχρεηαη αξρηθά ηε κεηαηξνπή ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζε 

manager, γηαηί ην λα εμαξηάηαη κία εηαηξεία απφ έλαλ manager είλαη ok, αιιά έλα ζρν-

ιείν, παξφιν πνπ πξνζπαζήζακε λα μεθηλήζνπκε ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε φξνπο 

managment, δελ κπνξεί λα δηνηθείηαη έηζη, ζηε ζπλερεία απαξηζκψληαο ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ εγέηε – δηεπζπληή ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ αλαθέξεη «φηη πξέπεη λα έρεη θαη 

δηνηθεηηθέο, θαη ηθαλφηεηεο managment. Γελ κπνξεί ινηπφλ λα ζηαζεί θάπνηνο θαη λα δη-

νηθήζεη κία απηφλνκε ζρνιηθή κνλάδα, εάλ δελ είλαη θαη manager. (8) 

Γελ αθνξνχλ φκσο κφλν ην πξφζσπν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο νη πηζαλνί θίλδπ-

λνη απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ απηφλνκνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ. Έλαο πνιχ 

ζεκαληηθφο θίλδπλνο ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ ειεπζεξία πνπ ζα δνζεί ζηα ζρν-

ιεία λα δνκήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ δηθά ηνπο αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη ε απφ-

θιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ή ηελ θνηλή ζηνρνζεζία γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζρνιείσλ (3,10) ή αθφκε θαη ν θίλδπλνο λα απνηχρεη ην ζρνιείν λα πξνζεγγίζεη κε 

επηηπρία ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ην ίδην, ειιείςεη θάπνηνπ θεληξηθνχ ειέγρνπ (4). 

Τπαξθηφο είλαη θαη ν θίλδπλνο ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πνπ ζέιεη ηα ζρνιεία 

απηφλνκα λα έρεη αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε κηαο αιινπξφζαιιεο θνηλσλίαο πνπ ζα 

ηξνθνδνηείηαη κε λεαξά κέιε πνπ έρνπλ εθπαηδεπζεί κε δηαθνξεηηθά πξφηππα. Δδψ ε 

έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο παχεη λα έρεη ηε ζεηηθή αχξα πνπ ηελ ζπλνδεχεη σο παηδα-

γσγηθή πξνζέγγηζε θαη απνθηά ραξαθηεξηζηηθά αλνκνηνκνξθίαο θαη δηαρσξηζκνχ, γε-

γνλφο πνπ απνηππψλεηαη εχζηνρα ζηελ θξάζε : «Αλ ην θάζε ζρνιείν θάλεη φ,ηη ζέιεη, 

δελ μέξσ ηη θνηλσλία ζα δηακνξθψζνπκε, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά βέβαηα ηε ζπκκεην-

ρή ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε».(11)  

Απηή ε ηειεπηαία απνξία ζε κνξθή πξνβιεκαηηζκνχ θαη ελδφκπρνπ θφβνπ πνπ 

εθθξάδεη ν δηεπζπληήο 11, απνηειεί πξνβιεκαηηζκφ ζρεδφλ φισλ ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Αλ φλησο ην ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο, ζε νπνηνδήπνηε βαζ-

κφ, ηφηε ην απηφλνκν ζρνιείν, έρεη ηε δχλακε λα άξεη ηηο αληζφηεηεο ή έζησ λα ηηο 

ιεηάλεη, λα εκπεδψζεη ηελ αίζζεζε ηεο ηζφηεηαο θαη λα νδεγήζεη ζε δηθαηφηεξε θνηλσ-

λία; Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ δελ αθήλνπλ ακθηβνιία. Οη θνηλσληθέο αληζφηε-

ηεο θαη ε αδηθία ίζσο αλαπαξαρζνχλ εληνλφηεξα (7,12,2,4) ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιείσλ ζαλ επηρεηξήζεηο (12), ιφγσ ηεο ήδε δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο ζηελ 

θνηλσλία (2) ή αθφκα θαη ιφγσ ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζα δνζεί ζην ζρνιείν απφ ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ (4). 

Οη απαληήζεηο είλαη μεθάζαξεο σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ 

λα παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ πξνζηάηε ησλ αδπλάησλ. Δίλαη έλαο νιεηήξαο θνηλσληθψλ δη-

θαησκάησλ θαη πνιιαπιαζηαζηήο αδηθηψλ θαη απνθιεηζκψλ. Ο δηεπζπληήο 4 ζηελ α-

πάληεζή ηνπ δε, εηζάγεη θαη κία πνιιή ζνβαξή δηάζηαζε πνπ πνιινί/-έο ζπλάδειθνη/-

ηζζέο ηνπ επηζεκαίλνπλ πνιχ έληνλα. ην απηφλνκν ζρνιείν έρεη εμαηξεηηθά βαξχλνπ-

ζα ζεκαζία ε θαηεχζπλζε πνπ θαζνξίδεη ν θνξέαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ιεηηνπξ-

γία ηνπ, είηε απηφο είλαη ν/ε Γηεπζπληήο/-ληξηα κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, είηε είλαη 

θάπνηα Γεκνηηθή αξρή.  

Γελ παξαγλσξίδεηαη ε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ επηθνξηηζκέλσλ κε ηε ιεη-

ηνπξγία ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

ζρνιείσλ. Αλαδχεηαη ν θίλδπλνο «λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν κε έλαλ ηξφπν πνπ  ζα επ-

λνεί πάιη ηνπο ιίγνπο, ηνπο πην δπλαηνχο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δπλαηνχο» (3), απφ 

αλζξψπνπο πνπ «έρνπλ έλα ζθνηαδηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ»(2), «κε δηαθνξεηηθή πνιηηη-

θή ηδενινγία, επαηζζεζίεο»(7), «λα κελ ειέγρνληαη απφ πνπζελά, λα κελ εμηζνξξνπεζεί 

απφ πνπζελά», «θαηλνκεληθά λα παξνπζηάδεηαη φηη ηα πξάγκαηα ιεηηνπξγνχλ ζε θαζε-

ζηψο απφιπηεο Γεκνθξαηίαο θαη λα δηαπηζηψλεηο φηη ιεηηνπξγνχκε ζε πνιχ θιεηζηά πιαί-

ζηα, κε απνηέιεζκα απιά λα πηζηεχνπκε φηη είκαζηε ζε θαζεζηψο ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχ-

λεο θαη λα κε ζπκβαίλεη επί ηεο νπζίαο θάηη ηέηνην πξαγκαηηθά»(4). Δχινγε ινηπφλ ε 

εξψηεζε πνπ βγαίλεη απφ ηα ρείιε ηεο δηεπζχληξηαο 2 : «Πψο κπνξεί απηφ λα πξνάγεη 

ηε δεκνθξαηία;» 

Οη εξσηεζέληεο, επεξεαζκέλνη απφ ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηεο κηζαιινδν-

μίαο, ηεο μελνθνβίαο, ηεο νκνθνβίαο, ηεο ξαηζηζηηθήο ξεηνξείαο πνπ βξίζθνπλ νινέλα 

θαη επξχηεξν ρψξν εθαξκνγήο, αθφκε θαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ εκθνξεί-

ηαη απφ κία ειεγθηηθή δηάζεζε σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνκφλσζε ηέηνησλ θαη-

λνκέλσλ, είλαη εκθαλψο απαηζηφδνμνη γηα ην ηη κπνξεί λα αθνινπζήζεη ζην ελδερφκελν 

απηφλνκσλ ζρνιείσλ. πσο νη ίδηνη/-εο ηνλίδνπλ ε δεκνθξαηία δελ θηκψλεη, δελ απν-

θιείεη, δελ «μεξηδψλεη» αιιά δπζηπρψο δελ αλζίδνπλ πάληα νη θαιχηεξεο απφςεηο. 
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Απνδίδεηαη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη σο 

πξνο ηελ πηζαλφηεηα λα ραζεί θαη ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο, θαη λα ιεη-

ηνπξγνχλ κε ηδησηηθν – νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Παίδεη θπξίαξρν ξφιν ε νπηηθή ππφ ηελ 

νπνία απηφο πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο. «Σελ απηνλνκία κπνξεί λα ηε δεηο 

θαη κ‘ έλα δεκφζην ραξαθηήξα, κπνξεί λα ηε δεηο θαη κέζα απφ κηα ηδησηηθή επηρείξεζε»,. 

Πνχ ζεο λα παο εζχ.» (6) «ηα φξηα ζα ηα βάιεηο εζχ, είλαη ηη ζέιεηο. Θέιεηο λα ππάξρεηο 

ζε έλα ρψξν δεκηνπξγηθφ ζπλεξγαηηθφ θαη σθέιηκν γηα φινπο πνπ πξνάγνπλ ηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία βήκα-βήκα;  Ή ζηφρνο ζνπ είλαη λα πξνβιεζείο κέζσ απηήο ηεο δηα-

δηθαζίαο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηψληαο σο άξκα ην ζρνιείν;» 1. εκαζία 

έρεη ην «πψο ζα εθιεθζεί απηή ε απηνδπλακία, ε απηνλνκία ήζεια λα πσ».(7)  

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξνθαιεί έθπιεμε ε ρξήζε εληθνχ αξηζκνχ ζηηο απα-

ληήζεηο, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη απηνλνκία κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη απηνδπλα-

κία. Δπαλαιακβάλεηαη θαη ε ζπρλή επσδφο ηνπ «πνχ ζέινπκε λα πάκε», ζαλ λα αληηκε-

ησπίδνληαη ε θνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε σο κία θαζνδεγνχκελε, άβνπιε κάδα πνπ α-

λακέλεη εληνιέο. Τπάξρεη δε θαη πεπνίζεζε φηη ε «εθπαίδεπζε δελ απνθιείεη» (10), 

πνπ εθηφο απφ θαιέο πξνζέζεηο, είλαη δεισηηθή ηεο άγλνηαο ή θαη ηεο ειαθξφηεηαο πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, θαζψο δχζθνια κπνξεί λα γίλεη α-

ληηιεπηέο ε ζθιεξφηεηα, ε εθδηθεηηθφηεηα θαη ε σκφηεηα πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη 

κία πνιηηηθή ζθιεξήο απηνλνκίαο. Ίζσο απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ δχν εξσηεζέληεο 

σο ζπλαληίιεςε (4) θαη ζπλεξγαζία (8) αλάκεζα ζε απηνχο πνπ ζα ραξάδνπλ ηελ 

πνιηηηθή ηνπ θάζε απηφλνκνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη αλάκεζα ζηα απηφλνκα ζρνιεία, λα 

απνηειεί ην κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

Τπάξρνπλ θαη άιινη θίλδπλνη απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ζηνλ ππξή-

λα ηνπο ηε ζρνιηθή απηνλνκία. Ζ ηδησηηθνπνίεζε ή ε πνδεγέηεζε απφ δεκάξρνπο, «ην 

λα γίλεη έλα ζρνιείν απηφλνκν, αιιά θαη … ίζσο θαη ηδησηηθφ… ίζσο θαη δεκνηηθφ (ππφ 

ηελ επζχλε ησλ δήκσλ) θαη λα πξνσζεί ν θάζε δήκαξρνο …θη απηφ είλαη πάιη έλα πνιχ 

κεγάιν ξίζθν.» (6), ν θίλδπλνο ζπλδηαιιαγήο ζην θαζεζηψο ησλ πξνζιήςεσλ «λα π-

πάξρνπλ ηα θελά θεληξηθά θαη λα γίλεηαη ζε έλα πην απξφζσπν επίπεδν ε πξφζιεςε, φπνπ 

δελ ζα ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ζπλδηαιιαγήο.»(2) θαη ε απψιεηα ηνπ κέηξνπ θαζψο «αλ 

ραζεί, κπνξεί λα πάκε ζηελ αλαξρία, ζηελ αζπδνζία.» (12). 

ηελ απάληεζε κηαο δηεπζχληξηαο αληρλεχεηαη κία αλαζθάιεηα θαη κία αίζζεζε 

αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο πηζαλφηεηεο λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο 

απηνλνκίαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε βεβαηφηεηα φηη ζα είλαη πξνηηκφηεξε ε κεηάβαζε 

ζε απηήλ: «ίγνπξα, δελ κπνξεί λα είλαη παλάθεηα έλα ζχζηεκα. Θα ππάξρνπλ θάπνηνη 

θίλδπλνη αιιά λνκίδσ φηη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζα θαλνχλ. Μπνξνχκε βέβαηα λα πξνβιέ-
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ςνπκε, λα δνχκε απφ ηελ εθαξκνγή ζε άιια θξάηε. Γελ λνκίδσ πσο νη θίλδπλνη είλαη πε-

ξηζζφηεξνη απφ ηα νθέιε. Καιχηεξα λα πεξάζνπκε ζε απηφ ην κνληέιν πηζηεχσ πσο λαη, 

λαη, λαη.» (9). Ζ επακθνηεξίδνπζα ζηάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχληξηαο παξαηεξεί-

ηαη ζην ζχλνιν ηεο ζπδήηεζεο θαη κία δηαξθήο ακθηηαιάληεπζε ραξαθηεξίδεη έλα κε-

γάιν κέξνο ησλ απφςεψλ ηεο.  

5.3.6. Απηνλνκία θαη ινγνδνζία  

Θέκα/Τπνζέκα : Απηνλνκία θαη ινγνδνζία 

Ναη ζηελ γνλετθή επηινγή ζρνιείνπ, ππφ πξν-

υπνζέζεηο 

1,13 2 

ρη ζηελ γνλετθή επηινγή γηαηί ηα θξηηήξηα 

ησλ γνλέσλ είλαη αδηεπθξίληζηα θαη ζθνηεηλά  

3,8,4,5 4 

ρη ζηελ γνλετθή επηινγή γηαηί επηθέξεη αληα-

γσληζκφ ησλ ζρνιείσλ θαη «άγξα πειαηψλ» 

9,6,11 3 

ρη ζηελ γνλετθή επηινγή γηαηί δεκηνπξγεί ηηο 

ζπλζήθεο γηα θαηεγνξηνπνίεζε θαη γθεηνπνίε-

ζε  

2,6,7,8,11,10,

12 

7 

Ζ επηινγή γίλεηαη παγίδα 3,7 2 

Ναη ζηελ αμηνιφγεζε, αιιά κε άιιν φλνκα 1,2,6,8 4 

ρη ζηελ ηηκσξεηηθή δηάζεζε ηεο αμηνιφγεζεο 6,8 2 

Γπζθνιία ζηελ πηνζέηεζε ξφινπ αμηνινγεηή 11,10,13,7,4,5, 

1 

7 

Απνζχλδεζε αμηνιφγεζεο απφ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 

3,6,13,8 4 

Αδηαθνξία γηα ηα ζπκπεξάζκαηα απφ δηεζλείο 

καζεηηθνχο δηαγσληζκνχο 

3,8,13,7 4 

Μηθξή πηζαλφηεηα βειηίσζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ζην απηφλνκν πιαίζην 

7,13,6,1 4 

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη πνιππαξα-

γνληηθφ δήηεκα θαη ειάρηζηα ζπλδένληαη κε 

ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ 

9,10,5,12,8,2 6 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη αιιειέλδεην κε ηε ζρνιηθή απηνλνκία, φπσο ήδε πξναλα-

θέξζεθε ζην πξψην κέξνο. Σν ζρνιείν θεξδίδεη ηελ απηνλνκία – φπνηα θαη λα είλαη απ-

ηή – αιιά ππνβάιιεηαη ζε κεραληζκνχο ινγνδνζίαο πνπ πνηθίινπλ, άιινη είλαη εκθα-

λείο θαη άιινη έκκεζνη. Έλαο έκκεζνο ηξφπνο ινγνδνζίαο είλαη ε γνλετθή επηινγή ζρν-

ιείνπ. 

Απηνλνκία θαη γνλετθή επηινγή ζρνιείνπ 

Δίλαη έλα δήηεκα γηα ην νπνίν έρεη γίλεη αξθεηή ζπδήηεζε θαη ππήξμε δεκφζηα αληηπα-

ξάζεζε, πνπ φκσο ηξνθνδνηνχληαλ θπξίσο απφ έλαλ θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ, παξά απφ 

ηελ αλάγθε ηνπ γνλέα λα επηιέγεη ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηνπ κε βάζε ην ηη ζεσξεί ν 



122 
 

θαζέλαο θαη ε θαζεκηά «θαιχηεξν». Απηή ε αλνηθηή αθφκα θαη ζήκεξα ζπδήηεζε έρεη 

πξνθαιέζεη θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο πνπ βιέπνπλ κε 

ζεηηθφ ηξφπν ην ελδερφκελν, θαη απ’ ηελ άιιε ζθνδξνχο πνιέκηνπο θάζε ηέηνηαο πεξί-

πησζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ππήξμαλ δηεπζπληέο/-ληξηεο πνπ αβίαζηα 

νκνλννχζαλ ζηε ζέζε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζρνιείνπ ζηνπο γνλείο. Ζ ζπδή-

ηεζε φκσο καδί ηνπο, ηνπο πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα, κεηαθηλνχκελνη σο πξνο ηελ νπηη-

θή γσλία ζέαζεο ηνπ δεηήκαηνο, λα επαλαθαζνξίζνπλ ηε ζηάζε ηνπο. Ζ δηεπζχληξηα 1 

επηθαιείηαη ην χληαγκα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επηινγή ζρνιείνπ, αθνχ εμ’ φζσλ 

γλσξίδεη ην χληαγκα ην πξνβιέπεη, αιιά εδψ εκείο έρνπκε θάλεη εθεχξεζε. (Δδψ αλαθέ-

ξεη άξζξα ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ λαη κελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Παηδεία, αιιά πνπζελά δελ 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ειεπζεξία επηινγήο ζρνιείνπ). ηε ζπλέρεηα, θέξλεη ζηε ζθέςε 

ηεο ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ γνλέσλ (θήκε) θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (ππεξζπγθέ-

ληξσζε καζεηψλ/-ηξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία), ελ κέξεη αλαζεσξεί, πξνηείλνληαο 

δνθηκαζηηθή επηινγή, κφλν γηα ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ, επηηξέπνληαο ζηελ νπ-

ζία ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηνπο ηξφπνπο επηινγήο.  

Έηεξνο δηεπζπληήο αξρηθά ππνζηεξίδεη φηη «δελ είλαη θαθφ λα κπνπλ ηα ζρνιεία ζε 

θάζε αληαγσληζκνχ πξνζέιθπζεο καζεηψλ/-ηξηψλ»(5), αθφκα θαη κεηά απφ ηελ επηζή-

καλζε φηη ην ελδερφκελν απηφ κπνξεί λα είλαη ν δξφκνο πξνο ην θιείζηκν θάπνησλ ζρν-

ιείσλ, επηθαινχκελνο ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη απνδίδνληαο ην θιείζηκν 

θάπνησλ ζρνιείσλ ζηελ «αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπο» ζηα λέα δεδνκέλα.  

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ζρν-

ιείσλ, εκπιέθεη ην θίλεηξν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγει-

κα, ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηε ζπλέρεηα, φηαλ ε ζπδήηεζε θηάλεη ζην ζέκα 

ηεο επηινγή ζρνιείνπ, αληηιακβάλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο αιιά θαη 

πάιη, εζηηάδεη ζηα δπλεηηθά νθέιε πνπ ζα έρεη ν αληαγσληζκφο ησλ ζρνιείσλ ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, αλ αθφκα θαη ελ κέζσ αληαγσληζκνχ ηα ζρνιεία θαηνξζψ-

ζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη. Σέινο, ςειιίδεη θαη θάηη γηα ηε λέα ηάζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηα 

θνππφληα, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη θαη ε επηινγή ζρνιείνπ, θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζηε ρψξα σο ην δέιεαξ πξνο ηνπο 

γνλείο. 

Έρεη αμία λα ζεκεησζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δηεπζπληήο, πξνθαλψο έρνληαο π-

πεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, δελ ελνριείηαη απφ ην ελδερφκελν λα θιε-

ζεί ν ίδηνο λα επηιέμεη, ζεσξψληαο φηη ζα κπνξεί λα εγγξάςεη άπεηξνπο καζεηέο/-ηξηεο 

ζην ζρνιείν πνπ δηεπζχλεη, απιά βειηηψλνληαο ηηο ππνδνκέο, αδηαθνξψληαο γηα ηελ ηχ-

ρε ησλ φκνξσλ ζρνιείσλ, κε ηα νπνία φκσο επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί. 
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Δίλαη ηέηνην ην δήηεκα, κε πνιιέο πξνεθηάζεηο θαη πνιινχο εκπιεθφκελνπο, πνπ 

αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα απάληεζε, ζηε ξνή ηνπ ιφγνπ ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ παξα-

ηεξείηαη ε κεηαζηξνθή. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ν δηεπζπληήο 6: «Δίλαη ζεηηθφ γηαηί 

δίλεηο κηα επηινγή ζην γνλέα λα επηιέμεη ην ζρνιείν πνπ ζέιεη λα πάεη, ……….κπνξεί λα 

είλαη έλα αξλεηηθφ γηαηί …. ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα 

βγνχλε «πξνο άγξα πειαηψλ».(γέιηα)(6) 

Δίλαη απνιχησο δεισηηθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επέξρεηαη κε ηελ επηινγή ζρνιεί-

νπ, ε θξάζε «πξνο άγξα πειαηψλ», πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ άιιε ζπληεπμηαδφ-

κελε, «δελ λνκίδσ φηη ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα βγεη πξνο άγξα πειαηψλ.» (2), φπσο θαη 

ε αλαθνξά ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ επί ηε βάζεη ηεο επηιν-

γήο, φπσο απηφ ηεο Φηλιαλδία φπνπ ζρνιεία έθηαζαλ λα έρνπλ 5000 καζεηέο, έλα ράνο 

πνπ δελ κπνξείο λα ειέγμεηο θαη ην νπνίν έθηαζε λα έρεη ηφζνπο γηαηί δηπιαλά ζρνιεία δελ 

επηιέρζεζαλ. Γηα λα θαηαιήμεη επρφκελνο «λα κε θηάζνπκε βέβαηα ζε απηήλ ηελ  θαηά-

ζηαζε…(6) 

Τπάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ιφγσ ηδηνζπγθξαζίαο ζπλδένπλ ηελ επηινγή κε ηα η-

δεψδε ηεο ειεπζεξίαο θαη ζηεξίδνπλ ηελ επηινγή ζρνιείνπ, αιιά ζην ηέινο ηεο ηνπνζέ-

ηεζήο ηνπ ελζθχπηεη ν πξνβιεκαηηζκφο κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ : «Δλλνεί-

ηαη, Δλ-λν-εί-ηαη φηη ν γνληφο πξέπεη λα επηιέγεη». Απ’ ηελ άιιε φκσο, γλσξίδνληαο φηη 

απηφ νδεγεί ζε θαηεγνξηνπνίεζε, «ειπίδεη λα κε θηάζνπκε φκσο θη έρνπκε ηα θαιά ζρν-

ιεία θαη ηα θαθά ζρνιεία.» (12) ηελ παξαηήξεζε ηνπ εξεπλεηή φηη ήδε απηφ έρεη γί-

λεη, θαη φηη ηα ζρνιεία κε θαιή θήκε είλαη πιένλ απηά πνπ επηιέγνπλ, θαη φρη νη γνλείο, 

κε έλα ζχζηεκα επηινγήο, αλαδηπιψλεηαη θαη επαλαηνπνζεηείηαη : «‘ απηφ δε ζπκθσ-

λψ. ε εμεηάζεηο. Άξα εληαηηθνπνίεζε…. Οη γνλείο, ηα θξηηήξηά ηνπο είλαη πεξίεξγα, είλαη 

απηά ηα γλσζηά ηα νπνία δελ είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. (13) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε ελφο αθφκε δηεπζπληή πνπ ελψ δηάθεηηαη 

ζεηηθά ζην ελδερφκελν γνλετθήο επηινγήο ζρνιείνπ, δελ ακειεί λα ζεκεηψζεη φηη απηή 

ζα απαηηεί θαη πξνυπνζέζεηο, φπσο «ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεηψλ, θηεξηαθά ηφζν α-

ληέρνπκε δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε άιινπο»(7) 

Ζ επηινγή φκσο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά θαζίζηαηαη ακθίδξνκε ή δηθαίσκα θαη 

πξνλφκην ηνπ ζρνιείνπ θαη «παγίδα» γηα ηνπο γνλείο (7), θαη ν δηεπζπληήο ην ηνλίδεη 

θαη ην θαηαλνεί, φπσο θαηαλνεί θαη ηε δχλακε πνπ πεξηέξρεηαη ζε απηφλ πνπ ηειηθά 

επηιέγεη. Θέηεη φκσο θαη ην δήηεκα ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζα έρεη ν επηινγέαο, ηα 

νπνία ζα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ ζα ζέζεη. Καη εθεί ειινρεχεη ν θίλδπλνο 

ην ζρνιείν «λα ζειήζεη λα επηιέμεη, γηαηί φρη, ηνπο θαιχηεξνπο ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ 
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καζεηέο κε ην θαιχηεξν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ή νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ή ην θαιχ-

ηεξν νηθνλνκηθφ background, ζεσξεηηθά πάληα, γηα λα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά.»(7) 

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ηνπ ππαγνξεχεη λα αλαθεξζεί θαη 

ζηα πξνηάγκαηα, ηηο ελζηάζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ θιάδνπ πάλσ ζην ζέκα, 

γεγνλφο πνπ δελ ηνπ αθαηξεί ην δηθαίσκα λα αλαξσηεζεί γηαηί αθφκα θαη ηψξα, ζηνλ 

ζπγθεληξσηηζκφ, πνιινί γνλείο θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ζρνιεία, πξνζπαζψληαο λα απνθχ-

γνπλ ζρνιεία κε καζεηηθφ πιεζπζκφ πνπ δελ εγθξίλνπλ : Παξά ην φηη θαη σο θιάδνο, 

ζπλδηθαιηζηηθά, σο ζπλδηθάην είκαζηε απφιπηα αξλεηηθνί, θνβφκαζηε θαηεγνξηνπνίεζε 

ζρνιείσλ, θνβφκαζηε φηη θάπνηα ζρνιεία κπνξεί λα θιείζνπλ, αιιά ζα πξέπεη λα αλαιν-

γηζηνχκε γηαηί νη γνλείο δελ επηιέγνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία; Βέβαηα κπνξεί λα 

πάκε ζηελ πεξίπησζε πνπ είπακε πξηλ φηη ε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ απνηξέπεη 

θάπνηνπο γνλείο απφ ην λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο, θαη λα έρνπκε ζρνιεία κεηά….. 

ζρνιεία γθέην, κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηψλ.(7) 

Σελ απάληεζε ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ δηεπζπληή – πνπ παξεκπηπηφλησο 

θηλείηαη ζην θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο – δίλεη πνιχ αλάγιπθα, ζπλάδειθφο ηνπ 

θαη ζπλδηθαιηζηήο ηνπ δεμηνχ ρψξνπ, ππνζηεξίδνληαο πσο «ζηελ ειεχζεξε αγνξά ππάξ-

ρεη επηινγή πνπ αλ θξίλεηο φηη ……….ππάξρνπλ πνιιά αιινδαπά παηδηά, εγψ θξίλσ ην 

ζρνιείν ηεο πεξηνρήο δελ κε ηθαλνπνηεί, ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε είλαη ιίγα ρηιηφκεηξα πα-

ξαπάλσ, απνθαζίδεηο λα θαηαζέζεηο ην βαιάληηφ ζνπ, θαη λα ……..επηιέμεηο ην ζρνιείν 

πνπ είλαη πην θνληά ζηα δηθά ζνπ πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα.» (4) 

Δθηφο απφ ηνλ δηεπζπληή 4 πνπ ζηέθεηαη μεθάζαξα απέλαληη ζηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ γνλέα λα επηιέγεη ζρνιείν, ππάξρνπλ θαη άιινη/-εο δηεπζπληέο/-ληξηεο πνπ ζηνλ ιφ-

γν ηνπο δηαθξίλεηαη ε θάζεηε δηαθσλία ηνπο. Ζ δηεπζχληξηα 12 ηνπνζεηείηαη ρσξίο 

πεξηζηξνθέο θαη πεξηηηνινγίεο θαη ζεσξεί φηη κέζσ ε παξνρή δπλαηφηεηαο επηινγήο 

«θαιιηεξγείηαη, φπσο θαη ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρν ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δδψ ππάξρεη εληζρπκέλε δεκφζηα θαη είκαη ππέξ ηεο δεκφζηαο, γηαηί ν θαζέλαο έρεη δη-

θαίσκα ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. ρη επηινγή ζηα ζρνιεία, δελ ππάξρνπλ θαιά 

θαη θαθά ζρνιεία». (12) 

Ο δηεπζπληήο 3 ληψζεη ηελ αλάγθε, κέζσ παξαδεηγκάησλ απφ άιινπο ηνκείο, 

φπσο ε πγεία, λα θαηαδείμεη ηφζν ηελ θελφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ ππέξ ηεο γνλετθήο 

επηινγήο ζρνιείνπ, αθνχ εθεί νη αληζφηεηεο δηνγθψζεθαλ, φζν θαη ηελ αλαληηζηνηρία 

ξεηνξείαο, πξνζέζεσλ θαη πξαθηηθψλ, ζεκεηψλνληαο θαη απηφ πνπ έρεη αλαθεξζεί ζην 

πξψην κέξνο, φηη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ζρνιείνπ δε ζεκαίλεη απηφκαηε θαη θαζνιη-

θή ρξήζε ηνπ, θαζψο φπσο ηνλίδεη «ε θαιχηεξε παγίδα γηα λα νδεγήζεηο ζηελ αλειεπζε-
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ξία, είλαη λα πξνζθέξεηο, είλαη λα πξνζθέξεηο πάξα πνιιέο ειεπζεξίεο, ρσξίο ηηο αλάιν-

γεο πξνυπνζέζεηο» (3). 

Σν ελδερφκελν λα ππάξμεη ηειηθά ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζρνιείνπ θαη ηα θξηηή-

ξηα πνπ ζα θαζνδεγνχζαλ ηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ αληηκεησπίδνληαη κε ζπκεδία απφ 

ηνλ εξσηψκελν. Πξνζπαζψληαο λα θαηαξξίςεη ην επηρείξεκα πνιιψλ γνλέσλ φηη επηιέ-

γνπλ ην ζρνιείν πνπ ζα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλ ηε βέιηηζηε απφδνζε ζηα 

καζήκαηα, αλαθέξεηαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, φπνπ επηιέγνληαη ζρνιεία πνιχ καθξηά 

απφ ηε γεηηνληά ηνπ παηδηνχ, ή ζρνιεία πνπ πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, φπσο 

ζηε Γαλία, φπνπ νη δηεπζπληέο/-ληξηεο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί «θπλεγάλε ηνλ πειάηε-

παηδί» (3) 

Ζ αλαθνξά ηνπ δηεπζπληή 3 ζηε Γαλία φπσο θαη απηή ηνπ δηεπζπληή 6 ζηε 

Φηλιαλδία θαη ζηα αξλεηηθά επαθφινπζα ηεο γνλετθήο επηινγήο έξρνληαη λα πξνζηε-

ζνχλ ζε κία άιιε πεξίπησζε απφ ην εμσηεξηθφ, πνιχ εγγχηεξα ηεο ρψξαο καο, ηε 

Βνπιγαξία φπνπ ππήξραλ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ γηλφηαλ ην αδηαρψξεην, θαη ζρνιηθέο 

κνλάδεο πνπ θπλεγνχζαλ ηνλ πειάηε κε ην ληνπθέθη κφιηο πεξλνχζε έμσ απφ ηελ θαγθε-

ιφπνξηα ηεο πεξηνρήο ηνπο. πλάκα ε πξννπηηθή απηή ζεσξείηαη ζξπαιιίδα εμειίμεσλ, 

«ζα άλνηγε ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ» θαη απαξρή θαηεγνξηνπνίεζεο ζρνιείσλ. (4) 

Ζ γλψζε ηεο πνξείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ ζην παγθφζκην γίγλεζζαη 

απφ ηνπο δηεπζπληέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα κνληέια δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ, είλαη απηή πνπ νδεγεί θαη ηελ δηεπζχληξηα 8 λα είλαη αξλεηηθή ζην ελ-

δερφκελν, αιιά ζπλάκα απαηζηφδνμε σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα λα εθαξκνζηεί ε ζρνιηθή 

απηνλνκία ρσξίο ηελ γνλετθή επηινγή, θαζψο φπσο πηζηεχεη «δελ κπνξνχκε λα ην απν-

θχγνπκε κε ηε ζρνιηθή απηνλνκία απηφ ην πξάγκα». (8) 

ηελ ππφζεζε εξγαζίαο πνπ θάλεη αλαθέξεη ηε θξάζε «φηαλ ν γνλέαο κπνξεί λα 

επηιέμεη ζρνιείν, επηιέγεη ην θαιχηεξν», θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο. Ζ ίδηα πά-

λησο μεθαζαξίδεη φηη απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ζπγθξηηηθνί βαζκνί δελ πθίζηαληαη ζηελ εθ-

παίδεπζε θαη νδεγνχλ ζε θαηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ, γθεηνπνίεζε θαη εκβάζπλζε ηεο 

θνηλσληθήο ζηξσκαηνπνίεζεο, κία κνξθή «δνχγθιαο» φπνπ επηβηψλεη ν ηζρπξφηεξνο, ηα 

ζρνιεία κε ηηο πεξηζζφηεξεο επηρνξεγήζεηο, έλαληη απηψλ πνπ επηιέγνληαη απφ «καζεηέο 

πνπ είλαη απφ θαηψηεξεο θνηλσληθά ηάμεηο, θαηψηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο νη νπνίνη …δελ 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ».(8)  

Σνλ φξν γθεηνπνίεζε ρξεζηκνπνηεί απηνιεμεί ν δηεπζπληήο 11. Καη απηφο αληη-

κεησπίδεη κε θιαπζίγειν ην ελδερφκελν επηινγήο ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο θαη παξν-

κνηάδεη ηα ζρνιεία κε κνληέια πνπ ζα θάλνπλ παζαξέια γηα λα επηιεγνχλ, ή κε επηρεη-

ξήζεηο πνπ θάλνπλ δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη 
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ζε κηα απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ, ζέηεη απέλαληη απφ ηελ επηινγή ζρνιείνπ, ηελ αλνη-

θηφηεηα ησλ ζρνιείσλ, ηελ ψξα πνπ νη πεξηζζφηεξνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλνηθηφηεηα 

επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ επηινγή. Δπειπηζηεί φηη δε ζα θηάζεη ην ειιεληθφ εθπαη-

δεπηηθφ ζχζηεκα ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ηεο πιήξνπο δηάιπζεο, ησλ απνθιεηζκψλ 

θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ, αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπ κε επίθιεζε ηεο 

πνηφηεηάο καο, σο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Αγλνεί ίζσο ή δελ ζπλππνινγίδεη απηφ πνπ 

ζπλάδειθφο ηνπ δηεπζπληήο (4) έρεη ςπραλεκηζηεί, πσο νη γνλείο ζα ζέιαλε λα έρνπλ 

ηελ ειεπζεξία επηινγήο, γηαηί πηζηεχνπλ φηη θάησ απφ θαζεζηψο πίεζεο νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ άςνγα. Οπφηε ινηπφλ, ν γνλέαο ζα έιεγε λαη. 

Μία ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζπλεηζθέξεη ε δηεπζχληξηα ηνπ Δηδη-

θνχ ρνιείνπ, κε ηελ θαίξηα επηζήκαλζε φηη κία ζρεηηθή ειεπζεξία ζηελ επηινγή ζρν-

ιείνπ απνιάκβαλαλ νη γνλείο καζεηψλ/-ηξηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ηελ 

εξψηεζε αλ θηλείηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε ην ελδερφκελν εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ 

ζηε ρψξα απαληά πσο «είλαη πξνο ηελ αξλεηηθή θαη αλαθαιεί ζηε κλήκε ηεο απηφ πνπ 

«ίζρπε κέρξη πξφηηλνο ζηα εηδηθά ζρνιεία, φπνπ επεηδή δελ ήηαλ νξηζκέλεο νη ζρνιηθέο 

πεξηθέξεηεο, νη γνλείο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ζε εηζαγσγηθά έξεπλα αγνξάο, λα 

πεξάζνπλ απφ φια ηα εηδηθά ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη λα δνπλ εθεί πνπ ηνπο 

αξέζεη πεξηζζφηεξν, ή πνπ έρνπλ αθνχζεη γηα θάπνην ιφγν, ή εθεί πνπ πάεη ην παηδί ελφο 

γλσζηνχ ηνπο θαη είλαη επραξηζηεκέλνο, γηα λα ην γξάςνπλ. Καη θαηέιεμε φηη «απηφ δε-

κηνπξγνχζε πνιιά πξνβιήκαηα, δηφηη δεκηνπξγήζεθε κία θαηεγνξηνπνίεζε ζηα ζρνιεία, 

θαη κφλν επεηδή είρακε θαηλνχξγην θηίξην ελψ ηα άιια ζρνιεία φρη, έγηλε κία ζπζζψξεπζε 

καζεηψλ, ε νπνία δελ βνήζεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ».(2) 

Ζ ηειηθή απνηίκεζε αλήθεη ηνπο δηεπζπληέο 4 θαη 7 θαη ηε δηεπζχληξηα 8. Ο 

κελ πξψηνο θαηαιήγεη φηη «απηφ δελ ιέγεηαη δεκνθξαηία πιένλ ζηνλ ηφπν καο. Με ηελ 

επηινγή θηάλνπκε ζην επίπεδν ηεο αθχξσζεο. Καη ε αθχξσζε αλνίγεη ηνλ δξφκν ησλ πα-

ξαηηήζεσλ, αλνίγεη ηελ αθχξσζε ζρνιείσλ θαη πάεη ιέγνληαο» (4), ν δεχηεξνο αλαγλσ-

ξίδεη φηη «φηαλ παο ζε έλα απηφλνκν ζρνιείν θαη εκπιέθεηο ζηνπο γνλείο, κεηά δελ κπν-

ξείο λα ηνπο αθήζεηο απ‘ έμσ»(7), ελψ ε ηξίηε επηδεηά εθείλε ηε κέζνδν, «έηζη ψζηε νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία κέζα φκσο ζηα πιαί-

ζηα ηνπ δεκνζίνπ, λα αλαθεξφκαζηε θάπνπ, γηα λα απνθχγνπκε ηηο ηεξαηνγελέζεηο»(8) 

Απηνλνκία θαη αμηνιόγεζε 

Ζ επηινγή ζρνιείνπ, φπσο πνιχ ζσζηά επεζήκαλε ε δηεπζχληξηα 8, νδεγεί ζε ηεξαην-

γελέζεηο, αιιά πνιχ δχζθνια απνζπλδέεηαη απφ ηε εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζρνιηθήο απ-

ηνλνκίαο. Καη απηφ γηαηί ηα απηφλνκα ζρνιεία, πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ππφ ην θαζεζηψο 

δηαθάλεηαο φπσο ζα έιεγαλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο, ή ππεξέθζεζεο θαη δηαβιεηφηεηαο φ-
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πσο ζα αληέηεηλαλ νη πνιέκηνί ηεο, ζα έπξεπε λα αμηνινγεζνχλ. Καη ε επηινγή ζρνιείνπ 

είλαη κία άηππε αιιά νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε θαη κάιηζηα ζε καδηθή θιίκαθα. Πψο α-

ληηκεησπίδνπλ φκσο νη εξσηεζέληεο ην ελδερφκελν απζηεξνπνίεζεο ησλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ, επνπηείαο, αμηνιφγεζεο θαη ινγνδνζίαο ησλ ζρνιείσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα; Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, γίλε-

ηαη αληηιεπηφ φηη ε επηινγή ζρνιείνπ δελ ζα ήηαλ ε πξνηηκεηέα κνξθή αμηνιφγεζεο 

ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ζν γηα ηηο θιαζζηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο, 

απηέο ηπγράλνπλ πνηθίιισλ αληηδξάζεσλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη θαη κφλν ζηελ αλαθνί-

λσζε ηεο ιέμεο αμηνιφγεζε, ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο αληηδξά, είηε ιφγσ ηνπ ακαξησ-

ινχ παξειζφληνο ηνπ ζεζκνχ ζηε ρψξα κε ηε κνξθή ηνπ επηζεσξεηηζκνχ, είηε ιφγσ 

ηεο πξφζθαηεο απφπεηξαο εγθαζίδξπζεο θνπιηνχξαο απηφ-αμηνιφγεζεο. Έηζη δελ είλαη 

ηπραίν φηη θαη απηνί/-έο πνπ ζπκθσλνχλ, θαη απηνί/-έο πνπ δηαθσλνχλ κε θάπνηα κνξθή 

αμηνιφγεζεο, πξνζπαζνχλ λα εμσξαΐζνπλ ηε ιέμε. Έηζη κπνξεί λα αλαθέξεηαη σο αλα-

ηξνθνδφηεζε θαη απνηχπσζε πεπξαγκέλσλ (1) ζπλεξγαζία (2,8) απηνθξηηηθή θαη 

απνηίκεζε (2) απνινγηζκφ θαη επηκφξθσζε.(8) 

Ωο πξνο ηελ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο, ππάξρνπλ εθείλνη/-εο νη εξσηψκελνη/-εο πνπ 

δελ ζα είραλ αληίξξεζε ζηελ χπαξμε θάπνηαο κνξθήο αμηνιφγεζεο θαη ινγνδνζίαο, θαη 

αηηηνινγνχλ ηελ άπνςή ηνπο άιινη κε ην επηρείξεκα φηη ππφ ηνλ θφβν ή ηελ απεηιή ή ην 

θίλεηξν ηεο αμηνιφγεζεο, ν άλζξσπνο ιεηηνπξγεί πην απνηειεζκαηηθά. (1) Δλδηαθέξνλ 

φκσο παξνπζηάδεη ε απάληεζε ηεο ελ ιφγσ δηεπζχληξηαο ζηελ εξψηεζε πνηα απφ ηα λέα 

θαζήθνληα ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο πξνθαιεί ην κεγαιχηεξν άγρνο, αθνχ πξνβάιιεη 

«ην ζέκα πνπ αθνξά ζηηο πξνζιήςεηο ή απνιχζεηο ή κηζζνινγηθέο εμειίμεηο ή ζηαζηκφηεηα 

ππαιιήισλ. Δίλαη θάηη πνπ δε ζέισ λα νξίδσ επεηδή ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δσή θαη ην 

επάγγεικα αλζξψπσλ αλεμάξηεηα απφ ην ηη κπνξεί λα πξνθχςεη ζεσξψ φηη είκαη απξνε-

ηνίκαζηε θαη φηη εδψ ζα ήζεια λα απεκπιαθψ ή ηέινο πάλησλ λα ζπλππάξρσ θαη κε άι-

ινπο αλζξψπνπο, ην ζεσξψ πνιχ μεθάζαξα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ηχπνπ κάλαηδεξ.1 

Ζ δηεπζχληξηα 2 ηίζεηαη εμ’ αξρήο αληίζεηα κε νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο, 

θαη πξνζζέηεη ζηε ζπδήηεζε ηε δηάζηαζε εμσηεξηθφο – εζσηεξηθφο αμηνινγεηήο, παξφ-

ηη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δε ζα ήηαλ αξλεηηθή κε έλα είδνο απηνθξηηηθήο ζην ηέ-

ινο θάζε ρξνληάο, ή κε ηελ πξνζέγγηζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελφο ηέηνηνπ βαζκνχ 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ψζηε λα αλαιακβάλνπλ κφλνη πξσηνβνπιίεο, επζχλεο, θαη λα είλαη π-

πεχζπλνη γηα απηέο, ζε έλα πιαίζην ηζνηηκίαο, ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Γε ζα ζπκθσλνχζα κε ηελ παξνπζία νχηε ελφο εμσηεξηθνχ, νχηε 

ελφο εζσηεξηθνχ αμηνινγεηή, γηαηί λνκίδσ θαη ν εζσηεξηθφο είλαη ίζσο ιίγν ρεηξφηεξνο ν 

ξφινο ηνπ, γηαηί δεκηνπξγεί άιιεο ζρέζεηο κέζα ζε έλα ρψξν εξγαζίαο. (2) 
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Φαίλεηαη φηη ε δηαθνξνπνίεζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή, νξίδεη θαη 

ηε ζηάζε ησλ εξσηεζέλησλ, κηα πνπ «αλ ππάξρεη κία επηηξνπή εζσηεξηθή, πηζηεχσ φηη 

ζα ππάξρεη κεγαιχηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο. Αλ ππάξρεη κία εμσηεξηθή επηηξνπή ινγνδν-

ζίαο, ηφηε πνιινί ζα είλαη απηνί νη νπνίνη πηζηεχσ ζα δεηήζνπλ λα γίλεη άξζε ηεο απην-

λνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.» 4, ελψ αθφκε θαη απηνί/-έο πνπ ζεσξνχλ « φηη πξέπεη 

λα ππάξρεη ινγνδνζία αλεμάξηεηα απφ αλ έλα ζρνιείν είλαη απηφλνκν» είλαη αξλεηηθνί 

«ζε έλαλ εμσηεξηθφ θνξέα, γηαηί είλαη θάηη πνιχ ςπρξφ λα έξζεη ζε κία ζρνιηθή κνλάδα 

θαη λα κεηξήζεη κε θιίκαθεο θαη κε δείθηεο ςπρξά.»(7) 

Λνγηθφ θαη επθηαίν βέβαηα είλαη θαη ην λα πεξηνξίδεηαη ε αμηνιφγεζε εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, θάηη ζαλ ηελ απηνθξηηηθή πνπ πξναλαθέξζεθε, λα κελ δεκνζηνπνη-

είηαη ην απνηέιεζκά ηεο θαη θπζηθά λα κελ θξίλεηαη ην ζρνιείν απφ απηήλ, αιιά λα 

έρεη αλαηξνθνδνηηθφ θαη δηνξζσηηθφ ραξαθηήξα (3). Δίλαη απηφ αθξηβψο πνπ πξνηεί-

λεη ελ ιφγσ δηεπζπληήο θαη ζην κνληέιν ηεο απηνλνκίαο πνπ ν ίδηνο ζρεκαηνπνίεζε, κε 

ζχλδεζε ηεο πξφζιεςεο κε ηε αμηνιφγεζε πνπ ζα έρεη κνξθή επαλειέγρνπ, γηα λα α-

πνθεπρζνχλ ζθιεξφηεξεο κνξθέο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα έρνπλ ηηκσξεηηθή 

δηάζεζε θαη νη επηπηψζεηο ηνπο δε ζα είλαη ε επηκφξθσζε, αιιά ε απφιπζε. (3) 

Πξνθαλψο ν δηεπζπληήο 3 θαη ν δηεπζπληήο 4 δελ έρνπλ ην ίδην πξφηππν ζρνιη-

θήο απηνλνκίαο ζην κπαιφ ηνπο αθνχ ν πξψηνο ζέιεη αλαηξνθνδνηηθή απηναμηνιφγεζε 

ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ, κε θχξηα επίπησζε κία κεηαθίλε-

ζε, ελψ ν δεχηεξνο ηαπηίδεη ηελ απηνλνκία κε επνπηεία θαη αμηνιφγεζε απφ έλαλ θνξέα 

πνπ ζα ειέγρεη «πνχ δηνρεηεχνληαη νη πφξνη, ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη, αλ νη 

δξάζεηο νη νπνίεο γίλνληαη είλαη πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θξάηνπο επξχηεξα» 

θαη κάιηζηα κε απζηεξά θξηηήξηα κε απξνζδηφξηζηε θαηάιεμε. (7)  

ε κία απφπεηξα πξνζνκνίσζεο ηεο εηζαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο ζην ειιεληθφ εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε θαζεζηψο απηνλνκίαο, ππάξρεη θαη ε πξνβν-

ιή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Ζ δηεπζχληξηα 12 κε ηνλ ηξφπν ηεο ζηειηηεχεη ηελ πα-

ληειή έιιεηςε αμηνιφγεζεο ζήκεξα θαη πηζηεχεη φηη «θαη ν κεδακηλφο, ν ειάρηζηνο έ-

ιεγρνο λα εηζαρζεί ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ζα ηνλ αηζζαλζεί έληνλα ν Έιιελαο εθπαηδεπηη-

θφο», ελψ ν δηεπζπληήο 13 εθθξάδεη ηελ αλεζπρία θαη ηε δπζθνξία ησλ Διιήλσλ εθ-

παηδεπηηθψλ ζε θάζε κνξθή αμηνιφγεζεο εμαηηίαο ησλ κέρξη ηνχδε δεηγκάησλ, φπνπ 

εθαξκφζηεθε ε αμηνιφγεζε, ηεο αδηαθάλεηαο θαη ηεο επλνηνθξαηίαο θαη αλαθέξεη ηνλ 

θφβν ηνπ φηη ηα θαηλφκελα απηά ζα κεγηζηνπνηεζνχλ ζην απηφλνκν πιαίζην. Να ζε-

κεησζεί εδψ φηη ν ίδηνο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ, βαζκνινγήζεθε κε ρακε-

ιφ βαζκφ ζηε ζπλέληεπμε, πνπ απνηειεί θξηηήξην επηινγήο ζηειερψλ, βαζκφο ηνλ νπνίν 
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απέδσζε ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο πνπ δελ είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ θαη ηειηθά ηνλ 

ηνπνζέηεζε ζε απνκαθξπζκέλν ζρνιείν ηεο πεξηθέξεηαο. (13) 

Μία έκκεζε απάληεζε ζηνλ δηεπζπληή 13 επηρεηξνχλ λα δψζνπλ κε ηηο απαληή-

ζεηο ηνπο δχν δηεπζπληέο, πνπ δηαθξίλνπλ θαθή πιεξνθφξεζε ή παξεξκελεία ηεο έλ-

λνηαο αμηνιφγεζε θαη απνδίδνπλ ηελ αξλεηηθφηεηα ζε παξεμήγεζε, δειψλνληαο ηαπηφ-

ρξνλα ηε ζπκθσλία ηνπο σο πξνο ην ελδερφκελν εθαξκνγήο ηεο. Θεσξνχλ φηη ε αξλε-

ηηθφηεηα απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε γελλήζεθε επεηδή «έρεη ζπλδεζεί θαη εθαξκφζηεθε 

κε ηηκσξεηηθή δηάζεζε» θαη φηη «ζίγνπξα ζα έπξεπε λα ππάξρεη αμηνιφγεζε είηε ππάξρεη 

ζρνιηθή απηνλνκία είηε φρη» (8) θαη κάιηζηα κπνξνχκε λα ην θάλνπκε θαη ηψξα ζην 

ζρνιείν.» (6)Με ηελ άπνςε φηη κηα κνξθή αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζήκε-

ξα, ζην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ζπκθσλνχλ ζρεδφλ φινη/-εο νη εξσηψκελνη/-εο. 

Ζ αμηνιφγεζε θαη σο κία κνξθή ειέγρνπ, αιιά θαη σο επηβξάβεπζε, είλαη θάηη 

πνπ νη δηεπζπληέο/-ληξηεο επηζπκνχλ θαη ζεσξνχλ φηη θαθψο απνπζηάδεη απφ ην ζεκεξη-

λφ ζρνιείνπ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ. Τπάξρεη κηα αλεζπρία γηα ην πνηνο ζα αμηνινγεί, 

φπσο εηπψζεθε θαη πξσηχηεξα, ελψ ζηε ζθέςε θάπνησλ είλαη θπξίσο ε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζψπσλ θαη ηνπ έξγνπ πνπ κεκνλσκέλα παξνπζηάδνπλ, θαη φρη ε ζπλνιηθή απνηίκε-

ζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζρνιεία.  

Γελ εμαξηάηαη απφ ην αλ έλα ζρνιείν ζα είλαη απηφλνκν ή φρη, αθφκα θαη ζε έλα ηέηνην 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ινγνδνζία ζα έπξεπε λα ππάξρεη νχησο ή άιισο. (9) 

Καη ζήκεξα πξέπεη λα ππάξρεη ινγνδνζία άζρεηα αλ είλαη έλα δεκφζην ζρνιείν.(7) 

Γε ζα κε πείξαδε θαζφινπ ε απζηεξή ινγνδνζία, θηάλεη βέβαηα λα εμαζθαιίδνληαη νη α-

λαγθαίεο πξνυπνζέζεηο.(5) 

Σν ελδερφκελν ε αμηνιφγεζε λα επηθέξεη αξλεηηθέο εμειίμεηο, πνπ θηάλνπλ κέρξη 

θαη ηελ απφιπζε, πξνβιεκαηίδεη ηνπο εξσηεζέληεο γαηί  ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα παξαηεξήζεθαλ θαηλφκελα πνπ εμαθνινπζνχλ λα πξνθαινχλ θφβν 

ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο, πφζσ δε κάιινλ, φηαλ κε ηε ζρνιηθή απηνλνκία δελ ζα π-

πάξρεη ην ππνηππψδεο δίρηπ πξνζηαζίαο ηνπ Κξάηνπο. «Ο θφβνο ην αλ ζα απνιπζνχλε 

εθπαηδεπηηθνί ή ην αλ …απηφ είλαη εληάμεη… δελ ην ζπδεηάσ… εληάμεη είλαη ππαξθηφο 

αιιά πξέπεη λα ηνλ μεθφςνπκε απηφλ ηνλ θφβν» (6) αιιά θάηη πξέπεη λα γίλεη θαη κε 

απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο «πνπ ζπλερίδνπλ λα είλαη ζηελ ηάμε ελψ δελ πξέπεη λα είλαη 

ζηελ ηάμε.».(7) 

Παξά ηε ζεηηθή ζηάζε πνπ θξαηνχλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επνπηεία 

νη εξσηεζέληεο θαζψο θαη ηελ ραξαθηεξηζηηθή επθνιία πνπ δίλνπλ απάληεζε σο πξνο 

απηφ, παξαηεξείηαη κία αλαληίζηνηρε δπζθνιία φηαλ εξσηψληαη αλ ε αμηνιφγεζε θαη ε 

επνπηεία ζα ηνπο πξνθαινχζε άγρνο (5,11), αλ έπξεπε νη ίδηνη/-εο λα θξίλνπλ θαη λα 

θξηζνχλ. Απηφ ην κέξνο ηνπ έξγνπ ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ, 
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είηε ην αλαθέξνπλ σο δπζαξέζθεηα επεηδή ζα ρξεηαζηεί λα αμηνινγήζσ θαη λα βαζκνιν-

γήζσ αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνκαη ρξφληα νιφθιεξα» (4), «πνπ κάιηζηα 

εγψ ν ίδηνο ζα είρα επηιέμεη»(7),είηε σο «ελφριεζε ηδηαίηεξα αλ ζπλδεζεί κφλν κε ηελ 

επίδνζε, κφλν κε ην απνηέιεζκα»(10). Ηδηαίηεξν ζρφιην θάλεη ν δηεπζπληήο 13 πνπ 

αδπλαηεί λα αληηιεθζεί φηη ζα θιεζεί λα απνιχζεη θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

…δελ κπνξψ λα πηζηέςσ φηη εγψ, φηη εγψ ζα πξνζιάβσ. Αιιά αθφκα θη αλ πξνζιάβσ, 

δελ κπνξψ λα πηζηέςσ φηη ζα απνιχζσ… (13) 

Καη πάιη ε απάληεζε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο δίλεηαη έκκεζα απφ ηνπο εξσηψκε-

λνπο 12 θαη 3 πνπ επηζεκαίλνπλ φηη «ν ηθαλφο δηεπζπληήο θαη αλνηρηφκπαινο θαιιηεξ-

γεί ήδε ηελ θνπιηνχξα ηεο αμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν ηνπ»(12) γηαηί «ε απηνλνκία ρσξίο 

αμηνιφγεζε πξαγκαηηθά δελ έρεη λφεκα. Οπφηε ε απηνλνκία δελ κπνξεί λα κελ έρεη, ηνπ-

ιάρηζηνλ ζε θάπνηνπο ηνκείο, κία δνκεκέλε αμηνιφγεζε».(3) 

Απηνλνκία θαη εκκνλή ζηα απνηειέζκαηα 

Έλα αθφκε ζεκείν πνπ πξνθαιεί δπζθνξία θαη άγρνο φηαλ ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο είλαη θαη ην ηη αμηνινγείηαη, θαη φρη κφλν ην πνη-

νο αμηνινγεί. ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κε απνθεληξσκέλε πνιηηηθή θαη ζρνιηθή 

απηνλνκία, ηα ίδηα ηα ζρνιεία ζέηνπλ ζηφρνπο θαη θξίλνληαη επί ηε βάζεη απηψλ. Βέ-

βαηα ηα θξάηε δελ απεκπνινχλ ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα δνκνχλ θνηλά ππξε-

ληθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα αμηνινγνχλ ηα ζρνιεία θαη βάζεη απηψλ, ελψ νη 

ππεξεζληθνί νξγαληζκνί κέζσ ησλ γλσζηψλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ (PISA- Programme 

for International Student Assessment, TIMMS-Trends in International Mathematics and 

Science Study, PIRLS-Progress in International Reading Literacy Study) θαηαηάζζνπλ 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ρσξψλ θαη πξνηείλνπλ εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Ζ αμηνιφγεζε 

απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ πεξηνξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη θαη’ επέθηαζε θαηεπζχλεη 

ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ζην λα απνθέξεη επηηπρίεο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δνθηκαζίεο, βξίζθεη αληίζεηνπο ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/-εο. Θεσξνχλ ηα 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα κία παξάκεηξν ηεο δνπιεηάο ησλ ζρνιείσλ (3,13) θαη φηη 

ην παηδαγσγηθφ έξγν ππεξβαίλεη «5 αξηζκνχο πνπ ηνπο πξνζζέησ θαη βγάδσ κ.ν.» (6). 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ είλαη «πην πνιχπινθν δήηεκα,  πξέπεη λα έρνπκε 

θνβεξά εξγαιεία γηα λα κπνξέζνπκε λα ην εληνπίζνπκε» (3) θαη λα ην ζπζρεηίζνπκε 

«κε ηα παηδαγσγηθά θνκκάηηα ηνπ παηδηνχ, ην παηρλίδη ηνπ, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπ»(13) θαη ην αλ έλα παηδί μππλάεη ην πξσί θαη ζέιεη λα έξρεηαη ραξνχκελν ζην ζρν-

ιείν».(7) Σφηε κφλν «ζα κπνξέζεηο λα βγάιεηο ην πξαγκαηηθφ, ην πξαγκαηηθφ απνηέιε-

ζκα».(3) 
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Ωξηκφηεηα ραξαθηεξίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζην εξψηεκα αλ ε αμη-

νιφγεζε πξέπεη λα ιάβεη θπξίσο ή κφλν ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηηο επηδφζεηο 

ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Ωξηκφηεηα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δπ-

ζαξέζθεηα αλ ζηελ ζπδήηεζε πξνζηεζεί θαη ν παξάγνληαο «δηεζλείο δνθηκαζίεο», βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νπνίσλ ζα θξίλεηαη ε εθπαίδεπζε ζπλνιηθφηεξα. Ζ δπζπηζηία 

γηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ηεζη είλαη έθδειε θαη εζηηάδεηαη ζηελ κνλνδηαζηαηηθφηεηα, 

ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ζηνλ νινθιεξσηηζκφ ηνπο, ζηελ ηππνπνίεζε ηνπο θαη ελ ηέιεη 

ζηε ζηφρεπζή ηνπο.(3,8) 

ηηο απαληήζεηο ηνπο νη δηεπζπληέο/-ληξηεο θαηαιήγνπλ φηη δελ πξνθχπηεη άκεζε 

ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηεζη κε ηελ πηζαλφηεηα απηά λα βει-

ηησζνχλ αλ ην ζρνιείν αξρίζεη λα απηνλνκείηαη, λα απηφ – δηνηθείηαη, λα απηελεξγεί. 

«Γελ είλαη απφιπην φηη ην απηφλνκν ζρνιείν ζα έρεη θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα» (13), 

νχηε κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη «κία απηφλνκε ζρνιηθή κνλάδα ζα δψζεη θα-

ιχηεξα ζρνιηθά απνηειέζκαηα» .(7) «Γελ είλαη μεθάζαξν φηη ηα απνηειέζκαηα εμαξηψ-

ληαη απφ ην αλ έλα ζρνιείν είλαη απηφλνκν ή φρη».(9) 

Κάπνηνη/-εο είλαη ειαθξψο πην ζεηηθνί/-έο φηαλ νη δχν απηέο παξάκεηξνη εμεηάδν-

ληαη ρσξηζηά, θαη θπξίσο ε ζπκβνιή ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηα ζρνιηθά απνηειέ-

ζκαηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ ζπγθξηηηθά φρη κε άιια, αιιά κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα 

ηνπ ζεκεξηλνχ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αηηηνιφγεζε έρεη λα θάλεη θπξίσο κε 

φ,ηη ζπδεηήζεθε πξσηχηεξα, κε ηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην ίδην 

ην ζρνιείν, πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ ηνπ, αιιά θαη πάιη δελ ιείπνπλ νη πξνβιεκαηηζκνί ζηελ πηζαλφηεηα λα ρξεκαην-

δνηεζεί ην ζρνιείν κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη απηφ είλαη κεγάιν δίιιεκα(6) 

Αξθεηνί/-εο παξφι’ απηά εμαθνινπζνχλ λα αδπλαηνχλ λα ζπλδέζνπλ ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ κε ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα. Θεσξνχλ φηη ε θαιή επίδνζε 

είλαη έλα δήηεκα πνιππαξαγνληηθφ (10) θαη ππνθεηκεληθφ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ζέκα-

ηα φπσο ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ γνλέσλ (12), αιιά είλαη θαη ηζρπξή ε πεπνίζεζή ηνπο φηη ε εζηίαζε ζηα απνηειέ-

ζκαηα δελ πξνζθέξεη νχηε ζην άηνκν, νχηε ζηελ θνηλσλία, αλαξσηψκελνη αλ ζε ρψξεο 

κε απνθεληξσκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έρεη εμαιεηθζεί ε θνηλσληθή αληζφηεηα ή ν 

θαζηζκφο;».(2) 

ρεηίδεηαη ηειηθά ν ηξφπνο δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ κε ηα καζεζηαθά απνηειέ-

ζκαηα θαη πψο ζα κπνξνχζε λα ηα επεξεάζεη πξνο ην θαιχηεξν; Ζ ιχζε ηεο ζεζκνζέ-

ηεζεο εζληθνχ δηαγσληζκνχ ίζσο ζα καο έδηλε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα (3), αιιά ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζηα πξφηππα ησλ ρσξψλ κε απνθεληξσκέλα ζπ-
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ζηήκαηα, ζα νδεγνχζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηε δηαθή-

κηζε, θαη ελ ηέιεη ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο.(12) 

Σέινο, αλ ζηφρνο είλαη λα βειηησζνχλ θαη ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα σο κία πα-

ξάκεηξνο ηεο εθπαίδεπζεο, βαξχηεηα δίλεηαη ζηα πξφζσπα . Ο/Ζ δηεπζπληήο/-ληξηα θαη 

ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ή έζησ κία νκάδα απηνχ (13), λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ 

ζηελ θαηεχζπλζε πνπ λσξίηεξα πεξηγξάθεθε, ηεο δηακφξθσζεο αλαιπηηθψλ πξνγξακ-

κάησλ, αμηνπνηψληαο νπζηαζηηθά ηελ ζρνιηθή απηνλνκία, πξνζεγγίδνληαο ην παηδαγσ-

γηθφ ηδεψδεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ (3).  

5.3.7. Αλαζηνιείο ηεο απηνλνκίαο  

Θέκα/Τπνζέκα : Αλαζηνιείο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο 

Σν κέγεζνο ηεο αιιαγήο 2,7,13 3 

Αλ – εηνηκφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ 6,4,11,13,7,10 6 

Νννηξνπία θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε 2,3,13 3 

Ζιηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1,4,9,11,12 5 

Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 1,3,10 3 

Έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ 3,4,6,7 4 

Αλάγθε επηκφξθσζεο θαη ελεκέξσζεο 3,4,5,8,10 5 

Ζ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ίζσο δελ είλαη ην πεδίν ην νπνίν κπνξεί 

λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ν εγέηεο ηεο απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθφκε θαη αλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη κία θαιά ζπγθξνηεκέλε νκάδα γχξσ ηνπ/ηεο, είηε ιεηηνπξγεί ζε ζπγθε-

ληξσηηθφ είηε ζε απνθεληξσκέλν πιαίζην, φπσο επίζεο ε απζηεξνπνίεζε ησλ κεραλη-

ζκψλ επνπηείαο θαη ινγνδνζίαο δελ είλαη ην κνλαδηθφ ζεκείν πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο 

εξσηεζέληεο θαη απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ελφο κνληέινπ 

ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζηε ρψξα θαη άιινη αλαζηνιείο ηεο απηνλνκίαο. 

Οη δηεπζπληέο/-ληξηεο ηεο έξεπλαο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κία ηέηνηα αιιαγή είλαη 

κεγάιε ζε εχξνο, αθνχ ζα δηαηξέρεη ζρεδφλ φ,ηη άπηεηαη ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηα αλα-

ιπηηθά πξνγξάκκαηα κέρξη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ζπγθξίλνληάο 

ηελ κε άιιεο, πνιχ κηθξφηεξεο θιίκαθαο, είλαη απαηζηφδνμνη γηα ηελ έθβαζε, κηα πνπ 

φπσο ππνζηεξίδνπλ πξφθεηηαη «γηα κία πνιχ κεγάιε αιιαγή, ζαξσηηθή ζα έιεγα, αλ δε-

ηεζεί λα γίλεη απηφ ζε φιν ην εχξνο ηνπ, νιφθιεξε κεηαξξχζκηζε, θνζκνγνλία» (2,7) 

θαη φινη μέξνπκε «ηη αληίδξαζε ππάξρεη ζην ρψξν καο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζε θάζε αιιαγή, κηθξναιιαγή πνπ επηρεηξείηαη λα γίλεη»(7), «πφζεο δηαθσλίεο θαη δηα-

θνξεηηθέο απφςεηο αθφκε θαη γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα» (13) 
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ηελ πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο απηήο ηεο απαηζηνδνμίαο, αλαδχεηαη θπξίσο ην 

ζέκα ηεο εηνηκφηεηαο ή ηεο σξηκφηεηαο φπσο αλαθέξνπλ θάπνηνη/-εο. ηαλ δεηείηαη 

δηεπθξίληζε θαη απνζαθήληζε ηεο εηνηκφηεηαο, νη απαληήζεηο απνθηνχλ ελδηαθέξνλ. Οη 

εξσηεζέληεο δελ ζεσξνχλ έηνηκν ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν, απφ ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξ-

ρηθήο ππξακίδαο, σο ηε βάζε ηεο, ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο. Οχηε φκσο θαη νη γνλείο εί-

λαη έηνηκνη λα δερζνχλ κία ηέηνηνπ εχξνπο αιιαγή, παξφηη ζε θάπνηα δεηήκαηα φπσο ε 

επηινγή ζρνιείνπ θαη ε εκπινθή ηνπο ζηε δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ ζεσξείηαη, φπσο αλα-

θέξζεθε λσξίηεξα, φηη απνηειεί αίηεκά ηνπο. Κάηη πνπ επίζεο αλαθέξζεθε λσξίηεξα 

είλαη φηη θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε πνιιά δεηήκαηα πνπ ηελ εκπιέθνπλ κε ηε δηνί-

θεζε ησλ ζρνιείσλ, φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, δελ εί-

λαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη. Αιιά θαη ε θνηλσλία ζπλνιηθά, πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο 

φηη ζα αηθληδηαζηεί απφ ηελ πξφζεζε λα ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία απηφλνκα. ηηο απα-

ληήζεηο δχν δηεπζπληψλ εληνπίδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ σο παξάγνληαο 

αληίδξαζεο, ελψ θαη έλαο ηξίηνο απνδίδεη ζηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ηελ αλαβιεηηθφηεηα 

πνπ δηαθξίλεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθέληξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. «Απηήλ ηε 

ζηηγκή δελ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηνλφκεζε(4), δελ είκαζηε έηνηκνη, νχηε σο 

θνηλσλία, αιιά θαη νη δάζθαινη, νη δηεπζπληέο, δελ έρνπκε νχηε ηελ ππνδνκή αιιά νχηε 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα εγεζνχλε ζηα ζρνιεία γηα λα γίλνπλ ηα ζρνιεία απηφλνκα» 

(6),«νη κελ γηαηί ληψζνπκε  αζθαιείο απφ ηελ θαζνδήγεζε, ηα ζηεξεφηππα θαη ηελ άξλε-

ζε ζηελ αιιαγή (4,13) νη δε γνλείο επεηδή βνιεχνληαη απφ ηνλ ζπγθεληξσηη-

ζκφ.(13).Πξέπεη φινη απηνί λα είλαη θάπνηα ζηηγκή έηνηκνη γηα λα ηα θάλνπλ απηά(13)  

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε αλ-εηνηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο εληνπί-

δεηαη θαη ηαπηίδεηαη κε ηε ζπληεξεηηθή ζηξνθή, ηε κηζαιινδνμία θαη ηνλ ζθνηαδηζκφ 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη αλαγθάδεη θάπνηνπο λα πνπλ φηη «κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ζπλ-

ζήθεο ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα θηηάμνπκε έλα κνληέιν ιηγφηεξν 

ηδεαηφ»3, γηαηί «είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλν» (2) ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο λα δνζεί 

βήκα ζε ηέηνηεο απφςεηο, αιιά θαη κε ηε λννηξνπία θαη φ,ηη απηφ ζπκπεξηιακβάλεη(13)  

Καη νη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ σξηκφηεηα – εηνηκφηεηα πεξηιακβάλνπλ φινπο 

ηνπο δπλεηηθά εκπιεθφκελνπο ζηε δηνίθεζε ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ, θαη θπξίσο ηνπο 

Γήκνπο πνπ δηεθδηθνχλ λα αλαιάβνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. «ε 

απηή ηε ζπγθπξία δελ μέξσ αλ είλαη εχθνιν γηα ηνπο δήκνπο λα ηξέμνπλ ηα ζρνιεία»(7), 

δελ λνκίδσ φηη είλαη έηνηκνη νη δήκνη λα αλαιάβνπλ θάηη ηέηνην».(10) 

Ζ έλλνηα ηεο αλ-σξηκφηεηαο πνπ επηθαινχληαη αξθεηνί εθ ησλ εξσηεζέλησλ, δελ 

ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ ν δηδαζθαιηθφο πιεζπζκφο 

ηεο ρψξαο ζεσξείηαη γεξαζκέλνο. Ζ κεγάιε ειηθία απηή θαζ’ απηή απνηειεί αλαζρεηη-
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θφ παξάγνληα ζηελ πηζαλή απφπεηξα εθαξκνγήο απνθεληξσηηθψλ πνιηηηθψλ. Αθφκε 

θαη ε δηεπζχληξηα 9 πνπ ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε εθηίκεζε «φηη νη εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη είλαη ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηξηκκέλνη κε απηά, κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

θαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, πηζηεχσ φηη είλαη κεο ζηα πξάγκαηα θαη ζα κπν-

ξνχλε λα…..» , αλαζεψξεζε ηάρηζηα θαη αλαδηπιψζεθε : « Δληάμεη ζίγνπξα δελ κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε απηνί ηνπιάρηζηνλ.» (9) Απφ ηνπο/ηηο εξσηψ-

κελνπο/-εο αλαγλσξίδεηαη ε δπζθακςία, ε έιιεηςε επειημίαο, ε δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα 

(1,11,12) θαη ε αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ(1,4) πνπ έρνπλ πνιιά ρξφληα π-

πεξεζίαο ζε θαζεηί θαηλνηφκν ή ζε νηηδήπνηε ζεσξνχλ φηη ηνπο απεηιεί, αιιά θαη νη 

πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο ηνπο πνπ απφ νπνηαδήπνηε εθπαίδεπζε θαη αλ πεξάζνπλ, είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα κπνξέζνπλ ζε θάζε απηνλφκεζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά, δεκνθξαηη-

θά, κε θαζεζηψο ηζφηεηαο (4) θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη «ε πην δχζθνιε ζα 

είλαη ε θάζε ηεο αιιαγήο θαη ηεο κεηάβαζεο».(1) 

Μέζα ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη θαζπζηεξνχλ ή 

απνηξέπνπλ ηε κεηάβαζε ζε θαζεζηψο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, ζπλππάξρνπλ θαη πξνηά-

ζεηο ή λνπζεζίεο γηα ην ηη πξέπεη λα πξνεγεζεί απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο κέζα απφ 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο, δηαθαίλνληαη θαη άιια ζεκεία ηα νπνία ζηέθνπλ αλάρσκα ζε θάζε 

απφπεηξα απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηαλ ν δηεπζπληήο 3 πηζηεχ-

εη φηη πξψηα πξέπεη λα «εκπεδσζεί κία ζρέζε ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηζκνχ» 

θαη «λα καο εκπηζηεπηνχλ σο επηζηήκνλεο γηα λα έρνπκε έλα θηιειεχζεξν, κε ηελ αξρηθή 

έλλνηα ζρνιείν», ζπκθσλεί κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο δηεπζχληξηαο 10 : «αλαγλσξί-

δσ, αλαγλσξίδσ ζηελ ησξηλή θαηάζηαζε απηή ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηεο θνηλσλίαο 

απέλαληη ζην ζρνιείν, θάπσο απηφ πξέπεη λα θαηαθηεζεί ζηγά-ζηγά, δελ μέξσ ηψξα επεηδή 

απφ ηελ ησξηλή θαηάζηαζε…..» 

Ζ δηαπίζησζε φηη γηα λα πξνζεγγίζνπκε ην απηφλνκν ζρνιείν «βαζηθή πξνυπφζε-

ζε είλαη ν δηεπζπληήο λα κπνξεί λα παηάεη γεξά ζηα πφδηα ηνπ. Με έλα ηέηνην θαζεζηψο, 

θαη εθφζνλ δελ παηάο γεξά ζηα πφδηα ζνπ, δελ κπνξείο λα πινπνηήζεηο θαη έλα κνληέιν 

απηφλνκεο ζρνιηθή κνλάδαο.» (4), θαη ε ππφζεζε «αλ ν δηεπζπληήο θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

παηάλε θαιά ζηα πφδηα ηνπο θαη μέξνπλ ηε δνπιεηά ηνπο» (6), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ε-

πηζπκία «Δγψ ζέισ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα είλαη εθεί ζην χςνο ηνπ, ζέισ λα δηέπεηαη απφ 

ηέηνηεο αμίεο θαη αξρέο νθείιεη λα έρεη ηέηνηεο αμίεο θαη αξρέο. Δίλαη ε ςπρή ηνπ ζρνιείνπ 

ν εθπαηδεπηηθφο…» (7), απ’ ηε κηα αλαζέηεη ζηνπο/ζηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο θαη ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο έλα κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ θαη 

ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε ηθαλφηεηα λα ην πξάμνπλ, απ’ ηελ άιιε δηαγηγλψζθεη έλα έιιεηκ-

κα απηνπεπνίζεζεο θαη αμηνπηζηίαο. 
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Μία θνηλή παξαδνρή είλαη ε αλάγθε εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο, ελεκέξσζεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ ζρν-

ιείσλ. Απφιπηε αλάγθε λα επηκνξθσζνχλ ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, «ψζηε λα επηιέ-

γνληαη πξαγκαηηθνί εγέηεο» (3), «άηνκα πνπ φηαλ θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ έλα ηέηνην 

πξφγξακκα, έλα ηέηνην ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν πιένλ θξάηνπο, λα είλαη θαηάιιεια έηνηκα 

γηα λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ, λα κπνξνχλ 

λα δηαρεηξηζηνχλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν ηα νηθνλνκηθά». (4) 

Δμίζνπ ζεκαληηθή θαη ε επηκφξθσζε – ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ γηα 

θάπνηνπο/-εο απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/-εο έρεη ήδε μεθηλήζεη, ή ε αχμεζε ηεο ζπλεη-

δεηνπνίεζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε, αιιά αλαγθαία «θαη κηα σξίκαλζε ραξαθηήξσλ ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ», κία κέζνδνο «λα απμεζεί ε ελζπλαίζζεζε», κηα ελδνζθφπεζε κε ζθνπφ λα 

αλαθαιχςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί «ηη ζα ήηαλ θαιχηεξν θαη γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηα παη-

δηά, πψο ζέινπλ νη ίδηνη ην ζρνιείν ηνπο, πνην είλαη ην φξακά ηνπο, ηη ζρνιείν ζέινπλε» 

(5), αιιά θαη κία βαζηά θαηαλφεζε ηνπ «ηη είλαη ζρνιηθή απηνλνκία γηα λα κπνξέζνπκε 

λα ηελ εθαξκφζνπκε»(8). Καη φια απηά ρσξίο βηαζχλε θαη πξνρεηξφηεηα, αιιά «κε 

πνιιά κηθξά θαη ζηαδηαθά βήκαηα γηα λα θηάζνπκε κέρξη εθεί πέξα».(6) 

Σέινο, επηβαιιφκελε θξίλεηαη «κία ελεκέξσζε ησλ ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, λα δψζνπκε ην ιφγν θαη ζε θνξείο έμσ απφ ην ζρνιείν, ελλνψ έλαλ θα-

λνληζκφ πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ καο, ηε ζρέζε κε ηνπο… κε ηνλ θνηλσληθφ πεξί-

γπξν κε ηνλ εμσηεξηθφ πεξίγπξν.» (10) 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ζπλζήθε είλαη «φξεμε πάλσ απ‘ 

φια, λα ππάξρεη θαη γλψζε»(11), ελψ κία άιιε κεγάιε δπζθνιία πνπ πξέπεη λα ππεξ-

θεξαζηεί είλαη «ε έιιεηςε νξγάλσζεο, είλαη θαη ζέκα πξνζψπσλ, δελ κπνξνχλ πηζηεχσ 

φινη λα ην επηηχρνπλ απηφ, νη επηινγέο πξνζψπσλ ζηα ζρνιεία δελ λνκίδσ φηη είλαη νη 

πιένλ θαηάιιειεο πάληνηε, ππάξρνπλ άιινη ιφγνη πνπ κπνξεί θάπνηνο θαη θάπνηνη λα θα-

ηέρεη θάπνηα ζέζε.» (12), ηνπνζέηεζε πνπ αλαδεηθλχεη ην πφζν πνιιέο παξεκβάζεηο 

πξέπεη λα ππάξμνπλ θαη ζε πφζα επίπεδα πξέπεη λα ζπκβνχλ. 

Απηφ πνπ ίζσο ιεηάλεη ηηο επηπηψζεηο θαη εμνκαιχλεη ηπρφλ αξξπζκίεο, θαη ζχκ-

θσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο πξέπεη λα ζπκβεί, είλαη «φια απηά λα γίλνληαη κέζα ζε έλα 

πιαίζην πεξηνξηζκέλν έηζη ψζηε λα κελ έρνπκε απηέο ηηο εμάξζεηο θαη ηα εθηξψκαηα πνπ 

έρνπκε δεη ζην εμσηεξηθφ» 8 θαη «έλαο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο»13, αιιά θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ην ζρνιείν «λα θηηάμνπκε φξγαλα ζε θάζε επίπεδν, μέξνληαο πνηα είλαη ηα φξηα 

ηνπ θαζελφο θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα ζπλεξγαζηεί.» ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηα 

επηκέξνπο πεδία πνπ δχλαληαη λα απνθεληξσζνχλ.  
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Μία εμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε ζπδήηεζε είλαη απηφ πνπ αλαθέξνπλ δχν 

εξσηψκελνη. Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ εκπιεθνκέλσλ είλαη 

ηαπηφρξνλα πξνεηνηκαζία θαη πξνζηαζία ησλ, απφ κία ελδερφκελε άθνκςε εηζβνιή 

ησλ πνιηηηθψλ απνθέληξσζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη εθηφο απφ ηελ αδήξηηε αλάγθε 

ελεκέξσζεο, ζνθή ζεσξείηαη θαη ε εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην εμσηεξηθφ (3,8) θαη 

ε παξάζεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ.  

5.3.8. Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηε κεηάβαζε 

Θέκα/Τπνζέκα : Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ κεηάβαζε    

Ο επηέκβξηνο είλαη πνιχ θνληά 13,2,8,7,11 5 

Αξγά ζηαδηαθά θαη ζε βάζνο εηψλ 2,4,3,10,12 5 

Μπάραιν, αζπδνζία θαη αλαξρία αλ επηρεηξε-

ζεί ηψξα ε κεηάβαζε 

3,13,1,4,5,12 6 

Σν επφκελν εξψηεκα είρε λα θάλεη κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή κεηάβα-

ζε ζε έλα απνθεληξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν ηα ζρνιεία ζα απηνδηνη-

θνχληαη. Ζ πξννπηηθή ηεο αηθληδηαζηηθήο αιιαγήο θαη ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ επφκελν 

επηέκβξην, απνξξίθζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ, κε θπξίαξρν επηρεί-

ξεκα φηη «έηζη φπσο είκαζηε ηψξα, ζα ραζνχκε, αλ δε πάκε λα ην θάλνπκε παληνχ, ζα 

γίλεη ρακφο (13) θαη φηη «ζα ππάξρεη πνιχ κεγάιε αληίδξαζε, κέρξη θαη απεξγηαθέο θηλε-

ηνπνηήζεηο (11). Ζ πεπνίζεζή ηνπο φηη «δελ κπνξνχκε απφ επηέκβξε λα ιεηηνπξγή-

ζνπκε ηα ζρνιεία απηφλνκα» ζηεξίδεηαη θαη ζηελ αδπλακία πνπ επηδεηθλχεη ν θιάδνο λα 

πηνζεηήζεη θαη εθαξκφζεη πνιχ πην απιέο αιιαγέο φπσο «ε αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο ησλ 

εγγξάθσλ ησλ καζεηψλ φρη λα αιιάμεη νιφθιεξε ε εθπαηδεπηηθή δνκή». (2) 

Φαίλεηαη απφιπηα ινγηθφ λα ηξνκάδεη ην ελδερφκελν ηνπ επφκελνπ επηέκβξε 

ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/-εο θαη κε βάζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

αιιά πνην ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλνπλ ηθαλφ; ηαλ γηα ρξφληα νιφθιεξα ιεηηνπξγείο ζε 

έλα ζπγθεληξσηηθφ θαζεζηψο θη έρεηο κάζεη λα ινπθάδεηο ζην θαζεζηψο απηφ θαη λα ληψ-

ζεηο απηφ πνπ είπακε πξηλ απηή ηε ζρεηηθή ζηγνπξηά, φηη ηειηθά θάπνηνο άιινο έρεη ηελ 

επζχλε θαη ηελ ππνγξαθή, ππάξρεη κία ζρεηηθή αζθάιεηα….. ε κεηάβαζε πιένλ δελ είλαη 

κία θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε κία εβδνκάδα ή ζε έλα κήλα. Πξέπεη λα γίλεη 

ζηαδηαθά, φρη απ‘ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, νχηε απ‘ ην έλα ζρνιηθφ έηνο ζην επφκελν ζηγά 

ζηγά βήκαηα,(4) ζέιεη αλζξψπνπο πνπ ζα θαζίζνπλ, ζα κειεηήζνπλ, ζα βαζαληζηνχλ, ζα 

ξσηήζνπλ, ζα δνθηκάζνπλ, ζα πεξάζνπλ ρξφληα θαη ζα πνχλε κάιινλ πηάζακε έλα κνληέ-

ιν απηνλνκίαο πνπ φκσο δηαηεξεί θάπνηα ερέγγπα εμηζνξξνπεηηθά (3)λα αθνκνησζνχλ 

πξψηα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ, λα γίλνπλ δεθηά λα ηα ελζηεξληζηνχλ φινη φηη είλαη 

αλαγθαίν απηφ ην πξάγκα θαη ζηγά ζηγά ζηγά λα θηάζνπκε ζε έλα…..(4). Ο ρξφλνο ζί-
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γνπξα ζα είλαη κεγάινο γηαηί ην ηζρχνλ δνκεκέλν ζχζηεκα είλαη απζηεξά ηεξαξρηθφ, απ-

ζηεξά απηαξρηθφ. ε βάζνο δεθαεηίαο ζίγνπξα, ζα γίλεη απηφ ε αιιαγή».(12) 

Οη απφςεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ είλαη απνθξπζηαιισκέλεο θαη αηηηνινγεκέλεο. Δ-

ληχπσζε πξνθάιεζε ζηνλ εξεπλεηή, ε ηνπνζέηεζε ηεο δηεπζχληξηαο 9 ε νπνία αξρηθά 

ππνζηήξημε φηη ε κεηάβαζε πξέπεη θαη κπνξεί λα γίλεη άκεζα, κηα πνπ ην ζέκα ζπδεηεί-

ηαη επί πνιιά ρξφληα. Υξφλνο γηαηί λα ρξεηάδεηαη, εθφζνλ ηα ιέκε, ηα  ζπδεηάκε απφ ρξφ-

ληα πξηλ. Δγψ λνκίδσ φηη άκα πνχκε λα εθαξκνζηεί έλα ηέηνηνπ είδνπο κνληέιν, ζα πξέπεη 

λα γίλεη θαη άκεζα. Γηα λα γίλεη κία νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε επηηέινπο, λα κπήμνπκε ην 

καραίξη βαζηά ζηελ πιεγή, λα θάλνπκε άκεζα αιιαγέο, θαη λνκίδσ φηη εθφζνλ ππάξρεη 

δηάζεζε θαη θπζηθά ην ζσζηφ background, ηα εθφδηα, ηα πξνζφληα ηνπ θαζελφο ζηειέ-

ρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, λα αζρνιεζεί ζσζηά κε ην θαζεηί πνπ αλαιακβάλεη,  ηφηε ζα κπν-

ξεί λα γίλεη νπζηαζηηθή αιιαγή. (9) Μεηά απφ παξεκβάζεηο ηνπ ζπλεληεπθηή θαη ηε 

δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε αλ άκεζα ζεσξείηαη ν επφκελνο επηέκβξεο, αλαδηπιψζεθε 

θαη αλέθεξε δηζηαθηηθά: Δληειψο έηζη; ηφζν πνιχ…. δελ λνκίδσ, αιιά….. 9 

Ζ επί ρξφληα ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, φπσο ππνζηεξίδεη 

ε ίδηα ε δηεπζχληξηα, πξνθαλψο γηα ηελ ίδηα, επεθηάζεθε ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρε-

ηίδνληαη κε απηή θαη αλέδεημε ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα φζν θαη ηα αξλεηηθά επαθφινπ-

ζα. Έηζη, πνιχ εχθνια ζεσξεί φηη κπνξεί λα θεξπρζεί πεξαησκέλε θαη νινθιεξσκέλε ε 

αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ θαη λα κεηαβνχκε ζηελ εθαξκνγή. ρη φκσο απφ ηελ ε-

πφκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

Ζ ίδηα δηαθσλεί θαη ζε έλα αθφκε ζεκείν κε θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο. Θεσξεί 

φηη νη αιιαγέο «απφ πάλσ ζα έξζνπλε δειαδή …………φηαλ δνζεί ην έλαπζκα, ε αξρή 

φηαλ γίλεη, απφ πάλσ ζα γίλεη θαη ζα κεηαδνζεί ζηε βάζε. Αιιά λα είλαη νπζηαζηηθή αι-

ιαγή θαη κε δηάζεζε λα γίλεη…. (λα νινθιεξσζεί)» 9, εθηηκψληαο φηη δελ ζα λνκνζεηε-

ζεί απιά, αιιά ζα επηβιεζεί, ελψ νη ζπλάδειθνί ηεο πξνηηκνχλ «νη αιιαγέο ε απνθέ-

ληξσζε λα μεθηλήζεη απφ κέζα απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ».1 θαη «κία πην 

θαιή ζπλεξγαζία δηεπζπληή -  πιιφγνπ δηδαζθφλησλ, γηα λα κελ είλαη ζχιινγν – θεληξη-

θφ, ε απηνλνκία δειαδή λα μεθηλάεη κέζα απφ ην ίδην ην ζρνιείν».(3) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ηνπ δηεπζπληή 3 ν νπνίνο ζηελ εξψηεζε αλ ηα 

ζρνιεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απφ επηέκβξην ζε απηφλνκν πιαίζην, δελ έρεη θα-

κία ακθηβνιία, θαζψο ζεσξεί «ηα ζρνιεία θαξάβηα πνπ δελ βνπιηάδνπλ, απαγνξεχεηαη λα 

βνπιηάμνπλ, είλαη ζρεδφλ θαξάβηα θαληάζκαηα, φ,ηη θαη λα ηα θάλεηο δελ ζα βνπιηάμνπλ. 

8:00 ζα ρηππάεη ην θνπδνχλη 2:00 ζα θιείλνπλ. Οη δάζθαινη ζα είλαη ζηηο ηάμεηο ηνπο θαη 

ζα θάλνπλ κάζεκα. Άξα, λαη, ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία. 
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Ο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ έγθεηηαη ζην πεξηερφκελν, ζηηο πξφηεξεο ελέξγεηεο, ζην 

θιίκα πνπ έρεη ήδε δηακνξθσζεί ζε θάζε ζρνιείν, ζηελ θνπιηνχξα πνπ ην δηαθξίλεη : 

Άξα κηιάκε γηα ην πεξηερφκελν ηψξα. πνηνο είλαη αξθεηά απαηζηφδνμνο θαη ζα πεη φηη 

ζα δηαιπζνχλ ηα πάληα, κε αηθληδηαζκέλνπο θαη αλεθπαίδεπηνπο θαη ρσξίο ππνζηήξημε 

ζπλαδέιθνπο, κπνξεί λα κελ πέζεη ηφζν έμσ θαη φπνηνο πεη φηη απηφ κπνξεί λα ηζρχζεη γηα 

δπν-ηξεηο κήλεο, έλα ρξφλν αιιά κεηά ε αλάγθε ζα βγάιεη δπλάκεηο απφ κέζα ηνπο πνπ 

έρνπλε, αιιά ιφγσ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ ληψζνπλ ηελ αλάγθε θαη ην θίλε-

ηξν λα βγάινπλ πξνο ηα έμσ. Ννκίδσ φηη ζηέθνπλ θαη νη δχν νη απφςεηο θαη ζα εμαξηεζεί 

απφ ην ηη θνπιηνχξα ζα έρεη ήδε ην ζρνιείν απφ πξηλ. Γειαδή ππάξρνπλ ζρνιεία ηα νπνία 

ζα γίλνπλ εθαίζηεηα θαηεπζείαλ θαη ππάξρνπλ ζρνιεία ηα νπνία πνιχ γξήγνξα ζα πξν-

ζαξκνζηνχλ θαη ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Αληηθεηκεληθά ε ινγηθή κνπ ιέεη φηη θαη ην 

απαηζηφδνμν ζελάξην κπνξεί δπζηπρψο λα επηβεβαησζεί, αιιά φκσο είκαη έηνηκνο γηα ηε 

κεγάιε έθπιεμε δηφηη νη άλζξσπνη θξχβνπλ δπλάκεηο κέζα ηνπο. Με βάζε ηα πξνεγνχκε-

λα, θαηαιήγεη φηη «έλαο ρξφλνο ίζσο θαη λα είλαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αζθαιέο γηα ηε 

κεηάβαζε, γηαηί φ,ηη έρεηο θάλεη κία θνξά, κπνξείο λα ην μαλαδείο, είζαη εμνηθεησκέλνο 

θαη κπνξείο λα ην δηνξζψζεηο». (3) 

ε πνιιέο απαληήζεηο θπξηάξρεζε ν θφβνο γηα ην ηη κπνξεί λα επαθνινπζήζεη κη-

αο αιιαγήο απηνχ ηνπ κεγέζνπο ζηελ εθπαίδεπζε. ε δηάθνξεο ζηηγκέο ησλ ζπδεηήζε-

σλ αθνχζηεθαλ απφςεηο φπσο απηή πνπ πξναλαθέξζεθε : «ππάξρνπλ ζρνιεία ηα νπνία 

ζα γίλνπλ εθαίζηεηα θαηεπζείαλ», ή παξαπιήζηνπ χθνπο φπσο «ζε επξχηεξν ζεζκνζεηε-

κέλν ηέηνην πιαίζην κε ζπγθεληξσηηζκνχ ζα γίλεη… κπάραιν» 13, ζηα ζρνιεία ζα επη-

θξαηήζεη αλαξρία(1,12), αζπδνζία(5,12) θαη ζα άλνηγαλ νη αζθνί ηνπ Αηφινπ(4), 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αγσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επφκελε κέξα ηεο εθαξκν-

γήο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, εηδηθά αλ απηή εθαξκνζηεί ακέζσο, ρσξίο ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ : 

5.3.9.Παξαλνήζεηο ηεο απηνλνκίαο 

Θέκα/Τπνζέκα : Παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή απηνλνκία 

Σν απηφλνκν ζρνιείν είλαη έλα αλνηθηφ ζρν-

ιείν 

6,8,10,11,3,13 6 

Απηνλνκία κφλν ζηα ιφγηα 1,13,5 3 

Απηφ πνπ δείρλεη πψο αληηιακβάλνληαη ην απηφλνκν ζρνιείν θαη πψο επηζπκνχλ λα ιεη-

ηνπξγεί, είλαη νη ζπρλέο αλαθνξέο ηνπο ζηελ θξάζε αλνηθηφ ζρνιείν, θξάζε ζρεδφλ 

ηαπηηζκέλε θαη ζπλψλπκε κε ην απηφλνκν ζρνιείν. Ζ θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξ-

θεηνχο/-έο εξσηψκελνπο/-εο (6, 8, 10, 11, 3, 13) ζε δηάθνξα ζηάδηα ησλ ζπδε-
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ηήζεσλ, θαη λνεκαηνδνηεί ηφζν ηελ απνπζία ηεο αλνηθηφηεηαο απφ ην ζεκεξηλφ ζρν-

ιείν, φζν θαη ην φξακά ηνπο γηα ην απηφλνκν ζρνιείν: 

Σν ζρφιην πνπ πξέπεη λα γίλεη ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη, παξά ηελ ηαχηηζε ηνπ 

απηφλνκνπ κε ην αλνηθηφ ζρνιείν, νη δηεπζπληέο/-ληξηεο δελ εμεγνχλ επαξθψο ζηηο ην-

πνζεηήζεηο ηνπο, κε πνηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη εθηθηή ε αλνηθηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ φηαλ 

ζην λέν ζχζηεκα δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ – φπσο ην ζρεκαηνπνηνχλ – απνθιείνπλ γν-

λείο, ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε αθφκα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζρνιείνπ. Δθηφο θαη αλ ζεσξνχλ αλνηθηφηεηα κφλν ηελ εθπεθξαζκέλε πξφζεζή 

ηνπο λα γίλνληαη καζήκαηα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, πεξηεγήζεηο ζηε γεηηνληά θαη 

επηζθέςεηο θνξέσλ, ζπιινγηθνηήησλ ή θαη κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζην ζρνιείν. Γε γίλε-

ηαη αλαθνξά ζε θακία αλνηθηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζε άιια πεδία ηεο 

δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε έλλνηα ηεο αλνηθηφηεηαο εί-

λαη πνιπζήκαληε, φηη νη γνλείο θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ είλαη εππξφζδεθηνη κφλν 

φηαλ ρξεκαηνδνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη φηη ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα ηνπο «θιείλεη» 

απ’ έμσ κφιηο εηζέιζνπλ ηα θνλδχιηα. Καη βέβαηα, πφζν «αλνηθηφ» είλαη έλα ζρνιείν 

πνπ απνθιείεη παηδηά κφιηο ζπκπιεξψζεη ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ καζεηψλ/-ηξηψλ ή γηα 

γλσζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο. 

Ζ ίδηα δηάζεζε δηαθαηέρεη ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ. Λφγσ ηεο ζεηηθήο απφρξσζεο ηεο ιέμεο θαη ηεο έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο, 

πνιινί/-έο εμ’ απηψλ ηνπνζεηνχληαλ ζεηηθά ζε θαζεηί πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ : απην-

δηάζεζε, απηνέιεγρνο, απηνξξχζκηζε, κέρξη θαη απηνδπλακία. Δπίζεο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ζπκκεηνρή, αλεμαξηεζία, δηαρεηξηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη παηδαγσγηθή, ε-

ιεπζεξία. Με ηελ πξφνδν ηεο ζπδήηεζεο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη φηη είλαη αλέθη-

θην θαη αλεθάξκνζην λα απνιακβάλεη έλα ζρνιείν φια απηά ηα πξνλφκηα ρσξίο θάπνην 

ηίκεκα. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ ηνπ δίπνινπ, έθαλε αξθεηνχο/-έο λα αληηιεθζνχλ φηη 

«απηφ δελ είλαη απηνλνκία 100%, απηφ είλαη «κατκνχ» απηνλνκία.» φπσο πνιχ ραξαθηε-

ξηζηηθά πεξηέγξαςε ελ θαηάζηαζε ν δηεπζπληήο 5, φηαλ ηνπ επηζεκάλζεθε φηη ε απην-

λνκία πεξηνξίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ππξεληθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ή ε αληί-

δξαζε ηεο δηεπζχληξηαο 1 ζε ζρέζε κε ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ : «Άξα απηφ πνπ κνπ 

ιέηε είλαη ιίγν απηναλαηξνχκελν: παξφιν πνπ ζα ππάξρεη κία απηνλνκία, παξφι‘ απηά ζα 

ινγνδνηνχκε ζε έλα θνηλφ θνξέα; Αλ ηζρχεη απηφ πνπ ιέηε, φηη φπνπ έρεη εθαξκνζηεί ζηε 

ζρνιηθή απηνλνκία απζηεξνπνηνχληαη κεραληζκνί επνπηείαο, ηφηε ηππηθά είλαη απηνλνκία. 

ρη νπζηαζηηθά…» Αθφκα θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ δηεπζπληή 13 «λα ππάξρεη θαη έιεγ-

ρνο, αιιά λα δίλνπκε θαη ην θαξφην θαη καζηίγην.» είλαη ελδεηθηηθή ηεο ζηξνθήο πνπ ε-
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πέξρεηαη ζηε ζθέςε ησλ εξσηεζέλησλ φηαλ αξρίδνπλ λα αμηνινγνχλ φιεο ηηο παξακέ-

ηξνπο ηεο απηνλνκίαο. 

5.3.10. πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή απηνλνκία φπσο εμεηάζηεθαλ ζηνλ δεχηεξν 

άμνλα, θαίλεηαη φηη θαηέρνπλ κεγάιν κέξνο ζηε ζθέςε ησλ εξσηεζέλησλ. Απφ ηηο απα-

ληήζεηο ηνπο θαηαδεηθλχεηαη φηη, αλ πνηέ επηρεηξεζεί ζηε ρψξα ε κεηάβαζε ζε απηφλν-

κν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απηφ πξέπεη λα γίλεη κε αξγά θαη πξνζεθηηθά βή-

καηα, ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ 

ζρνιείσλ, φπσο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ε επηινγή ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηνλ πξψην ιφγν ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ πξέπεη λα έρνπλ νη Γηεπζπ-

ληέο/-ληξηεο θαη νη χιινγνη Γηδαζθφλησλ, φρη φκσο ην παξφλ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, 

γηαηί, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ ην εκπηζηεχνληαη θαη ην ζεσξνχλ γεξαζκέλν θαη αληη-

δξαζηηθφ ζηελ αιιαγή. Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά, αιιά δελ κπν-

ξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ θαη δελ πξέπεη λα επηιέγνπλ ην 

ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν γηαηί ηα θξηηήξηά ηνπο είλαη άζρεηα κε ηελ νπζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο επηινγήο, φζν θαη γηαηί επηθέξεη αληαγσληζκφ θαη θαηεγνξηνπνίεζε 

ζρνιείσλ. Γήκνη θαη επηρεηξήζεηο δελ είλαη εππξφζδεθηνη ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, 

αιιά ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ρσξίο 

ηελ απαίηεζε αληαιιαγκάησλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, έρνπκε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

παηδείαο, απφθιηζε απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη κεηαηξνπή ησλ 

δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζε managers, θαζψο θαη αδπλακία ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ λα ακ-

βιχλεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο αδχλακνπο θαη επάισηνπο 

καζεηηθνχο πιεζπζκνχο. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πηνζέηεζεο 

ελφο απηφλνκνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη πξνηείλνπλ 

επηκφξθσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ελεκέξσζε γνλέσλ θαη πξνεηνηκαζία ηεο θνηλσλίαο, 

θαη αιιαγή λννηξνπίαο απφ φινπο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ε-

γεηψλ ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο α-

παηηήζεηο ηνπ λένπ πιαηζίνπ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηηο δηαδηθαζίεο επνπηείαο 

θαη αμηνιφγεζεο, δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο δελ είλαη αληίζεηνη αιιά ζέηνπλ φξνπο γηα λα 

είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πα-

ξερφκελεο παηδαγσγηθήο ππεξεζίαο. Σέινο, σο δάζθαινη θαη δαζθάιεο θαη νη ίδηνη/-εο, 

δελ ζπλδένπλ ηε βειηίσζε απηή κφλν κε ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα, αιιά επηζπκνχλ λα 

θξίλνληαη απφ ηε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ ηνπο. 
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5.4. Σν πξνθίι ηνπ εγέηε ηνπ απηόλνκνπ ζρνιείνπ 

Πίλαθαο Κσδηθνπνίεζεο 3 

Θεκαηηθή Καηεγνξία 3 : Σν πξνθίι ηνπ εγέηε ηνπ απηόλνκνπ ζρνιείνπ 

Θέκα/Τπνζέκα : Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο  

ηνπ απηόλνκνπ ζρνιείνπ 

Κώδηθεο Σπλεληεπμηαδόκελνη/-εο Σπρλόηεηα 

Ο/ε δηεπζπληήο/-ληξηα πξέπεη λα είλαη εγέηεο 1,5,8 3 

Να έρεη φξακα 5,7,13 3 

Να εκπλέεη 3,12,8,5,13 5 

Να δηαζέηεη αλνηθηφ πλεχκα 12 1 

Να είλαη κέληνξαο 1,5,8,10,12 5 

Να είλαη εκςπρσηήο 3,5,11 3 

Να πξνσζεί ηελ αιιαγή 8,13 2 

Να είλαη εξγαηηθφο 1,5,8,7 4 

Να είλαη εζηθφο θαη δίθαηνο 1,5,6,7,13,10 6 

Να ειίζζεηαη  7,12 2 

Να δείρλεη ζπλαδειθηθφηεηα 7,10 2 

Να είλαη ελήκεξνο θαη θαηαξηηζκέλνο 1,13 2 

Να είλαη ππεχζπλνο 4,6 2 

Να ζεξαπεχεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  1,4,7 3 

Σν επηθνηλσληαθφ ράξηζκα απαξαίηεην πξν-

ζφλ γηα ηνλ/ηελ δηεπζπληή/δηεπζχληξηα ηνπ 

απηφλνκνπ ζρνιείνπ   

1,3,4,7,8,6,12 7 

5.4.1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο  

ηνπ απηόλνκνπ ζρνιείνπ 

ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο, παξαηεξήζεθαλ ζπρλέο αλαθνξέο ζην 

ζεκεξηλφ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ θαη απφπεηξα ζχλδεζεο ηεο παξνχζαο θαηά-

ζηαζεο κε έλα θαζεζηψο ζρνιηθήο απηνλνκίαο πνπ ζηε ζθέςε ηνπο θάληαδε ηδεαηφ. Ζ 

ελφηεηα ζηελ νπνία ην θαηλφκελν απηφ ήηαλ έληνλν, είρε λα θάλεη κε ηα ραξαθηεξηζηη-

θά ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ. ηηο απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ 

πεξίπνπ ζην χθνο ηεο απάληεζεο ηνπ δηεπζπληή 3 : 

Θα έιεγα απφ ηε ζεσξία ηεο δηνίθεζεο θαη ηα καζήκαηα πεξί εγεζίαο, ζα έιεγα λα δηαιέ-

μνπκε φια ηα θαιχηεξα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, λα πάξνπκε φια ηα θαιχηεξα ζηνηρεία πνπ 

έρεη πεξηγξάςεη ε ζεσξία θαη κ‘ απηά λα θηηάμνπκε ηνλ θαηάιιειν δηεπζπληή. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαθνξά ζηνλ/ζηελ δηεπζπληή/-ληξηα θαη ηνλ εγέηε :  

Ο δηεπζπληήο, ε δηεπζχληξηα κνηξαία είλαη εγέηεο.(1) 
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…πξέπεη λα ‘λαη εγέηεο κε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ…(5)  

Καηαξράο εγψ ηνλ φξν δηεπζπληήο δελ ηνλ πνιχ δέρνκαη. Πξνηηκψ λα ιέσ ν εγέηεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κε φια απηά πνπ ζπλεπάγεηαη.(8) 

Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ε πεξηγξαθή ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρν-

ιείνπ γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηνπ πξνθίι ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε, φπσο ηδεαηά ηνλ/ηελ έρνπλ 

ζρεκαηνπνηήζεη. Έηζη, ζε κία απφπεηξα ζηαρπνιφγεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο, θαηαιήγνπκε φηη ν/ε δηεπζπληήο/-ληξηα ηνπ απηφλνκνπ 

ζρνιείνπ πξέπεη λα έρεη φξακα (5, 7 ,13), λα εκπλέεη (3,12,8,5,13), λα δηαζέ-

ηεη αλνηθηφ πλεχκα (12), λα είλαη εκςπρσηηθφο, ππνζηεξηθηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο, θαζν-

δεγεηηθφο, λα ελζαξξχλεη, λα παξαθηλεί θαη λα θηινηηκεί, λα μεζεθψλεη 

(3,5,11,10,12), λα απνηειεί παξάδεηγκα, έλα είδνο κέληνξα (1,5,8) λα πξνσ-

ζεί ηδέεο, (8) λα είλαη έηνηκνο γηα ηελ αιιαγή(13) λα είλαη δπλακηθφο, πξψηνο ζηε δνπ-

ιεηά (1,5,7,8), λα δίλεη αλαηξνθνδφηεζε (1),λα δηαζέηεη εζηθφ ραξαθηήξα 

(6,10,13), λα είλαη δίθαηνο, δεκνθξαηηθφο, λα ηεξεί κία ζηάζε γηα φινπο(1,6,7), 

λα είλαη εηιηθξηλήο (4,5,13), αιιά λα κπνξεί θαη λα ειίζζεηαη(7,12) λα είλαη ζπ-

λεξγαηηθφο, λα εζηηάδεη ζηε ζπλαδειθηθφηεηα(7,10). Χο πξνο ηα θαζήθνληα πνπ ζεσ-

ξνχληαη πην θνληά ζηε γξαθεηνθξαηηθή πιεπξά ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο ππάξρεη θνηλή ζέζε σο 

πξνο ην φηη πξέπεη λα δηαζέηεη ηα ηππηθά πξνζφληα, λα είλαη ελήκεξνο, θαηαξηηζκέ-

λνο(1,13) λα πξνγξακκαηίδεη, λα ζρεδηάδεη, λα ειέγρεη, λα θαηαλείκεη εξγαζίεο θαη αξ-

κνδηφηεηεο, λα αλαζέηεη, λα δηαρεηξίδεηαη ηελ νκάδα ηνπ(4) λα ζπλαπνθαζίδεη (7), λα 

είλαη ζπγθεθξηκέλνο(10), λα είλαη ππεχζπλνο (4,6).  

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη ν εγέηεο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ, 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζηηο ειεχζε-

ξεο αλαθνξέο ηνπο αιιά θαη ζε ζρέζε κε πξνεπηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ εξεπ-

λεηή, είλαη θαηά θχξην ιφγν ην επηθνηλσληαθφ ράξηζκα, ζε δεχηεξε κνίξα έξρνληαη ε 

δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη ν εζηθφο θαη αμηαθφο θψδηθαο θαη ηέινο ην επίπεδν εθπαί-

δεπζεο θαη επηκφξθσζεο πάλσ ζε δεηήκαηα δηνίθεζεο. Οη ελζηάζεηο πνπ ππήξμαλ σο 

πξνο ηε ζπκβνιή ηεο δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ/ηεο δη-

επζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ εζηίαζαλ ζηα άηνκα θαη ηνπο θνξείο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα θιεζεί λα ζπλεξγαζηεί, ηελ πνηφηεηα θαη ην ηδενινγηθφ ηνπ ππφβαζξν, ελψ 

φζνλ αθνξά ηνλ εζηθφ θψδηθα, είραλ λα θάλνπλ κε ην ζπγθείκελν, ην πεξηερφκελν θαη 

ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο κίαο ζηαζεξήο ζηάζεο. 

Σε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην επηθνηλσληαθφ ράξηζκα ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-

ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ, ηελ πξνδίδεη θαη ε απάληεζε ησλ εξσηεζέλησλ φηαλ 
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ηνπο/ηηο δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ην πξνζφλ εθεί-

λν πνπ ζα ηνπο/ηηο θαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθνχο/-έο.  

Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα πξνιάβσ θαηαζηάζεηο θξίζεο κε ην δηάινγν θαη ηε ιχζε ηνπ ζέκα-

ηνο ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη κε παξέκβαζή πξνζσπηθή.1 

Ννκίδσ φηη ην επηθνηλσληαθφ κνπ θνκκάηη, αιιά κε ηε ινγηθή ηεο παηδαγσγηθήο.3 

… Πηζηεχσ ε επηθνηλσλία, ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ έρσ.4 

Ννκίδσ νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ ιέγακε πξηλ. Δίλαη θάηη πνπ ην έρσ.7 

Πηζηεχσ φηη.. .φηη ν επηθνηλσληαθφο ραξαθηήξαο πνπ έρσ θαη φηη είκαη πνιππξάγκσλ. 8 

Πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο επελδχνπλ πνιχ ζε έλα 

ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, θάηη πνπ άπηεηαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θάηη πνπ 

είηε ηδσζεί απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ δηεπζπληή 6 «Η αλζξσπηά, ε ελζπλαίζζεζε, ην 

λα κπνξείο λα κπεηο ζηε ζέζε ηνπ αιινπλνχ, ην ρακφγειν, ε θηιηθφηεηα», είηε αληηκεησ-

πηζηεί ππφ ην πξίζκα ηεο απάληεζεο ηεο δηεπζχληξηαο 12 «Ννκίδσ ην επηθνηλσληαθφ. 

ην θνκκάηη απηφ λνκίδσ φηη έρσ θάπνηα ηδηαίηεξε θιίζε ζην λα επηθνηλσλψ κε ηνπο άι-

ινπο θαη λα κπνξψ ίζσο λα ηνπο πείζσ ζε απηά πνπ ζέισ λα ηνπο πείζσ», δελ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη ηελ επηκφξθσζε επί δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ, 

νχηε θαλ κε ηελ εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο επζχλεο. Ίζσο θαη λα είλαη ίδηνλ ηεο ει-

ιεληθήο λννηξνπίαο, ε παγησκέλε αληίιεςε φηη φια ηα δεηήκαηα κπνξνχλ λα δηεπζεηε-

ζνχλ κε επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα. ε έλα πεξηβάιινλ απηφλνκεο πνξείαο ησλ ζρνιεί-

σλ, ζεσξείηαη φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ε δηπισκαηηθή αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ ζε-

κάησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζα είλαη επηβεβιεκέλε ηαθηηθή ππεξπήδεζήο ησλ. 

ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ επηβεβαηψλεηαη ν πνιπεπίπεδνο ξφινο ηνπ δη-

επζπληή/-ληξηαο θαη ε αλάγθε λα εξγάδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ φισλ 

φζνη/-εο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κν-

λάδαο. Έηζη, ζην πξνθίι ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ ζα πξν-

ζηεζνχλ θαη ε θξνληίδα θαη ζεξαπεία ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (1,4) γηαηί νη 

εξγαδφκελνη ζην ζρνιείν είλαη νη άκεζνη ζπλεξγάηεο ηνπ, κε απηνχο κε ηνπο νπνίνπο νθεί-

ιεη λα ζρεδηάδεη, λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα πινπνηήζεη»(7). 

Σελ ίδηα αληηκεηψπηζε πξέπεη λα έρνπλ θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο αλεζπρίεο, ηηο απνξίεο, ηα εξσηήκαηα αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ 

νπνίσλ «πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε» (7), «λα είλαη ζε θαιή επηθνηλσλία καδί ηνπο» 

(7,12) λα ιεηηνπξγεί «ζπγθνιιεηηθά», θαζψο είλαη «ε γέθπξα αλάκεζα ζηνπο γνλείο, 

ζηνπο καζεηέο, ζηνπο ζπλαδέιθνπο»( 1) 

5.4.2. Νέα θαζήθνληα, ίδηνο ξόινο, ίδηα ραξαθηεξηζηηθά; 

Θέκα/ΤπνζέκαΤ : Νέα θαζήθνληα, ίδηνο ξόινο, ίδηα ραξαθηεξηζηηθά; 

Γελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ/ζηελ δη-

επζπληή/-ληξηα ηνπ ζεκεξλνχ ζρνιείνπ θαη 

1,4,5,6,7,8,9 7 
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απηφλ/-ήλ ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ 

πνηνο/-α ληψζεη άλεηα ζην ζπγθεληξσηηθφ 

ζρνιείν δελ κπνξεί λα είλαη δηεπζπληήο/-ληξηα 

ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ 

3,13,10,12,2,11 6 

Γχν ζηνηρεία πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ ζηε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε 

ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ. Σν πξψην είλαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο, 

ηφζν απφ άληξεο φζν θαη απφ γπλαίθεο, θαη φηαλ αλαθέξνληαη ζηνλ δηεπζπληή θαη φηαλ 

αλαθέξνληαη ζηνλ εγέηε, θαη ην δεχηεξν είλαη ε ηαχηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ κε απηά ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ ζρν-

ιείνπ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πιαηζίνπ. Ωο πξνο ην πξψην, απιά θαηαγξάθεηαη θαη απνδί-

δεηαη ζε ιφγνπο ιεθηηθήο νηθνλνκίαο ή λα ζπκβαίλεη ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ.  

Σν δεχηεξν ζηνηρείν απνηειεί πξννίκην πξηλ ηελ απαξίζκεζε ησλ ραξαθηεξηζηη-

θψλ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ κε θξάζεηο φπσο «ρη ν ίδηνο ξφινο είλαη πάιη, απιά 

αιιάδεη νλνκαζία»(4), ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πεηπρεκέλνπ δηεπζπληή είηε είλαη απηφ-

λνκν, είηε είλαη ζπγθεληξσηηθφ ην ζχζηεκα, δελ αιιάδνπλ, ν ξφινο ηνπ είλαη ν ίδηνο 

(5) θαη «είλαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη θαη ν ζεκεξηλφο δηεπζπληήο» 

(7). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν δηάινγνο αλάκεζα ζηελ 9 πνπ ππνζηεξίδεη φηη «έλαο 

εγέηεο, έλαο άλζξσπνο ηθαλφο λα βξίζθεηαη ζε ζέζεηο δηνίθεζεο, ζα είλαη ηθαλφο παληνχ» 

θαη ηνλ 3 πνπ κε πνιχ εχζηνρν ηξφπν απαληά «φηη θάπνηνο πνπ ληψζεη άλεηα ζην ζπ-

γθεληξσηηθφ ζρνιείν δελ κπνξεί λα είλαη δηεπζπληήο ζην απηφλνκν ζρνιείν». 

Μεηά ηελ αξρηθή, απζφξκεηε απάληεζε, ν ζπλεληεπθηήο πξνζέζεζε ζηε ζπδήηε-

ζε κία νπηηθή ηνπ εγέηε ηεο απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ ελψ είρε ζπδεηεζεί λσ-

ξίηεξα, δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ησλ εξσηεζέλησλ. Ήηαλ ε εηθφλα ηνπ δηεπζπληή – man-

ager, ηελ νπνία ζρεδφλ φινη εμνβειίδνπλ, κέρξη θαη δαηκνλνπνηνχλ. Δθεί αξρίδεη θαη 

παξνπζηάδεηαη κία αβεβαηφηεηα ζηηο απαληήζεηο θαη θαίλεηαη κία δηάζεζε απηνθξηηηθήο 

θαη αλαζηνραζκνχ, κία πεξηνξηζκέλε επαθή κε ηελ ζέζε ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζηα 

απηφλνκα ζρνιεία ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη κία πην ξνκαληηθή, παηδαγσγηθή άπνςε γηα ην 

ξφιν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο. Γηα ηνλ δηεπζπληή 3 ίζσο δελ έρεη ηφζε ζεκαζία ην 

πνηφλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιηθνχ εγέηε αθνχ «θάπνηα ζρνιεία ζή-

κεξα, κεξηθέο θνξέο μερσξίδνπλε, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ έλαλ ηέηνην εγέηε, ή πνπ δελ 

είλαη αλαγθαζηηθά ν δηεπζπληήο, απιά ν δηεπζπληήο κπνξεί λα είλαη αξθεηά έμππλνο ψζηε 

λα αθήλεη κία εγεηηθή νκάδα….» 3 

Γηα θάπνηνπο/-εο άιινπο/-εο δελ είλαη ίδηνο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζην απηφλνκν 

ζρνιείν, γηαηί «αλ θηάζνπκε ζε απηφ ην κνληέιν, αλ έκπαηλε πνηέ ζηε δηαδηθαζία λα 

βαζκνινγήζεη ην πξνζσπηθφ, πεξλάκε ζε κία πνιχ ζθιεξή κνξθή δηνίθεζεο πιένλ, φπνπ 
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δελ κπνξείο λα αλαπηχμεηο θηιίεο θαη ζρέζεηο, κηιάκε γηα έλα ηειείσο πιένλ δηαθνξεηηθφ 

κνληέιν δηνίθεζεο, φπνπ ε ιέμε αλζξψπηλεο ζρέζεηο πεγαίλνπλ πεξίπαην»(4), ηνπνζέ-

ηεζε πνπ θάλεη ζαθέο φηη δελ έρεη γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο θαη ην εχξνο ηεο απηνλν-

κίαο. Παξφκνηνο είλαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ δηεπζπληή 7, φηαλ θαη άιιεο πηπρέο 

ηνπ έξγνπ ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ έξρνληαη ζην πξνζθήλην, 

φπσο ε γλψζε «κάξθεηηλγθ πξνθαλψο, γηα λα δηαθεκίζεη ην ζρνιείν ηνπ, αξρέο κάλα-

ηδκελη γηα λα δηνηθήζεη. Γηα λα θαηαιήμεη φηη ζε απηά πνπ αλέθεξε πξηλ (φξακα, δηάζεζε 

γηα δνπιεηά, ζπλεξγαηηθφηεηα, ζπλαδειθηθφηεηα) πξέπεη λα έρεη θαη πξφζζεηα ραξαθηεξη-

ζηηθά.(7). Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θηλνχληαη γχξσ απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζρν-

ιείνπ φπσο ε εμεχξεζε πφξσλ θαη ρνξεγψλ (5) πξννπηηθή κε ηελ νπνία δηαθσλνχλ 

θαζψο ζεσξνχλ φηη ζην απηφλνκν ζρνιείν ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα αζρν-

ιείηαη κε ηα νηθνλνκηθά θαη κε άιια νξγαλσηηθά δεηήκαηα γηα λα θαηεπζχλεη φιεο ηνπ 

ηηο δπλάκεηο ζην παηδαγσγηθφ θνκκάηη (6), πξάγκα πνπ δε ζπκβαίλεη ζηα ππφινηπα 

απηνδηνηθνχκελα ζρνιεία ηνπ θφζκνπ θαη ελψ ζην ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο, 

κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έρεη κεηαβηβαζηεί ζηνπο Γήκνπο. ηε ζθέςε ησλ 

εξσηεζέλησλ ε αιιαγή ζην ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε δε ζα επηθέξεη αιιαγή ζηα ραξα-

θηεξηζηηθά πνπ νθείιεη λα αλαπηχμεη, γηαηί επειπηζηνχλ φηη ζα ηνπ παξαζρεζεί βνήζεηα 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο (3,9) αιιά θαη πξνζηαζία απέλαληη ζε φ,ηη ηνλ 

απεηιεί….(3). 

Δλδεηθηηθφ ηεο ζχγρπζεο πνπ πξνθαιεί ε αλαδήηεζε ησλ λέσλ θαζεθφλησλ θαη 

ξφινπ ηνπ εγέηε ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ είλαη φηη θαη ν δηεπζπληήο 6 κέζα ζηελ ίδηα 

απάληεζε πεξλάεη απφ ηε βεβαηφηεηα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ απαηηεί «ππεπζπλφηε-

ηα… εηιηθξίλεηα, δηθαηνζχλε, εζηθφ ραξαθηήξα, ζηαζεξφηεηα ζηηο απφςεηο», ζε θαηαζηά-

ζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ κηα αιινίσζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ ζα 

θιεζεί λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ εγέηε ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ, πνπ «κπνξεί θαη λα 

ηζαιαθσζεί» (6). Αλ θαη πάληα ππάξρεη θαη ε ειπίδα ή ε πξνζδνθία φηη δελ ζα εθαξ-

κνζηεί ην απζηεξφ κνληέιν απηνλνκίαο ζηε ρψξα, νπφηε δε ζα παξαζηεί αλάγθε αιια-

γήο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή/-ληξηαο θαη ζα εμαθνινπζήζεη «λα π-

πάξρεη κηα ζπλαδειθηθφηεηα».(10) 

Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ/ηελ δηεπζπληή/-ληξηα ηνπ απηφλνκνπ 

ζρνιείνπ νη εξσηεζέληεο είλαη αξθεηά εμηδαληθεπκέλε, σξαηνπνηεκέλε θαη πνιχ θνληά 

ζε απηφ πνπ νη ίδηνη/-εο ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα είλαη ζε κία ηδεαηή ζπλζήθε. Έρνπλ 

ζπλζέζεη κία πξνζσπηθφηεηα πνιπζρηδή, πιήξσο ελεκεξσκέλε θαη θαηαξηηζκέλε, κε 

αθέξαην εζηθφ ραξαθηήξα, πνπ εκθνξείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο δεκν-

θξαηίαο, έλαλ «ππεξάλζξσπν» πνπ δελ ζα αληηκεησπίζεη θαλέλα πξφβιεκα θαη ζα είλαη 
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αγαπεηφο απφ φινπο. Βέβαηα, φινη/-εο αληηιακβάλνληαη πνιχ γξήγνξα φηη ν/ε δηεπζπ-

ληήο/-ληξηα πνπ πεξηγξάθνπλ ζα ήηαλ εμίζνπ απαξαίηεηνο θαη ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν 

ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ εξψηεζε ηνπ ζπλεληεπθηή φηη, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην πξφηππν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο πνπ πεξηέγξαςαλ νκνινγνχλ φηη είλαη απα-

ξαίηεην θαη ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν, ηη είλαη απηφ πνπ ηνπο/ηηο εκπνδίδεη λα ην αθνινπ-

ζήζνπλ, αληέηεηλαλ ην αζθπθηηθφ ζπγθεληξσηηθφ πιαίζην κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πξσηχηεξα. Υαξαθηεξηζηηθή ε απάληεζε «δελ λνκίδσ φηη (ζην απηφλνκν 

πιαίζην) ζα είλαη θαζαξά δηνηθεηηθφο ν ξφινο ηνπ ή απιά θαη κφλν λα αληαπεμέιζεη ζηελ 

γξαθεηνθξαηία, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα» (12) πνπ θαηαδεηθλχεη ηε κεγάιε αιιαγή πνπ 

επέξρεηαη κε ηελ πηνζέηεζε κνληέινπ απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνπλ, ελψ ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδνπλ θαη 

ηνλ/ηελ δηεπζπληή/-ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ζήκεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιεία ζα 

είλαη απηνδηνηθνχκελα, ζα θξηζεί αλαγθαίν λα εληζρπζνχλ. Ζ ππεπζπλφηεηα, ε πξνζή-

ισζε ζηε δνπιεία, ε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζίεο θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ, άξα ε επη-

θνηλσληαθή δεηλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηεο ειηγκψλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ζην θαζαξά παηδαγσγηθφ κέξνο ε γλψζε, ε παηδαγσγηθή επάξθεηα, ε ξνπή πξνο ηελ 

αιιαγή, ε επειημία ζεσξνχληαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ αθφκε θαη ζηελ πην αθξαία κνξθή 

απηνλνκίαο. Απ’ ηελ άιιε, ν θαζνδεγεηηθφο, κεληνξηθφο ξφινο, ε ηθαλφηεηα λα εκπλέεη 

θαη λα παξαθηλεί, ε ζπλαδειθηθφηεηα, ε αλνηθηφηεηα ζε ηδέεο θαη απφςεηο θαη πνιχ πε-

ξηζζφηεξν ε πηνζέηεζή ησλ, ελψ ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν είλαη επηζπκία φισλ ησλ εκπιε-

θνκέλσλ, ζην απηφλνκν ζρνιείν είηε ζα είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ αθνχ ε παξαθίλεζε 

θαη ε θαζνδήγεζε ζα γίλεηαη κέζσ άιισλ κεζφδσλ (ππφ ηνλ θφβν ηεο απφιπζεο) θαη ε 

ζπλαδειθηθφηεηα αθνχγεηαη σο αζηείν, είηε ζα εθιεθζνχλ σο δείγκα αδπλακίαο θαη 

θαησηεξφηεηαο (ε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή/θαη ησλ γνλέσλ ζα εμπ-

πεξεηεί κφλν ηηο δηαθεξχμεηο γηα εθδεκνθξαηηζκφ θαη ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή θαη ε ιή-

ςε απνθάζεσλ ζα είλαη έξγν άιινπ/άιισλ).  

Απνθξπζηαιισκέλε άπνςε γηα ην κέιινλ πνπ επηθπιάζζεηαη ζηνπο εγέηεο ησλ 

απηφλνκσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαίλεηαη λα έρεη ε δηεπζχληξηα 2 ε νπνία έρεη ζπλππν-

ινγίζεη ηηο ζεηηθέο ηνκέο θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη έρεη 

απνθαλζεί φηη ν λένο ξφινο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο δελ έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε 

ηνλ ζεκεξηλφ. Ή ηνπιάρηζηνλ ζα πξνηάζζνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά, πξνζαξκνζκέλα 

«ζηνλ λέν ηνπ/ηεο ξφιν πνπ πξνζηδηάδεη ζε απηφλ ηνπ manager, λα αμηνινγείο, λα πξνζ-

ιακβάλεηο, λα απνιχεηο, αθφκε θαη ζε ζπλεξγαζία κε επηηξνπέο, λα θάλεηο παξαηεξήζεηο, 

λα ειέγρεηο ην πξνζσπηθφ, ηε ιεηηνπξγία» (2) θαη ζα πεξηέιζνπλ ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε 

φζα ηνλ/ηελ θαζηζηνχζαλ απνηειεζκαηηθφ/ή ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν. 
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Δλψ θαη άιινη/-εο ζπλεληεπμηαδφκελνη/-εο επηζεκαίλνπλ ηνλ θίλδπλν λα απνθηή-

ζεη, λα εκθαλίζεη ή λα πηνζεηήζεη ραξαθηεξηζηηθά manager ν/ε δηεπζπληήο/-ληξηα ηνπ 

απηφλνκνπ ζρνιείνπ : «Ναη, λαη, λαη, λα γλσξίδεη απφ αξρέο κάξθεηηλγθ πξνθαλψο, λα 

δηαθεκίζεη ην ζρνιείν ηνπ, αξρέο κάλαηδκελη γηα λα δηνηθήζεη, λαη….» (7) θαη «Να είλαη 

θαη εγέηεο αιιά λα είλαη θαη manager» (8), είλαη ε κνλαδηθή ζπλεληεπμηαδφκελε πνπ 

εζηίαζε ζηε κεγάιε αληίζηημε θαη παξαδνμφηεηα, «έλαο δηεπζπληήο – δηεπζχληξηα ζρν-

ιείνπ ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο, γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηνπ πνπ πξν-

ζηδηάδεη κε απηφλ ηνπ manager, ζα πξέπεη λα είλαη πην ζπγθεληξσηηθφο, λα είλαη θαη‘ νπ-

ζία απηαξρηθφο, έζησ θαη αλ έρεη ……..έλα άιιν πξνθίι πξνο ηα έμσ». (2) 

Μεηά βεβαηφηεηαο ινηπφλ θαηαιήγνπκε φηη «ζα πξέπεη λα είλαη ζπλέρεηα ζε κία 

θαηάζηαζε ……έληαζεο» (11), είηε «ην ―έρεη‖» είηε «κπνξεί θαη λα ην δηδαρηεί» (8), 

είηε «αθεζεί ―κφλνο‖ ζηε δηνίθεζε» (3,8), είηε «έρεη ζπγθξνηήζεη έλαλ ππξήλα, κηα 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ γχξσ ηνπ»(3), είηε «έρεη θάλεη ζπκκαρίεο θαη φρη θιίθεο» 

(6,10), είηε «έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ειίζζεηαη» (12), αθφκε θαη αλ «έρεη πνιιά, πψο 

ιέγνληαη, megabyte,kilowatt».(13) 

5.4.3. Πξνβιεκαηηζκνί πξηλ ηε δηεθδίθεζε 

Θέκα/Τπνζέκα: Η δηεθδίθεζε ζέζεο Γηεπζπληή/-ληξηαο ζην απηόλνκν ζρνιείν    

ρη, δελ ζα δηεθδηθνχζα, ρσξίο πεξηζηξνθέο 2,11,13 3 

Ναη, ζα δηεθδηθνχζα ππφ πξνυπνζέζεηο 3,4,12 3 

Ναη, ζα δηεθδηθνχζα γηα λα ζπκβάισ ζηελ 

αιιαγή 

5,6,7,8 4 

Ζ ζρνιηθή απηνλνκία σο αηνκηθή πξφθιεζε  1,9,10 3 

ρνιηθή απηνλνκία κε δνθηκή 3,6 2 

Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρεί-

ξηζε 

3,6,7,12,13 5 

Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 6,10,11 3 

Αθφκε θαη αλ ζπγθεληξψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέγξαςαλ, νη εξσηεζέληεο πξνβιεκα-

ηίδνληαη φηαλ ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο επζχλεο 

ζην απηφλνκν ζρνιείν.  Ήδε εμεηάζηεθε ην πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη ην πφζν πξνβιεκαηίδεη, αγρψλεη, ηξνκάδεη ή απνζαξξχλεη θάπνηνπο/-εο απφ ηε δη-

εθδίθεζε ζέζεο επζχλεο. Τπήξμαλ φκσο θαη άιια πεδία ζηα νπνία νη εξσηεζέληεο ζε-

σξνχλ φηη ζα αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο. Έλα απφ απηά είλαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε 

νπνία φκσο γηα άιινπο απαηηεί ππεπζπλφηεηα, εηιηθξίλεηα, δηθαηνζχλε, γηα άιινπο απν-

ηειεί θαη ηψξα έλα δχζθνιν έξγν (7) αιιά ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο 

ζα έρεη κία επηπξφζζεηε δπζθνιία, ηελ αλαδήηεζε πφξσλ (12,13) θαη ηελ πηζαλφηεηα 

αληαπφδνζεο θαη ζπλδηαιιαγήο(12). 
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Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζηα απηφλνκα ζρνιεία ζηε ζθέςε ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

είλαη θάηη ην κνλνδηάζηαην, πνπ απαηηεί απιψο ηελ θαηαλνκή πφξσλ, ηελ αγνξά πιηθνχ 

θαη ηε δηαηήξεζε παξαζηαηηθψλ. Δκθαλίδεηαη σο έλα έξγν κε πνιιέο πξνεθηάζεηο θαη 

απαηηήζεηο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ηνπνζεηείηαη ηφζν ςειά ζε βαζκφ δπζθνιίαο. Δίλαη θπ-

ξίσο ε κεηαηξνπή ηνπ εγέηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε επηρεηξεκαηία ή δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν εηαηξίαο πνπ πξνβιεκαηίδεη θαη απσζεί ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο.  

Δμίζνπ αγρνγφλνο είλαη θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

θξίζεσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη ζρέζεηο ζην ζρνιείν σο 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ, νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο(6) είλαη έλα πεδίν πξν-

βιεκαηηζκνχ. Μεγαιχηεξε φκσο είλαη ε έλλνηα ηνπο γηα ηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γνλέσλ (6,10) θαη απηφ αηηηνινγεί ελ κέξεη θαη ηελ αξλεηηθή δηάζεζε πνπ είραλ πξνο 

ηνπο γνλείο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ. Αξθεηνί εζηίαζαλ θαη ζηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ (10,11), ζηελ ςπρνθζφξν δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ηελ ελζπλαί-

ζζεζε πνπ πξέπεη λα δείμεηο(11). 

Ζ δηακφξθσζε ή αλακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε πξνζαξκν-

γή ηνπο ζηα δεδνκέλα ηνπ θάζε ζρνιείνπ είλαη έλα πεδίν πνπ δελ αληηιακβάλνληαη σο 

αλππέξβιεην εκπφδην αιιά πξνβιεκαηίδεη κηα δηεπζχληξηα, γηαηί «δελ μέξεη θαηά πφζν 

είλαη ζε ζέζε ιφγσ ζπνπδψλ, ιφγσ θαηάξηηζεο λα αληαπνθξηζεί ζε θάηη ηέηνην.12 

Σέινο, ε δηεπζχληξηα 8 πεξηθιείεη ηε δπζθνιία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εγ-

ρεηξήκαηνο ηεο δηνίθεζεο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ ζε κία πξφηαζε ππνζηεξίδνληαο 

«φηη ζα πξέπεη λα ζπληαηξηάμεη θαη λα ζπκπιεχζνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθνί, έηζη ψζηε λα επηηειέζεη έλα απηφλνκν ζρνιείν ην έξγν ηνπ.(8) 

Ζ έληηκε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απνηππψλεηαη ζηηο απαληήζεηο δχν δηεπζπ-

ληψλ, νη νπνίνη ρσξίο δηζηαγκφ απαληνχλ φηη ζα δηεθδηθνχζαλ ζέζε επζχλεο ζηα απηφ-

λνκα ζρνιεία, αιιά εμίζνπ ζαξξαιέα, ζα παξαηηνχληαλ αλ ζπλεηδεηνπνηνχζαλ ηελ α-

δπλακία ηνπο λα ππεξεηήζνπλ απηφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο : 

Καιά ππάξρεη θαη ε καγηθή ιέμε ηεο παξαίηεζεο.(3) 

…φλησο κεηά ιεο ηα παξαηάσ θαη θεχγσ.(4) 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ν ζπλππνινγηζκφο φισλ ησλ παξακέ-

ηξσλ θαη θπξίσο απηφ πνπ ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ νλνκάδεηαη benefit-cost analy-

sis είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη έλαο/κία ππνςήθηνο/-α δηεπζπληήο/-

ληξηα, πξηλ δειψζεη δηαζεζηκφηεηα γηα κία ζέζε επζχλεο ζην απηφλνκν ζρνιείν. ρη 

γηα ηνλ/ηελ ίδην/-α αιιά γηα ην ζρνιείν, ηνπο καζεηέο/-ηξηεο, ηελ θνηλσλία. Καη αλ ζή-

κεξα ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε είλαη ζεκαληηθφο, ζην απηφλνκν ζρνιείν ζα είλαη 
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θνκβηθφο. Θα είλαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ζηηο ζπδεηήζεηο, ν πην ζεκαληη-

θφο θξίθνο ηεο αιπζίδαο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Παξά ηελ παξαλφεζε ή ηελ εκηηειή εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ζρνιη-

θήο απηνλνκίαο, ιίγνη/-εο είλαη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο πνπ είλαη απνθαζηζκέλνη/-εο λα 

κελ δηεθδηθήζνπλ εθ λένπ ζέζε επζχλεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ 

απηφλνκα. Δίλαη εθείλνη/-εο πνπ ην δειψλνπλ ρσξίο πεξηζηξνθέο θαη ππαλαρσξήζεηο. 

Μία εμ απηψλ είλαη ε δηεπζχληξηα ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ, ε νπνία δηθαηνινγεί ηελ 

άξλεζή ηεο, ηζρπξηδφκελε ηελ αδπλακία ζπκβνιήο ηεο απηνλνκίαο ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζεκεξηλφ πνιηηηθφ πιαίζην θαη απνδερφκελε φηη ζε απ-

ηφ ην πιαίζην ε ίδηα δε ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ θαηεχζπλζε ησλ πξαγκάησλ. 

Γελ κπνξψ λα ηε δσ έμσ απφ ην ζπλνιηθφηεξν πιαίζην, ην πνιηηηθφ. Αλ ε απηνλνκία π-

πήξρε ζε έλα άιιν πνιηηηθφ πιαίζην, φπνπ ε πνιηηηθή είρε άιιε ζηφρεπζε, ζα κηινχζα θαη 

εγψ δηαθνξεηηθά γηα ηελ απηνλνκία. Γηαηί αζθαιψο…. ζηηο έλλνηεο πξνζδίδνπκε ηελ απφ-

ρξσζε πνπ εκείο ζέινπκε, δειαδή κπνξνχκε λα πνχκε φηη θπζηθά ε απηνλνκία είλαη κία 

πνιχ θαιή… αιιά ζε ηη πιαίζην ηε βιέπνπκε; ε απηφ ην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ, λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ άζρεκε.(2) 

Ο δηεπζπληήο 11 είλαη μεθάζαξνο, θαζψο θαη ζην ππφινηπν κέξνο ηεο ζπδήηεζεο 

ηνπνζεηείηαη αξλεηηθά ζηελ απηνλνκία ιφγσ θπξίσο ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο θαη ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο πνπ ππνβφζθεη, ελψ ραξηηνινγψληαο ν δηεπζπληήο 13 αλαθέξεη 

φηη «… κεηά απφ φια φζα είπακε, νχηε δαζθάινπ δελ μέξσ αλ ζα δηεθδηθνχζα»  

Τπάξρνπλ θαη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο πνπ ζπλαξηνχλ ηελ απάληεζή ηνπο κε ην εί-

δνο θαη ην εχξνο ηεο απηνλνκίαο. Ο δηεπζπληήο 3 δελ ζα εηζεξρφηαλ ζηε δηαδηθαζία 

δηεθδίθεζεο κίαο ζέζεο ζε απηφλνκν ζρνιείν αλ μέξεη απφ πξηλ φηη δεηάλε έλαλ manag-

er πνπ απιά αλαδεηά επηπιένλ θνλδχιηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη. «Αιιά έλα ζρνιείν πνπ ζα 

κνπ πεη φηη, μέξεηο ζέισ κέζα ζε έλα κήλα λα θηηάμεηο ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, κ‘ φ-

ινπο ηνπο δαζθάινπο ,ελ είδεη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, λαη θαλνληθά ζα έπξεπε λα ηξέ-

κεη ην θπιινθάξδη κνπ, θαη ζνπ ιέσ ρσξίο λα είκαη ηφζν θαηαξηηζκέλνο πάλσ ζε απηά ηα 

πξάγκαηα, ζα έιεγα: θαλέλα πξφβιεκα.»(3) 

Ο δηεπζπληήο 4 δελ απνδίδεη κία ελδερφκελε άξλεζή ηνπ ζηελ αλαδήηεζε πφ-

ξσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αιιά ζηε κεηαηξνπή ηεο δηνίθεζεο ζε κία αλάιγε-

ηε δηαδηθαζία, φπνπ εθιείπεη ε αλζξσπηά, απηφ πνπ ιέκε ζηε δηνίθεζε, θαη ε δηνίθεζε 

ζα γίλεη κία ζηπγλή δηαδηθαζία. Γειψλεη παξψλ φζν κπνξεί ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

λα παίμεη ξφιν ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε, θξίλεη φηη έρεη θαη ηα ηππηθά πξνζφληα θαη ηε 

γλψζε ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζσζηά, θαη δελ πηνείηαη απφ ηηο αιιαγέο νη 

νπνίεο γηαηί έρεη ζηαζεξή πνξεία δσήο θαη επηκνλή πνπ κπνξεί λα αιιάμεη πξνο ην θα-

ιχηεξν ηελ εθπαίδεπζε. 
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Ζ δηεπζχληξηα 12 ζα δηεθδηθνχζε ζέζε επζχλεο κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο κεξη-

θήο απηνλνκίαο ηελ νπνία θαη νξίδεη ε παξνπζία ελφο ππεξθείκελνπ θνξέα ελψ δχν δη-

επζπληέο θαη κία δηεπζχληξηα, κεηά απφ ζθέςε, ιέλε φηη ζα δηεθδηθνχζαλ ηφζν γηαηί 

πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ζπλεπηθνπξήζνπλ ηελ αιιαγή, ζην «λα θάλνπκε θαιχηεξα ηα 

πξάγκαηα απ‘ φηη είλαη ηψξα» (5), «ζηελ θαιπηέξεπζε γεληθά ησλ παηδηψλ ηνπ κνξθσ-

ηηθνχ επηπέδνπ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, γεληθά ηεο θνηλσλίαο»(8) φζν θαη γηαηί 

ζεσξνχλ ηε ζέζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο θνκβηθή ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη γηαηί ν 

δηεπζπληήο «είλαη ν πην ζεκαληηθφο θξίθνο ηεο αιπζίδαο ηεο εθπαίδεπζεο», παξφηη απφ 

ηε ζπδήηεζε καδί ηνπ «αλαδχζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί θαη ηειηθά βιέπεηο φηη ίζσο ληψζεηο 

πην αζθαιήο λα ιεηηνπξγήζεηο ζε έλα ζρνιείν ζαλ ην ζεκεξηλφ». (7) 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ απφ 

ηξεηο δηεπζχληξηεο σο πξφθιεζε, θαη ε αλαθνξά δχν ζπλαδέιθσλ ηνπο ζε δνθηκή : 

Ναη ζα ην ηνικνχζα…. γηα λα κεηξεζψ θαη κε ην θαηλνχξγην. Οη πξνθιήζεηο είλαη θάηη 

πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν πνπ δελ είλαη ζηαηηθφο θαη ζεσξψ φηη δελ είκαη ζηαηηθή.(1) 

Ναη, ελλνείηαη. Θα ήηαλ πξφθιεζε γηα κέλα θαη πάληα είκαη ζεηηθή ζε πξνθιήζεηο.(9) 

Ναη, ζα δηεθδηθνχζα. Θα ην έθαλα γηα ηελ αιιαγή ηνπ πξάγκαηνο, γηα λα ην δσ ή αλ κπν-

ξείο λα ππάξμεηο σο έλα ηδηαίηεξν πξφζσπν θαη ζε απηή ηελ αιιαγή, ζαλ πξφθιεζε.(10) 

Φάρλνληαο θάηη θαηλνχξγην, θάηη δηαθνξεηηθφ, κηα αιιαγή, ζα έιεγα φηη είλαη ην ίδην 

πξάγκα αιιά ηειείσο δηαθνξεηηθφ, ηειείσο δηαθνξεηηθφ θαη ζέισ λα ην δνθηκάζσ, λα 

δνθηκαζηψ ζηηο κεγάιεο αιιαγέο θαη ηα ινηπά.( 3) 

Θα ην δνθίκαδα, δε ζα θνβφκνπλα λα πεξάζσ ζηελ απέλαληη πιεπξά, ζα ην δνθίκαδα θαη 

ζα ην έθαλα. Γε ζα θνβφκνπλα λα θάλσ ην επφκελν βήκα, ζα ην έθαλα.(6) 

Σν κνληέιν δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ δελ είλαη θάηη απιφ θαη ε επηινγή λα ππεξε-

ηήζεη θάπνηνο ην απηφλνκν ζρνιείν είλαη απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί θαηφπηλ ζν-

βαξνχ ζπλππνινγηζκνχ φισλ ησλ παξακέηξσλ. Μπνξεί λα ήηαλ κία ιεθηηθή δηαηχπσ-

ζε ε ρξήζε ησλ ιέμεσλ «πξφθιεζε» θαη «δνθηκή» θαη κία πην ψξηκε θαη κεηξεκέλε 

πξνζέγγηζε λα απέηξεπε ηε ρξήζε ηνπο. Αλ φκσο ζπλάδεη κε ηελ άπνςή ηνπο γηα ην 

απηφλνκν ζρνιείν ηφηε ίζσο είλαη ιίγν επηθίλδπλε. Ωο πξφθιεζε αληηκεησπίδεηαη θάηη 

πνπ ν θαζέλαο θαη ε θαζεκηά ζέηεη σο ζηφρν γηα ηνλ/ηελ ίδην/-ά θαη απφ ηελ έθβαζε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο δελ εμαξηάηαη θαλείο άιινο/-ε. Πφζσ δε κάιινλ φηαλ δηαθπβεχνληαη ηφ-

ζν ζεκαληηθά, φπσο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη κεηέρνληεο απηήο θαη απφ ηελ πιεπ-

ξά ηνπ/ηεο δηδάζθνληνο/-νχζεο θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο θαη ησλ γν-

λέσλ θαη άιια φπσο ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα, ε δε-

κνθξαηία. Απ’ ηελ άιιε, ε έλλνηα ηεο δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο θαη άξα ηεο δηεξεχλε-

ζεο ησλ πηζαλνηήησλ απνηπρίαο, δελ είλαη απφιπηα ιάζνο λα ππάξρεη σο πεξίπησζε 

ζηε ζθέςε ησλ εξσηεζέλησλ θαη ελ δπλάκεη ζρνιηθψλ εγεηψλ. Γείρλεη θαη απηνγλσζία 

θαη γελλαηφηεηα παξαδνρήο ηνπ ιάζνπο.  
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5.4.4. πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο 

Ζ ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ηνπ εγέηε ηεο απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε αλαδή-

ηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζην απηφλνκν πιαίζην, νινθιεξψζεθε κε ηελ δηαπίζησζε φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ πνπ ζπάληα αλα-

πηχζζνληαη ιφγσ ηνπ αζθπθηηθνχ ελαγθαιηζκνχ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ηεο δηαρεη-

ξηζηηθήο κνλνδηαζηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεηα ζην λέν πεξηβάιινλ. Απαξαίηεην φκσο 

είλαη λα πξνζηεζνχλ θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε απηά ηνπ manager, γηα 

φπνηνλ/-α δηεθδηθήζεη ζέζε επζχλεο ζην απηφλνκν ζρνιείν. Ζ αλάγθε πξνζζήθεο ηέ-

ηνησλ ζηνηρείσλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ είλαη θαη απηή πνπ απνζαξξχλεη θαη απν-

ηξέπεη αξθεηνχο/-εο απφ ηελ δηεθδίθεζε. 

5.5.  πδήηεζε –  πκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνπεηξάζεθε λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο δεθαηξηψλ 

δηεπζπληψλ/-ληξηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε ην π-

πάξρνλ ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πηζαλφηεηα κεηάβαζεο ζε έλα 

κνληέιν ζρνιηθήο απηνλνκίαο. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο λα 

θαηαζέζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηηο πξνηάζεηο ηνπο αιιά θαη λα εθζέζνπλ ελζηάζεηο, 

πξνβιεκαηηζκνχο, επηθπιάμεηο θαη αληηξξήζεηο επί ελφο ζέκαηνο πνπ ζπδεηείηαη πεξηζ-

ζφηεξν απφ ηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζκν, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο, φρη φκσο 

απφ ηνπο/ηηο κεηέρνληεο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Δπίζεο ηνπο/ηηο δεηήζεθε λα ζθηα-

γξαθήζνπλ ην πξνθίι ηνπ εγέηε ηεο απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο ηα λέα θαζήθνληα θαη ηηο λέεο αξκνδηφηεηέο ηνπ.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, εμήρζε-

ζαλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ε έξεπλα θηλήζεθε γχξσ απφ ηνπο ηξεηο άμνλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη πνπ απεηέιε-

ζαλ ζηελ νπζία θαη ηα ηξία ππεξζέκαηα ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Ζ θσδηθνπνίεζε θαη 

νκαδνπνίεζε ησλ θσδίθσλ ζπλέβαιαλ ζηελ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξα-

ζκάησλ. 

ηελ ελφηεηα απηή ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

θαη ζπζρεηίδνληαη κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα αιιά θαη κε αληίζηνηρα επξήκαηα εξεπ-

λψλ, κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ.  

ην εξψηεκα γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκα-

ηνο δελ ππήξραλ εθπιήμεηο γηα ηνλ εξεπλεηή. ινη/-εο νη εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ φηη 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πιένλ ζπγθεληξσηηθά ζπζηή-

καηα ζηνλ θφζκν. Δχξεκα πνπ εληνπίδεηαη ηφζν ζηηο αλαιχζεηο θαη ζηηο κειέηεο ησλ 
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Διιήλσλ εηδηθψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Αλδξένπ, Παπαθσλζηαληίλνπ, Μαπξν-

γηψξγνο, Λατλάο, αΐηεο, Καηζαξφο, Λπκπέξεο, Ππξγησηάθεο, Κνπηνχδεο, Καςάζθε), 

φζν θαη ζηηο εθζέζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (Δ.Δ., Ο.Ο..Α., UNESCO, Παγθφζκηα 

Σξάπεδα). εκαληηθφηεξν φκσο ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη αλάινγε άπνςε πεξί ηνπ ζπ-

γθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, δηαηππψλνπλ 

εξσηψκελνη ζε έξεπλεο δηδαθηνξηθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (Κνληνγηάλλε 

2014, Γνχθαο 2015, Σζνκπαλάθε 2016, Γφγνια-Καηζήο 2017, Γαγαιήο, 2018, Σεθην-

λνπνχινπ 2019). 

Ζ πεπνίζεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ζηε ρψξα φηη 

είλαη κέηνρνη ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ιεηηνπξγνχλ ζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ πε-

ξηβάιινλ, εθηειψληαο θαη δηεθπεξαηψλνληαο εληνιέο ηεξαξρηθά θαηεπζπλφκελεο άλσ-

ζελ, δίρσο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο, παξέκβαζεο ή – πνιχ πεξηζζφηεξν – αλππαθνήο, 

είλαη παγησκέλε θαη έληνλα ζρεκαηνπνηεκέλε ζηε ζθέςε ησλ εξσηεζέλησλ. κσο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αηηηνινγήζνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, αλαθέ-

ξνπλ φζα θαηαγξάθνληαη ζηηο εθζέζεηο θαη ηηο κειέηεο, αδπλαηψληαο λα πξνβάιινπλ 

παξαδείγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο, πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπγθεληξσηηζκφο επέβαιε, 

απαγφξεςε, πεξηφξηζε ή απνπξνζαλαηφιηζε. Σα πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα ήηαλ ήζζν-

λνο ζεκαζίαο, πνπ δελ έρνπλ αληίθηππν ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ζηε δη-

δαθηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη 

ησλ γνλέσλ. Ζ κε εχξεζε πεηζηηθψλ επηρεηξεκάησλ αλαδεηθλχεηαη θαη ζηε δπζθνιία 

ηνπο λα απαξηζκήζνπλ πεδία ζηα νπνία ζα παξέκβαηλαλ θαη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηνχ-

ζαλ ζε πεξηβάιινλ ιηγφηεξν ζπγθεληξσηηθφ. 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζπγθεληξσηηζκφο δελ ηνπο πξνζθέξεη πξνζηαζία, νχ-

ηε θαη απνηειεί άιινζη ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ εθαξκνζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηη-

θήο, θηάλνληαο ζην ζεκείν λα εχρνληαη λα κελ ππήξρε, αξλνχκελνη φηη έρνπλ θξπθηεί 

θάησ απφ ηε λνκνζεηηθή ζθέπε θαη ππνζηεξίδνληαο φηη σο δίρηπ πξνζηαζίαο βιέπνπλ 

ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ νη επζπλφθνβνη, άηνικνη θαη γξαθεηνθξάηεο δηεπζπληέο/-ληξηεο. Ζ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή φκσο δείρλεη φηη ηα ζρνιεία αξέζθνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ην 

θαζεζηψο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, νη δε δηεπζπληέο/-ληξηεο πην ζπρλά εκκέλνπλ ζην 

γξάκκα ηνπ λφκνπ παξά αλαδεηνχλ ην πλεχκα ηνπ λφκνπ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνζηα-

ηεπηηζκνχ πνπ νη ίδηνη/-εο θαηαθξίλνπλ. 

Τπάξρνπλ θαη εθείλνη/-εο πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη ιεηηνπξγνχλ κε κεγαιχηεξε α-

ζθάιεηα εληφο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, φρη θξππηφκελνη/-εο πίζσ απφ δηαηάμεηο θαη εγθπ-

θιίνπο, αιιά έλαληη παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή παξάινγσλ απαηηήζεσλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ, γνλέσλ, πξντζηακέλσλ αξρψλ θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Μάιηζηα, έλαο εθ ησλ 
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εξσηεζέλησλ ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο, εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ εξεπλεηή φηη ε ζπδή-

ηεζε ήηαλ ε αθνξκή γηα λα αληηιεθζεί ηελ ζπκβνιή ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ζηε δηθή 

ηνπ ηνκή ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, 

πνπ φπσο παξαδέρζεθε δελ είλαη ζε ζέζε λα ηζρπξηζηεί φηη ζα ηα επηρεηξνχζε ζε πεξη-

βάιινλ ζρνιηθήο απηνλνκίαο. 

Αθφκε φκσο θαη αλ ληψζνπλ νηθεία θαη άλεηα ζην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, αλα-

γλσξίδνπλ φηη απηφ νθείιεηαη θαη ζηηο απνθεληξσηηθέο απφπεηξεο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηα-

ληαπέληε εηψλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ηνπο/ηηο έρεη δνζεί έλαο βαζκφο ειεπζεξίαο θαη επειη-

μίαο θαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα έρνπλ ηε δηα-

θξηηηθή επρέξεηα λα ειηρζνχλ, λα πξσηνηππήζνπλ, λα παξεθθιίλνπλ, νξίδνληαο κε ηνλ 

ηξφπν ηνπο απηφ πνπ νλνκάδεηαη παηδαγσγηθή απηνλνκία. πλνκνινγνχλ φκσο, φηη πα-

ξάιιεια κε ηνλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα, ηελ αηνικία ησλ λνκνζεηεκάησλ θαη ηηο 

ππαλαρσξήζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ, επεδείρζε ζνβαξή αδπλακία εθκεηάιιεπζεο ησλ 

πξνλνκίσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηα ζρνιεία θαη απφ ηνλ θιάδν, φπσο θαη ε έθζεζε ηεο 

ΑΓΗΠΠΓΔ(2018) θαηαιήγεη. Ωο απνηέιεζκα ήηαλ αθ’ ελφο ε ηεικαηψδεο θαηάζηαζε 

πνπ ζηειηηεχνπλ, αθ’ εηέξνπ ε δηαξθήο δπζαξέζθεηα θαη ε ηάζε απνπνίεζεο θαη επίξ-

ξηςεο επζπλψλ εθαηέξσζελ –δηακνξθσηψλ θαη αζθνχλησλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή–. 

Σελ ίδηα ζηηγκή θαίλεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, φηη νη φπνηεο απφπεηξεο απν-

θέληξσζεο ηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ, δελ είραλ ζηφρν ηελ απνθέληξσζε πνπ πξνσ-

ζεί ηε ζπκκεηνρή, εληζρχεη ηε δεκνθξαηία, αθνπγθξάδεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφπνπ 

θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ θαη ηθαλνπνηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά ηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ ηνπηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, αθφκε θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αλαδχεηαη είλαη ε πεπνίζεζε φηη θάζε απνθεληξσηηθή ηάζε ζηε 

ρψξα θείδεηαη γελλαίαο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο, επαθίεηαη ζηε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπ-

ηηθνχ θφζκνπ ρσξίο πξνεγνχκελε επηκφξθσζε/ελεκέξσζε θαη γίλεηαη θαηά παξαγγε-

ιία εμσζεζκηθψλ θαη εμσρψξησλ παξαγφλησλ θαη πνιιέο θνξέο θαζπζηεξεκέλα. 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή εζηηάζηεθε ζε δχν ζεκεία πνπ 

ελψ ζηε ζθέςε ησλ εξσηεζέλησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεληξσηη-

ζκνχ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζην έξγν ηνπο, εληνχηνηο ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπο δηα-

ςεχδεη. Σν πξψην είλαη ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ, ε νπνία φλησο παξαηεξεί-

ηαη αθφκε θαη απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη. Γελ κπνξεί λα ζπλδεζεί 

φκσο κε ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα, πξψηνλ δηφηη παξαηεξείηαη ζε έληνλν βαζκφ ηα 

ηειεπηαία δέθα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο ηεο ρψξαο θαη δεχηεξνλ δηφηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη ην πεδίν εθείλν, καδί κε ηελ θηεξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή 
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ησλ ζρνιείσλ, πνπ απνδφζεθε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κεηά ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε 

ηνπ Καιιηθξάηε (Ν.3852/2010), θάλνληαο πξάμε έλα αίηεκα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα 

παξαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ. Δμάιινπ ε ππνρξεκαηνδφηεζε πνπ παξα-

ηεξείηαη ζην ζεκεξηλφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα ζεσξεζεί γελλαηφδσξε πα-

ξνρή, κπξνζηά ζην ελδερφκελν ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ αλά-

ζεζε ηεο εμεχξεζεο πφξσλ ζηα ίδηα ηα ζρνιεία.  

Σν δεχηεξν ζεκείν έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ πξφθεηηαη γηα έλα πάγην αί-

ηεκα ηνπ δηδαζθαιηθνχ θφζκνπ πνπ ηθαλνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.1566/1985 θαη έθηνηε 

βειηηψλεηαη. Δίλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζηε Γηνίθεζε ησλ ζρν-

ιείσλ θαη ε απφδνζε ζε απηφλ ηνπ ξφινπ ηνπ θπξίαξρνπ νξγάλνπ. Καη φκσο ππήξμαλ 

δηεπζπληέο/-ληξηεο πνπ απηφ ην κέηξν πνπ απνθεληξψλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ιακ-

βάλνληαη ζε επίπεδν ζρνιείσλ, δελ ην θαηαηάζζνπλ ζηηο απνθεληξσηηθέο πξαθηηθέο αι-

ιά ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπο. Δπηπιένλ ε ά-

πνςε απηή έξρεηαη ζε επζεία αληηπαξάζεζε ηφζν κε ην πλεχκα θαη ηνλ ππξήλα ηεο α-

πνθέληξσζεο, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή, φπσο απηά απνηππψλνληαη θαη 

ζε πξφζθαηεο εθζέζεηο(ΑΓΗΠΓΓΔ,2018,Γ.Δ.Μ.Τ.Β.,2016) φζν θαη κε ηελ άπνςε πνπ 

δηαηππψζεθε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο, πσο ε απηνλνκία πξέπεη λα 

μεθηλήζεη κέζα απφ ηα ζρνιεία. Γελ ηαπηίδνπλ ηελ κεηαβίβαζε εμνπζηψλ ζηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ κε ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ απηνλνκία αιιά κε ηελ ππνλφκεπζή ηνπο 

θαη ηελ πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. Γελ εμεγνχλ 

φκσο πιήξσο πψο θαληάδνληαη φηη ζα ιεηηνπξγνχλ νη χιινγνη Γηδαζθφλησλ ζην απηφ-

λνκν πιαίζην. 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ παξνπζηάδεη εχγισηηα ηε ζχγρπζε γχξσ απφ ηα εκπφδηα 

ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ είλαη απηφ πνπ αλαθέξζεθε απφ κία εξσηψκελε πεξί ηεο αξκν-

δηφηεηαο πνπ πιένλ έρεη κεηαβηβαζηεί ζηνπο/ζηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο λα εγθξίλνπλ θαη 

λα εθδίδνπλ άδεηεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν ηνπο, ηελ νπνία ζεσξεί 

γξαθεηνθξαηηθφ άρζνο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ. Ζ απνθέληξσζε θαη ε ζρνιηθή απηνλνκί-

α, εθηφο απφ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επειημία, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο, 

ζπλεηξκηθά νδεγεί θαη ζηελ επζχλε. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ αδηαλφεην θαη ελ κέξεη ηδηνηε-

ιέο λα επηδεηάηαη ε απηνλνκία κφλν κε ηα πξνλφκηά ηεο αιιά ρσξίο ηηο επζχλεο πνπ 

απηή επηζχξεη. 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, ε ελφηεηα πνπ αθνινπζεί μεθηλά κε ηηο 

απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ γηα ηηο σο ηψξα πξνζπάζεηεο απνθέληξσζεο θαη ην αλ 

θαη θαηά πφζν απηέο νδεγνχλ ζηε ζρνιηθή απηνλνκία. ηε ζθέςε ησλ πεξηζζνηέξσλ ε 

ζρνιηθή απηνλνκία απέρεη απφ ηηο πξνζέζεηο ησλ απνθεληξσηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ πιν-
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πνηήζεθαλ ζηε ρψξα, θαη απηφ θαίλεηαη απφιπηα ινγηθφ αθνχ φπσο ππνζηεξίδνπλ πέξα 

απφ ηε κηθξή ειεπζεξία ζην παηδαγσγηθφ θνκκάηη πνπ επέθεξε ν Ν.1566/1985 πνπ 

πξναλαθέξζεθε, θακία αξκνδηφηεηα δελ έρεη παξαρσξεζεί ζην ζρνιείν ην νπνίν εμα-

θνινπζεί λα είλαη απνθιεηζκέλν απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. πνηνλ νξηζκφ 

θαη αλ δίλνπλ ζηελ έλλνηα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη φπνηνλ βαζκφ θαη λα έρνπλ θα-

ηά λνπ, νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπο/ηηο επηβεβαηψλνπλ, αλ θαη ζε επίπεδν δηαθε-

ξχμεσλ θαη πξνζέζεσλ ηείλνπλ πξνο ηελ απηνλνκία. Ίζσο βέβαηα λα πξφθεηηαη γηα έλαλ 

θαχιν θχθιν πνπ μεθηλά απφ ηε λνκνζεζία, ε νπνία φκσο αδπλαηεί λα επηβιεζεί ζε πα-

γησκέλεο αληηιήςεηο θαη θαηαζηάζεηο ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ ζπληειε-

ζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ εληνπίδνπλ ηε ζρνιηθή απηνλνκία 

ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.  

ηε δηεξεχλεζε ησλ πξφηεξσλ ελεξγεηψλ πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία, νη απφςεηο 

ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζπλνςίδνληαη ζηε θξάζε «λα ππάξρεη έλαο κπνχζνπιαο», θα-

ηαδεηθλχνληαο ηελ αγσλία θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ αθεζνχλ ηα 

ζρνιεία κφλα ζε φια ηα δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά θαη παηδαγσγηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη 

ηελ αλάγθε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ λα ελεξγνχλ. Απηφο ν 

κπνχζνπιαο ζηνλ ιφγν ησλ εξσηεζέλησλ κεηαθξάδεηαη ζην Τπνπξγείν, γηα ην νπνίν 

επηθπιάζζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ζρεδηαζηή, ηνπ θαζνδεγεηή, ηνπ επνπηεχνληα θαη ηνπ αμη-

νινγεηή. ηελ νπζία επηιέγνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ Κευλζηαληζκφ πνπ ζα δηαθπιάζζεη 

ηηο εχζξαπζηεο ηζνξξνπίεο θαη ζα πξνζηαηεχεη απφ ηηο απνθιίζεηο. Μπνχζνπιαο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη γηα θάπνηνπο/-εο απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/-εο αμίεο θαη αξρέο πνπ 

ππάξρνπλ θαη δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή θαη ιεηηνπξγία. Ο θίλδπλνο ζε κία ηέηνηα πξνν-

πηηθή είλαη ε δηαθνξεηηθή νπηηθή θαη ν βαζκφο ζεκαζίαο πνπ πξνζδίδνπλ ζε αμίεο θαη 

αξρέο νη εκπιεθφκελνη ζηε ιεηηνπξγία ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ, θάηη πνπ ηνλίζηεθε 

απφ ηνπο/ηηο εξσηεζέληεο ζε πνιιά ζεκεία ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Με ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ κπνχζνπια, νη δηεπζπληέο/-ληξηεο, ζεσξνχλ φηη απηφ 

πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ αξρή, απηφ πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ αιιαγή θαη ζα ζε-

κάλεη ην πέξαζκα ζηελ επνρή ηεο απηνλνκίαο, είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ ζα δνζεί ζηα 

ζρνιεία λα πξνζαξκφζνπλ, ηξνπνπνηήζνπλ, αλακνξθψζνπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκα-

ηα ψζηε απηά λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θάζε ζρνιείνπ. Απηή γηα ηνπο/ηηο πεξηζζφηεξνπο/-εο είλαη ε έλλνηα 

ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, ν ππξήλαο ησλ απνθεληξσηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Κξίλεηαη απνιχησο ινγηθφ λα ηαπηίδεηαη απφ ηνπ δηεπζπληέο/-ληξηεο ε ζρνιηθή απηνλν-

κία κε ηελ δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αθνχ θαη νη ίδηνη/-εο είλαη ελ ελεξ-

γεία εθπαηδεπηηθνί θαη ζεσξνχλ πξνλνκηαθφ πεδίν ηελ παηδαγσγηθή. ην ζεκείν απηφ 
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ζπκθσλνχλ θαη κε ην πλεχκα ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ 4547/2018(Τ.Π.Δ.Θ.,2018), πνπ 

επηρεηξεί λα απμήζεη ηα επίπεδα παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο, φζν θαη κε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο (Γ.Δ.Μ.Τ.Β.,2016) πνπ επηδηψθεη ηελ 

ειεπζεξία ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ θαη ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Δληνχηνηο νη εξσηψκελνη/-εο δηεπζπληέο/-ληξηεο δελ εκπηζηεχνληαη ην εθπαηδεπηη-

θφ πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ ηνπο γηα έλα ηέηνην έξγν, επηβεβαηψλνληαο ηα πνξίζκαηα 

ησλ παξαπάλσ εθζέζεσλ, πνπ πξνηάζζνπλ ηελ αλάθηεζε ή ηε δφκεζε θιίκαηνο εκπη-

ζηνζχλεο σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο κεηάβαζεο ζηε 

ζρνιηθή απηνλνκία. ην ζεκείν απηφ, εμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ δηεπ-

ζπληψλ/-ληξηψλ πξνο ηνπ/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ησλ ζπδε-

ηήζεσλ πξνθχπηεη ζπλνιηθφ ζέκα εκπηζηνζχλεο θαη θαρππνςίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθν-

κέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε (εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο, ηνπηθή απην-

δηνίθεζε). Αβίαζηα πξνθχπηεη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα κεηψλεη ηελ θα-

ρππνςία θαη ηαπηφρξνλα ζα νηθνδνκεί ηελ εκπηζηνζχλε κέζα ζηνπο πιιφγνπο Γηδα-

ζθφλησλ. 

Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο δελ αθνξά κφλν ην δήηεκα 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηνίθεζε ησλ ζρν-

ιείσλ ζην ελδερφκελν ιεηηνπξγίαο ησλ ζε απηφλνκν πιαίζην. Αλάινγε είλαη θαη ε ην-

πνζέηεζή ηνπο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθά θαη δηνηθεηηθά. Ζ παγησκέλε 

αληίιεςε φηη νη γνλείο έρνπλ ειεγθηηθή δηάζεζε δεκηνπξγεί έλα θιίκα θαρππνςίαο θαη 

ζέηεη δηεπζπληέο/-ληξηεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο ζε αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα. Οπφ-

ηε, ε παξαρψξεζε πνπ θάλνπλ νη εξσηεζέληεο λα δψζνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηνπο 

γνλείο, έρεη κία αμία κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ηεο «περηήο θαρππνςίαο» φπσο ζε-

κείσζε έλαο δηεπζπληήο ηεο έξεπλαο. Ζ αξλεηηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ εδξάδε-

ηαη ζηελ άπνςή ηνπο φηη νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ γνλέσλ δελ έρνπλ ηηο γλψζεηο, θάηη βε-

βαίσο πνπ ηζρπξίζηεθαλ θαη γηα ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο/-ηζζεο, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα. Ο κφλνο ηνκέ-

αο ζηνλ νπνίν επηζπκνχλ ηε ζπλεηζθνξά είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε, πξάγκα πνπ πνιινί/-

έο αλαθέξνπλ φηη ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα. 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή, κε κηα κνξθή ζπλδηαρείξηζεο, είλαη θαη ην κφλν ζε-

κείν ζην νπνίν ζα ήζειαλ ηελ εκπινθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, λα κεηαθεξζεί ε ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκη-

αο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνπο Γήκνπο θαη ην παξάδεηγκα ηεο πξνζρνιηθήο 
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αγσγήο πνπ έρεη αλαηεζεί θαη ζηε ρψξα καο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, απνηξέπεη 

ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/-ληξηεο λα δηάθεηληαη ζεηηθά ζε έλα ελδερφκελν εθαξκνγήο απηνχ 

ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ζηα ζρνιεία. Θεσξνχλ φηη νη Γήκνη δελ πξέπεη λα εκπιαθνχλ 

ζηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα, είλαη αδηαλφεην λα απνθαζίδνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ 

ζρνιείσλ, λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα απνιχνπλ θαη  ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ ηελ ηερλν-

γλσζία γηα λα επνπηεχνπλ ηελ εθπαίδεπζε, λα αμηνινγνχλ θαη λα απνηηκνχλ ην έξγν 

δηεπζπληψλ/-ληξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εμήγεζε πνπ δίλνπλ εζηηάδεη ηφζν ζηα θαη-

λφκελα θαθνδηαρείξηζεο, επλντθήο θαη κεξνιεπηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη αζηάζεηαο α-

λάινγα κε ην ζηίγκα ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο, φζν θαη κε ην ακαξησιφ παξειζφ-

λησλ δήκσλ θαηά ηελ αλάιεςε ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηνλ πξνεγνχ-

κελν αηψλα. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη θαλείο/θακηά απφ ηνπο/ηηο εξσηψκε-

λνπο/-εο δελ αλέθεξε ηνλ Β΄ Βαζκφ Απηνδηνίθεζεο, ηηο Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ήδε ε-

κπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο ζρνιείσλ θαη δνκψλ, εθπφλεζεο πξνγξακκά-

ησλ, επίβιεςεο θαη επνπηείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. Ζ άκεζε επαθή κε ηνπο 

Γήκνπο θαη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο ζε νηθνλνκηθά δεηήκαηα ίζσο είλαη νη ιφγνη πνπ 

εζηίαζαλ ζηνλ Α΄ Βαζκφ Απηνδηνίθεζεο. 

Σέινο, ηελ θάζεηε αληίζεζή ηνπο εμέθξαζαλ ζην ελδερφκελν εκπινθήο ησλ επη-

ρεηξήζεσλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, είηε κε ηε κνξθή ρνξεγηψλ, είηε κε ηελ παξνπ-

ζία εθπξνζψπσλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη ηηο επηηξνπέο ησλ ζρνιείσλ. Αλαθέξ-

ζεθαλ ν θίλδπλνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ε κε παξαπιαλεηηθφ ηξφπν 

απφπεηξα ηδησηηθνπνίεζεο, ε πηζαλφηεηα ζπλδηαιιαγήο θαη δηεθδίθεζεο αληαιιαγκά-

ησλ σο νη πνιχ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ελφο ηέηνηνπ ελδερνκέλνπ. 

Ο θίλδπλνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο αλαδχεηαη ζε έλα πεδίν πνπ δχλαηαη λα απνθε-

ληξσζεί θαη ε αξκνδηφηεηα λα πεξάζεη ζην ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο απηνλν-

κίαο, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξναλα-

θέξζεθε. Δίλαη απηφ ηεο επηινγήο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, γηα ηελ νπνία ηνλίζηεθε 

φηη, γηα λα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ε πηζαλφηεηα δηαπινθήο θαη 

ζπλδηαιιαγήο, ζα ήηαλ θξφληκν λα ππάξρεη κία ιίζηα απφ ηελ νπνία ζα γίλεη ε επηινγή. 

Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ησλ εξσηψκελσλ λα απνθε-

ληξσζεί, αιιά φπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα δελ ζα ππήξρε αληίξξεζε αλ εγθαζίζηα-

ην έλα θαζεζηψο ζπλδηαρείξηζεο κε ηνπο Γήκνπο, ζρήκα πνπ κνηάδεη κε ην ζεκεξηλφ. 

Βέβαηα ππήξμαλ θαη απφςεηο πνπ πξνέθξηλαλ ην πξνεγνχκελν κνληέιν νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, ζην νπνίν δελ παξελέβαηλαλ νη Γήκνη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηλφηαλ απ’ 

επζείαο απφ ην Τπνπξγείν, θάηη πνπ ζε απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα δελ πθίζηαηαη, νχηε 

απνηειεί ζηνηρείν ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη ζηε ζθέςε ησλ 
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εξσηεζέλησλ δελ βξηζθφηαλ ην ελδερφκελν λα δεηεζεί απφ ηα ζρνιεία λα αλαδεηνχλ 

πφξνπο θαη λα ηνπο δηαρεηξίδνληαη, φπσο ηζρχεη ζε αξθεηά απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα.  

Έλα πεδίν πνπ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ κπνξεί λα απνηειέ-

ζεη αξκνδηφηεηα ησλ ζρνιείσλ, είλαη ε πξφζιεςε – βάζεη θξηηεξίσλ πνπ ζα ηίζεληαη 

θεληξηθά – θαη ε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ, φρη φκσο ε απφιπζε. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγη-

λε ζην πξνζσπηθφ πνπ κπνξεί λα ζηειερψλεη δνκέο ππνζηήξημεο καζεηψλ/-ηξηψλ εληφο 

ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζε πξνζσπηθφ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο πνπ ην ζεσξνχλ 

απαξαίηεην αθφκε θαη ζήκεξα. Ζ αηηηνιφγεζε ήηαλ φηη ν/ε δηεπζπληήο/-ληξηα πξέπεη λα 

επηιέγεη ηνπο/ηηο ζπλεξγάηεο/-ηδεο, πξέπεη λα έρεη δίπια ηνπ αλζξψπνπο εκπηζηνζχλεο, 

κε θνηλή νπηηθή γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ έλα ζρνιείν θαη κε ζπλαληίιεςε. 

Αθξηβψο επεηδή φκσο πξφθεηηαη γηα ζπλεξγάηεο/-ηδεο θαη φρη γηα ππαιιήινπο ή πθηζηα-

κέλνπο, πξνθχπηεη κία δπζθνιία, κία δπζαξέζθεηα θαη έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο 

γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα θιεζνχλ λα απνιχζνπλ θαη απεχρνληαη λα απνηειέζεη κέξνο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζε έλα απηφλνκν πιαίζην. Τπήξμε θαη κηα κεηνςεθία δηεπζπ-

ληψλ/-ληξηψλ πνπ ζηέθνληαη αξλεηηθά ζηελ πξννπηηθή δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

θέξλνληαο σο επηρείξεκα ηελ αδηαθάλεηα. κσο, αθφκε θαη ζην ζεκεξηλφ, ζπγθεληξσ-

ηηθφ, ειεγρφκελν θαη αδηάβιεην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ, έρεη βξεζεί ηξφπνο νη δηεπζπ-

ληέο/-ληξηεο λα παξεκβαίλνπλ θαη λα επηιέγνπλ θάπνηνπο/-εο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ ζρνιείσλ πνπ πξνΐζηαληαη. Άξα είλαη απνιχησο ινγηθή ε ζεηηθή ζηάζε ησλ πεξηζ-

ζνηέξσλ ζην ζέκα. 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπδήηεζεο θαηέιαβε ε πξνζπάζεηα απνδειηίσζεο ησλ δπ-

λεηηθψλ σθειεκάησλ θαη ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζρνιη-

θήο απηνλνκίαο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο έρεη ζεηηθή 

απφρξσζε θαη ζπλεηξκηθά πιεζηάδεη έλλνηεο φπσο ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία, ε αλε-

μαξηεζία, ε επειημία, ε δπλαηφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη νξηζκνχ ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ ηξφπσλ ηθαλνπνίεζήο ησλ. Ωο εθ ηνχηνπ ζηηο απζφξκεηεο απαληήζεηο ησλ εξσηψ-

κελσλ θπξηάξρεζε ζεηηθφηεηα θαη ππνζηήξημε ησλ πξνζέζεσλ γηα απφδνζε ζρνιηθήο 

απηνλνκίαο. Ζ εζηίαζε έγηλε θπξίσο ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο φπσο ε επηζηξνθή ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη ε απνκάθξπλζε απφ ην ζεκεξηλφ κνλνδηάζηαην 

ζρνιείν ηεο απνζηήζηζεο, θαη ε δπλαηφηεηα πνπ πηζηεχνπλ φηη παξέρεηαη ζην απηφλνκν 

ζρνιείν λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθφηεξα κεηνλεμίεο, γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθε φηη ζην απηφλνκν κνληέιν δηνίθεζεο ησλ 

ζρνιείσλ θεξδηζκέλνη ζα βγνπλ φινη, ελλνψληαο ηφζν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, φζν 

θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά θαη ζε κία δηαζηαιηηθή πξνζέγ-

γηζε αλαθέξζεθε φηη θεξδηζκέλε ζα βγεη ε θνηλσλία ζπλνιηθά. Απ’ ηελ άιιε ππήξμε 
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θαη απάληεζε πνπ αληέθξνπζε απηήλ ηελ άπνςε, θάλνληαο ιφγν γηα αδπλακία θάπνησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα θαηα-

ζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί ε απηφλνκε δηνίθεζε ησλ ζρνιεί-

σλ. Αιιά θαη ζε απηήλ ηελ άπνςε ππάξρεη αληίινγνο, θαη απηφο ππνζηεξίδεη φηη θαη 

ζην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνιιέο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη απνθιεηζκέλεο ή 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο. Άξα ν ζηφρνο είλαη λα ππάξμνπλ νη δίνδνη εθείλεο πνπ ζα ακβιχ-

λνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ζα επηηξέςνπλ κία πνιηηηθή ελζσκάησζεο. Δί-

λαη ε ζρνιηθή απηνλνκία απηή ε πνιηηηθή; 

ηηο απαληήζεηο ηνπο νη δηεπζπληέο/-ληξηεο θάλεθε λα θξαηνχλ κία πξψηε ζεηηθή 

ζηάζε σο πξνο απηφ ην πεδίν. κσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη κε κία αλα-

ζηνραζηηθή δηάζεζε θαη ηάζε δηαπξαγκάηεπζεο, αλαζεψξεζαλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

φρη κφλν ηε ζεηηθή ρξνηά ηεο απηνλνκίαο αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ λενθηιειεχζε-

ξε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηφληζαλ ηνλ θίλδπλν αλαπαξαγσ-

γήο ησλ αληζνηήησλ, ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ θαηλνκέ-

λσλ απφ ην ζρνιείν, αθφκε θαη ηελ επηθξάηεζε ζθνηαδηζηηθψλ θαη κηζαιιφδνμσλ α-

πφςεσλ. Πξάγκαηη, ζε έλα απηφλνκν πιαίζην, ζα εθιείςεη ή ηνπιάρηζηνλ ζα πεξηνξη-

ζηεί ε θξαηηθή πξνζηαζία ησλ αδχλακσλ θαη επάισησλ, δίλνληαο ρψξν ζε ηζρπξά ηνπη-

θά απφθεληξα λα επηβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Άξα θαη ζε απηφ ην πεδίν ε απηνλνκία 

πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελε.  

Απηφ ην ζεκείν είλαη θαη έλα ζεκείν ζην νπνίν αθφκε θαη εθείλνη/-εο πνπ ππν-

ζηήξημαλ φηη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζα επσθειεζεί ε θνηλσλία, 

ππαλαρψξεζαλ αλαινγηδφκελνη ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο, ηε ζπληεξεηη-

θή ζηξνθή θαη ηνλ αηνκηθηζκφ. Δπηπξφζζεηα, πνιινί/-έο έθεξαλ σο παξάδεηγκα πξνο 

απνθπγή, ρψξεο πνπ απνθέληξσζαλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, πηνζέηεζαλ ηε 

ζρνιηθή απηνλνκία, αθνινχζεζαλ φια ηα βήκαηα πνπ πξνηείλνληαη ηφζν απφ ηνπο ε-

κπλεπζηέο ηεο φζν θαη απφ ηνπο δηεζλείο ζεζκνχο πνπ ηελ πξνσζνχλ, νη καζεηέο/-ηξηεο 

πέηπραλ πςειέο επηδφζεηο ζηα δηεζλή ηεζη αιιά απηή ηε ζηηγκή αθξνδεμηνί ζρεκαηη-

ζκνί ζπγθπβεξλνχλ θαη ε ξαηζηζηηθή θαη κηζαιιφδνμε ξεηνξηθή είλαη θπξίαξρε. Κα-

ηαξξίπηεηαη ινηπφλ ην επηρείξεκα φηη ν απηφλνκνο ηξφπνο δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ ν-

δεγεί λνκνηειεηαθά ζε θαιχηεξεο θνηλσλίεο, αληηζέησο έμσ θαη καθξηά απφ ηελ πεξην-

ξηζηηθή θαη ζπλάκα πξνζηαηεπηηθή δηθιείδα ηνπ θξάηνπο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κεγη-

ζηνπνηεζνχλ ηέηνηα θαηλφκελα.  

Καη ζε απηφ φπσο θαη ζε άιια ζεκεία ησλ ζπλεληεχμεσλ επαλεξρφηαλ ε αλάγθε 

θεληξηθνχ ειέγρνπ. Ήηαλ ε ίδηα αλάγθε πνπ πξνθχπηεη θαη ζε φια ηα απνθεληξσκέλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θφζκνπ, ηα απηφλνκα ζρνιεία λα ινγνδνηνχλ. Βέβαηα νη 
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εξσηψκελνη/-εο ηεο έξεπλαο ππνγξάκκηζαλ κε ζηφκθν φηη ινγνδνζία έπξεπε λα ππάξρεη 

θαη ζην ζεκεξηλφ, ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, αιιά αλαγλψξηζαλ φηη φηαλ απηή δηαπλέε-

ηαη απφ ηηκσξεηηθή δηάζεζε θαη ζπλδέεηαη κε κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο ή/θαη απνιχζεηο, 

δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή. Αλαδεηψληαο ηνλ ηξφπν θαη ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη ηα απηφλνκα ζρνιεία λα ινγνδνηνχλ, πξνέθξηλαλ ηελ απηναμηνιφγεζε ή ηελ 

αμηνιφγεζε απφ έλαλ εζσηεξηθφ θξηηή, φρη ηνλ/ηελ δηεπζπληή/-ληξηα κφλν/-ε, απέθιεη-

ζαλ θάζε ελδερφκελν αμηνινγεηέο αιιά θαη επνπηεχνληεο λα είλαη νη γνλείο θαη ε ηνπη-

θή απηνδηνίθεζε. Πξνηηκνχλ λα απνζπξζεί ν φξνο αμηνιφγεζε θαη φιε ην αξλεηηθφ ά-

ρζνο πνπ κεηαθέξεη θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο φπσο απνηίκε-

ζε, επαλέιεγρν, απηνθξηηηθή, αλαηξνθνδφηεζε, επηκφξθσζε, ζπλεξγαζία. Ωο παηδα-

γσγνί θαη νη ίδηνη/-εο αλαζεκαηίδνπλ ηελ εκκνλή ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα ν-

πνία επαλαθέξνπλ σο παξάδεηγκα γηα ρψξεο φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηηο θαηαηάζζνπλ 

ςειά ζε φιεο ηηο ηαμηλνκήζεηο, δελ έρνπλ αληίθηππν φκσο ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη 

ηελ αλεθηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Πξνβάιινπλ σο θάιιηζην έλα ζχζηεκα πνπ κεηξά φ-

ιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο, παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, παξαδερφκελνη/-εο 

σζηφζν φηη θάηη ηέηνην είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα βξεζεί. Ακθηβάιινπλ αλ θαη θαηά 

πφζν ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ηνλ απηφλνκν ηξφπν δηνί-

θεζεο ησλ ζρνιείσλ, ζπκθσλψληαο κε ηα πνξίζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ Hanushek 

&Woessmann(2007), φηη ην ζέκα είλαη πνιππαξαγνληηθφ θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο. 

Σέινο απνξξίπηνπλ έλα ζχζηεκα κέηξεζεο απνηειεζκάησλ παξφκνην κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρνπο θαη δείθηεο, αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα θαη απνδνηηθφηεηα.  

ηαλ ε ζπδήηεζε νδεγείηαη θαη ζε άιινπο ηξφπνπο ινγνδνζίαο θαη αλαθέξεηαη 

απφ ηνλ εξεπλεηή φηη έλαο έκκεζνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ είλαη ε γνλετθή επηινγή ζρνιείνπ, ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ απαληά αξ-

λεηηθά κε κία κηθξή κεηνςεθία λα ην δηαπξαγκαηεχεηαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυ-

πνζέζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη/-εο εγείξνπλ πνιχ ζνβαξέο ελζηάζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

πεπνίζεζή ηνπο φηη ηα θξηηήξηα ησλ γνλέσλ είλαη αδηεπθξίληζηα θαη ζθνηεηλά, ειάρηζηα 

ηεθκεξησκέλα θαη ππνθηλνχκελα απφ θπιεηηθφ θαη ηαμηθφ κεγαιντδεαηηζκφ. Σηο αλεζπ-

ρίεο ηνπο δε θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη ε εγεζία ηεο Ν.Γ. πνπ θέξεηαη πξφζπκε λα δψζεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο λα αμηνινγνχλ κέζσ εηδηθήο πιαηθφξκαο – ζηα πξφηππα 

ηεο ππεξεζίαο OfStEd ζην Ζ.Β. – ηα ζρνιεία πνπ θνηηνχλ ηα παηδηά ηνπο αλψλπκα θαη 

απξφζσπα (Κ.Υαηδεδάθεο,2019, https://soundcloud.com/user-650904533/drive-travel-

22062019, 8:55) 

https://soundcloud.com/user-650904533/drive-travel-22062019,%208:55
https://soundcloud.com/user-650904533/drive-travel-22062019,%208:55
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Δμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ ηνπο/ηηο θάλεη λα απνδνθηκάδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πηπρή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο είλαη θαη ν αληαγσληζκφο πνπ επέξρεηαη αλάκεζα ζηα 

ζρνιεία απ’ ηε κηα, αιιά θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ε δεκηνπξγία ζρν-

ιείσλ γθέην. Γελ ήηαλ ιίγνη/-εο εθείλνη/-εο πνπ θαηέιεμαλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε ειεχ-

ζεξε επηινγή ζρνιείνπ έρεη επηπηψζεηο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο επηινγείο, γηαηί φπσο εχ-

ζηνρα παξαηήξεζε έλαο δηεπζπληήο «ε θαιχηεξε παγίδα γηα λα νδεγήζεηο ζηελ αλειεπ-

ζεξία, είλαη λα πξνζθέξεηο πάξα πνιιέο ειεπζεξίεο, ρσξίο ηηο αλάινγεο πξνυπνζέζεηο» , 

ιέγνληαο κε άιινλ ηξφπν απηφ πνπ ππνζηήξημε ν John A.Codd : «ε παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο επηινγήο ζρνιείνπ ζε φινπο, δελ ηνπο θαζηζηά φινπο ηθαλνχο λα επηιέ-

μνπλ ζρνιείν, νχηε επηηξέπεη ζε φινπο λα αζθήζνπλ απηφ ην δηθαίσκα» 

(Smyth,1993,p.148), επηβεβαηψλνληαο ζηελ πξάμε απηφ πνπ ν Berlin(1969,p.121) ππν-

ζηήξηδε ζηα «Σέζζεξα Γνθίκηα γηα ηελ Διεπζεξία»: «Ση είλαη ε ειεπζεξία ζε φζνπο δελ 

κπνξνχλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ; Υσξίο επαξθείο φξνπο γηα ηε ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο, 

πνηα είλαη ε αμία ηεο ειεπζεξίαο;» Άξα άιιν έλα πεδίν δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ ρά-

ζκαηνο πξνζηίζεηαη κε απηήλ ηελ πηπρή ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο. «Μπνξνχκε λα απν-

θχγνπκε ηελ γνλετθή επηινγή;» αλαξσηήζεθε κία εξσηψκελε θαη δίλνληαο ε ίδηα αξλε-

ηηθή απάληεζε, ζηελ νπζία έςαρλε ηξφπν λα εθαξκνζηεί κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο επη-

πηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπδεηήζεσλ γχξσ απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ινγνδνζία, 

νη εξσηεζέληεο ηέζεθαλ κπξνζηά ζηελ πηζαλφηεηα λα είλαη εθείλνη/-εο πνπ ζα θιεζνχλ 

λα αμηνινγήζνπλ ηφζν ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη δελ ζα επηζπκνχζαλ θάηη ηέηνην, ελψ θαηά δήισζή 

ηνπο δελ ζα είραλ πξφβιεκα λα αμηνινγεζνχλ. Δδψ πξνθχπηεη έλα παξάδνμν. Σίζεληαη 

ππέξ ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ή φπσο αιιηψο ην νλνκάδνπλ, αιιά νη ίδηνη/-εο δελ 

ζέινπλ λα είλαη απηνί/-έο πνπ ζα ην πξάμνπλ, αλαζέηνληαο ζε ππεξθείκελε αξρή απηή 

ηε δηαδηθαζία. Σν παξάδνμν έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη φηαλ εθαξκφζηεθε έλα ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο κε θνξέα πινπνίεζεο κία θξαηηθή ππεξεζία, κία αλεμάξηεηε αξρή ηελ 

ΑΓΗΠΠΓΔ, ππήξμαλ ζθνδξέο αληηδξάζεηο θαη θαηά δεχηεξν ζε έλα απηφλνκν πιαίζην 

ην θξάηνο ζα κεηαβηβάζεη εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο, κε ηελ αμηνιφγεζε λα είλαη ίζσο 

κία απφ απηέο, γηα λα κεηξηαζηνχλ νη αληηδξάζεηο.  

Δίηε ην επηζπκνχλ, είηε φρη, νη ζρνιηθνί εγέηεο ησλ απηφλνκσλ ζρνιείσλ ζα πξέ-

πεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην θαζεθνληνιφγηφ ηνπο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ εθ-

παηδεπηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ νπνίσλ είλαη δηνηθεηηθνί πξντζηά-

κελνη θαη παηδαγσγηθνί θαζνδεγεηέο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο πξννπηηθήο θάλεη 

πνιινχο/-έο λα αλαδεηθλχνπλ ηελ εζηθή θαη ην αίζζεκα δηθαίνπ σο έλα απφ ηα βαζηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ. Θεσξνχλ φηη ε αθεξαηφηεηα ηνπ 

ραξαθηήξα, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε αηαιάληεπηε ζηάζε είλαη πξνζφλ γηα απηφλ/-ήλ πνπ 

ζα δηεθδηθήζεη ζέζε επζχλεο ζην απηφλνκν ζρνιείν, γηαηί φπσο αλέθεξε έλα δηεπζπ-

ληήο ε αλζξσπηά «κπνξεί λα βειηηψζεη αθφκε θαη ζθιεξά ζπζηήκαηα», αλαγλσξίδν-

ληαο ηαπηφρξνλα φηη ηα θαζεζηψηα ζρνιηθήο απηνλνκίαο δηαθξίλνληαη γηα ηε ζθιεξφ-

ηεηά ηνπο. 

Καη ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ζε πνιιά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε 

ησλ ζρνιείσλ, πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ε αλάγθε επηκφξθσζήο ηνπο, φπσο νη πξνηά-

ζεηο ησλ ελ Διιάδη επηηξνπψλ θαη νη εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ επηζεκαίλνπλ (ΟΟΑ, 

2011,OECD,2017,OECD,2018). Οη δηεπζπληέο/-ληξηεο ηεο έξεπλαο δελ εζηίαζαλ ζηελ 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, παξφηη αλαγλσξίδνπλ φηη ην ζχζηεκα 

επηινγήο ζρνιηθψλ ζηειερψλ ζα έπξεπε λα ιακβάλεη πεξηζζφηεξν ππφςε ζπνπδέο θαη 

εκπεηξία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ επηκφξθσζε είλαη ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο έλα 

απφ ηα πξψηα βήκαηα ζηνλ δξφκν πξνο ηελ ζρνιηθή απηνλνκία. Ακέζσο κεηά έξρεηαη ε 

ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο ηξφπνλ 

ηηλά γηα ηε κεηάβαζε ζην λέν ηνπίν. Ζ εκπεηξία απφ ηελ Κχπξν – κηα ρψξα κε αληί-

ζηνηρα κε ηα δηθά καο επίπεδα απηνλνκίαο – έδεημε φηη εθεί πξνσζείηαη ε ζρνιηθή απην-

λνκία ρσξίο πηινηηθή εθαξκνγή ή δηαβνχιεπζε θαη ρσξίο λα ηελ επηδεηνχλ ηα ζρνιεία 

θαη θάηη αλάινγν πξνθαλψο επηζπκνχλ λα πξνιεθζεί ζην ειιεληθφ ζπγθείκελν 

(Brauckmann&Schwarz,2014,Nicolaidou Solomou&Pashiardis,2015). 

Ζ ελεκέξσζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα αξθεηνχο ιφγνπο. Αξρηθά, αλαγλσξίδεηαη 

φηη ππάξρεη γεληθεπκέλε αληίδξαζε ζηελ αιιαγή, θπξίσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηδηαίηεξα απφ απηνχο κε κεγάιε ειηθία, αθφκε θαη ζε αλεπαίζζεηα δεηήκαηα, ήζζνλνο 

ζεκαζίαο, πφζσ δε κάιινλ ζε κία ηέηνηα «θνζκνγνληθή» αιιαγή φπσο ε κεηάβαζε ζην 

απηφλνκν ζχζηεκα δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ. Ζ κεγάιε ειηθία δε ζπλάδεη κε σξηκφηε-

ηα, ζχκθσλα κε ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/-εο πνπ ζεσξνχλ αλέηνηκνπο θαη αλψξηκνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα αλαιάβνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ηα ζρνιεία δε ζα κπνξέζνπλ λα δηα-

ρεηξηζηνχλ ην βάξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ην ρακειφ 

επίπεδν επαγγεικαηηζκνχ πνπ επηδεηθλχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Απφ ηα ιεγφκελα ησλ 

εξσηεζέλησλ αλαθχπηεη έλα ζνβαξφ έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Καη νη ίδηνη θάλνπλ κλεία ζε απηφ, αιιά πξνηάζζνπλ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηεο 

θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε. Σειηθά θαίλεηαη φηη ππάξρεη γεληθφ-

ηεξν πξφβιεκα κε ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Απηφ ίζσο απνδίδεηαη ζηε λννηξνπία ή ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε, φπσο δηακνξ-

θψζεθε ηα ρξφληα ηεο ρξεκαην – νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε θαηλφκελα θνηλσληθνχ απην-

καηηζκνχ θαη επίξξηςε επζπλψλ λα θπξηαξρνχλ ζηνλ δεκφζην βίν. Θέηνληαο φκσο ηνπο 

ίδηνπο/-εο ζε ξφιν παξαηεξεηή θαη ζρνιηαζηή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, δελ πξφ-

θεηηαη λα αιιάμεη ηίπνηε, λα εκπεδσζεί κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο 

πνπ ζα ήηαλ ηα πξψηα βήκαηα πξνο κία αιιαγή, κία βειηίσζε. Πψο ζα νδεγήζεη ην απ-

ηφλνκν ζρνιείν ζε κία θαιχηεξε θνηλσλία, κε ελεξγνχο θαη ζθεπηφκελνπο πνιίηεο φηαλ 

νη ππεχζπλνη/-εο γηα ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ εκπηζηεχνληαη θαη δελ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ/-ηξηψλ;  

Πψο ζα θαηαζηεί ην απηφλνκν ζρνιείν πξαγκαηηθά αλνηθηφ, φπσο πνιινί/-έο πη-

ζηεχνπλ φηη είλαη; Ζ κεγάιε παξαλφεζε ήηαλ ε ζχλδεζε ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ κε ην 

αλνηθηφ ζρνιείν. Αλνηθηφ ζρνιείν, κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ελεκέξσζε φρη 

κφλν γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα, αιιά θαη γηα θνηλσληθά δεηήκαηα, έλα ζρνιείν πνπ επη-

ιέγεη ηνλ δξφκν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απνδνρήο θαη φρη ηεο ππεξνςίαο, ηεο απζεληί-

αο θαη ησλ απνθιεηζκψλ. Μφλν αλνηθηφ δελ είλαη ην ζρνιείν πνπ δέρεηαη καζεηέο/-

ηξηεο κε εθπαηδεπηηθά θνππφληα, αληαγσλίδεηαη κε άιια γηα λα ηνπο/-ηηο πξνζειθχζεη, 

απνθιείεη παηδηά κε γλσζηηθά, ηαμηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, αλαδεηά 

ρνξεγνχο. Ζ εκπεηξία απφ ηηο ρψξεο πνπ εθάξκνζαλ ηε ζρνιηθή απηνλνκία δείρλεη φηη 

ηα απηφλνκα ζρνιεία πεξηραξαθψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ φπσο νη εηαηξίεο, αληαγσλη-

ζηηθά, κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο απέρνληαο απφ απηφ πνπ 

νη πεξηζζφηεξνη/-εο εξσηεζέληεο ζεσξνχλ αλνηθηφ ζρνιείν. 

Ο βαζκφο παξεξκελείαο ηεο έλλνηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ αληηθαηνπηξίδεηαη 

θαη ζηελ αληίδξαζή ηνπο, φηαλ ν εξεπλεηήο αλέθεξε ηα θνηλά, ππξεληθά, εζληθά αλαιπ-

ηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πηνζεηνχλ νη ρψξεο κε απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, επνπηείαο, αμηνιφγεζεο θαη ινγνδν-

ζίαο. Αλ ζηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο είραλ πξνζάςεη ηελ απφιπηε ειεπζεξία απάληεζε 

ηνπο δίλεη ν Έιιελαο δηαλννχκελνο Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο ν νπνίνο νξίδεη ηελ «απην-

λνκία σο ηελ αιεζηλή ειεπζεξία, κηα ειεπζεξία φκσο πνπ δε ζπλίζηαηαη ζε πξάμεηο αθα-

ηαλφεηεο, αλεμέιεγθηεο ή ρσξίο θίλεηξα, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δηαχγεηα απέλαληη ζε απηφ 

πνπ ζθεθηφκαζηε θαη πξάηηνπκε.» (Καζηνξηάδεο ζηo Κηνππθηνιήο, Α.,2015) θαη ν Isaiah 

Berlin : « Η ειεπζεξία είλαη ππαθνή, αιιά ππαθνή ζε λφκνπο πνπ ζεζπίζακε ζηνπο εαπ-

ηνχο καο». Γηα λα θαηαιήμεη ζπλδένληαο ηελ ειεπζεξία κε ηελ απηνλνκία ιέγνληαο φηη 

«ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ε ειεπζεξία ζπκπίπηεη κε ην λφκν: ε απηνλνκία κε ηελ εμνπζί-

α.» (Berlin,1969,p.129,p.136). 
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Οη πεξηζζφηεξνη/-εο αληηιακβάλνληαη ηελ απηνλνκία ζε απηή ηεο ηε δηάζηαζε, 

θαζψο αλαγλσξίδνπλ φηη ε απφηνκε κεηάβαζε, ε απξνεηνίκαζηε αιιαγή, εθηφο απφ 

αηθληδηαζκφ ζα πξνθαιέζεη κπάραιν, ράνο, αλαξρία θαη ζα εκθαληζηνχλ θαηλφκελα 

αζπδνζίαο. Γηα απηφ πξνηείλνπλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε 

θαη πξνθξίλνπλ κία ζηαδηαθή εθαξκνγή, κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, πνπ παξεκπηπηφ-

λησο γίλνληαη θαη κε ηνλ λφκν 4547/2018, πνπ απνθεληξψλεη ηηο Γνκέο, επηθνξηίδεη ηα 

ζρνιεία κε ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε καζεζηαθψλ δπζθν-

ιηψλ θαη άιισλ handicaps. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, ζηαδηαθήο εθαξκνγήο, θαη ζε κία 

κνξθή απηνλνκίαο πνπ δελ ζα είλαη πιήξεο ή απφιπηε θαη πνπ άιινη/-εο ραξαθηεξί-

δνπλ κεξηθή, νη πεξηζζφηεξνη/-εο είλαη δηαηεζεηκέλνη/-εο λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε επζχλεο.  

Σν θίλεηξφ ηνπο είλαη θπξίσο ε δηάζεζή ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή κεηά-

βαζε ζην λέν πιαίζην, ζηελ απνηξνπή ηεο εηζφδνπ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ απφ ηνλ 

ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα δηνηθεηηθά ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ ηνπνζέηεζε ζην θέληξνπ 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ησλ 

γνληψλ ηνπο. Κάπνηνη/-εο ζα επηζπκνχζαλ βέβαηα πξηλ εκπιαθνχλ πξνζσπηθά κε ηε 

δηνίθεζε ησλ απηφλνκσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, λα ηεξεζνχλ θάπνηνη θαλφλεο θαη λα ε-

μαζθαιηζηνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ήδε αλαθέξζεθαλ (ελεκέξσζε, επηκφξθσ-

ζε, θεληξηθφο ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ ζε βαζηθέο παξακέηξνπο) Τπάξ-

ρνπλ θαη εθείλνη/-εο πνπ πην ζπλεηδεηνπνηεκέλα θαη παξαδερφκελνη ηφζν φηη ζε κία πε-

ξίπησζε λνκνζέηεζεο θαη θαζηέξσζεο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, νη δπλαηφηεηεο πα-

ξέκβαζήο ηνπο απφ ηε ζέζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/-ληξηαο θαη άκβιπλζεο ησλ αξλεηηθψλ 

επαθφινπζψλ ηεο είλαη κεδακηλέο, φζν θαη φηη ε πξνζσπηθή ηνπο δηαδξνκή δελ ζπκβα-

δίδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ, απεξίθξαζηα δήισζαλ αξλεηηθνί/-εο ζην ελδερφκελν 

δηεθδίθεζεο κηαο ζέζεο επζχλεο.  

Ζ αληηκεηψπηζε κηαο ζέζεο επζχλεο ζην απηφλνκν ζρνιείν σο πξφθιεζε, έθαλε 

εληχπσζε ζηνλ εξεπλεηή. Αθνχγεηαη ελδηαθέξνλ θάπνηνο/-α λα εθθηλά κηα δηαδηθαζία 

αλακέηξεζεο, αιιά φηαλ ζε απηή ζπκκεηέρνπλ ηφζν πνιινί/-έο άιινη/-εο, θαη δηαθπ-

βεχεηαη ην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζσπηθά ζηνηρήκαηα θαιφ είλαη λα 

απνθεχγνληαη. Βέβαηα αληίζηνηρν ηχπν ζρνιηθψλ εγεηψλ εληφπηζαλ θαη νη Brauckmann 

&Schwarz(2014,ζ.14), ζε έξεπλά ηνπο ζηελ Κχπξν, νλνκάδνληάο ηνπο challengers, κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε απηά ησλ αληίζηνηρσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. «Οη δηεπζπ-

ληέο ζρνιείσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιά ηαπηφρξνλα αληηιακβάλνληαη έλα δίιεκκα ζηνλ ξφιν ηνπο 

θαη παξαηεξνχλ έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο. Γελ αηζζάλνληαη αχμεζε ηεο πίεζεο πνπ πξν-

θαιείηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ θαη δελ δηαθξίλνπλ απνηειέζκαηα ηεο 
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απνθέληξσζεο ζην ζρνιηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θιίκα. Χο εθ ηνχηνπ, ζηέθνληαη απηνθξηηηθά 

σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδνληαη ηα φπνηα κέηξα απνθέληξσζεο, αιιά επίζεο 

αηζζάλνληαη φηη νη ίδηνη/-εο θηλνχληαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε, αλ θαη δελ έρνπλ θαηαθέξεη 

πξνο ψξαο λα θάλνπλ ζπλαδέιθνπο θαη καζεηέο λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο απφπεη-

ξεο απνθέληξσζεο.»  

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαπίζησζε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ αλάιπζή ηνπο είλαη 

φηη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο, ελψ αληηιακβάλνληαη ηελ επεξρφκελε αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

δελ θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα απεκπνιήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα είλαη πξσηίζησο 

δάζθαινη/-εο. Απηή ηε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο ππεξζεκαηίδνπλ θαη κε άμνλα απηήλ 

ζθνπεχνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην πνπ ζέιεη ηα ζρνιεία απηφλνκα. Γελ πηνζε-

ηνχλ ηελ νξνινγία θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο, δελ εζηηάδνπλ ζηα ζρνιηθά απνηειέ-

ζκαηα, πξνηάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα θαηαζηεί απηή 

κνριφο άξζεο ησλ αληζνηήησλ θαη φρη πεδίν αληαγσληζκψλ θαη απνθιεηζκψλ. Απηή 

ηνπο ε ζηάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ην θάξκαθν γηα ην κηθξφβην ηεο GERM (Global 

Education Reform Movement) θαη ηα ζπκπηψκαηά ηνπ : ηελ επηβνιή επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ (κεηαμχ καζεηψλ/-

ηξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιείσλ, ηελ εκπέδσζε θνπιηνχξαο ειέγρνπ θαη ινγνδνζί-

αο, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε κέζσ ηεο «επηινγήο ζρνιείνπ», ηελ αληηκεηψπηζε καζε-

ηψλ/-ηξηψλ θαη γνλέσλ σο θαηαλαισηέο ζε κηα αγνξά εθπαίδεπζεο, ηε κεηαηξνπή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε έλαλ ηνκέα ππεξεζηψλ, αλνηθηφ ζην εκπφξην θαη ηνπο επελδπηέο θαη ζε 

κία επθαηξηαθή επέλδπζε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (δειαδή 

ελφο ζηελά εθπαηδεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) ζε αληίζεζε κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ θαινχ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Sahlberg,2012). 

Αληίζεηα νη εξσηψκελνη/-εο δηεπζπληέο/-ληξηεο επηζπκνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, εληζρχνληαο ηνλ δεκφζην θαη 

εμηζνξξνπεηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη απμάλνληαο ηελ δηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα. ε 

απηφ ην ζεκείν ζπκθσλνχλ κε ηνλ Bush, ν νπνίνο θαηαιήγεη φηη «ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη εζηηάδε-

ηαη ζηελ κάζεζε ζηελ ηάμε, παξά λα δείρλεη εκκνλή ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηε δηα-

ρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ» (Bush,2008,ζ.285 ). 

Καηά ηελ πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηνπ πξνθίι ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ηεο 

απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη εξσηψκελνη εζηίαζαλ ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλα-

γλσξίδνπλ θαη ζηνλ/ζηελ ζεκεξηλφ δηεπζπληή/-ληξηα. Έηζη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα έρεη 

φξακα, λα εκπλέεη, λα είλαη κέληνξαο, εκςπρσηήο, θαηλνηφκνο, εξγαηηθφο, ππεχζπλνο, 



166 
 

λα είλαη θαηαξηηζκέλνο αιιά θαη λα ελεκεξψλεηαη, λα δείρλεη ζπλαδειθηθφηεηα, λα 

πξνσζεί ηελ αιιαγή θαη λα ειίζζεηαη. ια ζηνηρεία κε ζεηηθφ αληίθηππν. Σν ζηνηρείν 

ηεο ζπλαδειθηθφηεηαο ππήξμαλ αξθεηνί πνπ δελ ην ζεψξεζαλ απαξαίηεην απφ ηε ζηηγ-

κή πνπ, φπσο ππνζηήξημαλ, ε ζρέζε δηεπζπληή/-ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθνχ ζα απνθηήζεη 

άιιε δπλακηθή, πεξηζζφηεξν πξντζηακέλνπ – ππαιιήινπ. Σε δπλαηφηεηα λα ειίζζεηαη 

πνπ αλέθεξαλ αξθεηνί, ζα ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηφζν ζην ζεκεξηλφ φζν θαη ζην απηφ-

λνκν ζρνιείν, ζην πιαίζην φκσο ηεο απηνλνκίαο ζα ήηαλ πην ρξήζηκε σο ζηνηρείν ελφο 

θαινχ manager πνπ πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο ηνπ. 

Βέβαηα νη πεξηζζφηεξνη/-εο αλέθεξαλ πσο ηα απηφλνκα ζρνιεία ρξεηάδνληαη εγέ-

ηεο θαη φρη managers φπσο ηα απηφλνκα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο ειάρηζηνη ε-

ξσηεζέληεο πξνρψξεζαλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ/ηεο ζεκεξηλνχ/-εο δηεπζπληή/-ληξηαο 

απφ ηνλ εγέηε πνπ έρεη αλάγθε ην απηφλνκν ζρνιείν. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη 

θάπνηνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ αληηιακβάλνληαη πσο ν ξφινο ησλ δηεπζπληψλ/-

ληξηψλ ζην απηφλνκν ζρνιείν ζα είλαη δηαθνξεηηθφο, δελ εζηηάδνπλ ζηα ζηνηρεία πνπ 

ζα απαηηνχλ ηα λέα ηνπ/ηεο θαζήθνληα, αιιά επηκέλνπλ φηη νη δηεπζπληέο/-ληξηεο ησλ 

ζεκεξηλψλ ζρνιείσλ ζα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθνί/-εο ρσξίο λα αλαπηχμνπλ επηπιέ-

νλ δεμηφηεηεο. Ζ απάληεζε δίλεηαη απφ έλαλ δηεπζπληή ν νπνίνο επηζεκαίλεη πσο «φ-

πνηνο/-α ληψζεη άλεηα ζην ζπγθεληξσηηθφ ζρνιείν δελ κπνξεί λα είλαη δηεπζπληήο/-ληξηα 

ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ» ζπκθσλψληαο ζηελ νπζία κε ηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ πνπ π-

πνζηήξηδαλ φηη «Οη αιιαγέο ζηε δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα κεηαβάινπλ 

ζεκαληηθά ηνπο ξφινπο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ» (ΟΟΑ,2011,ζ.27) 

ηνπο/ζηηο πεξηζζφηεξνπο/εο πνπ βιέπνπλ κία δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην ξφιν 

ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ θαη ζε απηφλ ηνπ εγέηε ηνπ απηφλν-

κνπ ζρνιείνπ, ν κεγαιχηεξνο πξνβιεκαηηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηξεηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο ηνπο/ηηο αλαηεζνχλ. Δίλαη ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο – αμηνπνίεζεο ηνπ πξν-

ζσπηθνχ, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ θαη ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο δηα-

ρείξηζεο. Σν ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ πξν-

θαινχζε ην κέγηζην βαζκφ άγρνπο θαη ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηα ζρνιεία ηεο Κχ-

πξνπ, φηαλ απηά έπξεπε λα δηεπζεηεζνχλ ρσξίο πξφηεξε επηκφξθσζε, ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε (Nicolaidou Solomou&Pashiardis,2015,ζ.12) 

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν/ε δηεπζπληήο/-ληξηα ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ θαη απηφο/-

ή ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ δελ έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ή έρνπλ, θνηλή είλαη ε δηαπί-

ζησζε ησλ εξσηεζέλησλ φηη απηφ πνπ ζίγνπξα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζην έξγν ηνπ/ηεο είλαη ε επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα ή ράξηζκα. Καη απηφ είηε πξνζεγγη-

ζηεί απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ παηδαγσγνχ, θαζνδεγεηή, επηκνξθσηή, εκπλεπζηή θαη 
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νξακαηηζηή εγέηε ηνπ ζρνιείνπ, είηε αμηνπνηεζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, «πσιεηή», δηεπ-

ζχλνληα ζχκβνπιν, manager, δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη εθπαη-

δεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Σέινο, άμην ζρνιηαζκνχ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη αλεμαξηήησο θχινπ νη εξσηψκε-

λνη/-εο φηαλ αλαθεξφηαλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ην αξ-

ζεληθφ πξφζσπν. Δπίζεο εληχπσζε ζηνλ εξεπλεηή πξνθάιεζε ε ζπρλή ρξήζε ηνπ α΄ 

εληθνχ πξνζψπνπ αθφκα θαη φηαλ ε εξψηεζε δελ ήηαλ πξνζσπηθή θαη δελ απαηηνχζε ηε 

ρξήζε ηνπ. πρλφηεξε ήηαλ ε ηαχηηζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ξήκαηνο κε ηηο δξάζεηο θαη 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Οινθιεξψλνληαο, ζα έπξεπε λα αλαθεξζεί φηη ζε πνιιέο 

ζηηγκέο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν εξεπλεηήο εηζέπξαηηε κία έληνλε ζπκκεηνρή ησλ εξσηε-

ζέλησλ ζηε ζπδήηεζε, φηαλ απηή εθηπιηζζφηαλ γχξσ απφ ζέκαηα πνπ ηνπο/ηηο απαζρν-

ινχζαλ ηδηαίηεξα ηε ρξνληθή ζηηγκή ιήςεο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Φαηλφηαλ φηη είραλ ηελ 

αλάγθε λα εμσηεξηθεχζνπλ απηήλ ηελ έληαζε θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο απφ ηα 

δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδαλ, είηε απηά είραλ λα θάλνπλ κε 

ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο/-ηζζεο, είηε κε ηνπο γνλείο, είηε κε άιινπο θνξείο πνπ εκπιέθν-

ληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ. Ζ ζπλέληεπμε απηή 

είρε γηα θάπνηνπο/-εο ιπηξσηηθφ θαη αλαθνπθηζηηθφ ραξαθηήξα. 

5.6.  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο  

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε απφςεηο δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληξηψλ Γεκνηηθψλ ρν-

ιείσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζην ζέκα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο. Δθ ησλ πξαγκά-

ησλ ην ζέκα εμαθηηλψλεηαη ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ πεξηθιείεη ν φξνο εθπαίδεπζε, απφ 

ηε δηνίθεζε σο ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, ηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε φινπο ηνπο ε-

κπιεθφκελνπο, θνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε. Ο ζνβαξφο πεξην-

ξηζκφο πνπ πξνέθπςε ήηαλ ην πιήζνο ησλ δεηεκάησλ πνπ θιήζεθε ν εξεπλεηήο θαη νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ, πιήζνο πνπ δελ επέηξεπε ηελ ζε βάζνο δηε-

ξεχλεζε φισλ ησλ δεηεκάησλ κέζα ζην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί κία ζπ-

λέληεπμε.  

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ήηαλ ν γεσγξαθηθφο, αθνχ δεηήζεθε ε άπνςε δηεπζπ-

ληψλ θαη δηεπζπληξηψλ κφλν απφ ηελ Γπηηθή Θεζζαινλίθε. Τπήξμε πεξηνξηζκφο θαη σο 

πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, θαζψο νη δηεπζπληέο/-ληξηεο ηεο έξεπλαο δηνηθνχλ κφλν 

Γεκνηηθά ρνιεία ηεο πεξηνρήο. Σέινο ζε έλα ηφζν κεγάιν δήηεκα πνπ επεξεάδεη ην 

ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο σο ζεζκφ θαη σο ιεηηνπξγία, πεξηνξηζκφο ζεσξείηαη ην γεγν-

λφο φηη δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα θαη άιια ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο 

Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ, Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο θαη πληνληζηέο Δθπαίδεπζεο, 
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εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη εθπξφζσπνη ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνί-

θεζεο.  

Δθ ησλ πεξηνξηζκψλ αλαδχνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο ζπλέρηζεο ηεο έξεπλαο. Αλ 

επηζπκνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο πνπ θαζηζηά 

ηα ζρνιεία απηφλνκα θαη ππεχζπλα, ζα πξέπεη λα ξσηεζνχλ φινη νη εκπιεθφκελνη. Γη-

επζπληέο/-ληξηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, δάζθαινη/-εο, θαζεγε-

ηέο/-ηξηεο, γνλείο, καζεηέο/-ηξηεο (ηεο Β΄ζκηαο εθπαίδεπζεο) αιιά θαη εθπξφζσπνη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζπιινγήο, αλάιπζεο, επεμεξγαζίαο θαη 

εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ εξσηψκελσλ, 

κπνξεί λα επηιεγεί έλαο ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο έξεπλαο, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

πνηνηηθήο κε ζηνρεπκέλεο ζπλεληεχμεηο. 

Ωο πξνο ηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη, πξηλ απφ ν-

πνηαδήπνηε απφπεηξα κεηάβαζεο ζηε ζρνιηθή απηνλνκία, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρν-

ιαζηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ζα ιάβεη ππφςε ηελ εκπεηξία εθαξκνγήο ζην εμσηεξηθφ θαη 

ελδειερήο θαη εμνλησηηθή δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Σα βήκαηα πνπ 

ζα γίλνπλ λα είλαη πξνζεθηηθά θαη ρσξίο ηε βία ηεο άκεζεο εθαξκνγήο, κε ζπλερή αλα-

ηξνθνδνηηθή δηάζεζε θαη επαλέιεγρν. Δθ ησλ σλ νπθ άλεπ ζεσξείηαη ε ζπλερήο πα-

ξνπζία ηνπ θξάηνπο, σο επφπηε κε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ 

απνθιίζεσλ απφ έλα ζεζπηζκέλν, ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην απηνλνκίαο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ζεσξείηαη ε επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε ελίζρπζε 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο, θπξίσο απηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε θαη εγεζία 

ησλ απηφλνκσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Ζ πξφηα-

ζε δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ/ηελ δηεπζπληή/-ληξηα θαη 

ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, εθπξνζψπνπο 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ Γήκσλ κε ζπκβνπιεπηηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ ξφιν θαη ην Κξάηνο 

είηε κε ηε κνξθή ησλ Πεξηθεξεηψλ, είηε κε ηε κνξθή ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Τπεξε-

ζηψλ ηνπ, ζε επνπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν. Ωο πξνο ηα πεδία πνπ δχλαληαη λα απν-

ηειέζνπλ αληηθείκελν πξνο απηνλφκεζε, πξνηείλεηαη θπξίσο ε δηακφξθσζε – αλακφξ-

θσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα λα ζπλαληήζνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ θαη άιινπ πξν-

ζσπηθνχ λα γίλεηαη απφ ηα απηφλνκα ζρνιεία, αιιά κε θξηηήξηα θεληξηθά θαζνξηζκέλα. 

Σέινο πξνηείλεηαη ε επηινγή ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ λα γίλεηαη κεηά απφ νιφπιεπξε εμέ-

ηαζε ησλ ππνςήθησλ θαη αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα ηνπο/ηηο θα-

ηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθνχο/-έο ζηα λέα ηνπο θαζήθνληα. 
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Δπίινγνο 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα ιεθζεί ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ/-ληξηψλ δεκν-

ηηθψλ ζρνιείσλ γηα ηε ζρνιηθή απηνλνκία, έλα ζέκα πνπ ελψ ζπδεηείηαη ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν θαη απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ν εθπαηδεπηηθφο θφ-

ζκνο είηε ην αγλνεί, είηε ην απσζεί, επρφκελνο φηη δελ ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ ειιεληθή 

πνιηηεία.  

Απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, απνδείρζεθε φηη ελψ νη εξσηεζέληεο γλψξηδαλ 

αθξνζηγψο ην δήηεκα, ην είραλ ζπδεηήζεη κε ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη είραλ κία αλνιν-

θιήξσηε εηθφλα ηνπ, εζηίαδαλ ζηε ζεηηθή πιεπξά ηεο έλλνηαο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο 

θαη αγλννχζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο. ε πνιιά ζεκεία νη α-

πφςεηο ηνπο έθαλαλ εληχπσζε ζηνλ εξεπλεηή, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηαπηηδφηαλ 

κε ηα επξήκαηα θαη ηα δεδνκέλα ηεο Βηβιηνγξαθίαο. Ζ ζπδήηεζε καδί ηνπο, φπσο νκν-

ιφγεζαλ, ήηαλ δηαθσηηζηηθή, θαζψο εληφπηζαλ θαη πεδία ζηα νπνία κέζσ ηεο απηνλν-

κίαο, ε εθπαίδεπζε ελδέρεηαη λα απνθιίλεη απφ ζθνπνχο φπσο ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

ε ηζφηεηα θαη ε δεκνθξαηία θαη λα κεηαηξέςεη ηελ παηδεία ζε νηνλεί αγνξά. Δπηζεκάλ-

ζεθαλ φκσο θαη πεδία ζηα νπνία ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα αξζξψζνπλ απηφλνκν ιφγν θαη 

λα δηαγξάςνπλ απηνηειή πνξεία, φπσο ε αλακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζε αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο καζεηψλ/-ηξηψλ, ε νηθνλνκηθή δηαρεί-

ξηζε θαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. ια φκσο, θάησ απφ ηελ επίβιεςε – επνπηεία ελφο 

ππεξθείκελνπ θνξέα, κε θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαη ηελ επηθφξηηζε λα απνηηκά θαη λα αμη-

νινγεί δνκέο θαη πξφζσπα, πξαθηηθέο θαη απνηειέζκαηα.  

Σνλίζζεθαλ απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/-εο ηα ζεκεία εθείλα πνπ εκπνδίδνπλ ή 

θαζπζηεξνχλ ηε κεηάβαζε ζε θαζεζηψο ζρνιηθήο απηνλνκίαο, φπσο ε λννηξνπία ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε πνηφηεηα θαη ε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο 

θαη ε ειιηπήο γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο. Πξψηε ζέζε ζηηο πξνηάζεηο ηνπο θαηέρεη ε αλά-

γθε επηκφξθσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ/-

ηξηψλ. Οη ίδηνη/-εο παξφηη αληηιακβάλνληαη φηη ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο ζα είλαη ηέηνην 

πνπ ζα επεξεάζεη ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη, δειψλνπλ έηνηκνη/-εο λα α-

λαιάβνπλ ηελ «πξφθιεζε» θαη λα δηεθδηθήζνπλ εθ λένπ ζέζε ζρνιηθνχ εγέηε ζηα απ-

ηφλνκα ζρνιεία, έρνληαο σο εθφδην ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο δεηλφηεηα.  

ην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ, φηη αθφκε θαη λα 

ζεζκνζεηεζεί θαη λνκνζεηεζεί, ε απνδνρή θαη ε πηνζέηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφ-

ζκν ζα θξίλεη ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψ-

ζεσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί φπνπ εθαξκφζηεθε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο, ηελ ηζφηεηα θαη ηε δεκνθξαηία. 
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Παξάξηεκα 

Α. Δλεκεξσηηθό θπιιάδην πξνο εξσηώκελνπο/-εο 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ,  

ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ  

“ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ  

ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ” 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ :  

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ 
 

 

Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο –  

Σαπηφηεηα ηεο έξεπλαο 

 

Αμηφηηκε Κε Γηεπζπληή – Κα Γηεπζχληξηα 

 

 Ζ έξεπλα ζηελ νπνία θαιείζηε λα ζπκβάιεηε κε ηελ θαηάζεζε ησλ απφςεψλ 

ζαο, εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ Δξγαζίαο ζην Πξφγξακκα Μεηα-

πηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηελ θα-

ηεχζπλζε «Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία» κε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ Κα 

Βαζηιηθή Καξαβάθνπ. Ο ηίηινο ηεο είλαη «Απφ ην ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ειιελη-

θνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρνιηθή Απηνλνκία – Απφςεηο θαη Θέζεηο Γηεπζπ-

ληψλ/-ληξηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο» θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα 

δψζεη ηνλ ιφγν θαη λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζην δήηεκα ηεο 

ρνιηθήο Απηνλνκίαο. Δπηπιένλ απνπεηξάηαη λα δηεξεπλήζεη ζηξεβιψζεηο θαη εκπφδηα 

πνπ πξνθαιεί ζην έξγν ηνπο ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

φπσο ηα έρεηε βηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ζαο. Αλαδεηά ηηο απφςεηο ζαο ζρε-

ηηθά κε ηελ απνθεληξσηηθή πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο, ηα πεδία εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο 

απηνλνκίαο, ηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ, ηηο επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο ζε 

παηδαγσγηθφ, νξγαλσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα έλα νδηθφ 

ράξηε πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία. Σέινο απνπεηξάηαη λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ηνπ/ 

ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ ζρνιείνπ θαη λα δηακνξθψζεη ηνλ λέν ηνπ/ηεο 

ξφιν ζην θαζεζηψο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο. 

 Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα αθνινπζήζεη ηηο επηηαγέο ηεο Θεκαηηθήο Αλά-

ιπζεο, θαη ζα ζηεξηρηεί ζηα βηψκαηα θαη ζηηο εκπεηξίεο ζαο απφ ηελ παξνχζα θαηά-

ζηαζε ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά ζα αθνπγθξαζηεί θαη ηηο 

ζθέςεηο θαη πξνζδνθίεο ζαο, ηηο αλεζπρίεο ή ηηο αληηξξήζεηο ζαο ζην ελδερφκελν πηνζέ-

ηεζεο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο σο κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Σν παξφλ ζεκείσκα απνηειεί αθελφο πεγή ελεκέξσζεο, θαη αθεηέξνπ απνζθν-

πεί λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζή ζαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. Θα ήζεια λα 

ζαο ελεκεξψζσ γηα ηελ απφιπηε ερεκχζεηα σο πξνο ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία. Ζ 

ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή θαη γίλεηαη θαη’ απφιπηα ειεχζεξν θαη 

δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Ζ δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο ζα ιάβεη ρψξα ζε ηφπν θαη ρξφλν ηεο 

επηινγήο ζαο. Ζ δηάξθεηα δελ ζα μεπεξάζεη ηα ζαξάληα πέληε ιεπηά. Δίζηε ειεχζεξνη/-

εο λα απαληήζεηε ζε φζεο εξσηήζεηο επηζπκείηε, λα αξλεζείηε ηελ απάληεζε ζε φπνηα 

εξψηεζε ζεσξείηε φηη ζαο πξνζβάιιεη, είλαη άζρεηε κε ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα ή ά-

πηεηαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαθφςεηε 

ηε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο θαη λα επαλέιζεηε φηαλ εζείο ην επηζπκείηε. Θα έρεηε πξφ-
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ζβαζε ηφζν ζην ερεηηθφ ληνθνπκέλην φζν θαη ζην απνκαγλεηνθσλεζέλ αξρείν αλ ην 

δεηήζεηε, θαζψο επίζεο θαη ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

 Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή δηεπθξίληζε κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε ζηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ : dm………….@gmail.com ή ζην ηειέθσλν 

694….224.  

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο 

Με εθηίκεζε  

Μαιακνχδεο Γεκήηξηνο, Γάζθαινο 

 

 

Βαζηθέο έλλνηεο έξεπλαο  

πγθεληξσηηζκόο (ζηελ εθπαίδεπζε) : Σξφπνο δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηή-

καηνο κε απζηεξή ηεξαξρηθή δνκή θαη θάζεηε κεηάζεζε επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ. 

Απνθέληξσζε (ζηελ εθπαίδεπζε) : Γηαδηθαζία αλάζεζεο, παξαρψξεζεο ή κεηαβίβα-

ζεο εμνπζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε θαηψηεξν επίπεδν δηνίθεζεο, πην θνληά ζηνλ ρψξν 

άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ή/θαη ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο. (Λατλάο 1993, Αλδξένπ 1996, Καηζαξφο 2008, Λπκπέξεο,2012) 

ρνιηθή απηνλνκία (ή απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ) : Μνξθή δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηη-

θνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε επζχλε ιήςεο απνθάζεσλ έρεη κεηαβηβαζηεί 

ζην ζρνιείν θαη ππεχζπλνο/-ε γηα ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ 

ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ν/ε Γηεπζπληήο/-ληξηα, 

κφλνο/-ε, κε ηε ζπκβνιή ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ή ελφο ρνιηθνχ πκβνπιίνπ ή 

Δπηηξνπήο. πλαληάηαη κε ηνλ αγγιηθφ φξν school based management. (Caldwell& 

Spinks,1988, Lindelow&Heynderickx 1989, Daun 2007, Caldwell 2014) 

Λνγνδνζία : Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, ην απηφλνκν ζρνιείν θαιείηαη λα αμηνινγήζεη 

θαη λα απνηηκήζεη ην έξγν ηνπ, βάζεη ηππνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ θαη λα γλσζηνπνηήζεη 

ηα πνξίζκαηα ζε εμσηεξηθφ αμηνινγεηή (κεκνλσκέλν άηνκν ή θνξέα) ε θάπνηεο πεξη-

πηψζεηο ηα πνξίζκαηα δεκνζηνπνηνχληαη. (World Bank 2002, Daun 2014, Dimitropou-

los and Kindi 2017) 
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Β. Οδεγόο πλέληεπμεο 

Θεκαηηθνί άμνλεο – Εξωηήζεηο 

α. Παξνύζα δνκή ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο  

1. Τηνζεηείηε ηελ άπνςε φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπγθεληξσηηθφ; 

Πνηα ε εκπεηξία ζαο απφ ηε δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο σο 

πξνο ην ζπγθεληξσηηθφ ή φρη ραξαθηήξα ηνπ (απφ φιεο ηηο ζέζεηο πνπ ην έρεηε ππε-

ξεηήζεη); Πνηεο ζηξεβιψζεηο δεκηνπξγεί, πνηα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα θαη ζε πνηνπο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο; 

(παηδαγσγηθά, νξγαλσηηθά, νηθνλνκηθά) 

2. Σν ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ληψζεηε φηη ζαο πεξηνξίδεη ή απνηειεί δίρηπ πξνζηαζίαο 

θαη ηαπηφρξνλα άιινζη ησλ αζθνχλησλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή; (Πξντζηακέλσλ, 

δηεπζπληψλ/-ληξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ);  

3. Πψο θξίλεηε ηηο κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο απνθέληξσζεο; Κηλνχληαη  ζηελ θαηεχ-

ζπλζε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο; Θεσξείηε φηη ήηαλ απαξαίηεηεο θαη φηη εμππεξε-

ηνχλ ηα αηηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ γηα πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή ή κφλν θάπνησλ ζπληερληψλ θαη ησλ ειίη; 

4. Πψο ηνπνζεηείζηε ζηηο πξνζέζεηο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο (ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο 

θαη αληηπνιίηεπζεο) θαη ηηο ζπκβνπιέο ησλ ππεξεζληθψλ θέληξσλ γηα ηελ επηινγή 

ηεο θαηεχζπλζεο πξνο ηε ζρνιηθή απηνλνκία;  

β. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή απηνλνκία 

5. Πνην ζεσξείηε φηη είλαη ην θαηάιιειν κνληέιν ζρνιηθήο απηνλνκίαο; Πνηεο δπλαηφ-

ηεηεο πηζηεχεηε φηη πξνζθέξεη ην απηφλνκν ζρνιείν θαη ζε πνηνπο ηνκείο;  

6. ε πνηα πεδία πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο απηνλν-

κίαο; (Γηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, επηινγή κεζνδνινγίαο, ηξφπνπ α-

μηνιφγεζεο καζεηψλ/-ηξηψλ, επηινγή εγρεηξηδίσλ, νξγαλσηηθά – δηνηθεηηθά ζέκαηα, 

ζέκαηα πξνζσπηθνχ, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε)  

7. Πφζε απηνλνκία ηειηθά κπνξεί λα αληέμεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πνην βάζνο 

ρξφλνπ θξίλεηαη αζθαιέο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν θαζεζηψο;  

8. Πνηα ηα νθέιε θαη πνηνη νη θίλδπλνη απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ απνθέληξσζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη δε ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο;  

9. Δμππεξεηνχληαη εμίζνπ θαιά ζε έλα πιαίζην ζρνιηθήο απηνλνκίαο νη ζθνπνί ηεο 

Δθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζφηεηα, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ άξζε 

ησλ απνθιεηζκψλ;  

10. Απνηηλάζζεη ην ζρνιείν πνπ «απηνλνκείηαη» ηελ θαηεγνξία ηνπ θνηλσληθνχ αλαπα-

ξαγσγηθνχ κεραληζκνχ ή πξνσζεί ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα;  

11. Γηαθπιάζζεηαη ν δεκφζηνο θαη εμηζνξξνπεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο; 

Πξνάγεη ηε δεκνθξαηία θαη επλνεί ηε ζπκκεηνρή κέζσ δηαδηθαζηψλ επηινγήο πνπ 

ζα επηθέξεη;  

12. ρεηίδεηαη ε ζρνιηθή απηνλνκία κε ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηα καζεζηαθά απνηειέζκα-

ηα θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή;  
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13. Δίλαη επθνιφηεξνο ν εληνπηζκφο ησλ κεηνλεθηνχλησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε έλα απηφ-

λνκν ζρνιείν θαη ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε; 

14. ρνιηθή απηνλνκία θαη ινγνδνζία ζπκπνξεχνληαη. Πψο ζαο θαίλεηαη ην ελδερφκελν 

εθαξκνγήο κεραληζκνχ επνπηείαο θαη ειέγρνπ, απζηεξφηεξεο αμηνιφγεζεο θαη ιν-

γνδνζίαο; 

γ. Τν πξνθίι ηνπ/ηεο Δηεπζπληή/-ληξηαο ζην πιαίζην ζρνιηθήο απηνλνκίαο θαη ν 

λένο ηνπ/ηεο ξόινο 

15. Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο ηνπ απηφλνκνπ 

ζρνιείνπ; Πψο αληηιακβάλεζηε ην λέν ξφιν ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/-ληξηαο ζην πιαίζην 

ζρνιηθήο απηνλνκίαο;  

16. Ση απφ ηα παξαθάησ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο : ε εθπαίδεπζε, ε επηκφξθσζε, ν αμηα-

θφο – εζηθφο θψδηθαο, ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, ην επηθνηλσληαθφ ράξηζκα; Πνην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα ζαο πηζηεχεηε φηη ζα ζαο θαηαζηήζεη απνηειεζκα-

ηηθνχο/-έο ζην λέν πιαίζην;  

17. Πνην απφ ηα θαζήθνληα – αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή/-ληξηαο ζαο πξνθαιεί κεγα-

ιχηεξν άγρνο; (νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ, ζρέζεηο κε θνξείο, 

γνλείο, θνηλσλία, δηαρείξηζε θξίζεσλ, παηδαγσγηθά δεηήκαηα) 

18. Θα δηεθδηθνχζαηε εθ λένπ ζέζε Γηεπζπληή/-ληξηαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιεία 

ζα ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο ζρνιηθήο απηνλνκίαο; 
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«Γειψλσ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα 

άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ 

θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:  

 

Μαλαμούδης Δημήτριος 


