
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

MBA EXECUTIVE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

στην εξειδίκευση των Εκπαιδευτικών Οργανισμών 
  
 

Καθηγητής: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ  ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ  
 
 
 
 
 

 

ΑΑπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΣΣχχοολλεείίοουυ  
 
 
 
 
 
 
 

Αδάμος Αναστασίου (ΜΣ 49/06)  
 
 

     
  

 
          ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 



   

   
   
   

2

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΕΕΣΣ 

  

Τις θερμές ευχαριστίες μου,  

στον επόπτη της εργασίας μου Αδαμάντιο Παπασταμάτη, Επίκουρο Καθηγητή στο 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την 

πολύτιμη συμβολή και καθοδήγησή του, 

στο προσωπικό της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την εξασφάλιση 

των απαραίτητων συγγραμμάτων και τέλος 

στη σύζυγό μου Δέσποινα για την υπομονή και την κατανόηση που επέδειξε καθ’ όλη 

τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου διατριβής.  

  

  

  

   
    



   

Πίνακας Περιεχομένων 

 

Πρόλογος  ..……………………………………...…………………………...…….…5 

   
   
   

3

ΕΕιισσααγγωωγγήή::  ΗΗ  έέννννοοιιαα  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς…….………………………………..………….7 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΔΔιιεευυθθυυννττήή …………………………..…...…...15 

      Αποτελεσματική Διεύθυνση Σχολείου  .…………………………...….……….. 15 

      Το Θεσμικό Πλαίσιο των Αρμοδιοτήτων του Διευθυντή του Σχολείου ….…...29 

      Ο Ρόλος του Διευθυντή στο Σύγχρονο Σχολείο ……………………...………...32 

      Ο Διευθυντής ως Εκπρόσωπος της Σχολικής Μονάδας ……..………………..36 

      Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Διοικητικός Οργανωτής ……………...………38 

      Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Οργανωτής – Συντονιστής Ενεργειών ..…...…43 

      Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Συντονιστής της Ομαδικής Δράσης …..…..…44 

      Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Εκπαιδευτής του Προσωπικού του ..…………46 

      Ο Διευθυντής του Σχολείου ως φορέας Αξιολόγησης του Έργου των  

         Εκπαιδευτικών ……………………………………..……………..…….…..…52 

      Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Ηγέτης …………………………..…..…………54 

      Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Διαμορφωτής Κατάλληλου Σχολικού  

         Κλίματος ……………………………………………………………...…..……62 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ    ΠΠααρροοχχήή  ΚΚιιννήήττρρωωνν …………………….………………...68 

      Η έννοια της παροχής κινήτρων στη σχολική κοινότητα ………..…………….68 

      Ο Διευθυντής ως Παράγοντας Διευθέτησης των Συγκρούσεων στο Σχολικό 

         Περιβάλλον ……………………………………………………….…...…..…...74 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττεερρηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττωωνν  

                                                                                      σσχχοολλιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν ………….…………………..…..….82 

   
    



   

      Πρόταση 1 : Αυτοδιοικούμενα Σχολεία ….………………………….……...…82 

      Πρόταση 2 : Αυτοαξιολογούμενα Σχολεία.………………………….…………88 

      Πρόταση 3 : Αποκεντρωτικό Σύστημα Διοίκησης ………………….…...……93 

      Πρόταση 4 : Εκχώρηση Περισσότερων Αρμοδιοτήτων και Εξουσίας ………98 

      Πρόταση 5 : Διορθωτικές Κινήσεις στην Εκπαίδευση – Καθήκοντα του  

                           Διευθυντή …………………………...…………………...…….…101 

   
   
   

4

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα …………………………………....………….….….……….…….106 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .………………………………………….……..……….…….…115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    



   

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσφέρει μία θεωρητική και πρακτική 

προσέγγιση στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και ειδικότερα να προβάλει τις 

ενέργειες και τους χειρισμούς εκείνους που θα καταστήσουν τόσο την οργάνωση όσο και τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας αποτελεσματική και αποδοτική. Σε πολλές περιπτώσεις, η 

θεωρία της σχολικής οργάνωσης εκλαμβάνεται ως εύκολη και απλή, όταν όμως το άτομο 

καλείται από τη θέση του διευθυντή του σχολείου να επιλύσει με επιτυχία δύσκολα 

προβλήματα, τότε η θεωρητική κατάρτιση κρίνεται μάλλον ανεπαρκής και έρχεται η γνώση 

και η εμπειρία να λειτουργήσει ως αρωγός στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.  

Τα διευθυντικά στελέχη αντιμετωπίζουν καθημερινά ποικίλα προβλήματα στην 

προσπάθειά τους να διοικήσουν επιτυχώς τις σχολικές μονάδες και για το λόγο αυτό 

απαιτείται μία πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εμβάθυνση στη γνώση της 

διοίκησης και της σχολικής οργάνωσης. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι στους σχολικούς 

οργανισμούς υπερισχύει ο ανθρώπινος παράγοντας, καθώς επίσης και ότι τα άτομα 

διαφέρουν κατά πολύ σε γνώσεις, εμπειρίες, ενδιαφέροντα και ανάγκες, μπορούμε να πούμε 

ότι η άσκηση εξουσίας στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο 

(Σαΐτης, 2007: 15).  

Με βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω γίνεται πλήρως κατανοητό ότι η διοίκηση των 

σχολικών μονάδων δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε επιστημονικά κριτήρια, αλλά είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιεί και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία, αφού αποτελεί ένα ζωντανό 

οργανισμό του οποίου η επιτυχία εξαρτάται από τις ενέργειες και την υποκίνηση των 

εργαζομένων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα διοικητικά στελέχη μίας οργάνωσης και 

ασφαλώς ο διευθυντής που μας ενδιαφέρει ειδικότερα, πρέπει να έχουν κατάρτιση στη 
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διοικητική επιστήμη. Ταυτόχρονα όμως, όπως ισχυρίζεται ο Barnard (1938: 290), πρέπει να 

διαθέτουν και τη «γνώση της συμπεριφοράς», πώς δηλαδή θα είναι σε θέση να παρέχουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η διοίκηση, λοιπόν, εκτός από επιστήμη είναι και ένα είδος 

τέχνης. Ασφαλώς βέβαια χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους και προσεγγίσεις αλλά την 

ίδια στιγμή μπορεί να θεωρηθεί τέχνη, αφού παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας και 

πρωτοβουλίας σε εκείνους που την ασκούν (Ζαβλανός, 2002: 25). 

Συνεπώς, σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση 

της έννοιας της αποτελεσματικής διεύθυνσης των σχολείων και να προσφέρει ιδέες για την 

αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά ο 

σύγχρονος διευθυντής μέσα από τον πολύπλοκο ρόλο του.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Ο σημερινός - σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να χαρακτηρίζεται απόλυτα ως άνθρωπος 

της πλήρους οργάνωσης και αποτελεσματικής διοίκησης. Αναμφίβολα, η παραπάνω 

διατύπωση κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη, επειδή το άτομο σήμερα είναι αναγκαίο να 

οργανώνει συστηματικά οποιαδήποτε πράξη και ενέργειά του με σκοπό να λειτουργεί 

αποτελεσματικά και αποδοτικά.  

Εύλογα στο σημείο αυτό προκύπτει το ζήτημα της προέλευσης της αναγκαιότητας 

αυτής. Από τη μία πλευρά βέβαια η αναγκαιότητα της οργάνωσης οφείλεται στο γεγονός ότι 

υπάρχει ανεπάρκεια των αγαθών και των υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες 

και από την άλλη είναι αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας των διάφορων τομέων του 

σύγχρονου πολιτισμού (Σαΐτης, 2005: 11). Για να μπορέσει αναμφισβήτητα το άτομο να 

οδηγηθεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να μπορεί να οργανώνει άρτια 

και ορθολογικά τις δικές του δυνάμεις και δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να το διακρίνει 

η ικανότητα και το ιδιαίτερο χάρισμα να εκμεταλλεύεται τη δύναμη της επιρροής του σε 

άλλα άτομα. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενεργεί ως αρχιτέκτονας και εμψυχωτής της συλλογικής 

προσπάθειας ανταποκρινόμενος στο συλλογικό πνεύμα που πρέπει να τον διακρίνει 

(Ματσαγγούρας, 2000: 178). Οι σημαντικότεροι συντελεστές για να περατωθούν οι στόχοι 

αυτοί με απόλυτη επιτυχία είναι η εργασία να οργανώνεται επιστημονικά και παράλληλα το 

άτομο να καλλιεργεί τις ιδιότητες της σύνθεσης και ανάλυσης που διαθέτει.  

Για να επιτύχει λοιπόν ένας δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός να φέρει σε πέρας τους 

αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς του, είναι απαραίτητο να διέπεται από ένα κατάλληλο 

σύστημα διοίκησης, αφού ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των δραστηριοτήτων του εξαρτάται 

απόλυτα από το διοικητικό του σύστημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η οργάνωση 
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και η λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς κρίνεται αναγκαία η προϋπόθεση να 

εφαρμόζονται πλήρως οι αρχές και οι μέθοδοι της διοίκησης για την αποτελεσματική 

λειτουργία τους (Ματσαγγούρας, 2000: 56). Σαφέστατα βέβαια, κανένας δεν αμφισβητεί την 

εκπαιδευτική και παιδαγωγική υπόσταση της σχολικής μονάδας η οποία αποτελεί τη 

σημαντικότερη λειτουργία μέσα στο χώρο της διδασκαλίας, ταυτόχρονα όμως, η οργανωμένη 

διοίκηση των σχολείων είναι ο παράγοντας εκείνος που εξασφαλίζει το πλαίσιο και τις 

συνθήκες για την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους. Στον τομέα που μας απασχολεί, η 

αναγκαιότητα της αποτελεσματικής διοίκησης προκύπτει κυρίως από τη γενικότερη αντίληψη 

ότι η παιδεία αποτελεί διαχρονικά το σπουδαιότερο παράγοντα της εθνικής ανάπτυξης και 

αποτελεί εφαλτήριο για μία πετυχημένη πορεία στο σύγχρονο πολιτισμό μας και το 

ευρωπαϊκό όραμα.  

Οι ορισμοί του ‘τι είναι διοίκηση’ είναι πάρα πολλοί και ποικίλοι και θα μπορούσαμε 

να ξοδέψουμε σελίδες ολόκληρες αφιερωμένες μόνο σε αυτό το ζήτημα. Στόχος μας, ωστόσο, 

δεν είναι να παραθέσουμε απλές φιλοσοφικές θεωρίες, αλλά να προσφέρουμε πρακτική 

καθοδήγηση, η οποία διέπει την αποτελεσματική διοίκηση. Προτού ξεκινήσουμε 

οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης, πρέπει σίγουρα να ξεκαθαρίσουμε ότι η διοίκηση δεν 

είναι απλά το να φέρουμε σε πέρας ένα προκαθορισμένο στόχο, ακολουθώντας 

συγκεκριμένες μεθόδους και ενέργειες. Η διοίκηση έχει μία πολύ πιο ευρεία μορφή και 

περιλαμβάνει: 

 Καθορισμό στόχων, σκοπών και κατευθυντήριων γραμμών.  

 Οργάνωση για το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος ή θα πραγματοποιηθεί η 

πρόοδος.  

 Οργάνωση των διαθέσιμων πηγών (άνθρωποι, χρόνος, υλικοί πόροι), έτσι 

ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
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 Έλεγχο της διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της πραγμάτωσης του 

σχεδίου. 

 Καθορισμό και βελτίωση των οργανωσιακών λειτουργιών. 

                            (Everard and Morris, 1996: 4).  

Ετυμολογικά ο όρος «διοίκηση» προέρχεται από το ρήμα ‘διοικώ’ που σημαίνει ότι 

φροντίζω και μεριμνώ με σκοπό την περάτωση ενός έργου. Η διοίκηση ορίζεται ως μία 

λειτουργική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ενέργειες: τον 

προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο (Bradie, 1967: 

9-12). Με βάση κάποιους άλλους επιστήμονες, όπως οι Georges, Ευθυμιάδου και Τσίτος  

(1998: 32), η διοίκηση εκλαμβάνεται ως η επίτευξη οργανωσιακών επιδιώξεων και στόχων 

με τη συνεργασία ή και την εποπτεία ατόμου ή ομάδων. Η διοίκηση δηλαδή, σημαίνει 

πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων μέσω της σωστής καθοδήγησης και υποκίνησης 

του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, η διοίκηση εκλαμβάνεται ως τρόπος εργασίας με άλλους 

και μέσω άλλων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού και των 

μελών του (Montana & Charnov, 1993: 19). 

 Θέλοντας τώρα να μεταφέρουμε τις παραπάνω σκέψεις στη διοίκηση ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι ενέργειες που 

πραγματοποιούνται, στοχεύουν στην εκπλήρωση των σκοπών της διδασκαλίας και της 

μάθησης και στο γεγονός ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέλη που εργάζονται στο χώρο αυτό 

οφείλουν να συνεισφέρουν τα μέγιστα για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών. Όπως 

αναφέρει η Πετρίδου (2005: 184-185), η διοίκηση, το μάνατζμεντ των εκπαιδευτικών 

μονάδων, δύναται να οριστεί ως η συνεχής και δυναμική διαδικασία του προγραμματισμού, 

της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων που 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική προσπάθεια, ώστε οι αποφάσεις, οι ενέργειες και τα 
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προϊόντα της γνώσης να είναι αποτελεσματικά. Σαφέστατα βέβαια, κυρίαρχο ρόλο στη 

διαδικασία αυτή παίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος με συνέπεια και 

υπευθυνότητα θα καθορίσει τους στόχους του σχολείου από κοινού με τους υπόλοιπους 

εμπλεκόμενους φορείς, θα εφαρμόσει το σχολικό πρόγραμμα και θα συνεργαστεί αρμονικά 

με το προσωπικό του. Οφείλει μάλιστα να προβαίνει σε πολλές ενέργειες που σχετίζονται με 

πολύπλοκες μαθησιακές και διδακτικές δραστηριότητες, οι οποίες πρέπει να οργανωθούν 

κατάλληλα, να σχεδιαστούν και να συντονιστούν υπεύθυνα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν 

οι εκπαιδευτικοί σκοποί του ιδρύματος.  

Σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η 

αποτελεσματική διεύθυνση μίας σχολικής μονάδας αποτελεί ένα σύστημα που στηρίζεται 

στην ορθολογική χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων. Πιο συγκεκριμένα 

αποβλέπει:  

♦ Στον ακριβή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων που εκφράζουν τη 

συνισταμένη των ατομικών στόχων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

♦ Στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών.  

♦ Στη δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, 

ώστε να προάγεται η ομαδική προσπάθεια μέσω του συντονισμού και της 

συνεργασίας όλων των ατομικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο συστηματικό και 

αποτελεσματικό. 

♦ Στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων για 

τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

♦ Στον προσδιορισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

οργανισμού μέσω της μέτρησης του παραχθέντος εκπαιδευτικού προϊόντος και 
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στον καθορισμό των αποκλίσεων μεταξύ προγραμματισθέντων και 

πραγματοποιηθέντων στόχων.  

♦ Στον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, σύμφωνα με τα νέα 

δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού, ώστε 

να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί 

(Σαΐτης, 2005: 30-31).  

Σε ό,τι αφορά λοιπόν στη σχολική διοίκηση, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της 

είναι να αναβαθμίσει τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης και για το λόγο αυτό 

όλες οι ενέργειες και οι δραστηριότητες του διευθυντικού στελέχους πρέπει να υιοθετούν 

αυτή την κατεύθυνση. Η εκπαίδευση αποτελεί στη σύγχρονη αναπτυσσόμενη Ελλάδα μία 

ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση και ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να σταθεί στο ύψος των 

περιστάσεων, αντιλαμβανόμενος το μερίδιο της συνεισφοράς που ίσως έχει στο πολύπλοκο 

έργο της εθνικής ανάπτυξης. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός πρέπει αρχικά η κεντρική 

εξουσία να αντιμετωπίσει το ρόλο της παιδείας και ως αναπτυξιακή επένδυση (ανθρώπινη, 

κοινωνική και οικονομική) και να προσαρμόσει ορθολογικά τα στοιχεία του εκπαιδευτικού 

συστήματος στα εκάστοτε περιβαλλοντικά δεδομένα (Tiburcio, 1996). Στη συνέχεια, ο 

διευθυντής του σχολείου πρέπει ταυτόχρονα να είναι και μάνατζερ, αφού οφείλει να κατέχει 

τις βασικές γνώσεις για να διοικεί και να συντονίζει τις δραστηριότητες μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Μέρος των δραστηριοτήτων του αποτελεί η στοχοθέτηση, η εφαρμογή 

στρατηγικών, η υλοποίηση προγραμμάτων και η διαχείριση των πόρων που διαθέτει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, για να επιτυγχάνονται έτσι οι βασικοί σκοποί του σχολείου. Στην 

περίπτωση αυτή μιλάμε για ένα υπεύθυνο, σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό 

διευθυντικό στέλεχος, που θα ανταποκριθεί με πλήρη επιτυχία στα καθήκοντά του και θα 

συντελέσει στην εθνική ανάπτυξη της χώρας του. Εννοείται βέβαια ότι ένα σχολείο δεν 
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μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη και από αναποτελεσματικό να γίνει 

αποτελεσματικό, αλλά οι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνονται βήμα προς βήμα και 

ύστερα από συστηματική προετοιμασία (Καψάλης, 2005: 17). Ένα χρονικό διάστημα τριών 

με πέντε ετών κρίνεται ικανοποιητικό για τον προγραμματισμό αλλαγών. 

Σήμερα, η έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα επικεντρώνεται στις 

στρατηγικές που απαιτούνται, ώστε τα αναποτελεσματικά σχολεία να αναβαθμιστούν και τα 

αποτελεσματικά, όχι μόνο να παραμείνουν τέτοια, αλλά να σημειώσουν και σημαντική 

βελτίωση. Καθώς στο σχολείο έχουμε μαθητές με διαφορετικές προϋποθέσεις μάθησης, με 

διαφορετικές ανάγκες και με διαφορετικά ενδιαφέροντα, δεν υπάρχει ‘το’ καλό σχολείο για 

όλους τους μαθητές (Καψάλης, 2005: 16). Στη σημερινή εποχή, όπου το σχολείο συνδέεται 

άρρηκτα με την αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση την οικονομία, επικρατεί μία άκρως 

τεχνοκρατική και νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την εκπαίδευση. Στη συνάντηση της 

Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000, τέθηκε το θέμα της ανταγωνιστικότητας στην εκπαίδευση 

και σηματοδοτήθηκε το πέρασμα από τις Κοινωνίες της Πληροφορίας στις Κοινωνίες της 

Γνώσης. Στις αρχές του 2001, στην Έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με 

τίτλο: «Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων» (Έκθεση της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001: 33) επισημάνθηκε ότι:  

Ο συνδυασμός των πιο αυστηρών προϋπολογισμών για την εκπαίδευση και της 

μεγαλύτερης πίεσης για επιτυχία σημαίνει ότι οι πόροι πρέπει να διανεμηθούν εκεί 

όπου υπάρχουν πραγματικά ανάγκες. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι οι 

αρμόδιες αρχές πρέπει να καταστεί δυνατό να κατανοήσουν ποια σχολεία 

λειτουργούν αποτελεσματικά, ποια λιγότερο αποτελεσματικά ή άσχημα και να 

διοχετεύσουν τους πόρους προς τις κατευθύνσεις που απαιτείται. Συνεπώς, οι αρχές 

χρειάζονται έναν εθνικά αναγνωρισμένο ορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει να 

μετριέται η επιτυχία (π.χ. ένα δείκτη προόδου).  
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Λίγο νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα το έτος 2000, δόθηκε στη δημοσιότητα η 

«Ευρωπαϊκή Έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης». Στη συγκεκριμένη 

έκθεση εμπεριέχονταν 16 δείκτες ποιότητας των εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι 

καλύπτουν 4 άξονες: 

1) τα επίπεδα των επιδόσεων των μαθητών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα,  

2) την επιτυχία στο σχολείο και τη μετάβαση,  

3) την παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης και  

4) τους πόρους και τις δομές της εκπαίδευσης.  

       Στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2003, στη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλήφθηκε η ανάγκη για μετάβαση από την Κοινωνία της 

Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης (Βαρσαμίδου & Ρες, 2006: 4-5). Μεταξύ άλλων 

επισημάνθηκε ότι:  

Οι πληροφορίες έχουν γίνει ένα πολύτιμο αγαθό που κάποιος μπορεί να αγοράσει και 

να πουλήσει και η πληροφορία έχει αποκτήσει μια σημαντική θέση στα οικονομικά 

και κοινωνικά δρώμενα. Η οργάνωση των κοινωνιών εξελίσσεται βασιζόμενη όλο και 

περισσότερο στις πληροφορίες και στην πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι πληροφορίες 

είναι εύκολα προσιτές σε οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή. Το επόμενο, το 

σημαντικότερο βήμα, είναι να κινηθούμε προς την Κοινωνία της Γνώσης. Η Κοινωνία 

της Πληροφορίας είναι βασισμένη στην Τεχνολογία, η Κοινωνία της Γνώσης είναι 

βασισμένη στον άνθρωπο. 

        Βέβαια, στην επικρατούσα τεχνοκρατική αντίληψη για την εκπαίδευση της     

εφαρμογής συστημάτων ελέγχου και μέτρησης της απόδοσης των εκπαιδευτικών       

ιδρυμάτων, υπάρχει και ισχυρός αντίλογος: Δεν είναι δυνατόν να αποτιμώνται και να 

αξιολογούνται με βάση τις αρχές και τους στόχους του «σχολείου της αγοράς» οι νοητικές 

λειτουργίες των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (διδακτική ή μαθησιακή 

ικανότητα, πνευματική και επιστημονική συγκρότηση, ικανότητα επικοινωνίας, η 
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συμπεριφορά, οι ιδέες, η φαντασία, η πρωτοβουλία…), καθώς και στοιχεία της 

προσωπικότητάς τους (Κάτσικας και Καββαδίας, 2002). Σαφώς, το σημερινό σχολείο οφείλει 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όμως αυτή είναι μία παράμετρος η 

οποία – αν και χρήσιμο θα ήταν να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη – δεν πρέπει να αποτελεί 

αυτοσκοπό. Οι διευθυντές ενός εκπαιδευτικού οργανισμού – ως άλλοι μάνατζερ 

επιχειρήσεων – είναι υπεύθυνοι για την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών των 

υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παράλληλα με την εκπλήρωση των στόχων του 

οργανισμού (Ζαβλανός, 2002: 530). Προσωπική μας άποψη είναι ότι σε έναν ιδιαίτερα 

νευραλγικό χώρο όπως είναι η εκπαίδευση, κρίνεται αρκετά δύσκολη η σύνδεση της 

απόδοσης του σχολικού περιβάλλοντος με την αγορά εργασίας αλλά και την οικονομική 

κατάσταση της χώρας μας. Η αποτελεσματική όμως διοίκηση του σχολείου συνδέεται 

άρρηκτα με την προσωπικότητα του διευθυντή, καθώς επίσης και με το πόσο επιτυχημένα 

ανταποκρίνεται στον πολύπλοκο και πολυδιάστατο ρόλο του.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 

Ο ρόλος του διευθυντή, όπως έχει ήδη ειπωθεί, κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολος και 

πολύπλοκος, με αποτέλεσμα να απαιτεί μία ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση αποσκοπώντας  

να εξεταστούν σε βάθος όλες οι διαστάσεις του. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το ρόλο αυτό, 

μέσω του οποίου το διευθυντικό στέλεχος επιδιώκει να κατευθύνει την ανθρώπινη 

προσπάθεια προς την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της αποτελεσματικής διοίκησης 

και οργάνωσης ενός σύγχρονου ελληνικού σχολείου. 

  

Αποτελεσματική Διοίκηση Σχολείου  

Με βάση όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, κάθε εκπαιδευτική μονάδα που 

επιδιώκει να είναι αποτελεσματική, κρίνεται απαραίτητο να υφίσταται κάποια μορφή 

διοίκησης, οργάνωσης, προγραμματισμού και καθοδήγησης. Ασφαλώς, κάθε τύπος σχολείου 

εμφανίζει ιδιαιτερότητες και απαιτεί ξεχωριστή εφαρμογή της γνώσης της διοίκησης (Σαΐτης, 

2007: 50). Αυτό φαίνεται λογικό αφού, τα σχολεία είναι πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα, 

στα οποία σε διάφορες ζώνες και σε διάφορα επίπεδα προκύπτουν επιδράσεις ως αποτέλεσμα 

της συνεπίδρασης και αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων, οι οποίες οδηγούν σε 

διαφορετικά αποτελέσματα από σχολείο σε σχολείο (Καψάλης, 2005: 10). Όμως, τα βασικά 

στοιχεία και οι αρχές της διοίκησης έχουν γενική ισχύ και παρέχουν καθοδηγητικές γραμμές 

για την εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό ο διευθυντής είναι 

εκείνος που, εφαρμόζοντας όλες αυτές τις αρχές και διαθέτοντας ξεχωριστές ικανότητες, θα 

συντελέσει αποφασιστικά στην αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων. 

   
    



   

Ο ρόλος του διευθυντή, όπως λειτουργεί σήμερα στην πράξη, κυμαίνεται συνήθως 

ανάμεσα στον κατευθυνόμενο και στον διαχειριστικό και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται 

αξιοζήλευτος. Οι διευθυντές των σχολείων της χώρας μας ασχολούνται κυρίως με τυπικά 

διαχειριστικά θέματα της εκπαιδευτικής καθημερινότητας, αλλάζουν τις χαλασμένες 

κλειδαριές με τα εργαλεία που χειρίζονται οι ίδιοι, παρεμβαίνουν, όταν υπάρχουν διενέξεις 

και αν δεν επιδεινώνουν, μπορεί να εξομαλύνουν την κατάσταση. Γενικά, δρουν 

πυροσβεστικά και στην καλύτερη περίπτωση ίσως να είναι σε θέση να κρατούν κάποιες 

ισορροπίες. 

Σίγουρα, τίποτε από τα παραπάνω δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που η κοινωνία 

επιθυμεί να παίξει το διευθυντικό στέλεχος. Οι διευθυντές πρέπει να φέρνουν καινούριες  

ιδέες για ανανέωση και αναβάθμιση του σχολείου, να αναπτύσσουν πρωτοποριακές σκέψεις 

που προάγουν το φαινόμενο της αγωγής και δραστηριότητες οι οποίες προβάλλουν και 

αναδεικνύουν το σχολείο στην τοπική κοινωνία, δίνοντας κύρος στον εκπαιδευτικό και 

προάγοντας  το κοινωνικό του γόητρο. 

Ο διευθυντής χρειάζεται να παίρνει πρωτοβουλίες, να εμπνέει και να εμψυχώνει,  

έχοντας όραμα για το σχολείο του. Αυτό το όραμα οφείλει να το παρουσιάζει στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς στο προσωπικό, να ακούει με ιδιαίτερη προσοχή τις απόψεις και τις ιδέες 

του, έτσι ώστε όλοι από κοινού να επιλέγουν τις ενέργειες εκείνες που θα το καταστήσουν 

αποτελεσματικό και αποδοτικό. Μέσα από το σχεδιασμό αυτόν προκύπτει μία μορφή 

αυτοπροσδιορισμού του σχολείου, με τρόπο άκρως συνειδητό. Σύμφωνα με μία έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Teddlie & Stringfield το 1993, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι τα 

αποτελεσματικά σχολεία διακρίνονταν από τη δημιουργία οράματος και μάλιστα πρότειναν 

τις ακόλουθες προτάσεις για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(βλ. Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 2001: 47): 
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硠 Δημιουργία ενός πλαισίου ανάλυσης όπου θα διαφαίνονται όλοι οι 

παράγοντες (κοινωνικοί, ιστορικοί) που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 

σχολείο. 

硠 Καλλιέργεια ενός μοναδικού οργανωτικού πλάνου και οράματος που θα 

είναι μοναδικό σε σχέση με άλλα σχολεία. 

硠 Βελτίωση του πλάνου αυτού σε καθημερινή βάση. 

硠 Χρήση όλων των παραγόντων που αποσκοπούν στη βελτίωση του 

οράματος. 

硠 Χρήση μίας δασκαλοκεντρικής επαγωγικής διαδικασίας. 

Ευνόητο βέβαια είναι ότι, σε καμία περίπτωση, δεν καταργούνται ούτε 

παραβλέπονται οι σκοποί και οι στόχοι τους οποίους η επίσημη Πολιτεία έχει θέσει εξαρχής. 

Έτσι, στην αρχή του σχολικού έτους, γίνεται ένας προγραμματισμός ενεργειών και 

δραστηριοτήτων τόσο για όσα θα λάβουν χώρα στο ενδοσχολικό περιβάλλον, όσο και για 

εκείνα τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου. Ο 

σχεδιασμός – προγραμματισμός αποτελεί τη βασική και αρχική λειτουργία της διοίκησης, 

αφού μας βοηθάει να προσαρμόσουμε έγκαιρα τους αρχικούς μας στόχους στην εκάστοτε 

σχολική πραγματικότητα (Σαΐτης, 2005: 103). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό 

προγραμματισμό της δράσης αποτελεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων 

όλων των εμπλεκομένων οργάνων στη διοίκηση του σχολείου, στη διατύπωση των σκοπών 

στη διάγνωση της κατάστασης και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων (Πετρίδου, 2005: 

187). Στην περίπτωση αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη και για να μιλήσουμε στη 

γλώσσα του Μακρυγιάννη, πρέπει να περάσουμε από το «εγώ» στο «εμείς». Γιατί αν το 

πέρασμα αυτό δεν επιτευχθεί στην «κορυφή» του σχολείου, μεταξύ δηλαδή των 
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εκπαιδευτικών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, είναι αδύνατον να επιτευχθεί 

ανάμεσα στους μαθητές, αφού εδώ δεν πρόκειται για γνώσεις που μπορούν να μεταδοθούν 

με διάφορους τρόπους, αλλά για εσωτερικές στάσεις που μεταβιβάζονται μόνο μέσα από 

βιωματικές σχέσεις. Είναι προφανές ότι για να επιτύχουμε την καλλιέργεια και ανάπτυξη της 

συνεργασίας, τη σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών ανάμεσα σε όσους εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και να διαποτίσουμε το σχολείο με ένα διαφορετικό κλίμα, είναι 

ανάγκη πλέον να προχωρήσουμε με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό. Η συνεργασία και 

ο συστηματικός συντονισμός έχουν ζωτική σημασία για την αποτελεσματικότητα ενός 

σχολείου (Πασιαρδή, 2001: 54). 

Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, για να μπορεί ένας διευθυντής να ασκήσει 

αποτελεσματική διοίκηση, πρέπει πρώτα να επιμορφωθεί σε θέματα μάνατζμεντ. Μόνο με 

τον τρόπο αυτό θα ασκήσει υπεύθυνα και αποδοτικά το έργο του, επιδιώκοντας να 

εκπληρώσει τους στόχους και τους σκοπούς του συγκεκριμένου αυτού έργου. Κατέχοντας τις 

μεθόδους αυτές του μάνατζμεντ, θα μπορεί σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται στην 

πλεονεκτική θέση (Σαΐτης, 2005: 101-102): 

o Να γνωρίζει τις μεθόδους του σχεδιασμού – προγραμματισμού και να καθορίζει 

αντικειμενικούς σκοπούς.  

o Να μπορεί να χειρίζεται ορθολογικά τη χρήση του διαθέσιμου χρόνου του στα 

προβλήματα του σχολείου και στην επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης. 

o Να αναπτύσσει τον αναγκαίο βαθμό συνεργασίας με τους συναδέλφους του για τη 

δημιουργία ευνοϊκού κλίματος στο σχολείο. 

Τα παραπάνω στοιχεία κρίνονται αναγκαία αφού το σχολείο είναι ένας κοινωνικός 

οργανισμός στον οποίο όλα τα μέλη επιτελούν το δικό τους έργο, συλλειτουργούν και 
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συνεργάζονται με σκοπό η σχολική μονάδα να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά 

και εποικοδομητικά.  

Στο σημείο αυτό γεννιέται το ερώτημα του ‘τι είναι το αποτελεσματικό σχολείο’. Η 

αποτελεσματικότητα στο χώρο των σχολικών μονάδων είναι ιδιαίτερα σύνθετη και 

πολυδιάστατη έννοια, καθώς οι σχολικές μονάδες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που 

επηρεάζεται από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες και είναι δύσκολο να 

καθοριστούν κοινοί στόχοι. Το σχολείο αποτελεί θεσμό, ο οποίος διαπερνά κάθε πτυχή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν παρέχει μόνο γνώσεις, δεξιότητες και γενική παιδεία, αλλά 

συγχρόνως διαμορφώνει αντιλήψεις, διαπλάθει συνειδήσεις και εμπνέει αξίες (Παπαναούμ, 

1995: 40). Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αριθμητικά δεδομένα 

για να μετρήσουν τη διαμόρφωση αντιλήψεων, τα ΄πιστεύω΄ ή τη διάπλαση των 

συνειδήσεων των μαθητών.  

Παρ’ όλα αυτά όμως, κάποιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 

δεκαετίες, διέκριναν ορισμένους παράγοντες που παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα χαρακτηριστικά στα οποία θα 

αναφερθούμε δεν επιδρούν ως μεμονωμένοι και ανεξάρτητοι παράγοντες, αλλά 

αλληλεπιδρούν δυναμικά, έτσι ώστε η επίδραση του ενός άλλοτε να πολλαπλασιάζει και 

άλλοτε να μειώνει ή και να εξουδετερώνει την επίδραση του άλλου (Καψάλης, 2005: 10). 

Ενδεικτικά θα παραθέσουμε μερικούς από τους παράγοντες αυτούς με βάση τα σχόλια του 

Θεοφιλίδη (1994: 98-104): 

¶ Η σχολική ηγεσία. Ο διευθυντής του σχολείου, εκτός του γραφειοκρατικού 

του έργου ασκεί ηγετικό ρόλο, εμπνέει, εμψυχώνει τους συναδέλφους του 

και δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για την παρώθηση όλου του έμψυχου 

υλικού του σχολείου του.  
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¶ Η δομή και η οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος και των διδακτικών 

μεθόδων. Το αναλυτικό πρόγραμμα ενός αποτελεσματικού σχολείου είναι 

διατυπωμένο με σαφήνεια και εκφράζει τις προσδοκίες και τους σκοπούς του 

σχολείου αυτού. Διακρίνεται για τις μεθόδους διδασκαλίας, ιδιαίτερα στα 

βασικά μαθήματα που αποτελούν τη στέρεη βάση για την παραπέρα επίδοση 

των μαθημάτων. Σύμφωνα με τον Καράμηνα (2006: 203) «η αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), για παράδειγμα, 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στις 

ομαδικές δραστηριότητες της τάξης μέσα σε ένα αυθεντικό μαθησιακό 

περιβάλλον». 

¶ Η σταθερότητα του προσωπικού. Οι συχνές αλλαγές του προσωπικού 

δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τον προγραμματισμό και την 

πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων, ενώ η συχνή μετακίνηση των 

δασκάλων – καθηγητών έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συνοχή της 

σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση η επίδοση των μαθητών.  

¶ Το κατάλληλο εκπαιδευτικό κλίμα. Η καλή επικοινωνία ανάμεσα στους 

μαθητές και στους δασκάλους δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα που προάγει τη 

συνεργασία και την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

¶ Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας. Όταν οι γονείς επικοινωνούν 

αποτελεσματικά και συμμετέχουν ουσιαστικά στις σχολικές δραστηριότητες, 

συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του σχολείου, πράγμα 

που με τη σειρά του επηρεάζει στη συνέχεια θετικά την επίδοση των 

μαθητών.  
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Γεννιέται τώρα το ερώτημα του ‘τι είναι αποτελεσματική διοίκηση σχολείου’. 

Ασφαλώς βέβαια θα μπορούσαμε πολύ σύντομα να πούμε ότι το αποτελεσματικό σχολείο 

είναι ο χώρος στον οποίο ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός θα τύχει αποδοχής και θα 

βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μία άλλη πλευρά της 

αποτελεσματικότητας αφορά στο κατά πόσο το σχολείο κάνει τη διαφορά ή μπορεί να 

αλλάξει με κάποιο τρόπο τους μαθητές του. Κάποιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από 

την ομάδα ORACLE, συνέδεσαν την αποτελεσματικότητα του σχολείου με την πρόοδο των 

μαθητών στο χώρο της μάθησης. Επιπρόσθετα, οι ερευνητές εξέτασαν και μορφές 

συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις βασικές δεξιότητες των παιδιών, καθώς επίσης και 

άλλους τομείς όπως η σχέση μαθητού εκπαιδευτικού και οι επιδόσεις του μαθητή σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες όπως θέατρο, χορός, μουσική και τέχνες (Galton, Simon and 

Croll, 1980). Σύμφωνα με μία άλλη έρευνα που πραγματοποίησε ο Edmonds το 1979, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε 77 σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα αποτελεσματικά σχολεία παρουσίαζαν τα παρακάτω έξι χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα (Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 2001: 41): 

 Ισχυρή ηγεσία. 

 Κλίμα υψηλών προσδοκιών. 

 Ατμόσφαιρα ευταξίας και όχι χαλαρότητας. 

 Ενημέρωση προς τους μαθητές για τις μαθησιακές προτεραιότητες του 

σχολείου. 

 Διοχέτευση της σχολικής ενέργειας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για 

να διατηρηθούν οι προτεραιότητες του σχολείου. 

 Αποτελεσματικοί τρόποι καθοδήγησης, τόσο των μαθητών όσο και των 

εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. 
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 Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα σημαντικά σημεία τα οποία με βάση 

ερευνητικές διαδικασίες, συνιστούν πιο αποτελεσματική τη διδασκαλία και τη μάθηση στη 

σχολική τάξη. Με βάση τα συμπεράσματα των Reid, Bullock and Howarth (1988: 186-187), 

υπάρχουν δώδεκα στοιχεία τα οποία έχει αποδειχθεί ότι προωθούν και ενθαρρύνουν την 

αποτελεσματική διδασκαλία: 

I. Σκόπιμη και ενσυνείδητη καθοδήγηση του προσωπικού από το διευθυντή. Ο 

διευθυντής του σχολείου με την ενεργή συμμετοχή του στις δραστηριότητες 

του σχολείου και με την κατάλληλη καθοδήγηση του προσωπικού 

συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία όλων των εμπλεκόμενων μελών 

της μάθησης. Συζητώντας καθημερινά με τους εκπαιδευτικούς και 

λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους προτάσεις διευκολύνει το έργο τους. Στην 

περίπτωση αυτή χρήσιμο θα ήταν να διαμορφώσει κάποιο αρχείο σχετικό με 

τις συνεδριάσεις και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ως μέρος 

της συστηματικής διοικητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου που 

διευθύνει.  

II. Η ενεργός ανάμιξη και συμμετοχή του διευθυντικού στελέχους. Ο ρόλος του 

διευθυντή στο σημερινό σύγχρονο σχολείο μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

προβληματικός, αφού συχνά οδηγεί σε σύγκρουση ρόλων. Αναρωτιέται 

κανείς αν ο διευθυντής είναι εκπαιδευτικός, οργανωτής, επόπτης, 

συντονιστής ή διοικητικό στέλεχος. Το σίγουρο είναι ότι ο αποτελεσματικός 

διευθυντής κατορθώνει να ξεπεράσει όλους τους ρόλους του και να είναι 

απλά εκείνος που συντονίζει με επιτυχημένο τρόπο τον καθορισμό των 

δραστηριοτήτων.  
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III. Η ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις σχολικές δραστηριότητες. 

Στο αποτελεσματικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά στη 

λήψη αποφάσεων για όλες τις σχολικές ενέργειες και διαδικασίες. Με τον 

τρόπο αυτόν αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της σχολικής πολιτικής και 

προσπαθούν περισσότερο να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά 

τους.  

IV. Συνέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με τους στόχους και τους 

σκοπούς του σχολείου. Η διατήρηση του προσωπικού και η απουσία συνεχών 

αλλαγών στη σύστασή του, βρέθηκε ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα. 

Σαφέστατα βέβαια, η συνέχεια και η συνέπεια αυτή θα πρέπει να υπάρχουν 

και στις διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις, δίνοντας έμφαση στην 

ανάγκη για προκαθορισμένες και προσυμφωνημένες σχολικές 

δραστηριότητες και γενικότερες πολιτικές.  

V. Δομημένοι κύκλοι μαθημάτων. Οι μαθητές ωφελούνται ιδιαιτέρως όταν 

υπάρχει ένα καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο πρόγραμμα μάθησης που 

τους κατευθύνει στις δραστηριότητές τους. Αντίθετο αποτέλεσμα θα υπήρχε 

σε περίπτωση που είχαν αυτοί την ευθύνη της σχεδίασης του δικού τους 

προγράμματος μελέτης.  

VI. Πνευματική διδασκαλία παρακίνησης. Η πρόοδος των παιδιών προάγεται 

όταν η διδασκαλία των μαθημάτων είναι ενδιαφέρουσα και ελκυστική και 

όταν οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν «ανοικτού τύπου» ερωτήσεις που 

ενθαρρύνουν τη δημιουργική αντίδραση από την πλευρά των μαθητών. Ο 

βαθμός επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός, καθώς φαίνεται ότι η πρόοδος συντελείται στο σχολικό εκείνο 
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περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από τους 

μαθητές τους. Στο πλαίσιο αυτό η αποτελεσματική διδασκαλία 

επιτυγχάνεται, όταν οι εκπαιδευτικοί επιτρέπουν στους μαθητές τους κάποιο 

βαθμό αυτονομίας στη μάθησή τους.  

VII. Περιβάλλον εργασιακής επικέντρωσης. Στο αποτελεσματικό σχολείο, η 

πρόοδος των μαθητών είναι μεγαλύτερη, όταν οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν 

λίγο χρόνο για να συζητήσουν θέματα καθημερινής ρουτίνας, ενώ αντιθέτως 

εκμεταλλεύονται δημιουργικά το διαθέσιμό τους χρόνο για να συζητήσουν 

με τους μαθητές τους σημαντικά και επίκαιρα θέματα που κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον τους.  

VIII. Συγκεκριμενοποιημένη επικέντρωση κατά τη διαδικασία των μαθημάτων. Με 

βάση ερευνητικές μελέτες αποδείχθηκε ότι οι διαδικασίες μάθησης που 

επικεντρώνονται σε ένα προκαθορισμένο όγκο ύλης, προωθούν την 

καλύτερη πρόοδο των μαθητών. Όταν έγιναν προσπάθειες να οργανωθούν 

μαθήματα που περιελάμβαναν δύο ή τρία διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα, η 

μάθηση ήταν ανεπιτυχής. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι όλα τα παιδιά πρέπει 

να κάνουν την ίδια εργασία στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η ικανότητα 

του εκπαιδευτικού να προσαρμόσει τη διδασκαλία του στις διαφορετικές 

ανάγκες των μαθητών του, θεωρείται αναμφισβήτητο κριτήριο επιτυχίας.  

IX. Ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι 

μαθητές ωφελούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συχνή και ουσιαστική 

επικοινωνία που έχουν με τους εκπαιδευτικούς τους. Η επικοινωνία αυτή 

είναι αποτελεσματική, όταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην επικοινωνία 

που αφιερώνει προσωπικά σε κάθε μαθητή χωριστά ο εκπαιδευτικός και 
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στην επικοινωνία που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ολόκληρης της 

τάξης.  

X. Ακριβής διατήρηση αρχείου επίδοσης των μαθητών. Σε περιπτώσεις όπου 

αναφέρθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούσαν γραπτό αρχείο με την 

αναλυτική πρόοδο των μαθητών, το αποτέλεσμα για αυτούς ήταν θετικό. Αν 

και μερικές φορές η διατήρηση τέτοιου είδους αρχείου είναι μία βαρετή και 

κουραστική διαδικασία, ωστόσο το όφελος τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο 

και για τους μαθητές κρίνεται πλήρως εποικοδομητικό. Η εκπαιδευτική 

εμπειρία όλων μας έχει αποδείξει ότι η διδασκαλία καθίσταται 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη, όταν με βάση τα αρχεία που 

διατηρούμε, ελέγχουμε το κατά πόσο πραγματοποιήθηκαν οι μαθησιακοί 

στόχοι που θέσαμε και προβαίνουμε σε διάγνωση των περιοχών δυσκολίας 

(Clift, Weiner and Wilson, 1981). 

XI. Ενεργή συμμετοχή των γονέων – κηδεμόνων. Η ουσιαστική συμμετοχή των 

γονιών θεωρείται απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών και την 

αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας. Μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με διάφορες μορφές όπως με τη συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις που αφορούν στην πρόοδο των παιδιών και στη βοήθεια με τις 

εργασίες στο σπίτι. Ακόμη, οι γονείς θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη 

συγκέντρωση οικονομικών πόρων οι οποίοι είναι δυνατόν να διατεθούν για 

να καλύψουν τις τυχόν ελλείψεις του σχολείου σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό ή 

σε διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων. Με τον τρόπο αυτό η συμμετοχή 

των γονέων θα μπορούσε να συμβάλλει ιδιαίτερα στην αποτελεσματική 

διοίκηση, η οποία τελικά με τη σειρά της αυξάνει την πρόοδο των μαθητών. 
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XII. Θετικό κλίμα στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Hopkins and 

Holly, 1987), το αποτελεσματικό σχολείο διακρίνεται από θετικό κλίμα μέσα 

στο οποίο δίνεται έμφαση στον έπαινο και στην ανταμοιβή και όχι στην 

τιμωρία και στην αυστηρή πειθαρχία. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες, τα 

ταξίδια και οι επισκέψεις λειτουργούν ως πηγή μάθησης της τοπικής 

κοινωνίας και του περιβάλλοντος και προωθούν με τον τρόπο αυτό τη 

γνώση, εμπλουτίζοντας τις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών. Στο 

αποτελεσματικό λοιπόν σχολείο ο διευθυντής οφείλει να δημιουργεί μία 

χαλαρή και ήρεμη ατμόσφαιρα για το προσωπικό του, έτσι ώστε αυτό με τη 

σειρά του να μεταδίδει την ευχάριστη αυτή κατάσταση στους μαθητές του.   

Σχετικές έρευνες για την αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας έχουν 

πραγματοποιηθεί και από Έλληνες ερευνητές, με σημαντική αυτή της Πασιαρδή. Σύμφωνα 

με την συγκεκριμένη έρευνα, οι εφτά πιο σημαντικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας 

συνοψίζονται στα εξής παρακάτω σημεία (2001: 22-23): 

 Εκπαιδευτική ηγεσία - οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου. Πρωταρχικό 

μέλημα του διευθυντή πρέπει να αποτελεί η ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Ο διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να 

επιδιώκει την αγαστή συνεργασία και την επικοινωνία με τους 

υφιστάμενους εκπαιδευτικούς, μεταδίδοντάς τους με αυτό τον τρόπο την 

αποστολή του σχολείου. 

 Έμφαση στη σχολική διδασκαλία. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο χρόνος που            

αφιερώνεται στη διδασκαλία, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μαθητών 

και εκπαιδευτικών. 
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 Διαπροσωπικές σχέσεις. Η ύπαρξη ενός ευνοϊκού κλίματος διευκολύνει τη 

μάθηση και τη διδασκαλία. Το θετικό σχολικό κλίμα αποτελεί εγγύηση για 

την πραγμάτωση των στόχων της σχολικής μονάδας . 

 Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές. Οφείλει να 

υπάρχει ίση αντιμετώπιση όλων των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς 

τους. Πρέπει να αποτελεί κοινή πεποίθηση των εκπαιδευτικών πως όλοι οι 

μαθητές ανάλογα με τις ικανότητές τους μπορούν να μάθουν με απόλυτη 

επιτυχία. 

 Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών. Με τη μέτρηση της 

επίδοσης των μαθητών, αξιολογούνται ταυτόχρονα και τα προσφερόμενα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Συμμετοχή των γονέων στο σχολείο. Η ενεργή συμμετοχή των γονέων στη        

σχολική πραγματικότητα, αναμφισβήτητα διευκολύνει τη διαδικασία της 

μάθησης.  

 Παροχή χωριστού προϋπολογισμού σε κάθε σχολική μονάδα. Έτσι 

επιτυγχάνεται η αποκέντρωση, υπάρχει ευελιξία και δίνεται έμφαση στις 

πραγματικές και όχι ενδεχομένως στις εικονικές ανάγκες των μαθητών.  

Βέβαια, για να είναι αποτελεσματικό το σχολείο και να σημειώσει πρόοδο, οφείλει να 

αναπτύξει έναν όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων 

του για να ελέγξει το κατά πόσο επιτυγχάνει τους στόχους του. Για να αξιολογήσει λοιπόν 

τόσο ο διευθυντής όσο και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους δεδομένα όπως οι επιδόσεις των μαθητών, ο 

υλικοτεχνικός εξοπλισμός, η συμπεριφορά και η στάση του προσωπικού όχι μόνο απέναντι 
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στους μαθητές αλλά και απέναντι στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολικού 

περιβάλλοντος.  

Δυστυχώς όμως, σε πολλές περιπτώσεις η αποτελεσματική λειτουργία επηρεάζεται 

αρνητικά από κάποιες δυσλειτουργίες στο διοικητικό μηχανισμό της σχολικής εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε στη συνέχεια ορισμένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται 

και αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια αποτελεσματικής άσκησης των διοικητικών 

καθηκόντων (Σαΐτης, 2005: 68-70): 

 Η έλλειψη σταθερότητας της σχολικής ηγεσίας και του διδακτικού 

προσωπικού των μικρών κυρίως αγροτικών σχολείων, όπου κάθε σχολικό 

έτος μετακινείται ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών από τη μία 

περιφέρεια στην άλλη. Με τις συχνές αυτές μεταθέσεις και αποσπάσεις 

επηρεάζεται αρνητικά τόσο η επίδοση των μαθητών όσο και η αποδοτικότητα 

του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα, συρρικνώνεται και η αποτελεσματικότητα 

του σχολείου. Η σταθερότητα του προσωπικού αποτελεί βασικό παράγοντα 

για να λειτουργήσει ένα σχολείο συστηματικά, αφού σε πολλές περιπτώσεις 

οι εκπαιδευτικοί αδιαφορούν πλήρως για βασικά ζητήματα καθώς σκέφτονται 

ότι θα βρίσκονται στη σχολική αυτή μονάδα μόνο για ένα χρόνο και δε 

χρειάζεται έτσι να βελτιώσουν κάποια κακώς κείμενα ή να φροντίσουν να 

καλύψουν τις ελλείψεις. 

 Η εφαρμογή της «αρχής του Peter», με βάση την οποία τα διοικητικά στελέχη 

τείνουν να προάγονται στο επίπεδο της ανικανότητάς τους (Παρθενόπουλος, 

1997: 134). Σύμφωνα πάντα με την άποψη του Peter, αν ένας διευθυντής 

«επιτύχει σε μία θέση, αυτή η επιτυχία τον οδηγεί σε προαγωγή του σε 

ανώτερη θέση μέχρι που τελικά αυτό το άτομο προάγεται σε θέση ανώτερη 
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των δυνατοτήτων του». Αναμφίβολα βέβαια, είναι πολύ δύσκολο το ζήτημα 

της επιλογής των ατόμων που θα ασκήσουν διοίκηση στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και για το λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαίο το σύστημα 

επιλογής των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης να είναι πλήρως 

αδιάβλητο και αξιοκρατικό. Άλλωστε, ουκ ολίγες φορές έχουμε συναντήσει 

άτομα που κατέχουν καίριες διοικητικές θέσεις, τα οποία στερούνται όχι μόνο 

των ουσιαστικών αλλά και των τυπικών προσόντων.  

 Η εκχώρηση ευθύνης χωρίς εξουσία στους διευθυντές σχολικών μονάδων. 

Δυστυχώς, πολλές από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διευθυντή δεν 

έχουν καθοριστεί με πλήρη σαφήνεια, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα 

διευθυντικά στελέχη να μην έχουν λόγο και ευθύνη για σημαντικές 

αποφάσεις. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η σχολική νομοθεσία 

συνεχώς μεταβάλλεται, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ασάφειες και νομοθετικά 

κενά, τότε η άσκηση της σχολικής διοίκησης γίνεται ολοένα και 

δυσκολότερη.  

Όποια πάντως και αν είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο σχολικό χώρο, κάθε 

δραστηριότητα που συντελείται σε αυτόν αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με 

συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με κατάλληλο 

προγραμματισμό, οργάνωση, αποτελεσματική καθοδήγηση και διαρκή έλεγχο (Σαΐτης, 2007: 

331). Θέματα που αφορούν δραστηριότητες όπως η οργάνωση και η λειτουργία της τάξης, η 

μέριμνα για την καθαριότητα και την εποπτεία του διδακτικού προσωπικού ανήκουν στο 

θεσμικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διευθυντή του σχολείου, το οποίο θα εξετάσουμε στη 

συνέχεια.   
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Το Θεσμικό Πλαίσιο των Αρμοδιοτήτων του Διευθυντή του Σχολείου 

 Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρο 11 ν.1566/1985), ο διευθυντής του 

σχολείου κατέχει τη σημαντικότερη θέση στην ιεραρχική δομή του σχολικού συστήματος, 

λαμβάνοντας αποφάσεις για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον 

έλεγχο όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο επίπεδο της σχολικής 

μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των 

υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων 

που εκδίδονται σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 27 και την αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002 καθορίστηκαν τα 

ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολικών μονάδων που 

βρίσκονται στην κορυφή της εκπαιδευτικής κοινότητας με ρόλο τόσο επιστημονικό – 

παιδαγωγικό όσο και διοικητικό. Ειδικότερα, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας: 

 Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει 

τις προϋποθέσεις της επίτευξής τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην 

κοινωνία.  

 Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και ιδιαίτερα τους νεότερους, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να 

αποτελεί παράδειγμα για τους συναδέλφους του. 

 Φροντίζει έτσι ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.  

 Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους 

ισότιμα έχοντας πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του συλλόγου 
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διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών 

και τέλος εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σε αυτούς. 

 Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς, ώστε 

να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.    

Από τα περιεχόμενα του άρθρου 27 προκύπτουν τα εξής: Τα όργανα της διοίκησης 

είναι το ένα σκέλος της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και τα όργανα της επιστημονικής και 

παιδαγωγικής καθοδήγησης είναι το άλλο σκέλος. Αυτοί οι δύο κλάδοι τέμνονται στο 

πρόσωπο του διευθυντή του σχολείου. Αυτός στο σχολείο είναι συγχρόνως και διοικητικός 

αλλά και επιστημονικός-παιδαγωγικός προϊστάμενος. Αποτελεί επομένως τον πολυτιμότερο 

κρίκο της διοικητικής ιεραρχίας (Πρίντζας, 2005: 240). 

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται στη συνέχεια τα άρθρα με το εξής 

περιεχόμενο: Το άρθρο 28, όπου υπάρχουν τα γενικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 

διευθυντών των σχολείων, το άρθρο 29, όπου καθορίζονται τα καθήκοντα και οι 

αρμοδιότητες των διευθυντών σε σχέση με το σύλλογο των διδασκόντων, το άρθρο 30, όπου 

καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών σε σχέση με τους Σχολικούς 

Συμβούλους, το διευθυντή εκπαίδευσης και τον προϊστάμενο του Γραφείου, το άρθρο 31, 

όπου καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών σε σχέση με τους 

μαθητές και τέλος το άρθρο 32, όπου καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 

διευθυντών σε σχέση με τα όργανα Λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές της 

εκπαίδευσης. 

Από το περιεχόμενο όλων των παραπάνω άρθρων γίνεται εμφανές ότι ο διευθυντής 

του σχολείου τοποθετείται στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά μία έννοια, 

κατέχει το κέντρο ενός εξαγώνου στις κορυφές του οποίου βρίσκονται όλοι οι άλλοι 

συντελεστές με τους οποίους βρίσκεται σε αμφίδρομη επικοινωνία. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι 
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συντελεστές της εκπαίδευσης παρεμβαίνουν και επηρεάζουν την εκπαιδευτική πράξη στο 

επίπεδο του σχολείου μέσω του διευθυντή (Πρίντζας, 2005: 240).  

Η παρουσία, λοιπόν, ενός ικανού διευθυντή στο σχολείο δεν περνάει ποτέ 

απαρατήρητη, ενώ η απουσία του ουσιαστικά τραυματίζει το σχολείο, λόγω του 

δυσαναπλήρωτου κενού που αφήνει. Εκτός όμως από τις δραστηριότητες που καθορίζονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε ένα καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα ο 

διευθυντής οφείλει να ανταποκρίνεται με επιτυχία και σε μία πληθώρα ρόλων που πρέπει να 

τον χαρακτηρίζουν. 

 

Ο Ρόλος του Διευθυντή στο Σύγχρονο Σχολείο 

Στη σχετική βιβλιογραφία, όπου υπάρχει ο όρος ‘ρόλος’, χρησιμοποιείται ανάλογα με 

την περίσταση με πάρα πολλές σημασίες. Σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο (1991: 241), 

ορίζεται ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με μία θέση ή λειτουργία στην 

κοινωνία γενικότερα, σε έναν οργανισμό ή σε μία ομάδα. Ακόμη, ο Dubrin (1998: 27) 

υποστηρίζει ότι ο ρόλος αποτελεί ένα σύνολο αναμενόμενων δραστηριοτήτων ή μορφών 

συμπεριφοράς που απορρέουν από ένα επάγγελμα. 

 Όσον αφορά το ρόλο του διευθυντή του σχολείου συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 

κλασικές θεωρίες, είναι να επιβλέπει τις δραστηριότητες των υφισταμένων του. Ωστόσο, 

όπως ήδη έχει προαναφερθεί, ο διευθυντής στο σύγχρονο σημερινό σχολείο εκτελεί και 

ποικίλες άλλες ασχολίες. Η σημαντικότερη από αυτές είναι ότι διατηρεί την ισορροπία μέσα 

στους κόλπους της σχολικής μονάδας, εκτελώντας κυρίως ένα ρόλο κοινωνικό, 

χρησιμεύοντας ως συνδετικός κρίκος. Θεωρητικά βέβαια, με βάση τη διοικητική οργάνωση ο 

διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κατώτατη βαθμίδα άσκησης διοίκησης, ωστόσο 

όμως, ο κοινωνικός και επικοινωνιακός ρόλος που διαδραματίζει είναι ιδιαίτερα σημαντικός, 
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καθώς συνδέει τα ανώτερα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης και τους υφιστάμενους 

εκπαιδευτικούς. Άλλωστε, ο βαθμός επιτυχίας κάθε προγράμματος εκπαιδευτικής πολιτικής 

εξαρτάται άμεσα από την επιλογή και την τοποθέτηση των κατάλληλων διευθυντικών 

στελεχών στις σχολικές μονάδες. Μόνο ένας διευθυντής με ιδιαίτερες γνώσεις, ικανότητες 

και δεξιότητες μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία μίας εκπαιδευτικής αλλαγής και την 

αποτελεσματική επίτευξη των γενικότερων στόχων του σχολείου.  

Η προσωπική συμβολή του διευθυντή, λοιπόν, είναι εξέχουσας σημασίας, αφού έχει 

τη δυνατότητα μέσω της σωστής καθοδήγησης να παρέχει την πολύτιμη βοήθειά του στους 

εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε εκείνοι με τη σειρά τους να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνικές 

και παιδαγωγικές συνθήκες του σχολείου και να διαμορφώσουν με απόλυτη επιτυχία τη 

διαδικασία της μάθησης. Σύμφωνα με τους Kahn et al. (1964), ο ρόλος του διευθυντή 

περιλαμβάνει το σύνολο των προσδοκιών των εκπαιδευτικών – υφισταμένων, των ανώτερων 

στελεχών της εκπαίδευσης και των μαθητών ανάλογα με την εκάστοτε ειδική εργασία που 

πρέπει να επιτευχθεί. Είναι ήδη γνωστό ότι ο διευθυντής του σχολείου συναναστρέφεται με 

ομάδες και άτομα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου, 

τα οποία έχουν διαφορετικές επιθυμίες και προσδοκίες. Οφείλει λοιπόν να αντιλαμβάνεται 

απολύτως τι ακριβώς περιμένουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας από το άτομό του, με 

σκοπό να είναι σε θέση να δεσμεύει όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και να συντονίζει τις 

προσδοκίες των άλλων με τις δικές του προσδοκίες, οι οποίες βέβαια είναι απόλυτα 

συμπορευόμενες με τους στόχους του σχολείου που εργάζονται. Λαμβάνοντας επιπλέον 

υπόψη τις δυνατότητες παρέμβασης των εκπαιδευτικών, οι οποίες εξασφαλίζονται από τα 

πλατιά περιθώρια της παιδαγωγικής αυτονομίας τους, θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι σε 

τελευταία ανάλυση αυτοί είναι εκείνοι που μπορούν να δρομολογήσουν την επιτυχία των 
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προσπαθειών αλλαγής στην περιοχή του σχολικού κλίματος και των τρόπων εργασίας ενός 

σχολείου (Καψάλης, 2005: 18).  

Παρατηρούµε ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος. Για 

την ακρίβεια, ο διευθυντής είναι πολυρολικός, καθώς καλείται να επιτελέσει ταυτόχρονα 

πολλούς επιµέρους ρόλους. Αρκετές φορές μάλιστα τυχαίνει αυτοί οι ρόλοι να έρχονται σε 

αντίθεση µεταξύ τους και στην περίπτωση αυτή δηµιουργούνται συγκρούσεις ή έχουµε 

σύγχυση ρόλων, ιδιαίτερα όταν ο διευθυντής δεν είναι επαρκώς προετοιµασµένος να 

αντιμετωπίσει µία τέτοια κατάσταση. Δεν είναι λίγες οι φορές που πρέπει να φανεί αυστηρός 

ως επικεφαλής της σχολικής μονάδας, τηρώντας το γράμμα του νόμου, αλλά ταυτόχρονα 

οφείλει να παρουσιάσει και ανθρώπινο πρόσωπο, δείχνοντας κατανόηση σε ένα προσωπικό 

πρόβλημα που απασχολεί κάποιο συνάδελφό του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια 

για προσφορά βοήθειας και αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αρκετά πιθανόν να 

μην ακολουθήσει πιστά το νόμο, αλλά να εμφανίσει κάποιο βαθμό ευελιξίας προς όφελος του 

εκάστοτε συναδέλφου. Αν όμως για παράδειγμα ο διευθυντής ενός σχολείου δεχθεί και 

υποχωρήσει στις συμβουλές ή στις πιέσεις μίας μερίδας γονέων που αφορούν στο έργο ενός 

υφισταμένου του εκπαιδευτικού και οι αποφάσεις του επηρεαστούν μόνο από αυτούς, είναι 

δυνατόν να δημιουργηθεί πρόβλημα στο σύλλογο των διδασκόντων που οπωσδήποτε θα 

προστατεύσει τα μέλη του (Ζαβλανός, 2002: 118). Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι 

για την εκπλήρωση του ρόλου του ο διευθυντής συναντά δυσκολίες και διλήµµατα, καθώς 

υπάρχουν συνειδητές και ασύνειδες προσδοκίες από διάφορες κοινωνικές οµάδες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτήσεων που έχει ακόμη και η Επίσηµη Πολιτεία από το 

πρόσωπό του (εγκύκλιοι, αναλυτικό πρόγραµµα κ.λπ.).  

Επιγραµµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένα διευθυντικό στέλεχος για να 

επιτύχει στην πολυρολική του αποστολή, οφείλει να έχει συναίσθηση του ρόλου και του 
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έργου του, να αγαπά το επάγγελµά του, να είναι επιστηµονικά καταρτισµένος (να κατέχει 

δηλαδή γνώσεις από διάφορα επιστηµονικά πεδία, όπως Παιδαγωγική και Διδακτική, 

Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία Συµπεριφοράς) και κυρίως να 

σέβεται την προσωπικότητα του κάθε παιδιού (Ντούσκας, 2005: 97). Οφείλει ακόμη να 

φροντίσει έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις και τις 

διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και όχι να αποδεχθεί μηχανιστικά και φορμαλιστικά 

ορισμένες προτάσεις, που προκύπτουν ως πορίσματα σχετικών ερευνών (Καψάλης, 2005: 16-

17). Ο τρόπος, επομένως, µε τον οποίο ο διευθυντής θα αντιµετωπίσει όλες εκείνες τις 

υποχρεώσεις, οι οποίες είναι απόρροια του ρόλου του, εξαρτάται από το πώς ο ίδιος 

αντιλαµβάνεται το ρόλο του, τον εαυτό του και τη λειτουργία του σχολείου ως κοινωνικού 

οργανισµού. Η εκπλήρωση του ρόλου του εκπαιδευτικού εξαρτάται από τη διαµόρφωση του 

‘παιδαγωγικού αυτο-ρόλου’ µέσα σε συγκεκριµένες χωροχρονικές περιστάσεις 

(Κωνσταντίνου, 1994:72-75). 

Ο ρόλος του διευθυντή - εκπαιδευτικού δέχεται διάφορες επιρροές, τόσο σε µακρο-

επίπεδο όσο και σε µικρο-επίπεδο (Κωνσταντίνου, 1994: 113) όπως ξεκάθαρα φαίνεται στον 

πίνακα 1 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 1: Οι επιρροές που δέχεται ο διευθυντής σε μακρο και μικρο–επίπεδο.  
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 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του διευθυντή πρέπει να είναι η 

ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η υποµονή και η επιμονή, η ευγένεια, η 

καταδεχτικότητα, η ειλικρίνεια, η κοινωνικότητα, η αντικειµενικότητα, η δικαιοσύνη, η 

αισιοδοξία, ο ενθουσιασµός, το χιούμορ, το κέφι και κυρίως ο σεβασµός στα δικαιώµατα του 

παιδιού και γενικότερα η αγάπη προς το παιδί. Το υπόδειγμα που θέλει το διευθυντή απλό 

διεκπεραιωτή των υποθέσεων της σχολικής μονάδας, δεν είναι πλέον πρόσφορο (Πρίντζας, 

2005: 236).  Εκείνο που η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί επιπλέον από τον διευθυντή είναι να 

παρουσιάζεται ως ‘εμψυχωτής – ηγέτης’ που παίρνει πρωτοβουλίες, χαρακτηρίζεται από 

διάθεση για καινοτομίες και διαμορφώνει εσωτερική πολιτική, αλλά και ως ‘ανανεωτής’, 

άνθρωπος δηλαδή που έχει συνεχή ενηµέρωση για τις νέες εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα 

τόσο σε ψυχολογικό, παιδαγωγικό, κοινωνικο-πολιτισµικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο 

και κυρίως να διαθέτει ευστροφία, ευελιξία και ικανότητα προσαρµογής σε νέους ρόλους. 

 

Ο διευθυντής Ως Εκπρόσωπος της Σχολικής Μονάδας  
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Στην προηγούμενη ενότητα αναφέραμε πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός και ο 

επικοινωνιακός ρόλος του διευθυντή, καθώς το σχολείο αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν κοινωνικό 

οργανισμό. Κατά συνέπεια, η δράση του δεν περιορίζεται στα στενά όρια της εσωτερικής 

σχολικής κοινότητας, αλλά έρχεται σε επαφή και επικοινωνία με άτομα και φορείς του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, εκπροσωπώντας τη σχολική μονάδα την οποία διευθύνει. Όπως 

υποστηρίζει ο Σαΐτης (2007: 369-370), ο διευθυντής ως εκπρόσωπος του σχολείου: 

♣ Συνεργάζεται με τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών. Η καλή και αρμονική 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο για 

την ολοκλήρωση των στόχων της σχολικής κοινότητας, αφού με την αρωγή των 

δύο αυτών κοινωνικών φορέων συντελείται η επίλυση των προβλημάτων του 

σχολείου και πραγματοποιούνται σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της 

αγωγής των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο διευθυντής οφείλει 

να προσκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους γονείς των μαθητών, για να 

συζητούν και να αντιμετωπίζουν από κοινού τα γενικά προβλήματα που 

παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή τυχόν ειδικά προβλήματα 

που αφορούν σε κάποιο μαθητή, στη σχολική επίδοση ή στη διαγωγή του. 

Ακόμη ο διευθυντής πρέπει να οργανώνει γενικές συνελεύσεις των γονέων και 

ασφαλώς να τους προσκαλεί σε κάθε είδους εκδηλώσεις του σχολείου με στόχο 

την κάλυψη των αναγκών που διέπουν από κοινού το σχολείο και την 

οικογένεια.  

♣ Συνεργάζεται με τα ανώτερα στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης. Τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη είναι αναγκαίο να ενημερώνονται για το έργο και τις 

δραστηριότητες του σχολείου και για το λόγο αυτόν ο διευθυντής οφείλει να το 

εκπροσωπεί, συντάσσοντας συγκεκριμένες αναφορές, όποτε αυτό κρίνεται 
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απαραίτητο και συμμετέχοντας στις καθορισμένες συναντήσεις που 

πραγματοποιούνται. Ασφαλώς, στόχος της επικοινωνίας αυτής είναι να 

επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και 

ταυτόχρονα να αντληθούν πληροφορίες που ίσως είναι απαραίτητες για την 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών αλλαγών ή μεταρρυθμίσεων.  

♣ Συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους 

και με τον δήμο. Για να μπορέσει το σχολείο να εκπληρώσει τους στόχους και 

τους σκοπούς του είναι απαραίτητο να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους 

φορείς της τοπικής κοινωνίας στην οποία ανήκει. Η συνεργασία αυτή θα 

συμβάλλει τα μέγιστα στην ενημέρωση των μαθητών για τα διάφορα 

προγράμματα και τις δραστηριότητες που λειτουργούν στον εκάστοτε τοπικό 

δήμο και παράλληλα, θα αυξήσει τη συνοχή και την επικοινωνία ανάμεσα στο 

σχολείο και τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς. Με βάση τα άρθρα 50, 51 και 

52 του ν.1566/1985, ο διευθυντής του σχολείου μετέχει στα όργανα λαϊκής 

συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα, είναι πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου και 

υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του. Μετέχει ταυτόχρονα στη σχολική 

επιτροπή με σκοπό τη διαχείριση των πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών 

των σχολικών μονάδων. Μετέχει τέλος στη δημοτική επιτροπή παιδείας, η 

οποία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν την ίδρυση, κατάργηση και 

συγχώνευση σχολείων, καθώς επίσης και την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, 

την επισκευή και τη συντήρησή τους.  

Σύμφωνα με τον Matthews (Cunningham & Cordeiro, 2006: 199), ο διευθυντής ως 

εκπρόσωπος της σχολικής μονάδας οφείλει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντά 

του που συνδέονται με τις δημόσιες σχέσεις, μέρος των οποίων αποτελεί η απάντηση στον 
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ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο, καθώς επίσης και η προώθηση ειδήσεων που αφορούν 

γεγονότα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή. Ιδιαίτερα σημαντική 

κρίνεται επίσης η ικανότητά του να αναζητά τη συμμετοχή και την υποστήριξη άλλων 

φορέων με σκοπό τη δημιουργία συνεργασιών που θα προωθούν σχολικά προγράμματα.  

Ολοκληρώνοντας τα σχόλιά μας σχετικά με το διευθυντή ως εκπρόσωπο της σχολικής 

μονάδας, οφείλουμε να ξανατονίσουμε ότι ο στόχος της σχολικής διεύθυνσης πρέπει να είναι 

η συνεργασία και η αρμονική συνύπαρξη με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Ο 

διευθυντής λοιπόν οφείλει να συμμετέχει ενεργά σε όλες αυτές τις διαδικασίες και με τη 

ειλικρίνεια, την αφοσίωση και την δημοκρατικότητά του να κάνει όλα τα μέλη με τα οποία 

συνεργάζεται όχι μόνο να εκτελούν τις εντολές του, αλλά ταυτόχρονα να τον αγαπούν, να 

τον εκτιμούν και να τον σέβονται, αφού θα έχουν κατανοήσει τη σημαντικότητα του έργου 

που προτίθεται να επιτελέσει.   

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου Ως Διοικητικός Οργανωτής  

 Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι απαραίτητο να οργανώνει και να συντονίζει 

τόσο τις ενέργειες και τις δραστηριότητες όσο και τους χώρους αλλά και όλες εκείνες τις 

διοικητικές παραμέτρους που θα συντελέσουν σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολείου.   

Πρώτα από όλα, όπως είναι ήδη γνωστό, για να είναι σε θέση ο οποιοσδήποτε 

υπάλληλος να αποδώσει στην εργασία του τα μέγιστα, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες 

συνθήκες. Έτσι, στην περίπτωσή μας, αν και φαίνεται ίσως απλοϊκό, μία από τις πρώτες 

δραστηριότητες του διευθυντή πρέπει να είναι η οργάνωση του προσωπικού του χώρου, 

δηλαδή του διευθυντικού γραφείου. Το γραφείο επιβάλλεται να είναι οργανωμένο με τέτοιο 

τρόπο από τους υπηρεσιακούς φακέλους και τη βιβλιοθήκη, μέχρι τον ηλεκτρονικό 
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υπολογιστή, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι κινήσεις του διευθυντή και να εξυπηρετείται η 

εκτέλεση του έργου του. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που διακρίνονται από την έντονη 

τεχνολογική εξέλιξη, κρίνεται σημαντικό ο διευθυντής του σχολείου να είναι ικανός στην 

αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτσι ώστε να του δοθεί η 

δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα ως εκπαιδευτικά εργαλεία 

(Cunningham & Cordeiro, 2006: 200). Μάλιστα, επιβάλλεται να προάγει και να προωθεί τη 

χρήση τους από το υπόλοιπο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτόν θα 

αποφεύγονται καθυστερήσεις, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται μία άνετη και ευχάριστη 

ατμόσφαιρα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους επισκέπτες και τους μαθητές που θα βρεθούν 

στο χώρο του γραφείου.  

Ασφαλώς βέβαια, αναγκαίο είναι να οργανώνει και να διευθύνει δραστηριότητες 

γραφικής φύσεως, όπως η επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας ή η διενέργεια έγγραφων 

επικοινωνιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου με βάση τη νομοθεσία στις σχολικές μονάδες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γραμματεία του σχολείου λειτουργεί με την βοήθεια ενός 

διοικητικού υπαλλήλου. Σε άλλες όμως περιπτώσεις, όπου το σχολείο έχει λίγους μαθητές, 

ένα μέρος των γραμματειακών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό στο οποίο κατανέμεται εξωδιδακτικό έργο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ρόλος 

του διευθυντή του σχολείου είναι καταλυτικός, γιατί πρέπει να συγκεντρώνει ειδικές γνώσεις, 

δεξιότητες και εμπειρίες, για να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει επιτυχώς σε αυτές τις 

εκδηλώσεις της σχολικής διοίκησης. Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής είναι να 

οργανώνει και να διατηρεί ενεργό το σχολικό αρχείο, αφού μετά το πέρας όλων των σχετικών 

ενεργειών τόσο τα εισερχόμενα έγγραφα, όσο και τα σχέδια των εξερχόμενων εγγράφων 

πρέπει να αρχειοθετούνται κατά κατηγορίες θεμάτων σε ειδικούς φακέλους (Σαΐτης, 2007: 

341).  
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 Η διοικητική αυτή δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, αφού η συστηματική 

διασφάλιση όλου του υλικού της γραμματειακής υποστήριξης εξυπηρετεί ποικίλες 

λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας. Διατάξεις ή εγκύκλιοι πρέπει να υπάρχουν στο 

αρχείο και να είναι πάντα εύκολη και δυνατή η αναζήτηση και η ανεύρεσή τους. Ανά πάσα 

στιγμή μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα και να χρειαστεί να ληφθούν αποφάσεις για την 

επίλυσή του με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αρχεία με στοιχεία του παρελθόντος. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ο διευθυντής του σχολείου ως επικεφαλής της 

διοικητικής οργάνωσης, οφείλει να έχει ως μία από τις σημαντικές προτεραιότητές του το 

φάκελο της σχολικής νομοθεσίας. Ακριβώς, επειδή οι νομοθετικές διατάξεις συνεχώς 

αντικαθιστούνται, τροποποιούνται ή ακόμα καταργούνται, είναι αναγκαίο να τηρείται πάντα 

ενημερωμένος ο φάκελος της σχολικής νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα ο διευθυντής πρέπει να 

είναι γνώστης και συνεχώς ενημερωμένος για θέματα που αφορούν στη σχολική νομοθεσία.  

 Η σωστή συντήρηση του υλικοτεχνικού σχολικού εξοπλισμού και η αποθήκευσή του, 

αποτελούν μία ακόμη πολύ στοιχειώδη διοικητική δραστηριότητα για το διευθυντή του 

σχολείου. Τόσο ο εξοπλισμός όσο και τα άλλα βοηθήματα κρίνονται απαραίτητα για την 

αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να 

προστατεύονται και να συντηρούνται με κάθε δυνατό τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

έλλειψη του βασικού εξοπλισμού όπως γραφική ύλη, όργανα φυσικής – χημείας και λοιπά 

οπτικοακουστικά μέσα, καθιστούν αναποτελεσματική κάθε διαδικασία μάθησης και 

αποτελούν τροχοπέδη για την επίτευξη των κύριων διδακτικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτής 

της διαδικασίας ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει για την οργάνωση και λειτουργία της 

σχολικής βιβλιοθήκης, αφού αυτή αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του σχολείου το οποίο 

βοηθά στην προαγωγή της γνώσης (Σαΐτης, 2005: 386). Πιο συγκεκριμένα, μία βιβλιοθήκη 

καλά εξοπλισμένη μπορεί να αποτελέσει βοήθημα για τους μαθητές, αφού τους ενθαρρύνει 
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να δείξουν ενδιαφέρον για το διάβασμα, ενώ την ίδια στιγμή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για 

το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα βιβλία στην καθημερινή 

του διδασκαλία.  

 Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μας για το ρόλο του διευθυντή ως οργανωτή 

διοικητικών διαδικασιών, οφείλουμε να τονίσουμε ότι για να επιτύχει στο έργο του αυτό, 

πρέπει να προγραμματίζει τις ενέργειές του και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το χρόνο 

που διαθέτει. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχει θέσει εξαρχής τους στόχους που επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει, καθώς και τη χρονική σειρά με την οποία θα εκτελείται η κάθε μία 

δραστηριότητα χωριστά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αξιοποίηση του χρόνου από το 

διευθυντή του σχολείου αποτελεί μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, όμως παρά τα προβλήματα 

που υπάρχουν, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το χρόνο του αποτελεσματικά, αν 

πραγματοποιήσει τις παρακάτω κινήσεις (Ζαβλανός, 1998: 348): 

 Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων και ορθολογική κατανομή του έργου 

ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 Ταξινόμηση των δραστηριοτήτων του σχολείου σε βραχυπρόθεσμα 

προγράμματα. 

 Καλή οργάνωση της διοικητικής εργασίας. 

 Προσεκτική οργάνωση των επισκέψεων των γονέων και των συνεδριάσεων 

των συλλογικών οργάνων. Αποφυγή σπατάλης χρόνου κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων και επακριβής προσδιορισμός του τόπου, του χρόνου και των 

θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν. 

Η διαχείριση του χρόνου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της προσωπικής 

οργάνωσης επειδή διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση του περιορισμένου διαθέσιμου 

σχολικού χρόνου. Όπως αναφέρει ο Tomlinson (2004: 82), υπάρχουν πολλά προγράμματα 
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που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά τη διαχείριση του χρόνου, αλλά η 

τεχνική διαδικασία επιβάλλεται να πραγματοποιείται δυναμικά και μεθοδικά, με βάση τα 

ακόλουθα βήματα: 

 Καθορισμό μακροπρόθεσμων στόχων, που οδηγεί στην δημιουργία 

προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου. 

 Καθιέρωση ενός καθημερινού αρχείου στο οποίο αναφέρονται οι διαδικασίες 

που πραγματοποιήθηκαν και ο ακριβής χρόνος που απαιτήθηκε για να 

έρθουν σε πέρας. 

 Διαχείριση αυτών που σπαταλούν περισσότερο χρόνο από εκείνον που είναι 

επιθυμητός. 

 Ορθολογική χρήση του διαθέσιμου χρόνου με σκοπό την επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων. 

Ο σχεδιασµός - προγραµµατισµός είναι η αφετηρία της όλης διαδικασίας και η 

βασικότερη από όλες τις λειτουργίες διοίκησης. Είναι η πυξίδα για τον κάθε οργανισµό και 

πολύ περισσότερο για το σχολικό περιβάλλον. Τα τελευταία κυρίως χρόνια, αυτή η 

λειτουργία έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο µε πολλά θετικά στοιχεία για τα διοικητικά 

στελέχη. Παρόλα αυτά, συνήθως και ιδιαίτερα στη χώρα µας, δεν του δίνεται η πρέπουσα 

σηµασία. Καµία σχεδόν εκπαιδευτική µονάδα δεν πραγµατοποιεί κάποιο είδος λειτουργικού 

ή στρατηγικού προγραµµατισµού. Λόγω του συγκεντρωτικού συστήματος της εκπαίδευσης η 

λειτουργία του σχεδιασμού – προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι σχεδόν 

μία ανύπαρκτη τακτική. Εκείνο που έχει καθιερωθεί στα σχολεία της χώρας μας είναι η 

κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος και η κατανομή του διδακτικού και του 

εξωδιδακτικού έργου ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς (Σαΐτης, 2005: 102). Η αξία, ωστόσο, 

του σχεδιασµού - προγραµµατισµού για τον οργανισµό, είναι διπλή. Από τη µία του δίνει τη 
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δυνατότητα να προλάβει και να ελέγξει µελλοντικές δυσάρεστες καταστάσεις και από την 

άλλη να προβλέψει ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτύχει αποτελεσµατικά τους 

στόχους του. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια θα τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος 

του διευθυντή ως οργανωτή – προγραμματιστή και συντονιστή ενεργειών της σχολικής ζωής.  

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου Ως Οργανωτής – Συντονιστής Ενεργειών 

 Στο πλαίσιο της σχολικής ζωής πραγματοποιούνται επισκέψεις σε διάφορους 

πολιτιστικούς χώρους ή γίνονται εκδηλώσεις μέσα στο κτίριο του σχολείου με σκοπό να 

εμπλουτιστούν οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί ορίζοντες των μαθητών. Συχνά επίσης 

οργανώνονται μαθητικές κοινότητες, εκθέσεις βιβλίων, σχολικές εορτές, χορωδίες και 

αθλητικοί αγώνες, που με τη σειρά τους αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και του 

πολιτισμού. Όλες αυτές οι δραστηριότητες εντάσσονται στο γενικότερο εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό του σχολείου και στέφονται με επιτυχία, όταν ο διευθυντής ως επικεφαλής της 

εκπαιδευτικής ομάδας συντονίζει τις επιμέρους δραστηριότητες και επιτυγχάνει την 

ενοποίηση όλων των ενεργειών. Ο συντονισμός, λοιπόν, αυτών των αποφάσεων και των 

ενεργειών από το διευθυντή του σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κρίνεται πλήρως 

αναγκαίος, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα και 

οι προκαθορισμένοι στόχοι. Για να συμβεί αυτό όμως, ο διευθυντής στης σχολικής μονάδας 

πρέπει να διακρίνεται για την συντονιστική του επικοινωνία και τις ικανότητές του για 

συνεργασία. Η επικοινωνία αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί εφαρμόζοντας κάποιες 

μεθόδους και πρακτικές, οι σημαντικότερες των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω και είναι 

οι εξής (Σαΐτης, 2007: 355): 

 Η προσωπική επαφή – επικοινωνία του διευθυντή με το υπόλοιπο διδακτικό 

προσωπικό. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας κρίνεται ως ο καταλληλότερος και 
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αποδοτικότερος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει πνεύμα κατανόησης 

και συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. 

 Με την τεχνική συλλογικής σκέψης. Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής σε 

τακτά χρονικά διαστήματα συγκαλεί όλα τα μέλη του συλλόγου, 

προκειμένου να τα ενημερώνει για τη ροή της εργασίας και να εξετάζουν 

ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.  

Με την εφαρμογή δημοκρατικών μεθόδων κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων 

λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με ενέργειες και 

δραστηριότητες που αφορούν την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Βέβαια, η επίτευξη των 

στόχων εξαρτάται από τη συλλογική προσπάθεια όλων των εκπαιδευτικών, αλλά ο 

συντονιστικός ρόλος του διευθυντή και οι οργανωτικές του ικανότητες είναι τα δύο στοιχεία 

που εξασφαλίζουν την πλήρη και απόλυτη επιτυχία, αποτελώντας παράγοντες καθοριστικής 

σημασίας. 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Συντονιστής της Ομαδικής Δράσης 

 Το σχολείο, που αποτελείται από ποικίλες αλληλοδιαπλεκόμενες ομάδες, βασίζει την 

επιτυχία του στις σχέσεις και στις αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα σε αυτές, αφού κάθε ομάδα 

επηρεάζει τη συμπεριφορά και των μελών της και των άλλων ομάδων. Ο αποτελεσματικός 

λοιπόν διευθυντής είναι απαραίτητο να γνωρίζει τη δομή και τη συμπεριφορά των ομάδων 

για να παίρνει πάντα τις πιο σωστές αποφάσεις (Σαΐτης, 2007: 174). Πρωταρχικό καθήκον 

του είναι να μπορεί να αναλύει και να κατανοεί πλήρως τη λειτουργία των διαφόρων τύπων 

ομάδων που λειτουργούν μέσα στη σχολική κοινότητα. Με βάση τον Σαΐτη (2007: 175), ο 

διευθυντής του σχολείου για να αποδώσει στο έργο που του έχει ανατεθεί, χρειάζεται να 

μελετήσει ιδιαίτερα: 
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 Σε ποιες συνθήκες σχηματίζονται οι συγκεκριμένες ομάδες. 

 Ποιες είναι οι δραστηριότητες των ομάδων αυτών σε σχέση με τη 

λειτουργία του σχολείου και τα άτομα που υπηρετούν σε αυτό. 

 Με ποιό τρόπο θα μπορέσει να επηρεάσει τα μέλη των ομάδων αυτών, 

για να εξασφαλίσει την κατάλληλη διοίκηση και κατ’ επέκταση να 

πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σημειώνεται μία ώθηση προς τη συμμετοχική 

διοίκηση με τη λειτουργία του επιτροπικού συστήματος, με βάση το οποίο όλοι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν 

δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη λειτουργία και την οργάνωση του σχολείου. Ειδικότερα, 

συνεργάζονται όλοι στον προγραμματισμό και το συντονισμό της σχολικής εργασίας, καθώς 

και στην εισαγωγή καινοτομιών. Όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, το διδακτικό προσωπικό 

και ο διευθυντής επιχειρούν από κοινού, με δημοκρατικές διαδικασίες και μεθόδους να 

πάρουν τις σωστές αποφάσεις, ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα μέτρα και οι καλύτερες λύσεις 

(Πασιαρδή, 2001: 31). Ο σύγχρονος διευθυντής επομένως χρήσιμο θα ήταν να 

προσανατολιστεί προς την ομαδική προσέγγιση και τη συλλογική διοίκηση για να είναι σε 

θέση να αυξήσει τις πιθανότητες να επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Πρώτα από όλα, είναι γνωστό ότι, όταν συμμετέχουν όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού στη λήψη αποφάσεων, αυξάνονται οι πιθανότητες να προκύψουν σημαντικές 

προτάσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, αφού θα προτείνονται πολλαπλές 

λύσεις. Το σχολείο λοιπόν από την παραγωγή των ιδεών αυτών θα έχει σημαντικές ωφέλειες 

και θα συμβάλλει στη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών του. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη 

μας ότι ο διευθυντής του σχολείου επιθυμεί να εμπλέκει και να συνεργάζεται με όλο το 

προσωπικό του, έτσι ώστε αυτό να επισημαίνει τα τυχόν προβλήματα και να προτείνει λύσεις, 

   
   
   

46

   
    



   

τότε γίνεται κατανοητό ότι η ομαδική προσέγγιση και η συλλογική συμμετοχή αποτελούν 

μονόδρομο για την επιτυχία. Σημαντική στο σημείο αυτό κρίνεται η ικανότητά του να 

οργανώνει, να ενισχύει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού στην ομαδική 

εργασία, παρέχοντάς του ανατροφοδότηση και προσωπική ενθάρρυνση. Με τη δημιουργία 

των κατάλληλων πνευματικών ερεθισμάτων και την υποστήριξή του – τόσο τη σωματική όσο 

και την ηθική – θα αποτελέσει για αυτούς πρότυπο ομαδικότητας και αγαστής συνεργασίας 

(Cunningham & Cordeiro, 2006: 199). Ένα άλλο ακόμη γεγονός που πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας είναι ότι με τη στενότερη αλληλεπίδραση με το προσωπικό, ο διευθυντής μπορεί 

να τύχει ενημερότητας για τομείς που ήταν άγνωστοι σε αυτόν και στη συνέχεια, αν αυτό 

κριθεί αναγκαίο, να ληφθούν συλλογικές αποφάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σαΐτης, 2007: 176).  

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Εκπαιδευτής του Προσωπικού του 

 Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πέρα από το διοικητικό, οργανωτικό, 

συντονιστικό και εποπτικό του ρόλο οφείλει να είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτής και 

καθοδηγητής του διδακτικού του προσωπικού, μεταδίδοντας σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα συντελέσουν στην 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων και του διδακτικού έργου του προσωπικού. 

Προτού όμως ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του, οφείλει 

να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θα ενισχύσουν την αυτομόρφωση 

και την προσωπική εξέλιξή του (Cunningham & Cordeiro, 2006: 200). Είναι αναγκαίο 

επομένως να βελτιώνει τα διοικητικά του καθήκοντα, να συμμετέχει σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια, να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις διαβάζοντας τη σχετική βιβλιογραφία και 

να λειτουργεί ως ο σύνδεσμος που θα παρέχει όλες αυτές τις νέες γνώσεις και δεξιότητες 
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στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς. Ο διευθυντής λοιπόν της σχολικής μονάδας είναι 

απαραίτητο να παρακινεί και να ενεργοποιεί το προσωπικό με σκοπό να αποκομίσει από αυτό 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους Everard and Morris (1996: 29-30), 

υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες τους οποίους θα πρέπει να έχει υπόψη του και να λάβει πάρα 

πολύ σοβαρά ο διευθυντής της κάθε μίας σχολικής μονάδας στην προσπάθειά του να 

εκπαιδεύσει και να κινητοποιήσει το προσωπικό του: 

 Προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης, ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές φιλοδοξίες του προσωπικού 

του. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία θα οργανώσει, πρέπει να γίνονται 

με τη σύμφωνη γνώμη του προσωπικού, το οποίο είναι απαραίτητο να 

εμπλέκεται σε όλες τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής του.  

 Ο διευθυντής επίσης οφείλει να γνωρίζει από την αρχή ότι οι ψυχολογικές 

και κοινωνικές ανάγκες διαφέρουν κατά πολύ από άτομο σε άτομο και ανά 

χρονική περίοδο. Για να πετύχει το στόχο του πρέπει να αντιλαμβάνεται τις 

διαφορές αυτές των ατόμων και να εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους 

κινητοποίησης και εκπαίδευσης ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του 

καθενός. 

 Τέλος, αν και πολλές φορές μπορεί να συναντήσει δυσκολίες και να 

απογοητευθεί, αφού υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αρνούνται 

κάθε μορφή καθοδήγησης και εκμάθησης, οφείλει με υπομονή και επιμονή 

να επινοεί εναλλακτικές λύσεις και μεθόδους για να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

   
   
   

48

   
    



   

Με βάση τα προηγούμενα, γίνεται κατανοητό ότι ο διευθυντής θα πρέπει με κάθε 

τρόπο να προκαλεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. Αυτό ισχύει επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι ικανοποιούνται και παρακινούνται από 

την εργασία τους, όταν μέσω αυτής αναπτύσσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και την 

προσωπικότητά τους. Η ανάπτυξη του ανθρώπου, εκτός του ότι ικανοποιεί τις ανάγκες 

ολοκλήρωσης και αυτοεκτίμησης, ενισχύει την αυτοπεποίθησή του και βεβαίως συμβάλλει 

ουσιαστικά στην επαγγελματική του εξέλιξη και πρόοδο (Μπουραντάς, 2005: 296). Στην 

πράξη λοιπόν, ο διευθυντής οφείλει να στηρίζει, να καθοδηγεί και να ενθαρρύνει το 

προσωπικό του, έτσι ώστε αυτό να ενισχυθεί ψυχολογικά και να επιτύχει εξαιρετικά 

αποτελέσματα και επιδόσεις. Για το λόγο αυτό, πάρα πολύ χρήσιμο θα ήταν ο διευθυντής του 

σχολείου να οργανώνει εσωτερικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για να μπορέσει να 

συμβάλλει στην ουσιαστική ενίσχυση και μετεκπαίδευση του προσωπικού του. Σε πολλές 

περιπτώσεις πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια κατά τα οποία οι καλεσμένοι – 

ειδικοί επιστήμονες απλά εκφράζουν ορισμένες προσωπικές απόψεις, προσπαθώντας έτσι να 

μεταδώσουν ένα μέρος από τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Είναι όμως εξαιρετικά 

δύσκολο να ικανοποιήσουν τις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, όταν δεν έχουν 

γνώση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (Reid, Bullock and Howarth, 1988: 

148). Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να έχει διαφορετικές 

προσδοκίες από τις επιμορφωτικές συναντήσεις, τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. 

Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε, ότι μία από τις βασικότερες ευθύνες του 

διευθυντή του σχολείου είναι να φροντίσει προσωπικά για τη διοργάνωση σεμιναρίων που θα 

ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο βαθμό, αφού αυτός γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον, λόγω του ότι έρχεται σε 

καθημερινή επαφή μαζί τους, με ποιο  τρόπο θα μπορέσουν να βοηθηθούν. Στη συνέχεια, θα 
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παραθέσουμε ορισμένα βασικά σημεία τα οποία είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη του ο 

διευθυντής με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση των εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων (Reid, Bullock and Howarth, 1988: 148-149): 

 Τα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται μετά από έρευνα από την οποία θα διαφαίνεται ποιές 

είναι οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα τυχόν κενά – ελλείψεις που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί. 

 Η διαδικασία πρέπει να ξεκινά με τις απορίες και τα ερωτηματικά των 

εκπαιδευτικών για τα συγκεκριμένα θέματα.  

 Τα σεμινάρια πρέπει να διοργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν 

δυνατότητα και πραγματοποίηση έρευνας και συμμετοχή σε ομαδικές 

διαδικασίες.  

Ο διευθυντής, σύμφωνα πάλι με τους Reid, Bullock and Howarth (1988: 150), μπορεί 

να κάνει το εκπαιδευτικό του αυτό έργο ακόμη πιο αποτελεσματικό, εφαρμόζοντας ορισμένες 

τακτικές όπως: 

 Δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν ελεύθερα 

ο ένας με τον άλλον και να εκφράζουν αβίαστα τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους για τις καινούριες γνώσεις και πληροφορίες που τους 

δίνονται. 

 Οργανώνοντας συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο οι νέες αυτές γνώσεις 

και δεξιότητες θα εφαρμοστούν στη σχολική τάξη σε καθημερινή βάση. 

 Δοκιμάζοντας νέες μορφές συμπεριφοράς που θα οδηγήσουν σε αλλαγές, 

μέσα όμως από ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον. 

   
   
   

50

   
    



   

Πέρα, βέβαια, από τη διοργάνωση σεμιναρίων και επιμορφώσεων με σκοπό να 

εμπλουτιστούν οι επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών, ο διευθυντής 

μπορεί να καθοδηγεί και να εμψυχώνει το προσωπικό και με κάποιες άλλες δραστηριότητες, 

έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν το αίσθημα ευθύνης και να αποκτήσουν την 

αίσθηση ότι μπορούν να αναλάβουν αρμοδιότητες και να τις φέρουν σε πέρας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να το επιτύχει αυτό ο διευθυντής μπορεί να παραχωρήσει 

κάποιες αρμοδιότητες στους υπόλοιπους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, μοιράζοντας έτσι 

την ευθύνη και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη συνεισφορά των δεξιοτήτων και ικανοτήτων όλου 

του προσωπικού της σχολικής κοινότητας. Έχοντας εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του και 

τηρώντας θετική στάση απέναντί τους, ο διευθυντής του σχολείου συντελεί στη δημιουργία 

ενός σχολικού κλίματος που επιβραβεύει την αποτελεσματική επικοινωνία. Σε αυτό το 

ευνοϊκό για τη σχολική μάθηση κλίμα, όπου κυριαρχεί το πνεύμα συναδελφικότητας και 

συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού και στο διευθυντή, 

πετυχαίνονται οι τιθέμενοι στόχοι της σχολικής μονάδας (Πασιαρδή, 2001: 31). Άλλωστε, δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι με τη μεταβίβαση εξουσίας και την ανάληψη αρμοδιοτήτων από το 

υπόλοιπο προσωπικό, ο διευθυντής απελευθερώνεται και έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει το 

χρόνο του σε άλλα ουσιαστικότερα διοικητικά θέματα όπως είναι ο προγραμματισμός και ο 

συντονισμός.   

Η ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης θα πρέπει να αποτελεί επίσης μία από 

τις σημαντικότερες προτεραιότητες του κάθε διευθυντικού στελέχους. Το αίσθημα της 

αλληλεγγύης μεταξύ των μελών μίας τυπικής οργάνωσης, άρα και της σχολικής μονάδας, 

είναι βασικό στοιχείο αποτελεσματικής λειτουργίας της, αφού οι πράξεις δεν ακολουθούν 

μόνο εκείνους που τις έκαναν αλλά έχουν αντίκτυπο σε όλη τη σχολική μονάδα. Για το λόγο 

αυτό όσο αυξάνει το αίσθημα αλληλεγγύης, τόσο αυξάνει και ο βαθμός της ευθύνης στα μέλη 
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της σχολικής κοινότητας (Σαΐτης, 2007: 353). Σαφώς όμως, από τη στιγμή που οι 

εκπαιδευτικοί είναι άτομα με διαφορετικό χαρακτήρα και αντιλήψεις, κρίνεται ιδιαίτερα 

δύσκολο ο διευθυντής να μπορέσει να πετύχει την ανάπτυξη του αισθήματος αλληλεγγύης. 

Οφείλει, όμως, να κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις για να μπορέσει να κατανοήσει 

το προσωπικό του ότι μόνο με τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αρμονική συνύπαρξη 

θα επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι του σχολείου. Το σχολείο είναι απαραίτητο να 

προσφέρει επιμόρφωση που θα έχει αξία και θα ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα και 

στρατηγικές. Για να αξιολογήσει κανείς την επιμόρφωση επιβάλλεται να μετρήσει τις 

αντιδράσεις και τις επιδράσεις στην καθημερινή απόδοση εργασίας στην τάξη κάθε 

εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα να προσδιορίσει την επίδραση που έχει στην εικόνα 

ολόκληρου του σχολικού οργανισμού (Sloman, 2000).  

Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή η οποία αφορά το ρόλο του διευθυντή ως 

εκπαιδευτή, πρέπει να τονίσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του έργου του οφείλεται 

στην επιθυμία, την προσπάθεια και την θέληση των διοικούμενων εκπαιδευτικών να 

αποσπάσουν τα στοιχεία εκείνα που θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και εξέλιξή τους, αλλά και στη διάθεση για συνεργασία που θα επιδείξουν για την 

εκπλήρωση των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας της οποίας αποτελούν μέλη.   

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου Ως φορέας Αξιολόγησης του έργου των Εκπαιδευτικών  

Στην έντονη συζήτηση που διεξάγεται τελευταία στη χώρα µας σχετικά µε την 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών αλλά και το συναφές νοµοθετικό πλαίσιο, ο 

διευθυντής της σχολικής µονάδας προτείνεται ως φορέας αξιολόγησης. Οι απόψεις όµως των 

ειδικών για το ζήτημα αυτό παρουσιάζονται αντικρουόµενες.  
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Από τη μία πλευρά υπάρχουν εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που ισχυρίζονται ότι 

αποδέχονται το διευθυντή ως αξιολογητή λόγω του σηµαντικότατου ρόλου που επιτελεί στην 

αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας. Συνεπώς, η συµµετοχή του στην αξιολόγηση 

του έργου των εκπαιδευτικών νοµιµοποιείται από την κρισιµότητα των ευθυνών του στο 

πλαίσιο της σχολικής λειτουργίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο διευθυντής θα πρέπει να 

εφευρίσκει μεθόδους και τρόπους για τη δίκαιη αξιολόγηση του προσωπικού του, 

οργανώνοντας, σχεδιάζοντας και αξιολογώντας ερευνητικές μελέτες με σκοπό τη δημιουργία 

αμερόληπτης και σύγχρονα δομημένης αξιολόγησης (Cunningham & Cordeiro, 2006: 200). 

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Σαΐτη (2005: 279), η ενσωμάτωση του ρόλου του 

αξιολογητή στα καθήκοντα του διευθυντή θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην 

αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας, επειδή σε πολλές περιπτώσεις η αξιολόγηση 

οδηγεί σε τριβές μεταξύ κριτή και κρινόμενου, αφού ο τελευταίος είναι δύσκολο να δεχθεί 

για τον εαυτό του σχόλια για τη μέτρια απόδοση του. Έτσι, θα υπάρξει κίνδυνος ανάπτυξης 

ανταγωνιστικών σχέσεων µεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και σχέσεις εξάρτησης µεταξύ 

εκπαιδευτικών και διευθυντή, οι οποίες θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου.  

Κάθε σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αποτελείται από επιµέρους πεδία 

επιλογών και δράσεων µε σηµαντικότατη συνεισφορά στη συνολική αποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος. Αποκτά, επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση των απόψεων των 

διευθυντών των σχολείων, ως φορέων αξιολόγησης, αναφορικά µε τους επιµέρους άξονες της 

εκτίµησης του έργου των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε ότι η κεντρική 

διοίκηση θα πρέπει να αρχίζει να εφαρμόζει την τήρηση της ισχύουσας εκπαιδευτικής 

νομοθεσίας, δηλαδή τη μέθοδο των κρίσιμων περιστατικών (Σαΐτης, 2005: 279). Σε αδρές 

γραμμές, η μέθοδος αυτή σημαίνει ότι ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος εποπτεύει τους 
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εκπαιδευτικούς σε καθημερινή βάση, καταγράφει στο Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου 

εκείνα τα περιστατικά που σχετίζονται είτε με την τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας (π.χ. 

χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο, εκτέλεση εξωδιδακτικού έργου κ.ά.), 

είτε με τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. ανάληψη 

δημιουργικών δραστηριοτήτων, συνεργασία με τους συναδέλφους του κ.τ.λ.). Με βάση την 

καταγραφή αυτή, στο τέλος του διδακτικού έτους, ο διευθυντής αξιολογεί τα χαρακτηριστικά 

του εκπαιδευτικού παρουσιάζοντας, ως αιτιολόγηση για την κρίση του, τα συγκεκριμένα 

στοιχεία συμπεριφοράς. Επομένως, αποφεύγεται ο κίνδυνος των αβάσιμων κρίσεων και κατ’ 

επέκταση των συγκρούσεων (Σαΐτης, 2005: 280).    

Αναμφίβολα, για να μπορέσει να εφαρμοστεί η νομοθεσία που έχει ήδη ψηφιστεί, 

είναι απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι γνώμες και οι απόψεις των διευθυντικών 

στελεχών. Καταρχήν, πρέπει απαραίτητα να εξεταστεί ο βαθµός συµφωνίας των διευθυντών 

µε την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, εάν δηλαδή τάσσονται υπέρ ή κατά της 

αξιολόγησης. Εξίσου κρίσιμη είναι και η καταγραφή των απόψεών τους σε θέµατα που 

αφορούν στις δυνατότητες αλλά και στα αδύνατα σηµεία της αξιολόγησης, στα κριτήρια της 

και στις παραµέτρους της σχολικής λειτουργίας. Θεωρούμε δεδομένο ότι οι διευθυντές θα 

είναι εκείνοι που θα προτείνουν τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές για τη συλλογή των 

αξιολογικών δεδομένων, αφού αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε καθημερινή 

προσωπική επαφή με το εκπαιδευτικό προσωπικό που καλούνται να αξιολογήσουν. 

Δυστυχώς όμως, δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για το σκοπό αυτό και όπως είναι 

φυσικό, κατά την άποψή μας, θεωρείται αναγκαίο να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα 

σεμινάρια και ημερίδες που θα οδηγήσουν προς τη συγκεκριμένη αποδοτική κατεύθυνση. Με 

την άρτια προετοιμασία και εκπαίδευσή τους θα είναι σε θέση με δικαιοσύνη και αμεροληψία 

να ανταποκριθούν επιτυχώς στα καθήκοντα του αξιολογητή που θα τους ανατεθούν.  
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Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Ηγέτης 

 Έχουμε, ήδη, προαναφέρει ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι πολυσύνθετος και 

περίπλοκος, αφού καθημερινά μπορεί να προκύπτουν δυσκολίες και προβλήματα είτε 

παιδαγωγικής, είτε διοικητικής φύσης. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών απαιτεί την 

ορθολογική αξιοποίηση των υλικών και άυλων πόρων της με σκοπό να εξυπηρετηθούν κατά 

τον καλύτερο τρόπο οι στόχοι της (Πετρίδου, 2005: 183). Η ευθύνη για την λειτουργία του 

σχολείου, βέβαια, βαραίνει όλο το προσωπικό. Η σωστή διοίκηση, όμως, και ο συντονισμός 

όλων των ενεργειών και δραστηριοτήτων αποτελούν ευθύνη και έργο του διευθυντή του 

σχολείου που οφείλει να διακρίνεται από ηγετικές ικανότητες για να μπορέσει να εφαρμόσει 

τις βασικές αρχές της διοίκησης, εκτελώντας με επιτυχία το δύσκολο έργο του.   

 Ο ρόλος του διευθυντή ως ηγέτη κρίνεται από τη μεριά μας ως ο πιο σημαντικός από 

όλους τους παραπάνω ρόλους, επειδή τον αποκτά με βάση τις ικανότητες, την 

προσωπικότητα και τη δύναμη του χαρακτήρα του και όχι τυπικά λόγω θέσης. Ποικίλοι 

ορισμοί έχουν δοθεί για να περιγράψουν το ρόλο του ηγέτη, οι οποίοι συνοψίζονται στους 

παρακάτω: 

 Όπως υποστηρίζει ο Μπουραντάς (2005: 298), ο ηγέτης είναι εκείνο το 

άτομο, το οποίο μέσω της συμπεριφοράς του ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα 

άτομα (οπαδούς) και τους κάνει εθελοντικά και πρόθυμα να τον 

ακολουθούν.  

 Σύμφωνα τώρα με τους Hoy & Miskel (1996: 374), εκείνος που έχει τη 

μεγαλύτερη επιρροή μέσα στην ομάδα και που αναμένεται να εκπληρώσει 

τον ηγετικό αυτό ρόλο είναι ο ηγέτης.   
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 Τέλος, με βάση τα λεγόμενα του Leavitt (1972: 217), ο ηγέτης είναι ένα 

πρόσωπο ενταγμένο μέσα σε μία εργασιακή ομάδα στην οποία του έχει 

ανατεθεί κάποιος συγκεκριμένος συντονιστικός ρόλος τον οποίο πρέπει να 

επιτελέσει.  

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι με βάση όλους τους παραπάνω ορισμούς που 

αναφέρθηκαν, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του ηγέτη είναι η ικανότητά του 

να επηρεάζει τη συμπεριφορά των μελών της ομάδας του, έτσι ώστε αυτή να εργαστεί 

αποτελεσματικά. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι διαχρονικά οι καλύτεροι ηγέτες είναι αυτοί που 

αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους που διοικούν. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ηγεσία είναι μία σημαντική πλευρά της διοικητικής 

λειτουργίας, δεν ταυτίζεται όμως με τη διοίκηση. Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία που 

αποβλέπει στην αναγκαιότητα της αλλαγής της νοοτροπίας και του τρόπου συμπεριφοράς 

των ανθρώπων, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν (Σαΐτης, 2005: 240).  

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που πρέπει να συγκεντρώνει ένας ηγέτης. Όλα τα γνωρίσματα αυτά που θα 

αναφέρουμε στη συνέχεια είναι απαραίτητο να τα διαθέτει ο διευθυντής του σχολείου για να 

γίνει αποδεκτός από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και να ασκήσει με επιτυχία το 

δύσκολο ρόλο που έχει αναλάβει. 

Οι συγγραφείς Hoy & Miskel (1996: 378-380), οι οποίοι μελέτησαν τα γνωρίσματα 

της αποτελεσματικής ηγεσίας, τα ταξινομούν σε τρεις βασικές κατηγορίες που παραθέτονται 

στη συνέχεια: 

 Την προσωπικότητα, που περιλαμβάνει την αυτοπεποίθηση, την 

ακεραιότητα, την αντοχή της έντασης και τη συναισθηματική 

ωριμότητα.  
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 Την εργασιακή παρακίνηση, που περιλαμβάνει το καθήκον, τις 

διαπροσωπικές ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες. 

 Τις δεξιότητες, που τις αποτελούν οι τεχνικές, οι διαπροσωπικές και 

οι διοικητικές δεξιότητες.  

Πιο συγκεκριμένα τώρα, τα βασικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής οργάνωσης 

και διοίκησης του σχολείου σύμφωνα με τους Θεοφιλίδη και Στυλιανίδη (2000: 16-23) είναι 

τα ακόλουθα: 

 Το όραμα, που πρέπει να διαμορφώνει ο σχολικός ηγέτης για το 

σχολείο που διευθύνει. 

 Οι ικανότητες μετασχηματισμού, δηλαδή η ικανότητα του διευθυντή 

σχολείου να παράγει συγκεκριμένο έργο μεταμορφώνοντας, 

μετασχηματίζοντας και αλλάζοντας τόσο τους στόχους όσο και τις 

πηγές και τους πόρους που είναι απαραίτητοι σε κάθε μία 

περίπτωση.  

 Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την εμπλοκή τους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να αποκτήσουν τη δύναμη που 

χρειάζονται για να δραστηριοποιηθούν.   

 Η σταθερότητα και η ενσυνείδητη δράση, οι οποίες συνδέονται με την 

ικανότητα του διευθυντή του σχολείου να επιφέρει αλλαγές που θα 

ωφελήσουν την πορεία της σχολικής μονάδας. 

 Η δημιουργικότητα, που σχετίζεται με την επινόηση και την 

εφαρμογή ριζοσπαστικών λύσεων για την αντιμετώπιση δίπτυχων 

καταστάσεων. 
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 Η ευαισθησία, που εκφράζεται μέσα από την κατανόηση που δείχνει 

στα συναισθήματα, τις φιλοδοξίες αλλά και τις ανάγκες των 

υφισταμένων του.  

 Η επαγγελματική πληρότητα, δηλαδή η ικανότητα του διευθυντή να 

ασκεί σημαντική επίδραση στην εργασία του σχολείου (διδακτική 

και διοικητική).   

Ο διευθυντής οφείλει να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και να προβαίνει σε δραστηριότητες και ενέργειες με σκοπό να καταλήξει στο 

επιθυμητό «προϊόν», που είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο μαθητικό 

πληθυσμό. Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε ένα συνοπτικό πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται 

τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά που προαναφέραμε (Glickman, Gordon and Ross-

Gordon, 2001: 12): 

 

Πίνακας 2: Αποτελεσματική δράση για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων. 

 

Σημαντικό είναι στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ο σύγχρονος διευθυντής οφείλει να 

διακρίνεται από επικοινωνιακές και συντονιστικές ικανότητες. Αυτό συμβαίνει επειδή η 
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επικοινωνιακή λειτουργία είναι παρούσα σε κάθε οργανωτική δραστηριότητα µε τελικό 

αποτέλεσµα την παραγωγή κοινού νοήµατος ανάµεσα στα επικοινωνούντα µέρη. Η 

ικανότητα του ηγετικού στελέχους εκπαίδευσης να πείθει και να κερδίζει την εµπιστοσύνη 

των µελών του οργανισµού που διοικεί, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ικανότητα 

κατάλληλου χειρισµού των διαφωνιών και συγκρούσεων, στη δηµιουργία συνθηκών συνοχής 

και συνεργασίας της οµάδας και στη δυνατότητα να συλλαµβάνει και να υλοποιεί 

µεταρρυθµίσεις. Ο ηγέτης ενός εκπαιδευτικού οργανισµού οφείλει να διαθέτει ένα πλήθος 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων όπως είναι η ενσυναίσθηση (empathy), η 

ενεργητική ακρόαση αλλά και η αίσθηση του χιούµορ. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη των 

σύγχρονων τεχνικών επικοινωνίας στηρίζεται στην καλλιέργεια του αυτοέλεγχου και της 

αυτοκυριαρχίας του ατόµου, καθώς και στην επίγνωση των συναισθηµατικών αναγκών των 

άλλων, µε αποτέλεσµα την επιτυχή διαπροσωπική επικοινωνία. Ο διευθυντής ως ηγέτης  

πρέπει να ξεχωρίζει για το θάρρος, την ετοιμότητα και τη θέλησή του για επικοινωνία, 

συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου (Πασιαρδή, 

2001: 49). Ο διευθυντής που γνωρίζει πώς να εκφράζεται και να επικοινωνεί λεκτικά και µη - 

λεκτικά, που αναλύει και συνθέτει με επιτυχία, που προτείνει, οργανώνει και αξιολογεί, 

αποτελεί τον επιτυχημένο ηγέτη της διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισµών του 21ου 

αιώνα. 

Κάνοντας µία διάκριση στις δεξιότητες που πρέπει να διέπουν έναν καλό ηγέτη και 

κατ’ επέκταση έναν άξιο διευθυντή στο ρόλο του ηγέτη, µπορούµε να αναφερθούµε στα εξής 

ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με τον Ζαβλανό (2002: 30):     

 Ο καλός ηγέτης οφείλει να διαθέτει τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή αυτές που 

απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και τον βοηθούν να γνωρίζει τι µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί από το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό και την 
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υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορεί να 

πραγµατοποιεί ένα σωστό προγραµµατισµό όλων των ενεργειών.  

 Οι διαπροσωπικές δεξιότητες του ικανού ηγέτη θα πρέπει να είναι η 

επικοινωνία, η συνεργασία και ο συντονισµός όλων εκείνων των 

προσώπων, εκπαιδευτικών και µαθητών, που συνιστούν το σχολικό 

οργανισµό καθώς και των εµπλεκόµενων κοινωνικών φορέων.  

 Τέλος, ο καλός ηγέτης πρέπει να διαθέτει τέτοιες δεξιότητες που να του 

δίνουν την ευκαιρία να αξιολογεί τις επιπτώσεις των επιλογών του στο 

σύνολο του σχολικού οργανισµού, δεξιότητες δηλαδή ολιστικής 

προσέγγισης και συνολικής σκέψης. 

Στη φάση αυτή είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ένα από τα πιο κύρια 

γνωρίσματα που θα πρέπει να διακρίνει το διευθυντή – ηγέτη, είναι η ικανότητά του να 

προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις συνθήκες που προκύπτουν ή ανάλογα με τα 

άτομα με τα οποία συναναστρέφεται. Αυτό συμβαίνει επειδή σε καθημερινή βάση ο 

διευθυντής πρέπει να πραγματεύεται σχέσεις που έχουν να κάνουν με γονείς, συναδέλφους, 

ανώτερα εκπαιδευτικά στελέχη ή ακόμα και αντιπροσώπους της κυβέρνησης. Σε περίπτωση 

λοιπόν που υπάρχει μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα ένας σεισμός – 

φαινόμενο αρκετά συχνό στη χώρα μας – ο διευθυντής οφείλει να υιοθετεί αυταρχικό και 

κατηγορηματικό στυλ συμπεριφοράς, αφού δε διαθέτει το χρόνο να συμβουλευτεί το 

προσωπικό του ή να του δώσει τη δυνατότητα να δράσουν κατά βούληση. Φυσικά, θεωρείται 

δεδομένο ότι έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου που διευθύνει 

στην αντιμετώπιση των σεισμών. Από την άλλη, όταν κάποιο μέλος του προσωπικού 

αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, τότε η καλύτερη συμπεριφορά από την μεριά του διευθυντή 

είναι εκείνη της κατανόησης και της συμπόνιας. Η ψυχολογική αυτή στήριξη ίσως έχει 
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ανταποδοτική ισχύ στο μέλλον, αφού μπορεί να προκαλέσει την πίστη και την αφοσίωση του 

εκπαιδευτικού (Everard & Morris, 1996: 16).   

Ιδιαίτερη προσοχή επίσης πρέπει να επιδείξει ο διευθυντής – ηγέτης όσον αφορά το 

στυλ συμπεριφοράς που θα εφαρμόσει έτσι ώστε αυτό να μη θεωρηθεί ως ακατάλληλο. 

Εξέχουσας σημασίας είναι η ικανότητά του να αναγνωρίζει ποια μορφή συμπεριφοράς δεν 

είναι κατάλληλη και να χρησιμοποιεί εναλλακτικές μορφές που θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. 

Αυτό ισχύει επειδή είναι γνωστό ότι διαφορετικά άτομα χρειάζεται να διοικηθούν με 

διαφορετικούς τρόπους και με την υιοθέτηση διαφορετικών μορφών συμπεριφοράς. Για 

παράδειγμα, κάποια άτομα χαλαρώνουν και δεν ενεργοποιούνται, αν δεν τους ασκηθεί 

έλεγχος και πίεση από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ενώ αντίθετα κάποια άλλα 

αυτοπαρακινούνται και προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα υπό συνθήκες έλλειψης στρες 

και πίεσης (Everard & Morris, 1996: 17). Για το λόγο αυτό προαναφέραμε πόσο σημαντική 

είναι η ικανότητα του διευθυντικού στελέχους να χρησιμοποιεί εναλλακτικές μορφές 

άσκησης πίεσης, επειδή πάντα ενέχει ο κίνδυνος να εφαρμόσει μορφές συμπεριφοράς που 

είναι όχι μόνο λαθεμένες αλλά άκρως αντιπαραγωγικές.  

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας για τον διευθυντή – ηγέτη, οφείλουμε να 

τονίσουμε ότι ο άξιος και αποτελεσματικός ηγέτης με τη στάση, την προσωπικότητα και τη 

συμπεριφορά του, είναι σε θέση να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει αυτό που ονομάζουμε 

σχολική κουλτούρα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κάθε σχολείο. Ο διευθυντής 

είναι εκείνος που θα εμπνεύσει τις αρχές και τις αξίες, καθώς επίσης και τις μορφές 

συμπεριφοράς εκείνες που θα προσδώσουν στο σχολείο την ιδιαίτερη μορφή και 

φυσιογνωμία του. Η ξεχωριστή κουλτούρα του σχολείου διαφαίνεται από πολλούς 

παράγοντες που συνδέονται με αυτό όπως οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι γιορτές και οι 

εκδηλώσεις, οι διοικητικές διαδικασίες και ένα σωρό άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
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συνεργασία των γονέων, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους κανονισμούς που αφορούν 

θέματα καθημερινής ρουτίνας (Caldwell & Spinks, 1993: 68).  

Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί άλλοι παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να 

προσδιορίσουμε τη δύναμη και την ένταση της σχολικής κουλτούρας. Σύμφωνα πάλι με τους 

Caldwell & Spinks (1993: 69-70), πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το κατά πόσο διαφορετικά 

άτομα και ομάδες μοιράζονται τις ίδιες αξίες και πεποιθήσεις και είναι αφοσιωμένα στην 

πραγμάτωση των στόχων και των σκοπών της μάθησης. Μία δυναμική κουλτούρα 

εφαρμόζεται από όλα τα μέλη που απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα και μοιράζονται 

ακριβώς τις ίδιες αξίες και πεποιθήσεις. Η δύναμη της σχολικής κουλτούρας διαφαίνεται σε 

μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο εφαρμόζει την αρχή της ισότητας για όλους τους μαθητές, 

δηλαδή την πεποίθηση ότι όλοι είναι επιβλητέο να λαμβάνουν τη μορφή εκείνη της 

εκπαίδευσης που τους δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν πλήρως τις κλίσεις, τις 

ικανότητες και τα προσόντα που διαθέτουν. Η κουλτούρα του σχολείου ενισχύεται ακόμη 

από την εφαρμογή της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ενδυνάμωσης. Σε ένα 

άριστο σχολείο, η ποιότητα τόσο στις διαδικασίες μάθησης όσο και στην εφαρμογή 

διοικητικών διαδικασιών, αποτελεί τον παράγοντα εκείνο που το κάνει ιδιαίτερο και 

ξεχωριστό (Caldwell & Spinks, 1993: 71). Η ενδυνάμωση του προσωπικού από τη μία και 

των μαθητών από την άλλη, με τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, καθιστά τη γνώση 

και τη μόρφωση αποτελεσματική αλλά συνάμα και εποικοδομητική.  

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Διαμορφωτής Κατάλληλου Σχολικού Κλίματος 

 Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της 

σχολικής μονάδας εξαρτάται άμεσα από το κλίμα εργασίας που επικρατεί, ακριβώς επειδή 

ενισχύεται με τη συνεργασία ανάμεσα στο διευθυντή και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και 
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την καλή επικοινωνία του προσωπικού με τους μαθητές. Στα σχολεία λοιπόν, όπου υπάρχει 

πνεύμα συναδελφικότητας και ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των μελών, το κλίμα είναι 

θετικό και οι εκπαιδευτικοί παρωθούνται να εκτελέσουν με μεγαλύτερη προθυμία και φυσικά 

καλύτερα τα καθήκοντά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν στη σχολική μονάδα επικρατεί 

αρνητικό κλίμα, τότε παρατηρούμε μείωση της ποιότητας εργασίας και ελαχιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας του σχολείου (Σαΐτης, 2007: 181).  

 Διάφοροι ερευνητές κατά καιρούς έχουν μελετήσει και περιγράψει το ζήτημα του 

κλίματος της σχολικής μονάδας. Οι πιο γνωστοί από αυτούς, όπως αναφέρει ο Μιχόπουλος 

(1998: 171-173), είναι οι Halpin & Croft, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα και μέσω ενός 

ερωτηματολογίου επιχείρησαν να μελετήσουν το κλίμα εργασίας στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς τους μπορούμε να 

διακρίνουμε έξι κατηγορίες σχολικού κλίματος: 

♠ Το ανοικτό κλίμα. Η μορφή αυτή του κλίματος χαρακτηρίζεται από τις 

στενές σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στο διευθυντή του σχολείου και στο 

διδακτικό προσωπικό. Κατά την άσκηση της εξουσίας υπάρχει ειλικρινής 

συνεργασία ανάμεσα στα παραπάνω μέλη και η εργασιακή συμπεριφορά 

διαμορφώνεται ελεύθερα ως μία μορφή αυθεντικότητας. 

♠ Το αυτόνομο σχολείο. Ως αυτόνομο κλίμα χαρακτηρίζεται εκείνο στο οποίο 

ο διευθυντής του σχολείου ασκεί σχετικά μικρό έλεγχο στα μέλη της 

σχολικής ομάδας. Το ομαδικό πνεύμα παραμένει υψηλό και απορρέει 

περισσότερο από την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των μελών του 

σχολείου και λιγότερο από την εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους 

καθηκόντων. 
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♠ Το ελεγχόμενο κλίμα. Στη μορφή αυτού του κλίματος υπάρχει 

προσανατολισμός αποκλειστικά στην εκτέλεση του καθήκοντος, ενώ 

δίνεται σχετικά μικρή προσοχή στη συμπεριφορά που έχει ως στόχο την 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των μελών του σχολείου. 

♠ Το οικείο κλίμα. Εδώ κυριαρχούν οι φιλικές σχέσεις και τα μέλη της 

σχολικής μονάδας ικανοποιούν τις κοινωνικές τους ανάγκες αλλά 

ταυτόχρονα, επιδεικνύουν λίγο ενδιαφέρον στον κοινωνικό έλεγχο σχετικά 

με την άσκηση των καθηκόντων τους.  

♠ Το πατερναλιστικό κλίμα. Σε αυτό το κλίμα ο διευθυντής του σχολείου 

εμφανίζει τις σχολικές δραστηριότητες ως αποτέλεσμα της προσωπικής του 

στάσης. Σε αυτό βέβαια το εργασιακό περιβάλλον υπάρχει μικρή 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται 

έλλειψη του ομαδικού πνεύματος ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας.  

♠ Το κλειστό κλίμα. Το κλίμα αυτό βρίσκεται στον αντίποδα του ανοικτού 

κλίματος και το διακρίνει ο χαμηλός βαθμός ομαδικού πνεύματος και οι 

ψυχρές, τυπικές εργασιακές σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας. 

  Ο διευθυντής του σχολείου ως υπεύθυνος δημιουργίας θετικού και ευνοϊκού κλίματος, 

οφείλει να σχεδιάζει και να διατηρεί ένα σχολικό περιβάλλον κατάλληλο για αποτελεσματική 

λειτουργία. Η δημιουργία όμως αυτής της καλής ατμόσφαιρας προέρχεται περισσότερο από 

την ικανότητα του διευθυντή να χειρίζεται σωστά το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και 

λιγότερο από την εξουσία που του δίνει ο νόμος. Επομένως, είναι απαραίτητο να 

αντιλαμβάνεται ότι το προσωπικό του παρακινείται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές 

περιπτώσεις και να διαμορφώνει έτσι ένα κλίμα κατάλληλο το οποίο θα ανταποκρίνεται 
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στους παρακινητικούς παράγοντες των ατόμων (Everard & Morris, 1996: 20). Αν μάλιστα 

λάβουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα στις διαπροσωπικές 

σχέσεις των μελών της ομάδας της σχολικής κοινότητας, τότε γίνεται κατανοητό ότι ο 

διευθυντής πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικός και να εργάζεται συνεχώς για τη 

διατήρηση του θετικού σχολικού κλίματος στη μονάδα που διευθύνει.  

 Επίσης, ο διευθυντής του σχολείου ως διαμορφωτής θετικού κλίματος οφείλει να είναι 

καλός γνώστης της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού της σχολικής μονάδας του για να μπορέσει έτσι να πραγματοποιήσει τον 

κατάλληλο καταμερισμό εργασίας και παράλληλα, να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αντικειμενικός στην κρίση του απέναντι σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Για το 

λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει ο Σαΐτης (2007: 187), οι διευθυντές είναι απαραίτητο: 

 Να λαμβάνουν υπόψη τους τις βασικές αρχές της διοίκησης. 

 Να ακολουθούν τη διαδικασία συμμετοχικής διοίκησης. 

Το σημαντικότερο ίσως από όλα που οφείλει να έχει πάντα στο πίσω μέρος του 

μυαλού του ο διευθυντής, είναι ότι το προσωπικό του επιδιώκει να ικανοποιήσει και κάποιες 

ψυχολογικές του ανάγκες. Για το λόγο αυτό και ακριβώς επειδή η αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού εξαρτάται από την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, ο διευθυντής είναι 

υποχρεωμένος με κάθε τρόπο να δημιουργήσει άνετο και θετικό ψυχολογικό κλίμα στη 

σχολική μονάδα που είναι επικεφαλής. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν, όταν ο 

διευθυντής του σχολείου (Ζάχαρης, 1985): 

 Σέβεται την προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού, αφού όλοι έχουμε την 

απαίτηση οι άλλοι να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη δική μας 

προσωπικότητα. 
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 Μελετάει διάφορους τύπους διοίκησης, αφού δεν υπάρχει απόλυτα ενιαίος 

τρόπος χειρισμού όλων των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας. 

 Αντιμετωπίζει τα ατομικά προβλήματα κάθε εκπαιδευτικού ως δικά του 

προβλήματα. 

 Φέρεται με απόλυτη δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα απέναντι σε όλο το 

διδακτικό προσωπικό του. 

 Μεριμνά για την εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου του. 

 Βοηθάει τους συναδέλφους του να γίνουν καλύτεροι στην εκτέλεση του 

έργου τους εμπνέοντάς τους να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. 

Εκτός από την εξασφάλιση θετικού σχολικού κλίματος ανάμεσα στο προσωπικό, ο 

διευθυντής του σχολείου πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του και στην επικοινωνία του 

με τους μαθητές. Το ευνοϊκό σχολικό κλίμα επιτυγχάνεται με μία σειρά από κινήσεις εκ 

μέρους του διευθυντή που εξασφαλίζουν την συνεργασία με όλο το μαθητικό δυναμικό. 

Πρώτα από όλα, ο διευθυντής οφείλει να δείχνει με ουσιαστικό τρόπο το ενδιαφέρον 

και την αγάπη που έχει για τους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση που ενδιαφέρεται για την 

πρόοδο ή τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, με τη δική του κατάλληλη 

βοήθεια και καθοδήγηση επιτυγχάνει τη δημιουργία ευνοϊκού σχολικού κλίματος. Ένα άλλο 

πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο σεβασμός στην προσωπικότητα των μαθητών. Ίσως το 

κρισιμότερο από όλα είναι η προσπάθεια του διευθυντή να πείσει το μαθητή ότι πρώτα πρέπει 

να σέβεται εκείνος τον εαυτό του για να μπορούν στη συνέχεια να σέβονται και οι άλλοι την 

προσωπικότητά του. Η δίκαιη αντιμετώπιση σε όποια προβλήματα παρουσιαστούν, ο 

έπαινος, η ενθάρρυνση και η κατανόηση των προσωπικών δυνατοτήτων και αδυναμιών του 

μαθητή αποτελούν μερικές ενέργειες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση (Σαΐτης, 2007: 
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188-189). Τέλος, χρήσιμο θα ήταν ο διευθυντής του σχολείου να ενισχύει τις ομαδικές 

δραστηριότητες, αφού αυτές προάγουν τη συνεργασία και βοηθούν το μαθητή να αναπτύξει 

την κοινωνικότητά του. Η διαπίστωση ότι κάθε σχολείο διαμορφώνει μία ιδιαίτερη 

ατμόσφαιρα, μία ιδιαίτερη κουλτούρα, μας οδηγεί στη θεώρηση του σχολείου ως δυναμικού 

πεδίου αλληλεπίδρασης πολλών μεταβλητών, από την οποία εξαρτώνται οι πιθανότητες 

επιτυχίας ενός μαθητή (Καψάλης, 2005: 17). Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή από 

πλευράς διευθυντή – όπως και από την πλευρά των εκπαιδευτικών – ώστε να αποφεύγονται 

φαινόμενα έλλειψης ικανότητας στη λήψη αποφάσεων, γιατί μία τέτοιου είδους 

αναποφασιστικότητα εκλαμβάνεται από τους μαθητές είτε ως ηθική αδυναμία είτε ως 

επαγγελματική ανικανότητα (Freire, 2006: 72). Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, είναι φανερό 

ότι πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και στο διευθυντή του 

σχολείου, για να διαμορφωθεί έτσι θετικό και ευνοϊκό κλίμα μέσα σε αυτό. 

Ο τρίτος παράγοντας που βοηθάει στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος είναι 

η αρμονική συνεργασία και επικοινωνία του διευθυντή με τους γονείς – κηδεμόνες του 

μαθητικού δυναμικού. Η βοήθεια των γονιών κρίνεται πολλές φορές απαραίτητη για την 

επίλυση των προβλημάτων του σχολείου και για το λόγο αυτό ο διευθυντής οφείλει να τους 

ενημερώνει για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου (Σαΐτης, 2007: 190). 

Επιβάλλεται λοιπόν να καλεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα του κηδεμόνες των παιδιών, για 

να συζητούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά τη διαγωγή των μαθητών, τη 

σχολική τους επίδοση και άλλα παρόμοια θέματα. Ακόμη, προς τη κατεύθυνση δημιουργίας 

θετικού κλίματος, χρήσιμο θα ήταν με προσωπική του πρόσκληση ο διευθυντής του σχολείου 

να καλεί τους γονείς σε διάφορες εκδηλώσεις, δείχνοντάς τους έτσι έμπρακτα την επιθυμία 

του για αρμονική και ουσιαστική συνεργασία.   
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε το γεγονός ότι ο αποτελεσματικός 

διευθυντής οφείλει να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό και θετικό κλίμα στη σχολική μονάδα που 

διευθύνει. Είναι προφανές βέβαια ότι για να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή του την 

αποστολή, πρέπει να γνωρίζει τι παρακινεί το διδακτικό του προσωπικό, έτσι ώστε αυτό να 

εργάζεται πιο αποδοτικά και να εναρμονίζεται με τους στόχους του σχολείου. 

 

Η έννοια της παροχής κινήτρων στη σχολική κοινότητα   

Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για την έννοια της παροχής 

κινήτρων. Σύμφωνα με τον Dubrin (1998: 332), ο όρος ‘παρακίνηση’ εκλαμβάνεται ως «η 

δαπάνη της προσπάθειας για την επίτευξη αποτελεσμάτων». Η προσωπική παρακίνηση 

επηρεάζει την έναρξη, την κατεύθυνση, την ένταση και την επιμονή της προσπάθειας. Οι Hoy 

& Miskel (1996: 176) ορίζουν την παρακίνηση ως «τις σύνθετες δυνάμεις, κίνητρα, ανάγκη, 

καταστάσεις τάσεων ή άλλοι μηχανισμοί που ενεργούν και διατηρούν την εθελοντική 

δραστηριότητα προς την επίτευξη των ατομικών στόχων». Ο Μπουραντάς (2001: 250) με τη 

σειρά του ορίζει την παρακίνηση ως «την εσωτερική διαδικασία ώθησης της συμπεριφοράς 

του ανθρώπου προς τους στόχους των οποίων η πραγματοποίηση έχει ως συνέπεια την 

πραγματοποίηση των αναγκών του». Εκτός από τους διάφορους ορισμούς που έχουν 

αποδοθεί στον όρο παρακίνηση, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες που σχετίζονται με το τι 

παρακινεί τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει κάποιες δραστηριότητες. Ένας μεγάλος αριθμός 

από αυτές εξετάζει τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα κίνητρα που οδηγούν τους ανθρώπους 

   
    



   

να εργαστούν, αποδίδοντας όσο το δυνατόν καλύτερα. Βέβαια, η παρακίνηση είναι ένα 

πολυσύνθετο και δυναμικό κοινωνικό φαινόμενο και είναι πολύ δύσκολο να τη συνδέσουμε 

με το χώρο της σχολικής εκπαίδευσης.  

 Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις δυσκολίες που 

προαναφέραμε, θα παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την παρακίνηση 

και ισχύουν στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, κυρίως της δυτικής Ευρώπης. Στις 

χώρες αυτές οι διευθυντές των σχολείων έχουν πολλές και σημαντικές αρμοδιότητες, καθώς 

το αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα τους προσφέρει ιδιαίτερη δύναμη και εξουσία. Το 

σημαντικότερο από όλα είναι ότι συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, που αφορούν 

τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως επίσης και τις οικονομικές τους απολαβές. Μία από 

τις πιο σημαντικές δραστηριότητές τους ως διαχειριστές της σχολικής κοινότητας είναι η 

στρατολόγηση και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι θα τους βοηθήσουν να 

βελτιώσουν τις συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Cunningham & Cordeiro, 2006: 

204). Με βάση το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο, οι διευθυντές των σχολείων βάζουν αγγελίες 

σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, δίνοντας ακριβείς πληροφορίες για τα προσόντα και τις ιδιαίτερες 

γνώσεις και δεξιότητες που επιθυμούν να διαθέτει το διδακτικό προσωπικό που θα 

προσλάβουν (Reid, Bullock and Howarth, 1988: 40). Η διατήρηση της ποιότητας στην 

εργασία των μελών του διδακτικού προσωπικού είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση της 

υψηλής απόδοσης και των αποτελεσμάτων ενός σχολικού οργανισμού (Ιορδανίδης, 2005: 

139). Ο διευθυντής με την εξουσία που του δίνει το θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

συστήματος της χώρας του, επιλέγει έχοντας ως κριτήριο τις ανάγκες του σχολείου το 

προσωπικό εκείνο που θεωρεί καταλληλότερο, γιατί μέσω αυτού επιθυμεί να προσελκύσει 

μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Ταυτόχρονα, ρυθμίζει και θέματα οικονομικής φύσεως τόσο 

για τις αμοιβές του προσωπικού όσο και για ζητήματα που αφορούν δαπάνες της σχολικής 
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λειτουργίας γενικότερα. Ακόμη, μπορεί να έχει απόλυτη ελευθερία να κατανείμει τους 

πόρους ή η αξιοποίησή τους να σχετίζεται με συγκεκριμένους σκοπούς όπως βιβλία, 

τηλέφωνα κ.λπ. (Ιορδανίδης, 2005: 137). Επιπρόσθετα, έχει την εξουσία να επεμβαίνει 

δυναμικά σε θέματα που σχετίζονται με το διδακτικό προσωπικό, παρακινώντας το και 

χρησιμοποιώντας μεθόδους ανταμοιβής για να το κατευθύνει έτσι ώστε να μπορέσει να το 

αξιοποιήσει για το καλό του σχολείου (Reid, Bullock and Howarth, 1988: 41). Δυστυχώς 

όμως, στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο το σύστημα είναι συγκεντρωτικό, με αποτέλεσμα τα 

διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή του σχολείου 

που μας ενδιαφέρει, να στερούνται δύναμης και εξουσίας για να εφαρμόσουν πολιτικές και 

στρατηγικές παρακίνησης του διδακτικού τους προσωπικού. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο 

να πραγματοποιηθούν ορισμένες αλλαγές στον τομέα αυτό που θα δώσουν τη δυνατότητα 

στο διευθυντή να λειτουργήσει ως παρακινητικός παράγοντας, επιφέροντας επιθυμητές 

αλλαγές στη συμπεριφορά του προσωπικού του.  

 Πρώτα από όλα, είναι απαραίτητο να δοθούν υλικά και ηθικά κίνητρα στους 

εκπαιδευτικούς ως μέσο παρακίνησής τους. Είναι γνωστό ότι με βάση το ισχύον σύστημα δεν 

υπάρχει καμία χρηματική μεταβολή για τους εκπαιδευτικούς, είτε αυτοί είναι ιδιαίτερα 

ικανοί, είτε απλά είναι οριακής απόδοσης. Ασφαλώς βέβαια, στο χώρο της εκπαίδευσης 

καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο να συνδεθεί η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού με τις 

μισθολογικές του απολαβές, όμως με βάση το Ζαβλανό (1998: 429), η απόδοση είναι ένα 

σύνθετο μέγεθος που αποτελείται από πολλές μεταβλητές, όπως τις συνθήκες εργασίας, την 

ποιότητα του μαθητικού δυναμικού, προσωπικούς παράγοντες, τυχαία συμβάντα και την 

πολιτική της διοίκησης, οι οποίες την επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρά τις 

δυσκολίες όμως, υπάρχουν κάποια κριτήρια που μπορούν να μετρηθούν και να συσχετιστούν 

με το χρηματικό μέρος το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.  
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 Θα ήταν φυσικά μεγάλη παράλειψη να σταθούμε αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο 

οικονομικός παράγοντας αποτελεί το μόνο στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

παρακινητικό μέσο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρει 

ο Δημητρίου (1991: 69), σύμφωνα με τους ψυχολόγους της συμπεριφοράς, υπάρχει και μία 

άλλη μέθοδος παρακίνησης η οποία είναι γνωστή ως «τεχνική ενίσχυσης» ή «τροποποίηση 

συμπεριφοράς». Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα άτομα παρωθούνται εφόσον στον 

εργασιακό τους χώρο επαινείται η προσωπική τους απόδοση. Ο διευθυντής λοιπόν ως 

παρακινητής θα πρέπει συνεχώς να ενθαρρύνει και να επαινεί το διδακτικό του προσωπικό 

τόσο με την καθημερινή άτυπη επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον όσο και με την 

καθιέρωση ενός συστήματος ηθικών αμοιβών. Ο επίσημος έπαινος, τα διπλώματα ή ακόμη η 

εύφημος μνεία και τα μετάλλια ίσως λειτουργήσουν ως κίνητρο καλύτερης απόδοσης για 

κάποιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν ταυτόχρονα παραδείγματα προς 

μίμηση για τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.   

 Επιπλέον, με βάση μία μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Frederick 

Herzberg το 1966, όπως αναφέρουν οι Everard & Morris (1996: 24), έχει αποδειχθεί ότι οι 

άνθρωποι παρακινούνται σε μεγαλύτερο βαθμό, όταν συμμετέχουν στη διοίκηση του 

οργανισμού στον οποίο εργάζονται, παίρνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων και διατυπώνουν 

την άποψή τους για θέματα που επηρεάζουν την επαγγελματική τους υπόσταση. 

Συνοψίζοντας, δυστυχώς οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε γενικές γραμμές στη δημόσια 

εκπαίδευση της Ελλάδας δεν υπάρχει ένα σύστημα κινήτρων το οποίο να είναι 

αποτελεσματικό και να παρωθεί το διδακτικό προσωπικό. Αυτό έχει ως συνέπεια αρκετοί 

εκπαιδευτικοί να εμφανίζουν αρνητική διάθεση καθώς αισθάνονται πως σε πολλές 

περιπτώσεις δεν αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλλουν, αφού επικρατεί έλλειψη 

αξιοκρατίας ή ακόμη και κομματισμός. Για να υπάρξει μεταστροφή του αρνητικού αυτού 
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κλίματος στην εκπαίδευση, πρέπει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο 

τη διαφάνεια, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την καθιέρωση συγκεκριμένου 

συστήματος αμοιβών (ηθικών και υλικών) και κυρίως την εξάλειψη παρεμβάσεων από 

κομματικούς φορείς που δεν έχουν καμία απολύτως ανάμειξη και σχέση με το χώρο της 

εκπαίδευσης.  

 Αν και προαναφέραμε ότι το σύστημα παρώθησης στην ελληνική εκπαίδευση 

παρουσιάζει ιδιαίτερες αδυναμίες και συναντά ανυπέρβλητες δυσκολίες, τα διευθυντικά 

στελέχη μπορούν να πραγματοποιήσουν μερικές κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό να 

επιφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι σημαντικότερες από τις ενέργειες αυτές 

συνοψίζονται στις παρακάτω (Σαΐτης, 2007: 221): 

 Ο διευθυντής πρώτα από όλα χρειάζεται να εντοπίσει τις ανάγκες από το 

κάθε ένα μέλος του εκπαιδευτικού του προσωπικού, και τι είναι αυτό που 

το παρωθεί ώστε να δείχνει ενθουσιασμό στην απασχόλησή του στη 

δημόσια εκπαίδευση. 

 Οφείλει επίσης ο διευθυντής να βρει τρόπους μέσα από την καθημερινή 

επικοινωνία για να επαινεί και να ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό με σκοπό 

εκείνος να μην αισθάνεται απογοητευμένος ή αδικημένος. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει άμεση επικοινωνία και συνεχή προσωπική επαφή με όλους τους 

εκπαιδευτικούς, χωρίς να δείχνει ιδιαίτερη συμπάθεια ή αντιπάθεια 

απέναντι σε κάποιους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δράττει της 

ευκαιρίας να επαινεί δημοσίως το προσωπικό του σε όλες τις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούνται με επιτυχία οι σκοποί και οι στόχοι του σχολείου. 
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 Ιδιαίτερα αποτελεσματική θεωρείται η ικανότητά του διευθυντή να παίρνει 

αποφάσεις που στηρίζονται στη λογική, τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία 

με σκοπό τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας.  

 Ο διευθυντής οφείλει να αποτελεί παράδειγμα για τους υφισταμένους του. 

Οι υφιστάμενοι ενστικτωδώς παρατηρούν τους διευθυντές και μιμούνται 

τη συμπεριφορά τους ή τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για τις πράξεις 

τους.  

 Ο διευθυντής ακόμη οφείλει να απορρίπτει τεχνικές διοίκησης που 

βασίζονται μόνο σε διαταγές, απειλές και επιπλήξεις. Αντίθετα, αν 

αναπτύξει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του το αίσθημα της ευθύνης 

καθιστώντας τους υπεύθυνους για το αποτέλεσμα της εργασίας χωρίς να 

επεμβαίνει στον τρόπο εκτέλεσης, τότε κατορθώνει να αναπτύξει όχι μόνο 

την πρωτοβουλία των υφισταμένων του αλλά και την προσωπικότητά τους 

επίσης.  

 Τέλος, στην προσπάθεια να λειτουργήσει ως παρακινητής του προσωπικού 

του, ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να διαμορφώνει και να διατηρεί ένα 

κλίμα εμπιστοσύνης που να διευκολύνει τη δημιουργία νέων ιδεών και 

κατ’ επέκταση την ανάγκη δημιουργικών πρωτοβουλιών. Είναι σημαντικό 

να τους δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του προκειμένου να αποκτήσει 

οικειότητα μαζί τους και να δημιουργήσει έτσι την ατμόσφαιρα εκείνη που 

θα επιτρέψει την ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων με σκοπό να 

αυξήσει την παρακίνησή τους, αφού οι εκπαιδευτικοί θα επιδείξουν 

μεγαλύτερο ζήλο ακριβώς επειδή θα πραγματοποιήσουν εκείνο το έργο 

που οι ίδιοι προσωπικά επέλεξαν.  
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Εκτός βέβαια από παράγοντας παρακίνησης, για να δημιουργήσει και να διατηρήσει 

ένα θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον είναι απαραίτητο ο διευθυντής να λειτουργεί και 

ως παράγοντας διευθέτησης των συγκρούσεων που αποτελούν αναπόφευκτα καθημερινή 

πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο. 

 

Ο Διευθυντής Ως Παράγοντας Διευθέτησης των Συγκρούσεων στο Σχολικό Περιβάλλον 

 Είναι γνωστό από την κοινή εμπειρία όλων ότι η ύπαρξη συγκρούσεων είτε μεταξύ 

ατόμων είτε μεταξύ ομάδων αποτελεί μία αναπόφευκτη πραγματικότητα. Δεν μπορεί να 

υπάρξει ζωή ή ανθρώπινη ύπαρξη χωρίς σύγκρουση, αφού αυτή ενυπάρχει στη συνείδησή 

μας (Freire, 2006: 73). Θεωρείται φυσικό επακόλουθο της ανθρώπινης επικοινωνίας και 

συνεπώς είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισής 

της. Οι συγκρούσεις μπορούν να διευθετηθούν πιο αποτελεσματικά αν προσπαθήσουμε να τις 

επιλύσουμε με συστηματικό τρόπο (Παπασταμάτης, 2005: 114). Τα αίτια τα οποία 

προκαλούν τις συγκρούσεις και τις προστριβές είναι ποικίλα. Κατά καιρούς διάφοροι 

επιστήμονες προσπάθησαν να τα εντοπίσουν και να τα κατατάξουν σε διάφορες κατηγορίες. 

Με βάση τις απόψεις του Pondy (1967) και του Σαΐτη (2007: 277), τα αίτια των ενδο-

οργανωτικών συγκρούσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

 Στους ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους για την κατανομή ή την 

εξασφάλιση των οποίων δημιουργούνται συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις 

που σχετίζονται με τους οικονομικούς πόρους μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα 

έντονες, ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα μέρος αναμένεται να 

κερδίσει και να επιτύχει να πάρει πόρους, ενώ το άλλο το ηττημένο δεν 

έχει καμία οικονομική απολαβή. Στα πανεπιστήμια του ελλαδικού χώρου 

για παράδειγμα, πολλές συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και 
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των στελεχών οφείλονται στην έλλειψη επαρκών πόρων και στον ανελέητο 

ανταγωνισμό για τους λιγοστούς υπάρχοντες πόρους.  

 Στην επιδίωξη ενός μέρους να ελέγξει δραστηριότητες που ανήκουν σε 

άλλο άτομο ή ομάδα. Ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης που υπάρχουν 

ελλείψεις στους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων, οι συγκρούσεις 

και οι διαμάχες είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. 

 Στις διαφορετικές αντιλήψεις, που οδηγούν στη διάσταση απόψεων 

σχετικά με κοινούς στόχους. Συχνά υπάρχουν αντιθέσεις και διαφωνίες για 

το τι πρέπει να γίνει, όταν ανακύπτουν διάφορα προβλήματα ή ζητήματα 

που αφορούν ακόμη και τη σχολική καθημερινότητα.  

Αναμφισβήτητα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για το διευθυντικό στέλεχος να 

είναι σε θέση να διαγνώσει και να κατανοήσει τα αίτια τα οποία προκαλούν τις προστριβές 

και τις συγκρούσεις αυτές στο σχολικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό θα αναφέρουμε στη 

συνέχεια παράγοντες που προκαλούν συγκρούσεις ειδικότερα στο σχολικό περιβάλλον, οι 

οποίοι είναι λίγο διαφορετικοί από τα αίτια των συγκρούσεων του Pondy που προαναφέραμε. 

Όσον αφορά τώρα το σχολικό περιβάλλον, με βάση τον Σαΐτη (2007: 278-279), οι κυριότερες 

πηγές συγκρούσεων που υφίστανται είναι οι εξής: 

# Το πρόβλημα κακής επικοινωνίας. Η κακή επικοινωνία μεταξύ των ατόμων 

και των ομάδων της σχολικής μονάδας αποτελεί πηγή έντονων προστριβών 

και συγκρούσεων. Η έλλειψη κατανόησης, οι κακές ανθρώπινες σχέσεις 

μεταξύ των μελών του σχολείου, οι λαθεμένες πληροφορίες και η κακή 

επιλογή χώρου και χρόνου μετάδοσης των μηνυμάτων είναι μερικά από τα 

στοιχεία που περιορίζουν την αλληλοκατανόηση των μελών της σχολικής 
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κοινότητας και κατ’ επέκταση οδηγούν σε αντιθέσεις και προστριβές στο 

χώρο της εργασίας. 

# Το πρόβλημα οργανωτικών αδυναμιών. Οργανωτικές αδυναμίες, όπως ο 

ασαφής καθορισμός των καθηκόντων και των ρόλων μεταξύ του διδακτικού 

προσωπικού των σχολικών μονάδων οδηγούν μερικές φορές σε σημαντικές 

συγκρούσεις. Όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες διαφωνιών για την κατανομή 

τάξεων ή τμημάτων ή ακόμη, για την ανάληψη οργάνωσης μίας σχολικής 

δραστηριότητας ή εκπαιδευτικής εκδρομής. 

# Το πρόβλημα συγκρουόμενων στόχων. Όταν σε μία σχολική μονάδα υπάρχουν 

στόχοι που η επίτευξη του ενός αποκλείει την επίτευξη του άλλου, τότε 

προκύπτει το συγκεκριμένο προαναφερθέν πρόβλημα. Το φαινόμενο αυτό 

είναι συχνό σε περιπτώσεις αποσπάσεων, σε περιπτώσεις που οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης ή ακόμα όταν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να τους δοθεί 

εκπαιδευτική άδεια με σκοπό να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές ή 

διδακτορικές τους σπουδές. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προσδιορίζεται από το γεγονός ότι 

αντιλαμβάνονται πως οι επιδιώξεις και οι στόχοι τους βρίσκονται σε 

αντίθεση. Αν όμως εξετάσουμε το ζήτημα εις βάθος, θα διαπιστώσουμε ότι οι 

στόχοι δεν είναι συγκρουόμενοι αλλά ότι η διαμάχη στην προκειμένη 

περίπτωση οφείλεται στις οργανωτικές αδυναμίες του σχολικού συστήματος. 

# Το πρόβλημα περιορισμένων πόρων. Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, που 

διαθέτουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα σχολεία της χώρας για 

την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, αποτελούν πολύ συχνά αιτία 
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συγκρούσεων ανάμεσα στους διευθυντές των σχολείων και τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαφωνίες όμως και συγκρούσεις μπορεί να 

υπάρξουν και μεταξύ του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση έλλειψης 

αιθουσών ή οπτικοακουστικών και εποπτικών μέσων διδασκαλίας.  

# Το πρόβλημα των ατομικών διαφορών. Τα άτομα που απαρτίζουν το 

διδακτικό προσωπικό του σχολείου έχουν διαφορετικές ιδέες, αντιλήψεις, 

ενδιαφέροντα, γνώσεις και πεποιθήσεις πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πολλές 

φορές είναι δύσκολη η συνεργασία των ατόμων αυτών. Το γεγονός ότι 

προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, εμποδίζει ίσως την αρμονική 

επικοινωνία που θα οδηγούσε χωρίς εμπόδια στην επίτευξη των στόχων και 

των σκοπών του σχολείου. 

Από τα παραπάνω λοιπόν γίνεται κατανοητό ότι ο στόχος του διευθυντή 

οποιασδήποτε σχολικής μονάδας είναι να δημιουργήσει το εργασιακό εκείνο περιβάλλον στο 

οποίο θα απουσιάζουν οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις που εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της σχολικής αυτής μονάδας. Πολλές φορές από τις συγκρούσεις υπάρχουν και 

θετικά αποτελέσματα, όπως η δημιουργία νέων θεμάτων προς συζήτηση, η αύξηση της 

συμμετοχής των ενδιαφερομένων, η βελτίωση της ποιότητας της λύσης των προβλημάτων και 

η πραγματοποίηση αλλαγών. Ακόμη, όπως υποστηρίζει ο Tomlinson (2004: 81), μέσα από τη 

σύγκρουση αυξάνεται ο βαθμός συμμετοχής των ενδιαφερομένων μελών καθώς παρέχουν 

περισσότερο αυθορμητισμό στην επικοινωνία και ενδυναμώνεται η σχέση μεταξύ τους όταν 

το πρόβλημα επιλύεται δημιουργικά. Εντούτοις όμως, παρά τα θετικά αποτελέσματα, η 

επίλυση των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον κρίνεται απαραίτητη (Παπασταμάτης, 

2005: 115). Για το λόγο αυτό διάφοροι επιστήμονες έχουν προτείνει συγκεκριμένους τρόπους 

για την εξάλειψη του προβλήματος αυτού. Σύμφωνα με το Μπουραντά (2001: 423), κάποιες 
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από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές αποτελεσματικής διευθέτησης συγκρούσεων είναι οι 

ακόλουθες: 

@ Η τεχνική της αποφυγής. Ο φυσικός διαχωρισμός των αντιμαχόμενων 

πλευρών, ο λεπτομερής καθορισμός των καθηκόντων και ρόλων και η 

αναβολή επίλυσης του προβλήματος είναι ορισμένες τεχνικές διευθέτησης 

συγκρούσεων που περιλαμβάνει αυτός ο τρόπος. Η μετακίνηση κάποιου 

εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, λόγω διαφωνιών με το διευθυντή του και η 

λεπτομερής περιγραφή του τρόπου κατανομής των τάξεων και της 

εξωδιδακτικής εργασίας μεταξύ του διδακτικού προσωπικού είναι κάποια 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της μεθόδου. 

@ Η τεχνική του συμβιβασμού. Στην τεχνική του συμβιβασμού τα αντιμαχόμενα 

μέρη εξακολουθούν να έχουν τις διαφορές τους, υποχρεώνονται όμως σε μία 

μέση λύση κάνοντας καταμερισμό των διαφορών μεταξύ των ομάδων ή 

ατόμων. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει ούτε νικητής αλλά ούτε και 

ηττημένος, απλά διευθετούνται αποτελεσματικά οι συγκρούσεις μέσα στη 

σχολική μονάδα.  

@ Η τεχνική της αντιπαράθεσης. Με βάση τη συγκεκριμένη τεχνική, ένα τρίτο 

πρόσωπο που διαθέτει κύρος και πειθώ, φέρνει στο ίδιο τραπέζι τις 

αντιμαχόμενες πλευρές, με σκοπό να αναπτυχθεί επικοινωνία, να 

εξαλειφθούν οι παρεξηγήσεις και να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες. Αν και 

στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιπαράθεση αυτή οδηγεί σε λογική 

διευθέτηση της σύγκρουσης, η επιτυχία της στρατηγικής αυτής εξαρτάται 

τόσο από το είδος του προβλήματος όσο και από την προσωπικότητα των 

αντιμαχόμενων πλευρών. 
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@ Η τεχνική της εξουσίας. Σε αυτήν την περίπτωση το διευθυντικό στέλεχος με 

την εξουσία που διαθέτει, διατάζει τους υφισταμένους του να σταματήσουν 

τις αντιθέσεις τους, ιδιαίτερα, όταν δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποια 

συμφωνία. Βέβαια, η χρήση της εξουσίας θεωρείται ότι αποτελεί την 

καλύτερη και ταχύτερη τεχνική διευθέτησης προστριβών, όταν ο χρόνος 

λήψης αποφάσεων είναι πολύ περιορισμένος. Στο σχολικό όμως χώρο 

χρήσιμο θα ήταν η χρήση της εξουσίας να αποφεύγεται, γιατί με τη μέθοδο 

αυτή υπάρχουν νικητές και ηττημένοι και ακόμη είναι πολύ πιθανό η λύση σε 

ένα πρόβλημα να αποτελέσει αιτία δημιουργίας κάποιου άλλου.  

@ Η τεχνική του ‘οργανώνειν’. Με βάση το μοντέλο αυτό πρώτα από όλα η 

κατάσταση σύγκρουσης πρέπει να αναλυθεί σύμφωνα με τη φύση και τις 

συνθήκες που τη δημιούργησαν. Το επόμενο βήμα είναι να αποφασιστεί μία 

κατάλληλη μέθοδος προσέγγισης λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες της. Το 

μοντέλο αυτό είναι το πιο κατάλληλο για να επιλυθούν συγκρούσεις ανάμεσα 

σε άτομα ή ομάδες για περισσότερο λειτουργικές σχέσεις, οι οποίες 

προκύπτουν μεταξύ των ατόμων του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου. Σε μία τέτοια 

περίπτωση τα αίτια των συγκρούσεων έχουν τη ρίζα τους στην κακή 

οργάνωση. Για το λόγο αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση το διευθυντικό 

στέλεχος θα πρέπει να οργανώνει το συντονισμό μεταξύ των συγκρουόμενων 

μερών. 

Χωρίς αμφιβολία βέβαια γεννιέται στο σημείο αυτό το ερώτημα για το ποια είναι η 

καλύτερη τεχνική διευθέτησης των συγκρούσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η απάντηση 

όμως είναι ότι δε θα μπορούσε κανένας να καταστεί οπαδός απόλυτα υπέρ της μίας ή της 

άλλης τεχνικής. Κάθε μία τεχνική μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική ανάλογα με την 
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πηγή και τα αίτια της σύγκρουσης. Η διαχείριση της σύγκρουσης στο σχολείο μπορεί να είναι 

είτε καταστροφική, είτε παραγωγική και αυτό εξαρτάται απόλυτα από τις ικανότητες εκείνου 

ο οποίος επιδιώκει να διευθετήσει με επιτυχία την κρίση (Tomlinson, 2004: 81).   

 Αν θεωρήσουμε δεδομένο το γεγονός ότι σε κάθε σύγκρουση είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

το πρόβλημα να λυθεί εντελώς, πρέπει να τονίσουμε πως η παρέμβαση του διευθυντή στις 

περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα καταλυτική. Οφείλει λοιπόν να δημιουργήσει ένα φιλικό 

και συνεργατικό περιβάλλον, στο οποίο όλοι θα νιώθουν μέλη του ίδιου οργανισμού και θα 

εργάζονται για τον σκοπό (Παπασταμάτης, 2005: 118). Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι 

το διευθυντικό στέλεχος οφείλει να μεσολαβεί στις διαμάχες που προκύπτουν ανάμεσα στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς, αναλαμβάνοντας το ρόλο του 

πυροσβέστη. Σαφώς όμως, για να είναι σε θέση ο διευθυντής να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους 

συγκρούσεις υποχρεούται πρωταρχικά να γνωρίζει τις τεχνικές αντιμετώπισής τους – τις 

οποίες έχουμε ήδη προαναφέρει – για να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνη που 

απαιτείται σε κάθε συγκεκριμένη σύγκρουση ή διαφωνία.  

 Η καλύτερη στρατηγική που οφείλει να επιδείξει επιδιώκοντας την επίλυση της 

σύγκρουσης είναι αυτή της «σύγκλισης». Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Δημητρίου 

(1991: 163), ο διευθυντής πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία, τα βήματα της 

οποίας είναι τα εξής: 

 Εμπιστευτικά περιγράφει στις δύο πλευρές τι είδε και γιατί τον 

απασχολεί. 

 Ακούει προσεκτικά τη θέση κάθε ατόμου στο πρόβλημα. 

 Ρωτάει κάθε έναν από τους εκπαιδευτικούς που διαφωνούν, χωρίς 

διακοπές, να αναφέρουν τα θέματα που τους χωρίζουν. 

   
   
   

80

   
    



   

 Λέει στον καθένα να επαναλάβει τη θέση του άλλου εκπαιδευτικού 

ο οποίος πρέπει να αποφανθεί για την ορθότητα των λεγομένων. 

 Επισημαίνει περιοχές ομοιότητας και τονίζει πόσο κάθε 

συνάδελφος εξαρτάται από τον άλλον. 

 Ρωτάει κάθε ένα από τα συγκρουόμενα μέρη να κάνουν υποδείξεις 

για το τι πρέπει να γίνει για την επίλυση του προβλήματος. 

 Συμφωνεί, εάν δεν καταλήξουν τα αντίπαλα μέρη σε κοινή λύση, 

για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και καθορίζει μία νέα 

συνάντηση για την εξέταση της πορείας. 

Ανακεφαλαιώνοντας τις απόψεις μας για το ρόλο του διευθυντή στην αντιμετώπιση 

των συγκρούσεων, τονίζουμε ότι πρωταρχικό καθήκον του είναι να επιλέξει τη στρατηγική 

εκείνη διευθέτησης της σύγκρουσης που ελαχιστοποιεί τις καταστροφικές συνέπειές της, ενώ 

από την άλλη αυξάνει τις δυνατότητες για την ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Άλλωστε, σύμφωνα με το Σαΐτη (2007: 287), η προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση συγκρούσεων και κατ’ επέκταση διαμόρφωσης θετικού κλίματος στο σχολείο, 

είναι διπλής κατεύθυνσης και εξαρτάται τόσο από την ικανότητα και ευελιξία του διευθυντή 

ηγέτη (παραδείγματος χάρη να μπορεί να διαπραγματεύεται σωστά, να αποτιμά όλες τις όψεις 

του προβλήματος, να διατυπώνει καθαρά κοινούς στόχους), όσο και από την ωριμότητα και 

τη στάση των λοιπών μελών της σχολικής κοινότητας.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                  

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

  

Έχοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση 

των σχολικών μονάδων και γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες που διέπουν το 

οργανωτικό σύστημα των σχολείων, θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένες 

προτάσεις και να προτείνουμε κάποιες λύσεις που φρονούμε πως κρίνονται αναγκαίες για την 

αμεσότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, το οποίο 

δοκιμάζεται στις μέρες μας: 

 

Πρόταση 1: Αυτοδιοικούμενα Σχολεία 

Μία πρώτη πρόταση που θεωρούμε ότι θα οδηγούσε στην αποτελεσματικότερη 

διοίκηση του ελληνικού σχολείου, είναι η δημιουργία των “self – managing schools” (δηλαδή 

των ονομαζόμενων ως ‘αυτοδιοικούμενα σχολεία’) που αποδείχθηκε ότι λειτουργεί με 

ιδιαίτερη επιτυχία σε διάφορες χώρες – όπου δίνεται η δέουσα έμφαση και προσοχή στην 

παιδεία – όπως η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (Caldwell & Spinks, 1992: 3-4).  

Το ερώτημα όμως που εύλογα προκύπτει είναι τι σημαίνει ‘αυτοδιοικούμενο σχολείο’. 

Σύμφωνα με την Chapman (1990: 10), αυτοδιοίκηση σημαίνει πως τα θέματα διοίκησης 

θέτονται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ίδιου του σχολείου και έτσι τα 

μέλη του, δηλαδή ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, ο σύμβουλος, οι 

διοικητικοί προϊστάμενοι κ. ά., έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία αλλά και ευθύνη για τη 

   
    



   

χρήση των υλικών και άυλων πόρων, προκειμένου βραχυπρόθεσμα να επιλύσουν τα 

προβλήματα και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

μακροπρόθεσμα να επιτύχουν την ανάπτυξη του σχολείου. Όσον αφορά τώρα τα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης, αυτά θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε δύο 

(Χατζηπαναγιώτου, 2005: 62-63): 

♪ Η σχολική μονάδα θεωρείται το βασικό κύτταρο λήψης αποφάσεων. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται στο σχολείο και για αυτό θα πρέπει σταδιακά να 

αυξάνεται η σχολική αυτονομία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και τη διοίκηση και 

να μειώνεται ο έλεγχος του σχολείου από την κεντρική εξουσία. 

♪ Η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και καινοτομιών δεν επιβάλλεται κεντρικά και «εκ 

των άνω» στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, αντίθετα στηρίζεται στην 

ανάπτυξη του σχολείου, η οποία υποκινείται ‘από τη βάση’. Ακόμη και 

μεταρρυθμίσεις που ήταν κοινωνικά αναγκαίες απέτυχαν, επειδή υποτίμησαν 

αφενός το ρόλο της σχολικής μονάδας στην αποδοχή της αλλαγής και αφετέρου 

τη συμμετοχή και την εμπειρία όσων εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων σε 

σχολικό επίπεδο. 

Ασφαλώς, πιστεύουμε ότι τα σχολεία θα πρέπει να εξακολουθούν να διοικούνται με 

βάση κάποιες γενικές αρχές και πολιτικές, οι οποίες θα είναι κοινές για κάθε σχολική μονάδα, 

ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε πως είναι επιβεβλημένο να είναι αποκεντρωμένα και να 

αυτοδιοικούνται. Ως αυτοδιοικούμενο, χαρακτηρίζεται το σχολείο εκείνο, το οποίο εμφανίζει 

διαρκή και σημαντική αποκέντρωση από την κεντρική εκπαιδευτική εξουσία και είναι 

υπεύθυνο να παίρνει αποφάσεις που σχετίζονται με την κατανομή των πόρων. Ουσιαστικά, 

καθορίζει πλήρως θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με το σχολικό πρόγραμμα, την 

επιλογή του προσωπικού, τις οικονομικές ρυθμίσεις και την υλικοτεχνική υποδομή, έχοντας 
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συγκεκριμένους στόχους, προτεραιότητες, αποστολή και όραμα. Η συγκεκριμένη αυτή 

αυξημένη αυτονομία του σχολείου του δίνει τη δυνατότητα να δρα ελεύθερα και να 

διαμορφώνει το δικό του προφίλ. Έτσι, όπως είναι λογικό επακόλουθο, το αυτοδιοικούμενο 

σχολείο χρειάζεται μία ισχυρή, πλην όμως δημοκρατική διεύθυνση εξαιτίας των διευρυμένων 

αρμοδιοτήτων του (Χατζηπαναγιώτου, 2005: 64). 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα άτομα τα οποία θα ασκήσουν 

διοίκηση σε τέτοιου είδους σχολεία, είναι αναγκαίο να διαθέτουν ιδιαίτερα χαρίσματα και 

αρετές, αφού θα πρέπει με τη δική τους επαγγελματική καθοδήγηση να φέρουν σε πέρας το 

όραμά τους με επιτυχία. Όπως αναφέρουν οι Beare, Candwell and Millikan, (1989: 106-118), 

υπάρχουν συγκεκριμένα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία οφείλουν να διαθέτουν όσοι 

επιθυμούν να ασκήσουν εξουσία σε αυτοδιοικούμενα σχολεία. Τα σημαντικότερα από αυτά 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Το διευθυντικό στέλεχος στο αυτοδιοικούμενο σχολείο, πρέπει να διαθέτει 

την ικανότητα να εργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική 

κοινότητα, με σκοπό να διαμορφώσει όραμα για το σχολείο που διευθύνει. 

Το όραμα αυτό θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να ορίζει ρητά τι 

πρέπει να πετυχαίνουν οι μαθητές, με ποιους τρόπους θα επιτυγχάνεται η 

μάθηση και η γνώση, τι είδους πόροι θα χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη των στόχων και ποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα 

λαμβάνουν χώρα.  

 Ο ηγέτης του αυτοδιοικούμενου σχολείου θα πρέπει να διαθέτει ένα 

συναφές προσωπικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το οποίο θα καθορίζει τις 

πράξεις και τις ενέργειές του. Το υπόβαθρο αυτό περιλαμβάνει ένα 
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σύνολο από απόψεις, ιδέες, αρχές, αξίες και μορφές συμπεριφοράς που θα 

διαμορφώνουν τις αποφάσεις για την άσκηση εξουσίας.  

 Το όραμα θα πρέπει να μεταδίδεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει 

τη δέσμευση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και των άλλων 

μελών της κοινότητας. Ο διευθυντής λοιπόν οφείλει να εκμεταλλεύεται 

κάθε ευκαιρία για να υπενθυμίζει σε όλους ποιο είναι το όραμα και η 

αποστολή του σχολείου, είτε με επίσημο είτε με ανεπίσημο τρόπο, 

διαμορφώνοντας έτσι ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο η επιτυχία 

έρχεται αναπόφευκτα. 

 Υπάρχουν πολλές όψεις που αφορούν το ρόλο του διευθυντικού 

στελέχους: τεχνικές, ανθρώπινες, εκπαιδευτικές, συμβολικές και 

πολιτιστικές. Στο αυτοδιοικούμενο σχολείο ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

κατέχουν οι συμβολικές και πολιτιστικές πλευρές άσκησης εξουσίας. Οι 

τεχνικές όψεις αναφέρονται στην ικανότητα του διευθυντή να σχεδιάζει, 

να οργανώνει, να συντονίζει και να προγραμματίζει. Οι ανθρώπινες 

συμπεριλαμβάνουν την ικανότητα του να εξυψώνει το ηθικό του 

προσωπικού, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και να ενισχύει τη 

συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι 

εκπαιδευτικές όψεις αφορούν τη χρήση των ειδικών γνώσεων για τη 

διάγνωση των αναγκών των μαθητών, τη διαμόρφωση των σχολικών 

προγραμμάτων και την επιλογή συγκεκριμένων διδακτικών μεθόδων που 

θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική διδασκαλία. Η συμβολική άσκηση 

εξουσίας επικεντρώνει την προσοχή της σε πράξεις αμοιβών και επαίνων 

προς το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, ενώ τέλος η πολιτιστική 
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πλευρά συμβολίζει τη δημιουργία μίας ιδιαίτερα δυνατής σχολικής 

κουλτούρας. 

 Τα διευθυντικά στελέχη στα αυτοδιοικούμενα σχολεία οφείλουν να 

παρακολουθούν τις τάσεις, τις απειλές και τις ευκαιρίες στο σχολικό 

περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. Είναι υποχρεωμένα επίσης να αντιλαμβάνονται τις 

κυρίαρχες κατευθύνσεις και να προβλέπουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 

στο σχολείο και στην εκπαίδευση γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό θα 

διαθέτουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε θέματα που αφορούν στο 

μακροχρόνιο σχεδιασμό. 

 Ο διευθυντής οφείλει να ενδυναμώνει με κάθε τρόπο όλα τα εμπλεκόμενα 

μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων, ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχημένη πορεία του αυτοδιοικούμενου σχολείου. 

Με το προσωπικό του παράδειγμα θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες 

γνώσεις και τις ικανότητες στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό έτσι 

ώστε αυτό να είναι σε θέση να συμμετέχει στη λήψη αποτελεσματικών 

αποφάσεων.  

Με βάση κάποιους άλλους ερευνητές, όπως οι Caldwell & Spinks, (1992: 61), το 

διευθυντικό στέλεχος εκλαμβάνεται ως ένα άτομο που διαθέτει όραμα, αυτονομία, κουράγιο, 

στρατηγικό σχεδιασμό και προσωπική καλλιέργεια. Στη συνέχεια παραθέτονται κάποια 

σχέδια δράσης των δύο παραπάνω ερευνητών, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Ο διευθυντής οφείλει να αποφεύγει να ρίχνει το βάρος της ευθύνης σε 

άλλους παράγοντες που είναι εκτός σχολείου. Πρωταρχική επιδίωξή του 

θα είναι να εργάζεται με τους συναδέλφους του, για να ελέγχουν όλους 
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τους τομείς και τις δραστηριότητες μέσα στο εσωτερικό σχολικό 

περιβάλλον.  

 Ακόμη, αν και οφείλει να έχει υψηλό όραμα και προσδοκίες, πρέπει με 

αργά και σταθερά βήματα να οργανώνει και να διοικεί τη σχολική 

μονάδα.  

 Η έμφαση που θα δίνει, πρέπει να καλύπτει σημαντικούς παράγοντες 

όπως η μάθηση και η διδασκαλία.  

 Στόχος του ακόμα πρέπει να είναι η καλλιέργεια της επαγγελματικής 

κουλτούρας στο σχολείο. Η ενδυνάμωση των άλλων και η δημιουργία 

του οράματος θα πραγματοποιηθεί μέσα από το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που θα προάγει την επαγγελματική ανάταση των 

εκπαιδευτικών.  

 Να χτίσει ένα όραμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες 

μέσω των οποίων θα προκύψουν ορατά τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 Το επιτυχημένο διευθυντικό στέλεχος οφείλει να παίρνει αποφάσεις που 

απαιτούν ρίσκο, αλλά ταυτόχρονα να είναι επιλεκτικό και να ξεκινάει με 

δραστηριότητες μικρής κλίμακας.  

 Να ενθαρρύνει τους υπόλοιπους να λαμβάνουν αποφάσεις για σημαντικά 

θέματα που αφορούν το χρόνο, το χρήμα και το προσωπικό της σχολικής 

μονάδας.  

 Να θέτει προτεραιότητες και ταυτόχρονα να καθορίζει τους τομείς 

εκείνους που έχουν πολύ μικρή σημασία, να παίρνει δηλαδή αποφάσεις 

για το τι δεν πρέπει να γίνει. 

 Να χτίζει δίκτυα επικοινωνίας τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο. 
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 Να γνωρίζει πότε πρέπει να είναι προσεκτικός, ιδιαίτερα όταν δεν είναι 

γνώστης μίας κατάστασης και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα σε περιβάλλον αμφιβολίας και αμφισβήτησης. 

Σε αντίθεση λοιπόν με την παραδοσιακή μορφή διοίκησης της σχολικής μονάδας, 

όπου συνήθη φαινόμενα αποτελούν ο ασφυκτικός έλεγχό της από την κεντρική διοίκηση και 

η απουσία αυτονομίας των συμμετεχόντων, η νέα μορφή διοίκησης του σχολείου, ‘η 

αυτοδιοίκηση’, χαρακτηρίζεται από μία διευρυμένη αυτονομία, από έναν ενισχυμένο 

σύλλογο διδασκόντων, από κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, 

από μία υπεύθυνη συμμετοχικότητα (Brown, 1990: 24). 

Συνοψίζοντας τις απόψεις μας για το αυτοδιοικούμενο σχολείο, θεωρούμε ότι με 

αυτόν τον τρόπο άσκησης διοίκησης των σχολείων μπορούν να υπάρξουν προγράμματα 

μάθησης και διδασκαλίας τα οποία θα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

Ακόμη, η δυνατότητα που δίδεται στο διευθυντικό στέλεχος αυτών των σχολείων να επιλέγει 

με βάση την κρίση του το προσωπικό, εξασφαλίζει τις άριστες συνθήκες για αποτελεσματική 

μάθηση. Τέλος, με τη μέθοδο αυτή υπάρχει αλλαγή σε όλη τη σχολική κουλτούρα, αφού αυτή 

παύει να είναι προσκολλημένη στο κεντρικό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

ακολουθεί τους δικούς της κανόνες και κανονισμούς.    

 

Πρόταση 2: Αυτοαξιολογούμενα Σχολεία 

Μία άλλη πρόταση, η οποία πιστεύουμε ότι θα συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην 

αποτελεσματικότερη διοίκηση της σχολικής μονάδας, είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος 

αυτοαξιολόγησης του σχολείου από όλους τους φορείς (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και  

μέλη της τοπικής κοινωνίας) που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασίζεται στη 

συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και στο πνεύμα εμπιστοσύνης που 
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υπάρχει μεταξύ τους. Κοινός στόχος είναι η βελτίωση του σχολείου αλλά και η βελτίωση των 

διδακτικών – μαθησιακών πρακτικών του καθενός. Φορείς αξιολόγησης μπορεί να είναι οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αλλά και οι γονείς και οι μαθητές. Στην περίπτωση αυτή ο 

διευθυντής του σχολείου έχει το ρόλο του συντονιστή, του ενορχηστρωτή της όλης 

διαδικασίας (Γκανάκας, 2005: 198-199). Το αυτοαξιολογούμενο σχολείο θα εκλαμβάνει τον 

εαυτό του ως έναν ανοικτό οργανισμό στο εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας. Στην 

πραγματικότητα υπάρχει μία πολύ αμυδρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο σχολείο και 

στην κοινωνία, αφού το σχολείο θεωρεί τον εαυτό του αναπόσπαστο μέρος της τοπικής 

κοινωνίας και την ίδια στιγμή η κοινωνία αποτελεί τη σημαντικότερη πλευρά της ζωής του 

σχολείου (Rodger & Richardson, 1985: 192). Με βάση αυτό το δεδομένο, το σχολείο που θα 

εφαρμόσει την αυτοαξιολόγηση, ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες και στις λήψεις αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι αποφάσεις 

για την πορεία του σχολείου θα είναι ομαδικές, πράγμα το οποίο δίνει μεγαλύτερη δύναμη 

και εξουσία στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στο διευθυντικό στέλεχος να πάρουν αποφάσεις 

για τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν από τη στιγμή που γνωρίζουν καλύτερα από 

κάθε άλλον τις ανάγκες και τα προβλήματα του σχολείου. 

Αναμφίβολα, ένα αυτοαξιολογούμενο σχολείο είναι ταυτόχρονα ένας καινοτόμος 

χώρος μάθησης, ο οποίος σύμφωνα με τον Higgins (1995: 42-43), πρέπει να διαθέτει τα 

ακόλουθα επτά χαρακτηριστικά: 

۩ Μία συγκεκριμένη και καθορισμένη στρατηγική εφαρμογής καινοτομιών. 

۩ Μία δημιουργία ομάδας αμφισβήτησης των τωρινών αξιών με αρμοδιότητα την 

εύρεση νέων λύσεων. 

۩ Ανταμοιβή της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 
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۩ Δυνατότητα να επιτρέπονται λάθη, μέσω των οποίων αναδεικνύονται 

εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

۩ Επιμόρφωση σε θέματα δημιουργικότητας για την καλλιέργεια τεχνικών 

δημιουργικότητας και καινοτομίας. 

۩ Δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας έτσι ώστε αυτή να απομακρύνει τους 

φόβους και την αγωνία που ενδέχεται να προκαλέσουν οι επερχόμενες αλλαγές. 

۩ Δημιουργία νέων ευκαιριών με σκοπό τη δημιουργία ενός μέλλοντος που θα 

επικεντρώνεται στις προτεραιότητες των μαθητών και των γονέων. 

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού της αυτοαξιολόγησης, ο πρώτος στόχος 

θα πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων για τους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

Μερικοί από αυτούς τους τομείς είναι αυτονόητοι και δε χρειάζεται να υπάρξει ιδιαίτερος 

προβληματισμός για αυτούς. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιο σχολείο αντιμετωπίζει προβλήματα 

έλλειψης υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τότε θεωρείται δεδομένο ότι η ενίσχυση του σχολείου 

με τα όργανα που λείπουν θα αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ασφαλώς βέβαια, υπάρχουν 

και κάποιοι άλλοι τομείς δραστηριοτήτων που διαφέρουν αισθητά από σχολείο σε σχολείο 

και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να συντάξουν μία λίστα και 

να αποφασίσουν στη συνέχεια ποιες δραστηριότητες θεωρούν σημαντικότερες. Μία δεύτερη 

διεργασία που κρίνεται απαραίτητη, είναι να αποφασιστεί με ποια χρονική σειρά θα 

πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες και πόσος είναι ο χρόνος που αυτές πρόκειται να 

διαρκέσουν. Όποια πάντως και αν είναι η χρονική σειρά και ο χρόνος διάρκειας των 

δραστηριοτήτων, εκείνο που έχει εξέχουσα σημασία είναι το γεγονός ότι η διαδικασία της 

εσωτερικής αξιολόγησης εμφανίζει ένα πλήθος από πλεονεκτήματα, τα οποία σύμφωνα με 

τον Γκανάκα (2005: 199) συνοψίζονται στα παρακάτω:  
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☼ Συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας 

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 

☼ Ενισχύει την ικανότητα του σχολείου για αυτοέλεγχο. 

☼ Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων. 

☼ Ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε 

σχολείου. 

Ακριβώς επειδή πολλοί περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε σχέση με το κλασικό παραδοσιακό σχολείο, είναι προφανές ότι το γεγονός 

αυτό θα έχει συνέπειες για το ρόλο του διευθυντή στο αυτοαξιολογούμενο σχολείο. Οι 

διευθυντές φυσικά, πάντα είχαν την τελική ευθύνη για το τι συμβαίνει στα σχολεία τους και 

σαφώς το ίδιο θα ισχύει και στα αυτοαξιολογούμενα σχολεία. Ωστόσο όμως, στην περίπτωση 

αυτή ο ρόλος του διευθυντή θα διευρυνθεί, αφού θα συμπεριλάβει δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την πραγματοποίηση συζητήσεων και τη διαμόρφωση αποφάσεων. Ο 

διευθυντής επομένως θα είναι και προεδρεύων στις συζητήσεις του προσωπικού, καθώς 

επίσης και ο συνδετικός κρίκος με τους υπόλοιπους παράγοντες και εμπλεκόμενους φορείς. Η 

επικοινωνία επομένως στο αυτοαξιολογούμενο σχολείο θα είναι περισσότερο οριζόντια παρά 

κάθετη, καθώς οι πληροφορίες θα μοιράζονται και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ομαδικά και 

συνεργατικά (Rodger & Richardson, 1985: 193).   

Εκτός από το ρόλο του διευθυντή, σημαντικά θα αλλάξει και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών, επειδή θα τους δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν περισσότερες 

πρωτοβουλίες και να επεκτείνουν τον τομέα δράσης τους. Στο αυτοαξιολογούμενο σχολείο ο 

εκπαιδευτικός που θα έχει περισσότερη σχετική εμπειρία ή γνώση για το αντικείμενο το 

οποίο έχει τεθεί υπό προτεραιότητα, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο ανεξάρτητα από το φύλο ή 

την ηλικία του. Άρα, το μοίρασμα αυτό της εξουσίας και της λήψης αποφάσεων αποτελεί ένα 
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δυναμικό παράγοντα εκπαίδευσης μέσα στη σχολική μονάδα για όλους τους εκπαιδευτικούς 

(Rodger & Richardson, 1985: 193-194). Έχει παρατηρηθεί ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η 

ικανοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς εκπληρώνονται οι ατομικές ανάγκες και 

επιθυμίες του κάθε διδάσκοντα. Την ίδια στιγμή, ακριβώς επειδή οι εκπαιδευτικοί 

εμπλέκονται συνεχώς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καλλιεργούν ένα αίσθημα 

δέσμευσης με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους και με το σχολείο, με δεδομένο ότι 

πιστεύουν πως αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του σχολείου αυτού.  

Στο αυτοαξιολογούμενο σχολείο θα υπάρχουν συχνές συναντήσεις του προσωπικού, 

τακτικές επισκέψεις ειδικών επιστημόνων και εσωτερικά σεμινάρια ως μέρος του 

συντονισμένου προγράμματος τόσο για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου όσο και για 

την προσωπική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στο συγκεκριμένο σχολείο θα 

οργανώνονται ομάδες μελέτης, εργασίες ανάμεσα στους μαθητές, ημέρες επισκέψεων για 

τους γονείς και συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας (Rodger & Richardson, 1985: 

193).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογα με το βάθος στο οποίο μία σχολική μονάδα θέλει 

να φτάσει μέσα από την εφαρμογή ενός προγράμματος εσωτερικής αξιολόγησης, ποικίλλει 

και η διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης. Μία πλήρης και σε βάθος διεύρυνση όλων των 

δεικτών μπορεί να διαρκέσει έως και τρία χρόνια. Όμως μία συνοπτικότερη διαδικασία 

εσωτερικής αξιολόγησης είναι θεμιτή και δεν πρέπει να αποκλείεται, εφόσον εξυπηρετεί μία 

συγκεκριμένη ανάγκη του σχολείου (Σολομών, 1999: 139-140). 

Συνοψίζοντας,  πιστεύουμε ότι θα ήταν σκόπιμο να τονίσουμε πως η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης είναι διαδικασία αυτοεπιβεβαίωσης. Θεωρούμε ότι τα σχολεία έχουν 

υποχρέωση να λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική την οποία θα 

ακολουθήσουν και να δέχονται τα φώτα ειδικών επιστημόνων και μελών της τοπικής 
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κοινωνίας που ενδιαφέρονται πραγματικά για την αποτελεσματική λειτουργία και διοίκησή 

τους. Το σημαντικότερο όμως ζήτημα σε μία διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης είναι η 

προσπάθεια να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί ο διεισδυτικός και κριτικός της χαρακτήρας. 

Αν μία διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης απλά επαναφέρει τη σχολική μονάδα στην 

επανάληψη κοινοτοπιών και κενών διαπιστώσεων χωρίς αντίκρισμα στην πράξη, τότε μπορεί 

να γίνει ακόμη και επιζήμια  (Σολομών, 1999: 140). Έχοντας, όμως, τη μορφή που 

προαναφέραμε και διατηρώντας τη δυναμική του εξέλιξη, το αυτοαξιολογούμενο σχολείο δε 

θα φοβάται να αντιμετωπίσει το μέλλον και θα αποτελέσει την σημαντικότερη ελπίδα για μία 

καινοτόμα ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.    

 

Πρόταση 3: Αποκεντρωτικό Σύστημα Διοίκησης 

Μία άλλη πρόταση που θεωρούμε ότι θα συντελέσει σημαντικά στην 

αποτελεσματικότερη διοίκηση της σχολικής μονάδας, αφορά στην αλλαγή του συστήματος 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην ελληνική επικράτεια. Το απόλυτα συγκεντρωτικό σύστημα 

εκπαιδευτικής διοίκησης που ισχύει σήμερα, εμποδίζει όπως είναι λογικό σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την εκπαιδευτική ανάπτυξη. Όλα αποφασίζονται στα υψηλά κλιμάκια του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφήνοντας πολύ στενά περιθώρια για το διευθυντή του 

δημόσιου σχολείου να επιτελέσει το ρόλο του ως παράγοντας αλλαγής (Σαΐτης, 2007: 55). 

Έτσι, ο διευθυντής περιορίζεται στα διοικητικά του καθήκοντα, εφαρμόζοντας απλώς τις 

αποφάσεις των ανωτέρων του με αποτέλεσμα την απάθεια και την αδιαφορία από μέρους 

δημιουργικών ανθρώπων.  

Αντίθετα, στο αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης μεγάλο μέρος της ευθύνης για το 

παραγόμενο εκπαιδευτικό προϊόν ανατίθεται στην ίδια τη σχολική μονάδα. Αυτή πρέπει να 

αναζητήσει τους στόχους και τους σκοπούς που θα επιδιώξει, να καθορίσει και να εφαρμόσει 
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τις μεθόδους και τα μέσα τα οποία απαιτούνται για την επιτυχία αυτών των σκοπών. Η 

σχολική μονάδα λοιπόν θα επαγρυπνεί στην πορεία για την πρόοδο και θα αισθάνεται την 

ευθύνη να αξιολογεί στο τέλος το αποτέλεσμα αναζητώντας τις αιτιακές σχέσεις που μπορούν 

να βελτιώσουν αυτό το αποτέλεσμα (Πρίντζας, 2005: 233). Με απλά λόγια δηλαδή, σε  αυτόν 

τον τύπο διοίκησης αρκετά και σημαντικά στοιχεία αποκεντρώνονται, όπως μέρος του 

προγράμματος σπουδών, πόροι, αρμοδιότητες εσωτερικής λειτουργίας της σχολικής ζωής, 

καινοτόμες δραστηριότητες και αντισταθμιστικές πρωτοβουλίες ανάλογα με τις ανάγκες του 

σχολείου. Ως λογικό επακόλουθο, το σχολείο πρέπει να διευθύνεται από έναν διευθυντή, ο 

οποίος θα προσπαθεί να αναζητήσει και να εφαρμόσει ορθολογικές και αποτελεσματικές 

μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας κατά περίπτωση, για να πραγματοποιήσει το 

εκπαιδευτικό έργο το οποίο σε μεγάλο βαθμό και με αρκετή σαφήνεια έχει προγραμματιστεί 

και περιγραφεί από το ίδιο το σχολείο. Ο διευθυντής αυτός θα δείξει υπέρμετρο ενδιαφέρον 

για το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και έχοντας σε αυτό στραμμένη την προσοχή του, θα 

προσπαθήσει να πείσει, να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει όλους τους άλλους συντελεστές 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως τους εκπαιδευτικούς. Θα λειτουργεί πλέον όχι 

μόνο ως διοικητικός προϊστάμενος, αλλά κυρίως ως εκπαιδευτικός – παιδαγωγός (Πρίντζας, 

2005: 234). 

Δυστυχώς όμως, επειδή το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης στη χώρας μας έχει 

έντονα γραφειοκρατική ιεραρχική δομή, ο διευθυντής οφείλει να δίνει έμφαση στην 

εκπαιδευτική νομιμότητα και προσπαθώντας να τηρήσει πιστά τους κανόνες της ιεραρχίας, 

καταλήγει να είναι απλά ένας κρίκος στην αλυσίδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Είναι 

φανερό ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες τα φτερά του διευθυντή «κόβονται» και ο ρόλος του 

ως φορέα αλλαγής γίνεται ανύπαρκτος. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι η εισαγωγή ενός 

λιγότερο συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης στην εκπαίδευσή μας θα προσφέρει στο 
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διευθυντή μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιτύχει τους στόχους του και να επιτελέσει το 

ρόλο του που είναι κατανοητό ότι είναι διπλός. Αφού το σχολείο είναι ένας οργανισμός που 

χρειάζεται δύο βασικά συστατικά, τη διοίκηση και την αλλαγή, ο διευθυντής του σχολείου 

οφείλει να επιτελέσει διπλό ρόλο. Ως διοικούσα αρχή του οργανισμού πρέπει να συντονίζει 

και να ρυθμίζει τα ειδικά εκείνα καθήκοντα και τις ευθύνες που μαζί αποτελούν την όλη 

λειτουργία του σχολείου σε ομαλές συνθήκες. Σαν παράγοντας αλλαγής όμως, ο διευθυντής 

αναμένεται να παίρνει πρωτοβουλίες για να επιφέρει αλλαγές στο σχολείο είτε όσον αφορά 

στους στόχους του, είτε στον τρόπο και στις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην 

πραγματοποίηση των στόχων του, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις οργανωτικές 

πραγματικότητες του σχολείου (Everard & Morris, 1998: 227).  

Σύμφωνα με το Institute of Management (1996), ο διευθυντής ως παράγοντας 

προώθησης αλλαγών, επιβάλλεται να ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια στην προσπάθειά 

του να επιφέρει τις πολυπόθητες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης (Tomlinson 2004: 158-

159): 

 Να αναγνωρίσει τις αξίες, τις μορφές συμπεριφοράς και τις πεποιθήσεις που ּט

διακρίνουν την κουλτούρα του σχολείου. 

 .Να διορίσει έναν υπεύθυνο του προσωπικού ως παράγοντα αλλαγής ּט

 .Να δημιουργήσει την κατάλληλη ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για τις αλλαγές ּט

 .Να προσδιορίσει τη νέα κουλτούρα και δομή του σχολείου ּט

 ,Να καλλιεργήσει το κλίμα αλλαγής ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέλη ּט

τονίζοντας την αναγκαιότητα για την επίτευξη των αλλαγών. 

 .Να καθορίσει το πλαίσιο της αλλαγής ּט

 Να σχεδιάσει ένα γενικό πλαίσιο – όραμα με βάση το οποίο θα ּט

πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. 
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 .Να κοστολογήσει το πρόγραμμα των αλλαγών ּט

 .Να αναλύσει τις επιχειρηματικές ικανότητες ּט

 .Να προσδιορίσει τις δυνάμεις καθοδήγησης της αλλαγής ּט

 Να διαμοιράσει το πρόγραμμα των αλλαγών στους υπεύθυνους τους οποίους ּט

έχει προκαθορίσει. 

 Να επικοινωνεί συνεχώς με τους υπεύθυνους κατά τη διάρκεια όλης της ּט

διαδικασίας. 

 Να οργανώσει την επιμόρφωση των υπευθύνων, έτσι ώστε αυτοί να γίνουν ּט

ενθουσιώδεις και δυναμικοί βοηθοί του. 

Τις μέρες της ταχείας αλλαγής που διανύουμε, επιβάλλεται να διαθέτουμε 

αποτελεσματικούς διευθυντές για να διοικούν τα σχολεία μας και να εξαλείψουν τις 

προκαταλήψεις που φράσσουν το δρόμο στις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι ουσιώδεις, αφού 

βοηθούν την παιδεία μας να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του μοντέρνου 

κόσμου «της έκρηξης των γνώσεων». Μία πολύ δημοφιλής εικόνα του διευθυντή είναι αυτή 

που τον παρουσιάζει να κατέχει ορισμένες αρετές που τον βοηθούν να εκτελεί το ρόλο του 

αποτελεσματικά. Γενικά πιστεύεται πως η εξυπνάδα, η φαντασία, η επιμονή, η υπομονή και η 

συναισθηματική σταθερότητα αποτελούν τα προσωπικά εκείνα χαρακτηριστικά, τα οποία 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αποτελεσματική άσκηση της σωστής διοίκησης στα 

σχολεία (Everard & Morris, 1998: 228).  

Ικανός διευθυντής είναι εκείνος που σε κάθε περίπτωση βρίσκεται «εν εγρηγόρσει» για 

να είναι σίγουρος ότι οι ανάγκες του σχολείου ως οργανισμού καθώς και των μελών του 

ικανοποιούνται, κάτι που αναμφίβολα προϋποθέτει πολλές δυσκολίες. Από τη μία μεριά, το 

διευθυντικό στέλεχος πρέπει να δράσει με τέτοιο τρόπο ώστε να οριοθετήσει τη σχέση 

μεταξύ του προσωπικού και του εαυτού του, να καθιερώσει μεθόδους επικοινωνίας και καλά 
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καθορισμένους τρόπους οργάνωσης που θα τον καταστήσουν ικανό να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα της διοικητικής μέριμνας και της γενικότερης φροντίδας στο σχολικό σύστημα. 

Από την άλλη μεριά, ο διευθυντής πρέπει να ελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει 

με επιτυχία το πρόβλημα της καλής κοινωνικής σχέσης η οποία εκφράζεται με τη φιλία, την 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη ζεστή σχέση ανάμεσα σε αυτόν και το υπόλοιπο διδακτικό 

προσωπικό.  

Είναι φανερό ότι ο διευθυντής αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο δίλημμα σχετικά με τις 

δύο προαναφερθείσες διαστάσεις διοίκησης, καθώς επίσης και την απαιτούμενη έμφαση που 

πρέπει να δώσει σε κάθε μία από αυτές. Ο διευθυντής, ως ο άμεσα υπεύθυνος για τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας, καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να ανταποκριθεί 

αφενός στις προσδοκίες της ομάδας της οποίας είναι επικεφαλής, δηλαδή του προσωπικού 

του σχολείου και των μαθητών, και αφετέρου στις προσδοκίες όλων αυτών που βρίσκονται 

στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας (Πασιαρδή, 2001: 48). Στο σημείο αυτό 

λοιπόν υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο για τον διευθυντή ο οποίος ουσιαστικά βιώνει μία 

ιδιαίτερα οδυνηρή εμπειρία, γιατί παλεύει ανάμεσα στην ανάγκη να είναι πιστός στη 

διοίκηση και στη οργάνωση από τη μία, και στην ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας και 

σχέσης με πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός του από την άλλη. Για το λόγο αυτό, 

σημαντικό στοιχείο των ικανοτήτων του διευθυντή είναι η διατήρηση μίας ισορροπίας μεταξύ 

των δύο συστημάτων, με σκοπό αμφότερες να είναι σε κάθε περίπτωση αισθητές στην 

προσπάθεια διοίκησης του σχολείου σαν ζωντανού οργανισμού.  

Οι διευθυντές που αξιολογούνται ΄΄ψηλά΄΄ όσον αφορά στο βαθμό 

αποτελεσματικότητάς τους, είναι αυτοί που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο 

συστημάτων με τέτοιο τρόπο που το ένα σύστημα να αποκομίζει όφελος από το άλλο. Αν 

αυτή η ισορροπία επιτευχθεί, τότε το ηθικό του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ανυψωμένο 
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και τελικά έχει ως αποτέλεσμα ένα υψηλό επίπεδο διδασκαλίας με ανάλογη επίδοση εκ 

μέρους των μαθητών, οι οποίοι αποτελούν και τους πρωταρχικούς στόχους ενός 

αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο ρόλος του διευθυντή ως παράγοντα 

αλλαγής είναι μεγάλης σπουδαιότητας, επειδή ενθαρρύνει πρωτοποριακές ιδέες και 

πειράματα μέσα στη σχολική κοινότητα, που του επιτρέπουν να ξεδιπλώσει τις κρυμμένες 

του αρετές, την οργανωτική του ικανότητα και δημιουργικότητα μέσω των οποίων η παιδεία 

στην Ελλάδα θα αποκομίσει πολλά οφέλη.   

 

Πρόταση 4: Εκχώρηση Περισσότερων Αρμοδιοτήτων και Εξουσίας 

Έχουμε ήδη προαναφέρει ότι για να μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο 

του διευθυντικού στελέχους, οφείλει πέρα από όλες εκείνες τις ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες 

και εμπειρίες, να διαθέτει αυξημένο βαθμό εξουσίας και δυνατότητα προσωπικής λήψης 

αποφάσεων. Στην περίπτωση λοιπόν της σχολικής εκπαίδευσης θεωρούμε ότι τα διευθυντικά 

στελέχη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να απολαμβάνουν ένα βαθμό 

ανεξαρτησίας έναντι της κεντρικής διοίκησης και να μπορούν να ρυθμίζουν αυτόνομα θέματα 

που αφορούν την περιοχή της ευθύνης τους (Σαΐτης, 2007: 56).  

Βέβαια, είναι γνωστό ότι ο διευθυντής του σχολείου ως διοικητικό στέλεχος έχει πιο 

διευρημένη εξουσία από αυτήν των απλών δασκάλων. Λόγω λοιπόν της θέσης του στη 

διοικητική ιεραρχία, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη λειτουργία του σχολείου ή να την 

αποδιοργανώσει, εξαιτίας του ότι είναι το άτομο εκείνο που αποτελεί τον κρίσιμο συνδετικό 

κρίκο ανάμεσα στα υψηλότερα κλιμάκια της εκπαιδευτικής διοίκησης και τους 

εκπαιδευτικούς. Στην πράξη, ο διευθυντής πιέζεται από δύο αντίθετες κοινωνικές δυνάμεις: 

τα ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς. Είναι επιφορτισμένος δηλαδή 
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με έναν διπλό ρόλο, αυτόν της ηγεσίας του σχολείου και αυτόν του διορισμένου υπαλλήλου 

των διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών. Έτσι, από τη μία πλευρά ενεργεί σύμφωνα με τις 

προσδοκίες της ομάδας που ηγείται και από την άλλη ενεργεί σύμφωνα με τις προσδοκίες των 

ιεραρχικά ανωτέρων του (Πρίντζας, 2005: 236). Κατά συνέπεια, ο διευθυντής που βρίσκεται 

στο μέσον, πιέζεται από τις δύο αυτές τάσεις και προσπαθεί να συμβιβάσει αντίθετες 

καταστάσεις, αφού οι προσδοκίες των δύο αυτών κοινωνικών ομάδων είναι συνήθως πολύ 

διαφορετικές (Σαΐτης, 2007: 71). 

Με την εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων και εξουσίας στο διευθυντή του 

σχολείου πιστεύουμε ότι η παιδεία θα αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις που έχουν 

διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στον «κόσμο της πληροφορίας». Στη συνέχεια θα 

παραθέσουμε κάποιους τομείς στους οποίους το διευθυντικό στέλεχος πρέπει με κάθε τρόπο 

να συμμετέχει και να αποφασίζει ενεργά: 

 Συμμετοχή στην επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού και του λοιπού 

διοικητικού προσωπικού της σχολικής μονάδας. Είναι γνωστό ότι οι 

διορισμοί και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται 

από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς να 

συμμετέχει καθόλου ο διευθυντής στις συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Επιβάλλεται όμως ο διευθυντής να μετέχει ενεργά στις αποφάσεις για 

την πρόσληψη του προσωπικού, αφού θα συνεργαστεί με αυτό για την 

εκπλήρωση των στόχων του σχολείου (Reid, Bullock and Howarth, 

1988: 26).  

 Ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα με βάση τη γεωγραφική του θέση, τον αριθμό των μαθητών 
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και το ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, να επιλέγει το 

πρόγραμμα διδασκαλίας που του ταιριάζει καλύτερα για να ικανοποιήσει 

τους στόχους του. Έτσι, ο διευθυντής μπορεί να προτείνει έναν αριθμό 

τρόπων που θα διαφοροποιούν το σχολικό πρόγραμμα όσον αφορά τα 

μαθήματα που θα διδάσκονται, τις μεθόδους διδασκαλίας και τον τρόπο 

επίλυσης των τυχόν εμφανιζόμενων προβλημάτων (Roger & Richardson, 

1985: 79-80).  

 Υπευθυνότητα για την υγιεινή του σχολείου και μέριμνα για τις επισκευές 

και τη συντήρηση του σχολικού κτιρίου. Είναι πολύ σημαντικό ο 

διευθυντής του σχολείου να έχει μεγαλύτερη ευθύνη για θέματα που 

αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια του σχολείου. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι διευθυντές αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την 

υγιεινή και την ασφάλεια του σχολείου ή ακόμη με θέματα που 

σχετίζονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο 

και αδυνατούν να πάρουν αποφάσεις, περιμένοντας τη συμμετοχή των 

νομαρχιών για τη λύση των προβλημάτων. Είναι όμως υψίστης σημασίας 

η δυνατότητα να παίρνουν άμεσες αποφάσεις χωρίς καθόλου χάσιμο 

χρόνου για τόσο καίρια θέματα όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια και να 

είναι σε θέση άμεσα και χωρίς έγκριση να διαθέτουν τα χρηματικά 

κονδύλια για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων (Everard & 

Morris, 1998: 189).  

Με βάση, λοιπόν τα παραπάνω, φρονούμε ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 

με τις αυξημένες αυτές υπευθυνότητες και με την ενίσχυση της εξουσίας τους θα συμβάλουν 

στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελληνικού σχολείου και θα του προσδώσουν μία 
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ξεχωριστή ποιότητα. Η μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και οι αυξημένες τους αρμοδιότητες 

θα αποτελέσουν κίνητρο για πιο ενεργή συμμετοχή τους στα σχολικά δρώμενα αλλά και στην 

προσπάθεια για την βελτίωση ή και την πλήρη εξάλειψη ίσως αυτών που θεωρούνται κακώς 

κείμενα στο σχολικό περιβάλλον και τα οποία δηλητηριάζουν την εύρυθμη λειτουργία του.  

 

Πρόταση 5: Διορθωτικές Κινήσεις στην Εκπαίδευση – Καθήκοντα του Διευθυντή 

 Ολοκληρώνοντας τις απόψεις μας για τους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

και να οδηγήσουν στην συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων της χώρας μας, οφείλουμε να προτείνουμε ορισμένα πρακτικά μέτρα, τα οποία 

μπορεί να θεωρούνται μεν διαδικαστικά από κάποιους, χρήζουν όμως ιδιαίτερης μνείας, 

προσοχής και ενδιαφέροντος, αφού η εφαρμογή τους είναι δυνατόν να παρέχει λύσεις που θα 

βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Πρώτα από όλα, πιστεύουμε ότι για να ανταποκριθεί απερίσπαστα το διευθυντικό 

στέλεχος στο έργο του και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου σχολείου, θα πρέπει αρχικά να 

του δίνεται η δυνατότητα να αποδεσμεύεται - κατά το ‘δοκούν’ - από το ωράριο διδασκαλίας. 

Είναι γνωστό ότι σε πολλά σχολεία κάποιοι διευθυντές διδάσκουν οκτώ ώρες την εβδομάδα ή 

σε άλλες περιπτώσεις ξεπερνούν και τις δώδεκα, πράγμα το οποίο σημαίνει πως διαθέτουν το 

χρόνο τους σε ζητήματα που δεν είναι διοικητικά με αποτέλεσμα να ασχολούνται λιγότερο με 

άλλα σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα, αναγκάζονται να ενδιαφέρονται λιγότερο για 

θέματα του εξωτερικού περιβάλλοντας του σχολείου όπως η επικοινωνία με άλλα σχολεία και 

διάφορους κοινωνικούς φορείς της περιοχής. Με άλλα λόγια, η συνεργασία του σημερινού 

σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον φαίνεται να είναι περιορισμένη (Σαΐτης, 

2007: 134). Από την άλλη πλευρά όμως, ελλοχεύει ο κίνδυνος για κάποιους διευθυντές να 

αισθάνονται ότι χάνουν την ταυτότητά τους ως εκπαιδευτικοί στην περίπτωση που δε 
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διδάσκουν καθόλου. Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους χρήσιμο θα ήταν να έχουν τη 

δυνατότητα να ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα για λίγες ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς 

όμως αυτές να υπερβαίνουν τις τέσσερις με έξι. Η διδασκαλία ενός ή δύο το πολύ μαθημάτων 

στη σχολική τάξη κρίνεται ικανοποιητική για τον οποιονδήποτε διευθυντή που δε θέλει να 

χάσει την επαφή με το αντικείμενο διδασκαλίας του.  

Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα ειδικό 

πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων για τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης. 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα επικρατεί έλλειψη τέτοιου είδους προγράμματος με αποτέλεσμα 

εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί που ασκούν διευθυντικά και διοικητικά 

καθήκοντα να μην έχουν διδαχτεί ως φοιτητές μαθήματα που να σχετίζονται έστω και 

ελάχιστα με τη σχολική διοίκηση. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να ισχυριστεί ότι υπάρχουν 

διευθυντικά στελέχη τα οποία αποφοίτησαν εδώ και τριάντα ή και παραπάνω χρόνια από τις 

παιδαγωγικές ακαδημίες και για το λόγο αυτό, δε διδάχθηκαν στα φοιτητικά τους χρόνια 

σχετικά μαθήματα. Ωστόσο, αν και υπάρχει αυτό το κενό και είναι γνωστό σε όλους, τα 

άτομα αυτά δεν έτυχαν ούτε καν κάποιου είδους συστηματικής μετεκπαίδευσης ή 

επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης των σχολικών μονάδων που υπηρετούν. 

Θεωρούμε επομένως ότι επιβάλλεται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει άμεσα ένα διετές 

επιμορφωτικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ή κάποιου ΑΕΙ, το οποίο θα απευθύνεται σε άτομα που θα επιθυμούν να 

αποτελέσουν τα μελλοντικά διευθυντικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης. Με τον τρόπο 

αυτό θα αποκτήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ικανότητες για να ασκήσουν 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Οι υποψήφιοι 

διευθυντές θα μπορούν μέσω του νέου αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος να σπουδάζουν 
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τα δύο αυτά επιπρόσθετα χρόνια έχοντας ήδη αποκτήσει προηγουμένως κάποια εκπαιδευτική 

εμπειρία.  

Σαφώς βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να αντιπαραβάλλει το επιχείρημα ότι δεν αξίζει 

τον κόπο ο οποιοσδήποτε να σπουδάσει για δύο επιπλέον χρόνια έτσι ώστε να γίνει ένας 

απλός διευθυντής σχολείου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα κίνητρα που 

θα οδηγήσουν μερικά άτομα στην απόφαση να πραγματοποιήσουν αυτή τη θυσία. Στο 

πλαίσιο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το σημαντικότερο κίνητρο είναι ο εμπλουτισμός του 

ρόλου του διευθυντή, να του δοθούν δηλαδή αυξημένες αρμοδιότητες. Μεγίστης σημασίας 

επίσης θεωρείται η αύξηση του επιδόματος θέσης που χορηγείται στα διευθυντικά στελέχη, η 

οποία κατά την άποψή μας πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι σήμερα. Άλλωστε, 

δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τα άτομα που ασκούν διοίκηση 

αμείβονται με αποδοχές που πολλές φορές ξεπερνούν το βασικό μισθό τους, ενώ αντίθετα, το 

επίδομα θέσης για ένα διευθυντικό στέλεχος της σχολικής μονάδας κρίνεται πενιχρό, αφού 

ανέρχεται σε λίγα ευρώ. Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν στο κάθε σχολείο και ανάλογα με αυτόν να υπάρχει διαφοροποίηση στο ύψος 

του επιδόματος θέσης. Κρίνεται εμφανώς άδικο να αμείβονται με το ίδιο ποσό επιδόματος 

θέσης διευθυντές σχολείων με πενήντα μαθητές και διευθυντές σχολείων με πεντακόσιους 

μαθητές. Δε θεωρείται δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος το γεγονός ότι όσο μεγαλύτερο ως 

προς τον αριθμό μαθητών είναι ένα σχολείο, τόσο περισσότερες ευθύνες και δυσκολίες ως 

προς την αρμονική λειτουργία του κρύβει. Επομένως, κρίνεται αναγκαία, κατά τη γνώμη μας, 

η κλιμακωτή προσαρμογή του επιδόματος θέσης των διευθυντών των σχολικών μονάδων 

ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που απαρτίζουν τη μονάδα αυτή.   

  Μία εξίσου σημαντική πρόταση αφορά στον τρόπο επιλογής των διευθυντικών 

στελεχών. Προτείνεται λοιπόν, η καθιέρωση αντικειμενικών μετρήσιμων κριτηρίων, με 
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περισσότερη βαρύτητα στις διοικητικές γνώσεις – ικανότητες και λιγότερη στα χρόνια 

υπηρεσίας (Σαΐτης, 2007: 138). Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις 

εφαρμόζεται η αρχή της αρχαιότητας για την επιλογή των διευθυντικών στελεχών με 

συνέπεια να καταλαμβάνουν θέσεις στην ιεραρχία της εκπαίδευσης άτομα που δε διαθέτουν 

τις απαραίτητες διοικητικές γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις 

της σχολικής διοίκησης, οι οποίες θεωρούν δεδομένο ότι τα διευθυντικά στελέχη θα 

συμπεριφέρονται ως αποτελεσματικοί ηγέτες.  

Εκτός από την ηλικία κατά την οποία τα στελέχη της εκπαίδευσης επιλέγονται για 

διευθυντικές θέσεις, ένα άλλο πρόβλημα – το οποίο δυστυχώς αποτελεί γνώρισμα της 

ελληνικής πραγματικότητας και όχι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο – είναι το ότι σε πολλές 

περιπτώσεις η επιλογή αυτών των στελεχών γίνεται με κομματικά κριτήρια. Με τον τρόπο 

αυτό καταλύεται τόσο η συνέχεια όσο και η συνέπεια στην άσκηση της διοίκησης, αφού τα 

στελέχη της αντικαθιστώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από κάποια άλλα που ανήκουν 

στους κόλπους της νέας κυβέρνησης που έχει εκλεγεί. Αυτό βέβαια προκαλεί σύγχυση από τη 

μία στο εκπαιδευτικό προσωπικό και από την άλλη στους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα 

δυσχεραίνεται η επικοινωνία με εξωτερικούς παράγοντες, επειδή ο εκάστοτε διευθυντής της 

σχολικής μονάδας αναγκάζεται να είναι αρκετές φορές δέσμιος κομματικών συμφερόντων 

και παρεμβάσεων. Τα χειρότερο όμως από όλα είναι ότι η κατάσταση αυτή προβληματίζει 

πολλούς ικανούς εκπαιδευτικούς που δεν είναι έντονα ή καθόλου κομματικοποιημένοι και 

λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτούς από το να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κατάληψη 

διευθυντικών θέσεων. Είναι λογικό επακόλουθο, επομένως, η εκπαίδευση της χώρας μας να 

στερείται τις υπηρεσίες αξιόλογων ανθρώπων, οι οποίοι νιώθουν έντονη την ανάγκη και την 
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επιθυμία να προσφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος.  

Είναι ευνόητο με βάση τα παραπάνω, ότι η προσπάθεια βελτίωσης του κλίματος και 

της αποτελεσματικότητας του σχολείου πρέπει να μείνει έξω από οποιαδήποτε πολιτική 

αντιπαράθεση (Καψάλης, 2005: 18). Στις μέρες μας, δεν αποτελεί έκπληξη πλέον το γεγονός 

ότι οι πολιτικοί ενδιαφέρονται συνήθως μόνο για προγράμματα βραχυπρόθεσμης απόδοσης. 

Οι αλλαγές όμως στο σχολείο, δε φέρνουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και συνεπώς οι 

πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτές και δε φροντίζουν όσο θα έπρεπε για τη 

στήριξη και τη χρηματοδότησή τους. Ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το «θεαθήναι» και σε 

τελική ανάλυση, αρνούνται να μπουν στην ουσία των προβλημάτων για τα οποία ίσως 

χρειάζεται να επέλθουν ριζικές τομές. Αυτή τους η στάση έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στους 

διευθυντές των μονάδων όσο και στα λοιπά μέλη, τα οποία απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα. 

Δυστυχώς, ο εύκολος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά μας 

από την κυβερνητική περιφρόνηση και την αυθαιρεσία των αντιδημοκρατικών αρχών, είναι η 

μοιρολατρική παραίτηση, στην οποία πολλοί από εμάς καταφεύγουμε (Freire, 2006: 73).   

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι πια καιρός να 

αμφισβητήσουμε τους παραδοσιακούς τρόπους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, οι οποίοι 

εμποδίζουν την πρόοδο της παιδείας μας. Με ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης που δε 

θα λαμβάνει ως πρώτιστο κριτήριο την ηλικία καθώς και ένα λιγότερο συγκεντρωτικό 

σύστημα διοίκησης, θα έχουμε ελπίδες να δούμε διευθυντές να προάγονται στην ηλικία των 

σαράντα – σαρανταπέντε ετών, ηλικία μεγαλόπνοων οραμάτων. Στην ηλικιακή αυτή φάση η 

διάθεση για αποδοτικότερη προσφορά εργασίας, η προθυμία και ο ζήλος για εφαρμογή 

καινοτομιών θα αποφέρει οφέλη ανυπολόγιστης αξίας και καλύτερες μέρες για την παιδεία 

της χώρας μας.      
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

Ανακεφαλαιώνοντας, οφείλουμε να τονίσουμε και πάλι ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

ασκηθεί αποτελεσματική διοίκηση στο σχολικό περιβάλλον, καθώς αυτό αποτελεί έναν 

εξαιρετικά νευραλγικό χώρο. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες ενέργειες και χειρισμοί που 

είναι δυνατόν να καταστήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

περισσότερο εποικοδομητική και αποδοτική. Για να μπορέσει ένας οργανισμός, όπως η 

σχολική μονάδα, να φέρει σε πέρας τους αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς του, είναι 

απαραίτητο να διέπεται από ένα κατάλληλο σύστημα διοίκησης, καθώς κρίνεται αναγκαία η 

προϋπόθεση να εφαρμόζονται πλήρως οι αρχές και οι μέθοδοι της διοίκησης για την 

αποτελεσματική λειτουργία όλων των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Η διοίκηση 

λοιπόν εκτός από επιστήμη είναι και ένα είδος τέχνης, αφού χρησιμοποιεί επιστημονικές 

μεθόδους και προσεγγίσεις αλλά παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας και 

πρωτοβουλίας σε εκείνους που την ασκούν. 

 Η αποτελεσματική διοίκηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι αφορούν 

στον ακριβή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου, 

στη δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, στην καλύτερη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς επίσης και στον 

προσδιορισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού και στον 

επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού. Άλλωστε, η διοίκηση είναι 

υποχρεωμένη να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, 

όπου οι πληροφορίες έχουν γίνει ένα πολύτιμο αγαθό. Η οργάνωση των κοινωνιών 

εξελίσσεται βασιζόμενη όλο και περισσότερο στις πληροφορίες και στην πρόσβαση σε αυτές. 
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Το σημαντικότερο επόμενο βήμα, είναι να κινηθούμε προς την Κοινωνία της Γνώσης, η 

οποία είναι βασισμένη στον άνθρωπο. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίσιμο ρόλο για την αποτελεσματική σχολική διοίκηση παίζει το 

διευθυντικό στέλεχος, που ως ηγέτης οφείλει να καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να 

θέσει υψηλούς στόχους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία και να 

μεριμνά έτσι ώστε αυτό να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 

θέματα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διοικητικά. Οφείλει επίσης να συνεργάζεται ισότιμα 

με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, διατηρώντας τη συνοχή του συλλόγου διδασκόντων, 

αμβλύνοντας τις αντιθέσεις και ενθαρρύνοντας τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών.    

Παρατηρούμε ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος, 

καθώς καλείται να επιτελέσει ταυτόχρονα πολλά επιμέρους καθήκοντα που αρκετές φορές 

τυχαίνει να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Με το χαρακτήρα όμως και την 

προσωπικότητά του είναι αυτός που θα ενώσει όλα τα στοιχεία μαζί για να συγκροτήσει μία 

αρμονική ολότητα. Ως επιτυχημένο διοικητικό στέλεχος οφείλει να οργανώνει και να 

συντονίζει όλες εκείνες τις ενέργειες που οδηγούν στην απρόσκοπτη λειτουργία του 

σχολείου, από την συνεργασία του με τους φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος μέχρι και 

τη μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια όλων των ατόμων που 

κινούνται σε καθημερινή βάση στο χώρο της σχολικής μονάδας.  

Ως οργανωτικό στέλεχος τώρα, ο διευθυντής οφείλει να μεριμνά για ζητήματα που 

σχετίζονται με τη διαμόρφωση του προσωπικού του χώρου, την τήρηση αρχείων για την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου, την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης 

και τη σωστή συντήρηση του διαθέσιμου σχολικού εξοπλισμού. Το σημαντικότερο βέβαια 

είναι να προγραμματίζει και να οργανώνει ορθολογικά το έργο του, αξιοποιώντας έτσι  

εποικοδομητικά το χρόνο που διαθέτει. Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου αυτού επιβάλλεται να 
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το διαθέσει για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση του διδακτικού του προσωπικού, αφού 

οφείλει να μεταδώσει στους συνεργάτες του όλες εκείνες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση τόσο του 

διδακτικού όσο και του εξωδιδακτικού τους έργου. Με την ανάπτυξη του αισθήματος 

ευθύνης και αλληλεγγύης, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και ευθυνών, καθώς επίσης και με 

τη μεταβίβαση εξουσίας, προσδοκάται ότι ο διευθυντής θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη 

δυνατότητα να κατανοήσουν πως η αποδοτικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

στηρίζεται στην αρμονική και συλλογική προσπάθεια.     

Ο συντονισμός λοιπόν των αποφάσεων και των ενεργειών εξαρτάται από μία σειρά 

διεργασιών και ο ρόλος του διευθυντή ως συντονιστή τέτοιων ενεργειών κρίνεται 

σημαντικός και απαραίτητος. Δεν αρκεί μόνο η κατανομή του διδακτικού έργου και η 

ανάληψη ευθύνης για την εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι επίσης αναγκαίος και ο 

κατάλληλος συντονισμός όλων εκείνων των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες με σκοπό 

η συλλογική προσπάθεια να τείνει προς την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας πέρα από το διοικητικό, οργανωτικό, συντονιστικό και 

εποπτικό του ρόλο οφείλει να είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτής και καθοδηγητής του 

διδακτικού του προσωπικού, μεταδίδοντας σε όλους τους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα 

εκείνα εφόδια που θα συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων και 

του διδακτικού έργου του προσωπικού. Πρέπει λοιπόν να διαθέτει και ένα πλήθος από άλλα 

χαρακτηριστικά όπως είναι όραμα για το σχολείο που διευθύνει, ικανότητες 

μετασχηματισμού, επιθυμία για ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την εμπλοκή τους 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και σταθερότητα και ενσυνείδητη δράση, 

οι οποίες συνδέονται με την ικανότητα του διευθυντή του σχολείου να επιφέρει αλλαγές που 

θα ωφελήσουν την πορεία της σχολικής μονάδας. Ως φορέας καινοτόμων δράσεων οφείλει 
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να διακρίνεται από δημιουργικότητα και ευαισθησία, η οποία εκφράζεται μέσα από την 

κατανόηση που δείχνει στα συναισθήματα, τις φιλοδοξίες αλλά και τις ανάγκες των 

υφισταμένων του. Η επαγγελματική πληρότητα που πρέπει να τον διακατέχει τόσο σε 

διδακτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, θα τον καταστήσει αρωγό στην προσπάθεια 

ανανέωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Ιδιαίτερη πρέπει να είναι η σχέση του διευθυντή με το διδακτικό προσωπικό της 

σχολικής του μονάδας και μία από τις πρωταρχικές δραστηριότητές του είναι η παρακίνησή 

του μέσω του εντοπισμού των αναγκών του κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας, όπως 

επίσης και της άμεσης επικοινωνίας και καθημερινής προσωπικής επαφής. Καθοριστικά 

σημαντική ακόμη θεωρείται η ικανότητά του διευθυντή να παίρνει αποφάσεις που 

στηρίζονται στη λογική, τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία με σκοπό τη δημιουργία 

κλίματος ασφάλειας. Ο διευθυντής ακόμη οφείλει να βασίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη 

συμπεριφορά του σε δημοκρατικές μορφές λήψης αποφάσεων, αποτελώντας έτσι 

παράδειγμα για τους υφισταμένους του. Τέλος, στην προσπάθεια να λειτουργήσει ως 

παρακινητής του προσωπικού του, ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να είναι οπαδός νέων 

ιδεών και δημιουργικών πρωτοβουλιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Δείχνοντας έμπρακτα 

την εμπιστοσύνη του με σκοπό να αποκτήσει οικειότητα μαζί τους και να δημιουργήσει 

ατμόσφαιρα που θα επιτρέψει την ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων, θα αυξήσει την 

παρακίνησή τους, πράγμα που αποτελεί τον επιδιωκόμενο στόχο του που δεν είναι άλλος 

από τη δημιουργία του εργασιακού εκείνου περιβάλλοντος από το οποίο θα απουσιάζουν οι 

αντιθέσεις και οι συγκρούσεις που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Μολονότι, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι συγκρούσεις αρκετές φορές είναι χρήσιμες και 

αναπόφευκτες - λόγω των θετικών επιπτώσεων που μπορεί να εμφανίσουν - ο ρόλος του 
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διευθυντή οφείλει να επικεντρώνεται στην επιλογή της στρατηγικής εκείνης διευθέτησης της 

σύγκρουσης που ελαχιστοποιεί τις καταστροφικές συνέπειές της.  

Για να υπάρξει όμως το κατάλληλο κλίμα που θα διευκολύνει το διευθυντικό 

στέλεχος να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο του, είναι απαραίτητο να προβούμε 

σε κάποιες ενέργειες και κινήσεις που θα στοχεύουν στην εξάλειψη όλων εκείνων των 

εμποδίων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία. Η 

δημιουργία αυτοδιοικούμενων σχολείων που εμφανίζουν διαρκή και σημαντική 

αποκέντρωση από την κεντρική εκπαιδευτική εξουσία και είναι υπεύθυνα να παίρνουν 

αποφάσεις που σχετίζονται με την κατανομή των πόρων, ίσως αποτελέσουν μία πρώτη λύση 

στο πρόβλημά μας. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο άσκησης διοίκησης των σχολείων 

μπορούν να υπάρξουν προγράμματα μάθησης και διδασκαλίας, τα οποία θα καλύπτουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, εξασφαλίζοντας έτσι τις άριστες συνθήκες για 

αποτελεσματική μάθηση. Τέλος, με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται αλλαγή της σχολικής 

κουλτούρας, η οποία ακολουθεί τους δικούς κανόνες και κανονισμούς, χωρίς όμως όπως 

είναι φυσικό να μένει πια προσκολλημένη στα στενά όρια ενός κεντρικού συγκεντρωτικού 

εκπαιδευτικού συστήματος.    

Για να είναι βέβαια επιτυχημένο ένα αυτοδιοικούμενο σχολείο, χρήσιμο θα ήταν να 

εφαρμόζεται σε αυτό πιλοτικά ένα πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης από όλους τους φορείς 

(εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και μέλη της τοπικής κοινωνίας) που εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις για την πορεία του σχολείου 

θα είναι ομαδικές. Ένα τέτοιο δεδομένο ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό προσωπικό και το 

διευθυντικό στέλεχος, εκχωρώντας  τους εξουσία έτσι ώστε να παίρνουν αποφάσεις για τη 

σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν, καθώς είναι γνώστες των αναγκών και των 

ιδιαίτερων προβλημάτων του σχολείου τους. Αυτό φυσικά θα έχει ως αποτέλεσμα ο ρόλος 
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του διευθυντή να διευρυνθεί, αφού θα συμπεριλάβει δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

πραγματοποίηση συζητήσεων και τη διαμόρφωση αποφάσεων. Ο διευθυντής θα προεδρεύει 

στις συζητήσεις του προσωπικού, και ταυτόχρονα θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τους 

υπόλοιπους παράγοντες και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Ουσιαστικά δηλαδή, η 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης αποτελεί μία διαδικασία αυτοεπιβεβαίωσης, αφού τα 

σχολεία έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική την οποία 

θα ακολουθήσουν από εκείνους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την αποτελεσματική 

λειτουργία και διοίκησή τους. Όλη αυτή η διαδικασία θα μετατρέψει το σχολείο σε έναν 

ισχυρό οργανισμό, ο οποίος θα αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία αποτελώντας ελπίδα 

για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δρώμενα.    

Από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό ότι για να υπάρξει αυτοδιοίκηση και 

αυτοαξιολόγηση στο ελληνικό σχολείο, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί αλλαγή του 

συστήματος εκπαιδευτικής διοίκησης, το οποίο όντας απόλυτα συγκεντρωτικό, εμποδίζει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική ανάπτυξη. Οι περισσότερες αποφάσεις παίρνονται από 

ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έτσι, ο 

διευθυντής περιορίζεται στα διοικητικά του καθήκοντα, εκτελώντας απλά τις αποφάσεις των 

ανωτέρων του. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι η εισαγωγή ενός λιγότερο συγκεντρωτικού 

συστήματος διοίκησης, θα δώσει τη δυνατότητα στο διευθυντή να φέρει εις πέρας τους 

στόχους του και να επιτελέσει αποτελεσματικά το ρόλο του. Στη σύγχρονη εποχή των 

συνεχών αλλαγών υπάρχει ανάγκη για διευθυντές που θα διοικούν τα σχολεία μας χωρίς 

προκαταλήψεις, βοηθώντας την παιδεία μας να ακολουθήσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες  

της έκρηξης των γνώσεων.  

Ο ρόλος του διευθυντή επομένως ως συντελεστή αλλαγής είναι υψίστης σημασίας, 

αφού προάγει πρωτοποριακές ιδέες και πειράματα μέσα στο σχολικό περιβάλλον που του 
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δίνουν την αφορμή να επιδείξει τις αρετές του, τις ικανότητές του στην οργάνωση και τη 

δημιουργική του φαντασία, τα οποία όπως είναι φυσικό θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία 

για την ελληνική εκπαίδευση.   

Η σύγχρονη παιδεία απαιτεί εκχώρηση στο σχολικό διευθυντή περισσότερων 

αρμοδιοτήτων και εξουσίας εκ μέρους της πολιτείας για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που 

έχουν διαμορφωθεί με τα νέα δεδομένα του κόσμου της πληροφορίας και της έκρηξης των 

γνώσεων. Επιβάλλεται λοιπόν το διευθυντικό στέλεχος να συμμετέχει στην επιλογή του 

εκπαιδευτικού και του λοιπού διοικητικού προσωπικού της σχολικής μονάδας, αφού θα 

συνεργαστεί με αυτό για την εκπλήρωση των στόχων του σχολείου. Ακόμη, πρέπει να 

συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας έτσι ώστε 

να επιλέγει το πρόγραμμα εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους του. 

Είναι επίσης υψίστης σημασίας να του δίνεται η δυνατότητα να παίρνει άμεσες αποφάσεις για 

σημαντικά θέματα όπως είναι η υγιεινή του σχολείου και η μέριμνα για επισκευές και 

συντήρηση του σχολικού κτιρίου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρέμβαση άλλων 

εξωσχολικών παραγόντων. Με την ενίσχυση της εξουσίας τους οι διευθυντές θα προσδώσουν 

μία ξεχωριστή ποιότητα στο σχολείο, αφού θα παίρνουν αποφάσεις και θα τις εκτελούν με 

γνώμονα την πρόοδο και την ανάπτυξη όλης της σχολικής κοινότητας.  

Για να μπορέσουν όμως οι διευθυντές να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες αρμοδιότητές 

τους, θα πρέπει αρχικά να τους δίνεται η δυνατότητα να διδάσκουν – αν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο – λιγότερες ώρες από το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, η 

δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος παρακολούθησης μαθημάτων για τα ηγετικά στελέχη 

της εκπαίδευσης από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα συνέβαλλε τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Μεγίστης 

ακόμη σημασίας θεωρείται η αύξηση του επιδόματος θέσης που χορηγείται στους διευθυντές 
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για να εξισωθεί το επίδομα αυτό με το αντίστοιχο των άλλων οργανισμών του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. Ταυτόχρονα, η κλιμακωτή προσαρμογή του επιδόματος θέσης των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που απαρτίζουν τη 

μονάδα αυτή, κρίνεται απαραίτητη. Ως προς τον τρόπο επιλογής των διευθυντικών στελεχών, 

εκτός από την εμπειρία προτείνεται η καθιέρωση αντικειμενικών μετρήσιμων κριτηρίων, με 

περισσότερη βαρύτητα στις διοικητικές γνώσεις – ικανότητες και λιγότερη στα χρόνια 

υπηρεσίας. Καθοριστική επίσης θεωρείται η πλήρης αποδέσμευση της επιλογής των 

στελεχών της εκπαίδευσης για διευθυντικές θέσεις από τα κομματικά κριτήρια, αφού μόνο με 

ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης που δε θα λαμβάνει ως βασικό του παράγοντα την 

ηλικία και την κομματική τοποθέτηση, σε συνδυασμό και με ένα περισσότερο αποκεντρωτικό 

σύστημα διοίκησης, θα υπάρχει η δυνατότητα να ωφεληθεί η παιδεία μας και να οδηγηθεί σε 

καλύτερες μέρες στο άμεσο μέλλον.   

Ολοκληρώνοντας, θεωρούμε ότι η συμβολή του διευθυντή στην αποδοτική λειτουργία 

της σχολικής μονάδας, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στο 

δύσκολο και πολυδιάστατο ρόλο του. Για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων θα πρέπει να 

είναι ταυτόχρονα, επιτυχημένος εκπρόσωπος της σχολικής μονάδας, ικανός διοικητικός 

οργανωτής, αποτελεσματικός συντελεστής ενεργειών και ομαδικής δράσης, άξιος 

εκπαιδευτής του προσωπικού του, δίκαιος αξιολογητής του έργου των εκπαιδευτικών, 

ουσιαστικός διαμορφωτής κατάλληλου σχολικού κλίματος και πάνω από όλα χαρισματικός 

ηγέτης, δηλαδή αυτός που μεταδίδει στους υφισταμένους του την ιδέα ότι αποτελούν μέλη 

του οργανισμού στον οποίο εργάζονται και ότι το προσωπικό τους συμφέρον ταυτίζεται με 

αυτό του οργανισμού στον οποίο υπηρετούν. Η ύπαρξη των παραπάνω αυτών γνωρισμάτων, 

τα οποία αποτελούν στοιχεία του χαρακτήρα αλλά και προϊόντα της εκπαίδευσής του 

διευθυντή, θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική λειτουργία του 
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σχολείου. Για να μπορέσει όμως το διευθυντικό στέλεχος να διαμορφώσει μία 

προσωπικότητα που να συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία, χρειάζεται από μέρους του πολύ 

μεγάλη προσπάθεια και αδιάκοπη αναζήτηση, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ότι ‘ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο’. Η κάθε 

στιγμή επομένως, αλλά και η πιο μικρή ίσως λεπτομέρεια μπορούν να αποτελέσουν 

εφαλτήρια για τη βελτίωση της ικανότητας και τον εμπλουτισμό των εμπειριών του κάθε 

ανθρώπου.      
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