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Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης», με κατεύθυνση 

την «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να 

διερευνηθεί η δυνατότητα ουσιαστικής συνεργασίας του δημόσιου δημοτικού σχολείου με 

τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), ως μέσο επέκτασης και 

βελτίωσης της ποιότητας του σύγχρονου σχολείου.

Σε πρώτη φάση η εργασία ασχολείται με τις έννοιες της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

όσον αφορά τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων και της κοινωνικής πολιτικής των 

ΟΤΑ σε θέματα κοινωνικής μέριμνας σε σχέση με τη συμβολή των Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικογένειας. Σε δεύτερη φάση η εργασία έχει 

ως σκοπό να αναδείξει τη σημαντικότητα του ρόλου του Ηγέτη Διευθυντή των ΚΔΑΠ 

στην επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία των δομών αυτών ώστε να αποτελέσουν μέσο

βελτίωσης της ποιότητας του σύγχρονου σχολείου.

Έπειτα ακολουθεί ποιοτική έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στους διευθυντές των 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης που συστεγάζονται με δημόσια σχολεία 

προκειμένου να καταγραφούν τα θετικά στοιχεία και οι αδυναμίες εφαρμογής του θεσμού 

των δημόσιων αυτών των δομών, καθώς και οι προτάσεις τους για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού. Επιπλέον, στόχος της εργασίας είναι να 

ανιχνεύσει τις αντιλήψεις, τις εμπειρίες και τις πρακτικές των διευθυντών των δομών 

αυτών ως προς την αποτελεσματική ηγεσία και κατά συνέπεια την αποτελεσματική και 

επιτυχή λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης.

Τέλος, καθώς η εργασία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας σειράς αλληλεπιδράσεων με 

διάφορα άτομα, τα οποία λειτούργησαν θετικά στην εξέλιξη και στην πορεία εκπόνησης 

αυτής της εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα χωριστά για τη βοήθεια και τη 

στήριξη που μου προσέφεραν. 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την αξιοσέβαστη καθηγήτριά μου Βασιλική 

Καραβάκου, η οποία αν και δεν βρίσκεται πια κοντά μας, με βοήθησε πάρα πολύ με την 

εμπειρία της και τις γνώσεις της. Σε δεύτερο χρόνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο 
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στιγμή και για τον χρόνο που μου αφιέρωσε ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία και να 

κλείσει ο κύκλος των μεταπτυχιακών μου υποχρεώσεων. 

Ευχαριστώ επίσης, όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι αφιέρωσαν 

τον πολύτιμο χρόνο τους για να μου δώσουν τις συνεντεύξεις, χωρίς την συμβολή των 

οποίων θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 
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Περίληψη

«Η Κοινωνική Πολιτική ως Μέσο Βελτίωσης της Ποιότητας του Σύγχρονου Σχολείου.

Ο Ρόλος του Ηγέτη  Διευθυντή στην Αποτελεσματική Λειτουργία                                              

των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.»

Οι αλλαγές στη δομή της σύγχρονης οικογένειας οδήγησαν στην ανάγκη για πιο ευέλικτες 

σχολικές δομές με διευρυμένο ωράριο και τη δημιουργία τμημάτων δημιουργικής 

απασχόλησης εντός των σχολείων. Η απάντηση για τη κάλυψη των παραπάνω αναγκών 

ήρθε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την ίδρυση των Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης. Όπως λοιπόν, σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό έτσι και στα ΚΔΑΠ, ο 

Διευθυντής πρέπει να είναι προικισμένος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και 

προσόντα καθώς αποτελεί βασικό συντελεστή αποτελεσματικότητας.

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τη δυνατότητα ουσιαστικής συνεργασίας 

του δημόσιου δημοτικού σχολείου με τις δομές των ΚΔΑΠ, ως μέσο επέκτασης και 

βελτίωσης της ποιότητας του σύγχρονου σχολείου. Η έρευνα που ακολούθησε βασίζεται σε 

τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: α) ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο διευθυντής

ενός ΚΔΑΠ και πως τα διαχειρίζεται, και ποια τα περιθώρια ανάπτυξης των ηγετικών 

ικανοτήτων του; β) ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενσωμάτωσης των ΚΔΑΠ 

στο σχολείο; γ) πως θα μπορούσε να ωφεληθεί η εκπαίδευση και η κοινωνία από την 

συνεργασία του δημόσιου σχολείου με το ΚΔΑΠ; ε) τι χρειάζεται να αλλάξει θεσμικά, 

οργανωτικά και λειτουργικά για να μπορέσει το ΚΔΑΠ να ενσωματωθεί στο σύγχρονο 

σχολείο; Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων, υλοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, με 

τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης σε δείγμα 12 διευθυντών ΚΔΑΠ στο Νομό 

Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη δομήθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες κατά τους οποίους οι 

διευθυντές απάντησαν ερωτήσεις σχετικά με α) τις συμπεριφορές, β) τις απόψεις, γ) τις 

αντιλήψεις και δ) τις προτάσεις τους σε ζητήματα που σχετίζονται με την ηγεσία, την 

λειτουργία των ΚΔΑΠ, τη συμβολή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη δυνατότητα 

ενσωμάτωσής τους στο σύγχρονο σχολείο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 

αναδεικνύεται συμπερασματικά ότι ο συγκεκριμένος θεσμός έχει εκπαιδευτικό και 

κοινωνικό χαρακτήρα ανεξάρτητα από την κοινωνική, οικονομική ή πολιτιστική 

προέλευση των μαθητών. Επίσης, είναι αντιληπτή από την κοινωνία η αναγκαιότητα 

ύπαρξης των ΚΔΑΠ και η στήριξή τους από κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς έτσι 
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ώστε τα ΚΔΑΠ να συνδράμουν στην λειτουργία ενός σύγχρονου αποτελεσματικού 

σχολείου. Τέλος, παρόλο που οι διευθυντές διαχωρίζουν την έννοια της ηγεσίας από τη 

λειτουργία της διοίκησης υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια ανάπτυξης των ηγετικών τους 

ικανοτήτων και ελλιπής ενημέρωση για προγράμματα που προάγουν την εκπαιδευτική 

ηγεσία.

Λέξεις Κλειδιά : εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνική πολιτική, ηγεσία, ηγέτης – διευθυντής, 

αποτελεσματικός διευθυντής, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σύγχρονο σχολείο
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Abstract

" Social Policy as a Mean of Improving the Quality of the Modern School.

The Role of the School Leader toward the Effective Function of

Creative Activity Centers."

The social changes in modern family ctreated the need for more flexible school structure 

with expanded hours of operation. The answer for the above need was offered by the Local 

Government, with the establishment of the Creative Activity Centers. As far as it concerns 

the School Leader, as in every educational institution, must be edowed with special 

characteristics and qualifications as he is the key factor of effectiveness.

The basic goal of the present research study is to examine the possibility of meaningfull 

collaboration of both Public Primary School and Creative Activity Centers in order to 

expand and improve the quality of modern school. We have conducted a qualitative 

research that depends on four research questions: (a) which problems does a School Leader

face, how does he cope with them, and how can he develop his leading skills? b) what are 

the advantages of incorporating Creative Activity Centers in primary school programme? c) 

how could education and society benefit from public school cooperation with the Ctreative 

Activity Centers? e) what needs to be changed institutionally, organisationally and 

functionally to enable them to be integrated into the modern school? In order to collect and 

analyze the research data we have used the method of semi-constructed interviews. The 

interviewers were twelve Principals of Creative Activity Centers in the Prefecture of 

Thessaloniki. The research focuses on four basic sections. The interviewers replied to

questions about their (a) behaviors, (b) beliefs (c) perceptions and (d) their suggestions on 

issues related to leadership, functioning of the Creative Activity Centers, their contribution

to the education system and the possibility of integrating them into the modern public 

school. According to the findings of the research, is confirmed the fact of the educational 

and social character of Creative Activity Centers regardless of the social, economic or 

cultural background of the students. It is also understood the necessity of establishing those 

centers for the community. Therefore it is important to be supported by social and 

educational bodies so that they could contribute to the functioning of a modern effective 

school. Finally, although principals differentiate the concept of leadership from 
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management, there is little space for developing their leadership skills and lacking

information in training programmes that would promote educational leadership. 

Keywords: educational policy, social policy, leadership, school leader, effective school 

leader, creative activity centers, modern school
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Εισαγωγή

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, το σχολείο, ο βασικός πυρήνας μόρφωσης και 

συνδετικός ιστός ανάμεσα στον άνθρωπο, την κοινωνία και την παγκόσμια κοινότητα, δεν 

μπορεί να παραμένει στατικό και αμετάβλητο στο πέρασμα του χρόνου, στα νέα δεδομένα, 

στις σύγχρονες προκλήσεις. 

Η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού οργανισμού και κοινωνίας είναι 

ουσιαστική και αναγκαία. Η συμμετοχή της κοινότητας στη ζωή του εκπαιδευτικού 

οργανισμού, αλλά και του εκπαιδευτικού οργανισμού στη ζωή της κοινότητας, μέσα από 

θεσμοθετημένα όργανα, είναι στενή και καθοριστικής σημασίας για την ύπαρξη και 

ανάπτυξή τους. Οι αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνικό-πολιτικό και σε οικονομικό-

τεχνολογικό επίπεδο, στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δημιουργούν μια σειρά 

προκλήσεων, που όχι μόνο δεν αφήνει αμέτοχο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αντίθετα 

το προτρέπει, ως ανοιχτό σύστημα που είναι, να αντιδράσει σε αυτές. 

Μία σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα καλείται να διαδραματίσει πολλαπλό ρόλο 

μέσα στην κοινωνία και η αποτελεσματικότητά της αποτελεί ζητούμενο της εποχής. 

Ταυτόχρονα, επειδή η σχολική μονάδα είναι ένας σύνθετος οργανισμός, η διοίκησή της και 

η διαχείριση των προβλημάτων που απορρέουν από τη λειτουργία της απαιτούν 

συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες. Οι επιταγές της σύγχρονης εποχής συγκλίνουν στο 

γεγονός ότι, προκειμένου να γίνει πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό το σχολείο,

χρειάζεται να διαθέτει πιο ευέλικτες δομές και λιγότερη καθοδήγηση από την κεντρική 

εξουσία. Χρειάζεται, επομένως, να αυτονομηθεί στο βαθμό που θα του επιτρέπει να 

ανταποκρίνεται πιο άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών του 

και τις εξελίξεις στη γνώση και την τεχνολογία.

Επιπρόσθετα κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν από την δεκαετία του 80 και 

έπειτα στην Ελλάδα όπως η είσοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας, είχαν ως 

αποτέλεσμα να προκληθούν αλλαγές στη δομή της ελληνικής οικογένειας και ως συνέπεια 

να δικαιολογούν συνακόλουθες αλλαγές και στον θεσμό του σχολείου. Συγκεκριμένα 

πολλά παιδιά, λόγω αδυναμίας της οικογένειας να υπάρχει κάποιο οικείο πρόσωπο που να 

αναλαμβάνει την επίβλεψή τους κατά την επιστροφή από το σχολείο, επέστρεφαν μόνα και 
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παρέμεναν χωρίς επίβλεψη στο σπίτι, μέχρι να επιστρέψουν οι γονείς τους. Αυτή η 

κατάσταση στη βιβλιογραφία ονομάζεται παιδιά με τα κλειδιά στο χέρι (Χανιωτάκης, 

2004). Οι νέες αυτές συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές οικογένειες 

οδήγησαν στην ανάγκη για διεύρυνση του σχολικού ωραρίου και στη δημιουργία 

τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης εντός των σχολείων. Στην αρχή αυτά τα τμήματα 

λειτούργησαν με ευθύνη και χρηματοδότηση των γονέων, αργότερα όμως στα μέσα της 

δεκαετίας του ΄90, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην εφαρμογή ολοήμερων 

προγραμμάτων, εντός των σχολείων, για παιδιά εργαζόμενων γονέων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1994).

Στη συνέχεια με τη μεταρρύθμιση του 1997 και τον Ν. 2525 (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1997) ήταν η 

πρώτη ουσιαστική προσπάθεια της πολιτείας να ασχοληθεί με τον θεσμό του Ολοήμερου 

σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη -κάπως καθυστερημένα ίσως- τις υφιστάμενες κοινωνικές 

ανάγκες. Από τότε μέχρι και σήμερα ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου έχει αλλάξει 

πολλές μορφές και κοινωνικο-παιδαγωγικές διαστάσεις για να καταλήξει στη σημερινή 

μορφή του ως Ενιαίου τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο.

Ο θεσμός όμως, του Ολοήμερου σχολείου, έχει δεχθεί έντονη αρνητική κριτική από 

γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς έδωσε συγκεκριμένες λύσεις, σε ζητήματα κυρίως 

κοινωνικής φύσεως, ωστόσο δεν επέφερε μια μεταρρυθμιστική αλλαγή ικανή για να δώσει 

ώθηση, σε μια γενικότερη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, σύμφωνα 

με αρκετές έρευνες διανύει μια φθίνουσα πορεία και ως προς τη συμμετοχή των μαθητών 

και ως προς την αποτελεσματικότητα του στον παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό του ρόλο. 

Κρίθηκε επομένως αναγκαία, η ίδρυση ενός νέου θεσμού, που θα συνδύαζε και θα 

πάντρευε επιτυχώς και τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς στόχους λειτουργίας των 

δυσλειτουργικών πλέον Ολοήμερων Σχολείων. Η απάντηση αυτή τη φορά για τη κάλυψη 

των παραπάνω αναγκών ήρθε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι από το Υπουργείο 

Παιδείας, με την ίδρυση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ). Τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης λειτουργούν πανελλαδικά από το 2007, χρηματοδοτούνται 

από το ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο (ΕΣΠΑ), στεγάζονται μέσα στα σχολικά κτίρια και 

εντάσσονται στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής των Δήμων.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι μια νέα κοινωνική-

εκπαιδευτική δομή για τη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών που σκοπός τους είναι η 

απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

τους με την ατομική - οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες 

εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Με Υπουργική Απόφαση 
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στεγάζονται μέσα στα δημόσια σχολικά κτίρια και λειτουργούν από τη λήξη του σχολικού 

ωραρίου έως τις δέκα το βράδυ. 

Το ΚΔΑΠ αποτελεί κοινωνική υπηρεσία πρόνοιας του δημοσίου τομέα, η οποία 

συγκαταλέγεται στα προγράμματα προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας και του 

παιδιού. Αποσκοπεί στην εξωσχολική ενασχόληση των παιδιών, με την βοήθεια στη 

σχολική μελέτη, το δημιουργικό παιχνίδι, το ποιοτικό τραγούδι, το θέατρο, την πολιτιστική 

κληρονομιά και τον αθλητισμό. Η στελέχωσή του γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό 

πάνω στη παιδαγωγική και στη δημιουργική απασχόληση, το οποίο υπηρετεί τις τοπικές 

ανάγκες τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τη διοίκηση μιας δομής ΚΔΑΠ την ευθύνη και την εποπτεία έχει ο 

Διευθυντής ο οποίος ορίζεται και ελέγχεται από το αρμόδιο γραφείο – διεύθυνση του 

εκάστοτε Δημοτικού Διαμερίσματος. Ο ρόλος του Διευθυντή του ΚΔΑΠ είναι 

βαρυσήμαντος και πολύπλευρος όπως ενός Διευθυντή Σχολικής Μονάδας. Παρόλο που δεν 

υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή των 

ΚΔΑΠ, ωστόσο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διοίκηση, στην οργάνωση και στη

λειτουργία της δομής, έχοντας αρμοδιότητες διοικητικού, διαχειριστικού, εκπαιδευτικού, 

παιδαγωγικού και διδακτικού περιεχομένου. Όπως λοιπόν σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό 

έτσι και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ο Διευθυντής πρέπει να είναι 

προικισμένος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προσόντα ώστε να θεωρείται 

αποτελεσματικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του καθώς αποτελεί βασικό 

συντελεστή αποτελεσματικότητας, όπως αναφέρει και ο Σαΐτης, (2008α). Ως παράγοντες 

αποτελεσματικότητας του σχολείου θεωρούνται: α) η αποτελεσματική ηγεσία, β) οι υψηλές 

προσδοκίες και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, γ) η έμφαση στη διδασκαλία , δ) το

σχολικό κλίμα, ε) η αξιολόγηση της πορείας και της επίδοσης, στ) η συμμετοχή των 

γονέων στο σχολείο και ζ) η παροχή ξεχωριστού προϋπολογισμού στο κάθε σχολείο (Hoy 

& Miskel, 2007: 379-380 · Πασιαρδής, 2004: 110-119). Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί λοιπόν 

στον ηγετικό ρόλο του διευθυντή προκειμένου να ανταποκριθεί στις κοινωνικές αλλαγές, 

στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και δυσκολίες. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια έρευνα η οποία εξετάζει τη δυνατότητα 

ουσιαστικής συνεργασίας του δημόσιου δημοτικού σχολείου με τις δομές των ΚΔΑΠ, ως 

μέσο επέκτασης και βελτίωσης της ποιότητας του σύγχρονου σχολείου. Για να φτάσουμε 

σε αυτό το σημείο θα αναζητηθούν, μέσω των απόψεων των διευθυντών των ΚΔΑΠ, τα 

θετικά στοιχεία και οι αδυναμίες εφαρμογής του θεσμού αυτών των δομών, καθώς και οι 
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προτάσεις τους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού. Στη συνέχεια η 

έρευνα θα επικεντρωθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την οργάνωση και 

λειτουργία τους και την υποστήριξή τους ή όχι από την εκπαιδευτική κοινότητα του 

σχολείου στο οποίο συστεγάζονται. Τα ερευνητικά ερωτήματα κινούνται σε τέσσερις 

ερευνητικούς άξονες που έχουν ως εξής: α) ποιες είναι οι βασικές ηγετικές ικανότητες και 

συμπεριφορές των διευθυντών στο χώρο των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, β) τις 

απόψεις των διευθυντών αναφορικά με προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία των 

ΚΔΑΠ, γ) τις αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με τη συμβολή του θεσμού των ΚΔΑΠ 

στο εκπαιδευτικό σύστημα και δ) τις προτάσεις βελτίωσης οργάνωσης των ΚΔΑΠ σε 

σχέση με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο.

Αρχικά πριν την διεξαγωγή της έρευνας, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά και η ανάλυση 

των εννοιών της εκπαιδευτικής πολιτικής όσον αφορά τη λειτουργία των ολοήμερων 

σχολείων, της κοινωνικής πολιτικής των ΟΤΑ σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και 

συγκεκριμένα τη συμβολή των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της οικογένειας και τέλος στο ρόλο του Ηγέτη Διευθυντή των ΚΔΑΠ στην 

επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία των δομών αυτών ώστε να αποτελέσουν μέσο 

βελτίωσης της ποιότητας του σύγχρονου σχολείου. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της εργασίας ασχολείται με τη θεωρητική 

προσέγγιση του θέματος και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

λόγος για την εκπαιδευτική πολιτική, όπως αυτή ορίζεται από τη σύγχρονη επιστημονική 

έρευνα, και πως διαμορφώνεται και ασκείται στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί έναν δημόσιο θεσμό με 

πολλαπλή σημασία (οικονομική, πολιτική και ιδεολογική), εξετάζεται ιδιαιτέρως η σχέση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής με την κρατική εξουσία και απαριθμούνται οι φορείς που 

συμβάλλουν στην διαμόρφωσή της. Επίσης, προσεγγίζεται κριτικά η συγκεντρωτική 

μορφή διοίκησης που ασκείται στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και οι προσπάθειες που 

έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης δίνοντας περισσότερη αυτονομία 

στους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Τέλος, εξετάζεται διεξοδικά ο θεσμός του 

Ολοήμερου Σχολείου ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του σύγχρονου ελληνικού σχολείου 

να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της εποχής και να προσαρμοστεί στα σύγχρονα 

κοινωνικά δεδομένα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο ορισμός της κοινωνικής πολιτικής και το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στα χρόνια της κρίσης η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ο 
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άμεσος αποδέκτης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αλλά και ως 

ενδιάμεσος κρίκος στην αλυσίδα των κοινωνικών παροχών. Ειδική αναφορά γίνεται στη 

συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το σχολείο, όπου εκτιμάται η συνεισφορά της 

πρώτης στην ομαλή λειτουργία του δευτέρου, καθώς και η συμβολή της στην καλλιέργεια 

μιας δυναμικής –αμφίδρομης– σχέσης ανάμεσα στο βασικό αυτό κύτταρο γνώσης και την 

κοινότητα στην οποία ανήκει. Εξάλλου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχετικά νέα 

κοινωνική δομή των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που 

πραγματοποιείται από τους Δήμους στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και 

περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος λειτουργίας τους.

Ένα κοινό στοιχείο των σχολικών μονάδων και των δομών ΚΔΑΠ είναι ότι και οι δύο 

διοικούνται από τον Διευθυντή, ο οποίος καλύπτει πολλαπλούς ρόλους. Γι αυτό το λόγο 

στο τρίτο κεφάλαιο, αφού προηγηθεί η εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων ηγέτης και 

ηγεσία, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του Ηγέτη-Διευθυντή ενός εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Επίσης, εφόσον στις μέρες μας η Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 

κατέχουν πυρηνική θέση στην ομαλή καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, 

γίνεται αναφορά σε τρεις προσεγγίσεις της ηγεσίας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα 

στην ηγεσία ως όραμα, στην ηγεσία ως επιρροή και στην ηγεσία ως αξίες. Έπειτα, 

αναλύονται οι ικανότητες – δεξιότητες ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία και παρατίθενται αναλυτικά η ικανότητα του συνεργάζεσθαι, η 

επαγγελματική ικανότητα, η αντιληπτική ικανότητα και οι ικανότητες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Τέλος, γίνεται αναφορά στη σημασία της ηγεσίας στη 

σχολική αποτελεσματικότητα και στη βελτίωση της ποιότητας του σύγχρονου σχολείου 

κάτι που επιβεβαιώνεται από πολλές άλλες έρευνες. Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι τα 

διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να είναι όχι μόνο αποτελεσματικοί 

προϊστάμενοι, αλλά και ηγέτες. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας ασχολείται με την ερευνητική προσέγγιση του 

θέματος και αποτελείται από το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

περιγράφεται αναλυτικά το μεθοδολογικό πλαίσιο, o σκοπός της εργασίας και τα 

ερευνητικά ερωτήματα, το ερευνητικό εργαλείο, η διαδικασία συλλογής δεδομένων και το 

δείγμα της έρευνας το οποίο αποτελείται από δώδεκα διευθυντές Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

παραθέτονται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ανά ερευνητικό άξονα με πίνακες, 

αναφορές από τις συνεντεύξεις του δείγματος και σχόλια. 
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Στο τρίτο μέρος της εργασίας παραθέτονται οι ερευνητικές προσεγγίσεις και 

αποτελείται από το έκτο κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της έρευνας 

και τις προτάσεις. Πιο αναλυτικά τα συμπεράσματα εξάγονται με βάση τις απαντήσεις που 

έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα και στις περισσότερες περιπτώσεις επιχειρείται η 

κριτική αναζήτηση της ερμηνείας τους λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη βιβλιογραφία επί 

του θέματος. Τα συμπεράσματα σχολιάζονται κατά ερευνητικό άξονα, όπου ο τελευταίος 

ερευνητικός άξονας αποτελεί τις μελλοντικές προτάσεις για την βελτίωση λειτουργίας των 

κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και την δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στο σύγχρονο 

σχολείο. Στο τέλος ακολουθούν η βιβλιογραφία και το παράρτημα. 



21

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εισαγωγή

Αντικείμενο μελέτης του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί η εκπαιδευτική πολιτική, όπως 

αυτή ορίζεται από τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, και ο τρόπος που διαμορφώνεται και 

ασκείται στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Υπό το πρίσμα της 

εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί έναν δημόσιο θεσμό με πολλαπλή σημασία (οικονομική,

πολιτική και ιδεολογική), εξετάζεται ιδιαιτέρως η σχέση της εκπαιδευτικής πολιτικής με 

την κρατική εξουσία και απαριθμούνται οι φορείς που συμβάλλουν στην διαμόρφωσή της. 

Περαιτέρω, περιγράφεται ο ηγετικός ρόλος του Υπουργείου Παιδείας στην άσκηση 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και προσεγγίζεται κριτικά η συγκεντρωτική μορφή 

διοίκησης που ασκεί στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και οι προσπάθειες που έχουν 

καταγραφεί προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Ιδιαιτέρως τονίζεται η αξία της 

εκπαιδευτικής μονάδας ως βασικού κυττάρου του εκπαιδευτικού συστήματος και ο ρόλος 

της τόσο στην κριτική υποδοχή της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και στη 

διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, εξετάζεται διεξοδικά ο θεσμός 

του Ολοήμερου Σχολείου ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του σύγχρονου ελληνικού 

σχολείου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της εποχής και να προσαρμοστεί στα 

σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα.

1.1. Ορισμός

Στο άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζεται ότι «η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 

Κράτους, έχει δε ως σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των 
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Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλαση 

αυτών ως ελεύθερων πολιτών...». Με βάση τη Συνταγματική αυτή επιταγή η Παιδεία είναι 

κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για κάθε Έλληνα πολίτη και συνεπώς η Πολιτεία έχει 

υποχρέωση να το διασφαλίσει σε κάθε νέο και νέα με την ίδια και της ίδιας ποιότητας 

προετοιμασία. Πράγματι, το κράτος και ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας, ως βασική 

μονάδα της εκτελεστικής λειτουργίας στον τομέα της εκπαίδευσης, προβαίνει σε επιλογές-

ρυθμίσεις εκπαιδευτικών προβλημάτων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την καλύτερη 

δυνατή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι η 

Πολιτεία προβαίνει στη χάραξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής (Σαϊτης, 2000).

Λέγοντας «εκπαιδευτική πολιτική» εννοούμε το σύνολο των επιλογών, των 

ενεργειών και των μέσων, που πραγματοποιούνται και χρησιμοποιούνται από το κράτος για 

την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων. Πρόκειται για ένα γενικό σχέδιο 

δράσης εκπαιδευτικής υφής, το οποίο προσδιορίζει τη γενική κατεύθυνση και 

προσανατολίζει τις διάφορες ενέργειες προς επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Μια 

καλά διατυπωμένη εκπαιδευτική πολιτική παρέχει τη σταθερή βάση, στην οποία στηρίζεται 

η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος (Σαϊτης, 2000, 

σελ. 123). 

Ο Παπαδάκης (2003, σελ. 80-82) σημειώνει ότι ο όρος εκπαιδευτική πολιτική είναι εκ των 

πραγμάτων πιο σύνθετος, αφού πρώτα από όλα αναφέρεται γενικά στην εκπαίδευση, 

δηλαδή στη μάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στη μάθηση μιας κουλτούρας και των 

συναρτημένων με αυτήν αξιών, στους εκπαιδευτικούς, στο σχολείο, στην σχολική 

υλικοτεχνική υποδομή, στη διδασκαλία και στα μέσα διεξαγωγής της διδασκαλίας. 

Περαιτέρω, ο ίδιος όρος αναφέρεται στις επιλογές ενός πολιτικού προσώπου ή μιας ομάδας 

πολιτικών προσώπων και στα αποτελέσματα αυτών των επιλογών. Θεωρείται ως μια 

ολοκληρωμένη δέσμη δράσης, που κοινοποιείται στα πλαίσια ενός πολιτικού λόγου ή μιας 

νομοθεσίας και σχετίζεται με τις αποφάσεις για την εκπαίδευση, που λαμβάνονται από τα 

κλιμάκια εξουσίας. Η εκπαιδευτική πολιτική διακρίνεται στη μακρο-εφαρμόσιμη (σε αυτήν 

που σχεδιάζεται από την κεντρική εξουσία και αφορά το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα) και 

στη μικρο-εφαρμόσιμη (σε αυτήν που σχεδιάζεται σε τοπικό επίπεδο και αφορά τη 

λειτουργία των σχολείων) και δεν εφαρμόζεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικά 

κράτη. Προκειμένου, λοιπόν, να έχει αποτελεσματικότητα, πρέπει να εξυπηρετεί τις 

ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας, στην οποία ασκείται. Τα προαναφερθέντα συστατικά μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής συνδέονται άρρηκτα με το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και 
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ιδεολογικό πλαίσιο της κοινωνίας, στην οποία εκπονούνται, δημοσιοποιούνται και γίνεται 

προσπάθεια να εφαρμοσθούν.

1.2. Η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Η εκπαίδευση είναι θεσμός κεντρικά προσδιορισμένος, καθώς θεωρείται ότι προσφέρεται 

για την άσκηση παρεμβατικής / ρυθμιστικής πολιτικής, η οποία αποτελεί γνώρισμα του 

κράτους πρόνοιας (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Θεμελιώδης αρχή του κράτους πρόνοιας 

είναι ότι η εκπαίδευση είναι βασικό δικαίωμα του πολίτη και η παροχή της αποτελεί 

ευθύνη του κράτους. Ο όρος «πολιτική» σημαίνει τον τρόπο διαχείρισης των κρατικών 

υποθέσεων και το σύστημα διακυβέρνησης ενός πεδίου (μιας χώρας, ενός ιδρύματος, μιας 

επιχείρησης κ.λπ.). Με τον όρο «εκπαιδευτική πολιτική», μπορούμε εν συντομία να πούμε 

ότι εννοούμε όλες τις ενέργειες, τα μέτρα και τις αποφάσεις των αρμοδίων θεσμικών 

οργάνων που αφορούν την εκπαίδευση, σε όλο το φάσμα της πολυπλοκότητας και του 

πολυδιάστατου χαρακτήρα της, λόγω της φύσης του εκπαιδευτικού συστήματος (Haddat & 

Demsky,1995:σελ. 22).

Η διαμόρφωση και άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι μια άσκηση εξουσίας 

και ελέγχου που αναφέρεται στην επιδίωξη ή τη διαιώνιση συγκεκριμένων διευθετήσεων 

στη σχέση σχολείου και κοινωνίας. Η πολιτική αυτή αφορά σε θέματα όπως το σχολικό 

πρόγραμμα, την παιδαγωγική, το ρόλο της κοινότητας στη διαμόρφωση της πολιτικής, τις 

πειθαρχικές διαδικασίες, το περιεχόμενο της ύλης, τον τρόπο εξέτασης, την οργάνωση των 

βαθμίδων εκπαίδευσης κ.ά. (Μαυρογιώργος, 2008). Η εκπαίδευση, επομένως, αποτελεί ένα 

δημόσιο θεσμό που έχει ταυτόχρονα οικονομική, πολιτική και ιδεολογική σημασία. Η 

εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να θεωρηθεί το αποτέλεσμα διαμεσολάβησης συμφερόντων, 

τα οποία όμως δεν ασκούν την ίδια επιρροή, καθώς κάποια από αυτά έχουν κυρίαρχο ρόλο. 

Η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και ο τρόπος αντιμετώπισης ορισμένου 

τύπου εκπαιδευτικών προβλημάτων αποτελεί επιλογή που αναδεικνύει τον πολιτικό ρόλο 

του κράτους και της εκπαιδευτικής του πολιτικής (Καλογρίδου, 2005). 

Στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, ανάλογα με τα θέματα που τίθενται 

και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σύμφωνα με το Μαυρογιώργο (2008), συμβάλλουν 

πολλοί φορείς. Ένας από τους βασικότερους είναι η κυβέρνηση, η οποία έχει τον 

αποφασιστικό ρόλο, ενώ τα κόμματα έχουν ρόλο συμβουλευτικό ή ελεγκτικό. Επίσης, 
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σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο σε θέματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μετάβασης 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαδραματίζουν θεσμικά συμβουλευτικά όργανα, όπως είναι 

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ενώ η ακαδημαϊκή κοινότητα με τις έρευνές 

της αναδεικνύει ζητήματα και ελέγχει την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Από 

την άλλη, η ίδια η κοινωνία –γονείς, μαθητές, εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, διανοούμενοι 

κ.ά.– μπορούν να συμβάλουν με κείμενα, παρατηρήσεις και σχόλια στη διαμόρφωση 

αιτημάτων, πιέσεων και προτάσεων για την εκπαιδευτική πολιτική, ενώ οι εκπαιδευτικοί

και οι επιστημονικές και συνδικαλιστικές ενώσεις αναδεικνύουν τα προβλήματα του 

εκπαιδευτικού συστήματος πραγματοποιώντας συνέδρια ή καταφεύγοντας σε

διαπραγματεύσεις, κινητοποιήσεις και άλλες δράσεις. Καθόλου ευκαταφρόνητος δεν 

πρέπει να θεωρηθεί και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία συμβάλλουν 

τόσο στην προβολή των προβλημάτων και τη δημιουργία πιέσεων όσο και στην προβολή 

των θετικών παραμέτρων ή και του συνόλου της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, οι ίδιες οι 

εκπαιδευτικές μονάδες, με τους ποικίλους μηχανισμούς που παρέχει το εκπαιδευτικό 

σύστημα, καταγράφουν εκτιμήσεις για την αποτυχία ή την επιτυχία της εκπαιδευτικής 

πολιτικής.

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής εμπεριέχει τη λήψη αποφάσεων και, προκειμένου να επιφέρει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα, πρέπει να υπαγορεύεται από αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται 

μετά από συστηματική μελέτη του προβλήματος ή των προβλημάτων. Επίσης, είναι 

αναγκαίο να διαμορφώνεται με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων

παραγόντων και να αναλύεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που 

συμμετέχουν στην εφαρμογή της, με τρόπο κατανοητό από όλους, δηλαδή προϋποθέτει

συναινετική πολιτική (Τερζής, 2007). Τέλος, είναι επιτακτικό να έχει σταθερή κατεύθυνση,

αλλά να διαθέτει και ευελιξία για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων στο στάδιο της 

εφαρμογής της. Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις καθιστούν μια εκπαιδευτική πολιτική 

εφαρμόσιμη, ενώ καθορίζουν το πλαίσιο και τα κριτήρια για μελλοντικές ενέργειες 

(Σαϊτης, 2000). 

Στην Ελλάδα, τον επίσημο βραχίονα της πολιτείας για την άσκηση εκπαιδευτικής 

πολιτικής αποτελεί το Υπουργείο Παιδείας. Η συγκεντρωτική μορφή που έχει η διοίκηση 

της εκπαίδευσης καθιστά το Υπουργείο Παιδείας απόλυτο κυρίαρχο για την εφαρμογή της 

όποιας εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω των προεδρικών διαταγμάτων, των υπουργικών 

αποφάσεων και των εγκυκλίων που εκδίδει. Ωστόσο, η εκπαιδευτική πολιτική του 
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Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας τα τελευταία τριάντα έξι έτη φαντάζει ανερμάτιστη, 

ασυνεχής και αποσπασματική. Κύρια αιτία αυτής της διαμορφωμένης και εν πολλοίς 

παγιωμένης κατάστασης αποτελεί η διαρκής προσπάθεια των ιθυνόντων (κυβερνητικών 

κομμάτων και Υπουργών Παιδείας) για αλλαγές, χωρίς να αξιολογείται η έως τότε 

εφαρμοσθείσα εκπαιδευτική πολιτική, έτσι ώστε να συμπληρωθεί –αν κάπου υστερεί– ή να 

καταργηθούν τμήματά της που τυχόν έχουν αποτύχει (Οικονομόπουλος, 2013). 

Βεβαίως, δεν θα πρέπει να λησμονηθεί και ο ρόλος της Βουλής, η οποία με τα 

νομοθετήματα που ψηφίζει, μετά από πρόταση συνήθως του Υπουργείου Παιδείας, 

καθορίζει την επικρατούσα εκπαιδευτική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, οι ενδιάμεσες 

μορφές διοίκησης και καθοδήγησης της εκπαίδευσης, όπως είναι η Περιφέρειες, οι 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, αυτό που περιορίζονται να κάνουν 

είναι να μεταφέρουν στη σχολική μονάδα τις αποφάσεις της πολιτείας, χωρίς να έχουν 

συμμετάσχει οι ίδιοι στη διαμόρφωσή τους ή έστω να έχουν εισηγηθεί εναλλακτικές 

προτάσεις τις περισσότερες φορές. Για αυτές ακριβώς τις ενδιάμεσες μορφές διοίκησης ο 

Πυργιωτάκης (1992, σελ. 38) αναφέρει ότι πρόκειται για όργανα-διεκπεραιωτές των 

εντολών της κεντρικής υπηρεσίας. Η επικοινωνία υπουργείου-περιφέρειας-διεύθυνσης-

σχολικής μονάδας δεν είναι αμφίδρομη και δυναμική αλλά μονόδρομη –από το υπουργείο 

προς τη σχολική μονάδα– και κάποιες φορές εκτός πραγματικότητας, αφού δεν αφήνει 

περιθώρια επιλογών στην τελευταία. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι αυτή 

αποτελεί την μοναδική μάχιμη μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία οφείλουν 

όλες οι άλλες υπηρεσίες του υπουργείου την ύπαρξή τους και την οποία έχουν την 

υποχρέωση να υπηρετούν. Μάλιστα, το σύστημα είναι τόσο συγκεντρωτικό, που δεν 

λαμβάνει υπόψη του ούτε καν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Χαρακτηριστικά ο 

Πυργιωτάκης (1992, σελ. 35) αναφέρει ότι σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, όπως το 

ελληνικό, οι διαφοροποιήσεις από νομό σε νομό ή από σχολείο σε σχολείο είναι σχεδόν 

μηδαμινές. Έτσι, οι συνιστώσες που συγκροτούν τη σχολική μονάδα, όπως οι μαθητές, οι 

γονείς και ο σύλλογος διδασκόντων, δεν ερωτώνται για θέματα που τους αφορούν και τα 

οποία, τελικά, καλούνται να υπηρετήσουν και να υλοποιήσουν. Ωστόσο, κανείς δε γνωρίζει 

καλύτερα τις ανάγκες, τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις προοπτικές της σχολικής μονάδας όσο οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκεί, οι γονείς και κηδεμόνες, των οποίων τα παιδιά 

φοιτούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, και οι ίδιοι οι μαθητές του σχολείου. Και 

φτάνουμε στο σημείο :
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«το παιδί της Θεσσαλίας π.χ. [να] διδάσκεται (αν διδάσκεται) τις ίδιες ώρες 

και τα ίδια πράγματα για την σπογγαλιεία με το παιδί της Kαλύμνου και το 

παιδί της Kαλύμνου [να] μαθαίνει τα ίδια για την βαμβακοκαλλιέργεια με 

το παιδί της Θεσσαλίας, μολονότι τα στοιχεία αυτά έχουν διαφορετική 

ιεράρχηση στη μια και την άλλη τοπική κοινωνία.» (Πυργιωτάκης, 

Μπρούζος, Στεφάνου, Παπαδάκης, Παληός & Κουλαϊδής, 2008, σελ.140)

Προς την κατεύθυνση αποκέντρωσης, αντιθέτως, φαίνεται ότι κινείται ο νόμος 

1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις», ο οποίος στο ΙΔ΄ κεφάλαιο υπό τον σημειολογικό τίτλο «Όργανα λαϊκής 

συμμετοχής», που περιλαμβάνει τα άρθρα 48-52, επιχειρεί μια αποστεγανοποίηση του 

σχολείου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πυργιωτάκης (1992, σελ. 41). Πρόκειται για 

μια απόπειρα εμπλοκής της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας στον σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, τουλάχιστον σε επίπεδο εισήγησης προς την κεντρική εξουσία. 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν μια σειρά από 

συμβούλια και επιτροπές με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών και μαθητών κ.ά. 

Καταρχάς, προβλέπεται η ίδρυση της σχολικής επιτροπής με τη συμμετοχή της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, του διευθυντή και των γονέων της σχολικής μονάδας, η οποία 

διαχειρίζεται τα οικονομικά της μονάδας. Επιπλέον, συστήνεται το σχολικό συμβούλιο, η 

μονάδα που φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και η οποία –εκτός από τους 

συμμετέχοντες στη σχολική επιτροπή, τους οποίους περιλαμβάνει– διευρύνεται με τη 

συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και του συλλόγου διδασκόντων και 

μαθητών (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επίσης, συγκροτείται σε κάθε δήμο ή 

κοινότητα η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων 

και παραγόντων της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και με αποστολή την 

εισήγηση στο δήμο ή την κοινότητα θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων. Με τον ίδιο τρόπο, όπως οι δημοτικές επιτροπές –αλλά σε επίπεδο νομού–

προβλέπεται η λειτουργία των αντίστοιχων νομαρχιακών επιτροπών. Στο ίδιο πλαίσιο, 

τέλος, προβλέπεται η σύσταση του εθνικού συμβουλίου παιδείας, το οποίο εισηγείται στην 

κυβέρνηση θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι 

διαφόρων υπουργείων, φορέων, παραγωγικών τάξεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

φοιτητικών οργανώσεων κ.ά.



27

Φυσικά, δεν είναι εύκολο μια σχολική μονάδα να μπορέσει να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει δράσεις που άπτονται της εκπαιδευτικής πολιτικής. Για να επιτευχθεί αυτή η 

επιδίωξη θα πρέπει, σύμφωνα με το Μαυρογιώργο (1999), να υπάρξει τροποποίηση της 

υπάρχουσας διοικητικής δομής της εκπαίδευσης, με την εκχώρηση αυτονομίας στη 

σχολική μονάδα, για λήψη αποφάσεων σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής που την 

αφορούν, όπως επίσης και ενίσχυση της σχολικής μονάδας με υλικοτεχνική υποδομή, έτσι

ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τις όποιες αποφάσεις υιοθετήσει. Η ίδια η σχολική 

μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση, κυρίως σε επιστημονικό επίπεδο, να προτείνει και να 

υλοποιήσει δράσεις που θα ενισχύσουν και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της 

εκπαίδευσης που παρέχει. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ενημερωμένου διευθυντή, ο 

οποίος θα έχει διαμορφωμένη μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία που δεν θα είναι 

στατική και αμετακίνητη, αλλά ανοιχτή σε νέες ιδέες και καινοτομίες, και ο οποίος θα 

αφουγκράζεται τις ανάγκες όχι μόνο του τόπου που βρίσκεται η σχολική μονάδα, αλλά και 

του χρόνου, μέσα στον οποίο καλείται να προωθήσει νέες ιδέες και απόψεις. Ανάλογου 

επιπέδου θα πρέπει να είναι και ο σύλλογος διδασκόντων για να μπορεί να προτείνει, αλλά 

–το κυριότερο– να υλοποιήσει την εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας.

1.3. Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής 

Η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικής πολιτικής με δύο τρόπους που συνδέονται μεταξύ τους: α) με την κριτική 

διαμόρφωση και υποδοχή της κεντρικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής και β) με 

τη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της μονάδας, στο πλαίσιο όμως της 

κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Επομένως, η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να συμβάλει 

στην αποτελεσματικότερη άσκηση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και στη 

διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων 

αναγκών του σχολείου και τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως 

προϋποθέτει τη μεταβίβαση περισσότερων ευθυνών από το κέντρο στην εκπαιδευτική 

μονάδα (Μαυρογιώργος, 2008). 

Ωστόσο, από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, η οργάνωση και διοίκηση της 

εκπαίδευσης ακολούθησε παράλληλη πορεία με την οργάνωση και διοίκηση του κράτους. 

Αποτέλεσμα της πορείας αυτής υπήρξε ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό 
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εκπαιδευτικό σύστημα, με μικρό βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η

διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών αποκτά διαχειριστικό/διεκπεραιωτικό 

χαρακτήρα, όπου η κεντρική υπηρεσία αποφασίζει για τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα 

οι ενδιάμεσες εξουσίες να εκτελούν, χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες (Κατσαρός, 

2008; Καμπουρίδης, 2002; Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). Με τον τρόπο αυτό, οι 

διοικητικές αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως από την κορυφή της πυραμίδας και μειώνονται 

σημαντικά στη βάση της. 

Έτσι, παρ’ όλες τις προσπάθειες που γίνονται για αποκέντρωση, η εξουσία 

παραμένει συγκεντρωμένη στα κεντρικά όργανα, με αποτέλεσμα να μεταβιβάζονται πολύ 

λίγες αρμοδιότητες αποφασιστικής σημασίας στα τοπικά όργανα. Το αποτέλεσμα είναι το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να εμφανίζεται στο σύνολό του ως ένα από τα πλέον 

συγκεντρωτικά συστήματα, όπου η εκπαιδευτική μονάδα αντιμετωπίζεται ως ο τελικός 

αποδέκτης αποφάσεων για την εφαρμογή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, 

εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει συζήτηση για την αποκέντρωση της διοίκησης και 

των λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος. Ήδη με το νόμο-πλαίσιο για τη 

λειτουργία της εκπαίδευσης (ν.1566/1985) θεμελιώθηκε η αποκέντρωση, καθώς 

δημιουργήθηκαν νέα συλλογικά τοπικά όργανα και θεσμοθετήθηκε η εμπλοκή της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως, παρά τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου 

και τις εξαγγελίες, η λειτουργία των νέων συλλογικών τοπικών οργάνων δεν 

ολοκληρώθηκε και η αποκέντρωση περιορίστηκε στην εκχώρηση διαχειριστικών μόνο 

αρμοδιοτήτων στα σχολεία (Λαζαρίδου & Ζησούλα, 2017). 

Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτική μονάδα είναι το κύτταρο του εκπαιδευτικού 

συστήματος που προσφέρεται τόσο για την κριτική υποδοχή της επίσημης εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και για τη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της μονάδας. 

Καταρχάς, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε μονάδας μπορεί να παίρνει αποφάσεις που 

αναφέρονται σε μια σειρά ενδοσχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την κουλτούρα, τις επιμορφωτικές 

ανάγκες, την παιδαγωγική και διδακτική διάσταση του σχολείου, και τη σύνδεσή του με 

την τοπική κοινωνία (Μαυρογιώργος, 2008). Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές και διεθνείς 

επιταγές καλούν την εκπαιδευτική μονάδα να μετατραπεί σταδιακά σε έναν οργανισμό που 

θα έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της διοίκησης, του απολογισμού και της 

λογοδοσίας και θα λαμβάνει όλο και πιο ουσιαστικές και καίριες αποφάσεις που θα 

καθορίζουν την πορεία και την βιωσιμότητά της. Τέλος, η ίδια η εκπαιδευτική μονάδα 
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καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες και ευθύνες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

και αναγκών της τοπικής κοινωνίας, στην οποία ανήκει.

Σύμφωνα με τον Τάσιο (2012), για να μπορέσει η εκπαιδευτική μονάδα να 

ανταπεξέλθει στο ρόλο της ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, 

απαιτείται να δίνεται έμφαση σε θέματα συνεργασίας, συμμετοχής, συλλογικότητας, 

έρευνας και δράσης. Κρίνεται πλέον αναγκαίο να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να 

αξιολογεί, να κάνει απολογισμό, να καινοτομεί και να παρεμβαίνει στην επίσημη 

εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και στην κριτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλαγών,

διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό τη δική της εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. 

Όλα αυτά καταλήγουν στην ανάγκη ριζικής αλλαγής του ρόλου και της λειτουργίας 

του παραδοσιακού σχολείου και στην αναμόρφωσή του σε ένα σχολείο δυναμικό, το οποίο

θα απαγκιστρωθεί από την στατικότητα του παραδοσιακού σχολείου, θα είναι σύγχρονο, 

ελκυστικό, συνδεδεμένο με την κοινωνία και τη ζωή, δημοκρατικό στην οργάνωση και τη 

δομή του. Ένα σχολείο δημιουργικό, ανθρώπινο, ικανό να αναπτύξει την κριτική σκέψη 

του μαθητή, την αγάπη για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη ζωή (Κοντορλή, 2010 

σελ:16). Το σύγχρονο σχολείο καλείται πλέον να διαμορφώσει σύνθετες προσωπικότητες, 

οι οποίες θα είναι ικανές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές 

προκλήσεις. 

1.4. Ο θεσμός του Ολοήμερου σχολείου ως αποτέλεσμα της κοινωνικής πολιτικής της 

εκπαίδευσης 

Η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δέκτης ραγδαίων κοινωνικών 

εξελίξεων. Η πραγματικότητα έχει μια εξελικτική πορεία και αυτό οδηγεί στην αλλαγή των 

δεδομένων της σχολικής πραγματικότητας (Φρέιρε, 1977 σελ:107), μιας και το σχολείο 

αποτελεί ένα ειδικό κοινωνικό περιβάλλον (Κωνσταντινίδης, 1997 σελ:81). Οι αλλαγές που 

σημειώθηκαν στην ελληνική κοινωνία από την παγκοσμιοποίηση, την πολύ-

πολιτισμικότητα, τον καταιγισμό των πληροφοριών, αλλά και την αλλαγή στη δομή της 

ελληνικής οικογένειας –αφού πλέον η γυναίκα είναι εργαζόμενη– οδήγησαν στην ανάγκη 

θέσπισης ενός νέου, σύγχρονου σχολείου, το οποίο θα προετοιμάσει τα παιδιά να δεχθούν 

αυτές τις εξελίξεις (Αναγνωστοπούλου κ.α., 2013 σελ:4). 
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Οι νέες αυτές συνθήκες επιβάλλουν τη διαφοροποίηση του ρόλου του σχολείου και 

την προσαρμογή του στα σύγχρονα δεδομένα. Οφείλει το σχολείο να διαμορφώσει ένα 

τέτοιο περιβάλλον, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σημερινών 

μαθητών, θα λαμβάνει υπόψη τις νέες πηγές γνώσης, θα παρακινεί τους μαθητές να 

ερευνούν, να συνεργάζονται και να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση, θα αναπληρώνει 

το έλλειμμα αγωγής της οικογένειας και θα αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. 

Αυτό είναι, λοιπόν, το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. 

Με τον όρο «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» εννοούμε την επέκταση του σχολικού 

προγράμματος πέρα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας. Το Ολοήμερο σχολείο 

εκσυγχρονίζει το δημόσιο σχολείο μέσα από την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών

και την παιδαγωγική αξιοποίηση του χρόνου των μαθητών που παραμένουν στο σχολείο 

τις μεταμεσημβρινές ώρες, και το καθιστά ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

κοινωνικο-πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας. Γι΄ αυτούς τους λόγους, το 

Ολοήμερο Σχολείο στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στην 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην παροχή ασφαλούς εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, στην παροχή 

υποστηρικτικής βοήθειας, ειδικά στους αδύναμους μαθητές, στην προσφορά δυνατοτήτων 

για εμπειρίες και βιώματα κοινωνικοποίησης, στην ενίσχυση της πολιτιστικής παιδείας των 

μαθητών μέσω διαφόρων προγραμμάτων και τέλος στη διευκόλυνση των εργαζόμενων 

γονέων (Σκοπελίτου, 2016 σελ:11).

Ο ρόλος, λοιπόν, του Ολοήμερου Σχολείου αφενός είναι κοινωνικός, εφόσον 

αποσκοπεί στην απασχόληση των παιδιών τις απογευματινές ώρες –καθώς οι γονείς τους 

εργάζονται– απαλλάσσοντάς τους από το ζήτημα της προετοιμασίας των μαθημάτων της 

επόμενης μέρας, και αφετέρου είναι παιδαγωγικός, εφόσον προβαίνει σε διαφοροποίηση 

της διδασκαλίας, προσφέρει ενισχυτική διδασκαλία, ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη 

συνεργασία με τους γονείς και την αυτενέργεια των μαθητών (Κωνσταντίνου, 2007 

σελ:18).
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1.5. Η εξελικτική πορεία του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα 

1.5.1. Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης

Στη σύγχρονη, λοιπόν, διαρκώς μεταβαλλόμενη ελληνική πραγματικότητα προβάλλει ως 

αδήριτη ανάγκη η εφαρμογή της επέκτασης του σχολικού ωραρίου κι αυτό αναγνωρίζεται 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε έρευνα του Υπουργείου Παιδείας, όπως 

προαναφέρθηκε, αποτυπώνεται με οξύτητα το πρόβλημα της προστασίας-φύλαξης των 

παιδιών μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος. 

Έτσι, κατά το σχολικό έτος 1986-87 αποφασίστηκε η δοκιμαστική λειτουργία 

τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων (10 Ολοήμερα στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής). Το μέτρο αφορούσε τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου. Τη λειτουργία τμημάτων σε περισσότερα σχολεία, όπου μπορούσαν 

τα παιδιά να παραμένουν μέχρι το απόγευμα, ανέλαβαν οι ίδιοι οι γονείς με προσωπική 

τους πρωτοβουλία και χρηματοδότηση, ενώ ανάλογη στήριξη προσέφεραν και οι 

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το 1989 το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του (Γ1/98/265/2-3-1989) καθιερώνει 

τα «Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών–Παιδιών Εργαζόμενων Γονέων» 

(ΠΔΑΜΕΓ), ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας τους και θέτει καθαρά τον κοινωνικό στόχο 

τους: «πολλά παιδιά εργαζόμενων γονέων στερούνται επαρκούς εκπαιδευτικής και 

οικογενειακής φροντίδας, ιδιαίτερα κατά το χρόνο που δε λειτουργεί το σχολείο και οι γονείς 

βρίσκονται στην εργασία τους. Πολλοί γονείς αναγκάζονται να αναθέτουν την προστασία των 

παιδιών τους σε συγγενικά πρόσωπα ή πρόσωπα που πληρώνουν ή τα στέλνουν σε ιδιωτικά 

σχολεία με βαριές οικονομικές επιβαρύνσεις και εκπαιδευτικές συνέπειες. Τα προβλήματα 

αυτά εμφανίζονται πιο έντονα για τα παιδιά των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων 

των εργατικών συνοικιών των αστικών περιοχών της χώρας». Παρόλα αυτά ελλείψει 

πιστώσεων και ουσιαστικής εκπαιδευτικής πολιτικής συνεχίζεται η στήριξη των τμημάτων 

αυτών από τους γονείς και άλλους φορείς, ενώ ο Υπουργός με νεότερη απόφασή του το 

1993 επανέρχεται και επισημοποιεί το υφιστάμενο καθεστώς. Η ολιγωρία της επίσημης 

πολιτείας να αναλάβει οργανωμένα και με συγκεκριμένο πρόγραμμα την πρώτη αυτή 

μορφή ολοήμερης εκπαίδευσης είχε αρνητικές επιδράσεις στη μετέπειτα πορεία του 

ολοήμερου σχολείου και στην προσπάθεια του Υπουργείου να το καθιερώσει με την 

παιδαγωγική του διάσταση, εφαρμόζοντας διαφορετικές πρακτικές και στρατηγικές, αφού 

οι γονείς θεωρούσαν ότι η ίδρυση και η ύπαρξή του αφορά τις δικές τους κοινωνικές 
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ανάγκες κι εξυπηρετεί το δικό τους προσωπικό πρόγραμμα, τουλάχιστον σχετικά με το 

χρόνο αποχώρησης από το σχολείο (Χανιωτάκης, 2004). 

Το σχολικό έτος 1994-1995 η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχώρησε στη 

δοκιμαστική εφαρμογή Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης σε 322 δημοτικά 

σχολεία, κυρίως για τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων σε περιοχές κοινωνικοοικονομικά 

ασθενέστερες, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και την ευθύνη για την τοποθέτηση 

αδιόριστων δασκάλων σε αυτά. Το μοντέλο αυτό λειτούργησε παράλληλα με τα Τμήματα 

Δημιουργικής Απασχόλησης που είχαν ιδρύσει οι γονείς μέχρι το 1998, και κάλυπτε

κυρίως κοινωνικές ανάγκες, αν και γίνεται λόγος για συστηματική παιδαγωγική 

αντιμετώπιση, που αποσκοπεί στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των παιδιών.

1.5.2. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο- Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου

Με το Νόμο 2525/1997 θεσμοθετείται από την πλευρά της πολιτείας το ολοήμερο 

νηπιαγωγείο και σχολείο. Το κράτος αναλαμβάνει πλέον την αποκλειστική λειτουργία του, 

τη στελέχωσή του και –χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω από το νόμο ο τύπος και ο 

χαρακτήρας του– ορίζεται ως σκοπός του: α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου 

προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων 

μελέτης των μαθημάτων της επόμενης μέρας και προγραμμάτων δημιουργικής 

απασχόλησης και γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε 

μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα 

προγράμματα μελέτης μαθημάτων της επόμενης μέρας και δημιουργικής απασχόλησης 

παρακολουθούν κατά προτίμηση τα παιδιά που οι γονείς τους εργάζονται. Είναι προφανές 

ότι η παραπάνω λειτουργία δεν ισχύει για όλα τα σχολεία και ακολουθεί υπουργική 

απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η εφαρμογή της καινοτομίας «Ολοήμερο Δημοτικό 

Σχολείο – Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου» σε 1000 δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό 

έτος 1998-99, κυρίως σε πολυδύναμα σχολικά συγκροτήματα πρωινού ωραρίου, σε 

υποβαθμισμένες κατά προτεραιότητα περιοχές. Οι σκοποί παραμένουν οι ίδιοι, ενώ 

καθορίζονται οι στόχοι και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

υπεύθυνος ορίζεται ο διευθυντής, ο οποίος σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς 

στην εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο πρέπει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση των 

αναγκαίων προϋποθέσεων εφαρμογής του θεσμού.

Ειδικότερα, φροντίζει για την εξεύρεση, διάθεση και οργάνωση των κατάλληλων 

χώρων για τις δραστηριότητες των μαθητών, όπως αίθουσα για δημιουργική εργασία και 
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μελέτη την επόμενη ημέρα, για στηρικτική μαθησιακή διδασκαλία, εργαστήρια, γωνιές 

εικαστικών τεχνών, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, χώρο οπτικοακουστικής έκφρασης και 

παιδικού θεάτρου, άθλησης, χορού και κίνησης, καθώς και παιχνιδιών. Παράλληλα, 

μεριμνά για τον καθορισμό και την εξεύρεση του απαραίτητου εξοπλισμού και μέσων. 

Σημαντική θεωρείται η δυνατότητα διάθεσης επιτραπέζιων παιχνιδιών (δημιουργικών-

ψυχαγωγικών), μηχανών προβολής ταινιών και διαφανειών (σλάιντς), βίντεο και 

βιντεοταινιών, βιβλίων, αθλητικού υλικού κλπ.

Οι στόχοι του ολοήμερου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,

είναι παιδαγωγικοί και κοινωνικοί. Από παιδαγωγικής άποψης, το ολοήμερο στοχεύει στην

ένταξη των δημιουργικών δραστηριοτήτων στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, αλλά και 

στην συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες εμπέδωσης και διεύρυνσης των 

γνώσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή στηρικτικής μαθησιακής διδασκαλίας σε 

μαθητές που την έχουν ανάγκη και, γενικότερα, η παραμονή των μαθητών σε ένα

περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου τους. Από κοινωνικής 

πλευράς, επιδιώκεται η προστασία των παιδιών των εργαζομένων γονέων και η οργανική 

σύνδεση σχολείου-κοινωνίας, καθώς και η αντιστάθμιση των παραγόντων που οδηγούν σε 

εκπαιδευτικές ανισότητες με την δυνατότητα παροχής στηρικτικής διδασκαλίας.

Στις βασικές λειτουργίες του διευρυμένου ωραρίου περιλαμβάνεται καταρχάς η

προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη μέρα και η πρόσθετη στήριξη για τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες, υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων δασκάλων του τμήματος του 

προγράμματος Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Επιπλέον, επιδιώκεται η εισαγωγή νέων 

γνωστικών αντικειμένων και η αναβάθμιση άλλων, όπως είναι η εικαστική Αγωγή, η 

μουσική αγωγή, η οπτικοακουστική έκφραση, η θεατρική αγωγή, ο χορός και η κίνηση, οι 

αθλοπαιδιές, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ο πολιτισμός, τα οποία μπορούν να 

συνδυαστούν με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών παραστάσεων, 

εκθέσεων, συναυλιών). Απώτερος σκοπός είναι μέσα από δημιουργικές διαδικασίες 

μάθησης να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε το σχολείο να αποτελέσει 

κύτταρο πολιτισμού για την τοπική κοινωνία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει πρωινή ζώνη (7:00-8:00), αν 

υπάρχει ανάγκη, ενώ η απογευματινή ζώνη θα επεκτείνεται ως τις 16:00 ή 15:30, κατά 

περίπτωση. Το πρόγραμμα προτείνεται να ξεκινάει με το γεύμα που φέρνουν οι μαθητές 

από το σπίτι τους και ολιγόλεπτη ανάπαυση και στη συνέχεια να κατανέμονται τα 2/5 για 

προετοιμασία των μαθημάτων και υποστηρικτική διδασκαλία και τα υπόλοιπα 3/5 για τις 
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ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες. Στον υπεύθυνο δάσκαλο παρέχεται η δυνατότητα 

να οργανώσει και να προσαρμόσει τη μέθοδο διδασκαλίας του ανάλογα με τις ανάγκες των 

μαθητών του, ο οποίος ως ισότιμο μέλος του συλλόγου διδασκόντων συνεργάζεται στενά 

με τους δασκάλους του πρωινού κύκλου, τον διευθυντή και τον σχολικό σύμβουλο.

Δραστηριότητες που αφορούν τον αθλητισμό, τη μουσική και τους παραδοσιακούς 

χορούς προβλέπεται να στελεχωθούν από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Γενικότερα στο πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιούνται θεατρικές 

παραστάσεις, χορωδίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, δραστηριότητες 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπου θα προβάλλονται ταινίες, διαφάνειες, και θα 

οργανώνονται ομαδικά παιχνίδια (σκάκι, επιτραπέζια). 

Η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και η πολυπλοκότητα του προγράμματος 

απαιτεί εξειδικευμένους σχεδιασμούς και περίπλοκους χειρισμούς, γι’ αυτό –εκτός από τον 

υπεύθυνο δάσκαλο για την υλοποίηση του τμήματος δημιουργικής δραστηριότητας και τον 

διευθυντή που οργανώνει τη λειτουργία του– καθίσταται υπεύθυνος και ο σχολικός 

σύμβουλος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση του διδακτικού 

προσωπικού, όπου με συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία φροντίζει για την εφαρμογή, 

αξιολόγηση και επανατροφοδότηση του προγράμματος. Επίσης, ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης και του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μεριμνά για τη διοικητική 

στήριξη, ενώ προβλέπεται το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας να συνεργάζεται με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τους προαναφερθέντες φορείς, αλλά και τους Συλλόγους Γονέων 

και κηδεμόνων και την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, για την πολύπλευρη 

στήριξη και επιτυχία των Προγραμμάτων Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Τέλος, στην 

υπουργική απόφαση σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα 

υποστηριχθούν μέσα από συνεχή επιμόρφωσή τους, με ενημερωτικές συναντήσεις και 

εκπαιδευτικό υλικό στήριξης (παιδαγωγικές οδηγίες για τις δραστηριότητες, ερεθίσματα 

για παιδαγωγικό προβληματισμό και πολιτιστική δημιουργία), έτσι ώστε η ποιότητα των 

προγραμμάτων να αποτελέσει ασφαλή εγγύηση για τη βιωσιμότητα και την επέκτασή του 

τα επόμενα χρόνια.
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1.5.3. Ολοήμερο Σχολείο με προαιρετικό πρόγραμμα παρακολούθησης και Πειραματικό 

Ολοήμερο υποχρεωτικής φοίτησης

Από το σχολικό έτος 2002 λειτουργούν δύο τύποι ολοήμερου σχολείου, το πειραματικό 

(πιλοτικό) ολοήμερο υποχρεωτικής φοίτησης και το ολοήμερο με προαιρετικό πρόγραμμα 

παρακολούθησης. 

Το ΥΠΕΠΘ αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των σχολείων με την επωνυμία 

«Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο – Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου». Το 2002 ο αριθμός τους 

ανέρχεται σε 2521 και το 2004 σε 3611, στα οποία εργάζονταν 2000 ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί. Με νέες εγκυκλίους1 μετονομάζει το «Σχολείο Διευρυμένου ωραρίου» σε 

«Ολοήμερο σχολείο», ενώ πλέον τίθεται ξεκάθαρα η παιδαγωγική του διάσταση. Το 

ολοήμερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Σχεδιάστηκε για 

να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους, όπως είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση 

του απογευματινού χρόνου παραμονής των παιδιών στο σχολείο, με την πλήρη ευθύνη και 

εποπτεία των εκπαιδευτικών. Σημαντικό είναι ότι παρέχεται οικονομική επιχορήγηση για 

την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού (ψυγείο, φούρνος μικροκυμάτων, κλπ.) καθώς και

υποστηρικτικό υλικό για τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, από το έτος 2000 λειτουργούν 28 πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά 

Σχολεία, ενώ το 2002 ορίστηκε αναλυτικό πρόγραμμα πιλοτικού Ολοήμερου (ΦΕΚ 68/28-

1-2002) και πρόγραμμα Σπουδών, ωρολόγιο πρόγραμμα και ωράριο λειτουργίας του 

Ολοήμερου  (ΦΕΚ 1471/ 22-11-2002). Στα σχολεία αυτά το πρόγραμμα ήταν δεσμευτικό 

για όλους τους μαθητές και λειτουργούσε από τις 7.00 έως τις 16.00. Στα τμήματα αυτά 

παρουσιάστηκαν ορισμένες σταθερές κατευθύνσεις που η επιστημονική επιτροπή 

καθόρισε, όπως τα μαθήματα κορμού και επιλογής, η διδασκαλία των βασικών μαθημάτων

–γλώσσας και μαθηματικών– στις πρώτες ώρες του προγράμματος, το γεύμα, ο

προγραμματισμός των αθλητικών εκδηλώσεων όχι αμέσως μετά το γεύμα και η 

συνεργασία των γονέων. Ωστόσο, το σχολείο ήταν ελεύθερο να εφαρμόσει και να 

προσαρμόσει το πρόγραμμά του ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο, τις τοπικές συνθήκες, 

τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του και τις ιδιαιτερότητες της ημέρας, μεταθέτοντας με 

1 Σχετικές εγκύκλιοι: Φ.13.1/885/88609/Γ1/3-9-2002, Φ.50/64117105/Γ1/6-11-2002, 

Φ.50/76/121153/Γ1/22/11/2002. Φ.50/57/26650/Γ1/17-3-2003, Φ. 20/482/95210/Γ1/9-92003 

Φ.50/132/90416/Γ1/28-8-2003, Φ.50.4/163/87915/Γ1/1-9-2004
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απόφαση του Συλλόγου δασκάλων κάποια μαθήματα στο πρωινό ή απογευματινό 

πρόγραμμα.

Στα σχολεία αυτά επιδιώχθηκε η βελτίωση και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, 

μορφωτικού και πολιτιστικού έργου, η αναδιοργάνωση  του σχολικού χώρου, ο εξοπλισμός 

των σχολικών αιθουσών, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ο εμπλουτισμός 

ουσιαστικά του προγράμματος και η εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας.

Το πιλοτικό, όπως λέγεται, ολοήμερο σχολείο παρείχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα 

παροχής μιας αναβαθμισμένης εκπαίδευσης με πλήρες οργανωμένο πρόγραμμα,

προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Έδινε ακόμη τη 

δυνατότητα σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, όπως επίσης και συνεργασίας γονέων και 

δασκάλων. 

1.5.4. Ολοήμερα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου με ΕΑΕΠ, όπου ελαττώθηκαν σημαντικά οι ώρες 

προετοιμασίας και εισήχθησαν πολλές ειδικότητες, ξεκίνησε να υλοποιείται από το 

σχολικό έτος 2010-11 (ΦΕΚ 804/9-6-2010). Η ένταξη ειδικών μαθημάτων, όπως Μουσική, 

Εικαστικά και Θέατρο, από ειδικούς εκπαιδευτικούς αναβάθμισε την ποιότητα των 

αντικειμένων αυτών στα Ολοήμερα με ΕΑΕΠ. «Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας 

είναι να αποκτήσουν όλα τα παιδιά όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν «τον 

μορφωμένο» άνθρωπο του 21ου αιώνα. Για να πετύχουμε αυτό  το στόχο το Νέο Σχολείο 

πρέπει να είναι ολοήμερο, με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με έμφαση στην ανάπτυξη 

δημιουργικής κριτικής σκέψης, με ενισχυμένη διδασκαλία ξένων γλωσσών που οδηγεί σε 

πιστοποίηση, με οργανωμένο πρόγραμμα αθλητισμού και καλλιτεχνικών-πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. Το Νέο Σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στις εξελίξεις και στην κοινωνία, 

ενταξιακό για όλους τους μαθητές, να αξιοποιεί παιδαγωγικά όλες τις δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών, να ακολουθεί τις αρχές της αειφορίας, συνδυάζοντας την οικολογική ισορροπία 

με την κοινωνική ανάπτυξη. Με λίγα λόγια το Νέο Σχολείο πρέπει να είναι δημιουργικό, 

δημοκρατικό, ανθρώπινο, ένα σχολείο που «αγαπά τα παιδιά» και το αγαπούν και αυτά» 

(Διαμαντοπούλου, 2010, Εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, 04/03/2010).         

Και αυτό όμως το πρόγραμμα δεν απέδωσε, αφού ο αριθμός των μαθητών που το 

παρακολουθούσαν μειωνόταν αισθητά. Στο ολοήμερο αυτό, αρνητικό υπήρξε και το 

γεγονός των συνεχών παλινδρομήσεων του Υπουργείου, όσον αφορά την αποχώρηση των 
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μαθητών. Με Υπουργική Απόφαση ορίστηκε, τελικά, η αποχώρηση να επιτρέπεται κάθε 

ώρα, γεγονός που απαξίωσε τον παιδαγωγικό ρόλο του Ολοήμερου.

1.5.5 Ενιαίου τύπου Δημοτικό Σχολείο

Από το σχολικό έτος 2016-2017 ξεκινάει η εφαρμογή του Ενιαίου τύπου Δημοτικού

Σχολείου (ΦΕΚ 1324/11-5-2016), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης», συγχρηματοδοτούμενο από 

το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το Ενιαίου τύπου Δημοτικό Σχολείο αποτελεί μια σημαντική 

μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία αποσκοπεί στην 

παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας,

καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας από 4/θέσια και 

άνω, υπάγονται σε έναν τύπο σχολείου, με ενιαίο διδακτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα,

καθώς και λειτουργία προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Ειδικότερα, στο 

υποχρεωτικό πρόγραμμα, το διδακτικό ωράριο ορίζεται για όλες τις τάξεις από τις 8:00 έως 

τις 13:15, ενώ στη ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος η έναρξη του ορίζεται 

στις 13:15 και η λήξη του στις 16:00. Σε ό,τι αφορά το νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα, 

εξασφαλίζεται η ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων, αλλά και 

ο εμπλουτισμός και η επέκταση νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ) σε όλους τους μαθητές. Στη ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 

(13:15-16:00) εξασφαλίζεται η ώρα μελέτης με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι 

μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των 

μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου 

προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, 

Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι 

Δραστηριοτήτων), που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τις 

ψυχοκινητικές και γνωστικές τους δεξιότητες.

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού 

Σχολείου προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). Οι 

προσληφθέντες εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο σε Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και θα προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες

αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης.
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Ωστόσο, αυτός ο τύπος ολοήμερου σχολείου, έχει δεχθεί έντονη κριτική, σε 

πολλούς τομείς στους οποίους η προσφορά του δεν θεωρήθηκε ικανοποιητική. Στο ζήτημα 

της αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, η αποτελεσματικότητα των 

Ολοήμερων Τμημάτων απέχει πολύ από την θεωρητικά προσδοκώμενη. Βασικός λόγος για 

την αποτυχία αυτή είναι ότι τα τμήματα λειτουργούν ως καθαρά επιπρόσθετος 

υποστηρικτικός θεσμός, χωρίς να συνδέονται με το κύριο σχολικό πρόγραμμα σπουδών και 

χωρίς να υπάγονται στα συστήματα ελέγχου και εποπτείας της συνολικής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Μπορεί τα Ολοήμερα Τμήματα να έδωσαν λύσεις, σε ζητήματα κυρίως 

κοινωνικής φύσεως, ωστόσο δεν επέφερε μια μεταρρυθμιστική αλλαγή ικανή για να δώσει 

ώθηση, σε μια γενικότερη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Κρίθηκε επομένως αναγκαία, η ίδρυση ενός νέου θεσμού, που θα συνδύαζε και θα 

πάντρευε επιτυχώς και τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς στόχους λειτουργίας των 

δυσλειτουργικών πλέον Ολοήμερων Σχολείων. Η απάντηση αυτή τη φορά για τη κάλυψη 

των παραπάνω αναγκών ήρθε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι από το Υπουργείο 

Παιδείας, με την ίδρυση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ). Τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης λειτουργούν πανελλαδικά από του 2007 χρηματοδοτούνται 

από το ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο (ΕΣΠΑ), στεγάζονται μέσα στα σχολικά κτίρια και 

εντάσσονται στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής των Δήμων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί το ζήτημα της «κοινωνικής 

πολιτικής», στο πλαίσιο των δυσμενών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η οικονομική 

κρίση στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η 

προσπάθεια της σύγχρονης έρευνας να αναζητήσει έναν κοινώς αποδεκτό επιστημονικό 

ορισμό της έννοιας, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις, που 

έχουν κατά καιρούς εφαρμοστεί από τους ειδικούς επιστήμονες στην μελέτη του 

αντικειμένου, και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα άσκησής της.

Περαιτέρω, περιγράφεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει στα χρόνια της 

κρίσης η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ο άμεσος αποδέκτης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αλλά και ως ενδιάμεσος κρίκος στην αλυσίδα των κοινωνικών 

παροχών. Ειδική αναφορά γίνεται στη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το 

σχολείο, όπου εκτιμάται η συνεισφορά της πρώτης στην ομαλή λειτουργία του δευτέρου, 

καθώς και η συμβολή της στην καλλιέργεια μιας δυναμικής –αμφίδρομης– σχέσης 

ανάμεσα στο βασικό αυτό κύτταρο γνώσης και την κοινότητα στην οποία ανήκει.

Εξάλλου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχετικά νέα κοινωνική δομή των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που πραγματοποιείται από τους Δήμους 

στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος 

λειτουργίας τους.

2.1 Ορισμός 

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «κοινωνική πολιτική» έχει προσλάβει μεγαλύτερη διάσταση 

τόσο ως προς την αναγκαιότητα της άσκησής της όσο και ως προς το εύρος του αριθμού 

ομάδων ή ατόμων. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την άσκησή της, ειδικά τις 
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τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας του φαινομένου της κρίσης, που άπτεται της οικονομίας και 

της κοινωνίας, και αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Για να αντιληφθούμε, λοιπόν, τη σημασία της κοινωνικής πολιτικής είναι 

απαραίτητη η ανάλυση της έννοιάς της, έτσι όπως καταγράφεται στην ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία.

Ο όρος «κοινωνική πολιτική», σύμφωνα με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα 

στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS), αναφέρεται στο σύνολο των παροχών σε 

χρήμα ή σε είδος από προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση ενός καθορισμένου συνόλου κινδύνων και αναγκών. Στη βιβλιογραφία ο 

όρος «κοινωνική πολιτική» συνδέεται γενικότερα με την καταγραφή, ιεράρχηση και 

κάλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών μέσα από σύνολο ρυθμίσεων και παροχών σε 

τομείς όπως η υγεία, η ασφάλιση, η απασχόληση, η στέγαση και οι προνοιακές υπηρεσίες. 

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην εξατομικευμένη φροντίδα και κάλυψη αναγκών, 

συνδεδεμένων ιδίως με την παιδική μέριμνα, την προστασία της τρίτης ηλικίας, την 

ενίσχυση της οικογένειας, την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και άλλων κοινωνικών 

ομάδων.

Στην επιστημονική συζήτηση περί κοινωνικής πολιτικής, παρότι η τελευταία είναι 

αντικείμενο ανάλυσης εδώ και πολύ καιρό, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 

επιστημονικός ορισμός, αλλά καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία προσέγγιση 

ορίζει ως κοινωνική πολιτική «τη συλλογική κοινωνική πράξη που είναι 

προσανατολισμένη στην από κοινού εξασφάλιση των συνθηκών  διευρυμένης 

αναπαραγωγής της συνολικής κοινωνίας» (Γράβαρης, 1993). Ο αξιακός προσδιορισμός της 

κοινωνικής πολιτικής συνίσταται, στην περίπτωση αυτή, στην ιδέα της κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Μία δεύτερη διάσταση στην ίδια προσέγγιση, πιο μορφολογική, προσδιορίζει 

την κοινωνική πολιτική ως την λειτουργία εκείνη που έχει λάβει: α) την μορφή κρατικής 

πράξης, β) αποσκοπεί στην διασφάλιση των συνθηκών διευρυμένης αναπαραγωγής της 

ατομικής ιδιοκτησίας και γ) έχει ως βασικό μέσο για την επίτευξη των σκοπών της τη 

φορολογία (Γεώρμας, 2006).

Η δεύτερη προσέγγιση κοινωνικής πολιτικής είναι πιο λειτουργική, εξετάζει 

δηλαδή την κοινωνική πολιτική ως λειτουργία του κράτους που έχει ως στόχο τη 

διασφάλιση των πολιτών από μια σειρά κοινωνικούς κινδύνους. Τα μέτρα που λαμβάνει το 

κράτος διακρίνονται στην κοινωνική ασφάλιση (που επιδιώκει να καλύψει τυποποιημένους 

κινδύνους, όπως η ανεργία, το γήρας κτλ.), στην κοινωνική πρόνοια (με επιδίωξη την 
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προστασία απόρων) και, τέλος, στην παροχή υπηρεσιών υγείας (Αμίτσης , 2001). Τελικά, η 

κοινωνική πολιτική θα μπορούσε να οριστεί ως «το σύνολο των δράσεων των 

κυβερνήσεων και άλλων φορέων, οι οποίες τροποποιούν το ελεύθερο παιχνίδι των 

δυνάμεων της αγοράς, για να διαμορφώσουν την κοινωνική αναδιανομή, την κοινωνική 

ρύθμιση και τα κοινωνικά δικαιώματα» (O’brien, 2002, p.141-161).

Εντούτοις, μια σύγχρονη άποψη αναφέρει ότι ο κεντρικός στόχος των σύγχρονων 

συστημάτων κοινωνικής πολιτικής δεν πρέπει να είναι η αναδιανομή του συνολικού 

εισοδήματος, αλλά η ενεργοποίηση του ατόμου. Βασικός λόγος είναι το άτομο να 

παραμείνει ή να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, καθώς η αναδιανομή του πλούτου 

φαντάζει στις μέρες μας μάλλον αδύνατη (Σκαμνάκης, 2003). Συνεπώς, η κοινωνική 

πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στην αναδιανομή των ευκαιριών, ώστε τα άτομα να 

μπορούν να σχεδιάσουν με τις δικές τους δυνάμεις την ατομική τους στρατηγική και να 

μην βρίσκονται κοινωνικά αποκλεισμένοι.

Έναν άλλον ορισμό της κοινωνικής πολιτικής δίνει ο Spicker στο έργο του Social

Policy: Themes and Approaches (1995), ο οποίος «ορίζει το αντικείμενο της κοινωνικής 

πολιτικής σε άμεση συνάρτηση με την κοινωνική ευημερία και τους θεσμούς, οι οποίοι 

στοχεύουν στην επίτευξή της, κυρίως δηλαδή τις κοινωνικές υπηρεσίες και το κράτος 

πρόνοιας. Αναφέρεται στα κύρια πεδία εφαρμογής της (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, 

παιδεία, κοινωνική κατοικία, υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνική φροντίδα κ.ά.), στις 

κοινωνικές καταστάσεις που παρεμποδίζουν την επίτευξη της ευημερίας για ορισμένες 

ομάδες ανθρώπων (όπως είναι η αναπηρία, η ανεργία, η φτώχεια, τα γηρατειά) και σε 

κοινωνικά προβλήματα (όπως το έγκλημα, η εξάρτηση και η διάλυση των οικογενειών)». 2

Η κοινωνική πολιτική νοείται ως μία οργανωμένη δραστηριότητα, που αποβλέπει 

στο να βοηθά την αμοιβαία προσαρμογή των ατόμων και του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Κύριος δε φορέας της είναι το κράτος ή ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, καθώς στόχος της 

είναι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών που υπάρχουν σε άτομα και κοινωνικές ομάδες. 

Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό της αποτελεί η επιδίωξη της κοινωνικής ισορροπίας και 

της βελτίωσης του επιπέδου της κοινωνικής ανάπτυξης. Το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής 

εντοπίζεται και στην εκπαιδευτική πολιτική. Η κατανόηση της εκπαίδευσης ως μιας 

κοινωνικής διαδικασίας, που εξυπηρετεί το γενικό όφελος, συνιστά τον πυρήνα του 

επιχειρήματος για την ενεργοποίηση του κρατικού παρεμβατισμού και τη συγκρότηση του 

2 Ντούνης, [2013]
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προνοιακού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών θεσμών, οπότε και συναρτάται με τη 

γενικότερη ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Οι αυξημένες ανάγκες της παραγωγής σε 

εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και η τάση των κατώτερων και μεσαίων στρωμάτων για 

κοινωνική άνοδο, δημιούργησαν μεταπολεμικά την λεγόμενη «εκπαιδευτική έκρηξη», με 

άμεσο επακόλουθο την διεύρυνση των εκπαιδευτικών θεσμών και την αύξηση των 

δημοσίων εκπαιδευτικών παροχών. Οι προνοιακές προσεγγίσεις και πολιτικές κατανοούν 

την εκπαίδευση ως αντικείμενο δημοσίου συμφέροντος, που εξασφαλίζει ουσιώδεις 

προϋποθέσεις κοινωνικής συναίνεσης και αναπαραγωγής του πολιτικού συστήματος. Στον

γνωστικό χώρο της κοινωνικής πολιτικής διεξάγονται πολλές σοβαρές αναλύσεις στο πεδίο 

της εκπαίδευσης, που αφορούν τη δομή και την οργάνωσή του, καθώς και τον τρόπο 

χρηματοδότησης και παραγωγής της εκπαίδευσης. Μερικά από τα πιο καίρια προβλήματα, 

που αποτελούν και πεδίο διαμάχης, είναι τα ακόλουθα: ο αποτελεσματικότερος τρόπος 

μέριμνας για την εκπαίδευση της νεολαίας, οι σχέσεις αντίστροφης αναλογίας μεταξύ 

παροχής ίσων ευκαιριών και αποτελεσματικότητας, τα χρηματικά ποσά που δαπανά το 

κράτος για την εκπαίδευση και ο τρόπος διάθεσης αυτών, ο τρόπος διανομής του 

εκπαιδευτικού προϊόντος  και η σχέση διανομής και εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Όλα τα 

παραπάνω συνθέτουν και το αντικείμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής, που αποτελεί και 

ένα σημαντικό δείκτη της υπεύθυνης κρατικής και ειδικότερα της κοινωνικής πολιτικής 

(Μάρδας & Βαλκάνος, 2005 σελ:323-325).  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και 

Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.), «Κοινωνική πολιτική είναι το σύνολο των μέτρων, 

των παρεμβάσεων, των δομών και των δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία του 

πληθυσμού από καταστάσεις που επιφέρουν απώλεια ή μείωση των πηγών συντήρησης, 

στην προληπτική ή επανορθωτική προστασία της υγείας, στην εξασφάλιση απασχόλησης 

και τη διατήρηση της ικανότητας για εργασία, στην εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης και στη διασφάλιση της δυνατότητας κάθε ατόμου να συμμετέχει ενεργά στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή».3

Εν κατακλείδι, η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της κρίσης, που έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και την απώλεια εισοδήματος, προκαλεί κοινωνικές 

καταστάσεις, όπως φτώχεια και αποκλεισμό ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού από την 

εργασία, την ασφάλιση, την εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα τη διαρραγή 

3 http://www.okpapa.gr
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του κοινωνικού ιστού. Αυτή η κατάσταση καθιστά αναγκαία την άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής, για να προλάβει ανάλογες συνέπειες ή να μειώσει όσο είναι εφικτό τις 

δυσάρεστες επιπτώσεις της.

2.2 Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση 

Οι κοινωνικές ανισότητες, ως αποτέλεσμα ποικίλων αρνητικών συνθηκών που βιώνει η 

Ελλάδα, απειλούν πλέον σοβαρά την κοινωνική συνοχή. Υπό αυτό το πρίσμα, το κράτος 

καλείται να επικεντρωθεί στην άσκηση επιτελικών και ελεγκτικών λειτουργιών και να 

αναδείξει την τοπική αυτοδιοίκηση ως την πλέον αρμόδια διοικητική δομή για την 

αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Σημαντικό σταθμό στην ιστορία της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

αποτέλεσε ο νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010), ο οποίος αναφερόταν στο νέο 

πρόγραμμα του «Καλλικράτη» και προέβλεπε ευρεία διοικητική αναδιάρθρωση της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κατάργηση των κοινοτήτων και την 

δραστική μείωση των δήμων από εννιακόσιους δεκατέσσερις σε μόλις τριακόσιους είκοσι 

πέντε, έπειτα από αναγκαστική συγχώνευση. Επιπλέον, όριζε την κατάργηση των 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και την ενσωμάτωσή τους στις δεκατρείς (13) περιφέρειες 

που διατηρούνται, στα ίδια όρια, αλλά με αιρετό περιφερειάρχη και επτά αποκεντρωμένες 

διοικήσεις.

Η μεταρρύθμιση που, σύμφωνα με τον νομοθέτη, «αποτελεί και δημιουργική 

απάντηση στην κρίση» (εισηγητική έκθεση σχεδίου νόμου Καλλικράτη), ήρθε σε μια 

περίοδο που τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας και της Αυτοδιοίκησης ειδικότερα  

συναρτώνται με την οικονομική κρίση, με απροσδιόριστο χρονικό ορίζοντα ως προς τον 

τερματισμό της. Η διοικητική ανασυγκρότηση του σχεδίου «Καλλικράτης», σύμφωνα με 

την  αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», στοχεύει στη δημιουργία 

ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού επιτελικού και αποκεντρωμένου κρατικού 

συστήματος, με σκοπό την δημιουργία νέων αναπτυξιακών τακτικών για την συγκρότηση 

κράτους ικανού να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες των πολιτών του προσφέροντας ικανό 

περιβάλλον για οικονομική και κοινωνική ευημερία. Στοχεύει, εντέλει, στο να 

δημιουργήσει μια ανάπτυξη νέου τύπου με κύρια χαρακτηριστικά της την αξιοποίηση των 
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τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, το σεβασμό προς το 

περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

(Μπεσίλα-Βήκα, 2010). 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως άμεσος αποδέκτης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι πολίτες της, παρότι δεν φέρνει την κύρια ευθύνη άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής, αλλά αποτελεί έναν ενδιάμεσο κρίκο της αλυσίδας και του πλέγματος των 

κοινωνικών παροχών, στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Ο διαρκώς 

διευρυμένος ρόλος των ΟΤΑ, συμπεριέλαβε κυρίως από την δεκαετία του ’90 και έπειτα, 

και το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα 

με την αρχή της εγγύτητας, βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και στο πεδίο ανάδυσης των 

κοινωνικών προβλημάτων και άρα δυνητικά στη θέση που επιτρέπει τον βέλτιστο χειρισμό

των απτών προβλημάτων κοινωνικής φύσεως. Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του πολίτη και στην κάλυψη των 

καθημερινών του αναγκών, οι οποίες διαρκώς διογκώνονται. Το γεγονός αυτό προσφέρει 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι άλλων πολιτικο-

διοικητικών επιπέδων, σε θέματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, 

βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση μεταξύ των φορέων δημόσιας δράσης για την 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής (Κάλλη, 2016 σελ:19). Επιπλέον, οφείλουν να 

διαμορφώσουν ένα κοινωνικό προφίλ, το οποίο ο πολίτης έχει ανάγκη να αντικρίσει. Ο 

πολίτης γίνεται το επίκεντρο και όλοι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να επιστρατεύονται για 

την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Πιο συγκεκριμένα, προσπαθεί να ανταποκριθεί σε προκλήσεις, να επιλύσει κρίσιμα 

προβλήματα, να αξιοποιήσει ευκαιρίες, να ανταποκριθεί σε ένα νέο, δυναμικότερο ρόλο, 

αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών της. Ο 

δήμος αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που αφορούν στην 

υγεία, κοινωνική φροντίδα, πρόνοια και απασχόληση. Με τη λειτουργία νέου τύπου δομών 

και υπηρεσιών, που προέκυψαν με συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά 

προγράμματα –κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΑΜΕΑ, κέντρα ημερήσιας 

φροντίδας ηλικιωμένων, δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, κατ΄ οίκον εξυπηρέτησης 

ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ– προσπάθησε να καλύψει το κενό των κρατικών παροχών.
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2.3 Αρμοδιότητες ΟΤΑ σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και εκπαίδευσης

Η παραδοσιακή συνεργασία του Δήμου με την Εκπαιδευτική Κοινότητα αναφέρεται 

κυρίως στη φροντίδα και τη μέριμνα των δημοτικών υπηρεσιών για τις δομές και την 

καθημερινότητα της τυπικής εκπαίδευσης σε κάθε περιοχή. Η διεύρυνση της συνεργασίας 

της αυτοδιοίκησης με την εκπαιδευτική κοινότητα είναι μονόδρομος για εξωστρέφεια που 

συμβάλλει στην τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Αποτελεί δε ένα δυναμικό 

πεδίο ενσωμάτωσης καινοτομίας και ανάδειξης καλών πρακτικών. Οι αρμοδιότητες της 

αυτοδιοίκησης στον τομέα της εκπαίδευσης δημιουργούν ένα καλά οργανωμένο 

κανονιστικό υπόβαθρο για τη συνεργασία μεταξύ τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αποτελεί σημαντική λειτουργία της κοινωνίας, με 

βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος το σχολείο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με 

το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του και αποτελεί οργανικό μέρος της κοινότητας στην 

οποία ανήκει. Η λειτουργία του σχολείου αποτελεί μια ολότητα με επιμέρους πτυχές και 

παραμέτρους που συνδέονται με το ευρύτερο σύστημα της κοινωνίας μέσα στην οποία 

λειτουργεί, γι αυτό και αποτελεί ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα (Πασιαρδής, Πασιαρδή, 

2006). Στο πλαίσιο αυτό καθοριστική σημασία έχουν οι σχέσεις αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο σύγχρονο σχολείο και στην τοπική κοινωνία, καθώς 

επηρεάζονται άμεσα και μάλιστα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές, 

πολιτιστικές και οικονομικές συνθήκες μιας περιοχής (Κατσαρός, 2008). Πολλές από τις 

ευθύνες και αρμοδιότητες για την οργάνωση και λειτουργία της εκπαίδευσης ανήκουν στην 

τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για τη στήριξη της 

διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, τη διαχείριση των πιστώσεων που 

διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων και την εξασφάλιση 

επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής –στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων και, συνακόλουθα, στην εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία τους. Παράλληλα, στηρίζει τις δραστηριότητες και προωθεί τις 

πρωτοβουλίες των σχολικών μονάδων, εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Η συνεργασία του σχολείου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεισφέρει στην 

αξιοποίηση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού του για την εξυπηρέτηση των 

εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην τοπική 

κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα και κεντρικό πυρήνα του κοινωνικού και 
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πολιτισμικού δικτύου της πόλης, της συνοικίας, της περιοχής, να γίνεται κέντρο γνώσης 

και πολιτισμού για όλους και να δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης αμφίδρομων 

σχέσεων, δικτύωσης με την κοινότητα που το περιβάλλει, δραστηριοποίησης της γειτονιάς, 

των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, όλων των δημοτών. Αντίστοιχα, οι φορείς 

της τοπικής κοινότητας καλούνται να πάρουν πρωτοβουλίες συνεργασιών και συμπράξεων 

με τη σχολική κοινότητα, ανοίγοντας διαύλους για την αξιοποίηση των κοινωνικών και 

πολιτισμικών πόρων.

2.4 Ορισμός - Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι Μονάδες στις οποίες 

απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Τα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι μια νέα κοινωνική δομή για τη φύλαξη 

παιδιών σχολικής ηλικίας και πραγματοποιούνται από τους Δήμους στα πλαίσια 

ευρωπαϊκού προγράμματος του ΕΚΤ. Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός 

σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική - οργανωμένη 

δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση 

των γονέων.

Ιστορικό δημιουργίας των Κ.Δ.Α.Π. 

Το 1994, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας NOW4, με πρωτοβουλία και 

συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, υλοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο 

Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), δύο σύνθετα σχέδια δράσης, με στόχο να τεθούν οι βάσεις για 

την ανάπτυξη του θεσμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην 

Ελλάδα (Κοντιάδης κ συν, 2006). Τα σύνθετα αυτά σχέδια περιελάμβαναν την κατάρτιση 

ανέργων πτυχιούχων γυναικών στη δημιουργική απασχόληση παιδιών, τη δημιουργία

4 H Eυρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου 1994, ενέκρινε σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών 
για μια σειρά μεμονωμένων κοινοτικών πρωτοβουλιών για την περίοδο 1994-99. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται μια 
πρωτοβουλία που αφορά την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού. Η πρώτη πρωτοβουλία έδειχνε την ανάγκη 
ανάπτυξης ισχυρών και δραστήριων εταιρικών σχέσεων σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Προτεραιότητα 
δίνεται στις μεταβαλλόμενες δομές και συστήματα κατάρτισης και απασχόλησης. Έτσι τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων κατάρτισης και επιχειρήσεων, καθώς και την επέκταση της 
υποστήριξης των εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας για την φροντίδα των παιδιών κ.ο.κ. http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-94-141_el.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-94-141_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-94-141_el.htm
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χώρων δημιουργικής απασχόλησης και την οικονομική στήριξη της πρώτης περιόδου 

λειτουργίας τους.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δημιούργησε 5 ΚΔΑΠ στους Δήμους Ελευσίνας, Καλλιθέας, 

Κατερίνης, Χαλκίδας και Κομοτηνής με τη συνεργασία των αντίστοιχων Εργατικών 

Κέντρων και η ΕΕΤΑΑ δημιούργησε 5 ΚΔΑΠ στους Δήμους Λαυρίου, Ξάνθης, Πάτρας, 

Ιωαννίνων και στην Κοινότητα Κορινού Πιερίας με τη συνεργασία των αντιστοίχων αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Την ίδια περίοδο υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός σχεδίων από άλλους φορείς, με 

αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, που είτε συνδύαζαν την κατάρτιση με τη 

δημιουργία δομών και την προώθηση της απασχόλησης των καταρτισμένων, είτε 

προέβλεπαν μόνο την κατάρτιση των εμψυχωτριών (Κοντιάδης κ συν, 2006).

Μια πρώτη σύνδεση όλων των σχεδίων που είχαν υλοποιηθεί επιχείρησε το ΚΕΘΙ. 

Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε επικεντρώθηκαν στην καταγραφή των προγραμμάτων και 

των δομών που δημιουργήθηκαν, στην προαγωγή εκπαιδευτικού υλικού και στην προβολή 

και διάδοση της δημιουργικής απασχόλησης με στόχο την ενίσχυση και την επέκταση του 

θεσμού (Γιαννάκης, 2017 σελ:26). 

Το 1996, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Άξovας 

NOW, οι προαναφερόμενοι φορείς (ΓΓΙ,ΚΕΘΙ,ΕΕΤΑΑ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), αξιοποιώντας την 

εμπειρία που απέκτησαν, σχημάτισαν εταιρικό σχήμα και επιχείρησαν από κοινού μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ. Τη συνολική 

ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος είχε ως συντονιστής φορέας το ΚΕΘΙ.

Το δεύτερο αυτό πρόγραμμα ήταν επίσης σύνθετο και οι δράσεις που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιό του αφορούσαν: α) την συνέχιση της λειτουργίας των παλαιών 

ΚΔΑΠ – υποστήριξη και βελτίωση της λειτουργίας τους (5 από τα 10 Κέντρα), β) την

δημιουργία 8 νέων ΚΔΑΠ στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Έδεσσας, Αγρίνιου, 

Λιτόχωρου, Κάτω Αχαΐας, Λάρισας, Ηρακλείου, Αχαρνών, γ) την κατάρτιση/εξειδίκευση 

ανέργων γυναικών, δασκάλων, νηπιαγωγών σε θέματα δημιουργικής απασχόλησης, με 

στόχο τη στελέχωση των 8 νέων δομών, δ) την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

υποστήριξης των στελεχών των Κέντρων και ε) τη σύσταση, λειτουργία και πειραματική 

εφαρμογή Δικτύου των ΚΔΑΠ. Αντικείμενο της ενέργειας ήταν η μελέτη και η 

διαμόρφωση εναλλακτικών μηχανισμών ανάπτυξης επικοινωνίας, αλληλοπληροφόρησης 

και συνεργασίας μεταξύ των δομών στο πεδίο διασφάλισης της βιωσιμότητας τους 

(Γιαννάκης, 2017 σελ:27). 
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Μετά το τέλος του Προγράμματος (Ιούνιος 1998), τα ΚΔΑΠ εντάχθηκαν, ως καλή 

πρακτική, στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση (ΕΣΔΑ) και συγκεκριμένα στο 

Ε.Π. «Συνεχιζόμενη κατάρτιση και προώθηση της Απασχόλησης» του Β' ΚΠΣ (1994-

2000) και στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ ΚΠΣ (2000-

2006). Με αυτό τον τρόπο χρηματοδοτήθηκε η επέκτασή τους σε περισσότερους από 100 

Δήμους της Ελλάδας, με την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης (Κοντιάδης κ συν, 2006). 

Από το 2007 έως σήμερα το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ υλοποιείται με εποπτεύοντα 

Ενδιάμεσο Διαχειριστικό φορέα την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσω της δράσης 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2007-2013 και 2014-2020. Από το 1994, όταν μπήκαν τα 

πρώτα θεμέλια για τη δημιουργία των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί 

και λειτουργούν πάνω από 1.500 δομές ΚΔΑΠ σ' όλη την ελληνική περιφέρεια.

2.5 Η λειτουργία των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Κεραμιανάκη, (2003) οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην 

δημιουργία ΚΔΑΠ στην χώρα μας σχετίζονται από τη μια με την ανυπαρξία κοινωνικών 

υπηρεσιών για τη στήριξη γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας και από την άλλη με την 

δυσκολία συμμετοχής των παιδιών στις υπάρχουσες δομές. Η δυσκολία ένταξης των 

γονέων και ιδίως των μητέρων στην αγορά εργασίας, λόγω των επιβαρημένων 

οικογενειακών και επαγγελματικών ευθυνών, όσο και η αναγκαιότητα ενεργούς 

συμμετοχής των ατόμων στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι είναι δύο παράμετροι 

που περαιτέρω συνέβαλαν στην συγκεκριμένη λύση. Εξάλλου, η σπουδαιότητα της 

δημιουργικής απασχόλησης στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων και στην 

προσωπική ανάπτυξη των παιδιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προς την ίδια 

κατεύθυνση. Ο θεσμός των ΚΔΑΠ αποτέλεσε, επιπλέον, μια βασική απάντηση στην

αναγκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσω της λειτουργίας «συστημάτων και 

δομών» και όχι μέσω ασυντόνιστων - αποσπασματικών ενεργειών, παρέχοντας παράλληλα 

τη δυνατότητα στήριξης των παιδιών από ευαισθητοποιημένο, ειδικά καταρτισμένο, 

στελεχιακό δυναμικό, το οποίο είναι σε θέση να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα παιδαγωγικά 
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μέσα. Τέλος, καθοριστική ήταν και η πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας να 

παρέμβει σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πεδίο της δημιουργικής απασχόλησης, με 

στόχο την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την προώθηση της 

ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες. 

Κατά συνέπεια, η λειτουργία των ΚΔΑΠ βασίζεται σε δύο άξονες: στην 

δημιουργική απασχόληση των παιδιών μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου και στην 

απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση κυρίως των ανέργων.

Ως προς τον πρώτο άξονα, το ΚΔΑΠ αποτελεί κοινωνική υπηρεσία πρόνοιας του 

δημοσίου τομέα, η οποία συγκαταλέγεται στα προγράμματα προστασίας της οικογένειας, 

της μητρότητας και του παιδιού. Αποσκοπεί στην εξωσχολική ενασχόληση των παιδιών, με 

την βοήθεια στη σχολική μελέτη, το δημιουργικό παιχνίδι, το ποιοτικό τραγούδι, το 

θέατρο, τις νέες τεχνολογίες, την πολιτιστική κληρονομιά και τον αθλητισμό. Η στελέχωσή

του γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στη παιδαγωγική και στη δημιουργική 

απασχόληση, το οποίο υπηρετεί τις τοπικές ανάγκες τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο.

Στον δεύτερο άξονα, τα ΚΔΑΠ στοχεύουν να υπηρετήσουν αρχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που στηρίζονται στην ισότητα δύο φύλων, στο δικαίωμα των ίσων ευκαιριών, 

στην επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση ανέργων, ειδικότερα των γυναικών.

Τα Κέντρα αυτά δύνανται να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις 

κοινωνικές υπηρεσίες των OTA και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και 

τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.ά τοπικής παρέμβασης και 

ανάπτυξης. Πλέον τα ΚΔΑΠ με υπουργική απόφαση στεγάζονται μέσα στα σχολικά κτίρια,

χρησιμοποιώντας τους χώρους, τις αίθουσες και τον εξοπλισμό των σχολείων. Οι ώρες 

λειτουργίας τους κυμαίνονται από τις 14:00 έως τις 22:00. 

Στο ΚΔΑΠ απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό, ανάλογα με τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Υποχρεωτικά υπάρχουν Δάσκαλοι, Καθηγητές 

Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ρώσικων, Μουσικής, Πληροφορικής, 

Εικαστικών, Θεατρολόγοι κ.λ.π. Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, 

ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικά με την δημιουργική απασχόληση, σχολών της 

ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Από τις παραπάνω ειδικότητες προκύπτουν και οι 

αντίστοιχες δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιούνται σε οργανωμένα τμήματα ανά ηλικία 

και γνωστικό επίπεδο. Επίσης, απαιτείται προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών 

εργασιών. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά.
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Από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου, με απόφαση του Φορέα ορίζεται 

Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό 

αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των 

κυρίων καθηκόντων του.

Όπως λοιπόν σε κάθε σχολική μονάδα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης γίνεται 

αντιληπτό και αποδεκτό ότι ο Διευθυντής είναι επιφορτισμένος με μεγάλη ευθύνη όσον 

αφορά στη λειτουργία της σχολικής του μονάδας και του πολλαπλού ρόλου που καλείται 

να διαδραματίσει, ομοίως και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ο ρόλος του 

Διευθυντή είναι να οργανώνει και να διοικεί τη δομή, να συντονίζει το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, να αναμορφώνει και να αναβαθμίζει το έργο που παρέχεται και να δημιουργεί 

το κατάλληλο κλίμα και περιβάλλον εργασίας. Προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, ότι ο 

Διευθυντής μιας εκπαιδευτικής μονάδας γενικότερα, πρέπει να είναι προικισμένος με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προσόντα ώστε να θεωρείται αποτελεσματικός 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται λοιπόν στον ηγετικό 

ρόλο του διευθυντή προκειμένου να ανταποκριθεί στις κοινωνικές αλλαγές, στις σύγχρονες 

προκλήσεις αλλά και δυσκολίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εισαγωγή

Αναμφισβήτητα, στις μέρες μας η Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία κατέχουν πυρηνική 

θέση στην ομαλή καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Είναι πλέον απόλυτα 

κατανοητό ότι τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να είναι όχι μόνο 

αποτελεσματικοί προϊστάμενοι, αλλά και ηγέτες. Αυτό μπορούν να το επιτύχουν μόνο 

εφόσον: α) γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της σύγχρονης οργάνωσης και 

διοίκησης, β) έχουν την ικανότητα να βρίσκονται στο κέντρο της δράσης και παράλληλα 

να αποστασιοποιούνται από τα προβλήματα που θέτει η καθημερινή λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήματος, γ) έχουν όραμα για την εκπαίδευση, το οποίο πηγάζει από τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες της κοινωνίας, δ) θέτουν στόχους, ε) διαθέτουν επικοινωνιακές 

ικανότητες και μπορούν να εμπνέουν.

Ένα κοινό στοιχείο των σχολικών μονάδων και των δομών ΚΔΑΠ είναι ότι και οι 

δύο διοικούνται από τον Διευθυντή, ο οποίος καλύπτει πολλαπλούς ρόλους. Ο Διευθυντής-

Ηγέτης και στις δύο περιπτώσεις είναι αυτός που φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων 

και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των δομών, στηρίζει, υποβοηθά και διευκολύνει 

το έργο των εκπαιδευτικών, δίνει λύσεις στα προβλήματα, επικοινωνεί με το εξωτερικό 

περιβάλλον (γονείς, κοινότητα, συμβούλους, κ.τ.λ.). Ειδικά σε δομές ΚΔΑΠ, όπου υπάρχει 

διοικητική αυτονομία, ο Διευθυντής – Ηγέτης μπορεί να δημιουργήσει όραμα, να 

διαμορφώσει κουλτούρα, να θέτει στόχους, να προωθεί την συμμετοχικότητα, να παρακινεί 

διανοητικά τους συνεργάτες του, να τους προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, προς 

όφελος της δομής. Αυτό βέβαια, αποτελεί μεγάλο φόρτο εργασίας για τον Διευθυντή,

καθώς σηκώνει στους ώμους του το βάρος της επιτυχημένης ή αποτυχημένης διοίκησης 

της δομής.  

Ο ηγέτης δίνει κατεύθυνση στον οργανισμό μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, ενώ ο 

όρος «Ηγεσία» αποτελεί έναν όρο-ομπρέλα, στον οποίο υπάγονται οι όροι «Διεύθυνση» 

και «Διοίκηση». Επομένως ένας καλός ηγέτης πρέπει να είναι και καλός διοικητικός, αλλά 

και καλός διευθυντής. Χωρίς αμφιβολία, είναι ζωτικής σημασίας το έργο του διευθυντή της 
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σχολικής μονάδας, ο οποίος ιεραρχικά βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας και ο οποίος 

καλείται να ασκήσει το ρόλο του ηγέτη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού και να επιτευχθούν οι επιθυμητοί 

στόχοι. Επομένως, για να έχουμε εξαίρετα σχολεία, χρειάζονται και εξαίρετοι 

εκπαιδευτικοί ηγέτες, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδεύονται αναλόγως πριν την τοποθέτηση 

τους σε διευθυντικές θέσεις, για να προετοιμάζονται κατάλληλα για το επίπονο έργο που 

τους περιμένει.

3.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «ηγεσία» και «ηγέτης»

Η ηγεσία ορίζεται ως «η τέχνη ή η διαδικασία επηρεασμού» των ατόμων μιας ομάδας, 

ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων (Robbins & 

Jundge, 2012). Από τον ορισμό αυτό το βασικό στοιχείο της ηγεσίας είναι η άσκηση 

επιρροής στη συμπεριφορά των μελών της ομάδας, ώστε να εργαστούν με προθυμία για τη 

διεκπεραίωση του έργου τους. Δεδομένου ότι ο επηρεασμός των μελών της ομάδας δε 

γίνεται τυχαία, η ηγεσία προϋποθέτει κάποιο άτομο (ηγέτη), το οποίο να ηγείται 

αποτελεσματικά. Ας σημειωθεί ότι η πραγματική ηγεσία δεν έχει καμία σχέση με το 

επίπεδο ιεραρχίας στο οποίο βρίσκεται κάποιος μέσα στον οργανισμό. 

Από την άλλη, ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο ασκεί επιρροή πάνω στα 

λοιπά μέλη της ομάδας έτσι, ώστε να τον ακολουθούν πρόθυμα και με τη θέλησή τους. Ο 

πραγματικός ηγέτης (ή ηγέτης με ακεραιότητα, κατά τον Peter Drucker) είναι ένας 

υπηρέτης των ανθρώπων που ηγείται, είτε είναι εκλεγμένος, είτε διορισμένος, είτε ο 

οργανισμός είναι μια Κυβέρνηση, μια κυβερνητική υπηρεσία, μια επιχείρηση, ένα 

νοσοκομείο ή μια επισκοπή! Το καθήκον του είναι να υποτάσσει τις προσωπικές του 

προτιμήσεις, ελπίδες και επιθυμίες στο κοινό καλό του οργανισμού (Schermehorn, 

2012:521; Monroe, 2001; Blanchard & Miler, 2007). Άλλωστε, τα αποτελέσματα ενός 

ηγέτη αναφέρονται στα εξής συγκεκριμένα στοιχεία: στη λύση προβλημάτων, στην 

ικανοποίηση των αναγκών των μελών του οργανισμού και στην πραγματοποίηση των 

αξιών του συνόλου. Δηλαδή, όλα τα θετικά και αρνητικά οφείλονται στην ηγεσία. 

Τα δύο βασικά στοιχεία της επιρροής που ασκεί ο ηγέτης στους συνεργάτες του

είναι η δύναμη, δηλαδή η δυνατότητα να επιβάλλει τις επιθυμίες του στα άλλα άτομα της 

ομάδας επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους, και η εξουσία, δηλαδή το νόμιμο δικαίωμα 
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ενός ατόμου (π.χ. διευθυντής σχολείου) να ασκήσει τη δύναμη που διαθέτει από τη θέση 

που κατέχει. Με απλά λόγια, τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μέσα, τα οποία χρησιμοποιεί ο 

ηγέτης, για να επηρεάσει τη συμπεριφορά των μελών της ομάδας του (Σαϊτης, 2014:116).  

Για να είναι αποτελεσματική η ηγεσία, θα πρέπει να έχει την γενική εποπτεία και 

την πλήρη κατανόηση των λειτουργιών της διοίκησης (προγραμματισμό, οργάνωση, 

διεύθυνση, έλεγχο), ώστε να μπορεί να εντοπίζει τα πιθανά προβλήματα και να 

διαμορφώνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

3.2 Η Εκπαιδευτική Ηγεσία

Η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση ενός ιδιαίτερου τύπου ηγεσίας που 

εμφανίζεται στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου ο ρόλος της διοίκησης και της ηγεσίας 

θεωρείται ότι είναι να στηρίζουν, να υποβοηθούν  και να διευκολύνουν το βασικό έργο των 

εκπαιδευτικών οργανισμών, που είναι η διδασκαλία και η μάθηση (Κατσαρός, 2008). 

Γίνεται, λοιπόν, φανερό πως αυτός ο τύπος ηγεσίας εστιάζει: «στις συμπεριφορές των 

εκπαιδευτικών κατά την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα 

την ανάπτυξη των μαθητών» (Leithwood & Duke, 1999:47). Οι περισσότερες προσεγγίσεις 

υποστηρίζουν πως αυτού του τύπου οι ηγέτες αντλούν δύναμη, εξουσία και επιρροή από 

τις διοικητικές θέσεις που κατέχουν και από την εξειδικευμένη γνώση την οποία διαθέτουν 

(Bush, 2005: 15).

Επίσης, άλλες θεωρίες υποστηρίζουν πως «εκπαιδευτικοί ηγέτες» δεν είναι μόνο οι 

διευθυντές, αλλά και τοπικά στελέχη του σχολείου, ακόμη και εκπαιδευτικοί και ότι η 

εκπαιδευτική ηγεσία εκδηλώνεται μέσα από πρακτικές (Κατσαρός, 2008). Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τους Hallinger & Murphy (1986), οι οποίοι υποστηρίζουν πως η 

εκπαιδευτική ηγεσία έχει τρεις κατηγορίες πρακτικών, οι οποίες επαληθεύτηκε εμπειρικά 

ότι αναβαθμίζουν τα επιτεύγματα των μαθητών: α) τον ορισμό της αποστολής του 

σχολείου, β) τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και γ) τη βελτίωση του 

σχολικού κλίματος (Πασιαρδής, 2004). Από την άλλη, ο Southworth (2002), αναφέρεται σε 

τρεις αποτελεσματικές στρατηγικές της εκπαιδευτικής ηγεσίας: την παραδοχή προτύπων, 

την παρακολούθηση και την ανταλλαγή απόψεων για επαγγελματικά θέματα. 

Οι Bush και Glover (2003) εξετάζουν διάφορους ορισμούς  της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας πριν διατυπώσουν τη δική τους. Και οι δύο όμως τονίζουν ότι η ηγεσία είναι μια
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διαδικασία επιρροής που προσανατολίζεται στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Οι 

ηγέτες επιτυχίας αναπτύσσουν για τα σχολεία τους ένα όραμα που περιστρέφεται γύρω από 

τις επαγγελματικές αξίες. Αρπάζουν  κάθε χρήσιμη ευκαιρία, για  να εκφράσουν αυτό το 

όραμα, να επηρεάσουν το προσωπικό τους και να μοιραστούν μαζί τους το όραμά τους.  

Αναφέρονται στο όραμα και στις αξίες, όταν ισχυρίζονται ότι «οι διευθυντές των σχολείων 

τείνουν να προτείνουν τους ορισμούς των ηθικών στόχων του οργανισμού. Οι αξίες που 

είναι η βάση αυτών των ηθικών στόχων έχουν να κάνουν με το όραμα».

3.3 Χαρακτηριστικά της Ηγεσίας στην Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική ηγεσία ορίζεται ως η διαδικασία της επιρροής που βασίζεται σε σαφείς 

αξίες και ηγείται σε ένα όραμα για το σχολείο. Οι επιτυχείς ηγέτες αναπτύσσουν ένα όραμα 

για τα σχολεία τους με βάση τις προσωπικές και επαγγελματικές τους αξίες. Το όραμα 

διαρθρώνεται από τους ηγέτες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη δέσμευση του 

προσωπικού στο όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον για το σχολείο, τους μαθητές του και τα 

ενδιαφερόμενα μέλη. Η φιλοσοφία, οι δομές και οι δραστηριότητες του σχολείου 

προσανατολίζονται προς την επίτευξη αυτού του κοινού οράματος. Ειδικότερα, για την 

ηγεσία στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Το National College for School

Leadership τη διαχωρίζει σε ηγεσία ως όραμα, ηγεσία ως επιρροή, ηγεσία ως αξίες (Bush

& Glover,2003).

3.3.1 Ηγεσία και όραμα 

Η ύπαρξη κάποιου οράματος θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα σημαντικό συστατικό 

της ηγεσίας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το αν το όραμα είναι μια 

σημαντική πτυχή της σχολικής ηγεσίας ή ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει τους  επιτυχείς 

από τους λιγότερο επιτυχείς ηγέτες. Οι Beare, Caldwell & Millikan, (1989: 99) 

ισχυρίζονται πως οι εξαίρετοι ηγέτες έχουν όραμα για το σχολείο τους –μια νοερή εικόνα 

για το μέλλον που επιθυμούν– το οποίο μοιράζονται με όλους στη σχολική κοινότητα με 

τέτοιο τρόπο, που να εξασφαλίζει τη δέσμευση των μελών, όπως τον προσδιορισμό της 

σημαντικότητας κάθε θέματος και κάθε ατόμου. Επειδή, όμως, αυτή η πρακτική στην  
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εκπαιδευτική ηγεσία κάνει τους διευθυντές να αισθάνονται άβολα (Kouzes & Posner, 

1996), δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο οράματος και στόχων που χωρίζεται σε τέσσερα 

επίπεδα:

1) Βασικό (Basic): διαχειρίζεται τους στόχους με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας. 

2) Μεσαίο (Intermediate): προσδιορίζει τους στόχους με συνέπεια στο κλιμακούμενο 

όραμα του διευθυντή. 

3) Προχωρημένο (Advanced): συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό, για να 

αναπτύξει τους στόχους του σχολείου, οι οποίοι αντανακλούν το κοινό τους όραμα. 

4) Εξειδικευμένο (Expert): συνδιαλέγεται με αντιπροσωπευτικά μέλη της σχολικής 

κοινότητας, για να αναπτύξει τους στόχους του σχολείου, οι οποίοι αντανακλούν ένα 

συνεργατικό όραμα. 

Το όραμα εξυπηρετεί τρεις κυρίως σκοπούς: την αποσαφήνιση της κατεύθυνσης, 

την παρακίνηση των ατόμων, την ευθυγράμμιση και τον επιτυχή συντονισμό τους. Τα 

ουσιαστικά οράματα είναι αντιληπτά, επιθυμητά, εφικτά, εστιασμένα, ευέλικτα και 

μεταδόσιμα (Kotter, 2001: 84-87). Το όραμα συναρτάται με τη δηλωμένη πρόθεση του 

ηγέτη, που αναφέρεται σε μια επιθυμητή μελλοντική κατάσταση. Γι’ αυτό και συσχετίζεται 

άμεσα με την αλλαγή και την καινοτομία, καθώς με σαφήνεια δείχνει την κατεύθυνση προς 

την οποία πρέπει να κινηθεί το σχολείο. Σύμφωνα με τον Kotter (2001), ο ρόλος των 

ηγετών είναι η αποτελεσματική μετάδοση του οράματος με απλότητα, πολλαπλότητα των 

μέσων (λεκτικά, μη λεκτικά), χρήση παραδειγμάτων, συχνή επανάληψη, εξήγηση 

αντιφάσεων και ανταλλαγή απόψεων, ενώ εξίσου σημαντική είναι η υποστήριξή τους για 

την υλοποίησή του. 

Το όραμα του ηγέτη πρέπει να έχει την έννοια της έμπνευσης ή της αποστολής, να 

μεταδίδεται με διαύγεια, να ενδυναμώνει τα μέλη, να συνδέεται με την κουλτούρα και να 

θεμελιώνεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ηγέτη και τα μέλη, ώστε να έχει 

πρόσφορο έδαφος, για να ευοδωθεί (Bryman, 1992:146-148). Ωστόσο, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα ερευνών (Bush & Glover, 2003), τα οράματα δεν διατυπώνονται με 

σαφήνεια, συχνά είναι ασαφή ή πολύπλοκα και δεν αποτελούν κάτι ιδιαίτερο ή 

διαφορετικό από την επίσημη γραμμή των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ο Fullan (1992) 

αναφέρει ότι το όραμα μπορεί να αποβεί ακόμη και καταστροφικό για το σχολείο, όταν ο 

ηγέτης τυφλωμένος από το δικό του όραμα παραπλανεί τους εκπαιδευτικούς να 

συμμορφωθούν σε αυτό. Το σωστό όραμα δεσμεύει και ενεργοποιεί τα μέλη, δίνει νόημα 
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στη ζωή τους, θέτει μέτρα αριστείας, γεφυρώνει το παρόν και το μέλλον (Namus, 1992:16-

18).

3.3.2 Ηγεσία και επιρροή

Η επιρροή στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ηγεσίας δε συσχετίζεται με την αυθεντία και την 

εξουσία που παρέχει στον διευθυντή–ηγέτη η θέση του στην ιεραρχία του οργανισμού. 

Από τη θέση αυτή προκύπτει μόνο ο διοικητικός – διαχειριστικός του ρόλος, ενώ η ηγεσία 

ως άσκηση επιρροής μπορεί να αναδυθεί από κάθε μέλος του σχολείου, είτε από άτομα, 

είτε από ομάδες. Η αντίληψη αυτή προβάλλει την έννοια της κατανεμημένης ηγεσίας 

(Bush, 2008), σύμφωνα με την οποία η ηγεσία σχετίζεται με την εναλλαγή ηγετικών ρόλων 

ανεξάρτητα από την ιεραρχική θέση των ατόμων (Harris, 2004) και τη δυναμική των 

θέσεων που αναπτύσσονται στο σχολείο. Η επιρροή αναφέρεται στη διαδικασία 

κοινωνικής επίδρασης ενός σε μια ομάδα για τη δόμηση δραστηριοτήτων και σχέσεων 

στον οργανισμό (Yukl, 2002). Αυτή η προσέγγιση είναι ουδέτερη και δεν προσδιορίζει 

ποιες ενέργειες πρέπει να αναληφθούν. Η ηγεσία μπορεί να εννοηθεί ως επιρροή, αλλά 

αυτή η έννοια μόνη της είναι ουδέτερη, καθώς δεν εξηγεί ποιοι στόχοι ή δράσεις θα πρέπει 

να αναζητηθούν μέσω της διαδικασίας επιρροής. Ωστόσο, ορισμένοι εναλλακτικοί ορισμοί 

της σχολικής ηγεσίας εστιάζουν στην ανάγκη για σταθερές προσωπικές και επαγγελματικές 

αξίες.

3.3.3 Ηγεσία και αξίες 

Οι ηγέτες καλούνται να εξηγήσουν τις ενέργειές τους σύμφωνα με τις προσωπικές και 

επαγγελματικές τους αξίες, επιδεικνύοντας συνέπεια και ακεραιότητα, αλλά και 

προσήλωση στις αξίες που συναρτώνται άμεσα με την αποστολή του σχολείου. Ο 

Wasserberg (1999:158) υποστηρίζει ότι ο πρωταρχικός ρόλος του κάθε ηγέτη είναι η 

ενοποίηση των ανθρώπων γύρω από τις βασικές αξίες. Οι αξίες αυτές συνοψίζονται στα 

εξής: α) τα σχολεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη μάθηση και όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας είναι μαθητευόμενοι, β) κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει μοναδική 

αξία και αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερη προσωπικότητα, γ) το σχολείο υπάρχει για να 
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εξυπηρετεί τη συνολική ανάπτυξη του ατόμου και συμβαίνει μέσα και έξω από τις 

αίθουσες διδασκαλίας, δ) οι άνθρωποι ευημερούν με την εμπιστοσύνη, την ενθάρρυνση και 

τον έπαινο.

Το ερώτημα που προκύπτει αναφορικά με τις αξίες του σχολείου είναι κατά πόσο 

έχουν τη δυνατότητα οι ηγέτες να ενεργούν σύμφωνα με τις αξίες τους, όταν το 

εκπαιδευτικό σύστημα τους επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις επιταγές της κεντρικής 

εξουσίας (Bush, 2008), ενώ από την άλλη εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο 

ένα μοντέλο ηθικής ηγεσίας που στηρίζεται στην ηθική συνείδηση του ηγέτη είναι το ίδιο 

προβληματικό, αν δεν ελέγχεται από μια δημοκρατική πολιτική συναίνεση (Maxcy,1991 

στο Χρονοπούλου, 2012: 19).

3.4 Ικανότητες – δεξιότητες ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης 

Η σημαντικότητα της σχολικής διεύθυνσης, σε σχέση με την εργασία των απλών 

εκπαιδευτικών, έγκειται στην προσπάθεια να κάνει τους τελευταίους να εκτελούν το έργο 

τους σωστά και πάντα εντός του νόμιμου πλαισίου. Αυτή είναι και η ουσία της αποστολής 

του διευθυντή σχολείου. Για να μπορέσει, όμως, να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του 

πρέπει να έχει ορισμένες ικανότητες (Σαϊτης, 2014:124).

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα ανταπόκρισης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

στον ηγετικό τους ρόλο είναι συνάρτηση όχι μόνο της διάθεσής τους για ανάληψη ηγετικού 

ρόλου, αλλά και του βαθμού στον οποίο διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες–δεξιότητες. 

Η μελέτη των ικανοτήτων–δεξιοτήτων έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της εργασίας που συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και την απόδοσή 

του. Ο προσδιορισμός των ικανοτήτων–δεξιοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

περισσότερο στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα υπευθυνότητας της οργάνωσης, μπορεί να 

φανεί χρήσιμος για την επιλογή και την εκπαίδευση των ατόμων που ασκούν διοίκηση σε 

έναν εκπαιδευτικό οργανισμό (Σαΐτης, 2008:134).

Έτσι, το ερώτημα που προβάλλει εδώ είναι: ποιες ικανότητες – δεξιότητες πρέπει 

να έχει ένας διευθυντής – ηγέτης, για να μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις 

υποχρεώσεις του;  Σύμφωνα με τον Σαϊτη (2014) είναι οι εξής:

Η ικανότητα του συνεργάζεσθαι. Η συμπεριφορά και η δράση των μελών μιας 

ομάδας είναι στοιχείο που δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορο τον προϊστάμενο της ομάδας 



58

αυτής. Ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να είναι γνώστης της ψυχολογίας του ατόμου και 

των ομάδων, προκειμένου να προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις και να δημιουργεί 

εργασιακό περιβάλλον τέτοιο, ώστε να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των 

αντικειμενικών στόχων της ομάδας και κατ΄ επέκταση του οργανισμού. Ο διευθυντής του 

σχολείου, για παράδειγμα, όταν διευθύνει τη συζήτηση σε συνεδρίαση του συλλόγου 

διδασκόντων, πρέπει να έχει υπομονή και καλή διάθεση, να είναι ανεκτικός. Περαιτέρω, να 

σέβεται και να κατανοεί τις ιδέες των άλλων συναδέλφων και να δημιουργεί ανάλογο 

κλίμα, όπου κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου να αισθάνεται ελεύθερος να εκφράσει τις 

απόψεις του. Τέλος, να είναι αντικειμενικός και ουδέτερος.

Η επαγγελματική ικανότητα. Ένας προϊστάμενος, ανεξάρτητα από το επίπεδο 

διοίκησης, πρέπει να ρυθμίζει το έργο του έτσι, ώστε να μπορεί, πρώτον, να κάνει 

καλύτερη εκτίμηση των καθηκόντων, των ευθυνών και των υπηρεσιακών προβλημάτων 

των υφισταμένων του, δεύτερον, να ασκεί καλύτερη εποπτεία στους συνεργάτες του και 

τρίτον, να έχει την ευχέρεια για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 

Σημειώνουμε ότι η επαγγελματική ικανότητα ενός διευθυντή σχολείου, για να είναι 

θετική, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα δύο σημαντικών μεταβλητών, της εμπειρίας και της 

γνωστικής νοημοσύνης. Όταν λέμε ότι ο διευθυντής σχολείου διαθέτει εμπειρία, εννοούμε 

ότι η σχολική ζωή του παρείχε τη δυνατότητα να μάθει από τα λάθη και τις επιτυχίες του. 

Είναι κάτι που δεν διδάσκεται, αντίθετα αποκτιέται μετέχοντας στην άσκηση διαφόρων 

διοικητικών καθηκόντων. Για παράδειγμα, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, από τον διευθυντή 

μιας σχολικής μονάδας στον υποδιευθυντή, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα απόκτησης 

εμπειρίας για ένα μελλοντικό, ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης.

Η αντιληπτική ικανότητα. Η δεξιότητα αυτή, που είναι περισσότερο αναγκαία 

στην ανώτατη ηγεσία, μας υποδεικνύει ότι ένας ηγέτης – προϊστάμενος δεν πρέπει να 

απασχολείται μόνο με καθημερινά θέματα, δηλαδή να ενεργεί ως εκτελεστικό όργανο,

αλλά και ως επιτελικός παράγοντας. Χρειάζεται να «συνοδεύεται» από παρατηρητικότητα 

και διοικητική φαντασία – ενεργητικότητα, ώστε μέσω παρατηρήσεων στο εργασιακό

περιβάλλον να είναι ικανός να επισημαίνει τις τυχόν λειτουργικές αδυναμίες και στη 

συνέχεια να σχεδιάζει – εφαρμόζει σύγχρονες και προσφορότερες μεθόδους και τεχνικές 

εργασίες. Η λήψη προληπτικών μέτρων από τον διευθυντή σχολείου για την αποφυγή 

κινδύνου στον αύλιο χώρο, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιληπτικής ικανότητας. 

Οι ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης. Λέγοντας «συναισθηματική 

νοημοσύνη» εννοούμε την «ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να 
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χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα συναισθήματα ως πηγή ενέργειας, γνώσης και επιρροής 

τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων ανθρώπων, με τους οποίους βρίσκεται σε σχέση 

αλληλεπίδρασης» (Μπουραντάς, 2001:506). Οι σύγχρονοι ηγέτες χρειάζεται να 

ενσωματώνουν και τη συναισθηματική νοημοσύνη σε αυτό που κάνουν, αφού, σύμφωνα με 

αρκετούς ερευνητές, ηγεσία σημαίνει σχεδόν αποκλειστικά συναισθηματική νοημοσύνη 

και αφορά κυρίως την ικανότητα να υιοθετείς μια σαφή στάση, να ξέρεις τι είναι 

σημαντικό για σένα και να επιδιώκεις τους στόχους σου σε συνεργασία με άλλους. Οι 

αναλύσεις του Goleman (2000:271) σε αμέτρητες θέσεις εργασίας έδειξαν ότι περίπου τα 

δυο τρίτα του ποσοστού της διακεκριμένης επίδοσης οφείλονται στις συναισθηματικές 

ικανότητες.  

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων που έχουν διάθεση και 

ικανότητα άσκησης ηγεσίας είναι, σύμφωνα με τους Dubrin (1998: 25-32), Μπουραντά 

(2005: 252-253), Yukl (2009: 250-269), τα εξής: ανάγκη για επιτεύγματα / όραμα, ανάγκη 

για αυτοεκτίμηση / αναγνώριση, πίστη και δέσμευση σε αξίες, ανάγκη για δύναμη και 

επιρροή, αντοχή στην πίεση, συναισθηματική ευστάθεια και ωριμότητα, τεχνικές, 

γνωστικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενθουσιασμός, αίσθηση του χιούμορ. Για την 

αποτελεσματική άσκηση της ηγεσίας απαραίτητες ικανότητες θεωρούνται (Μπουραντάς, 

2005: 260 -262): η ικανότητα δημιουργικής λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, 

η συστημική σκέψη, η ικανότητα επικοινωνίας, η  συναισθηματική νοημοσύνη, η 

αυτεπίγνωση, η αυτορρύθμιση.

3.5 Αποτελεσματικότητα και σχολική ηγεσία  

Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (1998), ο όρος αποτελεσματικότητα σημαίνει την 

ικανότητα κάποιου ατόμου να επιφέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο όρος 

χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με την έννοια της αποδοτικότητας, η οποία σημαίνει την 

ιδιότητα να παράγει κάποιος έργο, δηλαδή να αποφέρει κέρδος και οφέλη.  

Η έννοια της αποτελεσματικότητας συνδέεται στενά με τους σχολικούς 

οργανισμούς, αφού αναφέρεται στην αποτίμηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και 

την υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, οι έρευνες 

για την σχολική αποτελεσματικότητα εστίασαν στη σχολική βελτίωση και τη σημασία της 

ηγεσίας στα αποτελέσματα της σχολικής μονάδας. Σε πολλές έρευνες, κατά τη δεκαετία 
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1970-1980, αποδείχθηκε ότι η διδακτική ηγεσία επηρεάζει τη σχολική αποτελεσματικότητα 

(Edmonds, 1979; Hallinger & Heck, 1998a). Σε άλλες έρευνες, τη δεκαετία του 1990, 

αποδείχθηκε ότι η σχολική ηγεσία συνδέεται με την ποιότητα της διδασκαλίας, μέσω της 

παρακίνησης των εκπαιδευτικών (Hargreaves, 1994; Day et al,2003).   

Κατά τον Πασιαρδή (2000), οι παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας είναι 

πολλοί, όπως: οι διαπροσωπικές σχέσεις, η έμφαση στη σχολική διδασκαλία, η 

εκπαιδευτική ηγεσία (με κυρίαρχο στοιχείο το πρωταρχικό μέλημα του διευθυντή για την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης), η αγαστή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και 

η επικοινωνία με τους συναδέλφους για τη μετάδοση του οράματος του σχολείου. 

Ο αποτελεσματικός διευθυντής διαθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα 

διοίκησης και εκπαίδευσης. Διαθέτει επίσης δεξιότητες τεχνικού, τεχνολογικού, 

αντιληπτικού, γνωστικού, ανθρωπιστικού και κοινωνικού περιεχομένου. Αντιλαμβάνεται 

τη σχολική μονάδα ως ζωντανό οργανισμό, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει 

καταλυτικό ρόλο για την ισορροπία και την ομαλή λειτουργία της. Επίσης, θεωρεί ότι το 

αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί το υλικό-οδηγό για την εκπαιδευτική πράξη. Επιπλέον, 

εφαρμόζει αρχές δικαίου, κατανοεί, δείχνει σεβασμό και ενδιαφέρον, για να αναπτυχθούν 

ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Στραβάκου, 2003). 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2003), ένας αποτελεσματικός διευθυντής μπορεί να 

δημιουργήσει οργανωτική κουλτούρα, συλλογικά οράματα και στόχους για το σχολείο, να 

ενισχύει τις αντιλήψεις και πρακτικές συλλογικής αυτονομίας, να δίνει σημασία στις 

προτάσεις των διαφωνούντων, να βελτιώνει τους τρόπους επικοινωνίας του διδακτικού 

προσωπικού για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων ηγεσίας και τη δημιουργία 

θετικής εικόνας για το σχολείο, να καλλιεργεί την αίσθηση του ανήκειν στους μαθητές, να 

οργανώνει πειθαρχικές διαδικασίες και να διατυπώνει κανονισμούς, ώστε να ενθαρρύνεται 

η αυτοπειθαρχία, η δημιουργία θετικής επικοινωνίας με τους γονείς και τους κοινωνικούς 

φορείς και η βελτίωση της εμφάνισης του σχολικού κτιρίου και του σχολικού χώρου. 

Η αποτελεσματική ηγετική φυσιογνωμία σε έναν οργανισμό, θα πρέπει να ξέρει να 

επιλέγει το κατάλληλο ηγετικό στυλ, το οποίο είναι συνάρτηση της ωριμότητας των 

συνεργατών, του έργου και του περιβάλλοντος. Θα πρέπει, επίσης, να διαθέτει θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά, όπως η ευαισθησία, η αυστηρότητα, η ακεραιότητα και η ταπεινότητα. Θα 

πρέπει να δημιουργεί αποτελέσματα που ικανοποιούν τις ομάδες των ενδιαφερόμενων,

αλλά και να εξασφαλίζει την επιβίωση της οργάνωσης και της κοινωνίας γενικότερα. 
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Τέλος, έχει την ευθύνη να δημιουργεί αξία με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να υπάρχουν 

αποτελέσματα που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την ανάπτυξη των μελών του 

οργανισμού (Μπουραντάς, 2005).

Τέλος, σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008), ένας ηγέτης στη σχολική μονάδα θα πρέπει 

να αναπτύσσει συμπεριφορές, οι οποίες θα προσανατολίζουν το σχολείο στο μέλλον μέσω 

των αλλαγών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να μεριμνά για την υλοποίηση της βασικής 

αποστολής και των σκοπών της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη δομών, στρατηγικών και 

συστημάτων. Θα πρέπει επίσης, να φροντίζει για την διαχείριση των αλλαγών στο 

περιβάλλον της σχολικής μονάδας με την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, 

αναπτύσσοντας τη συνεργασία και διασφαλίζοντας τις βασικές προϋποθέσεις για την 

εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού μέσω της ατομικής και ομαδικής υπευθυνότητας.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Σκοπός, ερευνητικοί στόχοι και βασικοί άξονες 

Μέχρι σήμερα οι δύο αυτές πολιτικές εκπαιδευτική και κοινωνική  συνυπάρχουν χωρίς 

όμως να συνεργάζονται. Συστεγάζονται αλλά στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούν. Σε 

κάποια σημεία οι στόχοι τους μπορεί να ταυτίζονται, σε θέματα συνεργασίας, συμμετοχής, 

συλλογικότητας, έρευνας και δράσης, αλλά πραγματοποιούνται ή και διδάσκονται με πολύ 

διαφορετικό τρόπο. Ειδικότερα, στο μεν σχολείο υπάρχει ένα αυστηρό αναλυτικό 

πρόγραμμα το οποίο οφείλουν να τηρούν πιστά οι εκπαιδευτικοί και στο τέλος 

αξιολογούνται με βάση την ύλη που έχουν ολοκληρώσει ενώ στο δε, ΚΔΑΠ ελλείψει 

υποχρεωτικού αναλυτικού προγράμματος, υπάρχουν αρκετά περιθώρια αυτονομίας ως 

προς την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες και τις τοπικές 

συνθήκες και στο τέλος της χρονιάς οι εκπαιδευτικοί «αξιολογούνται» από την 

προσέλευση των παιδιών στα τμήματά τους. 

Ένα κοινό στοιχείο των σχολικών μονάδων και των δομών ΚΔΑΠ είναι ότι και οι δύο 

διοικούνται από τον Διευθυντή ο οποίος καλύπτει πολλαπλούς ρόλους. Ο Διευθυντής-

Ηγέτης και στις δύο περιπτώσεις είναι αυτός που φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων 

και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των δομών, στηρίζει, υποβοηθά και διευκολύνει 

το έργο των εκπαιδευτικών, δίνει λύσεις στα προβλήματα και επικοινωνεί με το εξωτερικό 

περιβάλλον, δηλαδή γονείς, κοινότητα, συμβούλους. Ειδικά σε δομές ΚΔΑΠ όπου υπάρχει 

διοικητική αυτονομία ο Διευθυντής–Ηγέτης μπορεί να δημιουργήσει όραμα, να 

διαμορφώσει κουλτούρα, να θέτει στόχους, να προωθεί την συμμετοχικότητα, να παρακινεί 

διανοητικά τους συνεργάτες του, να τους προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, προς 

όφελος της δομής. Αυτό βέβαια, αποτελεί μεγάλο φόρτο εργασίας στον Διευθυντή καθώς 

σηκώνει στους ώμους του το βάρος της επιτυχημένης ή αποτυχημένης διοίκησης της 

δομής.

Με βάση όλα τα παραπάνω η παρούσα μελέτη, διερευνάει την δυνατότητα 

ουσιαστικής συνεργασίας του δημόσιου δημοτικού σχολείου με τις δομές των ΚΔΑΠ, ως 
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μέσο επέκτασης και βελτίωσης της ποιότητας του σύγχρονου σχολείου. Για να φτάσουμε 

σε αυτό το σημείο θα αναζητηθούν, μέσω των απόψεων των διευθυντών των ΚΔΑΠ, τα 

θετικά στοιχεία και οι αδυναμίες εφαρμογής του θεσμού αυτών των δομών, καθώς και οι 

προτάσεις τους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού. Στη συνέχεια η 

έρευνα θα επικεντρωθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την οργάνωση και 

λειτουργία τους και την υποστήριξή τους ή όχι από την εκπαιδευτική κοινότητα του 

σχολείου στο οποίο συστεγάζονται.

Τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής: α) ποιες είναι οι απόψεις των 

διευθυντών των ΚΔΑΠ σχετικά με τον θεσμό λειτουργίας των δομών αυτών, σε σχέση με 

τα περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών πέραν του διοικητικού ρόλου τους και τα 

περιθώρια ανάπτυξης των ηγετικών ικανοτήτων τους; β) ποιες είναι οι απόψεις τους 

σχετικά με τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα ενσωμάτωσης των ΚΔΑΠ στο σχολείο; γ) 

ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο διευθυντής και πως τα διαχειρίζεται; δ) πως θα 

μπορούσε να ωφεληθεί η εκπαίδευση και η κοινωνία από την συνεργασία του δημόσιου 

σχολείου με το ΚΔΑΠ; ε) τι χρειάζεται να αλλάξει από θεσμική, οργανωτική και 

λειτουργική άποψη για να μπορέσει το ΚΔΑΠ να ενσωματωθεί στα πλαίσια λειτουργίας 

του σύγχρονου σχολείου;

Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα προέκυψαν τέσσερις ερευνητικοί άξονες που 

έχουν ως εξής: α) βασικές ηγετικές ικανότητες και συμπεριφορές των διευθυντών στο χώρο 

των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, β) απόψεις των διευθυντών αναφορικά με 

προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία των ΚΔΑΠ, γ) αντιλήψεις των διευθυντών 

σχετικά με τη συμβολή του θεσμού των ΚΔΑΠ στο εκπαιδευτικό σύστημα και δ) 

προτάσεις βελτίωσης οργάνωσης των ΚΔΑΠ σε σχέση με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 

αυτών στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο.

4.2 Μεθοδολογία της έρευνας

Στις ενότητες που ακολουθούν θα περιγραφούν η ερευνητική μέθοδος και το ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, το δείγμα-συμμετέχοντες της έρευνας, καθώς και η 

τεχνική συλλογής δεδομένων του προς μελέτη υλικού.
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4.2.1 Μέθοδος της έρευνας και ερευνητικό εργαλείο 

Με τον όρο «μέθοδος» εννοούμε εκείνο το φάσμα των προσεγγίσεων οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα που 

πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας, εξήγησης και 

πρόβλεψης. Παραδοσιακά, η λέξη παραπέμπει σε εκείνες τις τεχνικές που είναι 

συνδεδεμένες με το θετικιστικό μοντέλο–εκμαίευση απαντήσεων σε προκαθορισμένα 

ερωτήματα, καταγραφή μετρήσεων, περιγραφή φαινομένων και εκτέλεση πειραμάτων 

(Cohen & Manion, 1997: 66). Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και 

ποσοτικές. Οι ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα ή συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου 

που εξετάζεται και οι ποιοτικές αναφέρονται και αναλύουν το είδος και τους λόγους 

εμφάνισης του φαινομένου. Και οι δύο μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

προσεγγίσει ένα ερευνητικό πεδίο και να επικεντρωθεί σε αυτό. 

Σύμφωνα με τους Bird et al. (1999), η ποιοτική προσέγγιση επιτρέπει τη βαθύτερη 

ανάλυση και ερμηνεία καταστάσεων, γεγονότων και συμπεριφορών, ενώ, σύμφωνα με τους 

Faulkner et al. (1999), τη χαρακτηρίζει ευελιξία και μπορεί να δώσει όλο το φάσμα των 

απαντήσεων και τη δυνατότητα ανακάλυψης κάποιων πτυχών, οπτικών ή παραγόντων που 

δεν θα είχαν προληφθεί διαφορετικά (Κεδράκα, 2008: 43). Η ποιοτική έρευνα είναι πιο 

φυσική και προσαρμόζεται πιο εύκολα στις ανάγκες του ερευνητικού έργου. Επίσης, 

ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει προηγούμενη ποσοτική έρευνα με 

σταθμισμένο και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο και θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να 

δημιουργήσει τις βάσεις για την εύρεση σχέσεων αιτίου – αποτελέσματος ώστε να 

ακολουθήσει μια ποσοτική έρευνα.

Κατά συνέπεια, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας 

επιλέξαμε την ποιοτική προσέγγιση, ακριβώς διότι θεωρήθηκε ως η πιο κατάλληλη για να 

αποκαλύψει τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ερωτώμενων γύρω από τα 

ερευνητικά ερωτήματα που έχουμε θέσει και γενικότερα τις ανησυχίες και τους 

προβληματισμούς τους για την ηγεσία σε μία δομή ΚΔΑΠ, όπως τη βιώνουν στην πράξη, 

ως διευθυντές, ενώ προτιμήθηκε ως καταλληλότερη μέθοδος η τεχνική της συνέντευξης.

Πιο συγκεκριμένα το μεθοδολογικό εργαλείο που επιλέχθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους συμμετέχοντες, τη φύση και τους σκοπούς της 

έρευνας, ήταν η συνέντευξη και συγκεκριμένα ο τύπος της ημι-δομημένης συνέντευξης. Η 

ημι-δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου αλλά ταυτόχρονα 
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υποβάλλονται και ανοιχτές ερωτήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων. 

Αποτελεί πιο ευέλικτη μορφή συνέντευξης καθώς υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζουν οι 

διευκρινιστικές ερωτήσεις ακόμα και η σειρά των ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις 

των ερωτώμενων. Τέλος, με τη χρήση της συνέντευξης θεωρείται πως σε μια 

διαπροσωπική συνάντηση οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να αποκαλύψουν πτυχές του 

εαυτού τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα και τις αξίες τους απ΄ ότι θα το έκαναν σε 

άλλες συνθήκες.

Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με σκοπό τη συλλογή των δεδομένων και 

στη συνέχεια έγινε η απομαγνητοφώνησή τους. Η τεχνική που ακολουθήθηκε για την 

ανάλυση των δεδομένων ήταν η ανάλυση περιεχομένου. Πρόκειται για τεχνική κι όχι 

μέθοδο σύμφωνα με το Βάμβουκα (2010), καθώς το υλικό που αναλύεται δεν παράχθηκε 

αυθόρμητα από το δημιουργό του και δεν ήταν εξ’ αρχής διαθέσιμο, αλλά η παραγωγή του 

προκλήθηκε από την ερευνήτρια. Σύμφωνα με τον Berelson (1948), η ανάλυση 

περιεχομένου ορίζεται ως «τεχνική έρευνας που έχει αντικείμενο την αντικειμενική, 

συστηματική και ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας, 

γραπτού ή προφορικού λόγου, με τελική επιδίωξη την ερμηνεία».

4.2.2 Οδηγός της Συνέντευξης

Το ερευνητικό εργαλείο, αφού έλαβε υπόψη τους στόχους και τους ερευνητικά ερωτήματα 

της έρευνας, στηρίχθηκε σ’ έναν οδηγό συνέντευξης ο οποίος αποτελούνταν από δύο μέρη. 

Στην αρχή περιελάμβανε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της 

έρευνας, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το τμήμα και την επιβλέπουσα καθηγήτρια της 

μεταπτυχιακής φοιτήτριας καθώς και τους λόγους που διεξάγεται η παρούσα έρευνα. 

Ενημέρωνε επίσης τον ερωτώμενο για τον τρόπο συλλογής των απαντήσεων και την 

προτεινόμενη διάρκεια της συνέντευξης.

Στην συνέχεια ο οδηγός της συνέντευξης αποτελούνταν από δύο μέρη. Στο πρώτο 

μέρος καταγράφονταν τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία, σπουδές 

και χρόνια προϋπηρεσίας στη θέση του διευθυντή). Στο δεύτερο μέρος ακολουθούσαν 

δεκαέξι ερωτήσεις, χωρισμένες ανά τέσσερις για κάθε ερευνητικό άξονα, στις οποίες 

απάντησαν όλοι οι διευθυντές/ντριες:



66

1ος Άξονας: Βασικές ηγετικές ικανότητες και συμπεριφορές στο χώρο του ΚΔΑΠ

1. Πώς αντιλαμβάνεστε τους όρους ηγέτης – ηγεσία και που θεωρείτε ότι εστιάζετε 

περισσότερο την προσοχή σας κατά την άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων σας 

π.χ στις διοικητικές-γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, στην ομαδικότητα, στον έλεγχο, 

στην παρακίνηση, στις καινοτόμες δράσεις, στην δημιουργία οράματος, στην 

καλλιέργεια προσδοκιών, στην εποπτεία κ.τ.λ.; 

2. Υπάρχει συνεργασία α) με τον Διευθυντή του σχολείου και για ποια θέματα και β) 

με τους γονείς των μαθητών και πως πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν το ΚΔΑΠ;

3. Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του 

ΚΔΑΠ; 

4. Έχετε επιμορφωθεί σε θέματα ηγεσίας, διοίκησης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ; Αν 

ναι, είστε ικανοποιημένοι; 

2ος Άξονας: Απόψεις αναφορικά με προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία των ΚΔΑΠ

1. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία του θεσμού των 

ΚΔΑΠ; 

2. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε κατά την εκτέλεση του έργου σας; 

3. Η έλλειψη αναλυτικών προγραμμάτων των δραστηριοτήτων δυσκολεύει το έργο 

των εκπαιδευτικών;

4. Εξασφαλίζει, κατά τη γνώμη σας, α) επαρκώς ο Δήμος τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και β) ποιοι άλλοι 

φορείς ή σύλλογοι έχουν στηρίξει το έργο σας ή έχουν συμβάλλει θετικά σε αυτό; 

3ος Άξονας: Αντιλήψεις σχετικά με τη συμβολή των ΚΔΑΠ στο εκπαιδευτικό σύστημα

1. Πώς αποτιμάτε την εμπειρία των μαθητών από την συμμετοχή τους στα ΚΔΑΠ; 

2. Πως αποτιμάτε την εμπειρία των διδασκόντων από την σχέση εργασίας με τα 

ΚΔΑΠ;

3. Οι ποικίλες δραστηριότητες των ΚΔΑΠ συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού συστήματος; 

4. Ποια ή ποιες από τις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ κρίνετε ότι ξεχωρίζουν και 

χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και υποστήριξη; 

4ος Άξονας: Προτάσεις βελτίωσης οργάνωσης των ΚΔΑΠ σε σχέση με τη  δυνατότητα 

ενσωμάτωσης αυτών στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο.

1. Πώς κρίνετε την υπάρχουσα λειτουργία του θεσμού των ΚΔΑΠ; 
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2. Ποιες προτάσεις θα κάνατε στην Πολιτεία όσον αφορά την ενσωμάτωση των 

ΚΔΑΠ στο σύγχρονο σχολείο; 

3. Με ποιους άλλους φορείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, οι οποίοι θα 

επηρέαζαν αποτελεσματικά τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και θα αναδείκνυαν το 

παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο των δομών αυτών; 

4. Υπάρχει αναγκαιότητα διεύρυνσης του ρόλου σας και τι θα προτείνατε ως τρόπους 

αυτοβελτίωσης για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και δράσεων;  

4.2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Σύμφωνα με τον Klave (1996), κατά τη διαδικασία διερεύνησης ενός θέματος πρέπει να 

διεξαχθούν επτά φάσεις μέχρι την ολοκλήρωση, δηλαδή η δημιουργία θεματικών 

ενοτήτων, ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή της συνέντευξης, η μεταγραφή, η ανάλυση, η 

επιβεβαίωση και οι αναφορές.  Παρομοίως και ο Ιωσηφίδης (2008),  ορίζει επτά στάδια τα 

οποία πρέπει να ακολουθηθούν και να επεξεργαστούν από τον ερευνητή καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της έρευνας.  Το πρώτο στάδιο είναι η διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος 

ή η ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντος. Το δεύτερο στάδιο είναι ο σχεδιασμός της 

συνέντευξης. Το τρίτο στάδιο είναι η διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Το τέταρτο στάδιο η 

απομαγνητοφώνηση ή η προετοιμασία του υλικού προς ανάλυση. Στο πέμπτο στάδιο 

εμπεριέχεται η ανάλυση περιεχομένου. Το έκτο στάδιο αποτελεί τον έλεγχο και το έβδομο 

την διασταύρωση και κοινοποίηση των συμπερασμάτων.  

Στην παρούσα εργασία αφού πραγματοποιήθηκαν τα δύο πρώτα στάδια με την 

καθοδήγηση της επιβλέπουσας καθηγήτριας ακολούθησε η διεξαγωγή των συνεντεύξεων. 

Η διαδικασία λήψης των συνεντεύξεων διήρκησε περίπου δύο μήνες και συγκεκριμένα 

κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο της σχολικής χρονιάς 2019. Στην πλειοψηφία τους 

δέχτηκαν με προθυμία να συνεργαστούν, αφού προηγουμένως είχαν ενημερωθεί για το 

περιεχόμενο της έρευνας. Έτσι, αφού πραγματοποιήθηκε μια διερευνητική τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους διευθυντές των δομών ΚΔΑΠ, κατά την οποία ενημερώθηκαν για τα 

βασικά στοιχεία της έρευνας (το περιεχόμενο, τη διάρκεια, το εργαλείο της συνέντευξης, 

την ηχογράφησή της) και απαντήθηκαν τυχόν απορίες, στη συνέχεια, ορίστηκαν τα 

ραντεβού μαζί τους σε ώρες εντός του υπηρεσιακού ωραρίου. Όπως γίνεται αντιληπτό, 

δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο να εξυπηρετούν οι ώρες των συναντήσεων τους 
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συμμετέχοντες της έρευνας, ώστε να νιώσουν ότι δεν επιβαρύνονται ή έστω, ότι η 

επιβάρυνση είναι για αυτούς η ελάχιστη δυνατή. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 

δομές ΚΔΑΠ των διευθυντών, ενώ οι συνεντεύξεις λήφθηκαν εντός του γραφείου της 

διεύθυνσης όπου αυτό υπήρχε, διαφορετικά σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας που δεν 

χρησιμοποιούνταν εκείνη τη χρονική στιγμή. 

Οι συναντήσεις ξεκινούσαν με γνωριμία της ερευνήτριας με το διευθυντή της 

δομής, ώστε να αναπτυχθεί μια ορισμένη οικειότητα κι ένα φιλικό κλίμα για να νιώσει 

άνετα ο συνεντευξιαζόμενος. Γενικότερα, επειδή υπήρχε, αρχικά, άγχος και μια σχετική 

δυσπιστία, πιθανώς διότι δεν είχε τύχει ποτέ στο παρελθόν να δώσουν συνέντευξη για τους 

σκοπούς κάποιας έρευνας, πρωταρχικό μέλημα αποτέλεσε η διαβεβαίωση ότι οι 

συνεντεύξεις θα ήταν ανώνυμες, η απομαγνητοφώνηση θα γινόταν από την ίδια την 

ερευνήτρια και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Η διάρκεια της 

συνέντευξης ήταν καθαρά προσωπική υπόθεση του καθενός, βάσει των στοιχείων που θα 

επιθυμούσε να αναφέρει. Τέλος, δινόταν η διαβεβαίωση ότι ανά πάσα στιγμή, αν ένιωθε 

ότι θίγεται ή ότι επιθυμεί για τον οποιονδήποτε λόγο να αποχωρήσει από τη διαδικασία, 

είχε το δικαίωμα να το κάνει απερίσπαστα.

Έπειτα από την διαδικασία των συνεντεύξεων ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση 

όλων των απαντήσεων και η μεταφορά τους σε γραπτό λόγο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αμέσως μετά ακολούθησε η ανάλυση και καταγραφή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με 

τους ερευνητικούς άξονες του ερωτηματολογίου οι οποίοι αποτέλεσαν και τις θεματικές 

ενότητες ανάλυσης του ποιοτικού μέρους της εργασίας για τη εξαγωγή συμπερασμάτων. Η 

κατηγοριοποίηση των απαντήσεων για κάθε ένα ερωτώμενο έγινε σύμφωνα με τη 

συχνότητα εμφάνισης κοινών απαντήσεων. 

Στο τέλος, έγινε μια προσπάθεια ερμηνείας των ευρημάτων κι εξακρίβωσης της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς τους σε σχέση με τα ευρήματα άλλων σχετικών με το 

θέμα ερευνών. Μελλοντικά υπάρχει η διάθεση να δημοσιευτούν τα ευρήματα της έρευνας.  

4.3 Δείγμα της έρευνας

Ο πληθυσμός του δείγματος που επιλέχθηκε προερχόταν από τους εργαζόμενους 

εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ και αφορούσε αποκλειστικά τους διευθυντές των δομών αυτών. 

Για την άντληση του δείγματος επιλέχθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
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συγκεκριμένα το δείγμα προερχόταν από τρεις διαφορετικούς δήμους, τον δήμο Νεάπολης-

Συκεών, τον δήμο Θερμής και τον δήμο Μουδανιών.  Στο σύνολο ο αριθμός των 

συνεντεύξεων ήταν δώδεκα και αφορούσε διευθυντές δημοτικών δομών ΚΔΑΠ που 

συστεγάζονταν με δημόσια σχολεία. Ένας από τους περιορισμούς της έρευνας ήταν ο 

αποκλεισμός διευθυντών ιδιωτικής πρωτοβουλίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

καθώς δεν ήταν ξεκάθαρο το καθεστώς λειτουργίας αυτών και η παιδαγωγική –

εκπαιδευτική τους διάσταση. Άλλος ένας περιορισμός όσον αφορά το δείγμα ήταν η 

προϋπηρεσία τουλάχιστον διετίας σε διευθυντική θέση και εμπειρία των ερωτώμενων.   

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία του δείγματος είναι γυναίκες καθώς από τους δώδεκα μόνο 

ένας είναι άνδρας. Επίσης ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος υπολογίζεται στα 35, 7 έτη. 

Από αυτό προκύπτει ότι στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης οι διευθυντές είναι νέοι 

εκπαιδευτικοί με όρεξη και βιολογικές αντοχές σωματικές και ψυχικές. Όσον αφορά τις 

σπουδές, μόνο μία διευθύντρια έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές,  μία βρίσκεται 

στο στάδιο ολοκλήρωσης μεταπτυχιακού και ένας διευθυντής έχει φοιτήσει και σε δεύτερη 

σχολή. Τέλος, τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με 

διευθυντικές αρμοδιότητες  κυμαίνονται από δύο έως δέκα με μέσο όρο τα έξι χρόνια. 

Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας του δείγματος προσδίδουν 

αρκετή εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικά, διοικητικά και κοινωνικά τα οποία διερευνώνται 

στην παρούσα εργασία και ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ΚΔΑΠ δημιουργήθηκαν και 

λειτουργούν συνολικά μόλις δώδεκα χρόνια. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά σε πίνακα τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, όπου για την διασφάλιση της ανωνυμίας και 

των προσωπικών δεδομένων αντί για τα ονόματά τους χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Δ1, Δ2 

κ.ο.κ.

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας δημογραφικών χαρακτηριστικών δείγματος 

ΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕ

ΣΙΑ

Δ1 ΓΥΝΑΙΚΑ 39 Μεταπτυχιακό 9

Δ2 ΓΥΝΑΙΚΑ 36 Βασικό πτυχίο 9
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Δ3 ΓΥΝΑΙΚΑ 43 Βασικό πτυχίο 5

Δ4 ΓΥΝΑΙΚΑ 37 Βασικό πτυχίο 5

Δ5 ΓΥΝΑΙΚΑ 26 Βασικό πτυχίο 3

Δ6 ΓΥΝΑΙΚΑ 25
Μεταπτ. σε 

εξέλιξη
2

Δ7 ΓΥΝΑΙΚΑ 30 Βασικό πτυχίο 6

Δ8 ΓΥΝΑΙΚΑ 40 Βασικό πτυχίο 3

Δ9 ΓΥΝΑΙΚΑ 38 Βασικό πτυχίο 10

Δ10 ΓΥΝΑΙΚΑ 32 Βασικό πτυχίο 8

Δ11 ΓΥΝΑΙΚΑ 35 Βασικό πτυχίο 6

Δ12 ΑΝΔΡΑΣ 48 Δεύτερο Πτυχίο 6
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας με βάση τους 

τέσσερις ερευνητικούς άξονες και τις ερωτήσεις που περιλαμβάνουν, αφού πρώτα έχουν 

ομαδοποιηθεί οι διαφορετικές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Επίσης, η κατανόηση της 

κάθε απάντησης ενισχύεται και από την συγκεντρωτική παρουσίαση των απαντήσεων ανά 

ερωτώμενο με τη μορφή πίνακα. 

1η θεματική κατηγορία – άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τις βασικές ηγετικές 

ικανότητες και συμπεριφορές στο χώρο των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης

Ερώτηση 1α) Πώς αντιλαμβάνεστε τους όρους ηγέτης – ηγεσία 

Πίνακας 2. Παράθεση απαντήσεων πρώτης ερώτησης πρώτου άξονα – α΄ σκέλος

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Να δημιουργεί θετικό κλίμα και ιδανικές 

συνθήκες εργασίες
Δ1, Δ3, Δ4 , Δ8, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Να ενισχύει την ομαδικότητα και τη 

συνεργασία
Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Να είναι δημοκρατικός Δ3, Δ6, Δ7, Δ12

Να είναι οργανωτικός και επαγγελματικά 

ικανός
Δ8, Δ9, Δ11 

Να διαθέτει όραμα – καινοτόμες ιδέες Δ1, Δ5, Δ10

Να είναι καθοδηγητής Δ2

Να εποπτεύει, ελέγχει το προσωπικό Δ2

Στο πρώτο σκέλος της 1ης ερώτησης σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τον όρο 

ηγέτη – ηγεσία οι απαντήσεις με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αφορούσαν στη 

δημιουργία από πλευράς του ηγέτη – διευθυντή θετικού κλίματος και ιδανικών συνθηκών 

εργασίας, καθώς, επίσης στην ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Στη 



72

συνέχεια έκριναν σημαντικό να είναι δημοκρατικός (Δ3, Δ6, Δ7, Δ12), οργανωτικός και 

επαγγελματικά ικανός (Δ8, Δ9, Δ11).  Επίσης, θεωρούν το ίδιο σημαντικό για έναν ηγέτη 

να έχει όραμα και καινοτόμες ιδέες (Δ1, Δ5, Δ10). Τέλος, μόνο ένας ανέφερε ότι πρέπει να 

είναι καθοδηγητής καθώς και να εποπτεύει και να ελέγχει το προσωπικό (Δ2). 

Αναφορές των διευθυντών:

Δ1: «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο κάποιος να είναι ηγέτης όχι μόνο διευθυντής, καθώς 

διαθέτει καινοτόμες ιδέες, ονειρεύεται να κάνει ωραία πράγματα, να δημιουργήσει συνθήκες 

ιδανικές στον εργασιακό χώρο. »

Δ2: «...ο ρόλος του ηγέτη – διευθυντή πρέπει να είναι πιο κατευθυντήριος και να φέρεται ως 

καθοδηγητής κατά κύριο λόγο ... να εποπτεύει το υπάρχον προσωπικό. »

Δ3: «Ο ρόλος του ηγέτη για μένα σημαίνει ότι κάποιος απλώς διευθύνει μια ομάδα χωρίς να 

χρειάζεται να γίνεται μόνο ότι λέει αυτός. Είναι αρχηγός αλλά όλα πρέπει να γίνονται μέσα 

από συζήτηση και να υπάρχει ωραίο κλίμα, ομαδικό.»

Δ4: «Θεωρώ ότι ηγέτης είναι αυτός που καταφέρνει να υπάρχει θετικό κλίμα στο εργασιακό 

περιβάλλον με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ιδανικό κλίμα συνεργασίας. »

Δ5: « ... ο διευθυντής – ηγέτης πρέπει να είναι συνεργατικός .... να μην ξεχωρίζει από τους 

άλλους εκπαιδευτικούς ... »

Δ6: «Τον ηγέτη δεν τον βλέπω σαν κάτι ξεχωριστό. Ηγέτης δεν είναι αυτός που δίνει μόνο 

εντολές και απαιτεί πράγματα ... μέσα στην ομάδα όλοι μαζί θα πρέπει να παίρνουν μια 

απόφαση μετά από συζήτηση και διάλογο.»

Δ7: « ... για μένα ο ηγέτης διευθυντής θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχει καλή συνεργασία, 

να επιδιώκει την από κοινού συνεννόηση και να ενισχύει την ομαδικότητα. »

Δ8: «Για μένα ένας διευθυντής – ηγέτης θα πρέπει πρώτα από όλα να έχει οργανώσει τη 

διοικητική του δουλειά και να τηρεί τις ισορροπίες με τους συνεργάτες εκπαιδευτικούς της 

δομής του. Είμαι υπέρ της συμμετοχικής ηγεσίας και επιδιώκω τη συνεργασία και την 

ενίσχυση της ομαδικότητας. »

Δ9: «Επιδιώκει την καλή συνεργασία και σχέση με τους συναδέλφους του αλλά τονώνει και 

παροτρύνει την καλή σχέση και μεταξύ τους. Φροντίζει να υπάρχει κλίμα θετικό. »

Δ10: «Για μένα ηγέτης είναι αυτός που έχει όραμα, ο οποίος δεν επικεντρώνεται μόνο στα 

γραφειοκρατικά – διοικητικά του καθήκοντα, αλλά σκέφτεται κάτι μεγαλόπνοο, θέλει να 

αναπτύξει αυτό που διευθύνει, σκέφτεται κάτι καινούριο, έχει όραμα και για το ΚΔΑΠ αλλά 

και για τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς.»
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Δ11: «Τον όρο ηγέτης τον αντιλαμβάνομαι όσον αφορά τις ικανότητες που έχει ένας 

διευθυντής – ηγέτης να οργανώσει σωστά το ΚΔΑΠ ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες να 

πραγματοποιούνται επιτυχώς και χωρίς απρόοπτα. Όσον αφορά τη σχέση του με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ο ηγέτης διευθυντής επιδιώκει και ενισχύει την καλή συνεργασία 

και επικοινωνία. »

Δ12: «Για μένα ηγέτης είναι αυτός που κινεί τα νήματα σε έναν οργανισμό χωρίς όμως να 

φαίνεται ότι το κάνει αυτός. Ουσιαστικά να προβάλλεται η ομάδα πιο πολύ. Ηγέτης 

διευθυντής είναι αυτός που συζητάει, προτείνει αλλά δεν επιβάλλει ούτε επιβάλλεται. Να 

παρακινεί τους εκπαιδευτικούς ευγενικά, με επιχειρήματα και με κατανόηση σε τυχόν 

αντιρρήσεις. »

Ερώτηση 1β). Που θεωρείτε ότι εστιάζετε περισσότερο την προσοχή σας κατά την 

άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων σας π.χ στις διοικητικές-γραφειοκρατικές 

υποχρεώσεις, στην ομαδικότητα, στον έλεγχο, στην παρακίνηση, στις καινοτόμες 

δράσεις, στην δημιουργία οράματος, στην καλλιέργεια προσδοκιών, στην εποπτεία 

κ.τ.λ.; 

Πίνακας 3. Παράθεση απαντήσεων πρώτης ερώτησης πρώτου άξονα – β΄ σκέλος

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Στα διοικητικά γραφειοκρατικά καθήκοντα
Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 

Δ12

Στην καλλιέργεια της ομαδικότητας Δ4, Δ6, Δ10, Δ11, Δ12

Στο θετικό κλίμα Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Στις καινοτόμες δράσεις Δ5, Δ6, Δ8, Δ12

Στην καλή συνεργασία με τους 

συναδέλφους 
Δ1, Δ6, Δ8

Στον έλεγχο Δ1, Δ8, Δ10

Στις ανάγκες των παιδιών Δ1, Δ6, 

Στην παρακίνηση των συναδέλφων Δ10, Δ11
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Στο δεύτερο σκέλος της 1ης ερώτησης σχετικά με το που εστιάζουν την προσοχή 

τους κατά την άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων τους, η πλειοψηφία των διευθυντών 

των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης απάντησαν ότι εστιάζουν την προσοχή τους στην 

άσκηση των διοικητικών και γραφειοκρατικών τους καθηκόντων, κάτι το οποίο απορροφά 

τον περισσότερο χρόνο τους. Στη συνέχεια οι μισοί περίπου δίνουν έμφαση στην 

καλλιέργεια της ομαδικότητας (Δ4, Δ6, Δ10, Δ11, Δ12) και στη δημιουργία και διατήρηση 

θετικού κλίματος (Δ9, Δ10, Δ11, Δ12) ώστε να υπάρχει όρεξη και ενθουσιασμός για την 

υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων (Δ5, Δ6, Δ8, Δ12). Επίσης, λίγοι 

ανέφεραν ότι αναλώνονται αρκετά στον έλεγχο του ΚΔΑΠ και ως προς τη συνέπεια του 

διδακτικού προσωπικού αλλά και ως προς την τήρηση του ωραρίου των δραστηριοτήτων 

(Δ1, Δ8, Δ10).  Τέλος, μόνο από δύο άτομα αναφέρθηκε ότι αφιερώνουν χρόνο στις 

ανάγκες των παιδιών (Δ1, Δ6) και στην παρακίνηση των συναδέλφων τους (Δ10, Δ11).

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «... να έχω τον γενικότερο έλεγχο του ΚΔΑΠ. Φυσικά πρώτο μέλημά μου είναι τα παιδιά. 

Να ικανοποιούμε τις ανάγκες των παιδιών και συγχρόνως να υπάρχει καλή συνεργασία με 

τους συναδέλφους.  Τον περισσότερο χρόνο τον αναλώνω σε διοικητικές γραφειοκρατικές 

εργασίες γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος για να διεκπεραιωθούν όλα αυτά.»

Δ2: « ... ο χρόνος που σου μένει για να κάνεις το κάτι παραπάνω, με όλα αυτά τα 

γραφειοκρατικά που έχουμε να κάνουμε είναι πολύ λίγος. »

Δ3: « ... σίγουρα τα γραφειοκρατικά παίρνουν πολύ χρόνο, όπως το γεγονός ότι πρέπει να 

απαντάω σε πολλά τηλεφωνήματα ή να κάνω πολλά τηλεφωνήματα για ενημερώσεις και 

υπογραφές ...»

Δ4: « ... δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα στην καλλιέργεια της ομαδικότητας αλλά δυστυχώς μου 

τρώνε πολύ χρόνο οι διοικητικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.»

Δ5: « ... επικεντρώνω την προσοχή μου περισσότερο στις καινοτόμες δράσεις, γιατί εμείς εκεί 

πάσχουμε και θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όχι να 

ακολουθήσουμε τα στερεότυπα του σχολείου αλλά να είναι πραγματικά δημιουργική η 

απασχόληση στα ΚΔΑΠ.»

Δ6: «... πρώτα στις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και μετά στα καθήκοντα της ειδικότητάς 

μου ... πάντα επιδιώκω τη συνεργασία με όλους και να βάζουμε τα εγώ μας λίγο πίσω για να 

υπάρχει μια αρμονική συνεργασία, γιατί αλλιώς δεν θα βγαίνει και δουλειά. Από κει και πέρα 

επιδιώκω να συζητάω με όλους και κυρίως αν έχουν κάποια ιδέα για να υλοποιήσουμε.»
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Δ7: «Σε προτεραιότητα θέτω να έχω σωστά αυτά τα καθήκοντα που μου ζητείται να εκτελώ 

καθημερινά όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου δηλαδή 

τα γραφειοκρατικά.»

Δ8: «... φροντίζω για τις διοικητικές και γραφειοκρατικές μου υποχρεώσεις, για τον έλεγχο, 

για την τήρηση των ισορροπιών ανάμεσα στους συναδέλφους μου και τέλος για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προγραμμάτων για κάθε νέα σχολική χρονιά.»

Δ9: «... στις γραφειοκρατικές μου υποχρεώσεις γιατί σε αυτό ελέγχομαι συστηματικά και από 

την κεντρική διεύθυνση του φορέα και από τον ελεγκτικό μηχανισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Έχω την 

ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΔΑΠ και γραφειοκρατικά και διοικητικά. Φροντίζω 

να υπάρχει κλίμα θετικό»

Δ10: «... στις υποχρεώσεις τις γραφειοκρατικές – διοικητικές, εστιάζω στο έλεγχο της 

λειτουργίας του ΚΔΑΠ, ωράριο δραστηριοτήτων, συνέπεια συναδέλφων. Βέβαια, προσπαθώ 

και να παρακινήσω τους συναδέλφους, να δημιουργήσω ευχάριστο κλίμα, να ενισχύσω την 

ομαδικότητα αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να επικαλεστώ ηγέτης – διευθύντρια.»

Δ11: «... στην ομαδικότητα και στο θετικό κλίμα της ομάδας και σε δεύτερο χρόνο στα 

γραφειοκρατικά μου καθήκοντα. Επίσης, επιδιώκω να παρακινώ τους εκπαιδευτικούς έτσι 

ώστε να είναι πιο αποδοτικοί.»

Δ12: «... πρώτα στην δημιουργία καλού κλίματος μέσω του διαλόγου και στην ενίσχυση της 

ομαδικότητας και σε δεύτερο χρόνο στα γραφειοκρατικά μου καθήκοντα. Προτεραιότητα μου 

είναι να έρχονται με όρεξη οι συνεργάτες μου στο ΚΔΑΠ και να υλοποιούμε συνέχεια 

καινούριες δράσεις, όχι απαραίτητα κάτι δύσκολο και εξοντωτικό, αλλά κάτι που να μας 

διατηρεί το ενδιαφέρον και την όρεξη για δουλειά ... για να μην κουραστούμε από την 

ρουτίνα και την επανάληψη.»

Ερώτηση 2α). Υπάρχει συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου και για ποια 

θέματα;

Όσον αφορά τη συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου, η πλειοψηφία του 

δείγματος απάντησε ότι έχει επικοινωνία και από καλή έως άψογη συνεργασία. Σε δύο 

περιπτώσεις η συνεργασία είναι κακή και πολλές φορές οδηγούνται σε διαφωνίες και 

προστριβές, ενώ σε μία περίπτωση δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία και κατά συνέπεια 

συνεργασία. Επίσης, από τις απαντήσεις προέκυψε ότι κάποιοι διευθυντές αντιμετωπίζουν 

τις δομές ΚΔΑΠ με καχυποψία και αρνητισμό γεγονός που καθιστά τη συνεργασία των 

δύο πλευρών αυστηρά τυπική, στείρα και με πολλές επικοινωνιακές δυσκολίες. 



76

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ4: « Υπάρχει συνεργασία αναγκαστικά διότι βρισκόμαστε στο χώρο τους και μας 

αντιμετωπίζουν λίγο αυστηρά και με καχυποψία.»

Δ6: « Δεν υπάρχει καμία συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου και αυτό δημιουργεί 

πολλά προβλήματα. Επικοινωνεί μαζί μας μόνο όταν χρειάζεται κάτι από εμάς, καμιά 

αγγαρεία δηλαδή, αλλιώς δεν μας ενημερώνει για τίποτα. Για παράδειγμα ξεκίνησαν εργασίες 

μέσα στο θεατράκι του σχολείου για τη νέα χρονιά κι εμάς δεν μας ενημέρωσε καν. Δεν 

προλάβαμε ούτε να ακυρώσουμε τα τμήματα που είχαμε προγραμματισμένα για σήμερα. 

Επιπλέον δεν έδωσε ούτε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε έστω κάποια άλλη αίθουσα.»

Δ8: «Υπάρχει συνεργασία με τον διευθυντή αλλά με αρκετές δυσκολίες. Καταλαβαίνουμε τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προσπαθούμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί, καθώς αυτοί 

έχουν πίσω τους έναν δημόσιο φορέα που είναι δαιδαλώδης. Αυτοί από μεριά τους έχουν 

αρχίσει να είναι πιο διαλλακτικοί και να μας αποδέχονται καθώς έχουν αντιληφθεί το ρόλο 

και την αξία του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουμε ως προς τη

χρήση του χώρου για τον οποίο έχουν την ευθύνη.»

Δ12: «Επικοινωνία με τον διευθυντή έχω χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει καλή 

συνεργασία. Μας αντιμετωπίζουν λίγο ψυχρά και για κάποιο λόγο μας θεωρούν βάρος..»

Πίνακας 4. Παράθεση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του πρώτου άξονα – 2 α) β΄ σκέλος

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Θέματα κτιριακών φθορών, ζημιών Δ1, Δ3, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Θέματα καθαριότητας Δ1, Δ2, Δ4, Δ7, Δ8, Δ11, Δ12

Παραχώρηση αιθουσών Δ2, Δ7, Δ8, Δ11

Θέματα που αφορούν τους μαθητές Δ2, Δ3

Για κοινές δράσεις και εκδηλώσεις Δ5

Για την ασφάλεια του κτιρίου Δ9
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Όσον αφορά τα θέματα για τα οποία επικοινωνούν και συνεργάζονται οι διευθυντές 

του σχολείου και του ΚΔΑΠ αφορούν κυρίως θέματα κτιριακών φθορών, θέματα 

καθαριότητας και παραχώρησης αιθουσών για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ. Ελάχιστες 

αναφορές έγιναν, (Δ2, Δ3) ότι συνεργάζονται για θέματα που σχετίζονται με μαθητές ή για 

κοινές δράσεις και εκδηλώσεις (Δ5). 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...άψογη συνεργασία με την διευθύντρια  του σχολείου για  θέματα κυρίως που αφορούν 

την καθαριότητα και ίσως κάποιες μικρές ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του ΚΔΑΠ.»

Δ2: « ... πολύ καλή συνεργασία και για οτιδήποτε χρειαστεί επικοινωνεί μαζί μου όπως και 

εγώ. Συνήθως μιλάμε για τα ωράρια π.χ τι ώρα φεύγουν οι αναπληρωτές από το ολοήμερο το 

μεσημέρι ή τι ώρα να έρθουν οι καθαρίστριες το βράδυ καθώς και για το αν χρειάζεται το 

ΚΔΑΠ επιπλέον αίθουσες όπως συνήθως την αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία μας την δίνει 

χωρίς ενδοιασμό. Με λίγα λόγια  τα θέματα που συζητάω με την διευθύντρια έχουν να 

κάνουν με τις υποδομές και τα ωράρια λειτουργίας σε διαφορετικές περιόδους όπως 

Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι που το ΚΔΑΠ γίνεται πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι είναι 

ελάχιστες οι φορές που μπορεί να έχουμε μιλήσει για κάποιο παιδάκι το οποίο μένει μετά το 

σχολείο στο ΚΔΑΠ και μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα για το οποίο εμείς πρέπει να είμαστε 

ενήμεροι, αλλά και αυτό έχει συμβεί.»

Δ3: « ... συνεργασία κυρίως για θέματα του κτιρίου επειδή συνυπάρχουμε εδώ. Επίσης, 

τυχαίνει συχνά να χρειάζεται να μιλήσουμε για παιδιά που συνεχίζουν από το ολοήμερο στο 

ΚΔΑΠ και εγώ θα πρέπει να είμαι ενήμερη. Συνήθως αφορά περιπτώσεις παιδιών που έχουν 

παραβατική συμπεριφορά, είναι πιο ζωηρά ή ακόμα και αν είναι πολύ κουρασμένα και δεν 

υπακούουν ...»

Δ4: «Τα βασικά θέματα τα οποία συζητάμε είναι η καθαριότητα διότι όταν μπαίνουμε (το 

ΚΔΑΠ) το μεσημέρι πρέπει όσες αίθουσες χρησιμοποιήσουμε να είναι καθαρές και όταν 

φεύγουμε το βράδυ να αφήνουμε όλο το σχολείο εσωτερικά/εξωτερικά καθαρό και 

τακτοποιημένο, κάτι που πολλές φορές μας οδηγεί σε προστριβές με τον διευθυντή.»

Δ5: « Άψογη συνεργασία με την τωρινή διευθύντρια. Εδώ και δύο χρόνια με αυτή την 

διευθύντρια έχει αναβαθμιστεί όλο το σχολείο και μαζί με αυτό και εμείς. Εμείς 

συνυπάρχουμε με το σχολείο και το συμπληρώνουμε. Με την διευθύντρια συζητάμε για κοινές 
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δράσεις δηλαδή σε όποια εκδήλωση έχει το σχολείο να συμμετέχουμε κι εμείς. Ευτυχώς η 

διευθύντρια είναι ανοιχτό άτομο.»

Δ7: «Υπάρχει καλή συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου χωρίς προβλήματα. Βέβαια η 

συνεργασία αφορά μόνο θέματα σωστής λειτουργίας του σχολείου όσον αφορά την 

εξυπηρέτηση των δικών μας αναγκών των ΚΔΑΠ και των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται σε αυτά.»

Δ9: «... κυρίως για θέματα που αφορούν το κτίριο, φθορές και ασφάλεια του σχολικού 

κτιρίου. Παρόλο που έχουμε κοινά παιδιά δεν συζητάμε ποτέ για αυτά.»

Δ10: «Προσπαθούμε και οι δύο να επικοινωνήσουμε με κατανόηση και διαλλακτικότητα. 

Συνήθως τα θέματα αφορούν την κτιριακή υποδομή δηλαδή τυχόν φθορές ή ζημιές που 

συμβαίνουν.»

Δ11: «Έχω τυπική συνεργασία με τον διευθυντή και για θέματα σχετικά με την καθαριότητα, 

για διάφορες ζημιές ή βλάβες, για αίθουσες που μας παραχωρεί και για κοινόχρηστους 

χώρους..»

Δ12: «Συνήθως τα θέματα αφορούν προβλήματα που προκύπτουν από τη συστέγαση, κάποια 

βλάβη, κάποια απώλεια υλικών που τα ρίχνουν πάντα σε εμάς, θέματα καθαριότητας. Δεν 

συνεργαζόμαστε σε εκδηλώσεις ή δράσεις δυστυχώς...»

Ερώτηση 2β). Υπάρχει συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και πως πιστεύετε ότι 

αντιμετωπίζουν το ΚΔΑΠ;

Πίνακας 5. Παράθεση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του πρώτου άξονα – 2β) β σκέλος

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Εκτιμούν τους εκπαιδευτικούς και ζητούν 

τη γνώμη τους 
Δ2, Δ3, Δ5, Δ8, Δ9, Δ10, 12

Το θεωρούν οικείο, προσιτό, φιλικό Δ1, Δ4, Δ5, Δ7, Δ8, Δ11

Υπάρχει εμπιστοσύνη  Δ3, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11, Δ12

Το θεωρούν φιλόξενο περιβάλλον Δ3, Δ5, Δ6 

Το στηρίζουν Δ5, Δ12

Είναι λύση ανάγκης Δ6
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Στην ερώτηση αν υπάρχει συνεργασία με τους γονείς των μαθητών όλοι οι 

διευθυντές απάντησαν ότι υπάρχει συχνή επικοινωνία είτε τηλεφωνική είτε προσωπική και 

πολύ καλή συνεργασία. Αντιμετωπίζουν πολύ θετικά τις δομές αυτές, είναι ευχαριστημένοι 

με το προσωπικό και αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες  και τα εφόδια που προσφέρουν στα 

παιδιά τους. Επιπλέον κάποιοι από αυτούς δεν διστάζουν με δική τους πρωτοβουλία να 

διεκδικήσουν πράγματα από την τοπική αυτοδιοίκηση για να υποστηρίξουν το έργο των 

εκπαιδευτικών. Επίσης οι περισσότεροι αυτόματα κάνουν μια σύγκριση του ΚΔΑΠ με το 

σχολείο και η πλειοψηφία παραδέχεται ότι αυτές οι δομές είναι πιο φιλικές, πιο οικείες και 

νιώθουν πιο άνετα να συζητήσουν με τους διδάσκοντες θέματα που αφορούν τα παιδιά 

τους και να ζητήσουν τη γνώμη τους. Μόνο σε μία περίπτωση αναφέρθηκε ότι οι γονείς 

αντιμετωπίζουν το ΚΔΑΠ σαν φύλαξη των παιδιών και όχι σαν δημιουργική απασχόληση 

με επιμορφωτικό χαρακτήρα.  

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «Μιλάω με τους γονείς, είναι αρκετά φιλικοί απέναντι σε εμάς και εμείς απέναντι σε 

αυτούς. Το ΚΔΑΠ το θεωρούν πιο οικείο από το σχολείο και κατά τη γνώμη μου είναι. Γιατί 

δεν είμαστε τόσο απρόσιτοι ούτε αυστηροί όπως στο σχολείο και αυτό αρέσει περισσότερο 

στους γονείς.»

Δ2: «… όσον αφορά την στάση τους απέναντι στο θεσμό των ΚΔΑΠ νομίζω ότι είναι πάρα 

πολύ θετική καθώς αντιλαμβάνονται πόσο χρειάζονται αυτό το πρόγραμμα και από την 

στάση τους προκύπτει ότι μας εκτιμούν πολύ όλους τους εκπαιδευτικούς.»

Δ3: «… υπάρχει καλή επικοινωνία και αυτό που εισπράττω από τους γονείς είναι ότι το 

ΚΔΑΠ το εμπιστεύονται και το θεωρούν μια πολύ φιλική και φιλόξενη δομή για τα παιδιά 

τους. Δεν έχει τύχει ποτέ να μας μιλήσουν ή να μας τηλεφωνήσουν με ανησυχία και 

καχυποψία για τα παιδιά τους όσο αυτά είναι εδώ στο ΚΔΑΠ. Επίσης, αρκετοί γονείς μας 

ανοίγονται και για θέματα πιο προσωπικά που αφορούν τα παιδιά τους και ζητούν τη γνώμη 

μας.»

Δ4: «… οι γονείς αντιμετωπίζουν πολύ θετικά το ΚΔΑΠ, και επιδιώκουν να είναι φιλικοί 

μαζί μας. Οι περισσότεροι γονείς χαίρονται που υπάρχουν τέτοιες δομές έτσι ώστε τα παιδιά 

τους να απασχολούνται δημιουργικά και δωρεάν σε πολλές αθλητικές, πολιτιστικές και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες.»

Δ5: «Αφήνουν πολλές ώρες τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ αναγκαστικά λόγω εργασιακών 

υποχρεώσεων και θέλουν την επαφή και την επικοινωνία μαζί μας για διάφορα θέματα είτε 
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σε προσωπικό επίπεδο είτε και τηλεφωνικά. Θεωρούν το ΚΔΑΠ πιο φιλικό περιβάλλον από 

το σχολείο και μας ανοίγονται. Μας λένε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά 

τους, ζητούν την γνώμη μας και πολλές φορές δουλεύουμε και από κοινού για να 

ξεπεραστούν κάποια προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Επίσης μας στηρίζουν σε 

πολλά θέματα και έχουν την διάθεση να διεκδικήσουν και πράγματα από τον δήμο για μας.»

Δ6: «Μας ενημερώνουν γενικά αν έχει συμβεί κάτι στο παιδί είτε ασθένεια είτε κάτι στο 

σχολείο αλλά μέχρι εκεί. Οι γονείς το ΚΔΑΠ το χρειάζονται, είναι μια λύση ανάγκης να 

αφήσουν κάπου το παιδί για λίγες ώρες μέχρι να επιστρέψουν από τη δουλειά. Η αλήθεια 

είναι ότι τους εξυπηρετεί πολύ, τους βολεύει. Και επίσης και το παιδί περνάει πολύ καλά εδώ, 

χαίρεται, διαβάζει, παίζει.»

Δ7: «Αναγνωρίζουν φυσικά ότι το ΚΔΑΠ είναι πιο φιλικό και οικείο από το σχολείο και μας 

δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη.»

Δ8: «Οι γονείς καταρχήν χρόνο με το χρόνο εμπιστεύονται περισσότερο το θεσμό των ΚΔΑΠ 

και το γνωρίζουν καλύτερα. Κατανοούν το ρόλο που παίζουμε στη ζωή των παιδιών τους και 

τα εφόδια που δίνουμε στα παιδιά. Οι γονείς νιώθουν πιο άνετα να μιλήσουν και να 

ανοιχτούν στους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ.»

Δ9: «Από τους γονείς λαμβάνουμε πολύ θετικά σχόλια. Εκτιμούν τη δουλειά μας και το 

ΚΔΑΠ το θεωρούν συμπληρωματικό κομμάτι του σχολείου.»

Δ10: «Εμπιστεύονται τη δουλεία μας, εμπιστεύονται το ΚΔΑΠ, βλέπουν ότι αγαπάμε τα 

παιδιά και προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε. Γενικά μας εμπιστεύονται να τα αφήσουν πολλές 

ώρες και έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί τους.»

Δ11: «Το ΚΔΑΠ το αντιμετωπίζουν πολύ θετικά, γιατί τα παιδιά περνούν πολλές ώρες εδώ. 

Το ΚΔΑΠ δεν είναι τόσο απρόσωπο και απρόσιτο όπως το σχολείο. Γι αυτό το λόγο οι γονείς 

μας εμπιστεύονται τόσο πολύ.»

Δ12: «Οι γονείς είναι πολύ φιλικοί μαζί και πάντα πρόθυμοι να συζητήσουν μαζί μας και να 

μας προσφέρουν βοήθεια όπου την χρειαζόμαστε. Μας ενημερώνουν σχετικά με θέματα που 

αφορούν τα παιδιά τους, ζητούν την γνώμη μας και συνεργαζόμαστε σε κάθε πρόβλημα που 

προκύψει. Μας εμπιστεύονται πολύ όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών τους κατά την 

παραμονή τους στο ΚΔΑΠ και την δημιουργική απασχόλησή τους.»
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Ερώτηση 3. Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς του ΚΔΑΠ; 

Πίνακας 6. Παράθεση απαντήσεων τρίτης  ερώτησης του πρώτου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Διάθεση επίλυσης προβλημάτων, 

διαφωνιών, προστριβών
Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Υπάρχει θετικό κλίμα, καλή συνεργασία Δ1, Δ2, Δ4, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11

Υπάρχει σεβασμός, κατανόηση, 

εμπιστοσύνη, αλληλοϋποστήριξη
Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ7, Δ8, Δ12

Δεν υπάρχει ανταγωνισμός Δ1, Δ12

Αμφισβήτηση των ικανοτήτων μου Δ3

Όσον αφορά τη συνεργασία των διευθυντών με τους εκπαιδευτικούς όλες οι 

απαντήσεις αποδεικνύουν ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία, 

εποικοδομητική χωρίς πολλές εντάσεις και ανταγωνισμό.  Η διάθεση των διευθυντών είναι 

συνεργατική με αποτέλεσμα να λύνονται ανώδυνα διαφωνίες και προστριβές. Μόνο σε μία 

περίπτωση αναφέρθηκε ότι υπάρχει αμφισβήτηση των επαγγελματικών ικανοτήτων της 

διευθύντριας από τους συναδέλφους της αλλά γίνονται από την ίδια προσπάθειες 

εξομάλυνσης της κατάστασης. Είναι αξιοσημείωτο σε κάποιες αναφορές ότι σε 

προκείμενες διαφωνίες και αντιπαλότητες επικαλούνται ότι στόχος όλων είναι το καλό των 

μαθητών και η ικανοποίηση τους από την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, με 

αποτέλεσμα να παραμερίζουν τον εγωκεντρισμό τους και να  υπερτερεί η λογική και η 

κατανόηση. Επισημάνθηκε επίσης, ο παράγοντας ηλικία καθώς οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί είναι νέοι άνθρωποι με όρεξη για δουλειά. 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «Η συνεργασία μας όλα τα χρόνια είναι πολύ καλή, υπάρχει σεβασμός, κατανόηση και 

γενικότερα καλή διάθεση από όλους. Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

ανταγωνισμός μεταξύ μας για κανένα λόγο αντιθέτως επικρατεί θετικό κλίμα.»
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Δ2: «...υπάρχει μεγάλη συνεννόηση μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα 

και φυσικά όταν υπάρχει καλή θέληση πάντα βρίσκεται η λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα.»

Δ3: «...αμφισβητούν τις ικανότητες μου σε διάφορα θέματα ή καταστάσεις. Με τους 

περισσότερους όμως έχω πολύ καλή συνεργασία, με εμπιστεύονται, ζητάνε και την γνώμη μου 

αλλά με κάποιους λιγότερους έχουμε έντονες προστριβές ...βέβαια κάνω πολλές προσπάθειες 

να εξομαλύνω την κατάσταση και νομίζω ότι σιγά σιγά υπάρχει βελτίωση και το 

καταφέρνω.»

Δ4: «...δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με κάποιον από τους συναδέλφους και οι 

σχέσεις μου με όλους ήταν και είναι πάντα τυπικές και καλοπροαίρετες.»

Δ5: «Σε γενικές γραμμές η συνεργασία είναι καλή, έχουμε βέβαια και κάποιες αντιπαλότητες 

αλλά στο τέλος βρίσκουμε τη χρυσή τομή σε όλα και αλληλοϋποστηριζόμαστε.»

Δ6: «Με τους περισσότερους είναι πολύ καλή, μόνο με ένα δυο άτομα δεν είχαμε καλή 

συνεργασία στο παρελθόν αλλά γίνονται βήματα να τα βρούμε.»

Δ7: «Την συνεργασία μου θα την περιέγραφα εξαιρετική. Έχουμε πολύ καλή συνεννόηση 

μεταξύ μας και προσπαθούμε για το καλύτερο.»

Δ8: «Η συνεργασία μου με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς έχει γίνει μετά από τόσα χρόνια 

μια σχέση οικογενειακή. Είμαστε παρά πολλές ώρες μαζί και η συνεργασία βασίζεται σε 

πλαίσια δημοκρατικά και αποδοχής. Υπάρχουν βέβαια ίντριγκες και διαφωνίες αλλά είναι 

λιγότερο φανερές και όχι σε μεγάλο βαθμό όπως στο δημόσιο σχολείο.»

Δ9: «Με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς η συνεργασία είναι καλή. Υπάρχουν βέβαια 

φορές που καταβάλλω μεγαλύτερη προσπάθεια για να έρθουμε σε απόλυτη συνεννόηση, αλλά 

στο τέλος νικά η κοινή λογική καθώς στόχος όλων είναι το καλό των παιδιών.»

Δ10: «...όλοι είμαστε συνειδητοποιημένοι, νέοι σε ηλικία με όρεξη για δουλειά. Βέβαια 

υπάρχουν κάποιες φορές εντάσεις και διαφωνίες αλλά πάντα σε λογικά πλαίσια και με 

συζήτηση λύνονται.»

Δ11: «...όλοι θέλουμε πραγματικά να βγαίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και σε σχέση με τα 

παιδιά και με τους γονείς και σε σχέση με την ανώτερη διοίκηση από την οποία εξαρτόμαστε. 

Υπάρχουν κάποιες φορές μερικά  θεματάκια αλλά πάντα όλα λύνονται ανώδυνα μεταξύ μας 

χωρίς την παρέμβαση των ανώτερων.»

Δ12: «...έχω πολύ καλή και εποικοδομητική συνεργασία. Εντάξει όλοι  έχουμε κακές μέρες 

αλλά ευτυχώς είναι κάτι σύντομο και παροδικό. Έχουμε χτίσει σχέσεις αλληλοκατανόησης 

και σεβασμού. Δεν έχουμε εντάσεις μεταξύ μας και όταν εμφανίζεται μια κρίση πλέον έχουμε 

την εμπειρία και την υπομονή να την προσπελάσουμε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας 
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ούτε αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο καθένας μας αποδεικνύει την αξία του μέσα από την 

δουλειά του και εισπράττει ικανοποίηση από την αποδοχή των παιδιών και των γονέων.»

Ερώτηση 4. Έχετε επιμορφωθεί σε θέματα ηγεσίας, διοίκησης και λειτουργίας του 

ΚΔΑΠ; Αν ναι, είστε ικανοποιημένοι; 

Σε αυτή την ερώτηση δεν χρειάζεται η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

με τη βοήθεια πίνακα διότι όλες οι απαντήσεις είναι ομότυπες, καθώς κανένας διευθυντής 

δεν έχει επιμορφωθεί σε θέματα ηγεσίας, διοίκησης και λειτουργίας των κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης, ούτε από τον αρμόδιο φορέα ούτε από δική του πρωτοβουλία. 

Από μία διευθύντρια αναφέρθηκε ότι έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων και άλλη μία παρακολουθεί κάποιο αντίστοιχο μεταπτυχιακό. 

Επιπλέον, ένας διευθυντής έχει παρακολουθήσει σεμινάριο 400 ωρών με θέμα την ηγεσία 

και έμεινε πολύ ευχαριστημένος από τις γνώσεις που αποκόμισε χωρίς βέβαια να μπορεί να 

τις εφαρμόσει όλες στη δομή που εργάζεται. 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ3: «Πριν γίνω διευθύντρια σε αυτό το ΚΔΑΠ ήμουν στο ΚΔΑΠ Τριλόφου μαζί με την 

κοπέλα που ήταν υπεύθυνη εκεί. Ήμουν δίπλα της και μου έδειχνε πως δουλεύει, μου μιλούσε 

και μου εξηγούσε συνέχεια. Επίσης τώρα παρακολουθώ μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχετικό με 

θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης. Όπότε έχω τις γνώσεις σε αυτό το αντικείμενο απλώς 

είναι πολύ διαφορετικά να το διαβάζεις και αλλιώς να το βιώνεις.»

Δ5: «Ναι έχω επιμορφωθεί. Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο 400 ωρών ΄΄Ο ρόλος του 

Ηγέτη΄΄ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος και με βοήθησε 

αρκετά στη δουλειά  μου αν και δεν μπορώ να τα εφαρμόσω όλα...»

Δ8: «Όχι δεν έχω επιμορφωθεί σε θέματα διοίκησης έχω όμως μεταπτυχιακό στην ειδική 

αγωγή.»

Δ9: «Όχι δεν έχω λάβει κάποια επιμόρφωση σε θέματα ηγεσίας ούτε από τον φορέα ούτε από 

δική μου πρωτοβουλία.»

Δ11: «...Όχι, μόνο ενημερωτικές συναντήσεις από την ανώτερη διοίκηση.»

Δ12: «...Συγκεκριμένα για τα ΚΔΑΠ όχι, αλλά έχω μεταπτυχιακό τίτλο στην διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων. Δυστυχώς, ούτε ο δήμος φρόντισε να υλοποιήσει κάποιο σεμινάριο 

κατάρτισης συγκεκριμένα για την λειτουργία των ΚΔΑΠ»



84

2η θεματική κατηγορία - άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις των διευθυντών 

αναφορικά με προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία των κέντρων δημιουργικής 

απασχόλησης. 

Ερώτηση 1. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία του 

θεσμού των ΚΔΑΠ; 

Πίνακας 7. Παράθεση απαντήσεων πρώτης  ερώτησης του δεύτερου άξονα – α΄ σκέλος

Απάντηση – Θετικά Σημεία Συχνότητα απαντήσεων

Πληθώρα δημιουργικών, καινοτόμων 

επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 

Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, 

Δ12

Βοηθάει τους εργαζόμενους γονείς Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Δωρεάν παροχές για τις οικονομικά 

ασθενέστερες ομάδες
Δ1, Δ2, Δ4, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11

Γνώριμο, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον 

για τα παιδιά 
Δ2, Δ3. Δ6, Δ9, Δ10, Δ12

Βοηθάει τις άνεργες μητέρες Δ1, Δ8, Δ11

Αποτροπή υπερβολικής χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών, 

τηλεόρασης και τάμπλετ

Δ6, Δ7, Δ8

Αύξηση συμμετοχής μαθητών Δ1, Δ5

Εξειδικευμένο προσωπικό με όρεξη Δ4, Δ12

Κοινωνικοποίηση των παιδιών Δ1

Όπως αποδεικνύεται από τις απαντήσεις ο θεσμός των κέντρων δημιουργικής 

απασχόλησης εκπληρώνει επί το πλείστον τους κοινωνικούς στόχους του προγράμματος. 

Όσον αφορά τους κοινωνικούς στόχους παρατηρείται ότι δέκα αναφορές επεσήμαναν τη 

βοήθεια που προσφέρουν αυτές οι δομές στους εργαζόμενους γονείς, και τρεις στους 

άνεργους. Επίσης η πλειοψηφία συμφωνεί για τον κοινωνικό χαρακτήρα του 

προγράμματος στις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες με την δωρεάν συμμετοχή των 
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παιδιών τους σε όλες τις δραστηριότητες.  Παράλληλα, οι απαντήσεις για τον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης είναι πολύ θετικές. Σχεδόν στο 

σύνολο τους οι διευθυντές παραδέχονται ότι έχει ενταχθεί πληθώρα εκπαιδευτικών, 

επιμορφωτικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων οι οποίες εξασφαλίζουν την δημιουργική 

απασχόληση των μαθητών και οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται και αναβαθμίζονται. 

Αναλυτικότερα, στον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού των ΚΔΑΠ με σειρά προτίμησης 

αναφέρονται οι απαντήσεις : α) βοηθάει τους εργαζόμενους γονείς, β) δωρεάν παροχές για 

τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, γ) βοηθάει τις άνεργες μητέρες, και δ) αποτρέπει την 

υπερβολική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών, τηλεόρασης και τάμπλετ και

εθισμού σε αυτά. Ενώ, στην εκπαιδευτική διάσταση των δομών αυτών με σειρά 

προτίμησης αναφέρονται : α) η πληθώρα δημιουργικών, καινοτόμων και επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων, β) το γνώριμο, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά, γ) η 

συνεχής αύξηση της συμμετοχής των παιδιών, δ) η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού με 

όρεξη και ενθουσιασμό και ε) η κοινωνικοποίηση και σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «Θεωρώ ότι μόνο θετικά έχει ... κάθε χρόνο υπάρχει αναβάθμιση, καινούρια  

προγράμματα και δραστηριότητες. Αυτό έχει να κάνει και με την αύξηση των παιδιών που 

έρχονται στο ΚΔΑΠ καθημερινά ... με τόσα πολλά παιδιά οφείλουμε να ανανεώνουμε και τις 

δραστηριότητες ... βοηθάει πολύ και τις άνεργες και τις εργαζόμενες μητέρες. Τις άνεργες 

γιατί με το ΚΔΑΠ έχουν την δυνατότητα τα παιδιά τους να παρακολουθούν τόσες 

δραστηριότητες δωρεάν και τις εργαζόμενες γιατί τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να 

διαβάσουν τα μαθήματα τους στο ΚΔΑΠ υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού κάτι 

που δεν θα προλάβαιναν να κάνουν στο σπίτι αργά το βραδύ όταν γυρίζουν οι γονείς τους 

από τις δουλειές τους ... τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε επαφή με άλλους 

μαθητές ή βλέπουν τους φίλους τους ... δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθούν γιατί υπάρχει 

πληθώρα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.»

Δ2: «...μόνο θετικά έχει, δεν έχει αρνητικά σημεία αυτό το πρόγραμμα ... βοηθάει πάρα πολύ 

την οικογένεια λόγω ωραρίου γιατί υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που δουλεύει απόγευμα και 

δεν έχει που να αφήσει τα παιδιά του ... είναι ένας γνώριμος και φιλικός χώρος για τα παιδιά 

όπου μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά. Υπάρχει πληθώρα δραστηριοτήτων από όλους 

τους κλάδους αθλητισμό, πολιτισμό, μουσική και ότι τους ενδιαφέρει μπορούν οι μαθητές να 

το βρουν ... όλα είναι δωρεάν, οι γονείς δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.»
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Δ3: «...θετικό είναι ότι οι γονείς μπορούν να αφήσουν τα παιδιά αμέσως μετά το ολοήμερο 

σχολείο για να συνεχίσουν με τις εργασίες τους για το σχολείο ή και κάποιες άλλες 

δραστηριότητες... έχουμε άλλη σχέση με τα παιδιά, δεν έχουμε την σχέση Δασκάλας-Μαθητή, 

είμαστε πιο οικείοι και πιο κοντά στα παιδιά χωρίς βέβαια να χαλάνε οι ισορροπίες και αυτό 

είναι μεγάλο επίτευγμα για το προσωπικό.»

Δ4: «...συμμετέχουν δωρεάν πάρα πολλά παιδιά και οι γονείς μπορούν να διευκολυνθούν σε 

περιόδους που κλείνουν τα σχολεία και δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους καθώς τα 

ΚΔΑΠ είναι ανοιχτά όλο τον χρόνο ... υπάρχουν καινοτόμες δραστηριότητες όπως 

ρομποτική, κόμικς, κεραμική, εκμάθηση μουσικών οργάνων και τμήματα για όλα σχεδόν τα 

αθλήματα, δραστηριότητες δηλαδή που δεν τις παρακολουθούν στο σχολείο και στο ολοήμερο 

... οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ όρεξη και διδάσκουν με μεράκι, με αποτέλεσμα το μαθησιακό 

επίπεδο να είναι πολύ υψηλό.»

Δ5: «...έχουμε αρκετούς μαθητές ... δεν έρχονται απλά για να περάσουν την ώρα τους ή 

αναγκαστικά επειδή το επιβάλλουν οι γονείς τους, έρχονται γιατί περνάνε καλά στις 

δραστηριότητες.»

Δ6: «...οι γονείς έχουν κάπου να εμπιστευθούν το παιδί τους και ταυτόχρονα να απασχολείται 

δημιουργικά με ποικίλες δραστηριότητες στον ίδιο χώρο ... για να ξεκολλήσουν από τον 

υπολογιστή και το κινητό ή tablet.»

Δ7: «προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων στα παιδιά και φυσικά δωρεάν ... πολύ σημαντικό 

ότι τα παιδιά ξεφεύγουν από το πλαίσιο του σπιτιού όπου εκεί βλέπουν μόνο τηλεόραση ή 

ασχολούνται με τον υπολογιστή και τα κινητά ... ασχολούνται με πιο ουσιαστικά και 

δημιουργικά πράγματα.»

Δ8: «...πρόγραμμα το οποίο φροντίζει για την δημιουργική απασχόληση, την εκπαιδευτική 

επιμόρφωση αλλά και για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών πέρα από τις ώρες του σχολείου 

... συμμετοχή σε δραστηριότητες που διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα λόγω του 

χαμηλού εισοδήματος της οικογένειας ... είναι εστίες όπου τα παιδιά μπορούν να περνούν πιο 

δημιουργικά το χρόνο τους αντί να βρίσκονται στο σπίτι ατελείωτες ώρες μπροστά στην 

τηλεόραση ή έξω στον δρόμο μόνα τους ψάχνοντας για παρέα ... βοηθά τον οικογενειακό 

θεσμό, βοηθά την μητέρα η οποία ψάχνει να βρει εργασία οπότε χρειάζεται ελεύθερο χρόνο 

... βοηθά την εργαζόμενη μητέρα ή οποία δεν έχει χρόνο να βοηθήσει τα παιδιά της στα 

μαθήματα του σχολείου ή στο να τρέξει σε εξωσχολικές δραστηριότητες, ενώ στο ΚΔΑΠ 

μπορεί, καθώς όλες οι δραστηριότητες είναι στον ίδιο χώρο.»
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Δ9: «βοηθά στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, βοηθά τις 

εργαζόμενες μητέρες να αφήνουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όχι μόνο για 

φύλαξη αλλά και για να επιμορφώνονται με διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.»

Δ10: «... ο γονιός έχει τη δυνατότητα να αφήσει κάπου ασφαλή το παιδί του τις ώρες που 

δουλεύει ... να παρακολουθήσουν πληθώρα δραστηριοτήτων δωρεάν, που σε άλλη περίπτωση 

ίσως να μην είχαν την οικονομική ευχέρεια να τις πληρώσουν ιδιωτικά.»

Δ11: «...βοηθά τις εργαζόμενες μητέρες να έχουν κάπου να αφήσουν το παιδί τους τις ώρες 

που δουλεύουν, τις άνεργες να έχουν χρόνο βρουν δουλειά αλλά και τις ασθενέστερες 

οικονομικά οικογένειες να έχουν τη δυνατότητα να στείλουν το παιδί τους να 

παρακολουθήσει δραστηριότητες αθλητικές, πολιτιστικές και μουσικές δωρεάν. Εδώ ένα 

παιδί μπορεί να βρει το ταλέντο που έχει σε κάποιο άθλημα ή τέχνη από μικρή ηλικία 

δοκιμάζοντας πολλές δραστηριότητες μέχρι να καταλήξει σε αυτό που έχει περισσότερη 

κλίση.»

Δ12: «...Τα θετικά είναι απόλυτα ταυτισμένα και με τους στόχους του προγράμματος ... τα 

παιδιά απασχολούνται δημιουργικά τις ώρες που οι γονείς τους εργάζονται σε έναν χώρο 

γνώριμο γι αυτά και πολύ ασφαλή ... προετοιμάζουν τα μαθήματά τους, επιμορφώνονται και 

με άλλες θεματικές όπως ξένες γλώσσες, ρομποτική, εικαστικά και πολλά άλλα και δεν 

βαριούνται ούτε νιώθουν παραμελημένα ή παρατημένα από τους γονείς τους επειδή αυτοί 

δουλεύουν πολλές ώρες ... νιώθουν πιο άνετα να συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς για 

θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν ... είναι εκπαιδευτικοί με 

παιδαγωγική κατάρτιση και μπορούν να συνεισφέρουν και σε αυτό τον τομέα της 

διαπαιδαγώγησης εκτός της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας.»

Πίνακας 8. Παράθεση απαντήσεων πρώτης  ερώτησης του δεύτερου άξονα – β΄ σκέλος

Απάντηση – Αρνητικά Σημεία Συχνότητα απαντήσεων

Συνύπαρξη, συστέγαση με το ολοήμερο Δ7, Δ8, Δ11, Δ12

Κακή συνεργασία με το ολοήμερο Δ4, Δ9

Έλλειψη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής Δ9, Δ10

Έλλειψη κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς Δ5

Έλλειψη ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ5

Έλλειψη ειδικά διαμορφωμένου χώρου Δ3
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Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι τα αρνητικά σημεία λειτουργίας του θεσμού των 

κέντρων δημιουργικής απασχόλησης αφορούν κυρίως τις συνθήκες λειτουργίας τους και 

όχι τόσο το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό  κομμάτι των δομών αυτών. Οι περισσότερες 

απαντήσεις συγκλίνουν στα προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και 

παράλληλη λειτουργία για κάποιες ώρες του ΚΔΑΠ και του ολοήμερου.  Επίσης άλλο ένα 

αρνητικό είναι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης φιλοξενούνται μέσα στους σχολικούς 

χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται να γίνει καμία αλλαγή ή παρέμβαση ώστε να 

εξυπηρετούν τις λειτουργικές αλλά και αισθητικές ανάγκες των ΚΔΑΠ. Επίσης, σε μία από 

τις απαντήσεις αναφέρθηκε η έλλειψη κινήτρων για το εκπαιδευτικό προσωπικό των 

δομών αυτών συμπεριλαμβανομένου και των οικονομικών, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα 

τη δυσκολία εύρεσης κάποιων ειδικοτήτων ειδικά σε δήμους αποκεντρωμένους με μεγάλες 

και δυσπρόσιτες αποστάσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων ΚΔΑΠ, καθώς οι εκπαιδευτικοί 

συνήθως συμπληρώνουν το ωράριό τους όχι μόνο σε μία δομή αλλά σε περισσότερες. 

Τέλος τρεις από τους διευθυντές απάντησαν ότι δεν υπάρχουν αρνητικά σημεία. 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ3: «...τα παιδιά είναι πολύ κουρασμένα τόσες ώρες στον ίδιο χώρο, στις ίδιες αίθουσες με 

τις ίδιες καρέκλες και θρανία. Θα ήταν προτιμότερο να υπήρχε ένας άλλος χώρος μέσα στο 

σχολείο, όμορφα διαμορφωμένος με μαξιλάρες, καναπέδες ... διαφορετικός που θα τον 

χρησιμοποιούσαμε εμείς στο ΚΔΑΠ. Ένας χώρος πιο λειτουργικός που θα ξεκούραζε τα 

παιδιά.»

Δ4: «...ένα από αυτά είναι ότι λόγω του αρνητικού κλίματος που υφίσταται με το πρωινό 

σχολείο νιώθουμε περιορισμένοι καθώς δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις π.χ στο σχολείο μου για μια ολόκληρη χρονιά ο διευθυντής δεν μας επέτρεπε 

τη χρήση της αίθουσας υπολογιστών. Αυτή η κακή συνεργασία οφείλεται κυρίως σε θεσμικούς 

παράγοντες καθώς δεν ξεκαθαρίζεται νομοθετικά όλο το πλαίσιο συνύπαρξης και λειτουργίας 

σχολείου και ΚΔΑΠ.»

Δ5: «...έχουμε έλλειψη από εκπαιδευτικό προσωπικό και σε άτομα αλλά και σε διαφορετικές 

ειδικότητες. Για παράδειγμα αν αρρωστήσει κάποιος ή χρειαστεί να λείψει για κάποιο 

διάστημα δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει κανείς. Παρόλο που ο δήμος βγάζει προκηρύξεις 

δεν αποδέχονται τη θέση γιατί οι αποστάσεις από ΚΔΑΠ σε ΚΔΑΠ είναι μεγάλες και τα 

κίνητρα και οι οικονομικές απολαβές μικρές.»



89

Δ7: «...κάποιες δραστηριότητες συμπίπτουν στις ίδιες ώρες και δεν μπορούν τα παιδιά να 

παρακολουθήσουν όσες δραστηριότητες θέλουν. Ένα άλλο αρνητικό είναι η συνύπαρξη με το 

ολοήμερο όπου δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά τις ώρες από τις δύο έως τις 

τεσσεράμισι.»

Δ8: «...έχει κάποιες αγκυλώσεις ως προς τη λειτουργία του όσον αφορά το ωράριο κατά 

κύριο λόγο που λειτουργεί τις ίδιες ώρες με το ολοήμερο. Αυτά βέβαια είναι 

μικροπροβλήματα τα οποία εύκολα μπορούν να ξεπεραστούν. Άλλο αρνητικό είναι ο 

αποκλεισμός των δημοσίων υπαλλήλων από το πρόγραμμα. Είναι μια άδικη κοινωνική 

διάκριση την οποία πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιοι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες για τα 

επόμενα χρόνια..»

Δ9: «...τα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής θα μπορούσαν να είναι πλούσια και σύγχρονα. Ένα 

άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε καμιά παρέμβαση ούτε καν 

διακοσμητική στις αίθουσες του σχολείου..»

Δ10: «...ότι δεν υπάρχει άρτια και εκσυγχρονισμένη υλικοτεχνική υποδομή...»

Δ11: «Αρνητικό είναι η συνύπαρξη και η συστέγαση με το ολοήμερο σχολείο. θα ήταν 

προτιμότερο να είχαμε δικό μας χώρο που θα είχαμε εξολοκλήρου την ευθύνη και θα 

μπορούσαμε ελεύθερα να κάνουμε τις όποιες παρεμβάσεις.»

Δ12: «Είναι πρόβλημα η συνύπαρξη του ολοήμερου σχολείου με το ΚΔΑΠ. Είναι αστείο να 

λειτουργούν ταυτόχρονα μέχρι τις 4.00μμ. Αυτό εμποδίζει την λειτουργία του ΚΔΑΠ καθώς 

μέχρι αυτή την ώρα ο διευθυντής αρνείται την είσοδο παιδιών μέσα στο σχολείο και κατά 

συνέπεια την υλοποίηση δραστηριοτήτων, καταδικάζοντας του μαθητές να ακολουθούν το 

πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου δηλαδή απλά να παίζουν στην αυλή του σχολείου κάτω 

από την επίβλεψη ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού και τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι 

κρίμα...είναι ανούσιο χάσιμο χρόνου για τους μαθητές να περιμένουν μέχρι τις 4.30 μμ για να 

διαβάσουν τα μαθήματά τους ή να παρακολουθήσουν κάποια άλλη δραστηριότητα.»

Ερώτηση 2. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε κατά την εκτέλεση του έργου σας; 

Πίνακας 9. Παράθεση απαντήσεων δεύτερης  ερώτησης του δεύτερου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Υπερβολικά γραφειοκρατικά καθήκοντα Δ2, Δ9, Δ10

Όγκος ευθυνών και υποχρεώσεων Δ3, Δ7, Δ10
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Η συστέγαση με το σχολείο Δ1, Δ2, Δ5

Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής Δ5, Δ12

Έλλειψη παιδοψυχολόγου Δ9, Δ10

Η σχέση με γονείς και συναδέλφους Δ4, Δ8

Επικοινωνία και συνεννόηση με τους ανωτέρους. Δ6

Έλλειψη κινήτρων για το προσωπικό Δ4

Οι περισσότεροι διευθυντές αναφέρθηκαν στον μεγάλο όγκο των 

γραφειοκρατικών διοικητικών υποχρεώσεων καθώς και της ευθύνης που φέρουν ως προς 

την εύρυθμη λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. Ως ο ενδιάμεσος κρίκος 

στις σχέσεις με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τον διευθυντή και τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, την ανώτερη διοίκηση, τους μαθητές έχει καθημερινά να 

αντιμετωπίσει πολλά μέτωπα ταυτόχρονα και παράλληλα να κρατήσει τις ισορροπίες και 

στις σχέσεις του με τους άλλους αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό ώστε να φέρει επιτυχώς εις 

πέρας το έργο του.  Τα περισσότερα προβλήματα που  αποτυπώθηκαν έχουν να κάνουν με 

τον πολυδιάστατο ρόλο του διευθυντή μίας δομής ΚΔΑΠ και το πεδίο των ευθυνών του, 

ενώ μόνο δύο αναφορές (έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού όπως ειδικού παιδαγωγού, παιδοψυχολόγου, λογοθεραπευτή κ.α.) εξαρτώνται

αποκλειστικά από την ανώτερη διοίκηση. 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...η συστέγαση και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.  Νιώθω ότι μας 

αντιμετωπίζουν όχι φιλικά και λίγο επιφυλακτικά. Πολλές φορές ψάχνουν σε μας να ρίξουν 

την ευθύνη για κάτι που θα συμβεί στο χώρο δηλαδή στις τάξεις και στις αίθουσες 

δραστηριοτήτων, συμπεριφέρονται λες και το σχολείο ανήκει μόνο σε αυτούς. Νομίζω ότι 

μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν μας έχουν αποδεχτεί και δεν μας θέλουν στο χώρο τους..»

Δ2: «...Υπάρχει πολύ γραφειοκρατική δουλειά και κυρίως τηλεφωνήματα που απορροφούν 

πολύ χρόνο αδικαιολόγητα. Επίσης, θα ήθελα περισσότερη αυτονομία στους χώρους του 

σχολείου. Να έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα να στολίζουμε τις αίθουσες με κατασκευές μας ή 

με αναμνηστικά κτλ..»
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Δ3: «...Είναι δύσκολο να συντονίζω τα πάντα, δηλαδή να απαντάω στο τηλέφωνο, να ελέγχω 

τι γίνεται σε κάθε τάξη, να έχω το νου μου ακόμα και στις αποθήκες των υλικών γιατί τα 

μοιραζόμαστε με το σχολείο και αν χαθεί κάτι ή χαλάσει αμέσως το φταίξιμο το ρίχνουν σε 

μας.»

Δ4: «Από τα συνηθισμένα μου προβλήματα είναι η σχέση μου με κάποιους γονείς. Έχω να 

αντιμετωπίσω γονείς αδιάφορους, ασυνεπείς, επίσης και γονείς υπερβολικά απαιτητικούς. 

Άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη κινήτρων για μας τους εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχει 

αξιολόγηση καθώς ούτε προγράμματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης γενικότερα σε 

εκπαιδευτικά θέματα. Εμείς μάλιστα που έχουμε φτάσει και στο ΄΄σκαλί΄ του διευθυντή του 

ΚΔΑΠ δεν υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης.»

Δ5: «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν να κάνουν περισσότερο με την έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής. Για παράδειγμα δεν έχουμε έναν εκτυπωτή εδώ ούτε ένα fax. Και 

όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι δεν έχουμε γραφείο διευθυντή ή γραφείο εκπαιδευτικών. Δεν 

μας παραχωρούν από το σχολείο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα μηχανήματα 

κάπου ασφαλή και προστατευμένα..»

Δ6: «Η συνεννόηση με τους ανώτερους είναι ένα αγκάθι για μας τους εργαζόμενους στο 

ΚΔΑΠ.... αρκετές φορές νιώθουμε παραμελημένοι και ότι δεν μας υπολογίζουν..»

Δ7: «Ότι πολλές φορές προκύπτουν πολλά θέματα πρακτικά ταυτόχρονα που χρειάζονται 

άμεση επίλυση, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εκτέλεση άλλων υποχρεώσεων ή 

καθηκόντων.»

Δ8: «Θα επιθυμούσα περισσότερη υπευθυνότητα από το προσωπικό όσον αφορά το ωράριό 

τους, να έρχονται στην ώρα τους, να είναι τυπικοί στο μάθημά τους, ευγενικοί με τους γονείς 

για να μην υπάρχουν παράπονα και δυσλειτουργίες στο καθημερινό πρόγραμμα. Θα 

επιθυμούσα να επιδείκνυαν περισσότερο ζήλο.»

Δ9: «Πολλές φορές το βάρος των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερο απ΄ ότι 

θα έπρεπε να είναι, με αποτέλεσμα να αφιερώνω πολύ χρόνο ενώ το επίκεντρο θα έπρεπε να 

είναι οι μαθητές. Επίσης, πρόβλημα είναι η έλλειψη κάποιων ειδικοτήτων όπως ενός 

παιδοψυχολόγου για παιδιά που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής προσέγγισης και  του 

οποίου η παρουσία θα βελτίωνε κατά πολύ το έργο μας.»

Δ10: «Ότι υπάρχουν παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες για τα οποία δεν υπάρχει ειδικός 

παιδαγωγός να τα αναλάβει και να τα βοηθήσει. Επίσης, πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κάνω 

πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχω και τα γραφειοκρατικά και της ειδικότητάς μου, πρέπει να 
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μιλάω με τους γονείς και να απαντάω στα τηλέφωνα, να ελέγχω τους συναδέλφους κάτι που 

είναι πολύ δύσκολο και όλα αυτά πρέπει να τα συντονίσει ένα άτομο ταυτόχρονα...»

Δ12: «Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Τώρα, κάποιες 

ελλείψεις σε υπολογιστές και υλικά υπάρχουν, όχι όμως τεράστιες.»

Ερώτηση 3. Η έλλειψη αναλυτικών προγραμμάτων των δραστηριοτήτων δυσκολεύει 

το έργο των εκπαιδευτικών;

Πίνακας 10. Παράθεση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του δεύτερου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Είναι πιο ελεύθερο και πιο ευέλικτο Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ9

Ενισχύεται η καινοτομία, διαφορετικότητα Δ4, Δ5, Δ8, Δ12

Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί Δ1, Δ7, Δ8

Συγχρονίζεται με το επίπεδο των μαθητών Δ2, Δ6

Εμπνέονται από τους μαθητές Δ3

Σε αυτή την ερώτηση δύο διευθυντές (Δ10, Δ11) απάντησαν ότι η έλλειψη 

αναλυτικών προγραμμάτων δυσκολεύει το έργο των εκπαιδευτικών, δύο διευθυντές (Δ1, 

Δ6) απάντησαν ναι και όχι και όλοι οι υπόλοιποι οχτώ συμφώνησαν ότι αντιθέτως χωρίς 

αναλυτικά προγράμματα ενισχύεται η καινοτομία και η διαφορετικότητα των δράσεων, οι 

εκπαιδευτικοί με αυτό τον τρόπο είναι πιο ευέλικτοι και ελεύθεροι να εμπνευστούν θέματα 

από την καθημερινότητα, να αποφασίσουν μαζί με τους μαθητές και να συμβαδίζουν με το 

επίπεδο των τμημάτων είτε υψηλό είτε χαμηλό. Επίσης, από τις απαντήσεις προκύπτει ότι 

οι εκπαιδευτικοί είναι άρτια καταρτισμένοι και ικανότατοι να σκεφτούν δημιουργικά και 

να πάρουν πρωτοβουλίες.

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αρνητικό και σε κάποιες περιπτώσεις θετικό. 

Θεωρώ ότι ο εκπαιδευτικός που πραγματικά θέλει να δουλέψει και να ασχοληθεί, θα βρει 

πράγματα και θα έχει ένα μπούσουλα από μόνος του και θα τον ακολουθήσει μέχρι τέλος της 

χρονιάς. Επίσης πιστεύω ότι το ΚΔΑΠ θα πρέπει να είναι πιο ελεύθερο και πιο ευέλικτο με 

την ύλη των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Δεν είμαστε σχολείο να περιορίζουμε τους 
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ορίζοντες των παιδιών και να ακολουθούμε ένα τόσο αυστηρό πρόγραμμα. Επίσης, αυτό 

είναι και στην κρίση του εκάστοτε εκπαιδευτικού.»

Δ2: «...καθόλου αρνητικό...κάθε εκπαιδευτικός έχει ευελιξία και μπορεί να κάνει ότι νομίζει 

καλύτερο ανάλογα με το υλικό που έχει στην τάξη του δηλαδή το επίπεδο των 

μαθητών….Επίσης υπάρχει και βιβλίο ύλης στο οποίο καταγράφεται αναλυτικά κάθε 

εκπαιδευτικός τι έχει διδάξει σε κάθε μάθημα.»

Δ3: «...δεν χρειάζεται...οι δραστηριότητες είναι πιο ελεύθερες και οι εκπαιδευτικοί 

εμπνέονται από θέματα της καθημερινότητας, της περιοχής ή από κάτι που θα προτείνουν οι 

μαθητές. Τώρα στις αθλητικές δραστηριότητες επειδή το κάθε άθλημα γίνεται ξεχωριστά οι 

γυμναστές έχουν τη δική τους σειρά και συνέχεια στις προπονήσεις.»

Δ4: «Όχι, καθόλο, αντίθετα αφήνει περιθώρια αυτονομίας στον κάθε εκπαιδευτή για το πώς 

θα οργανώσει το μάθημά του και περιθώρια ευελιξίας σε θέματα διαδραστικότητας και 

καινοτομίας. Γενικά υπάρχει ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών.»

Δ5: «Όχι δεν το πιστεύω, εμείς εδώ εφαρμόζουμε περισσότερο τη βιωματική μέθοδο. Ούτως 

ή άλλως στο ΚΔΑΠ δεν προσπαθούμε να μιμηθούμε ή να αντικαταστήσουμε το σχολείο. Αν 

υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα θα χάσουμε την ευελιξία, την καινοτομία και θα γίνουμε σαν 

το σχολείο.»

Δ6: «...αφήνει περιθώριο να αυτοσχεδιάσουν, να αυτενεργήσουν...ο εκπαιδευτικός έχει 

ευελιξία να επιλέξει ο ίδιος την ύλη που θα διδάξει ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. 

Βέβαια κι από την άλλη, κάποιες φορές βαλτώνει και θα ήθελε να υπάρχει μια ‘’ τράπεζα 

θεμάτων-δράσεων ’’ για να επιλέξει. Ίσως και κάποια καθοδήγηση για την 

αποτελεσματικότερη απόδοση.»

Δ7: «Θεωρώ ότι δεν δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό γιατί όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι άρτια 

καταρτισμένοι και μπορούν να διαμορφώσουν μόνοι τους προγράμματα και διδακτική ύλη.»

Δ8: «Όχι ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών θα χρειαζόταν μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που θα έχουμε να 

τελέσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο project. Για παράδειγμα, υπάρχει Α.Π.Σ. στα τμήματα 

μουσικής στα οποία τα παιδιά δίνουν εξετάσεις για να πάρουν κάποιο πτυχίο. Επίσης, χωρίς 

Α.Π.Σ. δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την δική τους πρωτοβουλία 

και διαφορετικότητα. Τέλος, όπου χρειάζεται υπάρχει.»

Δ9: «Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο καθώς κι εμείς ακολουθούμε το πρόγραμμα του 

σχολείου  και η βοήθεια που προσφέρουμε συμπληρωματικά βασίζεται πάνω σε αυτό. 

Επίσης, χωρίς αυτό οι διδάσκοντες έχουν περισσότερη αυτονομία και ευελιξία.»
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Δ10: «Νομίζω ότι σίγουρα το δυσκολεύει και προσπαθούμε μεταξύ μας να έχουμε πάνω 

κάτω την ίδια ύλη στις δραστηριότητες, όπου είναι απαραίτητο. Βέβαια υπάρχουν και 

δραστηριότητες που δεν χρειάζεται καθόλου.»

Δ11: « ...δεν έχει κάποια γραμμή ή κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα έπρεπε να τηρήσει και 

αυτό είναι εις βάρος των παιδιών. Με λίγα λόγια επαναπαύεται καθώς δεν μπορεί να τον 

ελέγξει κανείς, αν και αυτό είναι εις βάρος του εκπαιδευτικού που θα δει τους μαθητές του να 

μειώνονται καθώς τα παιδιά καταλαβαίνουν αν κάποιος εκπαιδευτικός αξίζει ή όχι..»

Δ12: «Όχι αντιθέτως ενισχύει την πρωτοτυπία και την δημιουργική σκέψη των 

εκπαιδευτικών ως προς την εύρεση καινοτόμων αντικειμένων διδασκαλίας και δράσεων.»

Ερώτηση 4α). Εξασφαλίζει, κατά τη γνώμη σας, επαρκώς ο Δήμος τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος; 

Πίνακας 11. Παράθεση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του δεύτερου άξονα – α΄ σκέλος

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Επαρκώς Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11

Μερικώς Δ5, Δ6, Δ12

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στις απαντήσεις τους παραδέχονται ότι ο δήμος 

εξασφαλίζει επαρκώς τις προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος σε 

υλικοτεχνική υποδομή, στη βελτιστοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε ανθρώπινο 

δυναμικό, στην προσθήκη καινοτόμων δραστηριοτήτων αλλά είναι και διαμεσολαβητικός 

στην προσπέλαση γραφειοκρατικών ή τεχνικών εμποδίων. Επισημαίνεται βέβαια, μία 

μικρή καθυστέρηση αλλά όχι τόσο σημαντική ώστε να σταθεί εμπόδιο στην 

αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. Δύο διευθυντές (Δ5, 

Δ6) απάντησαν ότι δεν τις εξασφαλίζει επαρκώς και μία διευθύντρια ανέφερε ότι στις 

προϋποθέσεις με χρηματικό κόστος υπάρχουν ελλείψεις και καθυστερήσεις ενώ αντίθετα 

στην υλοποίηση δράσεων και project που συμμετέχουν τα παιδιά των ΚΔΑΠ στέκεται 

αρωγός ηθικά και τεχνικά, προσφέροντας ότι βοήθεια χρειάζεται από τις υπηρεσίες του 

δήμου. 
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Αναφορές των διευθυντών : 

Δ3: «Σε γενικές γραμμές ο δήμος μας έχει εξοπλίσει πλήρως και όταν ζητάμε κάτι επιπλέον 

κάνει προσπάθειες να μας το παρέχει. Υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή της παραγγελίας 

αλλά έρχεται.»

Δ5: «Προσπαθεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες αλλά κάπου 

κολλάει. Πάντως προσπαθεί. Συνήθως κολλάει γιατί δεν υπάρχει προσωπικό όχι 

εκπαιδευτικό αλλά διοικητικό πιο πάνω από εμάς για να τρέξει και να διεκδικήσει πράγματα 

για τα ΚΔΑΠ. Ότι έχουμε πετύχει στο ΚΔΑΠ είναι όλα από προσωπική δουλειά.»

Δ6: «Σίγουρα ο δήμος δεν εξασφαλίζει επαρκώς τις προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία 

του προγράμματος. Εμείς εδώ έχουμε πολλές ελλείψεις και σε υλικά και σε προσωπικό.»

Δ8: «...μας εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λειτουργεί ομαλά το 

πρόγραμμα. Όλοι πληρωνόμαστε στην ώρα μας, οπότε δεν έχουμε να ανησυχούμε για τις 

καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις και ανάγκες μας. Αντίστοιχα κι ο εξοπλισμός όλων 

των ΚΔΑΠ γίνεται επαρκώς και στην ώρα του, με πολύ καλό προγραμματισμό. Τα κτίρια 

είναι όλα σε πολύ καλή κατάσταση και γίνονται άμεσα παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για την 

βελτίωσή τους. Δεν έχουμε σε γενικές γραμμές προβλήματα λειτουργίας.»

Δ10: «Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τον δήμο, οτιδήποτε προβλήματα τα συζητάμε με την 

Υπεύθυνη όλων των ΚΔΑΠ και τα επιλύνουμε.»

Δ12: «Τις εξασφαλίζει μερικώς, θα μπορούσαμε να έχουμε και πιο εμπλουτισμένη 

υλικοτεχνική υποδομή και πιο σύγχρονη. Κατά τη γνώμη μου τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα 

ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουμε τα διακρίνει μια μιζέρια.... μια καθυστέρηση.... μια 

έλλειψη εκσυγχρονισμού. Τώρα όσον αφορά την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και project

που δεν έχουν χρηματικό κόστος, σε αυτές τις περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι και αρωγός 

στέκεται και παρακινητικός και προτρεπτικός είναι και διαμεσολαβητικός για να βοηθήσει 

στην προσπέλαση γραφειοκρατικών ή τεχνικών εμποδίων.»

Ερώτηση 4β). Ποιοι άλλοι φορείς ή σύλλογοι έχουν στηρίξει το έργο σας ή έχουν 

συμβάλλει θετικά σε αυτό; 

Πίνακας 11. Παράθεση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του δεύτερου άξονα – β΄ σκέλος

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Με αθλητικούς/πολιτιστικούς συλλόγους Δ1, Δ2, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ11, Δ12
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Με Μ.Κ.Ο και εθελοντικές ομάδες. Δ1, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11

Με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Δ5, Δ12

Με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Δ7, Δ8

Με Ωδεία Δ2

Με τη δημοτική βιβλιοθήκη Δ6

Όλοι οι διευθυντές απάντησαν ότι συνεργάζονται με τοπικούς φορείς και 

συλλόγους διότι με αυτό τον τρόπο εμπλουτίζουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα των 

παιδιών και εκσυγχρονίζουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των κέντρων δημιουργικής 

απασχόλησης. Μόνο δύο διευθυντές παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν συνεργαστεί με κανένα 

φορέα ή σύλλογο. Η πλειοψηφία συνεργάζεται με αθλητικούς / πολιτιστικούς συλλόγους, 

ενώ παρατηρείται και μια τάση συνεργασίας με μη κερδοσκοπικές ομάδες οι οποίες 

υλοποιούν δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 

ανθρωπιστικά προσαρμοσμένα στην ηλικίες των μαθητών των ΚΔΑΠ.  Επίσης, 

αξιοσημείωτη είναι η στήριξη και συμβολή των γονέων είτε ατομικά και ιδιωτικά είτε 

ομαδικά μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «..με αθλητικούς συλλόγους με τους οποίους συνδιοργανώνουμε τουρνουά. Επίσης, με 

ΜΚΟ και με εθελοντικές ομάδες και υλοποιούνται δράσεις  με θεματικές κοινωνικού 

περιεχομένου όπως την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση αλλά και πιο 

ευαίσθητα θέματα όπως τις συνέπειες του πολέμου κ.α. Ακόμα θέλουμε να του χρόνου να 

έρθουμε σε επαφή με την ΠΥΞΙΔΑ και να υλοποιηθούν δράσεις με θέμα την σχολική βία, τη 

σχέση των παιδιών με τους γονείς και ακόμα γιατί όχι συναντήσεις και ομάδες γονέων όπου 

θα συζητούν θέματα που τους απασχολούν σχετικά μα τα παιδιά τους.»

Δ2: «... κυρίως αθλητικούς αλλά και με άλλα ωδεία ή μουσικά σχολεία.»

Δ5: «Δεν μας έχει βοηθήσει κανένας εκτός από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 

σχολείου, ο οποίος είναι πολύ δεμένος και οργανωμένος.»

Δ6: «...υπάρχουν κάποιες συνεργασίες με συλλόγους της τοπικής κοινωνίας, κυρίως με 

συλλόγους αθλητικούς για να μυηθούν τα παιδιά σε διαφορετικά αθλήματα από αυτά που 

διδάσκονται στο σχολείο όπως TKD και αυτοάμυνα. Επίσης πραγματοποιήσαμε επίσκεψη 
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στην δημοτική βιβλιοθήκη κάτι που θα θέλαμε μάλιστα να το καθιερώσουμε μία φορά το 

μήνα.»

Δ8: «Έχουμε συνεργασίες με τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. Επίσης, έχουμε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για πρακτική άσκηση φοιτητών από άλλες 

χώρες. Έχουμε συνεργαστεί και με την WWF, όπως και με την επιτροπή ύφεσης και ειρήνης. 

Αυτές οι συνεργασίες ενισχύουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εμπλουτίζουν 

το πρόγραμμα με καινούριες θεματικές ώστε να γίνεται πιο ενδιαφέρον.»

Δ11: «.Συνεργαζόμαστε με αθλητικούς συλλόγους, με θεατρικές ομάδες, με Μ.Κ.Ο. ακόμα 

και με εθελοντικές ομάδες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.»

Δ12: «Άλλοι φορείς ή σύλλογοι από μόνοι τους δεν μας έχουν βοηθήσει. Τώρα αν 

χρειαστούμε τη συμβολή αθλητικών συλλόγων για φιλικούς αγώνες με ανθρωπιστικό σκοπό 

πάντα ανταποκρίνονται θετικά. Αυτοί όμως που μας βοηθούν πάρα πολύ είτε μεμονωμένα 

είτε ομαδικά είναι οι γονείς. Αναγνωρίζουν το έργο μας και ότι μπορούν προσφέρουν, από το 

ράψιμο μιας στολής μέχρι και την κατασκευή κάποιου αντικειμένου που τυχόν χρειαστούμε.»

3η θεματική κατηγορία - άξονας: Ερωτήσεις που αφορούν τις αντιλήψεις των 

διευθυντών σχετικά με τη συμβολή των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.

Ερώτηση 1. Πώς αποτιμάτε την εμπειρία των μαθητών από την συμμετοχή τους στα 

ΚΔΑΠ; 

Πίνακας 12. Παράθεση απαντήσεων πρώτης ερώτησης του τρίτου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Ικανοποίηση, ευχαρίστηση 
Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, 

Δ11, 12

Έρχονται με τη θέλησή τους Δ1, Δ2, Δ6, Δ8, Δ9, Δ12

Νιώθουν ασφάλεια, ζεστασιά, Δ1, Δ4, Δ10, Δ12

Κοινωνικοποιούνται Δ3, Δ4, Δ11, Δ12

Αποκομίζουν γνώσεις Δ1, Δ2, Δ11

Εκφράζονται ελεύθερα, άνετα, δημιουργικά Δ2, Δ9, 12
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Όλες οι απαντήσεις των διευθυντών συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα παιδιά που 

φιλοξενούνται στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης είναι πολύ ικανοποιημένα και 

ευχαριστημένα από τη συμμετοχή τους σε αυτά γι αυτό ανυπομονούν να πάνε και όταν 

έρθει η ώρα δεν θέλουν να φύγουν. Σε αυτές τις δομές νιώθουν ασφάλεια και ζεστασιά σα 

να βρίσκονται στο σπίτι τους. Κοινωνικοποιούνται και χαίρονται με την κοινωνική 

αποδοχή από τις καινούριες τους παρέες. Επίσης, μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες 

διευρύνουν τους ορίζοντές τους και αποκομίζουν γνώσεις. Στα ΚΔΑΠ δεν υπάρχει πίεση ή 

καταναγκασμός, επιλέγουν τις δραστηριότητες που θέλουν, εκφράζονται ελεύθερα και 

εξασκούν την δημιουργική σκέψη. 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και τους αρέσει να έρχονται στο ΚΔΑΠ. Βρίσκουν 

τους φίλους τους, μαθαίνουν καινούρια πράγματα αφού παρέχεται ποικιλία δραστηριοτήτων 

να επιλέξουν να παρακολουθούν τις ώρες που βρίσκονται εδώ, νιώθουν ασφάλεια και 

ζεστασιά.»

Δ2: «Τα παιδιά είναι χαρούμενα, είναι ευτυχισμένα, το θέλουν και το δέχονται καλά αυτό το 

πρόγραμμα. Μάλιστα είναι πολλές οι περιπτώσεις παιδιών που δεν θέλουν να φύγουν όταν 

έρχονται οι γονείς τους και κλαίνε. Αυτό συμβαίνει γιατί εδώ διευρύνουν τους ορίζοντές τους, 

μαθαίνουνε πολλά πράγματα. Έχουν πληθώρα ερεθισμάτων από όλους τους τομείς 

αθλητισμού, πολιτισμού, μουσικής. Περνάνε τον χρόνο τους πραγματικά δημιουργικά, χωρίς 

να υπάρχει πίεση όπως στο σχολείο.»

Δ3: «Τα παιδιά στο ΚΔΑΠ περνούν ευχάριστα. Έρχονται και βρίσκουν τους φίλους τους, 

κοινωνικοποιούνται, κάνουν και άλλες παρέες εκτός από αυτές του σχολείου. Με γεμίζει 

ηθικά που τα βλέπω να έρχονται χαρούμενα και με όρεξη χωρίς να τα πιέζουν οι γονείς 

τους.»

Δ4: «Πιστεύω ότι οι μαθητές χαίρονται που έρχονται και συμμετέχουν σε δραστηριότητες. 

Είναι ένας χώρος που τον νιώθουν σαν το σπίτι τους, που εκτός από μαθήματα έρχονται και 

για παιχνίδι. Είναι σημαντικό ότι δημιουργούν νέες παρέες, τις παρέες του ΚΔΑΠ, και 

κοινωνικοποιούνται ακόμα περισσότερο.»

Δ5: «Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα από το κλίμα που υπάρχει στο ΚΔΑΠ.»

Δ6: «Ανυπομονούν να τελειώσει το πρωινό σχολείο για να έρθουν. Και όταν έρθει η ώρα να 

φύγουν κλαίνε και αντιδρούν. Το αγαπούν πολύ.»
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Δ7: «Θεωρώ ότι τα παιδιά ευχαριστιούνται πάρα πολύ από τις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ. 

Δεν περνούν απλά την ώρα τους στο αλλά επειδή όλες οι δραστηριότητες έχουν παιδαγωγικό 

αντίκρισμα, αυτό ενισχύει την ικανοποίηση των μαθητών και κατά συνέπεια την συμμετοχή 

τους στις δραστηριότητες.»

Δ8: «...η εμπειρία των παιδιών είναι πολύ θετική. Θέλουν να έρχονται με χαρά χωρίς να τα 

πιέζουν οι γονείς τους..»

Δ9: «Οι μαθητές είναι πολύ ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργούν τα ΚΔΑΠ. Εδώ τα 

παιδιά είναι πιο άνετα, επιλέγουν τα ίδια τις δραστηριότητες που θέλουν να 

παρακολουθήσουν, δεν υπάρχει πίεση και καταναγκασμός, λειτουργούν πιο ελεύθερα. Για 

αυτό το λόγο βγάζουν και τον πιο δημιουργικό τους χαρακτήρα..»

Δ10: «Είναι θετική. Και οι γονείς και τα παιδιά μας εμπιστεύονται, γινόμαστε αποδέκτες 

σχολικών προβλημάτων τους και συχνά ζητούν τη γνώμη μας και την παρέμβασή μας. Μας 

θεωρούν πολύ προσιτά και οικεία άτομα.»

Δ11: «Για τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη εμπειρία το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. 

‘Έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Επίσης, εδώ τα παιδιά 

κοινωνικοποιούνται, κάνουν καινούριες παρέες, βρίσκονται σε ένα ασφαλές και ευχάριστο 

περιβάλλον και τις περισσότερες φορές δεν θέλουν να φύγουν.»

Δ12: «Τα παιδιά ως επί το πλείστον είναι ευχαριστημένα και χαρούμενα από τη συμμετοχή 

τους στα ΚΔΑΠ. Έρχονται με όρεξη και πολλές φορές δεν θέλουν να φύγουν πριν το 

κλείσιμο. Έχουν τις παρέες τους, συμπαθούν και εκτιμούν τους εκπαιδευτικούς που 

ασχολούνται μαζί τους, τα μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά προσέχουν και φροντίζουν τα 

μικρότερα, θεωρούν το ΚΔΑΠ δεύτερο σπίτι τους. Τους αρέσει που λειτουργούν πιο ελεύθερα 

από το σχολείο, συμπεριφέρονται πιο άνετα και εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους χωρίς να 

ντρέπονται ή να φοβούνται την αποδοκιμασία από τα άλλα παιδιά.»

Ερώτηση 2. Πως αποτιμάτε την εμπειρία των διδασκόντων από την σχέση εργασίας 

με τα ΚΔΑΠ;

Πίνακας 13. Παράθεση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του τρίτου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Αβεβαιότητα, ανασφάλεια, εργασιακή αστάθεια 
Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, 

Δ11, Δ12
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Ικανοποίηση , ευχαρίστηση από το αντικείμενο 

της εργασίας 

Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11, 

Δ12

Αίσθημα κούρασης και εγκλωβισμού χωρίς 

δυνατότητα εξέλιξης 
Δ4, Δ5, Δ6

Απόκτηση εμπειρίας στην εκπαίδευση Δ2, Δ11

Δύσκολες συνθήκες εργασίες (ωράριο, 

μετακινήσεις)
Δ2

Κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους Δ2

Όλοι οι συμμετέχοντας εκτός από έναν (Δ4), ανέφεραν την αβεβαιότητα, την 

ανασφάλεια και την επαγγελματική αστάθεια ως τα μελανά σημεία της σχέσης εργασίας 

των εκπαιδευτικών στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Οι συμβάσεις όλων είναι 

ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη χρηματοδότησης τους προγράμματος «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2020.  Άλλα 

αρνητικά σημεία είναι το αίσθημα κούρασης και εγκλωβισμού που νιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης αλλά ούτε και οικονομικά κίνητρα. 

Όσον αφορά τα θετικά σημεία της σχέσης εργασίας οι εννέα διευθυντές απάντησαν ότι 

είναι η ικανοποίηση και ευχαρίστηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από το γεγονός ότι 

ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο που σπούδασαν και επέλεξαν και μάλιστα 

σε πολύ δύσκολους καιρούς όπου μαστίζει η ανεργία. Επίσης, είναι σημαντικό ότι 

αποκτούν εμπειρία στην εκπαίδευση και φυσικά ότι δουλεύουν με παιδιά σε ένα ευχάριστο 

εργασιακό περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες συνεργασίας με τους άλλους συναδέλφους

διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ2: «...τους αρέσει γιατί κάνουν κάτι ακριβώς πάνω στο αντικείμενο που σπούδασαν. 

Αποκτούν μεγάλη εμπειρία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης καθώς δύσκολα κάποιοι θα 

διορίζονταν στην δημόσια εκπαίδευση. Επίσης είναι θετικό ότι στα ΚΔΑΠ έχουν την 

δυνατότητα να γίνουν πιο δημιουργικοί και να εφαρμόσουν πιο σύγχρονες μεθόδους και 

τεχνικές. Όμως οι συνθήκες είναι λίγο πιο δύσκολες απ΄ ότι στο σχολείο διότι δεν 

προβλέπονται διαλείμματα μεταξύ των μαθημάτων, τα τμήματα είναι ανά ηλικίες και 

διαδέχονται το ένα το άλλο... δηλαδή ένας εκπαιδευτικός μπορεί να έχει μέχρι και 4 με 5 
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ώρες συνεχούς διδασκαλίας χωρίς διάλειμμα. Επίσης ο ίδιος εκπαιδευτικός μπορεί να 

αλλάζει και δύο με τρεις δομές την ημέρα. Είναι κουραστικό να μην μπορεί να είναι 

συνεχόμενα στην ίδια δομή...Επίσης υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους, σπάνια να 

δημιουργηθούν προστριβές ή δυσαρέσκειες και από αυτό προκύπτουν και ωραίες συνεργασίες 

μεταξύ των τμημάτων όπως του θεάτρου με τα εικαστικά όπου τους φτιάχνουν σκηνικά ή του 

θεάτρου με τους μουσικούς και άλλα. Το μόνο αρνητικό στην σχέση εργασίας με τα ΚΔΑΠ 

είναι η αβεβαιότητα της συνέχισης του προγράμματος και η ανασφάλεια που προκύπτει από 

αυτό..»

Δ3: «...έχουμε δυσαρέσκειες και απογοητεύσεις. Τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι 

ικανοποιητικά καθόλου και ούτε υπάρχει κάποια διαβεβαίωση ότι θα έχουμε δουλειά και στο 

μέλλον. Είναι πρόγραμμα με ημερομηνία λήξης χωρίς να μας εξασφαλίζει κανείς τη συνέχεια 

του. Πώς να επενδύσει επαγγελματικά ένα εκπαιδευτικός στο ΚΔΑΠ όταν υπάρχει τόση 

αβεβαιότητα...»

Δ5: «Οι διδάσκοντες είναι ευχαριστημένοι αλλά και κουρασμένοι. Το πιο έντονο αίσθημα 

είναι αυτό της ανασφάλειας. Έχουμε ανασφάλεια ακόμα και για το αν θα πληρωθούμε στην 

ώρα μας. Παρόλα αυτά όμως δουλεύουμε με την ψυχή μας και δεν κάνουμε καμιά έκπτωση 

στην ποιότητα της δουλειάς μας.»

Δ6: «Υπάρχει ανασφάλεια, αλλά αυτός που θέλει να κάνει σωστή δουλειά, θα κάνει 

ανεξάρτητα των πιέσεων ή των ελλείψεων. Στην ανάγκη έχουμε φέρει και υλικά από το σπίτι 

μας όταν χρειάστηκε για να ξεκινήσουμε. Αυτό βέβαια το κάναμε στην αρχή, τα πρώτα 

χρόνια, τώρα όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη στα εργασιακά 

μας, νομίζω ότι σιγά σιγά κουραζόμαστε και χάνουμε την όρεξή μας.»

Δ10: « ... Είναι πολύ καλό το εργασιακό περιβάλλον. Το μόνο άσχημο είναι ότι υπάρχει 

ανασφάλεια ως προς τις συμβάσεις μας καθώς ανανεώνονται ετησίως. Κάποιες φορές δεν 

μπαίνουμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε παραπάνω καινοτόμες δράσεις ενώ υπάρχει η 

τεχνογνωσία, καθώς δεν ξέρουμε αν θα δουλεύουμε την επόμενη χρονιά. Επίσης, δεν 

γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα μετά το 2020 γιατί τότε λήγει η ευρωπαϊκή 

επιχορήγηση και δεν ξέρουμε αν θα ανανεωθεί..»

Δ11: «Οι διδάσκοντες έχουν την ευκαιρία κατά πρώτον να δουλέψουν πάνω στο αντικείμενό 

που σπούδασαν και κατά δεύτερον αποκτούν εμπειρία πάνω σε αυτό. Μπαίνουν σε τάξη, 

διδάσκουν, εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν. Τα ΚΔΑΠ είναι μεγάλο σχολείο για έναν άπειρο 

εκπαιδευτικό. Από την άλλη όμως υπάρχει μια αβεβαιότητα και ανασφάλεια γιατί όλοι είναι 

συμβασιούχοι με ημερομηνία λήξης.»
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Ερώτηση 3. Οι ποικίλες δραστηριότητες των ΚΔΑΠ συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού συστήματος; 

Πίνακας 14. Παράθεση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του τρίτου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Ναι Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7. Δ8. Δ9, Δ10, Δ11, Δ12 

Εν μέρει Δ5

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση. Συμφώνησαν, 

μάλιστα ότι ειδικότερα η βοήθεια στη σχολική μελέτη και τα τμήματα ξένων γλωσσών 

ενισχύουν το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς τα παιδιά προετοιμάζονται επαρκώς 

καθημερινά για το σχολείο με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η σχολική τους επίδοση. Μόνο 

σε μία περίπτωση (Δ5), η απάντηση ήταν ένα μέρει πιθανώς διότι δεν προσέφεραν τις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες σε εκείνο το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «Βεβαίως και ενισχύεται το εκπαιδευτικό σύστημα ειδικά κάποιες δραστηριότητες 

λειτουργούν σαν συνέχεια του σχολείου, πιο συγκεκριμένα η Βοήθεια στη σχολική μελέτη 

βοηθά τα παιδιά σε ένα πιο χαλαρό και ήρεμο περιβάλλον να εκφράσουν τις απορίες τους, να 

αποδεχτούν τα κενά που έχουν σε κάποια μαθήματα και να προσπαθήσουν με τη συνεργασία 

των εκπαιδευτών να τα εξαλείψουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά για παιδιά που 

προέρχονται από αλλοδαπές οικογένειες όπου οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά 

τους. Έτσι δεν δημιουργούνται και κοινωνικές ανισότητες και επίσης αναβαίνει και το 

μαθησιακό επίπεδο των παιδιών στην τάξη διευκολύνοντας το έργο των δασκάλων στο 

πρωινό σχολείο. Επίσης, τα τμήματα ξένων γλωσσών, ενισχύουν την δημόσια εκπαίδευση 

διότι και αυτά είναι δωρεάν και δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν μια δεύτερη ή 

και τρίτη ξένη γλώσσα, ένα κόστος μεγάλο για πολλές οικογένειες υπό άλλες συνθήκες. Και η 

δουλειά που γίνεται από του εκπαιδευτικούς είναι πολύ αξιόλογη και ισάξια ενός ιδιωτικού 

φροντιστηρίου.»

Δ2: «Σίγουρα, τα μαθήματα και οι δραστηριότητες είναι τόσο καλά οργανωμένες που 

πιστεύω ακράδαντα ότι το ΚΔΑΠ προσφέρει περισσότερα πράγματα στον μαθητή παρά το 
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ολοήμερο. Όσα παιδιά έρχονται δεν χρειάζεται οι γονείς τους να ξοδέψουν επιπλέον χρήματα 

για ξένες γλώσσες ή για μουσική ή και για πιο μοντέρνες δραστηριότητες όπως η ρομποτική. 

Επίσης, έχουν πολύ μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου. Οπότε 

σαφώς και με αυτό τον τρόπο ενισχύεται το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς μέσω του θεσμού 

των ΚΔΑΠ ανεβαίνει το γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο των μαθητών γενικότερα.»

Δ3: «Σίγουρα συμβάλλουν κι αν γίνονταν πιο οργανωμένα θα συνέβαλαν απόλυτα... αυτό 

όμως που συμβάλλει στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος σίγουρα είναι η μελέτη. 

Εδώ, τα παιδιά ασχολούνται και βοηθιούνται στα μαθήματα τους πιο ήρεμα και χωρίς πίεση 

χρόνου. Νιώθουν πιο άνετα να ρωτήσουν κάτι που δεν έχουν καταλάβει κι εμείς έχουμε τη 

διάθεση αλλά και το χρόνο να επαναλάβουμε κάτι όσες φορές χρειάζεται μέχρι να το 

καταλάβουν. Επίσης επειδή διαβάζουν όλες οι ηλικίες μαζί πολλές φορές οι μεγαλύτεροι 

μαθητές αναλαμβάνουν να το εξηγήσουν στους μικρότερους. Χαίρονται πάρα πολύ με αυτό 

και η μάθηση είναι ουσιαστική.»

Δ4: «Βεβαιότατα και συμβάλλουν στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς τα 

περισσότερα παιδιά δεν θα μπορούσαν αν συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως εκμάθηση 

μουσικού οργάνου που θεωρείται πολυτέλεια καθώς είναι πολύ ακριβά τα ετήσια δίδακτρα. 

Επίσης, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα στο ΚΔΑΠ να διαβάζουν και να γράφουν τα 

μαθήματά τους για το σχολείο την επόμενη μέρα, οπότε οι γονείς δεν χρειάζεται να 

πληρώσουν κάποιον δάσκαλο στο σπίτι. Το ίδιο ισχύει και για τις ξένες γλώσσες όπου οι 

μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών με την 

ίδια συνέπεια όπως σε ένα φροντιστήριο.»

Δ5: «Εν μέρει, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τις ίδιες δραστηριότητες με το σχολείο αλλά 

διαφορετικές. Βέβαια υπάρχουν και δραστηριότητες που τις παρακολουθούν εδώ τα παιδιά 

και δεν χρειάζεται να πληρώνουν οι γονείς τους χρήματα σε κάποιο φροντιστήριο ή σε 

κάποιο αθλητικό σύλλογο.»

Δ6: «Περισσότερο η βοήθεια στη σχολική μελέτη και τα τμήματα των ξένων γλωσσών 

συμβάλλουν αρκετά στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό προϋποθέτει όμως 

να πραγματοποιείται ποιοτική και αποτελεσματική δουλειά στα ΚΔΑΠ από τους 

εκπαιδευτικούς.»

Δ7: «Ναι, γιατί δραστηριότητες όπως η βοήθεια στη σχολική μελέτη και η εκμάθηση ξένων 

γλωσσών ενισχύουν το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς βελτιώνεται και αναβαθμίζεται με αυτό 

τον τρόπο το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών.»
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Δ8: «Τα παιδιά αποκτούν γνώση και εμπειρία που τους βοηθάνε και στην απόδοση τους στο 

σχολείο, όπως οι ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και η βοήθεια στη σχολική 

μελέτη.»

Δ9: «Συμβάλλουν τα μέγιστα, ειδικά η βοήθεια στη σχολική μελέτη και οι ξένες γλώσσες. 

Επίσης, καθώς το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΔΑΠ είναι πλήρως καταρτισμένο, δίνουν 

στα παιδιά πολλά ερεθίσματα και διευρύνουν τους ορίζοντές τους με διάφορά κοινωνικά και 

επιμορφωτικά θέματα.»

Δ10: «Φυσικά το ενισχύουν. Υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές, μειώνεται η 

παραπαιδεία καθώς τα παιδιά εδώ παρακολουθούν ξένες γλώσσες δωρεάν. Επίσης έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα όπως θεατρική αγωγή και μουσική στο ωδείο.»

Δ11: «Ναι θεωρώ ότι ενισχύει το εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα συμπληρώνει. Γιατί  

πράγματα που δεν μπορούν ή δεν προλαβαίνουν να γίνουν στο καθημερινό ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου, στα ΚΔΑΠ μπορούν να πραγματοποιηθούν και με χρήσιμες 

παιδαγωγικές μεθόδους όπως τη μέθοδο project που κατεξοχήν χρησιμοποιείται από πολλούς 

εκπαιδευτικούς.»

Δ12: «Φυσικά και συμβάλλουν στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς 

βελτιώνεται το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών και η απόδοσή τους στις απαιτήσεις του 

σχολείου. Επίσης, πατάσσεται και η παραπαιδεία των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων 

μαθημάτων γιατί αυτά τους προσφέρονται δωρεάν.»

Ερώτηση 4. Ποια ή ποιες από τις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ κρίνετε ότι ξεχωρίζουν 

και χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και υποστήριξη; 

Πίνακας 15. Παράθεση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του τρίτου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Βοήθεια στη σχολική μελέτη Δ2, Δ3, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Ξένες γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, 

ρώσικα)
Δ1, Δ4, Δ7, Δ9, Δ10, Δ12

Ρομποτική Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ10, Δ12

Αθλητικές δραστηριότητες Δ2, Δ3, Δ5, Δ12
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Μουσική Δ6, Δ7, Δ11

Εκμάθηση Η/Υ Δ4, Δ5

Εικαστικά Δ5

Θεατρικά Αγωγή Δ6

Σε αυτή την ερώτηση επτά διευθυντές ανέφεραν ότι η βοήθεια στη σχολική μελέτη

ξεχωρίζει και χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση. Οι μισοί από αυτούς συμφώνησαν στην 

ενίσχυση των τμημάτων ξένων γλωσσών και ρομποτικής. Επίσης, όσον αφορά τις ξένες 

γλώσσες αναφέρθηκε (Δ4), στην τελευταία τάξη να υπάρχει η δυνατότητα προετοιμασίας 

για το πρώτο πτυχίο. Σχετικά με τη ρομποτική αναφέρθηκε ότι είναι δραστηριότητα η 

οποία έχει ενταχθεί πρόσφατα και η οποία έχει μεγάλη ζήτηση γιατί είναι σύγχρονη και 

επίκαιρη.  Αξιοσημείωτη είναι και η απάντηση του συμμετέχοντα Δ8, ο οποίος επισήμανε 

ότι η κάθε περιοχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά οπότε οι γονείς και τα παιδιά έχουν 

διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Κατά συνέπεια απέφυγε να ξεχωρίσει συγκεκριμένες 

δραστηριότητες καθώς εξήγησε ότι αυτές μπορεί να διαφέρουν από δομή σε δομή ανάλογα 

την περιοχή.

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...οι ξένες γλώσσες, τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά επίσης και τα ρώσικα ξεχωρίζουν. 

Επίσης, τα τμήματα ρομποτικής έχουν πάρα πολύ ζήτηση. Είναι από τις ακριβές 

δραστηριότητες...»

Δ2: «...τα αθλητικά τμήματα π.χ. η ενόργανη, το ταεκβοντο, το τένις και γενικά όλα τα 

αθλήματα. Επίσης αυτό που έκανε πάταγο φέτος ήταν η ρομποτική η οποία έγινε πρώτη 

χρονιά σε πειραματικό στάδιο οπότε του χρόνου θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και 

σίγουρα ενίσχυση σε αυτή την δραστηριότητα. Τέλος, η βοήθεια στη σχολική μελέτη ξεχωρίζει 

από τις δραστηριότητες γιατί είναι κάτι απαραίτητο ειδικά για οικογένειες που δεν έχουν τον 

χρόνο ή τις γνώσεις να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε αυτό τον τομέα.»

Δ3: «Σίγουρα οι αθλητικές γιατί δεν είναι απλά γυμναστική όπως στο σχολείο. Εδώ το κάθε 

άθλημα γίνεται χωριστά, έχει τον γυμναστή / προπονητή του, το γήπεδό του, τον εξοπλισμό 

του και φυσικά την ομάδα του που μπορεί να συμμετέχει και σε αγώνες. Αυτό που ξεχωρίζει 

επίσης είναι η ρομποτική και η βοήθεια στη σχολικά μαθήματα.»
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Δ4: «Σίγουρα οι ξένες γλώσσες και μάλιστα καλό θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα στην 

τελευταία τάξη να υπάρχει τμήμα προετοιμασίας για το πρώτο πτυχίο. Το ίδιο ισχύει και για 

τα τμήματα εκμάθησης Η/Υ όπου θα μπορούσαν οι μαθητές την τελευταία χρονιά να 

αποκτήσουν κάποιο πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων πληροφορικής όπως σε 

οποιοδήποτε ιδιωτικό κέντρο πληροφορικής.»

Δ5: «Όσον αφορά τις μικρές ηλικίες, αυτό που έχει μεγάλη απήχηση και ζήτηση είναι τα 

εικαστικά. Οι μέσες ηλικίες προτιμούν τις αθλητικές δραστηριότητες όπως ενόργανη και 

πιλάτες για παιδιά αλλά και για γονείς. Τέλος οι μεγαλύτερες ηλικίες προτιμούν τη ρομποτική 

και την εκμάθηση Η/Υ.»

Δ6: «Μεγάλη ζήτηση έχει η θεατρική αγωγή η οποία χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση και σε 

υποδομές και σε υλικά. Έτσι θα μπορέσει και η θεατρολόγος να ανεβάσει και μια παράσταση, 

κάτι που το θέλει πολύ αλλά δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Η μουσική επίσης έχει πολύ 

μεγάλη ζήτηση αλλά κι εδώ χρειάζονται περισσότερα όργανα και εκπαιδευτικό προσωπικό.»

Δ7: «Είναι η μουσική που προσφέρεται δωρεάν, γιατί σαν κόστος είναι πολύ μεγάλο και 

αβάσταχτο για τους γονείς αν έπρεπε να γράψουν τα παιδιά τους κάπου εξωτερικά και 

ιδιωτικά. Επίσης, ξεχωρίζουν και τα τμήματα ξένων γλωσσών και η βοήθεια στη σχολική 

μελέτη...»

Δ8: «Όλες μαζί και καμία χωριστά. Αυτό εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται το 

ΚΔΑΠ. Η κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια οι 

γονείς και τα παιδιά έχουν διαφορετικές και ξεχωριστές απαιτήσεις από ΚΔΑΠ σε ΚΔΑΠ.»

Δ9: «Σαφέστατα οι δραστηριότητες που χρειάζεται να ενισχυθούν είναι η μελέτη και οι ξένες 

γλώσσες.»

Δ10: «Στις μέρες μας είναι η ρομποτική που θέλουν τα περισσότερα παιδιά, η βοήθεια στη 

σχολική μελέτη όπου χρειάζεται επιπλέον προσωπικό και τέλος οι ξένες γλώσσες.»

Δ11: «Η μελέτη χρειάζεται ενίσχυση με κάποια εποπτικά μέσα και φυσικά τα τμήματα 

μουσικής, με την μουσική προπαιδεία, το όργανο και τη θεωρία που είναι αντικείμενο που 

δεν διδάσκεται στο σχολείο.»

Δ12: «Σίγουρα η βοήθεια στη σχολική μελέτη και τα τμήματα ξένων γλωσσών. Σε δεύτερο 

βαθμό οι αθλητικές δραστηριότητες όπου το παιδί μπορεί να παρακολουθήσει πιο 

οργανωμένα το άθλημα που του αρέσει και του ταιριάζει περισσότερο. Επίσης αυτό που έχει 

μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια είναι η ρομποτική.»
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4η θεματική κατηγορία – άξονας: Προτάσεις βελτίωσης οργάνωσης των ΚΔΑΠ σε 

σχέση με τη  δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο.

Ερώτηση 1. Πώς κρίνετε την υπάρχουσα λειτουργία του θεσμού των ΚΔΑΠ; 

Πίνακας 16. Παράθεση απαντήσεων πρώτης ερώτησης του τέταρτου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Απαραίτητη Δ1, Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Πρέπει να συνεχιστεί Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ7, Δ11

Σημαντική Δ2, Δ3, Δ6, Δ8, Δ11

Κοινωνική παροχή Δ3, Δ4, Δ12

Παρέχει εκπαίδευση Δ4, Δ10

Πρέπει να ενδυναμωθεί Δ4, Δ8

Σε αυτή την ερώτηση όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν με θετικά σχόλια σχετικά 

με τη λειτουργία του θεσμού των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. Στην πλειοψηφία 

τους, τη λειτουργία των ΚΔΑΠ τη χαρακτήρισαν απαραίτητη και σημαντική καθώς και ότι 

ο θεσμός πρέπει να συνεχιστεί. Όλοι σχεδόν αναφέρθηκαν στο διττό όφελος των δομών 

αυτών και γιατί διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς αλλά και επειδή οι μαθητές 

ενισχύονται εκπαιδευτικά από τη συμμετοχή τους σε αυτά. Επίσης, τρεις διευθυντές (Δ3, 

Δ4, Δ12) αναγνωρίζουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠ ως κοινωνική παροχή η οποία μάλιστα 

πρέπει να ενδυναμωθεί (Δ4, Δ8).

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...είναι απαραίτητη και οι οικογένειες της μεσαίας και χαμηλής τάξης τη χρειάζονται. 

Δεν είναι απλά μια επιλογή ανάμεσα σε άλλες, αντιθέτως είναι μια παροχή που έχει ενταχθεί 

στην καθημερινότητά τους. Επίσης οι γονείς είναι απογοητευμένοι από την λειτουργία του 

ολοήμερου το οποίο στην τωρινή του μορφή δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στα παιδιά, τα 

οποία επιστρέφουν σπίτι κουρασμένα από το παιχνίδι στην αυλή του σχολείου...και φυσικά 

αδιάβαστα. Ενώ στο ΚΔΑΠ ο μαθητής και θα χαλαρώσει αν χρειάζεται αλλά και 

οπωσδήποτε θα προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Οπότε ό,τι ώρα και να 
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επιστρέψει στο σπίτι του δεν θα έχει το βάρος των μαθημάτων και θα μπορεί να περάσει 

ποιοτικό χρόνο με τους γονείς του.»

Δ2: «...είναι πολύ σημαντικός θεσμός και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει να 

υπάρχει. Αντιθέτως πρέπει να παγιωθεί γιατί είναι κάτι το οποίο πλέον έχει ενταχθεί στην 

καθημερινότητα των γονέων και των παιδιών και πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλά 

προβλήματα αν καταργηθεί.»

Δ3: «...είναι πλέον αναγκαία, απαραίτητη, σημαντική γι αυτό έγινε και θεσμός άλλωστε. 

Μόνο στα λόγια βέβαια γιατί πουθενά δεν υπάρχει γραπτή επιβεβαίωση της συνέχειας του 

θεσμού πέραν του 2020. Αν σκεφτείς ότι Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι που κλείνουν τα 

σχολεία, τα ΚΔΑΠ μένουν ανοιχτά και οι γονείς έχουν ένα ασφαλές και έμπιστο περιβάλλον 

να αφήσουν τα παιδιά τους τις εργάσιμες ημέρες αυτό είναι κοινωνική παροχή που πρέπει να 

υπάρχει για πάντα.»

Δ4: «...απαραίτητη τη συνέχιση λειτουργίας των ΚΔΑΠ, πρώτα απ΄ όλα γιατί εξυπηρετεί τις 

εργαζόμενες μητέρες και καλύπτει τα κενά της σύγχρονης οικογένειας όσον αφορά τη 

φροντίδα, την προσοχή και την επίβλεψη των παιδιών με το πέρας του σχολικού ωραρίου. 

Παρόλο που η τοπική αυτοδιοίκηση κάνει το κάνει το καλύτερο δυνατό τόσα χρόνια για τη 

λειτουργία του θεσμού, ωστόσο δεν είναι αρκετό. Ίσως θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο 

γιατί δεν είναι μόνο κοινωνική παροχή σε ένα κράτος πρόνοιας αλλά παρέχει και εκπαίδευση 

και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να ενισχυθεί από κάποιον φορέα της εκπαίδευσης.»

Δ5: «Ο θεσμός αν και δεν είναι πλήρης σε αυτή τη φάση, πρέπει να έχει συνέχεια. Τα πρώτα 

χρόνια μαθαίναμε πώς να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά τα ΚΔΑΠ, τώρα ομαλοποιήσαμε 

την κατάσταση, έχουμε δημιουργήσει μια σταθερότητα και τα επόμενα χρόνια έχουμε την 

εμπειρία να τα απογειώσουμε.»

Δ6: «...είναι πολύ σημαντική και απαραίτητα στην σύγχρονη οικογένεια σύμφωνα με τα 

σημερινά δεδομένα.»

Δ7: «Θεωρώ ότι είναι αναγκαία και απαραίτητη και πρέπει να συνεχιστεί.»

Δ8: «...η λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι εξίσου σημαντική με τη λειτουργία των παιδικών 

σταθμών και των σχολείων. Πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να είναι ένας θεσμός στον οποίο να 

επενδύουν από δω και πέρα οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι και το κράτος γενικότερα. Είναι 

ένας θεσμός που πρέπει να ενδυναμωθεί.»

Δ9: «Καταρχήν είναι πλέον απαραίτητος για πολλές οικογένειες λόγω του ωραρίου 

λειτουργίας από τις δύο έως τις δέκα το βράδυ.» 
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Δ10: «Είναι απαραίτητη γιατί βοηθάει και τους γονείς αλλά και τα παιδιά που βελτιώνουν τη 

σχολική τους επίδοση αλλά και την σφαιρική και πολύπλευρη επιμόρφωσή τους.»

Δ11: «Η λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι σημαντική και απαραίτητη για την σημερινή οικογένεια 

και πρέπει να καθιερωθεί και να συνεχιστεί.»

Δ12: «Ο θεσμός των ΚΔΑΠ είναι αναγκαίος και απαραίτητος για την ελληνική οικογένεια 

βάσει των δύσκολων εργασιακών συνθηκών των γονέων. Οι γονείς βασίζονται στην ύπαρξη 

τους και προγραμματίζουν την καθημερινότητα τους βάσει του ωραρίου λειτουργίας αυτών 

των δομών. Αν καταργηθούν θα είναι μεγάλο πλήγμα για το σύνολο των οικογενειών που 

έχουν σπαστά ωράρια εργασίας ή κυλιόμενα. Τα ΚΔΑΠ είναι μια κοινωνική παροχή που 

μόνο πλεονεκτήματα έχει για τα παιδιά που εγγράφονται σε αυτά αλλά και για τους γονείς.»

Ερώτηση 2. Ποιες προτάσεις θα κάνατε στην Πολιτεία όσον αφορά την ενσωμάτωση 

των ΚΔΑΠ στο σύγχρονο σχολείο; 

Πίνακας 17. Παράθεση απαντήσεων δεύτερης ερώτησης του τέταρτου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Αντικατάσταση του ολοήμερου από ΚΔΑΠ Δ1, Δ3, Δ4, Δ6, Δ9, Δ10, Δ11

Καθοδήγηση, συνεργασία, έλεγχος από ΥΠΕΠΘ Δ3, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11

Διαχωρισμός ωραρίου Δ7, Δ8, Δ12 

Συνεργασία με διευθυντές σχολείων Δ2, Δ5

Οι απαντήσεις των περισσότερων διευθυντών συγκλίνουν στην άποψη ότι τα 

κέντρα δημιουργικής απασχόλησης θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το ολοήμερο 

σχολείο επαρκώς καθώς έχουν καλύτερη οργάνωση και στελέχωση.  Βέβαια, για την 

καλύτερη ενσωμάτωση αυτών στο σύγχρονο σχολείο προτείνουν και επιζητούν την 

καθοδήγηση από το Υπουργείο Παιδείας (Δ3, Δ7, Δ8, Δ10, Δ11) σε θέματα ελέγχου 

λειτουργίας και αξιολόγησης. Σίγουρα πάντως, συμφωνούν ότι η συνύπαρξη ολοήμερου 

και ΚΔΑΠ δημιουργεί πολλά προβλήματα γι αυτό σε περίπτωση λειτουργίας και των δύο 

θα πρέπει τουλάχιστον να διαχωριστούν τα ωράρια. Το ΚΔΑΠ θα πρέπει να γίνει ένα 

θεσμός σταθερός μετά το πέρας του πρωινού σχολείου είτε του κλασσικού είτε του 

ολοήμερου. Επίσης, δύο διευθυντές (Δ2, Δ5) θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η ουσιαστική 

συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων και σε θέματα παιδαγωγικά και σε θέματα 
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εκπαιδευτικά για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και των δύο. Όπως εύστοχα 

αναφέρεται από έναν συμμετέχοντα (Δ12), «..δεν έχει σημασία αν θα λέγεται ΚΔΑΠ ή 

ολοήμερο, σημασία έχει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του σχολείου αλλά και των γονέων.»

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...να μας έδινε πιο ολοκληρωμένες δομές μέσα στα σχολεία, δηλαδή να 

αντικαθιστούσαν τα ΚΔΑΠ το ολοήμερο καθώς έχει πιο διευρυμένο ωράριο και περισσότερες 

δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα απασχολούνται αμέσως μετά την λήξη του 

σχολείου έως τις 22:00 με επαρκείς εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.»

Δ2: «...θα ζητούσα από τους διευθυντές των σχολείων να μας αγκαλιάσουν και να 

συνεργαστούμε γιατί υπήρχαν περιπτώσεις στο παρελθόν που δεν μας έβλεπαν με καλό μάτι 

και μας αντιμετώπιζαν ανταγωνιστικά ... γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι περισσότερο βοηθάμε 

παρά βάρος είμαστε.»

Δ3: «Με την λειτουργία των ΚΔΑΠ ως συνέχεια της γενικής εκπαίδευσης το δημόσιο σχολείο 

θα εκσυγχρονιζόταν. Και μόνο το γεγονός ότι το παιδί στο ΚΔΑΠ συναντά διαφορετικούς 

δασκάλους από αυτούς που βλέπει κάθε μέρα στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό και πιο 

αποτελεσματικό παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά. Οι πρωινοί έχουν ήδη κουραστεί και είναι 

δύσκολο να συνεχίσουν με την ίδια όρεξη και υπομονή, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς 

του ΚΔΑΠ που μόλις ξεκινούν. Αλλά και για τα παιδιά είναι καλύτερο να βλέπουν 

διαφορετικούς δασκάλους, με τους οποίους μπορούν να συζητήσουν πιο άνετα ακόμα και για 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πρωινό σχολείο. Επίσης, θα πρότεινα οι 

δραστηριότητες των ΚΔΑΠ να επιλεχθούν με βάση τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις των 

επιστημών, να είναι πιο ενδιαφέρουσες και να ακολουθούν τις ανάγκες των παιδιών. Βέβαια 

για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Παιδείας έτσι 

ώστε το Υπουργείο να λειτουργήσει καθοδηγητικά όσον αφορά την οργάνωση και αξιολόγηση 

των ΚΔΑΠ, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει έλεγχος και αξιολόγηση.»

Δ4: «Σίγουρα να συνεργαστούν η τοπική αυτοδιοίκηση με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς 

ώστε να ενσωματωθούν τα ΚΔΑΠ στο σύγχρονο σχολείο ως συνέχεια του. Γιατί το σύγχρονο 

σχολείο οφείλει να προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και των μαθητών αλλά και 

στις κοινωνικές ανάγκες των οικογενειών τους. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα παιδί να 

προσφέρεται δωρεάν και εκπαίδευση και ψυχαγωγία και ασφάλεια.»

Δ5: «Θα ήθελα να ενσωματωθεί το ΚΔΑΠ στο σύγχρονο σχολείο όμως να λειτουργούμε 

διαφορετικά ... με αλληλοδιδασκαλία και με συνεργατική μάθηση. Θεματικές που κάνουν στο 
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σχολείο, εδώ στο ΚΔΑΠ να τις ολοκληρώνουν με την μέθοδο των project. Εφόσον στα 

ΚΔΑΠ υπάρχει το τμήμα των Εικαστικών ή της Ρομποτικής όλοι οι μαθητές να μπορούν να 

τα παρακολουθήσουν σαν συνέχεια του σχολείου.»

Δ6: «Φυσικά θα πρότεινα να επιλέξει μεταξύ ΚΔΑΠ και ολοήμερου. Δεν λειτουργεί σωστά 

και με τα δύο ταυτόχρονα. Θα πρότεινα μετά τη λήξη του κλασσικού σχολείου να υπάρχει 

μόνο το ΚΔΑΠ μέχρι το βράδυ. Να λειτουργήσει κάτι πιο συστηματικό με περισσότερες 

ειδικότητες.»

Δ7: «Καταρχήν, πρέπει να σταματήσει η συνύπαρξη ολοήμερου και ΚΔΑΠ γιατί δημιουργεί 

πολλά προβλήματα. Να γίνουν ξεχωριστά ωράρια και ένα από τα δύο να καταργηθεί. Όποιο 

όμως συνεχίσει τη λειτουργία του να είναι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Παιδείας, 

εκπληρώνοντας βέβαια και τους κοινωνικούς αλλά και τους εκπαιδευτικούς στόχους του 

προγράμματος.»

Δ8: «Δεν είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στο σύγχρονο σχολείο. Θα πρέπει το ΚΔΑΠ να 

γίνει μία δομή θεσμοθετημένη, συγκεκριμένη και σταθερή σε κάθε τοπική κοινωνία, είτε 

περνώντας στους δήμους είτε περνώντας στο Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει όμως να γίνει 

ένα θεσμός σταθερός μετά το πέρας του πρωινού σχολείου είτε του κλασσικού είτε του 

ολοήμερου.»

Δ9: «Θα πρότεινα να αποτελεί το ΚΔΑΠ τη συνέχεια του κλασσικού σχολείου και όχι το 

ολοήμερο. Ούτως ή άλλως το ολοήμερο έχει αποτύχει κι αυτό αποδεικνύεται από τη διαρροή 

των παιδιών από πολύ νωρίς, ενώ το ΚΔΑΠ  είναι πιο μεθοδικό, πιο οργανωμένο και πιο 

αποτελεσματικό.»

Δ10: «Θα πρότεινα να μην υπάρχει το ολοήμερο σχολείο με αυτή τη μορφή που έχει τώρα, 

καθώς στο ΚΔΑΠ κάνουμε αντίστοιχα πράγματα με καλύτερη οργάνωση και στελέχωση. 

Ακόμα, και τα παιδιά την παραμονή τους στο ολοήμερο την έχουν ταυτίσει με παιχνίδι στην 

αυλή και ελεύθερη ώρα. Κατά συνέπεια να ενταχθούν τα ΚΔΑΠ στο ολοήμερο σχολείο υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.»

Δ11: «Θα πρότεινα τα ΚΔΑΠ να συνεργαστούν με το Υπουργείο Παιδείας και να 

λειτουργήσουν στη θέση του αποτυχημένου ολοήμερου.»

Δ12: «Καταρχήν να καταλήξει ανάμεσα σε ολοήμερο και ΚΔΑΠ. Θα πρότεινα να καταργήσει 

το ολοήμερο με αυτή τη μορφή που έχει τώρα, που ουσιαστικά έχει αποτύχει ως θεσμός με 

την συμμετοχή των παιδιών στον ελάχιστο αριθμό και να λειτουργήσει ολοήμερο σχολείο με 

την οργάνωση που έχουν τα ΚΔΑΠ και το ωράριο το διευρυμένο έως τις δέκα το βράδυ που 

εξυπηρετεί τους γονείς που δουλεύουν ώρες καταστημάτων. Δεν έχει σημασία αν θα λέγεται 
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ΚΔΑΠ ή ολοήμερο, σημασία έχει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του σχολείου αλλά και των 

γονέων.»

Ερώτηση 3. Με ποιους άλλους φορείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, οι οποίοι θα 

επηρέαζαν αποτελεσματικά τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και θα αναδείκνυαν το 

παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο των δομών αυτών; 

Πίνακας 18. Παράθεση απαντήσεων τρίτης ερώτησης του τέταρτου άξονα

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Φορείς τοπικής κοινωνίας, συλλόγους Δ1, Δ2, Δ4, Δ7, Δ8, Δ12

Φορείς υγείας, κοινωνικής στήριξης Δ1, Δ3, Δ4, Δ6, Δ12

Σε αυτή την ερώτηση επειδή οι απαντήσεις ήταν πολλές και διαφορετικές, έγινε 

προσπάθεια να ενταχθούν σε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες θεωρητικά εμπερικλείουν η 

κάθε πολλές από τις προτάσεις των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη 

κατηγορία «Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμοί», η οποία συγκεντρώνει και την 

πλειοψηφία των απαντήσουν έχουν συμπεριληφθεί ως προτεινόμενοι φορείς συνεργασίας, 

το Υπουργείο Παιδείας (Δ2, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10), τα Πανεπιστήμια με την εμπλοκή 

μεταπτυχιακών / διδακτορικών φοιτητών και καθηγητών στην επιμόρφωση του διδακτικού 

προσωπικού των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης (Δ3, Δ8, Δ12), άλλες εκπαιδευτικές 

εταιρείες όπως της Ρομποτικής (Δ5) αλλά και κέντρα πιστοποίησης ξένων γλωσσών και 

πληροφορικής (Δ11). 

Στην δεύτερη κατηγορία «Φορείς Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης»

συμπεριλήφθηκαν οι απαντήσεις που αφορούσαν σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και για 

τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους μαθητές (Δ1), ομιλίες ή συνεδρίες από ομάδες 

ψυχοκοινωνικών επιστημόνων για τους μαθητές οι οποίες αναπτύσσουν προγράμματα και 

δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας αλλά και για τους γονείς τους οποίους ενημερώνουν 

για τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών, τις ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες της κάθε 

ηλικίας και να ενισχύουν την ικανότητα των γονέων να στηρίζουν τα παιδιά τους στις 

δύσκολες στιγμές (Δ1, Δ12). Επίσης σε αυτή την κατηγορία προστέθηκαν και οι 
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απαντήσεις που αφορούσαν τη συνεργασία με εθελοντικές ομάδες ευαισθητοποίησης σε 

θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, διατροφής (Δ3, Δ4, Δ6). 

Στην τρίτη κατηγορία «Φορείς Τοπικής Κοινωνίας» περιλαμβάνονται γενικά φορείς 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής αλλά και 

τμήματα ή διευθύνσεις του δήμου όπως το τμήμα περιβάλλοντος, το τμήμα αθλητισμού, 

την διεύθυνση πολιτισμού, τα δημοτικά ωδεία κ.α. (Δ1, Δ7, Δ8, Δ12). Επίσης, σε αυτή την 

κατηγορία εντάχθηκαν και οι απαντήσεις που αφορούσαν τους αθλητικούς συλλόγους, 

τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα δημοτικά θέατρα και κινηματογράφους και τέλος το 

σύλλογο γονέων των σχολείων οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι επίσημα όργανα στήριξης και 

ενίσχυσης της σχολικής μονάδας (Δ2, Δ4, Δ5). 

Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...θα ήθελα να συνεργαζόμασταν με τον Ερυθρό Σταυρό έτσι ώστε να 

πραγματοποιούνται σε όλους τους εκπαιδευτικούς σεμινάρια για πρώτες βοήθειες, τα οποία 

είναι απαραίτητα ειδικά όταν δουλεύεις καθημερινά με παιδιά... και να επαναλαμβάνονται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα... σεμινάρια πρώτων βοηθειών για παιδιά, θα ήταν πάρα 

πολύ ενδιαφέρον και εξίσου σημαντικό. Παράλληλα, να συνεργαστούν ειδικά οι γυμναστές 

των αθλητικών τμημάτων με συλλόγους που να δείξουν στα παιδιά τεχνικές αυτοάμυνας και 

αυτοπροστασίας. Τέλος, είναι πλέον απαραίτητο η συνεργασία με ομάδες ψυχολόγων και 

εργοθεραπευτών οι οποίοι θα μιλούν με τα παιδιά ανά τακτά διαστήματα για θέματα που τα 

απασχολούν. Και κατ΄ επέκταση να πραγματοποιούνται και ομιλίες για τους γονείς για 

θέματα σχετικά με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και άλλα…. Γενικότερα, πιστεύω ότι 

ανάλογα με την περιοχή θα πρέπει το ΚΔΑΠ να επικοινωνεί με εξωτερικούς φορείς ανάλογα 

με τις ανάγκες της περιοχής και να συνεργάζεται συστηματικά ώστε το αποτέλεσμα να είναι 

επιτυχημένο.»

Δ2: «Ίσως αν υπήρχε κάποια συνεργασία με το υφυπουργείο Αθλητισμού να μπορούσε να 

αναδειχθεί περισσότερο ο αθλητισμός και άλλες αξίες γύρω από αυτόν όπως η ευγενής 

άμιλλα, η συνεργασία, η ομαδικότητα. Όπως και με το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά το 

εκπαιδευτικό έργο των ΚΔΑΠ που θα έδινε κατευθύνσεις και ιδέες για καινοτόμες δράσεις 

που θα εγκρίνονταν από αυτό. Επίσης, θα πρότεινα να είχαμε κι εμείς σύλλογο γονέων, αν 

όχι διαφορετικό τον ίδιο με του σχολείου έτσι ώστε να είχαμε άμεση επικοινωνία και 

συνεργασία.»
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Δ3: «Θα συνεργαζόμουν με Πανεπιστήμια και ειδικότερα με Διδακτορικούς φοιτητές να 

αναλαμβάνουν συμβουλευτικά από ένα ΚΔΑΠ. Επίσης, καθηγητές, διδακτορικοί, 

μεταπτυχιακοί να πραγματοποιούν διαλέξεις ή ομιλίες και για τους εκπαιδευτικούς και για 

τους γονείς. Ακόμα και με ΜΚΟ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε θέματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε διαπολιτισμικά θέματα και ότι άλλο μας προτείνουν.»

Δ4: «Αν είχα τη δυνατότητα θα ήθελα να συνεργαστώ με φορείς πολιτισμού έτσι ώστε οι 

μαθητές να έρθουν σε επαφή με το θέατρο και τον κινηματογράφο. Επίσης, θα 

συνεργαζόμουν με φορείς μη κερδοσκοπικούς που ασχολούνται με την προστασία του 

περιβάλλοντος και να συμμετέχουμε με το ΚΔΑΠ σε δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς πάρκων 

κ.α Στόχος μου θα ήταν οι μαθητές του ΚΔΑΠ να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.»

Δ5: «Με διάφορους συλλόγους ή οργανισμούς όπως για παράδειγμα του χρόνου έχουμε 

στόχο να λάβουμε μέρος στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Ρομποτικής και είμαι σίγουρος ότι θα 

τα πάμε και πολύ καλά με τους μαθητές που έχουμε στο ΚΔΑΠ ... επίσης να γίνουν 

συνεργασίες και με τα ΚΔΑΠ άλλων δήμων και περιφερειών, να φιλοξενούμε μαθητές από 

άλλα ΚΔΑΠ και να μας φιλοξενούν.»

Δ6: «Θα ήθελα να υπήρχε η εποπτεία από το Υπουργείο Παιδείας αλλά κάτω από κάποιες 

προϋποθέσεις. Να υπάρχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένες 

ειδικότητες και δραστηριότητες. Τα παιδιά μέσα στο ΚΔΑΠ να κάνουν διαφορετικά πράγματα 

από αυτά που διδάσκονται στο σχολείο, να μην φέρουμε το σχολείο στο ΚΔΑΠ. Να έχουμε 

για παράδειγμα μαγειρική, να ενημερωθούν για θέματα διατροφής και την αξία της 

μεσογειακής διατροφής. Να υπάρχουν δραστηριότητες σχετικές με την φύση π.χ κηπουρική.»

Δ7: «Θα συνεργαζόμουν με τα Πανεπιστήμια. Επίσης και με άλλα τμήματα ή διευθύνσεις του 

δήμου όπως για παράδειγμα το τμήμα περιβάλλοντος, το τμήμα αθλητισμού, το τμήμα 

πολιτισμού και άλλα...»

Δ8: «Η κάθε δομή θα μπορούσε να κάνει κάποιες καινοτομίες στο πλαίσιο συνεργασίας με 

άλλους φορείς ιδιωτικούς ή δημόσιους, με Πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα..»

Δ9: «Θα ήθελα το ΚΔΑΠ να λειτουργούσε κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Παιδείας 

και με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιζόταν ακόμα περισσότερο.»

Δ10: «Θα ήθελα με το Υπουργείο Παιδείας γιατί όλοι που δουλεύουμε στα κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης είμαστε εκπαιδευτικοί και το αντικείμενο των ΚΔΑΠ σχετίζεται 

με την εκπαίδευση.»

Δ11: «Θα μπορούσα να συνεργαστώ με κέντρα πιστοποίησης γλωσσομάθειας έτσι ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να παίρνουν πτυχίο στις ξένες γλώσσες,  με κέντρα πληροφορικής για να 
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πάρουν πιστοποιημένες βεβαιώσεις χρήσης υπολογιστή και με τα κρατικά ωδεία που αυτό εν 

μέρει γίνεται.»

Δ12:«Καταρχήν θα συνεργαζόμουν με οργανώσεις και φορείς που παρέχουν συμβουλευτικές 

δράσεις για παιδιά και για γονείς. Να διοργανώνουμε ομάδες συζήτησης για θέματα που 

απασχολούν τα παιδιά, για θέματα πρόληψης, παραβατικής συμπεριφοράς των παιδιών και 

τρόπους διαχείρισης αυτών από ειδικευμένους εισηγητές και ομάδες. Επίσης, θα πρότεινα 

συνεργασία με Πανεπιστήμια για διαλέξεις και επιμορφώσεις για το διδακτικό προσωπικό 

από καθηγητές και διδακτορικούς φοιτητές. Ακόμα και με συλλόγους από την ίδια τοπική 

κοινωνία όπου σίγουρα θα ασχολούνται με αντικείμενα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που βρίσκεται το ΚΔΑΠ και ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Ούτε τα σχολεία 

ούτε και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης θα πρέπει να είναι αποκομμένα από την 

τοπική κοινωνία και τις συνήθειές της.»

Ερώτηση 4 α). Υπάρχει αναγκαιότητα διεύρυνσης του ρόλου σας και τι θα προτείνατε 

ως τρόπους αυτοβελτίωσης για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και δράσεων;  

Πίνακας 19. Παράθεση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του τέταρτου άξονα – α΄ σκέλος

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

ΝΑΙ Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

ΟΧΙ Δ8

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση, ότι δηλαδή 

υπάρχει αναγκαιότητα διεύρυνσης του ρόλου τους, εκτός από έναν (Δ8) κατά τον οποίο 

αυτό είναι αδύνατο εφόσον ο φορέας υλοποίησης εφαρμόζει μια αυστηρά κατευθυντήρια 

πολιτική λειτουργίας των ΚΔΑΠ με πολύ γραφειοκρατική δουλειά και πολλούς ελέγχους. 

Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν ομόφωνα ότι ο ρόλους δεν θα έπρεπε να είναι μόνο 

διεκπεραιωτικός αλλά πιο δημιουργικός, παρακινητικός και πιο κοντά στα παιδιά και στους 

συνεργάτες του εκπαιδευτικούς.
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Ερώτηση 4β). Τι θα προτείνατε ως τρόπους αυτοβελτίωσης για την ανάδειξη 

καινοτόμων ιδεών και δράσεων;  

Πίνακας 20. Παράθεση απαντήσεων τέταρτης ερώτησης του τέταρτου άξονα – β΄ σκέλος

Απάντηση Συχνότητα απαντήσεων

Ανάληψη πρωτοβουλιών, δράσεων Δ3, Δ4, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

Διαχείριση χρόνου, αρμοδιοτήτων Δ1, Δ2, Δ5, Δ9, Δ11, Δ12

Επιμόρφωση, σεμινάρια, μεταπτυχιακό Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ10, Δ11

Ετήσιος καθορισμός στόχων Δ3, Δ5, Δ8, Δ12

Προσωπική συμμετοχή, έρευνα Δ6, Δ3, Δ10

Αξιολόγηση Δ1, Δ4

Όσον αφορά του τρόπους αυτοβελτίωσης οχτώ διευθυντές πρότειναν την ανάληψη 

καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών τις οποίες θα υλοποιούσαν σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς της κάθε ειδικότητας και μάλιστα όχι ακανόνιστα και τυχαία αλλά τέσσερις 

από αυτούς (Δ3, Δ5, Δ8, Δ12) αναφέρουν ότι θα πρέπει να προγραμματίζεται στην αρχή 

κάθε σχολικής χρονιάς με τον καθορισμό στόχων έτσι ώστε να μπορούν να τους ελέγχουν 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς με καταμερισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Επιπλέον, 

απαραίτητη θεωρούν την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με σεμινάρια και 

μεταπτυχιακές σπουδές σε αυτό το αντικείμενο (Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ10, Δ11). Επίσης, 

αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι κρίνουν αναγκαία την καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους, 

ώστε να μην αναλώνονται μόνο στις γραφειοκρατικές τους υποχρεώσεις (Δ1, Δ2, Δ5, Δ9, 

Δ11, Δ12) αλλά να έχουν χρόνο για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών με τους συναδέλφους, 

για προσωπική συμμετοχή στις δράσεις και να μπορούν να κάνουν έρευνα αναφορικά με 

μοντέλα λειτουργίας του εξωτερικού σε παρόμοιες δομές δημιουργικής απασχόλησης  για 

να γίνουν πιο αποτελεσματικές (Δ3, Δ6, Δ10). Τέλος, αν και μειοψηφούν δύο μόνο 

συμμετέχοντες (Δ1, Δ4) επισήμαναν την αναγκαιότητα αξιολόγησης και των 

εκπαιδευτικών αλλά και επί του συνόλου του τρόπου διοίκησης και ηγεσίας των δομών 

αυτών ως προς την αποτελεσματικότητά τους από τον φορέα υλοποίησης. 
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Αναφορές των διευθυντών : 

Δ1: «...ο ρόλος μου έχει περισσότερο διεκπεραιωτικό χαρακτήρα ... όταν αποφορτιστώ από 

κάποιες από αυτές τις υποχρεώσεις θα ήθελα και θα μπορούσα να ασχοληθώ με την εύρεση 

καινοτόμων δράσεων και ιδεών. Κάτι τέτοιο θα απογείωνε και τον θεσμό των ΚΔΑΠ …. 

πολύ αποτελεσματικό να μπορούσα να πάρω κάποιες πρωτοβουλίες χωρίς να χρειάζεται να 

πάρω την έγκριση της έγκρισης δηλαδή μιας τόσο χρονοβόρας διαδικασίας, ή ακόμα 

καλύτερα να προτείναμε όλοι οι διευθυντές των ΚΔΑΠ μια λίστα με καινούριες δράσεις ή 

δραστηριότητες οι οποίες θα έπαιρναν από την αρχή της χρονιάς την έγκριση και μετά ο 

καθένας θα επέλεγε την ιδανικότερη για το ΚΔΑΠ του. Τώρα όσον αφορά τρόπους 

αυτοβελτίωσης, σίγουρα κάποια σεμινάρια σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων ή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, θεωρώ απαραίτητο να 

υπάρχει αξιολόγηση κι εμείς να αξιολογούμε τους κατώτερους αλλά και να αξιολογούμαστε 

και από πάνω και από κάτω…. αυτό θα μας κάνει να μετρήσουμε τις ικανότητές μας και να 

ελέγξουμε τον εαυτό μας.»

Δ2: «..πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συναδέλφους που σταματάνε οι δικές μου 

υποχρεώσεις και καθήκοντα και που ξεκινούν τα δικά τους. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει από 

την υπηρεσία περιγραφή θέσης και περιγραφή καθηκόντων για όλους τους εργαζόμενους των 

ΚΔΑΠ, των διδασκόντων, των καθαριστριών, των φυλάκων. Θέλω με τον τρόπο μου να 

καταφέρνω να επηρεάζω θετικά τους συναδέλφους μου και όχι να τους ελέγχω συνέχεια… Αν 

λοιπόν οι υποχρεώσεις του καθενός είναι ξεκάθαρες από την αρχή τότε θα είναι πιο εύκολο 

και να με αποδεχτούν και να συνεργαστούν μαζί μου. Επίσης θα ήθελα να γίνονται συχνές 

συναντήσεις με τους ανωτέρους μας και να συζητάμε όλοι μαζί οι διευθυντές για τα θέματα 

που μας απασχολούν. Να καθιερωθούν μηνιαίες συναντήσεις για ενημερώσεις και επίλυση 

προβλημάτων. Και σίγουρα να παρακολουθήσω σεμινάρια με θέμα την ηγεσία ή την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων ακόμα και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.»

Δ3: «Θα ήθελα να μπορώ να παίρνω περισσότερες πρωτοβουλίες και να μην κάνω μόνο 

αυτά τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μου ζητούν οι ανώτεροί μου. Γιατί ο κάθε 

διευθυντής του ΚΔΑΠ γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες της δομής του και δεν μπορεί ο δήμος 

να αντιμετωπίζει το ίδιο όλα τα ΚΔΑΠ ειδικά όταν αυτά βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές 

περιοχές. Επίσης ως διευθύντρια έχω κι εγώ κάποιο όραμα κάποιες ιδέες που θέλω να τις 

μεταδώσω και να τις υλοποιήσω. Θα ήθελα να έχω ακόμη περισσότερη συνεργασία με τους 

συναδέλφους και ειδικά στην  αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να καθόμαστε όλοι μαζί να 

συζητάμε και να φτιάχνουμε ένα χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και στόχων. Επίσης, θα 
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κοιτούσα και μοντέλα του εξωτερικού πως δουλεύουν, γιατί σε πολλές χώρες υπάρχει ο ρόλος 

του ΚΔΑΠ ενσωματωμένος μέσα στο σχολείο. Θα κοιτούσα πως δουλεύουν αυτοί, γιατί είναι 

επιτυχημένοι, πως έχουν τέτοια αποτελέσματα και μετά λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά 

δεδομένα θα προσπαθούσα να τα προσαρμόσω ανάλογα. Επίσης, κάθε μήνα θα δοκίμαζα και 

κάτι καινούριο μέχρι να καταλήξω σε αυτό που θα μας ταίριαζε και θα είχε επιτυχημένη 

έκβαση.»

Δ4: «Υπάρχει αναγκαιότητα καθώς υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης λειτουργίας των ΚΔΑΠ 

προς όφελος κυρίως των παιδιών, των γονέων τους αλλά και των εκπαιδευτικών των ΚΔΑΠ 

έτσι ώστε να μην νιώθουν ότι βαλτώνουν συνέχεια με τις ίδιες δραστηριότητες, στον ίδιο 

χώρο κάθε χρόνο. Γιατί θα έχω την ευκαιρία να δοκιμάσω νέες εκπαιδευτικές τεχνικές, νέες 

συνεργασίες ακόμη και συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ως τρόπους αυτοβελτίωσης 

καταρχήν θα επιθυμούσα την ηθική επιβράβευση για το έργο μου (αν το αξίζω φυσικά) από 

τους προϊστάμενους μου και κατά δεύτερον σίγουρα να παρακολουθήσω κάποιο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης σε θέματα σύγχρονης διοίκησης και εκπαίδευσης. Έτσι θα ένιωθα πιο σίγουρη 

και με περισσότερη αυτοπεποίθηση για να υλοποιήσω αποτελεσματικότερα το διοικητικό και 

εκπαιδευτικό μου έργο.»

Δ5: «Βασικά θα ήθελα να έχουμε περισσότερες ώρες εργασίας. Επίσης σαν διευθυντής δεν 

θα έπρεπε να διδάσκω και σε τμήμα. Εγώ για παράδειγμα διδάσκω και στο τμήμα της 

Ρομποτικής. Αυτά τα δύο ταυτόχρονα μου αφήνουν ελάχιστο χρόνο για να ασχοληθώ και με 

άλλα θέματα. Τώρα ως τρόπους αυτοβελτίωσης σίγουρα θα ήθελα να παρακολουθήσω ένα 

σεμινάριο Ρομποτικής. Επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό στην αρχή κάθε χρονιάς να βάζω 

κάποιους στόχους μαζί με τους εκπαιδευτικούς και κατά τη διάρκεια της να παρακολουθούμε 

αν τους πετύχαμε ή αν κάπου χωλαίνουμε να προσπαθήσουμε περισσότερο.»

Δ6: «Θα προτιμούσα να μπορούσα να πάρω περισσότερες πρωτοβουλίες χωρίς να ζητάω για 

το παραμικρό την άδεια από τους ανωτέρους μου. Να μπορούσα να συνεργαστώ με τους 

γονείς για διάφορες δράσεις, παρουσιάσεις ή και με εξωτερικούς φορείς. Και φυσικά να 

συμμετέχω κι εγώ σε όλα αυτά, να μην απλά η διευθύντρια θεατής.»

Δ7: «Υπάρχει αναγκαιότητα διεύρυνσης του ρόλου μου ως διευθύντρια. Δεν θα πρέπει να 

αναλώνομαι μόνο στα γραφειοκρατικά κα διοικητικά. Στόχος μου είναι να συνεργάζομαι 

περισσότερο με τους συναδέλφους μου, να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε ιδέες.»

Δ8: «Δύσκολο, ειδικά σε ένα φορέα όπως τον δικό μας όπου υπάρχει μια αυστηρά 

κατευθυντήρια πολιτική λειτουργίας των ΚΔΑΠ. Και δυστυχώς είναι ένα πρόγραμμα με πολύ 

γραφειοκρατική δουλειά, με πολλούς ελέγχους και επιτηρήσεις από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. που δεν 
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σου αφήνει πολύ χρόνο για να κανείς παραπάνω πράγματα. Παρόλα αυτά θα ήθελα κάθε 

χρόνο, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να βάζω στόχους έτσι ώστε να ρυθμιστώ εγώ κι όλη 

η ομάδα για να κάνουμε κάτι παραπάνω διαφορετικό.»

Δ9: «Θα επιθυμούσα να είχα το ελεύθερο να έκανα πιο ουσιαστικά πράγματα για τους 

μαθητές με επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να μην έμενα απλά στα στενά 

πλαίσια του επιτελικού διοικητικού μου ρόλου όπως είναι τώρα.»

Δ10: «Εννοείται, αλλά με λιγότερα γραφειοκρατικά καθήκοντα και περισσότερη φαντασία 

και χρόνο να ασχοληθώ με εκπαιδευτικά θέματα και δράσεις. Σίγουρα θα χρειαζόμουν 

επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας. Καταρχήν θα επέλεγα να 

παρακολουθήσω επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα ηγεσίας. Επίσης θα έψαχνα να 

βρω πως λειτουργούν αντίστοιχες δομές στο εξωτερικό και θα έπαιρνα ιδέες να τις 

εφαρμόσω κι εγώ.»

Δ11: «Θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με τα παιδιά, να ολοκληρώνουμε 

project και να τα παρουσιάζουμε στους γονείς ή στους μαθητές από άλλα ΚΔΑΠ. Επίσης, να 

έχω ελεύθερο χρόνο να βρω εγώ η ίδια φορείς με τους θα ήθελα να συνεργαστώ και όχι μόνο 

αυτούς που μου επιβάλλει η κεντρική διοίκηση. Και φυσικά να φτιάχνω μόνη μου το 

ωρολόγιο καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ και να μην μου το δίνουν 

έτοιμο. Γιατί εγώ γνωρίζω πραγματικά καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών του δικού μου 

ΚΔΑΠ. Επίσης θα ήθελα να επισκεφθώ και άλλα ΚΔΑΠ σε άλλες περιοχές εκτός δήμου ή 

Θεσσαλονίκης για να δω πως δουλεύουν και να πάρω ιδέες για καινοτόμες δράσεις ή 

διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ.»

Δ12: «Ναι υπάρχει, θα ήθελα να μπορώ να πάρω περισσότερες πρωτοβουλίες για δράσεις, 

εκδηλώσεις και ότι άλλο σκεφτώ μαζί με τους εκπαιδευτικούς του ΚΔΑΠ, χωρίς να περιμένω 

την έγκριση από την κεντρική διεύθυνση με όποιες καθυστερήσεις ή αναβολές σημαίνει αυτό. 

Θα ήθελα ο ρόλος μου να είναι πιο δημιουργικός και ενεργά παιδαγωγικός και όχι τόσο 

επιτελικά γραφειοκρατικός όπως ορίζει η αυστηρή στείρα πολιτική της κεντρικής διεύθυνσης 

του φορέα. Ως τρόπους αυτοβελτίωσης θα εφάρμοζα και θα καθιέρωνα στην αρχή της 

εκάστοτε σχολικής χρονιάς, συνάντηση με όλους τους εκπαιδευτικούς  για τον καθορισμό 

συγκεκριμένων στόχων για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά με πλάνο δράσης και 

χρονοδιάγραμμα. Επίσης, θα έκανα καταμερισμό αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων με ομάδες 

εργασίας. Γενικότερα, θα επένδυα στις ικανότητες, την όρεξη και το μεράκι των 

εκπαιδευτικών για την διοργάνωση και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

6.1. Συμπερασματικές προσεγγίσεις 

Ολοκληρώνοντας στο προηγούμενο κεφάλαιο το ερευνητικό μέρος της εργασίας αυτής, θα 

επιχειρήσουμε στην παρούσα ενότητα την εξαγωγή των συμπερασμάτων που προέκυψαν 

από τις συνεντεύξεις των διευθυντών των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. Όπως 

προαναφέρθηκε σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την δυνατότητα ουσιαστικής 

συνεργασίας του δημόσιου δημοτικού σχολείου με τις δομές των ΚΔΑΠ, ως μέσο 

επέκτασης και βελτίωσης της ποιότητας του σύγχρονου σχολείου. Η έρευνα έφερε στο φως 

μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τον ηγετικό ρόλο των διευθυντών των 

κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και των αντιλήψεών τους ως προς την 

αποτελεσματική λειτουργία των δομών αυτών και τη συμβολή τους στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Ελλείψει παρόμοιων εργασιών με αντικείμενο διερεύνησης τα κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης, η συγκριτική μελέτη ως προς τις αντιλήψεις, τις απόψεις, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το ρόλο των διευθυντών των δομών αυτών, θα γίνει 

σε σχέση με τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αναζητώντας τις απαντήσεις που έδωσε η έρευνα στα ερωτήματα του πρώτου 

άξονα θα ξεκινήσουμε πρώτα από την έννοια της ηγεσίας και το ερώτημα τι σημαίνουν οι 

όροι ηγέτης – ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι περισσότεροι διευθυντές, προέκυψε ότι από τα 

βασικά και πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του ηγέτη – διευθυντή είναι η ικανότητα να 

δημιουργεί θετικό κλίμα και ιδανικές συνθήκες εργασίας, να ενισχύει την ομαδικότητα και 

τη συνεργασία. Λιγότερες ήταν οι απαντήσεις που ανέφεραν ως χαρακτηριστικά του ηγέτη

την οργάνωση και την επαγγελματική του ικανότητα. Όπως αποδεικνύεται από τη 

βιβλιογραφία οι απαντήσεις τους,  συμφωνούν με τις πιο γνωστές και ευρέως διαδεδομένες 

βασικές ηγετικές ικανότητες των διευθυντών. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι με βάση τις 

ικανότητες - δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας διευθυντής – ηγέτης, για να μπορεί να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Σαϊτη, (2014), σε 
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προτεραιότητα βάζουν την ικανότητα του συνεργάζεσθαι, δεύτερη την επαγγελματική 

ικανότητα και τελευταία την αντιληπτική. 

Επίσης από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες συνδέουν τον ηγέτη 

διευθυντή με τον αποτελεσματικό διευθυντή. Πιο συγκεκριμένα, πολλά χαρακτηριστικά 

που προσδίδουν στο ρόλο του ηγέτη τα κρίνουν με βάση το καλό αποτέλεσμα της δουλειάς 

που γίνεται σε αυτό το χώρο. Πολύ διαφωτιστικές είναι έρευνες που έγιναν για την ηγεσία 

από το Πανεπιστήμιο του Ohio State με επικεφαλείς τους  Fleishman, Stodgill και Shartle

και από το Πανεπιστήμιο του Michigan με τον Likert, στις οποίες προσδιορίστηκαν δύο 

νέοι τύποι ηγετικής συμπεριφοράς με πρώτο κριτήριο τον προσανατολισμό της ηγεσίας 

στον άνθρωπο και δεύτερο κριτήριο τον προσανατολισμό της ηγεσίας στην εργασία. Πιο 

αναλυτικά, ο προσανατολισμός της ηγεσίας στον άνθρωπο αφορά στις ενέργειες που ο 

ηγέτης πλησιάζει τους υφιστάμενούς του. Δηλώνει το βαθμό εμπιστοσύνης και σεβασμού 

που έχει προς την ομάδα του, παράλληλα με το ενδιαφέρον και την υποστήριξη που δείχνει 

στους εργαζόμενους. Όπως προκύπτει η διάσταση αυτή έχει σχέση με την επικοινωνία. 

Από την άλλη πλευρά, ο προσανατολισμός της ηγεσίας στην εργασία περιλαμβάνει τις 

ενέργειες που κάνει ο ηγέτης για την υλοποίηση και ολοκλήρωση ενός έργου. Φανερώνει, 

δηλαδή,  το βαθμό στον οποίο ο ηγέτης καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις της ομάδας για την 

επίτευξη των στόχων και το βαθμό στον οποίο οργανώνει τις δραστηριότητες της ομάδας. 

Ως αποτέλεσμα η διάσταση αυτή έχει άμεση σχέση με την επίτευξη των στόχων. Πρέπει, 

λοιπόν στην ηγεσία να αποδίδεται η ίδια βαρύτητα τόσο στην επικοινωνία και το διάλογο 

με τους συνεργάτες όσο και στις σωστές διεργασίες επίτευξης ενός στόχου οι οποίες θα 

εξασφαλίζουν και την αποτελεσματικότητα αλλά και την ικανοποίηση των ανθρώπων 

(Κατσαρός, 2008: 98-99). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάποιοι διευθυντές ανέφεραν ότι ο ηγέτης 

διευθυντής πρέπει να έχει όραμα, καινοτόμες ιδέες και διάθεση να κάνει κάτι διαφορετικό, 

απόψεις οι οποίες ταυτίζονται με τη βιβλιογραφία που ορίζει την ηγεσία στην εκπαίδευση 

ως «τη διαδικασία της επιρροής που βασίζεται σε σαφείς αξίες και ηγείται σε ένα όραμα για 

το σχολείο» και η οποία εξασφαλίζει τη δέσμευση του προσωπικού για ένα καλύτερο 

μέλλον για το σχολείο, τους μαθητές και τα ενδιαφερόμενα μέλη. Επίσης είχαν την 

ικανότητα να ξεχωρίσουν την έννοια της διοίκησης – διεύθυνσης, από την έννοια της 

ηγεσίας, καθώς η διοίκηση μπορεί να συμβάλλει μόνο στην κάλυψη των αναγκών και 

αδυναμιών των εκπαιδευτικών μονάδων με την εφαρμογή των αρχών και λειτουργιών της. 

Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ενώ αντιλαμβάνονται τις παραπάνω έννοιες 
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και θα επιθυμούσαν να εργάζονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, στην ερώτηση πού εστιάζουν 

την προσοχή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η πλειοψηφία θέτει σε 

προτεραιότητα τα γραφειοκρατικά-διοικητικά τους καθήκοντα στα οποία αφιερώνουν τον 

περισσότερο χρόνο τους. Αφήνουν, λοιπόν, να εννοηθεί ότι περισσεύει ελάχιστος χρόνος 

για την καλλιέργεια της ομαδικότητας, της καλής συνεργασίας και του θετικού κλίματος, 

όπως επίσης για τον προγραμματισμό και υλοποίησης καινοτόμων δράσεων. 

Όσον αφορά τα παραπάνω πορίσματα, μία λογική εξήγηση προκύπτει από την 

παραδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των διευθυντών του δείγματος ότι δεν έχει 

επιμορφωθεί πάνω σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης μέσα από θεσμοθετημένες 

επιμορφωτικές διαδικασίες και κανείς από αυτούς δε διαθέτει τις τυπικές διοικητικές 

γνώσεις που απαιτεί ο ρόλος τους. Αν και κάποιοι από τους διευθυντές φέρουν 

μεταπτυχιακούς τίτλους ή είναι κάτοχοι και δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου, εντούτοις 

κανείς από αυτούς δεν έχει επιμορφωθεί και εκπαιδευτεί σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης 

και ηγεσίας στην εκπαίδευση, ώστε όχι μόνο να μπορεί να διαχωρίζει την έννοια της 

ηγεσίας από τη λειτουργία της διοίκησης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά να 

μπορεί να τις εφαρμόζει ταυτόχρονα και κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ιδιαίτερη έμφαση, στις ερωτήσεις του πρώτου άξονα δόθηκε στο θέμα της 

συνεργασίας των διευθυντών των ΚΔΑΠ α) με τους διευθυντές των σχολείων στα οποία 

συστεγάζονται, β) με τους γονείς των μαθητών και γ) με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

των δομών αυτών. Αποτελεί άλλωστε σύμφωνα με τον Σαϊτη, (2000: 239), όπως 

προαναφέρθηκε μία από τις ηγετικές ικανότητες, η οποία εμπεριέχει τη γνώση και την 

ικανότητα χειρισμού της ψυχολογικής κατάστασης των ατόμων και των ομάδων, την 

αντικειμενικότητα, την ανεκτικότητα και την καλή διάθεση, την ικανότητα επικοινωνίας, 

την ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα γενικά 

καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών σχολείων ένα από αυτά είναι να 

συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων. Με εξαίρεση τους σχολικούς συμβούλους, το ίδιο ισχύει και για 

τους διευθυντές των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. 

Από τις απαντήσεις τους, σε γενικές γραμμές συμπεραίνουμε ότι οι διευθυντές των 

δομών αυτών επιδιώκουν την επικοινωνία και τη συνεργασία με τις παραπάνω ομάδες 

ανθρώπων, η οποία κυμαίνεται σε καλά επίπεδα και η οποία αποδεικνύεται επιθυμητή και 
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αναγκαία αμφίδρομα. Πιο συγκεκριμένα, με τους γονείς των μαθητών η καλή συνεργασία 

προκύπτει από την εμπιστοσύνη που τους εμπνέει όλο το περιβάλλον των δομών αυτών, 

δηλαδή το ανθρώπινο στοιχείο, ο συγκεκριμένος χώρος που χρησιμοποιούν οι μαθητές, η 

υλικοτεχνική υποδομή και τέλος οι στόχοι του προγράμματος. Επίσης οι περισσότεροι 

αυτόματα κάνουν μια σύγκριση του ΚΔΑΠ με το σχολείο και η πλειοψηφία παραδέχεται 

ότι αυτές οι δομές είναι πιο φιλικές, πιο οικείες και νιώθουν πιο άνετα να συζητήσουν με 

τους διδάσκοντες θέματα που αφορούν τα παιδιά τους και οι οποίοι έχουν τη διάθεση να 

συνεργαστούν μαζί τους για την επίλυσή τους.

Στο ίδιο θετικό πλαίσιο κυμαίνεται η συνεργασία του διευθυντή με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του ΚΔΑΠ. Όπως αποδεικνύεται από τις απαντήσεις η 

πλειοψηφία των διευθυντών έχουν διάθεση για επίλυση προβλημάτων, διαφωνιών και 

προστριβών. Δεν κάνουν κατάχρηση της θέσης τους για να επιβληθούν, αντίθετα είναι 

άνθρωποι που δείχνουν κατανόηση, σεβασμό, δημιουργούν θετικό κλίμα συνεργασίας, 

είναι έμπιστοι και υποστηρίζουν τους συνεργάτες τους. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν και 

οι Πασιαρδής & Πασιαρδή (2000, σελ. 25-26), ότι η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος σε 

μία σχολική μονάδα εξαρτάται, κυρίως, από το διευθυντή της, ο οποίος, σε συνεργασία με 

τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη, επιδιώκει να αναπτύξει το θετικό εκείνο κλίμα, όπου ο 

παράγοντας της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της οργάνωσης του σχολείου είναι 

απαραίτητο να συνυπάρχουν. Επικρατεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας 

μεταξύ του προσωπικού και μεταξύ του προσωπικού και του διευθυντή για να πετύχουν 

τους διακηρυγμένους στόχους τους 

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα συσχετίζουν την καλή συνεργασία με το 

επιτυχημένο αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. 

Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός ηγέτη διευθυντή, τα οποία εντοπίζει και ο Yukl 

(2009: 241-269) στα τέσσερα γνωρίσματα των επιτυχημένων ηγετών. Σαν πρώτο γνώρισμα 

αναφέρει τις ικανότητες διαχείρισης της προσοχής οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα 

του ηγέτη να συνθέτει ένα όραμα, να επικοινωνεί τους στόχους και την κατεύθυνση ώστε 

να υποκινεί τους οπαδούς. Δεύτερο γνώρισμα αναφέρει τις ικανότητες διαχείρισης του 

νοήματος όπου ως νόημα νοείται ο επιδέξιος χειρισμός της επικοινωνίας και του 

οργανωσιακού συμβολισμού. Ως τρίτο γνώρισμα, τις ικανότητες ανάπτυξης της 

εμπιστοσύνης οι οποίες αφορούν τις ενέργειες του ηγέτη για τη δημιουργία ενός κλίματος 

εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτόν και τους υφισταμένους του. Και τέταρτο γνώρισμα 

αναφέρει τον αυτοέλεγχο που διαθέτει ο ηγέτης ο οποίος είναι καθοριστικός για το 
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χειρισμό των προβληματικών καταστάσεων και των προκλήσεων. Δυστυχώς όμως, 

κανένας από τους διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έχει όλα αυτά τα 

χαρισματικά γνωρίσματα έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ηγέτης διευθυντής ίσως λόγω της 

έλλειψης επιμόρφωσης σε θέματα οργάνωσης και ηγεσίας αλλά και λόγω του αυστηρά 

γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης που υιοθετούν. 

Στον δεύτερο ερευνητικό άξονα θα γίνει προσπάθεια να αναφερθούμε στις απόψεις 

των διευθυντών σε σχέση με τα προβλήματα και τις ελλείψεις στη λειτουργία των κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης. Συνοπτικά το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για 

παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι 

δομές που προϋπήρχαν της ίδρυσης του ολοήμερου σχολείου και μάλιστα με πρωτοβουλία 

του Υπουργείου Παιδείας για κάποια χρόνια. Στη συνέχεια με απόφαση του Υπουργείου 

Παιδείας μετατράπηκαν σε διάφορους τύπους Ολοήμερου Σχολείου οι οποίοι 

περιγράφονται αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο. Παράλληλα με τη λειτουργία του 

ολοήμερου επαναλειτούργησαν τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης από το 2007 έως 

σήμερα. Αυτή τη φορά όμως το καθεστώς λειτουργίας τους και η χρηματοδότηση 

πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια δράσεων 

Κοινωνικής Πολιτικής. Βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις οι στόχοι αυτού του 

προγράμματος είναι οι ίδιοι, παιδαγωγικοί και κοινωνικοί με έμφαση στις κοινωνικές 

ανάγκες χωρίς να λείπει όμως η παιδαγωγική διάσταση που αποσκοπεί στην ελεύθερη 

έκφραση και δημιουργία των παιδιών μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες. 

Σήμερα λοιπόν, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης δεν είναι απλά ένα 

ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή μία πρόσκαιρη πολιτική των ΟΤΑ. Με το 

πέρας των χρόνων και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, πλέον έχουν οργανωθεί σωστά, 

έχουν στελεχωθεί επαρκώς, εμπλουτίζονται διαρκώς με σύγχρονες δραστηριότητες με 

αποτέλεσμα να έχουν γίνει θεσμός ο οποίος έχει διεισδύσει στη ζωή και στην 

καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους. Αυτό αποδεικνύεται από την 

συνεχή αύξηση εισροής μαθητών σε αυτές τις δομές και επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά 

στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κατά την τριετία 2016 – 2018 στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 21. Καταγραφή παιδιών που λαμβάνουν voucher την τριετία 2016-2018

ΕΤΗ 2016 2017 2018

Παιδιά που 

λαμβάνουν voucher

Πανελλαδικά

23.975 31.125 36.964

23% αύξηση 16% αύξηση

Δυστυχώς, όμως δεν απουσιάζουν τα προβλήματα και οι ελλείψεις από τη 

λειτουργία αυτού του θεσμού. Ένα μεγάλο αγκάθι αποτελεί η ταυτόχρονη λειτουργία του 

ολοήμερου και του ΚΔΑΠ στον ίδιο χώρο, στο ίδιο σχολείο για τις πρώτες ώρες και 

συγκεκριμένα από τις δύο το μεσημέρι έως τις τέσσερις και μισή. Αυτό συνεπάγεται το 

«πάγωμα» των δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ κατά τις ώρες αυτές και την έναρξη τους 

αργότερα. Αυτές οι ώρες όμως είναι οι καταλληλότερες για να διαβάσουν τα παιδιά τα 

μαθήματά τους, να μπορούν να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν καινούρια πράγματα και 

τις επόμενες ώρες να χαλαρώσουν με πιο ελεύθερες και ευχάριστα δημιουργικές 

δραστηριότητες. Επίσης, άλλο ένα αρνητικό στοιχείο που προκύπτει από τη συστέγαση με 

το σχολικό χώρο και την αυστηρή διαχείρισή του από τους διευθυντές είναι ότι δεν 

επιτρέπεται να γίνει καμία αλλαγή ή παρέμβαση στους χώρους αυτούς (στις αίθουσες 

διδασκαλίας, μουσικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ότι διαθέτει το κάθε σχολείο) ώστε 

να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες αλλά και οι αισθητικές παρεμβάσεις στους 

χώρους αυτούς του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών των ΚΔΑΠ. Αυτό είναι 

ακόμα ένα εμπόδιο στο έργο των εκπαιδευτικών καθώς όπως διαπιστώνει η Weinstein

(1997), η δυνατότητα του μαθητή να παρεμβαίνει δημιουργικά στην διακόσμηση και στην 

διαμόρφωση της τάξης συνδέεται με σημαντικούς παράγοντες της κοινωνικής και 

συναισθηματικής του ανάπτυξης όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση, το αίσθημα 

ασφάλειας και η ικανότητα αυτοελέγχου. Γι’ αυτό πρέπει τα παιδιά να έχουν την 

δυνατότητα να εκφράζονται στο χώρο τους ώστε να τον προσαρμόζουν και να τον 

προσωποποιούν (personalization). Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω ατομικών ή ομαδικών 

χειροτεχνιών, κατασκευών, οδηγιών και γενικότερα εκπαιδευτικού υλικού ενέργειες οι 

οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων όπως η ανάληψη πρωτοβουλίας, 

η φαντασία και η δημιουργικότητα (Γερμανός, 2002), όπου αποτελούν και τους 

βασικότερους παιδαγωγικούς στόχους των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης.
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Από τη μία πλευρά βέβαια, η στάση των διευθυντών είναι απόλυτα κατανοητή 

καθώς πίσω τους έχουν το Υπουργείο Παιδείας, έναν φορέα που είναι δαιδαλώδης με 

αυστηρή νομοθεσία, υποχρεώσεις, ευθύνες ακόμα και ως προς τη χρήση των σχολικών 

κτιρίων. Από την άλλη όμως, οφείλουν να γίνουν πιο διαλλακτικοί, να αφουγκραστούν τις 

ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών των ΚΔΑΠ και να αποδεχτούν τις αλλαγές 

που προκύπτουν από αυτή τη νέα συνεργασία και συνύπαρξη. Πράγματι, αρκετοί 

διευθυντές φαίνεται να έχουν αποδεχτεί αυτή την καινούρια κατάσταση καθώς έχουν 

αντιληφθεί το ρόλο και την αξία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης στη ζωή των 

μαθητών. 

Σε ό,τι αφορά, τώρα τη συμβολή του Δήμου στην ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος, φαίνεται ότι είναι μία δραστηριότητα την οποία υποστηρίζει επαρκώς σε 

υλικοτεχνική υποδομή και σε ανθρώπινο δυναμικό και όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν δεν 

εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των δομών αυτών. Επίσης, είναι πρόθυμος να βοηθήσει 

ή να διαμεσολαβήσει για την ταχύτερη επίλυση γραφειοκρατικών εμποδίων. Επίσης, σε 

αντίθεση με το Υπουργείο Παιδείας που έχει την αποκλειστική και συγκεντρωτική ευθύνη 

για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και η μόνη υποχρέωση του σχολείου είναι 

απλά η ανάληψη υλοποίησης των αποφάσεων αυτών – τις ίδιες για όλα τα σχολεία της 

επικράτειας – ο Δήμος παρέχει περισσότερη αυτονομία και ευελιξία κινήσεων στους άμεσα 

εμπλεκόμενους δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, γονείς και τους τοπικούς φορείς. 

Επιπρόσθετα ο σχεδιασμός λειτουργίας των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης μπορεί 

να διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των 

ανθρώπων που κατοικούν εκεί. Αυτό όμως, που ενισχύει ακόμα περισσότερο το θεσμό των 

ΚΔΑΠ είναι ότι ο Δήμος δεν επιτρέπει απλά το άνοιγμα των δομών αυτών στην τοπική 

κοινωνία αλλά προτρέπει και καθιστά αναγκαία τη συνεργασία τους με τους τοπικούς 

φορείς εμπλουτίζοντας το επιμορφωτικό περιεχόμενο των δραστηριοτήτων τους. Βέβαια, 

για να χαρακτηριστεί η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού οργανισμού και τοπικής κοινωνίας 

αποτελεσματική, είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός να δημιουργεί ευκαιρίες για 

συμμετοχή της κοινωνίας στη ζωή του, αλλά και ο ίδιος να συμμετέχει στη ζωή της 

κοινωνίας. Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, αξιοποιεί τις δυνατότητες που του προσφέρει 

η τοπική κοινωνία, και, παράλληλα συμβάλλει στην αναβάθμιση της κοινωνίας αυτής 

(Αθανασούλα–Ρέππα, 1999α). Αναφορικά, τομείς δράσεις και συνεργασίας 

πραγματοποιούνται με αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, με Α.Ε.Ι., με τις 
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δημοτικές βιβλιοθήκες, με μη κερδοσκοπικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά, ανθρωπιστικά αλλά και με το σύλλογο γονέων του σχολείου. 

Όσον αφορά τον τρίτο άξονα και τις αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με τη 

συμβολή των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης στο εκπαιδευτικό σύστημα τα 

μηνύματα που λάβαμε είναι θετικά και εκφράζουν τους επιδιωκόμενους εκπαιδευτικούς 

στόχους του προγράμματος. Επίσης, από τις απαντήσεις συμπεραίνεται ότι τα ΚΔΑΠ 

έχουν υιοθετήσει τους στόχους του ολοήμερου σχολείου και ανταποκρίνονται σε αυτούς με 

μεγάλη επιτυχία. Οι μαθητές είναι πολύ ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων των δομών αυτών, ειδικά από τη βοήθεια στη σχολική μελέτη και τα 

τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Τα οφέλη από τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτά 

τα τμήματα είναι εμφανέστερα σε παιδιά που προέρχονται από ένα μη μορφωσιογόνο 

περιβάλλον, καθώς οι οικογένειές τους δεν έχουν το ανάλογο μορφωτικό επίπεδο για να τα 

ενισχύσουν ή το ανάλογο οικονομικό επίπεδο για να πληρώσουν για εξωσχολικές 

δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήρια). Επομένως, τα ΚΔΑΠ προσφέρουν τη δυνατότητα 

στους μαθητές να ολοκληρώσουν τα σχολικά τους μαθήματα σε ένα άνετο φιλικό 

περιβάλλον και παράλληλα την ευκαιρία να ενασχοληθούν με εναλλακτικές και καινοτόμες 

δραστηριότητες. Αυτό συνεπάγεται ότι καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας 

και συγχρόνως επιτελούν έναν αντισταθμιστικό ρόλο για τους πιο αδύναμους μαθητές. 

Ειδικότερα η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει 

επηρεάσει κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας όχι μόνο με οικονομικές αλλά και 

κοινωνικές συνέπειες. Αυτή η κατάσταση έχει πλήξει και την εκπαίδευση, ειδικότερα δε, 

τον μαθητικό πληθυσμό άλλοτε με ηπιότερη και άλλοτε με πιο έντονη μορφή όπως 

επιβεβαιώνουν σε έρευνα οι  Αυγητιδού κ.α. (2016). Καθώς μεγάλο ποσοστό του

πληθυσμού ζει στα όρια της φτώχειας, μη μπορώντας να καλύψει βασικές βιοποριστικές

ανάγκες, τα παιδιά επηρεάζονται πιο έντονα από αυτές τις καταστάσεις. Αναμενόμενο 

λοιπόν, είναι να μειωθεί και η εξωσχολική βοήθεια που ίσως προσφερόταν στο παρελθόν 

προς τους μαθητές αυτούς για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων του σχολείου, ένα 

γεγονός που οδηγεί με τη σειρά του στην πτώση των επιδόσεων η οποία δεν σχετίζεται με 

το νοητικό υπόβαθρο των μαθητών αλλά εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσής τους 

(Ζιωντάκη, 2014).

Επίσης, άλλο ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τη δημόσια εκπαίδευση 

είναι η αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών παιδιών σε σχέση με αυτόν των ημεδαπών 

λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης μεταναστευτικής εισροής των τελευταίων ετών και λόγω 
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της υπογεννητικότητας που μαστίζει την Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν έντονες 

μαθησιακές δυσκολίες κυρίως λόγω του μικρού βαθμού επίτευξης επάρκειας της ελληνικής 

γλώσσας καθώς δεν είναι η μητρική τους την οποία δεν χρησιμοποιούν ούτε με τους γονείς 

τους στο σπίτι. Φυσικά, τα παιδιά αυτά σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

επειδή αδυνατούν νοητικά αλλά αναπόφευκτα θα παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση. 

Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν βασικούς παράγοντες ανισότητας στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό το κενό μπορούν να το γεμίσουν τα κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης τα οποία διαθέτουν και τα μέσα αλλά και το χρόνο για να καλύψουν τα 

μαθησιακά κενά των παιδιών αυτών. Σε ένα πιο χαλαρό και ήρεμο περιβάλλον, τα παιδιά 

μπορούν να εκφράσουν τις απορίες τους, να αποδεχτούν τα κενά που έχουν σε κάποια 

μαθήματα και να προσπαθήσουν με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών να τα εξαλείψουν.

Έτσι, βελτιώνεται το γνωστικό επίπεδο των παιδιών διευκολύνοντας το έργο των 

δασκάλων στο σχολείο.

Επίσης, άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα των δομών αυτών είναι ότι έχουν την 

αυτονομία να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων με αντικείμενα που 

ενισχύουν τα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά των παιδιών που κατοικούν στην εκάστοτε 

περιοχή. Για παράδειγμα σε κάποια ΚΔΑΠ υλοποιούνται μαθήματα ρωσικής γλώσσας  και 

με αυτό τον τρόπο αξιοποιείται το μορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι μαθητές από την 

οικογένειά τους ή τη χώρα προέλευσής τους. Συνεπώς, ενισχύεται το εκπαιδευτικό 

σύστημα το οποίο με την ακαμψία του περιεχομένου σπουδών και μαθημάτων οδηγούσε 

τους μετανάστες, παλιννοστούντες, αλλοδαπούς μαθητές σε αποξένωση και αρνητική 

στάση έναντι του σχολείου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1999, σελ. 4).

Τέλος, στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη ρομποτική που αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα δημοφιλής και η οποία λείπει από τις σχολικές δραστηριότητες. Στα ίδια επίπεδα 

ζήτησης και προτίμησης είναι και τα τμήματα εκμάθησης μουσικών οργάνων και θεωρίας 

της μουσικής όπου η συμμετοχή είναι επίσης δωρεάν και απαλλάσσει τους γονείς από ένα 

μεγάλο οικονομικό έξοδο και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες 

μάθησης.  

Βέβαια, όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν τόσο αποτελεσματικά και επιτυχώς χωρίς τη 

συμβολή των εκπαιδευτικών που επανδρώνουν επαρκώς τα κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης. Όλο το προσωπικό των ΚΔΑΠ είναι εκπαιδευτικοί πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης – το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη του 
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προσωπικού από το ίδιο το πρόγραμμα – με παιδαγωγική επάρκεια. Είναι αναμενόμενο 

λοιπόν, να είναι επαγγελματικά ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι από την εργασιακή 

τους σχέση με το χώρο των ΚΔΑΠ. Κυρίως είναι ικανοποιημένοι από «ενδογενείς 

παράγοντες», όπως το περιεχόμενο του επαγγέλματος, το θετικό κλίμα συνεργασίας με 

τους συναδέλφους, τους γονείς, τα παιδιά, την διδακτική εμπειρία που αποκτούν, όχι όμως 

από τη σχέση εργασίας και τη δυνατότητα ανέλιξης. Όσον αφορά τη σχέση εργασίας 

εννοείται το είδος της σύμβασης με το φορέα καθώς πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου και σε κάποιες περιπτώσεις μερικής απασχόλησης οι οποίες λήγουν το 2020. 

Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί των ΚΔΑΠ δεν αφήνουν το αίσθημα ανασφάλειας και 

αβεβαιότητας να επηρεάσει την ποιότητα της επαγγελματικής τους ζωής αλλά συνεχίζουν 

το έργο τους με όρεξη και διάθεση που την αντλούν από την ενασχόλησή τους με τα 

παιδιά. 

6.2. Προτάσεις – Συζήτηση 

Καθώς, στην προηγούμενη ενότητα συζητήθηκαν οι απόψεις αναφορικά με τη συμβολή 

των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, επισημάνθηκαν τα 

προβλήματα και οι ελλείψεις στη λειτουργία τους καθώς επίσης κατά πόσο οι διευθυντές 

είναι προικισμένοι με τις απαραίτητες ηγετικές ικανότητες που δικαιολογούν τη θέση και 

το ρόλο τους, σε αυτή την ενότητα θα γίνει αναφορά στους τρόπους βελτίωσης, οργάνωσης 

και λειτουργίας των δομών αυτών. Κρίθηκε λοιπόν, σκόπιμο στον τέταρτο ερευνητικό 

άξονα να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να μας διατυπώσουν τις σκέψεις και τις 

προτάσεις τους σε σχέση με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των ΚΔΑΠ στο σύγχρονο 

δημόσιο σχολείο. 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κατά κοινή ομολογία όλων των 

ερωτώμενων αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές και απαραίτητες κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, με πρωτοβουλία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Ο συγκεκριμένος θεσμός έχει καινοτόμο χαρακτήρα και απευθύνεται σε 

πολλούς μαθητές ανεξάρτητα από κοινωνική, οικονομική ή πολιτιστική προέλευση. Η 

αναγκαιότητα συνέχισης και ενδυνάμωσης του θεσμού αυτού σε κοινωνικό επίπεδο 

έγκειται στην αλλαγή της δομής της οικογένειας όπου εργάζονται τόσο οι άνδρες όσο και 

οι γυναίκες αλλά και στην απουσία των παππούδων από το σπίτι για να φροντίζουν τα 
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παιδιά. Επίσης, προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση των άνεργων 

γυναικών απαγκιστρώνοντας αυτές για κάποιες ώρες από την αποκλειστική φροντίδα των 

παιδιών. Η ύπαρξη των δομών αυτών λύνουν το πρόβλημα φύλαξης και προσοχής των 

παιδιών και των εργαζομένων και των άνεργων γονέων καθώς έχει εκτεταμένο ωράριο και 

προβλέπει ακόμα και το ωράριο καταστημάτων. 

Άλλο ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θεωρείται ότι διαχειρίζεται αυτός ο θεσμός

είναι η μείωση και εξάλειψη των ανισοτήτων. Καταπολεμά την ανισότητα ως προς τις 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε βάρος των μαθητών που προέρχονται από κατώτερα κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες των δομών δεν έχει καμία 

οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς (καθώς η επιλογή των ωφελούμενων μητέρων 

γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια). Επίσης ενισχύει τους μαθητές των οποίων οι γονείς 

δυσκολεύονται να παρέχουν βοήθεια στις σχολικές εργασίες  λόγω της έλλειψης χρόνου ή

γνώσεων. 

Επιπλέον, από τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ, - οι 

οποίες εκτός από επιμορφωτικό έχουν και ψυχαγωγικό ρόλο - και από την αυτονομία που

έχουν οι δομές αυτές ως προς την επιλογή των αντικειμένων των δραστηριοτήτων,

μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τους μαθητές που 

προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα και 

έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα και εθνικότητα. Τέλος στα ΚΔΑΠ, καλλιεργείται η 

ελεύθερη έκφραση και δημιουργία, η αυτενέργεια, η λήψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη 

δημιουργικής σκέψης. 

Σε παιδαγωγικό επίπεδο τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης έχουν εντάξει στο 

πρόγραμμά τους νέα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες όπου στους μαθητές 

δίνεται η δυνατότητα να διαλέξουν αυτά που τους αρέσουν και έχουν κλίση, έτσι ώστε να 

αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που τους ενδιαφέρουν. Επίσης, δίνεται 

έμφαση όχι μόνο στη γνώση αλλά και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από την 

εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων. Μέσα από ομαδικές δράσεις αναπτύσσουν την 

προσωπικότητα και τον χαρακτήρα τους, μαθαίνουν να αποδέχονται τους άλλους, να 

συνεργάζονται μαζί τους και να δείχνουν υπευθυνότητα. Η μέθοδος διδασκαλίας στις 

δομές αυτές έχουν πιο συμμετοχικό χαρακτήρα και προωθούν τις εργασίες σε ομάδες. 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί εποπτεύουν και καθοδηγούν με κατάλληλο και αποτελεσματικό 

τρόπο τους μαθητές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σχολικών 

υποχρεώσεών τους. Ουσιαστικά αντικαθιστούν τους γονείς που είχαν αυτή την ευθύνη κι 
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έτσι τους απαλλάσσει από ένα επιπρόσθετο βάρος, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέλος η λειτουργία των ΚΔΑΠ κατάφερε να μειώσει την 

παραπαιδεία και να ενισχύσει τους μαθητές που προέρχονται από τα χαμηλά κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα. Τέλος, συμβάλει στο πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας που 

βιώνουν κάποιοι μαθητές έτσι ώστε να μειωθούν αργότερα τα επίπεδα της σχολικής 

διαρροής. 

Διαβάζοντας τα παραπάνω, θα μπορούσε κάποιος να συσχετίσει τον σχεδιασμό και 

τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης με τους στόχους του 

ολοήμερου σχολείου, μίας δομής θεσμοθετημένης με νόμους και κανόνες από το 

Υπουργείο Παιδείας και να αναγνωρίσει τις ομοιότητες. Εύλογα λοιπόν, θα μπορούσε να 

αναρωτηθεί κανείς τους λόγους ύπαρξης και των δύο, εφόσον έχουν την ίδια φιλοσοφία 

και απευθύνονται στους ίδιους μαθητές. Παρακάτω γίνεται προσπάθεια αιτιολόγησης 

αυτής της διαπίστωσης. 

Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου με όλες τις μορφές και τους τύπους  που έχουν 

υπάρξει μέχρι τώρα, παρουσιάζει αρκετές δυσλειτουργίες που προκύπτουν κυρίως από την 

έλλειψη οικονομικών πόρων. Καταρχήν με τη μορφή που έχει σήμερα ως Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερου, η εγγραφή των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι προαιρετική και 

δύναται μόνο σε αυτούς των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς ή είναι άνεργοι καθώς 

και σε αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Επίσης μειώθηκε ο χρόνος για 

την προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων όπως και τα ειδικά μαθήματα. Επίσης, 

παρατηρούνται ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής. Όλα τα 

παραπάνω αποτέλεσαν τις αιτίες που οδήγησαν τους γονείς να απαξιώσουν το θεσμό του 

ολοήμερου και να ψάξουν να βρουν άλλες δομές φιλοξενίας των παιδιών τους. Συνεπώς, 

αυτά τα κενά και τις ελλείψεις φρόντισε να καλύψει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

χρησιμοποιώντας τις σχολικές εγκαταστάσεις και να δημιουργήσει, κατόπιν ενδελεχούς 

σχεδιασμού, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής. 

Οι περισσότεροι από τους διευθυντές των ΚΔΑΠ που συμμετείχαν στην έρευνα 

επιβεβαιώνουν ότι θα μπορούσαν οι δομές αυτές να ενσωματωθούν στο σύγχρονο σχολείο 

και να αντικαταστήσουν το ολοήμερο με τη μορφή που έχει σήμερα, καθώς έχουν 

καλύτερη οργάνωση, πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επαρκής 

στελέχωση. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει καθοδήγηση και έλεγχος από το 
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Υπουργείο Παιδείας το οποίο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εκπαιδευτική διάσταση 

των δομών αυτών, προς όφελος πάντα των μαθητών. 

Επίσης, οι διευθυντές των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη εξοικείωση σε θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς από τους διευθυντές των 

σχολείων. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουν περισσότερη αυτονομία και ευελιξία στο άνοιγμα 

και την συνεύρεση των παιδιών των ΚΔΑΠ με τοπικούς συλλόγους ή φορείς και σίγουρα 

λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες γιο το σκοπό αυτό. Επίσης, εκτός από το 

Υπουργείο Παιδείας οι διευθυντές πρότειναν συνεργασίες και με άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και οργανισμούς οι οποίοι θα αναδείκνυαν περισσότερο το παιδαγωγικό και 

κοινωνικό έργο των δομών αυτών όπως για παράδειγμα τη συμβολή μεταπτυχιακών / 

διδακτορικών φοιτητών και καθηγητών Πανεπιστημίου στην επιμόρφωση του διδακτικού 

προσωπικού. Ακόμα, συνεργασία με κέντρα πιστοποίησης ξένων γλωσσών και 

πληροφορικής καθώς και συμμετοχή σε διαγωνισμούς Ρομποτικής. Στη συνέχεια, για πιο 

ολοκληρωμένη κοινωνική επιμόρφωση κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει συνεργασία με 

«Φορείς Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης» οι οποίοι θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν

σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους μαθητές, όπως 

επίσης ομιλίες ή συνεδρίες από ομάδες ψυχοκοινωνικών επιστημόνων οι οποίοι θα 

αναπτύσσουν προγράμματα και δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας για παιδιά και για 

γονείς, τους οποίους θα ενημερώνουν σχετικά με τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών, τις 

ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες της κάθε ηλικίας και θα ενισχύουν την ικανότητα 

των γονέων να στηρίζουν τα παιδιά τους στις δύσκολες στιγμές. Τέλος, να επισκέπτονται 

τις δομές εθελοντικές ομάδες που θα ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα 

περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, διατροφής. Όσον αφορά τη συνεργασία με «Φορείς Τοπικής 

Κοινωνίας» επειδή είναι κάτι που ήδη υπάρχει σε κάποια ΚΔΑΠ στα πλαίσια λειτουργίας 

τους και συγκεκριμένα με αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, με τα 

δημοτικά θέατρα και κινηματογράφους, θα μπορούσαν να προστεθούν κι άλλα τμήματα ή 

διευθύνσεις του δήμου όπως το τμήμα περιβάλλοντος, το τμήμα αθλητισμού, την 

διεύθυνση πολιτισμού, τα δημοτικά ωδεία κ.α. 

Τέλος, σημαντικός παράγοντας και κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση της 

οργάνωσης και λειτουργίας των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης όπως και για κάθε 

σχολική μονάδα είναι ο διευθυντής. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Ιορδανίδης (2006, 

σελ. 90-97) ότι ο αποτελεσματικός ηγέτης-διευθυντής πρέπει να υπερβεί το 

γραφειοκρατικό συγκεντρωτικό σύστημα που πολλές φορές περιχαρακώνει τη θέση του 
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στην τυπική διεκπεραίωση εγγράφων και τον απομακρύνει από την ποιοτική αναβάθμιση 

της σχολικής μονάδας με την εισαγωγή καινοτομιών, έτσι και στους διευθυντές των ΚΔΑΠ 

κρίνεται αναγκαία η διεύρυνση του ρόλου τους. Το σύγχρονο σχολείο δεν έχει ανάγκη από 

ακόμα μία δομή με διεκπεραιωτική ηγεσία όπου ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί 

στοχεύουν στην εκπλήρωση στόχων σύμφωνα με τη διοικητική οργάνωση μέσα σε ένα 

κανονιστικό πλαίσιο (Sergiovanni, 1990) αλλά αντίθετα από μία δομή με 

μετασχηματιστική ηγεσία όπου διευθυντής και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται ως φίλοι και 

καθοδηγητές για την εκπλήρωση κοινών υψηλών στόχων, απαλλαγμένοι από προσωπικά 

συμφέροντα στην οποία ευνοείται η εισαγωγή καινοτομιών και η συνεργασία με την 

τοπική κοινωνία (Πασιαρδής, 2004 : 76. Sergiovanni, 1990 : 39-40).

Ως τρόπους αυτοβελτίωσης οι ίδιοι οι διευθυντές πρότειναν την ανάληψη 

πρωτοβουλιών τις οποίες θα υλοποιούσαν σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης, θα πρέπει να σχεδιάζεται ετήσιος προγραμματισμός στην αρχή 

κάθε σχολικής χρονιάς με καθορισμένους στόχους έτσι ώστε να μπορούν να τους ελέγχουν 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς με καταμερισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Επίσης, 

κρίνεται αναγκαία η καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους, ώστε να μην αναλώνονται μόνο 

στις γραφειοκρατικές τους υποχρεώσεις, αλλά να έχουν χρόνο για συζήτηση και 

ανταλλαγή ιδεών με τους συναδέλφους και για προσωπική συμμετοχή σε καινοτόμες 

δράσεις. Επιπλέον, απαραίτητη θεωρείται η επιμόρφωση των διευθυντών αλλά και όλων 

των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό 

αντικείμενο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αρκετά από τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία 

του μετασχηματιστή ηγέτη διευθυντή ως προς την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και 

δράσεων δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες εργασίας, με υψηλές προσδοκίες, 

συνεργατική κουλτούρα, θετικό κλίμα επικοινωνίας κι εμπιστοσύνης, προκειμένου να 

κερδίσει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις καινοτόμες δράσεις. Αναγνωρίζει 

και ανατροφοδοτεί τους εκπαιδευτικούς. Επιθυμεί το άνοιγμα προς τα υπόλοιπα μέλη της 

σχολικής κοινότητας, κατέχει μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων και διάχυσης της 

καινοτομίας (Fullan, 2002, Πασιαρδής 2004 : 178-179, Ιορδανίδης, 2006 : 93). Επίσης, 

επιδιώκει την συνεχή προσωπική κατάρτιση και ενθαρρύνει την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, παρακινώντας παράλληλα τη συμμετοχή τους σε καινοτόμα προγράμματα, 

που υλοποιούνται στο σχολείο (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008. Hoyle, 1985, όπ. αναφ. στο 

Μπελαδάκης, 2010:110. Μαυρογιώργος, 2008 : 152-153).
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Εν κατακλείδι, για την επίτευξη της αποτελεσματικής οργάνωσης των κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών αυτών, όπως και 

κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, απαραίτητα εφόδια σε αυτό το δημιουργικό «ταξίδι» είναι 

ο στόχος της συνεχούς βελτίωσης, η οργανωμένη συλλογική προσπάθεια και η ύπαρξη 

ενός ηγέτη που θα κατευθύνει τις παραπάνω διαδικασίες. Από τη στιγμή λοιπόν, που 

εξασφαλιστούν αυτές οι προϋποθέσεις ως προς την οργάνωση και διοίκηση – ηγεσία των 

δομών αυτών αλλά και ως προς το κοινωνικο-εκπαιδευτικό περιεχόμενό τους, το μόνο που 

μένει είναι η σύζευξη του Υπουργείου Παιδείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την 

ενσωμάτωση των δομών αυτών στο Σύγχρονο Σχολείο. Από αυτή τη συνεργασία είναι 

βέβαιο ότι θα γεννηθεί ένα νέο Σύγχρονο Σχολείο φτιαγμένο με αγάπη, ελεύθερη 

συνεργασία και απαλλαγμένο από ελλείψεις και αντιφάσεις του παρελθόντος. Ένα 

Σύγχρονο Σχολείο που θα καλύπτει πολύπλευρες διαστάσεις της αγωγής και εκπαίδευσης 

του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και την κοινωνικοποίηση 

και ψυχαγωγία του παιδιού, προσαρμοσμένο παράλληλα στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

στα πλαίσια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα: 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

της

ΝΙΝΕΤΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Α.Μ. ell17013)

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θεσσαλονίκη, 2019
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Ο οδηγός της συνέντευξης πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης της μεταπτυχιακής 

μου εργασίας με τίτλο ‘’Η κοινωνική πολιτική ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας του σύγχρονου 

σχολείου. Ο ρόλος του ηγέτη – διευθυντή στην αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).’’, η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου 

Μάθησης με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης έχουν στόχο 

να διερευνήσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς των Διευθυντών των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία των δομών αυτών και την 

δυνατότητα συνεργασίας τους με το δημόσιο δημοτικό σχολείο ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας 

τους σύγχρονου σχολείου. 

Ο οδηγός της συνέντευξης αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφονται τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων και στο δεύτερο μέρος ακολουθούν οι ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις είναι στο σύνολο δεκαέξι, τέσσερις για κάθε ερευνητικό άξονα. Η διάρκεια της 

συνέντευξης υπολογίζεται γύρω στα 20 έως 30 λεπτά. Η διαδικασία αυτή είναι εθελοντική και 

οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε έχετε δικαίωμα να διακόψετε ή να παύσετε εντελώς τη συνέντευξη 

εφόσον το επιθυμείτε.   

Παρακαλώ να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Η συμμετοχή σας είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στην έρευνα αυτή και θα διατηρηθεί η ανωνυμία σας. Σας διαβεβαιώνω ότι οι 

πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Για επιπλέον 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε και στην επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κυρία 

Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τηλέφωνο 

εργασίας 2310 891-360 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vcar@uom.edu.gr .

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα εξαχθούν αποτελέσματα, τα οποία, εφόσον το 

επιθυμείτε, θα σας γνωστοποιηθούν. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε για την 

πραγματοποίηση της συνέντευξης και την συμμετοχή σας στην έρευνα!

Με εκτίμηση,

Νινέττα Ευθυμίου

mailto:vcar@uom.edu.gr
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ΜΕΡΟΣ Α : ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β : ΑΞΟΝΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1ος Άξονας: Βασικές ηγετικές ικανότητες και συμπεριφορές στο χώρο του 

ΚΔΑΠ

5. Πώς αντιλαμβάνεστε τους όρους ηγέτης – ηγεσία και που θεωρείτε ότι 

εστιάζετε περισσότερο την προσοχή σας κατά την άσκηση των διευθυντικών 

καθηκόντων σας π.χ στις διοικητικές-γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, στην 

ομαδικότητα, στον έλεγχο, στην παρακίνηση, στις καινοτόμες δράσεις, στην 

δημιουργία οράματος, στην καλλιέργεια προσδοκιών, στην εποπτεία κ.τ.λ.; 

6. Υπάρχει συνεργασία α) με τον Διευθυντή του σχολείου και για ποια θέματα 

και β) με τους γονείς των μαθητών και πως πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν το 

ΚΔΑΠ;

7. Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

του ΚΔΑΠ; 

8. Έχετε επιμορφωθεί σε θέματα ηγεσίας, διοίκησης και λειτουργίας του 

ΚΔΑΠ; Αν ναι, είστε ικανοποιημένοι; 

2ος Άξονας: Απόψεις αναφορικά με προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία 

των ΚΔΑΠ

5. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία του θεσμού 

των ΚΔΑΠ; 

1. Φύλο

Γυναίκα Άνδρας

2. Ηλικία 

3. Σπουδές 

Βασικό πτυχίο Δεύτερο πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

4. Χρόνια προϋπηρεσίας στα ΚΔΑΠ ως Διευθυντής-ντρια
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6. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε κατά την εκτέλεση του έργου σας; 

7. Η έλλειψη αναλυτικών προγραμμάτων των δραστηριοτήτων δυσκολεύει το 

έργο των εκπαιδευτικών;

8. Εξασφαλίζει, κατά τη γνώμη σας, α) επαρκώς ο Δήμος τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και β) ποιοι άλλοι 

φορείς ή σύλλογοι έχουν στηρίξει το έργο σας ή έχουν συμβάλλει θετικά σε 

αυτό; 

3ος Άξονας: Αντιλήψεις σχετικά με τη συμβολή των ΚΔΑΠ στο εκπαιδευτικό 

σύστημα

1. Πώς αποτιμάτε την εμπειρία των μαθητών από την συμμετοχή τους στα 

ΚΔΑΠ; 

2. Πως αποτιμάτε την εμπειρία των διδασκόντων από την σχέση εργασίας με τα 

ΚΔΑΠ;

3. Οι ποικίλες δραστηριότητες των ΚΔΑΠ συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού συστήματος; 

4. Ποια ή ποιες από τις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ κρίνετε ότι ξεχωρίζουν και 

χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και υποστήριξη; 

4ος Άξονας: Προτάσεις βελτίωσης οργάνωσης των ΚΔΑΠ σε σχέση με τη  

δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο.

5. Πώς κρίνετε την υπάρχουσα λειτουργία του θεσμού των ΚΔΑΠ; 

6. Ποιες προτάσεις θα κάνατε στην Πολιτεία όσον αφορά την ενσωμάτωση των 

ΚΔΑΠ στο σύγχρονο σχολείο; 

7. Με ποιους άλλους φορείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, οι οποίοι θα 

επηρέαζαν αποτελεσματικά τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και θα αναδείκνυαν το 

παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο των δομών αυτών; 

8. Υπάρχει αναγκαιότητα διεύρυνσης του ρόλου σας και τι θα προτείνατε ως 

τρόπους αυτοβελτίωσης για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και δράσεων; 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής 

εκδοχής της Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο: 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του 

Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και 

δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή 

ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές 

αναφορές και μόνον.»

Υπογραφή: 


