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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εργασία αυτή επιχειρείται να διερευνηθεί, θεωρητικά και 

εμπειρικά, ο ρόλος και το έργο του διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο. Το 

θέμα αυτό είναι σημαντικό, επίκαιρο και ταυτόχρονα πολύ δύσκολο. Η 

δυσκολία του έγκειται, αφενός στο ότι το έργο και ο ρόλος του διευθυντή 

σχολικής μονάδας δέχονται έντονη αμφισβήτηση και οξεία κριτική και 

αφετέρου στο ότι το επαγγελματικό του προφίλ δεν έχει ακόμη 

προσδιοριστεί με σαφήνεια και πληρότητα. Το επαγγελματικό προφίλ του 

διευθυντή σχολικής μονάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτεία, 

ενώ δεν υπάρχει ένα μόνο μοντέλο διοίκησης σχολικής μονάδας με 

απόλυτη ισχύ στην εφαρμογή του.

Με τη θεωρητική και την εμπειρική διερεύνηση του θέματος 

καταβάλλεται προσπάθεια να καταγραφούν, να ανιχνευθούν, να 

ερμηνευτούν και να αξιολογηθούν σκέψεις, απόψεις και στάσεις που 

προέρχονται τόσο από την πολιτεία όσο και από ειδικούς επιστήμονες και 

εκπαιδευτικούς. Η πολιτεία προσπαθεί να διαμορφώσει το πλαίσιο 

λειτουργίας των διευθυντών με τη ψήφιση, την κατάρτιση και την έκδοση 

διαφόρων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 

Αποφάσεων. Οι επιστήμονες εκθέτουν απόψεις και παρουσιάζουν 

ευρήματα σε θεωρητικές μελέτες και εμπειρικές εργασίες τους, σχετικές με 

το διευθυντή σχολικής μονάδας.

Επίσης, γίνεται συλλογή και ανάλυση δεδομένων που προέρχονται 

από διευθυντές μιας κατηγορίας σχολείων, των Τεχνικών Επαγγελματικών 

Εκπαιδευτηρίων ( ΤΕΕ ) του Νομού Θεσσαλονίκης. Η συστηματική αυτή 

καταγραφή των αντιλήψεων των διευθυντών για το έργο τους έχει διττό 

ενδιαφέρον. Από την μια πλευρά σκιαγραφεί τον πολύπλευρο αυτόν ρόλο 

στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης και συγκεκριμενοποιεί επί μέρους 

πτυχές του θέματος. Επί πλέον παρέχει ενδείξεις τόσο για τις 

συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όσο και για τις
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δυνατότητες αναβάθμισης των προϋποθέσεων και των όρων υπό τους 

οποίους ασκείται η διεύθυνση.

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη:

Στο πρώτο (θεωρητικό) μέρος σκιαγραφείται η προβληματική της 

διεύθυνσης σχολείου σε θεωρητικό επίπεδο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

προσπάθεια διασαφήνισης ορισμένων βασικών εννοιών και 

παρουσιάζονται οι προσπάθειες που έγιναν για τη θεωρητική θεμελίωση 

του πεδίου της διοίκησης της εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται, επίσης, 

συγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες που έγιναν από την πλευρά 

της πολιτείας σε νομοθετικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια (μετά την 

μεταπολίτευση) και που αφορούν στον διευθυντή σχολικής μονάδας. Έγινε 

προσπάθεια η παρουσίαση αυτή να γίνει με έναν ερμηνευτικό, συγκριτικό 

και κριτικό τρόπο.

Στο δεύτερο κεφάλαιο συζητούνται οι σύγχρονες τάσεις και 

παρουσιάζονται οι προβληματισμοί για την διεύθυνση της σχολικής 

μονάδας.

Στο δεύτερο (εμπειρικό) μέρος παρατίθεται η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ των διευθυντών των ΤΕΕ του Νομού 

Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται η αφετηρία, οι στόχοι 

και οι μεθοδολογικές επιλογές της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναλύονται και σχολιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την 

εμπειρική διερεύνηση. Στο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζονται και σχολιάζονται 

οι διαπιστώσεις της έρευνας και γίνονται ορισμένες γενικές παρατηρήσεις 

και προτάσεις.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Η έννοια της εκπαίδευσης και του σχολείου

Με τον όρο εκπαίδευση εννοούμε την απόκτηση ορισμένων 

δεξιοτήτων που δεν συνεπάγονται αναγκαστικά και την καλλιέργεια της 

νόησης ή την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας, αλλά 

βοηθούν το άτομο να ανταποκριθεί σε ορισμένες ανάγκες (Μπουζάκης 

2002). Η έννοια της εκπαίδευσης δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια της 

παιδείας η οποία αναφέρεται στο σύνολο της προσωπικότητας, στην 

ολόπλευρη πνευματική και ηθική ολοκλήρωσή της, είναι, δηλαδή, μια 

διαδικασία με την οποία το άτομο αποκτά ανθρώπινη υπόσταση.

Η εκπαίδευση, που είναι αναγκαία ως διαδικασία απόκτησης 

δεξιοτήτων, έχει τότε μόνο παιδευτική αξία, όταν δεν εμποδίζει το άτομο 

να αποκτήσει κοινωνική συνείδηση, όταν, δηλαδή, αποτελεί συστατικό 

στοιχείο μιας διαδικασίας για την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του. Οι έννοιες παιδεία και εκπαίδευση τείνουν να 

γίνουν ταυτόσημες στο βαθμό που η εκπαίδευση γίνεται παιδαγωγική 

εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που υπεισέρχεται 

στην πολιτική διαδικασία και γίνεται πολιτικό. Συνδέεται με την 

διαδικασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό ενός σύνθετου κοινωνικού 

οργανισμού, όπως είναι το σχολείο, και αφορά στα κοινωνικά ζητήματα ή 

στις κοινωνικές δραστηριότητες, με συνέπεια, απήχηση ή ενδιαφέρον
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συλλογικό. Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελείται από ένα σύνολο 

παιδαγωγικών μεθόδων και αντικειμένων και στοχεύει στη μετάδοση 

γνώσεων και τη νοητική και πνευματική ανάπτυξη των νεαρών ατόμων, 

ώστε εξερχόμενα του εκπαιδευτικού συστήματος να μπορούν να 

αξιολογηθούν και να λειτουργήσουν ανάλογα με το περιβάλλον του 

συστήματος. Ακόμη, η εκπαιδευτική διαδικασία έχει μια λογική, 

αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαχρονικά, ακολουθεί μία συγκεκριμένη 

πορεία και έχει ένα καθορισμένο περιεχόμενο, είναι δηλαδή συνολικά 

«προγραμματισμένη» (Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου 1994). Το 

εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα υποσύστημα του κοινωνικού, 

οικονομικού και πολιτικού συστήματος κάθε χώρας. Κατέχει μάλιστα 

στρατηγική θέση, καθώς επηρεάζει μεγάλο μέρος των υπολοίπων 

συστημάτων και συμβάλλει άμεσα στην αναπαραγωγή του κοινωνικού 

και οικονομικού σχηματισμού.

Το σχολείο είναι ένας σύνθετος κοινωνικός κόσμος, ένα κοινωνικό 

ίδρυμα, που αποτελείται από δασκάλους, μαθητές και άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες {Reid, Bullock and Howarth 1988). Ο θεσμός 

του σχολείου δημιουργήθηκε από την ανάγκη της συνεργασίας των 

ανθρώπων για να ζουν σε ένα κοινωνικό σύνολο, από την επιθυμία της 

ομαδικής συνείδησης, για μια σκόπιμη καθοδήγηση των ατομικών 

ενεργειών και από την εκπολιτιστική δράση σε κοινούς μορφωτικούς 

σκοπούς. Το σχολείο είναι προϊόν κοινωνικής και πολιτισμικής εξέλιξης, 

που καθιερώθηκε στην Ευρώπη από το τέλος του 18ου αιώνα . Είχε ως 

σκοπό να κατοχυρώσει το δικαίωμα του ανθρώπου για εκπαίδευση και 

την αντίστοιχη υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει αυτήν την 

εκπαίδευση, με την μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών στους 

πολίτες της. Το σχολείο, τέλος, είναι η συγκεκριμένη εστία 

προγραμματισμένης και μεθοδευμένης αγωγής και εκπαίδευσης και 

επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες: διδασκαλία, κοινωνικοποίηση και 

επιλογή.
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Από την πλευρά της παιδαγωγικής επιστήμης, το σχολείο 

εκλαμβάνεται ως «ένας παιδαγωγικός οργανισμός, η υπόσταση του 

οποίου διαφοροποιείται από τους άλλους οργανισμούς ως προς τη 

λειτουργία και ειδικά τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα» (Κωνσταντίνου 

1994). Το σχολείο, επομένως, οφείλει να πραγματοποιεί τους σκοπούς 

του στο πλαίσιο του παιδαγωγικού του χαρακτήρα και όχι στο πλαίσιο 

μιας τυπικής οργάνωσης. Η διαδικασία της αγωγής, άλλωστε, δεν 

σχετίζεται μόνο με την κωδικοποιημένη διδακτέα ύλη, αλλά με όλα τα 

δηλωμένα και άδηλα στοιχεία που διαμορφώνουν την καθημερινή 

σχολική πραγματικότητα και τελικά συμβάλλουν στην κοινοινική 

μάθηση.

Τα σχολεία, με άλλα λόγια, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από τα 

στοιχεία στα οποία εστιάζονται οι ευρύτερες οργανωτικές θεωρίες (Hoyle 

1986). Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφέρουν στις δομικές τους 

ιδιότητες από τους άλλους θεσμούς (Tyler 1988). Το πλαίσιο λειτουργίας 

του κάθε σχολείου είναι σύνθετο και μοναδικό και έτσι είναι δύσκολο να 

εξηγηθεί επαρκώς η αποτελεσματική ηγεσία στα σχολεία και να 

εντοπιστούν κανόνες συμπεριφοράς. Η συνθετότητα των παραγόντων που 

επηρεάζουν την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων επιβάλλει μια 

πολυδιάστατη προσέγγιση και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

(Leithwood and Hallinger 1993).

1.2 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Η Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης θεμελιώθηκε διεθνώς 

ως επιστημονικός κλάδος και άρχισε να αποκτά οντότητα τα τελευταία 

πενήντα χρόνια. Στη δεκαετία του 1950 άρχισαν να δημοσιεύονται οι 

πρώτες μελέτες για τις βασικές αρχές της Οργάνωσης και Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης ( Dickey 1953 ). Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980, 

πολλοί ερευνητές (επιστήμονες παιδαγωγοί) προσπαθούν να συνδράμουν
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αμεσότερα με τις επιστημονικές τους μελέτες και έρευνες στη βελτίωση 

του έργου των Στελεχών Εκπαίδευσης (Χατζηδήμου 2000).

Σήμερα, η Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης θεωρείται 

αυτόνομος κλάδος της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και ιδιαίτερα της 

Σχολικής Παιδαγωγικής. Η μελέτη του κλάδου αυτού, μεταξύ των άλλων, 

αποβλέπει στην άρτια, εύρυθμη (Sergiovanni 1991) και αποτελεσματική 

(Armstrong 1993) λειτουργία της σχολικής μονάδας, όπου τα στελέχη 

εκπαίδευσης και ιδιαίτερα ο διευθυντής σαν κινητήρια δύναμή της παίζει 

σημαντικό και ουσιώδη ρόλο (Jones 1987).

Ειδικότερα, ο τομέας της Οργάνωσης της Εκπαίδευσης αναφέρεται 

στο οργανωτικό σύστημα, στις βαθμίδες και στους φορείς της 

Εκπαίδευσης, στα σχολεία διαφόρων τύπων και φορέων όλων των 

σχολικών βαθμιδών, στη ρύθμιση των λειτουργικών σχέσεων, στην 

κινητικότητα των μαθητών, στην έναρξη και στη διάρκεια φοίτησης, στις 

σχολικές τάξεις και στους τίτλους σπουδών, στα προγράμματα σπουδών, 

στα βιβλία, στις μεθόδους διδασκαλίας, στην αξιολόγηση της σχολικής 

επίδοσης των μαθητών, στον τρόπο οργάνωσης της διοίκησης και 

εποπτείας της εκπαίδευσης, στο προσωπικό (διδακτικό, διοικητικό) κ.λπ.

Ο τομέας της Διοίκησης της Εκπαίδευσης έχει ως στόχο την 

εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και όρων για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Μελετά ζητήματα διοικητικής φύσης όλης της ιεραρχικής δομής της 

εκπαίδευσης και ζητήματα που σχετίζονται με:

■ Την άσκηση εποπτείας από την πλευρά των διοικητικών και 

καθοδηγητικών οργάνων των σχολικών μονάδων.

■ Την επίλυση οργανωτικών, διοικητικών και εποπτικών 

προβλημάτων.

■ Ενέργειες και νομοθετικές ρυθμίσεις για το εκπαιδευτικό και 

διοικητικό προσωπικό, την υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη.
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■ Την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και όσων 

ασκούν διοίκηση.

■ Το ρόλο και τις πράξεις του εκπαιδευτικού, εποπτικού και 

καθοδηγητικού προσωπικού.

Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει πολλές επιστημονικές μελέτες και 

έρευνες για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει η μεγάλη 

κινητικότητα, η πλούσια δραστηριότητα και το έντονο ενδιαφέρον που 

παρατηρούνται στις ΗΠΑ και στις χώρες της Ευρώπης.

Οι Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1990,1994), Ανδρέου και 

Μαντζούφας (1999) προσεγγίζουν το θέμα της Οργάνωσης και της 

Διοίκησης του Εκπαιδευτικού Συστήματος θεωρητικά και ιστορικά. 

Πραγματοποιούν μια ιστορική επισκόπηση της Διοίκησης και Εποπτείας 

της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1833 και επιχειρούν να 

αναζητήσουν τους λόγους, τα αίτια και τις σκοπιμότητες που κρύβονταν 

κάθε φορά πίσω από τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις γίνονταν από την 

πλευρά της πολιτείας. Τονίζουν ότι η εξουσία, ως παρεμβατική δύναμη, 

μέσω του κρατικού μηχανισμού, είναι ο ρυθμιστής του συστήματος. 

Αναδεικνύουν τον γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό και αυστηρά 

ιεραρχικά δομημένο χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Κάνουν τις αναγκαίες και απαραίτητες αποτιμήσεις και 

εκτιμήσεις και υποβάλλοντας κάποιες προτάσεις αποκεντρωτικού και 

ορθολογικού χαρακτήρα. Υποστηρίζουν, συγκεκριμένα, ότι πρέπει να 

υπάρξει ουσιαστική αποκέντρωση στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης και 

σχετική αυτονομία των σχολικών μονάδων.

Παρόμοιες απόψεις για τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό 

χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος εκφράζει ο Σαΐτης 

(2002 β). Περιγράφει τη λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και επισημαίνει ότι την οργάνωσή του έχει αναλάβει 

ολοκληρωτικά η κεντρική εξουσία (ΥΠΕΠΘ) που προωθεί την
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οργανωτική δομή που της επιτρέπει να ελέγχει αποτελεσματικά το 

σύστημα.

Στις ίδιες επισημάνσεις καταλήγει και ο Κωτσίκης (1993). Αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι η όλη οργανωτική δομή και λειτουργία, η διοίκηση, η 

εποπτεία και η παιδαγωγική καθοδήγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος προσδιορίζεται από ένα πλέγμα νόμων, νομοθετικιόν και 

προεδρικών διαταγμάτων, καθώς επίσης και υπουργικών αποφάσεων και 

εγκυκλίων, που καθορίζουν μέχρι και την τελευταία τους λεπτομέρεια, 

όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, στηλιτεύει το 

γεγονός ότι οι διάφορες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις γίνονται χωρίς την 

ελάχιστη πολιτική και κοινωνική συναίνεση.

1.3 Διάρθρωση της ελληνικής εκπαιδευτικής διοίκησης

Τη διοικητική διάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

μπορούμε να τη διακρίνουμε, με βάση το βαθμό εξουσίας και τη 

γεωγραφική θέση των υπηρεσιών, σε τέσσερα επίπεδα διοίκησης: το 

εθνικό, το περιφερειακό, το νομαρχιακό και το επίπεδο σχολικής 

μονάδας. Μέσα στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, οι 

ουσιαστικές αποφάσεις για τα περισσότερα θέματα που αναφέρονται 

στους βασικούς τομείς διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας, 

λαμβάνονται κυρίως σε επίπεδο εθνικό, κατά τρόπο δεσμευτικό για τις 

σχολικές μονάδες.

Τα όργανα διοίκησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι ο 

διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Ο ρόλος του 

διευθυντή στην ελληνική πραγματικότητα είναι σύνθετος. Από τις 

θεσμικές προδιαγραφές του απορρέουν καθήκοντα διοικητικά και 

διαχειριστικά που αφορούν στην καλή λειτουργία του σχολείου και την 

αποτελεσματική επικοινωνία με την περιφερειακή και την κεντρική
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διοίκηση. Η θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, με βάση τις 

θεσμικές προδιαγραφές αλλά και το ισχύον σύστημα διοίκησης της 

ελληνικής εκπαίδευσης, αποτελεί έναν μάλλον αδύνατο κρίκο στην 

ιεραρχική διάταξη των επιπέδων διοίκησης. Αν συνεκτιμηθεί η σχεδόν 

ανύπαρκτη αυτονομία της Σχολικής Μονάδας σε σημαντικές ρυθμίσεις 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία, 

επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ.), εύκολα διαπιστώνεται η 

περιορισμένη δυνατότητα του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη λήψη 

αποφάσεων και στην επιτέλεση πρωταγωνιστικού ρόλου σε ό,τι αφορά 

στην άσκηση διοίκησης στην ελληνική εκπαίδευση.

1.4 Νομοθετικό πλαίσιο

Η ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης αρχίζει από την 

ανεξαρτησία της χώρας μας μετά την επανάσταση του 1821, οπότε και 

δημιουργούνται οι πρώτοι θεσμικοί πυρήνες για την οργάνωσή της. 

Έχουν κατά καιρούς γίνει αρκετές εργασίες με αντικείμενο την 

καταγραφή, την παρουσίαση και τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου της 

Οργάνωσης, Διοίκησης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης την περίοδο 

αυτή. Η ιστορική αυτή επισκόπηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά 

ξεφεύγει από τους σκοπούς της εργασίας αυτής.

Στην εργασία αυτή θα γίνει μια παρουσίαση των σημαντικότερων 

προβλέψεων των βασικών νόμων, των κυριότερων Προεδρικών 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκαν και εφαρμόστηκαν από το 

1974 (δηλ. μετά τη μεταπολίτευση) μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση αυτή 

γίνεται για να διαφανεί το μοντέλο διοίκησης του σχολείου που επεδίωκε 

να έχει η πολιτεία.
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1.4.1 Νόμοι

α) Νόμος 309/1976

Ο νόμος αυτός (ΦΕΚ 100Α/30.4.1976) αναφέρεται στα καθήκοντα 

και τα προσόντα των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Γυμνασίων, 

Λυκείων και Πρότυπων Λυκείων. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό για να 

γίνει κανείς Λυκειάρχης χρειάζονταν τουλάχιστον 17 χρόνια . 

Γυμνασιάρχης 15 και Βοηθός Γυμνασιάρχη 12. Έτσι αποκλείονταν οι 

νέοι σε ηλικία από τις θέσεις αυτές. Για να πάρει κανείς το βαθμό του 

πρωτοβάθμιου καθηγητή θα έπρεπε, αν ήταν του κλάδου Α9 και A10. 

δηλαδή της Φυσικής Αγωγής και της Οικιακής Οικονομίας, να έχει 

συμπληρώσει οκταετή υπηρεσία, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς των 

υπολοίπων κλάδων που απαιτούνταν να έχουν εξαετή υπηρεσία. Υπήρχε 

δηλαδή μια διαφορετική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορούσε στην επαγγελματική 

τους εξέλιξη από την πλευρά της πολιτείας.

Διευθυντές και Υποδιευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων 

τοποθετούνταν αποκλειστικά καθηγητές των κλάδων Α1 έως και Α6. Οι 

Γυμνασιάρχες και οι Λυκειάρχες δίδασκαν 12 ώρες την εβδομάδα αν οι 

τάξεις τους δεν είχαν αναπτυχθεί σε τμήματα. Αν οι τάξεις είχαν 

αναπτυχθεί σε τμήματα, οι Γυμνασιάρχες δίδασκαν 10 ώρες και οι 

Λυκειάρχες 8 ώρες και αν η Σχολική τους Μονάδα είχε από 5 μέχρι 9 

τμήματα , οι Γυμνασιάρχες δίδασκαν 8 ώρες και οι Λυκειάρχες 6 ώρες . 

Ωστόσο, αν η Σχολική τους Μονάδα είχε πάνω από 9 τμήματα, τότε οι 

Γυμνασιάρχες δίδασκαν 6 ώρες και οι Λυκειάρχες 4 ώρες. Τέλος, οι 

Υποδιευθυντές δίδασκαν 14-16 ώρες την εβδομάδα. Παράλληλα με τα 

διδακτικά τους καθήκοντα, οι Διευθυντές είχαν και διοικητικά καθήκοντα 

σε ό,τι αφορούσε το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολικής τους 

Μονάδας και εποπτικά σε ό,τι αφορούσε στη λειτουργία της Σχολικής
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Μονάδας της οποίας ήταν Διευθυντές. Συνέτασσαν επίσης και Ειδική 

Έκθεση για το διδακτικό τους προσωπικό, με εξαίρεση τις περιπτιόσεις 

κωλύματος συγγένειας μέχρι 3ου βαθμού καθώς και ομοιοβαθμίας. 

Μεγάλο ρόλο στην επιλογή των Διευθυντών διαδραμάτιζε ο Γενικός 

Επιθεωρητής. Τέλος, όποιος αποκτούσε τα προσόντα του Διευθυντή, δεν 

πήγαινε κατά κανόνα όπου ο ίδιος επιθυμούσε, αλλά ήταν υποχρεωμένος 

να πάει όπου τον διόριζαν.

β) Νόμος 576/1977

Ο νόμος αυτός (ΦΕΚ 102 Λ/13.4.1977) αναφερόταν ειδικά σε 

θέματα που ρύθμιζαν τη Μέση και Ανώτερη Τεχνική και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και έκανε λόγο και για τους Διευθυντές των διαφόρων 

Τεχνικών Σχολών κ.λπ.

Όπως και με το νόμο 309/1976 η πολιτεία μέσω του Επόπτη είχε 

τον πρώτο λόγο στην επιλογή και στο έργο των διευθυντο'ιν. Οι 

διευθυντές είχαν πολλές ώρες διδασκαλίας και δεν τους είχαν ανατεθεί 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συγκεκριμένα καθήκοντα. Τέλος δεν 

είχαν τη δυνατότητα όλοι οι κλάδοι των καθηγητών να διεκδικήσουν τη 

θέση του Διευθυντή. Υπήρχε δηλαδή μία αδικία ανάμεσα στους 

διάφορους κλάδους των καθηγητών σε ό,τι αφορούσε στη δυνατότητα και 

στην ευκαιρία που είχαν για να καταλάβουν μία θέση Διευθυντή.

γ) Νόμος 1304/1982

Ο νόμος αυτός (ΦΕΚ 144/7.12.1982) αναφέρεται στη διοίκηση της 

Γενικής και της Μέσης Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Με το 

Νόμο αυτόν καταργήθηκαν διατάξεις σχετικές με την Εποπτεία και τη 

Διοίκηση που ίσχυαν με τους νόμους 309/1976 και 576/1977. Αλλαξε
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ριζικά το σύστημα διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος της χο'ιρας. 

Καταργήθηκαν οι Επιθεωρητές και οι Επόπτες και καθιερώθηκε ο θεσμός 

του Σχολικού Συμβούλου. Τέλος, η διοίκηση και ο έλεγχος λειτουργίας 

των σχολείων άρχισε να ασκείται από τους Προϊσταμένους των 

Διευθύνσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης.

δ) Νόμος 1566/1985

Ο νόμος αυτός (ΦΕΚ 167Α/30.9.1985) αναφέρεται μεταξύ άλλων 

στα όργανα της διοίκησης των σχολείων, στο ποιοι μπορούν να γίνουν 

διευθυντές και στις ώρες που επιβάλλεται να διδάσκουν. Με το νόμο 

αυτό, σε σύγκριση με το βασικό νόμο 309/1976, σημειώνεται μία μικρή 

πρόοδος σε ό,τι αφορά στη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, 

οι διευθυντές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδάσκουν 

τις ίδιες ώρες ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου στο οποίο υπηρετούν. 

Διευθυντές μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. 

Καταργείται ακόμη η μονιμότητα και θεσμοθετείται η θητεία των 

διευθυντών.

ε) Νόμος 1824/1988

Με το νόμο αυτό (ΦΕΚ 296A/30.12.J988) έγινε μία πρώτη 

προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας να αποκεντρώσει κάπως το 

σύστημα επιλογής των διευθυντών. Η επιλογή τους εκχωρήθηκε στα 

Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, όπου πάντως τα περισσότερα 

μέλη τους ήταν στελέχη εκπαίδευσης, δηλαδή εκπρόσωποι της πολιτείας 

και μόνο δύο εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού κόσμου.
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στ) Νόμος 2043/1992

Ο νόμος αυτός (ΦΕΚ 79Α/19.5.1992) αναφέρεται, μεταξύ άλλο)ν. 

στα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών. Τα κριτήρια που έπαιζαν 

το σπουδαιότερο ρόλο, ήταν η αρχαιότητα και η συνέντευξη για να 

διαπιστωθεί η όλη συγκρότηση του υποψηφίου. Έτσι, οι νέοι στην ηλικία 

υποψήφιοι διευθυντές υστερώντας στα μετρήσιμα (αντικειμενικά) 

κριτήρια, δεν είχαν πολλές πιθανότητες για την κατάληψη θέσης 

διευθυντή, όσο καλή επιστημονική και εκπαιδευτική κατάρτιση και αν 

είχαν.

ζ) Νόμος 2188/1994

Μεταξύ των θεμάτων που ρύθμιζε ο νόμος αυτός (ΦΕΚ 

18Α/16.2.1994) ήταν και η στελέχωση των θέσεων Προϊσταμένων 

Διεύθυνσης και Γραφείων , Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων, ΠΕΚ κ.λπ. Στο νόμο αυτόν βασίστηκε η κατάρτιση του 

Προεδρικού Διατάγματος 398/1995 με το οποίο καθορίζονταν η διάρκεια 

της θητείας, τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής όλων 

των στελεχών εκπαίδευσης.

η) Νόμος 2525/1997

Ο νόμος αυτός (ΦΕΚ 188/23.9.1997) κάνει λόγο και για την ίδρυση 

των Τεχνικών και Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και 

αναπόφευκτα στο νόμο αυτό γίνεται λόγος και για την πλήρωση θέσεων 

διευθυντών των ΤΕΕ. Ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τους 

διευθυντές των Γυμνασίων και των Ενιαίων Λυκείων.
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θ) Νόμος 2986/2002

Στο νόμο αυτό (ΦΕΚ 24/13.2.2002), γίνεται μία πρώτη προσπάθεια 

αποκέντρωσης των κεντρικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας. Γίνεται επίσης λόγος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου και των εκπαιδευτικών, στη διαδικασία της οποίας, ο διευθυντής 

συμμετέχει ενεργά. Αναφέρεται επίσης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

κρίσης των υποψηφίων διευθυντών, όπου μετέχει με ψήφο και ένας 

σχολικός σύμβουλος. Ακόμη, ο νόμος αυτός προβλέπει για τα στελέχη 

εκπαίδευσης, μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης.

1.4.2 Προεδρικά Διατάγματα

α) Π.Δ. 398/1995

Με αυτό το Π. Δ. (ΦΕΚ 223Α/31.10.1995), καθορίζονται η διάρκεια 

της θητείας, τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής όλων 

των στελεχών εκπαίδευσης.

Σε ό,τι αφορά στο διευθυντή της σχολικής μονάδας , η θητεία του 

διαρκεί 4 χρόνια και τα κριτήρια επιλογής είναι:

α) η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση.

β) η υπηρεσιακή κατάρτιση και εμπειρία και

γ) η ικανότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων και 

καθοδηγητικού έργου- κοινωνική δραστηριότητα.

Τα μη αντικειμενικά κριτήρια είναι πολύ αυξημένα σε σύγκριση με 

τα μετρήσιμα (αντικειμενικά). Έτσι, στην επιλογή των διευθυντών, παίζει
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σημαντικό ρόλο η υποκειμενικότητα των μελών του συμβουλίου 

επιλογής .

β) Π.Δ. 25/2002

Το Π.Δ. αυτό (ΦΕΚ 29Α/7.2.2002) αναπροσδιορίζει τα προσόντα 

και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης.

Στο άρθρο 17 αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των 

διευθυντών. Συγκεκριμένα:

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Εργαστηριακοί Κέντρων 

(ΣΕΚ) μπορεί να είναι:

α) Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων, εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕΙ μέχρι και ΠΕ20,

β) Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) εκπαιδευτικοί 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕΙ μέχρι και ΠΕ20.

γ) Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕΙ2. ΠΕΙ4, ΠΕΙ7, ΠΕΙ8. 

ΠΕΙ9, ΠΕ20 και ΤΕ1,

δ) Οι εκπαιδευτικοί των προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας 

παραγράφου πρέπει να έχουν οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση 

μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον να έχουν ασκήσει 

διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Για την επιλογή εκπαιδευτικοί σε θέσεις διευθυντών Τεχνικό') ν 

Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να 

έχουν ασκηθεί, επί πενταετία τουλάχιστον, σε ΤΕΕ ή στα τέο)ς ΕΠΛ. 

TEA ή ΤΕΣ. Για την επιλογή διευθυντών Γυμνασίοιν και Ενιαίο)ν
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Λυκείων από υποψήφιους των κλάδων ΠΕ12, ΠΕΙ4, ΠΕΙ7 και ΠΕΙ8 τα 

διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί επί πενταετία τουλάχιστον 

σε Γυμνάσια ή Ενιαία Λύκεια.

3. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής 

δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 

όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.

Με αυτό το Π.Δ. δίνεται έμφαση στα επιστημονικά κριτήρια και 

στους τίτλους επιμόρφωσης και έρχονται σε δεύτερη μοίρα η διοικητική 

και η υπηρεσιακή εμπειρία, δεδομένου ότι περιορίζονται τα μόρια από 

την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων. Δίνεται επίσης, σε σύγκριση 

με το Π.Δ. 398/1995, η δυνατότητα σε νεότερους εκπαιδευτικούς με 

αυξημένα προσόντα να διεκδικήσουν τη θέση διευθυντή, δεδομένου ότι 

μειώνεται η απαιτούμενη προϋπηρεσία από δώδεκα σε οκτώ έτη.

1.4.3 Υπουργικές Αποφάσεις

α) Υ.Α. 6492/11.1.83

Αυτή η Υπουργική Απόφαση όριζε, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα 

των διευθυντών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα όριζε ότι ο διευθυντής:

• Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και εκπροσωπεί 

το σχολείο σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις του.

• Ευθύνεται για όλη την γραφειοκρατική λειτουργία του σχολείου 

(υπηρεσιακή αλληλογραφία, έκδοση τίτλων σπουδών, μετεγγραφές 

μαθητών, καταχώρηση βαθμολογίας μαθητών, σύνταξη μισθοδοτικο'ιν 

καταστάσεων εκπαιδευτικών, τήρηση αρχείου με τις υπηρεσιακές
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μεταβολές του διδακτικού προσωπικού, εισήγηση για ανάθεση 

υπερωριακής εργασίας σε καθηγητές κ.λπ.).

• Διασφαλίζει τη σωστή τήρηση των σχετικών διατάξεων για τις 

εξετάσεις των μαθητών.

• Ευθύνεται για την υγιεινή του σχολείου και είναι αρμόδιος για 

την προστασία των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου.

• Μεριμνά και επιστατεί τη συντήρηση του σχολικού κτιρίου και 

των εσωτερικών του χώρων.

• Ως γραμματέας της σχολικής εφορίας της σχολικής του μονάδας 

εισηγείται ζητήματα δαπανών για επισκευές και γενικά για υλικοτεχνική 

υποδομή.

β) Υ.Α. Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1

Αυτή η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340B/J6.10.2002) καθορίζει 

τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των στελεχών 

εκπαίδευσης. Τα σχετικά άρθρα παρατίθενται αυτούσια, λόγω της 

επικαιρότητάς τους.

Στο άρθρο 27 περιγράφεται το έργο των διευθυντών των σχολικο'^ν 

μονάδων. Συγκεκριμένα:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της 

σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός - 

παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.

2. Ειδικότερα ο διευθυντής της σχολικής μονάδας:
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α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς 

στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για 

ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.

β) Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, 

ιδιαίτερα τους νεότερους , αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και 

παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και 

επιστημονικά.

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. 

Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και 

ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις 

αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και 

παρέχει θετικά κίνητρα σ’ αυτούς.

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που 

ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, έχοντας ως γνώμονα 

της αξιολόγησής του, τους στόχους της αξιολόγησης.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντο'ιν σχολείων 

περιέχονται στα άρθρα 28-32.

Το άρθρο 28 καθορίζει τα γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των 

διευθυντών σχολείων. Συγκεκριμένα:

24



1. Ο διευθυντής συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους, τα 

στελέχη της διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και 

τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι 

οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, 

δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.

2. Ειδικότερα :

α) Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους.

β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι 

υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της 

σχολικής ζωής.

γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις 

κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των 

στελεχών διοίκησης , είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί 

τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων.

δ) Προωθεί, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, το 

Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου και τους σχολικούς 

συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, φροντιστηριακών 

τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, ολοήμερου σχολείου και των 

λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την 

οργάνωση και τη λειτουργία αυτών.

ε) Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη 

συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων 

και όσες προβλέπονται για τη λειτουργία του Σχολείου.

στ) Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το εκπαιδευτικό και 

διοικητικό προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
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ζ) Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους 

μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του 

σχολείου.

η) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο διευθυντής ενημερώνει και 

φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των 

εκπαιδευτικών του σχολείου του και σε περίπτωση μετάθεσης, τους 

διαβιβάζει στα νέα τους σχολεία.

θ) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εκκαθαριστής αποδοχών 

του προσωπικού του σχολείου του και βοηθείται στο έργο του αυτό από 

εκπαιδευτικό που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων.

ι) Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού 

κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα 

στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

ια) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους 

ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους και τους χορηγεί αντίγραφα των βασικών νόμων, 

αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση.

ιβ) Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του 

ενός υποδιευθυντές, ορίζει με πράξη του έναν υποδιευθυντή ως νόμιμο 

αναπληρωτή του και καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σε 

αυτούς.

ιγ) Είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τον υποδιευθυντή, το 

γραμματέα του σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, για την τήρηση 

της αλληλογραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και 

εντύπων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ιδ) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην 

καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

Το άρθρο 29 καθορίζει τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των 

διευθυντών σε σχέση με το σύλλογο των διδασκόντων. Συγκεκριμένα:
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1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του συλλόγου 

στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον 

εκπαιδευτικό.

2. Σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων εισηγείται την κατανομή 

των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις 

δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτοόν ρόλων 

και αρμοδιοτήτων του.

3. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του 

ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική 

λειτουργία του.

4. Ενημερώνει το σύλλογο των διδασκόντων για το έργο της σχολικής 

επιτροπής. Μεριμνά μαζί με το σύλλογο των διδασκόντων για τη συντήρηση 

και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των 

απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

5. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 

την αισθητική των χώρων του διδακτηρίου καθώς και για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

6. Ενημερώνει το σύλλογο των διδασκόντων για την εκπαιδευτική 

νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του 

σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.

8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 

εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή 

αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.

9. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία 

με τον υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.
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10. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα 

ενημέρωσης των γονέων, το οποίο κοινοποιεί στο σύλλογο γονέων και τον 

οικείο Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης.

11. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των 

εξετάσεων, ορίζει τους επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων.

12. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να 

ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

13. Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με 

πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης . Στις περιπτώσεις που διδάσκοντες δεν 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά τους, και οι 

προσπάθειές του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το σύλλογο 

των διδασκόντων, το διοικητικό προϊστάμενό του και τον αρμόδιο σχολικό 

σύμβουλο. Εφόσον, παρ’ όλα αυτά , δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται 

γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου.

14. Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού 

από το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων και 

ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος.

15. Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου 

εβδομαδιαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση 

αντικειμενικής αδυναμίας για τη συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον 

Προϊστάμενο Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Στο άρθρο 30 καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 

διευθυντών των σχολείων σε σχέση με τους σχολικούς συμβούλους, το 

Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου. 

Συγκεκριμένα:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο των 

διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά

28



προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ* 

αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της οργάνωσής τους.

2. Συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους ή το Διευθυντή

Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτούς 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.

3. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, 

πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους 

έργο.

4. Ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση 

μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και 

πολιτιστικής αναφοράς και σε παραγωγικές επιχειρήσεις.

5. Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του 

Γραφείου για τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

Στο άρθρο 31 καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 

διευθυντών σχολείων σε σχέση με τους μαθητές. Συγκεκριμένα:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης 

και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 

και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς 

αποκλεισμούς.

2. Εκδίδει και υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος και 

συνυπογράφουν ως συνυπεύθυνοι, ο εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο 

και οι διδάσκοντες, εφόσον απαιτείται.

3. Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της 

σχολικής ζωής, μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας.

4. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των 

μαθητών στο σχολείο.
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5. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος 

μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.

6. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη.

7. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις 

για την εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια.

8. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την 

ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου.

Το άρθρο 32,τέλος, καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 

των διευθυντών σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους 

άλλους συντελεστές εκπαίδευσης.

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας καλεί τα μέλη του σχολικού 

συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή πρόσκληση που την 

απευθύνει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισηγήσεις των οργάνων που μετέχουν στο 

σχολικό συμβούλιο.

2. Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και 

συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θειορεί 

αναγκαίο.

3. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες 

υπηρεσίες, για θέματα που εκείνος οφείλει να γνωρίζει.
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1.4.4 Παρατηρήσεις

Από τη μελέτη του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου γίνεται 

εμφανές ότι:

i) Η πολιτεία επεδίωκε πάντα να έχει τον πρώτο λόγο στην 

οργάνωση και στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Από το 1985 και μετά 

γίνεται μια προσπάθεια να εμπλακούν και άλλοι παράγοντες και φορείς 

στη διοίκηση της σχολικής μονάδας (Σύλλογος Διδασκόντων. 

Υπηρεσιακά Συμβούλια, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.). Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι σταμάτησε η παρέμβαση της πολιτείας, γιατί τα περισσότερα 

μέλη των συμβουλίων είναι στελέχη εκπαίδευσης που σχετίζονται με τον 

ένα ή άλλο τρόπο με την πολιτεία.

Η) Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, το σημαντικότερο 

κριτήριο για την κατάληψη θέσης διευθυντή ήταν τα χρόνια υπηρεσίας (η 

αρχαιότητα) του υποψηφίου και οι εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας. Η 

τάση αυτή τείνει να αμβλυνθεί τις επόμενες δεκαετίες με την επιλογή του 

διευθυντή από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, τη μείωση της 

απαιτούμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας κ.λπ. Υπάρχουν πάντως 

προβλήματα ως προς τα κριτήρια που προσδιορίζονται από την πολιτεία 

(καθώς τα λεγάμενα «μετρήσιμα» προσόντα εύκολα ανατρέπονται από 

τον βαθμό της συνέντευξης στα συμβούλια επιλογής που στηρίζεται στα 

λεγάμενα «συνεκτιμώμενα» προσόντα και σε όχι λίγες περιπτώσεις είναι 

αυθαίρετα) και ως προς τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα συμβούλια 

επιλογής, όπου η πλειοψηφία είναι στελέχη εκπαίδευσης, λίγο ή πολύ 

εξαρτημένα από την πολιτεία.

iii) Είναι θετικό ότι όλοι οι κλάδοι των εκπαιδευτικών 

αντιμετωπίζονται ισότιμα ως προς την υποψηφιότητα για τις θέσεις των 

διευθυντών, καθώς επίσης και ότι δεν είναι κάποιος υποψήφιος 

υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα διευθυντή σε σχολική μονάδα που 

δεν έχει δηλώσει.
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iv) Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια από την

πλευρά της πολιτείας να καταξιωθεί ο θεσμός του διευθυντή. Η πορεία 

όμως αυτή δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, με δεδομένο ότι 

δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική στο θέμα αυτό. Η Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης (και η Δημόσια Διοίκηση γενικότερα) δεν έχει απεμπλακεί 

από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της πολιτικής εξουσίας με αποτέλεσμα, 

κυβερνητικές αλλαγές (μερικές φορές ακόμη και αλλαγές των αρμόδιων 

υπουργών) να έχουν ως άμεση συνέπεια αλλαγές τόσο στα στελέχη 

εκπαίδευσης όσο και στην πολιτική στο χώρο αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.1 Ο ρόλος και τα καθήκοντα του διευθυντή

Η έννοια του ρόλου συνίσταται από ένα σύνολο καθηκόντων και 

δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη θέση που κατέχει το άτομο μέσα σε 

μια κοινωνική οργάνωση (Σαΐτης 2002α). Σύμφωνα με την κλασσική 

θεώρηση, ο ρόλος του διευθυντή μιας οργάνωσης είναι να επιβλέπει τις 

δραστηριότητες των υφισταμένων του. Έχει αποδειχθεί όμως ότι ο 

διευθυντής σε μια σύγχρονη οργάνωση, άρα και στη σχολική μονάδα, 

εκτελεί και πολλές άλλες λειτουργίες (Sayles 1964 , Strauss 1962).

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν θεωρείται σήμερα απλός 

διεκπεραιωτής διοικητικών και υπηρεσιακών υποθέσεων που διαθέτει 

μόνο τα ακαδημαϊκά προσόντα. Ήδη από τη δεκαετία του 1980 

επικράτησε η θέση ότι το άτομο που διαθέτει μόνο ακαδημαϊκά, τυπικά 

προσόντα και όχι βασικές διοικητικές δεξιότητες δεν μπορεί να 

θεωρείται κατάλληλο για τη θέση του διευθυντή (Peters 1976 . Ο 

διευθυντής έχει έναν πολλαπλό ρόλο: οργανώνει και διοικεί τη σχολική 

μονάδα, συντονίζει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, που έχουν 

ακόμη και διαφορετικά πολιτισμικά γνωρίσματα (Miller and Miller 

2001), αναμορφώνει και αναβαθμίζει το ρόλο της σχολικής μονάδας 

(Smyth 1989). Ο ρόλος του περιλαμβάνει το σύνολο των προσδοκκόν των 

εκπαιδευτικών-υφισταμένων του, των ανώτερων ηγετικών στελεχών της 

εκπαίδευσης, των μαθητών κ.λπ.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να κατέχει σήμερα μια 

περίοπτη θέση στα εκπαιδευτικά πράγματα και να παίζει σημαντικό ρόλο 

σε εκπαιδευτικά ζητήματα, στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, στην 

οργάνωση και διοίκησή του. Έχει μια σειρά από αρμοδιότητες:
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διοικητικές, διαχειριστικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και 

διδακτικές και επωμίζεται έτσι ένα πολύ δύσκολο και πολύμορφο ρόλο.

Τα σχολεία, εκτός από το βασικό τους στόχο, που είναι η παροχή 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στους μαθητές τους, έχουν και άλλους 

στόχους που πρέπει ο διευθυντής να συμβιβάσει και να εναρμονίσει. Ο 

διευθυντής δεν θα πρέπει μόνο να αναπτύξει ένα εργασιακό περιβάλλον 

όπου οι εκπαιδευτικοί θα νοιώθουν άνετα, θα είναι ευτυχισμένοι και θα 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους, αλλά πρέπει παράλληλα το σχολείο που 

διευθύνει να υπηρετεί και να εκπληρώνει τους στόχους και τις 

προσδοκίες του γραφειοκρατικού μοντέλου που διέπει την εκπαίδευση. Ο 

διευθυντής θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις 

προσδοκίες όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων που 

αλληλεπιδρούν με το σχολείο (ΥΠΕΠΘ, Διευθυντής Εκπαίδευσης, 

Προϊστάμενος Γραφείου, Σχολικός Σύμβουλος, Σύλλογος Διδασκόντων, 

Γονείς), επιλέγοντας μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των προτεραιοτήτων 

που θέτει το καθένα από αυτά.

Σχετικά με το εύρος των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής 

μονάδας, ο Greenfield {1987) επισημαίνει ότι ο διευθυντής συμμετέχει 

σχεδόν σε όλα τα συμβούλια και σε όλες τις επιτροπές που σχετίζονται 

άμεσα ή έμμεσα με το έργο της σχολικής μονάδας που διευθύνει και 

παίζει σημαντικό και ενεργό ρόλο σ’ όλα τα δρώμενα της σχολικής 

μονάδας.

Για τη θεώρηση του ρόλου του διευθυντή σχολικής μονάδας στην 

ελληνική πραγματικότητα, η Παπαναούμ {1995) προχωρεί σε μια 

εμπειρική διερεύνηση. Ταυτόχρονα με τη θεωρητική παρουσίαση της 

διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, διερευνά το θέμα και από εμπειρική 

σκοπιά. Στο πρώτο (θεωρητικό) μέρος της εργασίας της. 

παρουσιάζονται και μελετώνται θεωρίες και τάσεις με σημαντικό ρόλο 

στη γνωστική περιοχή της Οργάνωσης και της Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας. Στο
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δεύτερο (εμπειρικό) μέρος, μελετάται το θέμα από την πλευρά των 

διευθυντών και με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου διερευνώνται οι 

αντιλήψεις και οι στάσεις τους για το έργο που επιτελούν. Τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήγει είναι ότι η διεύθυνση του σχολείου 

είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη λειτουργία που συναρτάται με 

αντιφάσεις, καθώς αντανακλώνται εκεί τόσο οι εκάστοτε επιλογές της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και οι αντιλήψεις που επικρατούν στην 

τοπική κοινότητα.

2.2 Προσόντα του διευθυντή

Σχετικά με τα προσόντα των διευθυντών, ο Musaazi {1982) αναλύει 

τους παράγοντες που καθιστούν ένα διευθυντή αποδοτικό και αναφέρεται 

στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένας 

επιτυχημένος διευθυντής. Τονίζει, συγκεκριμένα, ότι ένας επιτυχημένος 

διευθυντής πρέπει να είναι ευφυής και να διαθέτει ικανότητα 

επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, εμπιστοσύνη στον εαυτό του, 

κοινωνικότητα, ηθική, σεμνότητα και ταπεινότητα και καλή ψυχική και 

σωματική υγεία. Αναφέρεται, τέλος, στις διάφορες λειτουργίες που 

πρέπει να επιτελεί αποτελεσματικά ένας διευθυντής σχολείου (τήρηση 

της αλληλογραφίας και του αρχείου του Σχολείου, επίβλεψη τήρησης του 

ωρολογίου προγράμματος, διεξαγωγή των εξετάσεων, προμήθεια του 

απαραίτητου εξοπλισμού για το Σχολείο, επικοινωνία με άλλους φορείς 

κ.λπ.).

Για το ίδιο θέμα, ο Ζαβλανός {1997) στη σχετική του εργασία για 

την Οργάνωση και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, παραθέτει τις βασικές 

δεξιότητες-ικανότητες που πρέπει να έχει ο διευθυντής σχολικής μονάδας 

για να θεωρείται επιτυχημένος. Αναπτύσσει τις βασικές δεξιότητες που 

δεσπόζουν στην αμερικανική βιβλιογραφία για το διευθυντή των 

σχολικών μονάδων. Ειδικότερα αναφέρεται στον Johnson, ο οποίος 

επισημαίνει ότι για να μπορέσει να αποδώσει στο έργο του ο Διευθυντής 

οφείλει να είναι ικανός, επαρκής και κατάλληλος. Παραθέτει επίσης
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απόψεις του McCleary, ο οποίος τονίζει ότι ο διευθυντής είναι άμεσα 

υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας που διευθύνει και οι 

τομείς ευθυνών του είναι κυρίως η διδασκαλία και η ανάπτυξη του 

αναλυτικού προγράμματος, η διοίκηση προσωπικού και η εποπτεία. τα 

προβλήματα και η συνεργασία με τους μαθητές, η οργάνωση και η δομή 

του σχολείου καθώς και τα οικονομικά και η διοίκηση επιχειρήσεων. 

Τέλος, ο συγγραφέας αναφέρεται στον Edwards ο οποίος κατατάσσει τις 

δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι διευθυντές σε πέντε μεγάλες 

κατηγορίες που είναι: α) η Γενική Διοίκηση, β) ο Σχεδιασμός 

Προγραμμάτων, γ) το Προσωπικό, δ) οι Δημόσιες Σχέσεις και ε) οι 

Μαθητικές Σχέσεις.

Καίριες είναι στο σημείο αυτό οι επισημάνσεις του Καμπουρίδη 

(2002) ο οποίος υποστηρίζει ότι το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να 

εισαγάγει στη λειτουργία του την έννοια της απόδοσης. Στα πλαίσια αυτά 

ο σύγχρονος διευθυντής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει 

να διαθέτει τις γνώσεις και τις τεχνικές τόσο του μάνατζερ όσο και του 

παιδαγωγού. Ως μάνατζερ θα επιτύχει τους στόχους του σχολείου με τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και 

υλικών) και ως παιδαγωγός θα εξασφαλίσει στην κοινωνία ότι οι 

επιλεγμένοι στόχοι είναι σύμφωνοι με τις αρχές της σύγχρονης 

παιδαγωγικής επιστήμης.

Ο Σαΐτης (2002α), αναφερόμενος στο θέμα της κατάρτισης των 

διευθυντών, επισημαίνει ότι ο διευθυντής σχολικής μονάδας 

αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα χωρίς προηγούμενη διοικητική 

κατάρτιση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εργάζεται εμπειρικά και να 

μιμείται διευθυντές που γνώρισε που επίσης εργάστηκαν εμπειρικά. Ο 

συγγραφέας προσπαθεί να δώσει στους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων μια σφαιρική πληροφόρηση για τον τρόπο που πρέπει να 

αντιμετωπίζουν τα διάφορα προβλήματα των σχολείων τους. Για τον 

σκοπό αυτόν παραθέτει αποσπάσματα της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και
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ασχολείται με την μελέτη περιπτώσεων που μπορεί να απασχολήσουν 

κάποιον διευθυντή στην πράξη.

Ο ίδιος συγγραφέας σε άλλο του βιβλίο (Σαΐτης 2002β ) επισημαίνει 

την σπουδαιότητα της απρόσκοπτης και σωστής διοίκησης των σχολικών 

μονάδων στην ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης. Στο σύγγραμμα αυτό ο 

διευθυντής σκιαγραφείται ως ηγέτης που πρέπει να χειρίζεται σωστά όλα 

τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης 

δυνατής αξιοποίησής τους. Υποστηρίζει, ακόμη, ότι ο διευθυντής πρέπει 

να μην αρκείται στην αντιμετώπιση και επίλυση των γραφειοκρατικού' 

προβλημάτων, αλλά να προεκτείνει την ενεργή του συμμετοχή και στον 

κοινωνικό περίγυρο, προετοιμάζοντας τους μαθητές για τη ζωή.

2.3 Αποτελεσματικότητα του διευθυντή

Κριτήριο για την αποτελεσματικότητα του διευθυντή είναι η 

αποτελεσματικότητα του σχολείου του. Για την έννοια του 

«αποτελεσματικού σχολείου», οι θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις 

συγκλίνουν σε μια γενικά αποδεκτή περιγραφή που ενσωματο'ινει 

στοιχεία τόσο από την έρευνα για την αποτελεσματικότητα και βελτίωση 

του σχολείου όσο και από τις αναλύσεις στο πλαίσιο των οργανωτικών 

θεωριών και της εκπαιδευτικής αλλαγής. Οι Purkey και Smith (1983) 

διακρίνουν τα στοιχεία που σκιαγραφούν ένα αποτελεσματικό σχολείο, 

σε μεταβλητές «οργανωτικές» και «διαδικαστικές». Οι πρώτες έχουν 

χαρακτήρα διοικητικό και παρέχουν το πλαίσιο όπου λειτουργούν οι 

δεύτερες. Οι «διαδικαστικές» μεταβλητές καθορίζουν το κλίμα και την 

κουλτούρα των σχολείων, στοιχεία που δεν υπόκεινται άμεσα σε 

γραφειοκρατικούς χειρισμούς και περιγράφουν τη δυναμική της 

οργάνωσης. Σε οργανωτικό επίπεδο παραθέτουν ενδεικτικά:

• την ενδοσχολική διαχείριση με περιθώρια αυτονομίας,

• την άσκηση ηγεσίας με έμφαση στην υποστήριξη της διδακτικής 

διαδικασίας,
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• την έμφαση στο πρόγραμμα και στη διδασκαλία,

• τη σταθερή σύνθεση του διδακτικού προσωπικού,

• τη συνεχή επιμορφωτική ανάπτυξη των διδασκόντων σε επίπεδο 

σχολικό,

• ένα σύστημα για την ενίσχυση της σχολικής επίδοσης,

• την υποστήριξη και τη συνεργασία των γονέων και

• την υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση.

Χαρακτηριστικά διαδικασίας - μέρος της κουλτούρας του σχολείου- 

τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως θεμελιώδεις παράγοντες που 

συμβάλλουν στη σχολική βελτίωση, οι παραπάνω συγγραφείς θεωρούν:

• τις συναδελφικές και συνεργατικές σχέσεις, καθώς και το 

αίσθημα ενότητας και κοινών αντιλήψεων,

• τους σαφείς στόχους και τις υψηλές προσδοκίες που 

συνδιαμορφώνουν ένα κοινό αξιολογικό σύστημα και

• την άσκηση της ηγεσίας που υπερβαίνει το διαχειριστικό της

ρόλο.

Για την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποκτά η λειτουργία της διεύθυνσης 

στο σχολείο, ο Σάίτης (2002 β) υιοθετεί την άποψη ότι σε κάθε σχολική 

μονάδα η ηγεσία καθορίζει την ποιότητα του παραγόμενου έργου της. 

Στη συνέχεια αναφέρει ότι ένας διευθυντής σχολείου μπορεί να γίνει 

αποτελεσματικός όταν έχει την ικανότητα:

• Να κατανέμει σωστά το έργο του σχολείου (διδακτικό και μη) 

μεταξύ των διδασκόντων.

• Να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη 

δημιουργικών πρωτοβουλιών.
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• Να έχει ανοικτή επικοινωνία με όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας όχι μόνο σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών αλλά να 

σχετίζεται με όλο το πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων.

• Να ενεργεί ως παράγοντας διοικητικής ανάπτυξης με την 

διοικητική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών-συνεργατών του.

• Να χειρίζεται σωστά τις διαφορές που παρουσιάζονται στο 

σχολείο. Στη διαδικασία λειτουργίας της σχολικής μονάδας πάντα 

παρουσιάζονται διαφορές οι οποίες οφείλονται στα διάφορα 

χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στα μέλη της σχολικής κοινότητας, 

όπως η ηλικία, η ειδικότητα, η πολιτική τοποθέτηση, ατομικές 

ιδιορρυθμίες κ.λπ. και ο διευθυντής καλείται να τις επιλύσει.

• Να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τη σχολική πραγματικότητα, να 

προλαμβάνει δηλαδή τα προβλήματα του σχολείου και να διακρίνει τις 

ευκαιρίες.

Ο Ζαβλανός (2003) παραθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να διαθέτει ο αποτελεσματικός διευθυντής και τονίζει τη σημασία 

της συμβολής του για ένα αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης που με τη 

σειρά του μπορεί να επιφέρει τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Οι δεξιότητες και ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες 

για να μπορέσει ο διευθυντής να ανταποκριθεί σ’ αυτόν το ρόλο είναι 

αυτές της διδασκαλίας, της διοίκησης, των ανθρωπίνων σχέσεων, της 

πολιτικής και πολιτιστικής ενημερότητας, της ηγεσίας και της 

αυτογνωσίας.

Για το θέμα της αποτελεσματικότητας του διευθυντή σχολικής 

μονάδας, ο Τριλιανός (1987) καταθέτει ορισμένες σκέψεις σε θεωρητική 

του εργασία. Σύμφωνα μ’ αυτές, ο αποτελεσματικός διευθυντής δεν 

πρέπει μόνο να εφαρμόζει νόμους και εγκυκλίους, αλλά να έχει και 

επιστημονική ειδίκευση και κατάρτιση για την ερμηνεία και ανάλυση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, τη λήψη και αξιολόγηση αποφάσεων και την
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εξεύρεση και τήρηση σωστών διαδικασιών, αποτελεσματικών μέσων 

κ.λπ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η προσπάθεια των Θεοφιλίδη 

και Στυλιανίδη (2000) για την ταξινόμηση των βασικών συστατικών που 

αφορούν στην αποτελεσματικότητα των διευθυντών ως ηγετο'ιν του 

σχολείου. Σύμφωνα με τους δύο συγγραφείς, τα βασικά χαρακτηριστικά 

και συστατικά της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης του 

σχολείου είναι:

• 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 κάθε φορά,

• Η ενδυνάμωση εκπαιδευτικών μέσα από την εμπλοκή τους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να αποκτήσουν τη δύναμη που 

χρειάζεται για να δραστηριοποιηθούν,

• Η σταθερότητα και η ενσυνείδητη δράση, οι οποίες συνδέονται 

με την ικανότητα του διευθυντή σχολείου να επιφέρει αλλαγές που θα 

ωφελήσουν την πορεία της σχολικής μονάδας,

• Η δημιουργικότητα, που σχετίζεται με την επινόηση και 

εφαρμογή ριζοσπαστικών λύσεων για την αντιμετώπιση διαφόρων 

καταστάσεων,

• Η ευαισθησία, που εκφράζεται μέσα από την κατανόηση που 

δείχνει στα συναισθήματα, τις φιλοδοξίες αλλά και τις ανάγκες των 

υφισταμένων του και
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• Η επαγγελματική πληρότητα, δηλαδή η ικανότητα του διευθυντή 

να ασκεί σημαντική επίδραση στην εργασία του σχολείου (διδακτική και 

διοικητική).

Οι Leithwood & Montgomery (1986) αναφέρονται στη βελτίωση 

της αποδοτικότητας των διευθυντών. Πιστεύουν ότι η βελτίωση της 

αποδοτικότητας των διευθυντών συμβάλλει στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας του σχολείου και προτείνουν διάφορες στρατηγικές που 

μπορούν να συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριμένα, 

διαχωρίζουν τις στρατηγικές αυτές σε γενικές και ειδικές.

Ως γενικές στρατηγικές οι συγγραφείς θεωρούν:

• τη δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων με το 

προσωπικό του σχολείου,

• την ενθάρρυνση του προσωπικού για απόκτηση πρόσθετων 

γνώσεων και δεξιοτήτων,

• την εφαρμογή του δικαιώματος που έχουν να παίρνουν αυτοί τις 

τελικές αποφάσεις,

• τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με το προσωπικό, προτιμδιντας 

την άμεση επαφή από ανακοινώσεις ή άλλους τρόπους επικοινωνίας,

• τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους γονείς και την τοπική 

κοινωνία,

• τη διευκόλυνση του προσωπικού για παρακολούθηση κάποιων 

εκδηλώσεων, ακόμη και τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και

• τον ευέλικτο χειρισμό θεμάτων ρουτίνας, χωρίς την άσκοπη 

σπατάλη χρόνου

Ως ειδικές (συγκεκριμένες) στρατηγικές οι εν λόγω συγγραφείς 

θεωρούν τις ακόλουθες:

• να θέτουν οι διευθυντές στόχους στην αρχή της χρονιάς,
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να ελέγχουν την εφαρμογή του προγράμματος,

• να κάνουν οι ίδιοι-αν χρειαστεί- αλλαγές στο πρόγραμμα.

• να φροντίζουν για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

• να ενθαρρύνουν και να επιβραβεύουν το προσωπικό και

• να έχουν άμεση επαφή με τους μαθητές

Αναγνωρίζουν, βέβαια, ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας του 

σχολείου δεν είναι εύκολη υπόθεση και εξαρτάται και από άλλους 

παράγοντες που συνθέτουν το περιβάλλον της σχολικής 

πραγματικότητας.

Για την επίδραση του ευρύτερου περιβάλλοντος στην ηγετική 

συμπεριφορά του διευθυντή, ο Κωτσίκης (1993) επισημαίνει ότι ο ρόλος 

που διαδραματίζει ο διευθυντής στο σχολείο εξαρτάται κατά πολύ από 

άλλους παράγοντες: τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, τους 

μαθητές, τους γονείς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο 

σχολείο, την προσωπικότητα και τις απόψεις των άμεσων προϊσταμένων 

του, το είδος του εκπαιδευτικού συστήματος και τα δικά του ιδιαίτερα 

προβλήματα ως ατόμου. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει η καθοδήγηση που 

θα δώσει ο διευθυντής να είναι σύμφωνη με την παράδοση και τις 

διάφορες συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο, διαφορετικά θα 

υπάρξουν αντιδράσεις. Ο συγγραφέας τονίζει ακόμη ότι το κύρος και η 

σταθερότητα του διευθυντή εξαρτώνται από την αξία του ως επιστήμονα 

και ηγέτη, σε σύγκριση με τις ικανότητες και τα προσόντα των άλλων 

μελών του σχολείου. Η αποδοχή του ως ατόμου εξαρτάται από τα 

προσωπικά του κυρίως χαρακτηριστικά. Η ελευθερία και ανεξαρτησία 

στην άσκηση του έργου του εξαρτώνται τόσο από την συνεργασία του με 

το Σύλλογο των Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, 

όσο και από τις σχέσεις του με τις προϊστάμενες αρχές.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.1 Αφετηρία της έρευνας

Ερέθισμα για την έρευνα που ακολουθεί υπήρξαν δυο βασικές 

διαπιστώσεις της παιδαγωγικής θεωρίας και έρευνας:

α) Η σχολική μονάδα είναι το σπουδαιότερο τμήμα κάθε

εκπαιδευτικής αλλαγής, όχι μόνο γιατί είναι ο άμεσος ή έμμεσος 

αποδέκτης της, αλλά και γιατί εκεί μετουσιώνεται σε πράξη ή ακυρώνεται 

κάθε εκπαιδευτική επιδίωξη.

β) Ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου είναι καθοριστικός για την 

ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σημαντικός για την 

πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων. Η συζήτηση μάλιστα για τη 

σχολική αλλαγή αναβαθμίζει το ρόλο του διευθυντή από απλό 

διαχειριστή καινοτομιών σε ηγετικό της συντελεστή, εξετάζοντας τον 

αξιολογικό προσανατολισμό του σχολείου (Hallinger 1992).

Η διεύθυνση σχολικής μονάδας είναι η πρώτη βαθμίδα διοίκησης 

και ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι μια λειτουργία 

πολυδιάστατη που διαμορφώνεται και ασκείται σε δύο επίπεδα:

α) ένα επίπεδο που αφορά στο σχολείο ως ενιαίο οργανωτικό 

σύνολο, όπως αυτό οριοθετείται θεσμικά και

β) ένα επίπεδο ατομικό και διαπροσωπικό, που αφορά στον τρόπο 

που τα συγκεκριμένα άτομα που ασκούν τη διεύθυνση 

αντιλαμβάνονται το έργο τους και το επιτελούν μέσα στο 

πολιτισμικό πλαίσιο κάθε σχολικής μονάδας.

Στο πρώτο επίπεδο, το σχολείο λειτουργεί με βάση ένα 

προδιαγεγραμμένο πλαίσιο, από το οποίο απορρέουν οι κανόνες 

λειτουργίας του και το τυπικό περίγραμμα των σχέσεων μεταξύ των
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μελών του και των σχέσεων της κάθε σχολικής μονάδας με τα ανώτερα 

επίπεδα διοίκησης. Η θέση του διευθυντή σχολικής μονάδας εντάσσεται 

συγχρόνως στο σχολείο που διευθύνει και στο κεντρικό σύστημα 

διοίκησης της εκπαίδευσης ως μέρος του οποίου λειτουργεί. Η θέση αυτή 

δηλαδή αποτελεί ένα σημείο τομής ή και σύνδεσης των εξωτερικών 

παραμέτρων που ορίζουν τη σχολική μονάδα ως οργανωτική ολότητα, με 

τις ατομικές και διαπροσωπικές παραμέτρους της ενδοσχολικής 

πραγματικότητας.

Το δεύτερο επίπεδο είναι η κουλτούρα της σχολικής μονάδας, ο 

τρόπος δηλαδή που τα μέλη της αντιλαμβάνονται τους σκοπούς του 

σχολείου και το δικό τους ρόλο μέσα σε αυτό. Η ιδιαιτερότητα κάθε 

σχολικής μονάδας διαμορφώνεται από τις προσωπικές ιδιότητες των 

μελών της σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού 

περίγυρου. Εμπειρικά τεκμηριώνεται το γεγονός ότι η άσκηση της 

διεύθυνσης διαφέρει από σχολείο σε σχολείο και αυτές οι διαφορές 

μεταξύ των σχολείων μπορούν να ερμηνευτούν ως διαφορές στην 

κουλτούρα του κάθε σχολείου και της κοινότητας στην οποία αυτό 

ανήκει (Greenfield 1986).

Η σύγχρονη αντίληψη για τη διεύθυνση σχολείου έχει ως κεντρικές 

διαστάσεις την τεχνική, την κοινωνική και την ηθική, με ιδιαίτερο βάρος 

στην τελευταία. Η ηθική διάσταση είναι συνέπεια της μοναδικότητας της 

αποστολής του σχολείου. Η άσκηση της διεύθυνσης, δηλαδή, δεν 

αποβλέπει μόνο στην ορθολογική διαχείριση των πόρων για να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα, αλλά, κυρίως, στην προώθηση των εκπαιδευτικών 

στόχων. Η ηθική διάσταση του ρόλου ενισχύεται και από το χαλαρά 

δομημένο οργανωτικό πλαίσιο του σχολείου, όπου υπάρχουν περιθο'ιρια 

δράσης σύμφωνα με την κρίση και την προαίρεση του προσωπικού που 

το στελεχώνει, παρά τις κοινές για όλες τις σχολικές μονάδες 

προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου.
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Η σημασία της διερεύνησης του έργου των διευθυντών από τη 

σκοπιά τους, θεμελιώνεται στη διαπίστωση ότι η αντίληψη που έχουν οι 

διευθυντές για το ρόλο τους σχετίζεται (και μάλιστα αμφίδρομα) τόσο με 

τον τρόπο που ασκούν το έργο τους, όσο και με τη λειτουργία που έχει το 

σχολείο ως ενιαίο οργανωτικό σύνολο.

1.2 Στόχοι της έρευνας

Η έρευνα αυτή απευθύνεται σε διευθυντές ΤΕΕ (Τεχνικών 

Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων) του Νομού Θεσσαλονίκης και 

επιχειρεί να καταγράψει τις αντιλήψεις τους για ζητήματα που αφορούν 

στο έργο τους. Σκοπός της έρευνας είναι να καλύψει κατά το δυνατόν 

περισσότερες πτυχές του θέματος με τη διερεύνηση των πεποιθήσεων, 

των αξιών και των προσδοκιών που συνδέονται με το έργο των 

διευθυντών και συνιστούν την αντίληψη που έχουν αυτοί για το ρόλο 

τους.

Ειδικότεροι στόχοι της έρευνας είναι να εντοπιστούν, να αναλυθούν 

και να ερμηνευθούν εκείνες οι διαστάσεις του ρόλου των διευθυντών 

όπου διακρίνονται κοινοί προσανατολισμοί και εκείνες όπου εντοπίζονται 

διαφοροποιήσεις.

1.3 Μεθοδολογία της έρευνας

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου. 

Είναι μια μέθοδος που διευκολύνει την άμεση και αποτελεσματική 

συλλογή των δεδομένων. Δίνει τη δυνατότητα συλλογής πολλών 

πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα και της εύκολης επεξεργασίας 

τους στη συνέχεια με κάποιο στατιστικό πρόγραμμα. Γενικά, η μέθοδος 

του ερωτηματολογίου είναι μια μέθοδος έγκυρη και αξιόπιστη (Nisbet & 

Entwilstle 1978).

Για τα συνήθη προβλήματα του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού 

οργάνου (σωστή κατανόηση των ερωτήσεων, αξιοπιστία των απαντήσεων 

και τάση των ερωτώμενων να δίνουν απαντήσεις δεοντολογικού
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χαρακτήρα), εκτιμήθηκε ότι αυτά μετριάζονται, γιατί το ερωτηματολόγιο 

απευθύνεται σε μορφωτικά ανεπτυγμένο και ομοιογενή πληθυσμό.

Για να πάρει το ερωτηματολόγιο την τελική του μορφή, 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:

• Τέθηκαν οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας και 

πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συνεντεύξεις με δύο διευθυντές ΤΕΕ που 

σε συνδυασμό με την εμπειρία του γράφοντος από τη θητεία του ως 

διευθυντής ΤΕΕ έδωσαν πλούσια στοιχεία για την αντίληψη και την 

άσκηση του διευθυντικού έργου.

• Συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο στην πρώτη του μορφή, 

λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχα ερωτηματολόγια από την ελληνική 

βιβλιογραφία (Ιορδανίόης 2002, Παπαναούμ 1995, Στραβάκου 2003).

• Δόθηκε δοκιμαστικά σε κάποιους διευθυντές ΤΕΕ και 

μελετήθηκαν οι παρατηρήσεις τους.

Το τελικό ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) επικεντρώνεται στο 

ατομικό και οργανωτικό επίπεδο και αφορά:

• στην αντίληψη που έχουν οι διευθυντές για το ρόλο τους, τις 

προσδοκίες, τις προθέσεις και τις προτεραιότητές τους,

• στη βιωματική τους εμπειρία από την άσκηση του έργου τους 

(αισθήματα που βιώνουν, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κ.λπ..) και

• στις εκτιμήσεις και στις προτάσεις τους για την αναβάθμιση του 

έργου τους.

Τα περιγραφικά στοιχεία για τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και 

για τα χαρακτηριστικά των σχολείων τους, στόχο έχουν να 

συμπληρώσουν την εικόνα για τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο εργασίας 

των διευθυντών.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στους διευθυντές ΤΕΕ του Νομού 

Θεσσαλονίκης (το σχολικό έτος 2004-2005 λειτουργούσαν συνολικά 38
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TEE στο Νομό Θεσσαλονίκης, 19 στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και 19 στη Δ/νση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης). Ο λόγος για τον 

οποίο έγινε η επιλογή των διευθυντών ΤΕΕ, πέρα από τη γνώση και την 

εμπειρία του γράφοντος στο συγκεκριμένο χώρο, είναι γιατί πρόκειται για 

ένα σχετικά παραμελημένο εκπαιδευτικό δίκτυο τόσο από τη θεωρητική 

όσο και την εμπειρική έρευνα.

Στην αρχή του ερωτηματολογίου προτάσσονται 8 ερωτήσεις που 

αφορούν σε ατομικά και υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των υποκειμένων 

της έρευνας. Ακολουθούν 6 ερωτήσεις (9-14) σχετικές με στοιχεία για τα 

σχολεία που τα υποκείμενα της έρευνας διευθύνουν. Οι υπόλοιπες 16 

ερωτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στις εκτιμήσεις, στις στάσεις και στις 

απόψεις των υποκειμένων απέναντι στο έργο, τις δυσκολίες και τη 

συμβολή τους στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και συλλέγουν 

πληροφορίες για μια πραγματική κατάσταση ή συμπεριφορά. Οι 

ερωτήσεις αυτές υποδιαιρούνται σε 6 ομάδες, η κάθε μία από τις οποίες 

αντιστοιχεί σε μία θεματική ενότητα, σε έναν επιμέρους στόχο και σε μία 

επί μέρους υπόθεση της παρούσας έρευνας. Οι ομάδες αυτές είναι:

α) Ερωτήσεις που αποσκοπούν να διερευνήσουν αν τα υποκείμενα 

της έρευνας γνωρίζουν την εκπαιδευτική νομοθεσία γενικά και 

την εκπαιδευτική νομοθεσία που αναφέρεται ειδικά στη σχολική 

μονάδα (16,17).

β) Ερωτήσεις που αναφέρονται στο κατά πόσο είναι ικανοποιητική 

η συνεργασία του διευθυντή με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς (28,29).

γ) Ερωτήσεις που διερευνούν την ενασχόληση του διευθυντή με 

διάφορες δραστηριότητες γενικά και ειδικά (15.18).

δ) Ερωτήσεις που εξετάζουν την ικανοποίηση των υποκειμένων της 

έρευνας από τη δουλειά τους γενικά και από διάφορους 

παράγοντες ειδικότερα (21,22,26).
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ε) Ερωτήσεις που διερευνούν την άποψη των υποκειμένων της 

έρευνας για τις αρμοδιότητές τους, τα περιθώρια αυτονομίας που 

έχουν και τους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία στο έργο 

τους (21,22,25).

στ) Ερωτήσεις αυτοαξιολογικές, ερωτήσεις δηλαδή όπου τα 

υποκείμενα της έρευνας καλούνται να εκτιμήσουν τα σχολεία 

τους και το δικό τους έργο (25,28,29).

Η τελευταία ερώτηση (30) είχε σκοπό να δώσει στα υποκείμενα της 

έρευνας τη δυνατότητα να εκφράσουν γενικότερες σκέψεις και απόψεις 

για το ρόλο τους, τις προσδοκίες τους, τα συναισθήματα και τα βιώματα 

από την άσκηση του έργου τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Συλλογή των δεδομένων

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους 38 διευθυντές των ΤΕΕ του 

Νομού Θεσσαλονίκης με φάκελο επιστροφής το Νοέμβριο του 2004. 

Συνοδευόταν από επιστολή (βλ. ΕΙαράρτημα) στην οποία αναφέρονταν οι 

σκοποί του ερωτηματολογίου και ζητιόταν η συνεργασία των διευθυντών. 

Η επιστροφή των ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους. Έγινε πρόσθετη υπόμνηση για απάντηση στην έρευνα «ΰστε 

να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό συμμετοχής του δείγματος στην έρευνα. 

Επεστράφησαν 27 ερωτηματολόγια, 18 από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και 9 από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή ποσοστό 71%. Η 

διαφορά στην ανταπόκριση ανάμεσα στους διευθυντές των δύο 

Διευθύνσεων, προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει προσωπική 

γνωριμία του γράφοντος με όλους σχεδόν τους διευθυντές της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης.

2.2 Ανάλυση των δεδομένων

Η πρώτη φάση της επεξεργασίας των δεδομένων ήταν η 

κωδικοποίηση των απαντήσεων που δόθηκαν στις ανοιχτές ερωτήσεις. Σε 

περιπτώσεις όπου υπήρχε μεγάλη ποικιλία απαντήσεων, δημιουργήθηκαν 

περισσότερες κατηγορίες για να αξιοποιηθούν οι απαντήσεις όσο το 

δυνατόν καλύτερα.

Στη συνέχεια έγινε η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η 

εισαγωγή των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για τη 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

Excel for Windows 98.

50



2.2.1 Στοιχεία για τους διευθυντές 

Φύλο

Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΕ κυριαρχούν οι τεχνικές 

ειδικότητες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία καλύπτονται από 

άνδρες εκπαιδευτικούς. Επίσης, ελάχιστες από τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς των ΤΕΕ εκδηλώνουν ενδιαφέρον για διευθυντική θέση 

σ’ αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των 

διευθυντών να είναι άντρες. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, από τους 

27 διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα, 22 ήταν άνδρες και 5 

γυναίκες.

Πίνακας 1 Κατανομή των υποκειμένων της έρευνας κατά φύλο

Φύλο V f%
Άνδρας 22 81
Γυναίκα 5 19
Σύνολο 27 100

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη διεύθυνση των ΤΕΕ 

απεικονίζεται παραστατικά στο Γράφημα Ε

Γρόφημα 1 Υποκείμενα της έρευνας κατά 
φύλο

100%

80%

60%

40%

20%
0%

Άνδρες Γυναίκες
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Σγολή αποφοίτησης

Όσον αφορά στις σχολές που έχουν τελειώσει τα υποκείμενα της 

έρευνας (βλ. Πίνακα 2), πέντε είναι απόφοιτοι Πολυτεχνείου, έντεκα 

απόφοιτοι Πανεπιστημίου και έντεκα έχουν τελειώσει κάποια Ανώτερη 

Σχολή. Από το Γράφημα 2 φαίνεται ότι οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου 

είναι συγκριτικά πολύ λιγότεροι από τους αποφοίτους Ανωτέρων Σχολών 

(Σχολών Υπομηχανικών, ΑΣΕΤΕΜ κ.λπ.). Αυτό οφείλεται στο ότι τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους 

αποφοίτους του Πολυτεχνείου να εργαστούν σ’ αυτήν. Έτσι, αυτοί που 

έχουν σήμερα πολλά χρόνια υπηρεσίας και κατά τεκμήριο 

καταλαμβάνουν ευκολότερα διευθυντικές θέσεις είναι στην πλειοψηφία 

τους υπομηχανικοί.

Πίνακας 2 Κατανομή των διευθυντών κατά σχολή αποφοίτησης

Σχολή αποφοίτησης V f%
Πολυτεχνείο 5 19
Πανεπιστήμιο 11 40,5
Ανώτερες Σχολές 11 40,5
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 2 Σχολές που έχουν τελειώσει οι 
διευθυντές

Πολυτεχνείο Πανεπιστήμιο Ανώτερες
Σχολές
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Πρόσθετες σπουδές

Όσον αφορά σε πρόσθετες σπουδές, στον Πίνακα 3 παρατηρούμε 

ότι η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών έχει περιοριστεί στις βασικές 

σπουδές. Η εικόνα αυτή (που φαίνεται παραστατικά στο Γράφημα 3) 

ερμηνεύεται εύκολα αν συνδυαστεί με την κατανομή του Πίνακα 4, όπου 

φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών έχει υπηρεσία 

μεγαλύτερη από είκοσι χρόνια. Την εποχή δηλαδή που ολοκλήρωναν οι 

διευθυντές αυτοί τις βασικές τους σπουδές, οι ευκαιρίες που είχαν για 

συνέχιση των σπουδών τους (τουλάχιστον στην Ελλάδα) ήταν λίγες. Όσοι 

είχαν την εποχή εκείνη πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα στρέφονταν σε 

άλλους τομείς επαγγελματικής δραστηριοποίησης (Πανεπιστήμιο, 

Βιομηχανία κ.λπ.) και όχι στη Δευτεροβάθμια Τεχνική-Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. Επίσης, οι απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών δεν είχαν μέχρι 

πρόσφατα το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και 

έτσι ένα μεγάλο μέρος των τωρινών διευθυντών ΤΕΕ αποκλειόταν από τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει πρόσθετες σπουδές παράλληλα με την 

εργασία του.

Πίνακας 3 Κατανομή των διευθυντών κατά πρόσθετες σπουδές

Πρόσθετες σπουδές V f%
Όχι 19 70
Άλλη Σχολή 1 4
Μεταπτυχιακό 4 15
Άλλη Σχολή & μεταπτυχιακό 2 7
Διδακτορικό & μεταπτυχιακό 1 4
Σύνολο 27 100
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Γρόφημα 3 Πρόσθετες σπουδές των διευθυντών

80%
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Όχι άλλες Άλλη Σχολή Μεταπτυχ. Άλλη Σχολή Διδακτ. & 
σπουδές & μεταπτυχ. μεταπτυχ.

Εκπαιδευτική και διευθυντική προϋπηρεσία

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι κατανομές των 

υποκειμένων της έρευνας με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους (Πίνακας 

4), τα χρόνια υπηρεσίας τους σε διευθυντική θέση (Πίνακας 5) και τα 

χρόνια υπηρεσίας τους ως διευθυντές στα τωρινά τους σχολεία (Πίνακας 

6). Οι ίδιες κατανομές απεικονίζονται παραστατικά και στα Γραφήματα 

4,5 καιό.

Πίνακας 4 Κατανομή κατά χρόνια υπηρεσίας

Χρόνια υπηρεσίας V f%
0 ωςΐθ 0 0
10 ως 20 6 22
20 ως 30 12 44
30 και άνω 9 34
Σύνολο 27 100
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Γρόφημα 4 Χρόνια υπηρεσίας των υποκειμένων της 
έρευνας
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ΟωςΙΟ 10 ως 20 20 ως 30 30 και άνω

Πίνακας 5 Κατανομή με βάση τα χρόνια υπηρεσίας των υποκειμένων 

της έρευνας ως διευθυντές

Χρόνια υπηρεσίας σαν 
διευθυντής

V f%

0 ως 5 11 41
5 ως 10 6 22
10 ως 15 8 30
15 και άνω 2 7
Σύνολο 27 100

Γ ρόφημα 5 Χρόνια υπηρεσίας των 
υποκειμένων της έρευνας ως διευθυντές
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Πίνακας 6 Κατανομή των υποκειμένων της έρευνας με βάση τα χρόνια 

υπηρεσίας ως διευθυντές στο τωρινό τους σχολείο

Χρόνια υπηρεσίας V f%
σαν διευθυντές στο
τωρινό τους σχολείο
0 ως 5 22 81
5 ως 10 4 15
10 ως 15 0 0
15 και άνω 1 4
Σύνολο 27 100

Γράφημα 6 Χρόνια υπηρεσίας των υποκειμένων 
της έρευνας ως διευθυντές στα τωρινά τους σχολείο

0 ως 5 5 ως 10 10 ως 15 15 και άνω

Από τους τρεις προηγούμενους πίνακες και τα αντίστοιχα 

γραφήματα παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών 

έχει υπηρεσία πάνω από 20 χρόνια, η αρχαιότητα δηλαδή εξακολουθεί να 

παίζει κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή των διευθυντών. Επίσης, σχεδόν όλοι 

οι διευθυντές έχουν μικρή υπηρεσία στα τωρινά τους σχολεία, πράγμα 

που σημαίνει ότι τοποθετήθηκαν σ’ αυτά στις τελευταίες κρίσεις 

διευθυντών, που έγιναν το καλοκαίρι του 2002.
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Γνώση ξένων γλωσσών

Όσον αφορά στη γνώση ξένων γλωσσών, η κατανομή των 

υποκειμένων της έρευνας παρουσιάζεται στον Πίνακα 7 και απεικονίζεται 

στο αντίστοιχο γράφημα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μισοί περίπου 

διευθυντές δεν γνωρίζουν καμία ξένη γλώσσα, γεγονός που δείχνει ότι ο 

παράγοντας αυτός δεν προσμετράται πολύ στα κριτήρια επιλογής των 

διευθυντών.

Πίνακας 7 Κατανομή ως προς τη γνώση ξένης γλώσσας

Ξένη γλώσσα V f%
Καμία 14 51
Αγγλικά 10 37
Αγγλικά & Γερμανικά 1 4
Αγγλικά & Ιταλικά 1 4
Γ αλλικά 1 4
Σύνολο 27 100
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2.2.2 Οι σχολικές μονάδες και η υποδομή τους

Οι σχολικές εγκαταστάσεις και η υποδομή τους καθορίζουν το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και λειτουργεί ο διευθυντής. Η γνο')ση 

των συνθηκών που αντιμετωπίζει ο διευθυντής, βοηθάει να 

κατανοήσουμε καλύτερα τη στάση που έχει απέναντι στο ρόλο του. Ένα 

μεγάλο σχολείο έχει περισσότερες υποχρεώσεις, απαιτεί περισσότερο 

χρόνο και μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά του διευθυντή. 

Συστεγαζόμενα σχολεία χρειάζονται περισσότερη φροντίδα, γιατί είναι 

περισσότερες οι ζημιές που προκαλούνται στις εγκαταστάσεις τους κ.λπ.

Σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών, ο διευθυντής δεν έχει τη 

δυνατότητα να γνωρίζει όλους τους μαθητές, ώστε να αντιλαμβάνεται 

έγκαιρα τυχόν προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Η προσωπική 

επαφή με το σύνολο των μαθητών είναι δύσκολη και αυτό αντικειμενικά 

περιορίζει τον παιδαγωγικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο διευθυντής 

απέναντι στους μαθητές του σχολείου του. Συνέπεια του μεγάλου 

αριθμού μαθητών σε ένα σχολείο είναι και η ύπαρξη πολλών τμημάτων, 

γεγονός που καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση από τον διευθυντή 

της μορφωτικής-εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου του.

Η εικόνα που αναδύεται από τους πίνακες 8 και 9 και τα αντίστοιχα 

γραφήματα είναι ότι τα ΤΕΕ είναι στην πλειοψηφία τους σχολεία με 

μεγάλο αριθμό μαθητών και πολλά τμήματα. Αυτό σημαίνει, εκτός των 

όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ότι χρειάζονται και ισχυρή γραμματειακή 

υποστήριξη. Αυτό δεν συμβαίνει, όμως, όπως θα φανεί παρακάτο) και 

οδηγεί τους περισσότερους διευθυντές να το συμπεριλαμβάνουν στους 

παράγοντες που θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθούν για να βοηθηθούν στο 

έργο τους.
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Πίνακας 8 Κατανομή σύμφωνα με τον αριθμό των 

μαθητών του σχολείου

Αριθμός μαθητών V f%
0-100 3 11
100-200 4 15
200-300 4 15
300-400 6 21
400-500 5 19
500 και άνω 5 19
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 8 Αριθμός μαθητών των σχολείων των 
υποκειμένων της έρευνας
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; 20%
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άνω

Πίνακας 9 Κατανομή σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων 

του σχολείου

Αριθμός τμημάτων V ί%
1 ως 9 4 15
10 ως 19 11 41
20 ως 29 10 37
30 και άνω 2 7
Σύνολο 27 100
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Γρόφημα 9 Αριθμός τμημάτων των σχολείων των 
υποκειμένων της έρευνας
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1 ως 9 10 ως 19 20 ως 29 30 και άνω

Μια σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματική διεύθυνση του 

σχολείου αποτελεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτό.

Πίνακας 10 Κατανομή σύμφωνα με τον αριθμό των καθηγητών 

του σχολείου

Αριθμός καθηγητών V f%
1 ως 9 0 0
10 ως 19 2 7
20 ως 29 2 7
30 και άνω 23 86
Σύνολο 27 100

60



Γράφημα 10 Αριθμός καθηγητών των σχολείων 
των υποκειμένων της έρευνας

1ως9 10 ως 19 20 ως 29 30 και άνω

Στον Πίνακα 10 και στο αντίστοιχο γράφημα παρατηρούμε ότι 

σχεδόν όλα τα ΤΕΕ έχουν πάνω από 30 καθηγητές. Αποτελεί αυτό ένα 

ακόμη στοιχείο που δείχνει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των σχολείων αυτών στην καθημερινή 

άσκηση των καθηκόντων τους.

Σημαντικός παράγοντας για την αποδέσμευση του διευθυντή από 

πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι η ύπαρξη στο σχολείο του 

βοηθητικού προσωπικού. Ο πίνακας 11 και το γράφημα 11 που 

ακολουθούν δείχνουν ανάγλυφα την απογοητευτική κατάσταση στον 

τομέα αυτόν. Η πραγματικότητα, μάλιστα, είναι πολλές φορές χειρότερη 

απ’ ότι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Οι γραμματείς τις περισσότερες 

φορές είναι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο και 

δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη γραμματειακή υποστήριξη του 

σχολείου. Οι επιστάτες συνήθως εξυπηρετούν περισσότερα του ενός 

συστεγαζόμενα σχολεία και η προσφορά τους είναι ασήμαντη. Αυτό που
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περισσότερο χρειάζονται τα σχολεία είναι συντηρητές που θα 

απαλλάξουν τους διευθυντές από το να ασχολούνται με την επισκευή και 

τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των σχολείων τους.

Πίνακας 11 Κατανομή σύμφωνα με την ύπαρξη βοηθητικού προσωπικού 

στο σχολείο

Βοηθητικό προσωπικό V f%
καθόλου 14 52
γραμματέας 6 22
επιστάτης 1 4
γραμματέας & επιστάτης 6 22
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 11 Βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία
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Η πραγματικότητα είναι ακόμη χειρότερη απ’ ό,τι δείχνει ο 

παραπάνω πίνακας. Οι γραμματείς τις περισσότερες φορές είναι 

εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο και δεν έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για τη γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου. Οι 

επιστάτες συνήθως εξυπηρετούν περισσότερα του ενός συστεγαζόμενα

62



σχολεία και η προσφορά τους είναι ασήμαντη. Αυτό που περισσότερο 

χρειάζονται τα σχολεία είναι συντηρητές που θα απαλλάξουν τους 

διευθυντές από το να ασχολούνται με την επισκευή και τη συντήρηση 

των εγκαταστάσεων των σχολείων τους.

Οι επόμενοι δύο πίνακες (12 και 13) και τα αντίστοιχα γραφήματά 

τους διερευνούν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και πρέπει να 

μελετηθούν και να σχολιασθούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Από τη 

μελέτη του Πίνακα 12 προκύπτει ότι το 60% των σχολείων λειτουργεί 

μόνο πρωί. Αυτό από μόνο του είναι θετικό συμπέρασμα και παραπέμπει 

σε άνετες συνθήκες λειτουργίας, δυνατότητα χρήσης των χώρων του 

σχολείου τις απογευματινές ώρες για διάφορες εκδηλώσεις, 

συγκεντρώσεις γονέων κ.λπ.

Από την άλλη πλευρά, όμως, τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από τη διερεύνηση του Πίνακα 13 και του αντίστοιχου γραφήματος είναι 

απογοητευτικά. Μόνο το 11 % των σχολείων δεν συστεγάζεται με κάποιο 

άλλο σχολείο-και μάλιστα το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει τρία μικρά 

επαρχιακά ΤΕΕ. Τα υπόλοιπα ΤΕΕ συστεγάζονται με άλλα σχολεία και 

μάλιστα το 60% από αυτά συστεγάζεται με περισσότερα από τρία 

σχολεία. Πρόκειται για τα περίφημα «συγκροτήματα» όπου ασφυκτιούν 

μαθητές πολλών TEE, ΙΕΚ κλπ. Η αδυναμία της πολιτείας να 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και τον εξοπλισμό σύγχρονων και 

άνετων τεχνικών σχολείων, οδήγησε στη συσσώρευση των μαθητών σε 

λίγα κτιριακά συγκροτήματα όπου μοιράζονται τις αίθουσες διδασκαλίας, 

τα εργαστήρια, τους κοινόχρηστους χώρους.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι αντικειμενικές συνθήκες που 

διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας των υποκειμένων της έρευνας 

είναι πολύ δύσκολες. Πολλές φορές οι διευθυντές των ΤΕΕ 

καταναλώνουν όλη τους την ενεργητικότητα για να αντιμετωπίσουν 

καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τον καθοδηγητικό και
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παιδαγωγικό ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν στο πλαίσιο της διεύθυνσης 

της σχολικής τους μονάδας.

Πίνακας 12 Κατανομή σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας 

του σχολείου

Ωράριο λειτουργίας V ί%
πρωί 16 59
πρωί-απόγευμα (ανά εβδομάδα) 3 11
βράδυ 4 15
απόγευμα 4 15
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 12 Ωράριο λειτουργίας των σχολείων
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Πίνακας 13 Κατανομή σύμφωνα με τον αριθμό των συστεγαζομένων 

σχολείων

Συστεγαζόμενα σχολεία V f%
κανένα 3 11
1 ως 2 8 30
3 ως 4 5 19
5 και άνω 11 40
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 13 Αριθμός των συστεγαζομένων 
σχολείων
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2.2.3 Η άσκηση της διεύθυνσης

• Καθημερινές δραστηριότητες και προβλήματα

Με τις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας στην ερώτηση για 

το πόσο ασχολούνται καθημερινά με διάφορες δραστηριότητες, 

σχηματίζουμε μια εικόνα για την καθημερινή πρακτική των διευθυντών. 

Οι αρμοδιότητες των διευθυντών, όπως απορρέουν από το ρόλο τους, 

σχετίζονται με δύο κυρίως τομείς: τον «διαπροσωπικό», ο οποίος αφορά 

σε θέματα των μαθητών και τη συνεργασία που έχουν οι διευθυντές με 

τους καθηγητές και τους γονείς και τον «διαχειριστικό» ο οποίος αφορά 

σε διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα για την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου.

Οι πίνακες 14α, 14β και 14γ δείχνουν το βαθμό ενασχόλησης των 

διευθυντών με θέματα που αφορούν στη «διαπροσωπική» διάσταση της 

διεύθυνσης του σχολείου. Η εικόνα που αναδύεται από το γράφημα 14α 

είναι ότι σχεδόν όλοι οι διευθυντές ασχολούνται πολύ ή αρκετά για 

συνεργασίες με το διδακτικό προσωπικό. Αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας η 

αγαστή συνεργασία του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Η συνεργασία αυτή είναι αποδοτικότερη, όταν ο διευθυντής έχει 

προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς και δεν αρκείται σε γραπτές 

ανακοινώσεις και προώθηση εγκυκλίων σ’ αυτούς.

Πίνακας 14α Κατανομή σύμφωνα με τον βαθμό ενασχόλησης για συνεργασίες 

με το διδακτικό προσωπικό

V f%
Πολύ 11 41
Αρκετά 15 55
Αίγο 1 4
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100
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Γράφημα 14α Βαθμός ενασχόλησης για 
συνεργασίες με το διδακτικό προσωπικό

Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 14β και το αντίστοιχο γράφημα, 

όλοι οι διευθυντές ασχολούνται πολύ ή αρκετά με θέματα που αφορούν 

στους μαθητές. Αυτό είναι λογικό, γιατί οι μαθητές αποτελούν το 

πολυπληθέστερο και πιο ζωντανό κομμάτι της σχολικής κοινότητας και 

είναι αναπόφευκτο ο διευθυντής να ασχολείται με θέματα που έχουν να 

κάνουν με τους μαθητές του σχολείου του.

Πίνακας 14β Κατανομή σύμφωνα με τον βαθμό ενασχόλησης για θέματα 

που αφορούν στους μαθητές

V ί%
Πολύ 13 48
Αρκετά 14 52
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100
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Γρόφημα 14β Βαθμός ενασχόλησης για θέματα που
αφορούν στους μαθητές

Σε αντίθεση με την κατάσταση που απεικονίζουν οι δύο 

προηγούμενοι πίνακες, ο πίνακας 14γ και το αντίστοιχο γράφημα 

δείχνουν ότι οι επαφές των διευθυντών με τους γονείς είναι λίγες. Οι 

γονείς γενικά δεν είναι κοντά στο σχολείο και οι επαφές αυτές 

περιορίζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου καλούνται στο 

σχολείο όταν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα με τους μαθητές.

Πίνακας 14γ Κατανομή σύμφωνα με τον βαθμό ενασχόλησης για επαφές 

με τους γονείς

V ί%
Πολύ 3 11
Αρκετά 8 30
Λίγο 13 48
Ελάχιστα 3 11
Σύνολο 27 100
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Γράφημα 14γ Βαθμός ενασχόλησης για επαφές με
τους γονείς
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Οι πίνακες 14δ, 14ε και 14στ δείχνουν το βαθμό ενασχόλησης των 

διευθυντών με θέματα που άπτονται της «διαχειριστικής» διάστασης του 

ρόλου τους, θέματα δηλαδή που σχετίζονται με διοικητικά και 

οργανωτικά καθήκοντα.

Πίνακας 14δ Κατανομή σύμφωνα με τον βαθμό ενασχόλησης για διεκπεραίωση 

διοικητικών θεμάτων

V f%
Πολύ 20 74
Αρκετά 7 26
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100
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Γράφημα 14δ Βαθμός ενασχόλησης για 
διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων

Πίνακας 14ε Κατανομή σύμφωνα με τον βαθμό ενασχόλησης με λειτουργικά 

θέματα του σχολείου

V f%
Πολύ 21 78
Αρκετά 6 22
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100
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Γράφημα 14ε Βαθμός ενασχόλησης με λειτουργικά
θέματα του σχολείου

Πίνακας 14στ Κατανομή σύμφωνα με τον βαθμό ενασχόλησης με οργανωτικά 

θέματα της σχολικής ζωής

V f%
Πολύ 13 48
Αρκετά 14 52
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

71



Γρόφημα 14στ Βαθμός ενασχόλησης με 
οργανωτικά θέματα της σχολικής ζωής

Οι εικόνες που αναδύονται από τους πίνακες 14δ, 14ε και 14στ 

είναι ταυτόσημες και δείχνουν καθαρά ότι το κύριο βάρος των 

καθημερινών δραστηριοτήτων των διευθυντών αναλώνεται σε 

γραφειοκρατικά και λειτουργικά θέματα του σχολείου, που είναι κυρίως 

θέματα συντήρησης και επισκευής διαφόρων βλαβών στις εγκαταστάσεις 

του σχολείου.

Προβλήιιατα των μαθητών

Πίνακας 15 Κατανομή σύμφωνα με τη γνώση των διευθυντών για ατομικά ή οικογενειακά 

προβλήματα των μαθητών

V f%
Πολύ συχνά 9 33
Αρκετά συχνά 13 48
Κάποτε 4 15
Ποτέ 1 4
Σύνολο 27 100
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Γρόφημα 15 Συχνότητα που προβλήματα των 
μαθητών φθάνουν στους διευθυντές

Πολύ συχνά Αρκετά 
συχνά

Κάποτε Ποτέ

Από τον πίνακα 15 και το αντίστοιχο γράφημα διαπιστώνουμε ότι 

αρκετά ή πολύ συχνά οι διευθυντές των σχολείων γίνονται κοινωνοί 

ατομικών ή οικογενειακών προβλημάτων των μαθητών τους. Η ερώτηση 

για το πώς ενεργούν στις περιπτώσεις αυτές οι διευθυντές, ήταν ανοιχτή. 

Στις απαντήσεις τους κυριάρχησε ότι συζητούν τα προβλήματα αυτά με 

τους ίδιους τους μαθητές κατ’ αρχήν και, αν χρειαστεί, συζητούν με τους 

καθηγητές των μαθητών. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, τότε καλούν για 

συζήτηση και τους γονείς των μαθητών.
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Μία σημαντική παράμετρος στην καθημερινή πρακτική των 

διευθυντών είναι η συνεργασία τους με τα άλλα μέλη της σχολικής 

κοινότητας, τους φορείς που εμπλέκονται στη σχολική ζωή και τους 

προϊσταμένους τους. Οι απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας στις 

σχετικές ερωτήσεις κωδικοποιούνται στους παρακάτω πίνακες 

16α,16β,16γ,16δ,16ε,16στ και 16ζ και απεικονίζονται παραστατικά στα 

αντίστοιχα γραφήματα.

Πίνακας 16α Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι νοιώθουν οι διευθυντές 

από τη συνεργασία τους με τη μαθητική κοινότητα

V ί%
Πολύ 10 37
Αρκετά 12 44
Λίγο 4 15
Ελάχιστα 1 4
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 16α Βαθμός ικανοποίησης από την 
συνεργασία με την μαθητική κοινότητα

Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα

74



Πίνακας 16β Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι νοιώθουν οι διευθυντές

από τη συνεργασία τους με τον Σύλλογο Διδασκόντων

V ί%
Πολύ 13 48
Αρκετά 11 41
Λίγο 3 11
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γράφημα 16β Βαθμός ικανοποίησης από την 
συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων

Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα
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Πίνακας 16γ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι νοιώθουν οι διευθυντές

από τη συνεργασία τους με τον Σύλλογο Γονέων

V ί%
Πολύ 9 33
Αρκετά 9 33
Λίγο 8 30
Ελάχιστα 1 4
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 16γ Βαθμός ικανοποίησης από την 
συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων

Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα
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Πίνακας 16δ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι νοιώθουν οι διευθυντές

από τη συνεργασία τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

V f%
Πολύ 5 19
Αρκετά 9 33
Λίγο 9 33
Ελάχιστα 4 15
Σύνολο 27 100

Γράφημα 16δ Βαθμός ικανοποίησης από την 
συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα
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Πίνακας 16ε Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι νοιώθουν οι διευθυντές

από τη συνεργασία τους με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης

V f%
Πολύ 10 37
Αρκετά 10 37
Λίγο 4 15
Ελάχιστα 3 11
Σύνολο 27 100

Γράφημα 16ε Βαθμός ικανοποίησης από την 
συνεργασία με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης
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Πίνακας 16στ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι νοιώθουν οι διευθυντές

από τη συνεργασία τους με τον Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης

V ί%
Πολύ 16 59
Αρκετά 10 37
Λίγο 1 4
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γράφημα 16στ Βαθμός ικανοποίησης από την 
συνεργασία με τον Προϊστάμενο Γ ραφείου 

Εκπαίδευσης

Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα
I________ . . ___________
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Πίνακας 16ζ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι νοιώθουν οι διευθυντές

από τη συνεργασία τους με τους σχολικούς συμβούλους

V f%
Πολύ 4 15
Αρκετά 10 37
Λίγο 9 33
Ελάχιστα 4 15
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 16ζ Βαθμός ικανοποίησης από την 
συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους

Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα

Στους πίνακες 16α, 16β και 16γ παρουσιάζεται ο βαθμός 

ικανοποίησης των διευθυντών από τη συνεργασία τους με τα άλλα μέλη
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της σχολικής κοινότητας. Τα γραφήματα 16α και 16β δείχνουν ότι σχεδόν 

όλοι οι διευθυντές είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία τους με τη μαθητική κοινότητα και με το σύλλογο 

διδασκόντων του σχολείου τους. Η εποικοδομητική συνεργασία του 

διευθυντή με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου συμβάλλει 

στη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο. Η ύπαρξη θετικού 

κλίματος στο σχολείο επηρεάζει θετικά την ποιότητα εργασίας των 

εκπαιδευτικών και οι μαθητές δεν έχουν την αίσθηση ότι αδικούνται. Με 

τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται η αποτελεσματική λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Στο γράφημα 16γ απεικονίζεται ο βαθμός 

ικανοποίησης των διευθυντών από τη συνεργασία με το σύλλογο γονέων. 

Σχεδόν το ένα τρίτο των διευθυντών εμφανίζονται λίγο ή ελάχιστα 

ικανοποιημένοι από τη συνεργασία αυτή. Με άλλα λόγια, ενώ είναι 

γενικά παραδεκτό ότι η καλή συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

αποτελεί βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση των στόχων του σχολείου, 

στην πράξη μια τέτοια αρμονική συνεργασία δεν επιτυγχάνεται πάντα.

Οι πίνακες 16ε, 16στ και 16ζ καταγράφουν το βαθμό ικανοποίησης 

των διευθυντών από τη συνεργασία τους αντίστοιχα με τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, τον Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης και τους 

σχολικούς συμβούλους. Η εικόνα που προκύπτει από τα συνοδευτικά 

γραφήματα είναι ότι οι διευθυντές συνεργάζονται καλύτερα με τον 

Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης από ό,τι με τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, ενώ οι μισοί περίπου είναι λίγο ή ελάχιστα ικανοποιημένοι 

από τη συνεργασία τους με τους σχολικούς συμβούλους. Στο σημείο 

αυτό, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ρόλος και η λειτουργία των 

σχολικών συμβούλων θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να προσεγγίσουν 

ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις σχολικές μονάδες και τους 

εκπαιδευτικούς τους.
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• Ζητήματα αποτελεσματικότητας

Αναγκαία συνθήκη για να είναι αποτελεσματικός ο διευθυντής, 

είναι η καλή γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, τόσο γενικά όσο και 

ειδικότερα σε σχέση με την σχολική μονάδα. Οι απαντήσεις των 

υποκειμένων της έρευνας στις ερωτήσεις για το βαθμό γνώσης της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας παρουσιάζονται στους πίνακες 17α και 17β.

Πίνακας 17α Κατανομή σύμφωνα με το πόσο καλά γνωρίζουν οι διευθυντές 

την εκπαιδευτική νομοθεσία γενικά

V f%
Πολύ καλά 10 37
Καλά 16 59
Λίγο 1 4
Καθόλου
Σύνολο 27 100

Γράφημα 17α Βαθμός γνώσης της εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας γενικά

Η εικόνα που αναδύεται από το γράφημα 17α είναι πολύ θετική 

γιατί δείχνει ότι όλοι σχεδόν οι διευθυντές γνωρίζουν καλά ή πολύ καλά 

την εκπαιδευτική νομοθεσία. Ο μοναδικός διευθυντής που απαντά ότι
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γνωρίζει σε μικρό βαθμό την εκπαιδευτική νομοθεσία, έχει μόλις λίγους 

μήνες στη θέση αυτή.

Πίνακας 17β Κατανομή σύμφωνα με το πόσο καλά γνωρίζουν οι διευθυντές την 

εκπαιδευτική νομοθεσία που αναφέρεται ειδικά στην σχολική μονάδα

V ί%
Πολύ καλά 13 48
Καλά 14 52
Λίγο
Καθόλου
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 17β Βαθμός γνώσης της εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας που αναφέρεται στην σχολική μονάδα

Πολύ καλά Καλά Λίγο Καθόλου

53%

52%

51%
50%

49%

48%

47%

46%

Από τον πίνακα 17β και το αντίστοιχο γράφημα, διαπιστώνουμε ότι 

όλοι οι διευθυντές πιστεύουν ότι γνωρίζουν καλά ή πολύ καλά την 

εκπαιδευτική νομοθεσία που αναφέρεται στη σχολική μονάδα. Με την 

πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση κάποιας υπερβολής 

από την πλευρά των διευθυντών. Είναι γεγονός, πάντως, ότι η 

καθημερινή πρακτική οδηγεί αναγκαστικά τους διευθυντές να

83



ενημερώνονται και να είναι γνώστες της εκπαιδευτικής νομοθεσίας για 

θέματα της σχολικής μονάδας.

Στους πίνακες 18α και 18β παρουσιάζεται η κατανομή των 

διευθυντών σύμφωνα με την άποψή τους για το εύρος των αρμοδιοτήτων 

τους και τα περιθώρια αυτονομίας που έχουν.

Πίνακας 18α Κατανομή σύμφωνα με την γνώμη των διευθυντών 

για τις αρμοδιότητές τους

V f%
Αρκετές 14 52
Πρέπει να 
διευρυνθούν

13 48

Σύνολο 27 100

Γράφημα 18α Γνώμη διευθυντών για τις 
αρμοδιότητές τους

Αρκετές Πρέπει να διευρυνθούν
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Πίνακας 18β Κατανομή σύμφωνα με την γνώμη των διευθυντών 

για τα περιθώρια αυτονομίας τους

V f%
Αρκετά 15 55
Πρέπει να 
διευρυνθούν

12 45

Σύνολο 27 100

Γρόφημα 18β Γνώμη των διευθυντών για τα 
περιθώρια αυτονομίας τους

50%

40%
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60%

Αρκετά Πρέπει να διευρυνθούν

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι διευθυντές είναι διχασμένοι ως προς την 

άποψή τους για το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και τα περιθίόρια 

αυτονομίας που έχουν. Οι μισοί δηλώνουν ικανοποιημένοι από το ισχύον 

καθεστώς, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν βρει τον τρόπο να 

λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι άλλοι 

μισοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν περισσότερα περιθώρια 

αυτονομίας και μεγαλύτερο εύρος αρμοδιοτήτων, αισθάνονται δηλαδή
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ότι ασφυκτιούν λειτουργώντας σε ένα στενά προκαθορισμένο και εξόχως 

γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο.

Οι πίνακες και τα γραφήματα 19α έως 19ζ παρουσιάζουν τις 

απόψεις των υποκειμένων της έρευνας για τους παράγοντες που πιστεύουν 

ότι καθορίζουν την επιτυχία στο έργο τους.

Πίνακας 19α Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 

συμβάλλει στην επιτυχία του έργου τους ο χαρακτήρας τους

V f%
Πολύ 23 85
Αρκετά 4 15
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 19α Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
συμβάλλει στην επιτυχία του έργου τους ο χαρακτήρας 

τους
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Πίνακας 19β Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι

συμβάλλει στην επιτυχία του έργου τους η κατάρτισή τους

στην ειδικότητά τους

V f%
Πολύ 9 32
Αρκετά 8 30
Λίγο 5 19
Ελάχιστα 5 19
Σύνολο 27 100

Γράφημα 19β Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
συμβάλλει στην επιτυχία του έργου τους η κατάρτιση 

στην ειδικότητά τους
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Πίνακας 19γ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι συμβάλλει

στην επιτυχία του έργου τους η κατάρτισή τους σε θέματα παιδαγωγικής

V f%
Πολύ 18 66
Αρκετά 9 34
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γράφημα 19γ Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
συμβάλλει στην επιτυχία του έργου τους η κατάρτισή 

τους σε θέματα παιδαγωγικής

Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα
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Πίνακας 19δ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι συμβάλλει

στην επιτυχία του έργου τους η κατάρτισή τους σε θέματα διοίκησης

V {%
Πολύ 21 78
Αρκετά 6 22
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 19δ Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
συμβάλλει στην επιτυχία του έργου τους η κατάρτισή 

τους σε θέματα διοίκησης
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Πίνακας 19ε Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι συμβάλλει

στην επιτυχία του έργου τους το γενικό κλίμα του σχολείου

V ί%
Πολύ 9 33.
Αρκετά 17 63
Λίγο 1 4
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γράφημα 19ε Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
συμβάλλει στην επιτυχία του έργου τους το γενικό 

κλίμα του σχολείου
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Πίνακας 19στ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι συμβάλλει

στην επιτυχία του έργου τους η έκταση των αρμοδιοτήτων τους

V f%
Πολύ 13 48
Αρκετά 12 44
Λίγο 2 8
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γράφημα 19στ Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
συμβάλλει στην επιτυχία του έργου τους η έκταση 

των αρμοδιοτήτων τους
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Πίνακας 19ζ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι συμβάλλουν

στην επιτυχία του έργου τους οι διαθέσιμοι πόροι

V f%
Πολύ 11 41
Αρκετά 12 44
Λίγο 3 11
Ελάχιστα 1 4
Σύνολο 27 100

Γράφημα 19ζ Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
συμβάλλουν στην επιτυχία του έργου τους οι 

διαθέσιμοι πόροι

Η μελέτη των ευρημάτων της έρευνας τα οποία παρουσιάζονται 

στους πίνακες 19α έως 19ζ δίνει μια εικόνα για την ιεράρχηση που 

κάνουν οι διευθυντές για τους παράγοντες που θεωρούν ότι συμβάλλουν 

στην επιτυχία του έργου τους.
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Στον πίνακα 19α και στο αντίστοιχο γράφημα φαίνεται ότι ο 

χαρακτήρας τους αποτελεί κατά γενική αποδοχή καθοριστικό παράγοντα 

για την αποτελεσματική άσκηση της διεύθυνσης. Τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας έρχονται καθημερινά σε επαφή μεταξύ τους. Ο χαρακτήρας 

του διευθυντή συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία καλού κλίματος 

στο σχολείο και στην επιτυχία του έργου της διεύθυνσης.

Παρατηρώντας τους πίνακες 19β, 19γ και 19δ διαπιστώνουμε ότι 

όλοι σχεδόν οι διευθυντές πιστεύουν ότι η κατάρτισή τους σε θέματα 

διοίκησης και παιδαγωγικής είναι σημαντικοί παράγοντας για την 

επιτυχία του έργου τους, ενώ μόνο οι μισοί θεωρούν την κατάρτισή τους 

σε θέματα της ειδικότητάς τους καθοριστική για την επιτυχία του έργου 

τους. Πραγματικά, η κατάρτιση του διευθυντή σε θέματα διοικητικά και 

παιδαγωγικά τον βοηθάει να ανταποκριθεί στον σύνθετο ρόλο της 

διοίκησης σχολικής μονάδας.

Τα ευρήματα της έρευνας που καταγράφονται στον πίνακα 19ε 

επιβεβαιώνουν τη γενική παραδοχή ότι το γενικό κλίμα του σχολείου 

επηρεάζει καταλυτικά την αποτελεσματικότητα του σχολείου άρα και την 

επιτυχία του έργου του διευθυντή. Από τον πίνακα 19στ διαπιστώνεται 

ότι οι μισοί περίπου διευθυντές θεωρούν ότι η έκταση των αρμοδιοτήτων 

τους συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία του έργου τους. Είναι η ίδια 

αντίληψη που προέκυψε από τα στοιχεία προηγούμενου πίνακα, όπου οι 

μισοί διευθυντές είχαν την άποψη ότι οι αρμοδιότητές τους πρέπει να 

διευρυνθούν. Τέλος, παρατηρώντας τον πίνακα 19ζ και το αντίστοιχο 

γράφημα, διαπιστώνουμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι θεωρούνται από όλους 

σχεδόν τους διευθυντές ουσιαστικός παράγοντας για την επιτυχία του 

έργου τους. Θα πρέπει, πάντως, να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι ακόμη 

και η άριστη υλικοτεχνική υποδομή και η οικονομική άνεση μιας 

σχολικής μονάδας δεν είναι από μόνες τους ικανές συνθήκες για τη 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας της.
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Πίνακας 20 Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές 

ότι είναι γενικά αποτελεσματικοί

V f%
Πολύ 16 59
Μέτρια 10 37
Λίγο 1 4
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 20 Πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι 
είναι οι διευθυντές

Πίνακας 21 Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές 

ότι ανταποκρίνεται το σχολείο τους στους στόχους του

V f%
Πολύ 6 22
Μέτρια 19 71
Λίγο 2 7
Σύνολο 27 100
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Γράφημα 21 Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι το 
σχολείο τους ανταποκρίνεται στους στόχους του

Ο πίνακας 20 παρουσιάζει την άποψη των διευθυντών για την 

αποτελεσματικότητά τους και ο πίνακας 21 το πόσο πιστεύουν οι 

διευθυντές ότι το σχολείο τους ανταποκρίνεται στους στόχους του. Από 

τα αντίστοιχα γραφήματα 21 και 22 διακρίνεται μία αντιφατικότητα στις 

απαντήσεις των διευθυντών. Ενώ το 59% από τους διευθυντές (γράφημα 

20) πιστεύει ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί, μόνο το 20% απ’ αυτούς 

θεωρεί ότι το σχολείο τους ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του 

(γράφημα 21).

Πίν. 22α Κατανομή σύμφωνα με το πόσο αισθάνονται τα υποκείμενα της έρευνας 

ότι έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους ως διευθυντές

V f%
Πολύ 8 30
Αρκετά 18 66
Λίγο 1 4
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100
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Γράφημα 22α Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους
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Πίνακας 22β Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 

έχουν επιτύχει στο διοικητικό τους έργο

V {%
Πολύ 11 41
Αρκετά 16 59
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γ ράφημα 22β Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
έχουν επιτύχει στο διοικητικό τους έργο
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Πίνακας 22γ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι

έχουν επιτύχει στο παιδαγωγικό τους έργο

V ΐ%
Πολύ 7 26
Αρκετά 19 70
Λίγο 1 4
Ελάχιστα
Σύνολο 27 100

Γράφημα 22γ Πόσο πιστεύουν οι διευθυντέσ ότι 
έχουν επιτύχει στο παιδαγωγικό τους έργο
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Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα

Στους πίνακες 22α, 22β και 22γ εκφράζεται η πεποίθηση σχεδόν 

όλων των διευθυντών ότι έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους ως 

διευθυντές και έχουν επιτύχει στο διοικητικό και παιδαγωγικό τους έργο. 

Αυτό είναι ένα αισιόδοξο συμπέρασμα, αρκεί να μην οδηγεί στον 

εφησυχασμό και στην παραίτηση από προσπάθειες βελτίωσής τους.
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Πίνακας 22δ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο πιστεύουν οι διευθυντές

ότι αναγνωρίζεται η προσφορά τους

V f%
Πολύ 6 23
Αρκετά 14 51
Λίγο 4 15
Ελάχιστα 3 11
Σύνολο 27 100

Γράφημα 22δ Πόσο πιστεύουν οι διευθυντές ότι 
αναγνωρίζεται η προσφορά τους
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Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα

Η εικόνα που αναδύεται από τον πίνακα 22δ και το αντίστοιχο 

γράφημα, δείχνει ότι ένας στους τρεις διευθυντές πιστεύει ότι η 

προσφορά του αναγνωρίζεται λίγο ή ελάχιστα. Αυτό είναι ένα αρνητικό 

στοιχείο, γιατί η αίσθηση ότι δεν αναγνωρίζεται το έργο κάποιου, τον 

επηρεάζει αρνητικά και έχει επιπτώσεις στην απόδοσή του.
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• Βαθμός ικανοποίησης των διευθυντών

Η τελευταία ομάδα ερωτήσεων είχε σκοπό να διερευνήσει τον 

βαθμό ικανοποίησης των υποκειμένων της έρευνας από τη δουλειά τους 

γενικά και από διάφορους άλλους παράγοντες ειδικότερα. Στον πίνακα 23 

και στο αντίστοιχο γράφημα παρουσιάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των 

διευθυντών συνολικά από τη δουλειά τους. Η εικόνα που προκύπτει είναι 

ότι οι μισοί περίπου διευθυντές (48%) αισθάνονται μέτρια ικανοποίηση 

από τη δουλειά τους, το 15% είναι λίγο ικανοποιημένοι απ’ αυτήν και το 

37% από τους διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα αισθάνονται 

μεγάλο βαθμό ικανοποίησης από τη δουλειά τους.

Πίνακας 23 Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται 

οι διευθυντές συνολικά από την δουλειά τους

V f%
Πολύ 10 37
Μέτρια 13 48
Λίγο 4 15
Σύνολο 27 100

Γράφημα 23 Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές συνολικά από την δουλειά τους
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Στους πίνακες 24α,24β,24γ,24δ και 24ε και στα γραφήματα που 

τους συνοδεύουν, απεικονίζεται ο βαθμός ικανοποίησης των διευθυντών 

από διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την επαγγελματική τους 

κατάσταση.

Πίνακας 24α Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται 

οι διευθυντές από τις αποδοχές τους

V ί%
Πολύ
Μέτρια 11 41
Λίγο 16 59
Σύνολο 27 100

Γράφημα 24α Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές από τις αποδοχές τους
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Πίνακας 24β Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται

οι διευθυντές από τις ώρες εργασίας τους

V f%
Πολύ 19 70
Μέτρια 7 26
Λίγο 1 4
Σύνολο 27 100

Γράφημα 24β Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές από τις ώρες εργασίας τους
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Πίνακας 24γ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται 

οι διευθυντές από τις συνθήκες εργασίας τους

V f%
Πολύ 10 37
Μέτρια 9 33
Λίγο 8 30
Σύνολο 27 100
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Γρόφημα 24γ Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι
διευθυντές από τις συνθήκες εργασίας τους
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Από τον πίνακα 24α γίνεται φανερή η δυσαρέσκεια όλων σχεδόν 

των διευθυντών για τις αποδοχές τους, ενώ στον πίνακα 24 β 

αποτυπώνεται η ικανοποίηση της πλειοψηφίας των διευθυντών για τις 

ώρες εργασίας τους. Μπορούμε να συμπεράνουμε, λοιπόν, ότι αν οι 

διευθυντές είχαν οικονομικά κίνητρα, θα είχαν τη διάθεση να 

ασχοληθούν περισσότερο χρόνο με τα θέματα του σχολείου τους.

Η αντίληψη που έχουν οι διευθυντές για τις συνθήκες εργασίας τους 

αποτυπώνεται στον πίνακα 24γ και στο αντίστοιχο γράφημα. 

Παρατηρούμε ότι οι εκτιμήσεις που κάνουν για τις συνθήκες εργασίας 

τους δεν οδηγούν σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Το ένα τρίτο περίπου 

εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση, σχεδόν το ένα τρίτο εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του και το ένα τρίτο έχει μια ενδιάμεση εκτίμηση για τις 

συνθήκες εργασίας τους.
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Πίνακας 24δ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται

οι διευθυντές από τις ευκαιρίες για επιμόρφωση

V f%
Πολύ 3 11
Μέτρια 11 41
Λίγο 13 48
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 24δ Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές από τις ευκαιρίες για επιμόρφωση
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Πίνακας 24ε Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται 

οι διευθυντές από τις ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη

V f%
Πολύ 1 4
Μέτρια 14 52
Λίγο 12 44
Σύνολο 27 100
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Γράφημα 24ε Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές από τις ευκαιρίες για επαγγελματική 

εξέλιξη

Στον πίνακα 245 είναι ολοφάνερη η δυσαρέσκεια των διευθυντών 

από τις ευκαιρίες που έχουν για επιμόρφωση. Πραγματικά, λείπει η 

ουσιαστική επιμόρφωση των διευθυντών για διοικητικά και παιδαγωγικά 

θέματα. Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας επιμόρφωσης τονίσθηκε και στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας αυτής. Στον πίνακα 24ε, τέλος, 

εμφανίζεται η αντίληψη των διευθυντών για τις ευκαιρίες που έχουν για 

επαγγελματική εξέλιξη. Σχεδόν όλοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις 

ευκαιρίες που έχουν για επαγγελματική εξέλιξη και αυτό σημαίνει ότι 

ίσως λείπουν τα κίνητρα για βελτίωση της απόδοσής τους.

Η εκτίμηση των διευθυντών που πήραν μέρος στην έρευνα για τα 

άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς) 

αποτυπώνεται στους πίνακες 25α, 25β, 25γ και 25δ και στα γραφήματα 

που τους συνοδεύουν.
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Πίνακας 25α Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι

διευθυντές από την διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου

τους

V f%
Πολύ 14 52
Μέτρια 13 48
Λίγο
Σύνολο 27 100

Γράφημα 25α Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές από την διδακτική ικανότητα των 

εκπαιδευτικών του σχολείου τους
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Από τον πίνακα 25α προκύπτει ότι οι μισοί διευθυντές είναι πολύ 

και οι μισοί αρκετά ικανοποιημένοι από την διδακτική ικανότητα των 

εκπαιδευτικών του σχολείου τους. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως συναδελφική αβρότητα εκ μέρους των 

διευθυντών, καθώς, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ο διευθυντής δεν 

έχει τη δυνατότητα να αποτιμήσει και να εκτιμήσει αντικειμενικά την 

διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου του.
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Πίνακας 25β Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι

διευθυντές από τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές του

σχολείου τους

V f%
Πολύ 11 41
Μέτρια 12 44
Λίγο 4 15
Σύνολο 27 100

Γράφημα 25β Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές από τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με 

τους μαθητές του σχολείου τους
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Σημαντικά είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 

25β, καθώς φαίνεται ότι οι περισσότεροι διευθυντές (85%) θεωρούν 

αρκετά ή πολύ ικανοποιητικές τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους 

μαθητές του σχολείου τους. Οι αρμονικές σχέσεις μεταξύ των μελοόν της 

σχολικής κοινότητας είναι καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή της 

λειτουργία.
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Πίνακας 25γ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι

διευθυντές από την σχολική επίδοση των μαθητών του σχολείου τους

V f%
Πολύ
Μέτρια 9 34
Λίγο 18 66
Σύνολο 27 100

Γρόφημα 25γ Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές από την σχολική επίδοση των μαθητών 

τους

Πολύ Μέτρια Λίγο

Η εικόνα που αναδύεται από τον πίνακα 25γ και το αντίστοιχο 

γράφημα πιστοποιεί ότι η σχολική επίδοση των μαθητών των ΤΕΕ δεν 

είναι καθόλου ικανοποιητική. Όσο δεν αναβαθμίζεται η τεχνική 

εκπαίδευση, δεν κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

αποφοίτων της και δεν παίρνει τη θέση που πρέπει μέσα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, οι μαθητές με καλή σχολική επίδοση θα αποφεύγουν να 

στραφούν προς αυτήν.
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Πίνακας 25δ Κατανομή σύμφωνα με το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι

διευθυντές από την στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο

V f%
Πολύ 1 4
Μέτρια 7 26
Λίγο 19 70
Σύνολο 27 100

Γράφημα 25δ Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι 
διευθυντές από την στάση των γονέων απέναντι στο 

σχολείο

Πολύ Μέτρια Λίγο

Ο πίνακας 255, τέλος, καταγράφει την εκτίμηση των διευθυντών για 

την στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο. Σχεδόν όλοι οι διευθυντές 

είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένοι και θεωρούν ότι οι γονείς 

στέκονται μακριά από το σχολείο. Είναι μια πρόκληση για τους 

διευθυντές να μετατρέψουν την αποστασιοποίηση αυτή των γονέων σε 

ενδιαφέρον και αγκάλιασμα του σχολείου.
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2.3 Διαπιστώσεις

Η παρουσίαση που προηγήθηκε, είχε ως επίκεντρο τις αντιλήψεις 

και τις εκτιμήσεις των ίδιων των διευθυντών για το έργο τους. Οι 

προδιαγραφές της θέσης τους και το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο 

οποίο εργάζονται, ήταν τα σημεία αναφοράς γύρω από τα οποία 

ανέπτυσσαν τις απόψεις τους. Οι κυριότερες διαπιστώσεις που 

προκύπτουν από τα επί μέρους ευρήματα της έρευνας είναι:

• Οι διευθυντές είναι στην πλειοψηφία τους άντρες και έχουν 

πολλά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν 

έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντές. Μία εξήγηση για το 

γεγονός αυτό είναι ότι τα τελευταία μόλις χρόνια άρχισε να εκδηλώνεται 

ενδιαφέρον από πολλούς εκπαιδευτικούς για διευθυντικές θέσεις, καθώς 

η πολιτεία θέσπισε διάφορα κίνητρα, κυρίως οικονομικά για τις θέσεις 

αυτές. Οι περισσότεροι δεν έχουν κάνει πρόσθετες σπουδές και οι μισοί 

περίπου δεν γνωρίζουν καλά καμία ξένη γλώσσα.

• Τα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι διευθυντές που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα (τα ΤΕΕ της Θεσσαλονίκης στην περίπτωσή μας) 

είναι σχολεία μεγάλα, με πολλούς καθηγητές και μαθητές, ελάχιστα 

έχουν βοηθητικό προσωπικό και τα περισσότερα συστεγάζονται με άλλα 

σχολεία. Αυτός είναι ένας παράγοντας που καθιστά δυσκολότερο το έργο 

των διευθυντών που απετέλεσαν το δείγμα της παρούσης έρευνας.

• Σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητες των διευθυντο')ν, η 

έρευνα έδειξε ότι η διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και τα 

οργανωτικά θέματα του σχολείου είναι αυτά για τα οποία καταναλιδνεται 

περισσότερος χρόνος από την πλευρά των διευθυντών. Ο ρόλος τους 

δηλαδή είναι περισσότερο γραφειοκρατικός και διαχειριστικός παρά 

παιδαγωγικός και καθοδηγητικός.

• Όσον αφορά στην συνεργασία των διευθυντών με όσους 

εμπλέκονται στην σχολική ζωή, αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι οι

109



περισσότεροι απαντούν πως είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από την 

συνεργασία τους με τον σύλλογο διδασκόντων και την μαθητική 

κοινότητα.

• Για τους παράγοντες που οι διευθυντές πιστεύουν ότι 

συμβάλλουν στην επιτυχία του έργου τους, σχεδόν όλοι θεωρούν 

καθοριστικό παράγοντα την κατάρτισή τους σε θέματα διοίκησης. 

Επιβεβαιώνεται έτσι η αντίληψη ότι πρέπει η πολιτεία να φροντίζει για 

την επιμόρφωση σε διοικητικά θέματα όσων πρόκειται να αναλάβουν 

διευθυντικές θέσεις.

• Σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης των διευθυντών από 

διάφορους παράγοντες, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδόν όλοι 

είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από τις αποδοχές τους, αλλά παράλληλα 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις 

ώρες εργασίας τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τη συνολική θεώρηση των επί μέρους ευρημάτων της έρευνας 

προκύπτουν ορισμένες γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα:

• Ο ρόλος του διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο είναι σύνθετος και 

πολύπλοκος. Από τις θεσμικές προδιαγραφές του ρόλου του απορρέει 

πλειάδα καθηκόντων που μπορούν να ενταχθούν σε δύο κύριες 

κατηγορίες:

α) καθήκοντα διοικητικά/διαχειριστικά, αυτά δηλαδή που αφορούν 

στην καλή λειτουργία του σχολείου και την αποτελεσματική 

επικοινωνία με την κεντρική διοίκηση και

β) καθήκοντα που αφορούν στην διαμόρφωση παιδαγωγικού 

κλίματος μέσω της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών 

σχέσεων.

• Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του 

σχολείου και μέσω αυτής για την ευόδωση των στόχων της εκπαίδευσης. 

Σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ελληνικό, ο 

διευθυντής έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και ελάχιστα περιθώρια 

λήψης ουσιαστικών αποφάσεων. Στην πράξη λειτουργεί ως αποδέκτης 

εγκυκλίων και διαταγών που ρυθμίζουν όλα τα κύρια θέματα του 

σχολείου. Υπάρχει πάντως η δυνατότητα μέσα στο πλαίσιο αυτό, να 

διευρύνει ο διευθυντής το πεδίο δράσης του και να κάνει τις σωστές 

επιλογές.

• Η πολιτεία πρέπει να συμπαρασταθεί ικανοποιητικά και 

αποτελεσματικά στον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατ’ αρχήν, 

πρέπει να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασίες αποδεκτές 

από τον κλάδο των εκπαιδευτικών για την επιλογή των διευθυντών. Το
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σύστημα επιλογής πρέπει να είναι αξιοκρατικό και διαχρονικό, να μην 

αλλάζει δηλαδή κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Επίσης, η 

συστηματική εκπαίδευση των διευθυντών, η προοπτική επαγγελματικής 

εξέλιξης, τα ισχυρά κίνητρα και η συνεχής υποστήριξή τους μπορούν να 

συμβάλουν στην αποτελεσματικότητά τους.

• Η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή και ο κατάλληλος εξοπλισμός 

των σχολικών μονάδων συμβάλλουν στην αναβάθμιση του έργου του 

διευθυντή, καθώς τον απαλλάσσουν από περιττές ασχολίες και του δίνουν 

την δυνατότητα να εφαρμόσει εκπαιδευτικές καινοτομίες και νέες 

μορφές και μεθόδους διδασκαλίας.

• Η διεύθυνση σχολείου δεν είναι αποκομμένη από το σύστημα 

διοίκησης της ελληνικής εκπαίδευσης ούτε και από τους άλλους 

συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει 

ένας ευρύτερος προγραμματισμός για την στελέχωση της εκπαίδευσης, σε 

συνδυασμό με μια πιο ευέλικτη και αποκεντρωμένη δομή διοίκησης. Η 

ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή σχολείου θα πρέπει να συνδέεται με 

την επαγγελματική αναβάθμιση του κλάδου των εκπαιδευτικών. Επίσης, 

πρέπει να ενισχυθεί σταδιακά η αυτονομία της σχολικής μονάδας και η 

ουσιαστική σύνδεσή της με την τοπική κοινότητα. Έτσι, κάθε διευθυντής 

θα μπορεί να επιτελεί το έργο του, αξιοποιώντας τις κεντρικές ρυθμίσεις 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Φύλο: άνδρας □ γυναίκα □

2. Ποια Σχολή /Τμήμα τελειώσατε;............................................................

3. Έχετε κάνει άλλες σπουδές; Ναι □ Όχι □

4. Αν ναι, ποιες;
- άλλο Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 

μεταπτυχιακές Σπουδές 
Διδακτορικό δίπλωμα.

5. Χρόνια υπηρεσίας:..................................................................................

6. Χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια:................................................

7. Χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια στο Σχολείο που υπηρετείτε
σήμερα:...................................................................................................

8. Ξένες γλώσσες που χρησιμοποιείτε πολύ καλά, γραπτά και προφορικά:
α)..........................................β)....................................... Τ )..................

9. Αριθμός μαθητών του Σχολείου:............................................................

10. Αριθμός Τμημάτων.................................................................................

11. Αριθμός καθηγητών: 
λιγότεροι από 10

- από 10 έως 19
- από 20 έως 29

30 ή περισσότεροι

12. Άλλο προσωπικό: 
γραμματέας 
επιστάτης

13. Το σχολείο λειτουργεί 
μόνο πρωί
μία βδομάδα πρωί, μία απόγευμα

14. Πόσα σχολεία λειτουργούν στο ίδιο κτίριο; ( αν συμβαίνει αυτό)



15. Πόσο ασχολείστε καθημερινά με κάθε μία από τις παρακάτω δραστηριότητες;

πολύ αρκετά λίγο ελάχιστα
- συνεργασίες 
με το διδακτικό 
προσωπικό
- θέματα που 
αφορούν τους 
μαθητές
- επαφές με 
τους γονείς
-διεκπεραίωση
διοικητικών
θεμάτων
- λειτουργικά 
θέματα του 
σχολείου
- οργανωτικά 
θέματα της 
Σχολικής ζωής

16. Πόσο καλά γνωρίζετε την Εκπαιδευτική Νομοθεσία γενικά; ( Μία απάντηση)
1. Δεν απαντώ /Δε γνωρίζω
2. Καθόλου
3. Λίγο
4. Καλά
5. Πολύ καλά

17. Πόσο καλά γνωρίζετε την Εκπαιδευτική Νομοθεσία που αναφέρεται ειδικά στη 
Σχολική Μονάδα; ( Μία απάντηση)
1 Δεν απαντώ /Δε γνωρίζω
2 Καθόλου
3 Λίγο
4 Καλά
6. Πολύ καλά

18. Ατομικά ή οικογενειακά προβλήματα των μαθητών σας φτάνουν σε σας:
- ναι, πολύ συχνά 

ναι, αρκετά συχνά
- ναι, κάποτε
- όχι
Αν ναι, πώς ενεργείτε συνήθως.:......................................................................

19. Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε έλλειψη ικανοποίησης ή ικανοποίηση συνολικά από τη 
δουλειά σας; πολύ

- αισθάνομαι έλλειψη ικανοποίησης ^μέτρια
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ή
λίγο

- αισθάνομαι ικανοποίηση
,πολύ
cpia
λίγο

20. Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε έλλειψη ικανοποίησης ή ικανοποίηση από τις 
παρακάτω όψεις της δουλειάς σας ; ( μία απάντηση για κάθε πρόταση που 
ακολουθεί)

Έλλειψη ικανοποίησης Ικανοποίηση
Πολύ Μέτρια Λίγο Πολύ Μέτρια Λίγο

-αποδοχές
-ώρες εργασίας
- συνθήκες 
εργασίας
- ευκαιρίες 
διευθυντή για 
επιμόρφωση
- ευκαιρίες του 
διευθυντή για 
επαγγελματική 
εξέλιξη

Αν δεν αισθάνεστε πολύ ικανοποιημένος/η σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, τι 
θα προτείνατε;......................................................................

21. Ποια είναι η γνώμη σας για τις αρμοδιότητες του διευθυντή της Σχολικής 
Μονάδας;

- θεωρώ ότι είναι αρκετές □
- θεωρώ ότι θα έπρεπε να διευρυνθούν □
Αν θεωρείτε ότι πρέπει να διευρυνθούν, τι ακριβώς θα προτείνατε;

22. Ποια είναι η γνώμη σας για τα περιθώρια αυτονομίας του διευθυντή της Σχολικής 
Μονάδας;

- θεωρώ ότι είναι αρκετά □
- θεωρώ ότι θα έπρεπε να διευρυνθούν □
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23. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το Σχολείο σας ανταποκρίνεται στους στόχους του;
/•λίγο

ανταποκρίνεται ^-μέτρια 
πολύ

24.Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε έλλειψη ικανοποίησης ή ικανοποίηση από τα 
παρακάτω: ( μία απάντηση για κάθε πρόταση που ακολουθεί)

Έλλειιμη ικανοποίησης Ικανοποίηστ
Πολύ Μέτρια Λίγο Πολύ Μέτρια Λίγο

- τη διδακτική 
ικανότητα των 
εκπαιδευτικών του 
σχολείου σας
-τις στάσεις τους 
απέναντι στην 
επιμόρφωση
- τις σχέσεις των 
εκπαιδευτικών με 
τους μαθητές
- τις στάσεις των 
μαθητών απέναντι 
στο σχολείο
- τη σχολική 
επίδοση των 
μαθητών
- την κοινωνική 
συμπεριφορά των 
μαθητών
-η στάση των 
γονέων απέναντι 
στο σχολείο

Αν αισθάνεστε σε κάποιο βαθμό έλλειψη ικανοποίησης για κάποιο από τα παραπάνω 
θέματα, τι θα προτείνατε;
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25. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το να πετύχει κανείς στο έργο του ως διευθυντής 
εξαρτάται από: ( απαντείστε χωριστά για κάθε πρόταση που ακολουθεί)

πολύ αρκετά λίγο ελάχιστα
- τον χαρακτήρα του/της
- την κατάρτισή του/της 
στην ειδικότητά του/της
- την κατάρτισή του/της 
σε θέματα παιδαγωγικής
- την κατάρτισή του/της 
σε θέματα διοίκησης
- το γενικό κλίμα του 
σχολείου
- τα περιθώρια που έχει να 
αναπτύξει πρωτοβουλίες
- την έκταση των 
αρμοδιοτήτων του/της
- τους διαθέσιμους πόρους

26. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είστε ή δεν είστε αποτελεσματικός /ή γενικά;

- δεν είμαι αποτελεσματικός-ή

ή

- είμαι αποτελεσματικός -ή
λίγο 

μέτρια 
πολύ

27. Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι:

πολύ αρκετά λίγο ελάχιστα
- έχετε εκπληρώσει τους στόχους σας 
ως διευθυντής /ντρια;
- έχετε επιτύχει στο διοικητικό σας 
έργο;
- έχετε επιτύχει στο παιδαγωγικό σας 
έργο;
- αναγνωρίζεται η προσφορά σας;
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28. Πόσο ικανοποιημένος/η νοιώθετε από τη συνεργασία σας με:

πολύ αρκετά λίγο ελάχιστα
- Τη μαθητική κοινότητα;
- Το Σύλλογο των 
διδασκόντων
- Το Σύλλογο Γονέων
- Την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

29. Πόσο ικανοποιημένος νοιώθετε από τη συνεργασία σας με:

πολύ αρκετά λίγο ελάχιστα
-Το Διευθυντή 
Εκπαίδευσης
- Τον Προϊστάμενο 
Γραφείου Εκπαίδευσης
- Τους Σχολικούς 
Συμβούλους

30. Αναφέρατε οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό και δεν έχει συμπεριληφθεί στις 
παραπάνω ερωτήσεις.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητέ-ή συνάδελφε,

Στο πλαίσιο ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος, εκπονο) τη 

διπλωματική μου εργασία με επιβλέποντα τον κ. Αδαμάντιο Παπασταμάτη, 

επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το αντικείμενό της είναι ο ρόλος του διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο. 

Για τον σκοπό αυτό συνέταξα το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο και 

αποφάσισα να απευθυνθώ στους διευθυντές των ΤΕΕ του Ν. Θεσσαλονίκης με 

σκοπό να συγκεντρωθούν συστηματικά στοιχεία για τον τρόπο που αυτοί 

αντιλαμβάνονται το ρόλο τους, τι στόχους έχουν, τι προβλήματα 

αντιμετωπίζουν και τι προτείνουν για τη βελτίωση της οργάνωσης των 

σχολείων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από σας θα βοηθήσει την 

ολοκλήρωση της εργασίας μου, αλλά, θέλω να πιστεύω, και την ανάδειξη του 

ιδιαίτερου ρόλου της ΤΕΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ευχαριστώ προκαταβολικά 

για την ανταπόκρισή σας

Παύλος Ματζιάρης 

Πολ. Μηχανικός 

Δ/ντής 4ου ΤΕΕ Ευόσμου

ΣΗΜ.: Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα ευρήματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για 

αυστηρά επιστημονικούς σκοπούς.
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