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Abstract: In this paper we attempt to define the work of the headmaster of an adult education 

institution, Second Chance Schools, during the expansion phase of the institution in Greece. 

Date was collected with focused interviews on a selected sample of 31 headmasters/-stresses 

and for their interpretation Gidden’s structuration was used. The conclusions of the survey 

highlighted the crucial, both for the success of the 'Second Chance Schools' Programme, and 

the configuration of the school unit’s identity, contribution of the headmaster-leader. 
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Πεξίιεςε: Σηελ εξγαζία απηή επηρεηξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην έξγν ηνπ δηεπζπληή ελφο 

θνξέα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΣΓΔ),  θαηά ηε θάζε 

επέθηαζεο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε επηιεγκέλν δείγκα 31 δηεπζπληψλ/-ηξηψλ θαη γηα ηελ εξκελεία 

ηνπο αμηνπνηήζεθε ε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο ηνπ Giddens. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη ε θνκβηθήο ζεκαζίαο, ηφζν γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο», φζν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή-εγέηε. 

Λέμεηο θιεηδηά: δηνίθεζε θνξέσλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εγεζία, Σρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο 

Δηζαγσγή 

Τα ΣΓΔ απνηεινχλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ κε πνιιά θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Αλάγλνπ, 2011, ζ. 76 θ.ε.). Σε κηα ρψξα ρσξίο κεγάιε παξάδνζε ζηε δηα βίνπ κάζεζε, φπσο 

ε Διιάδα (Karalis & Vergidis, 2004), κε ηελ επθαηξία πνπ πξνζέθεξε ε Δπξσπατθή Έλσζε 

έγηλαλ «…πξνζπάζεηεο λα γεθπξσζνχλ ε ―δεχηεξε επθαηξία‖ θαη ε ―εθπαίδεπζε ελειίθσλ‖ 

[…]» (European Commission, 2001, ζ.6).  Απνηεινχλ δνκή ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο 
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ελειίθσλ (Κφθθνο, 2005, ζ.45), παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα, φκσο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα 

κε ηε γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο αθελφο ζηνπο απνθνίηνπο ρνξεγείηαη 

απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, αθεηέξνπ ν δηεπζπληήο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (εθηφο ησλ 

σξνκηζζίσλ) είλαη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   

Κνκβηθφ ξφιν γηα ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ζεκαληηθά πεξηζψξηα παξέκβαζεο (Βεξγίδεο & Αζεκάθε-

Γεκαθνπνχινπ, 2008, ζ.80), έρεη ν δηεπζπληήο, αθνχ, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ  πιαίζην ησλ 

ΣΓΔ ην νπνίν ίζρπε θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (ζεκεηψλνπκε φηη ε Υ.Α. 

2373/2003 έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ Υ.Α. 5953/23-06-2014, ζηελ νπνία έρνπλ 

δηαηεξεζεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ δηεπζπληή ΣΓΔ, αιιά ππάξρνπλ θαη 

θάπνηεο πξνζζήθεο ), νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζδηνξηδφηαλ σο εμήο: 

«Τν ΣΓΔ δηνηθείηαη απφ ην δηεπζπληή θαη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ΣΓΔ: 

α) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΙΓΔΚΔ, γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. 

β) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

γ) Δίλαη ππεχζπλνο ζε δεηήκαηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΓΔ 

δ) Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. 

ε) Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή εθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ ζε δεκφζηεο ζπλαληήζεηο. 

ζη) Απνζηέιιεη ζην ΙΓΔΚΔ φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ (εγγξαθέο, θνίηεζε, δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θ.ιπ.). 

δ) Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ δηεπζπληή αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

αξραηφηεξν εθπαηδεπηηθφ ηνπ ΣΓΔ» (Υ.Α. 2373/2003, άξζξν 4.1.). 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ πεξηνξίδεη ην δηεπζπληή ΣΓΔ ζε έλα 

γξαθεηνθξαηηθφ ξφιν, αιιά ηνπ αλαζέηεη θαη εγεηηθά θαζήθνληα, θαζηζηψληαο ηνλ ππεχζπλν 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Πξνζζέηνπκε φηη 

ν δηεπζπληήο είλαη ζεζκηθά ππεχζπλνο γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αξρέο ησλ ΣΓΔ, 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο (Αλάγλνπ, 2011, 

ζ. 23-24). 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Fleming & Caffarella «ε εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ απνηειεί κηα αζαθή έλλνηα» (2016, ζ.119). Απηφ, φπσο ζεκεηψλνπλ νη Grover & 

Miller (2016), απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηνπο δηεπζπληέο, νη νπνίνη ζπρλά αλαιακβάλνπλ 

εγεηηθέο ζέζεηο ζε κνλάδεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνληαο πξνυπεξεζία ζε νξγαληζκνχο πνπ 
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παξνπζηάδνπλ κηθξή ή αθφκε θαη  κεδεληθή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

Σηελ εξγαζία καο ζα επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε απηφ ην πνιπζχλζεην έξγν ηνπ 

δηεπζπληή ΣΓΔ, μεθηλψληαο απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλάο καο,  ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί. 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

Ο Giddens, ζέινληαο λα απνκαθξπλζεί απφ ηε ζπκβαηηθή ζεψξεζε ηνπ ξφινπ, ε 

νπνία παξαπέκπεη θαη’ απηφλ ζε κηα δπτζηηθή αληίιεςε, δειψλεη (1984, ζ. 84) φηη, αλ θαη  

δελ απνξξίπηεη εληειψο ηελ έλλνηα ηνπ ξφινπ, ζεσξεί πην ζεκαληηθέο απηέο ηεο ηαπηόηεηαο 

(identity), θνηλσληθήο ζέζεο (position) θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπνζέηεζεο (positioning). 

Δηδηθφηεξα, ζηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο, νη δχν πξψηεο έλλνηεο ζπλδένληαη ζηελά: ε 

θνηλσληθή ηαπηόηεηα απνηειεί ην εχξνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ (φζν θαη 

ζπγθερπκέλα θαη λα πξνδηαγξάθνληαη απηά) πνπ έρεη ν θνξέαο δξάζεο ν νπνίνο έρεη 

ελαξκνληζηεί κε απηήλ ηελ ηαπηφηεηα. Η θνηλσληθή ζέζε απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε κηαο 

νξηζκέλεο ηαπηφηεηαο κέζα ζε έλα δίθηπν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηξφπν πνπ ζπλεπάγεηαη 

θαλνληζηηθέο θπξψζεηο. 

Ταπηφρξνλα, ζηελ θνηλσληθή ζέζε νξίδνληαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ ν 

θνξέαο δξάζεο-θάηνρνο απηήο ηεο ζέζεο-κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ή λα εθηειέζεη, κε ηα 

δηθαηψκαηα απηά λα απνηεινχλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξόινπ: ζηελ πεξίπησζή καο, νη 

αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΣΓΔ θαη πνπ 

κπνξεί ν δηεπζπληήο λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα εθηειέζεη, απνηεινχλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ 

ηνπ. 

Η ηνπνζέηεζε (Giddens, φ.π., ζ.89) δίλεη  ζηε ζέζε ηε ρσξνρξνληθή δηάζηαζε ζε πην 

εκθαληηθή πξννπηηθή,  κε άιια ιφγηα ζηελ έξεπλά καο αθνξά ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ 

νη δηεπζπληέο ΣΓΔ κε ηνπο  άιινπο εκπιεθφκελνπο. 

Οη θνηλσληθέο ζέζεηο, νξίδεη ζπκπιεξσκαηηθά ν Giddens, απνηεινχλ 

«...ζπγθεθξηκέλεο δηαηνκέο ζεκαζηνιφγεζεο, θπξηαξρίαο θαη λνκηκνπνίεζεο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ θνξέσλ δξάζεο» (1984, ζ. 83). Ωο εθ ηνχηνπ,  ε πεξηγξαθή ηνπ 

ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ ΣΓΔ, νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο- πνπ απηνί έρνπλ σο 

θάηνρνη απηήο ηεο ζέζεο- ηα νπνία κπνξνχλ νη δηεπζπληέο λα ελεξγνπνηήζνπλ αληιψληαο απφ  

ηνπο πφξνπο θαη ηνπο θαλφλεο (ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΣΓΔ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θ.ιπ.), σο κέζν γηα ηηο  θνηλσληθέο ηνπο πξαθηηθέο (ηε δξάζε ηνπο, 

δειαδή, σο δηεπζπληέο). Παξάιιεια, νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο απηά ηνπο 

λνκηκνπνηνχλ σο δηεπζπληέο, κέζα ζην ζχζηεκα ησλ ΣΓΔ.  

Τέινο, ππνζηεξίδεηαη φηη νη θνηλσληθέο ζέζεηο είλαη «ζέζεηο εμνπζίαο», κε ηελ έλλνηα 

φηη είλαη ελζσκαησκέλεο κέζα ζε αλαπαξαγφκελεο ζρέζεηο απηνλνκίαο θαη εμάξηεζεο 

(Giddens, 1990, ζ.118-119). Σηελ πεξίπησζή καο, ν δηεπζπληήο ΣΓΔ είλαη θνξέαο εμνπζίαο, 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο» 

Τφκνο 5, Τεχρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Σειίδα 61 απφ 160 

ηφζν σο ππνθείκελν (ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο), φζν θαη σο αληηθείκελν (ζε ζρέζε κε 

ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ ΣΓΔ), ζε κηα ζρέζε απηνλνκίαο, αιιά θαη 

εμάξηεζεο. 

Απηφ πνπ ηνλίδεη ν Giddens είλαη φηη «…ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα δελ ζπλίζηαληαη από 

ξόινπο, αιιά από (αλαπαξαγόκελεο) πξαθηηθέο» (1990, ζ. 117, ε έκθαζε ζην πξσηφηππν).  

Καζψο ζεσξείηαη φηη νη πξαθηηθέο θαη φρη νη ξφινη είλαη ηα ζεκεία άξζξσζεο 

(δηακέζνπ ηεο δπαδηθφηεηαο ηεο δνκήο) κεηαμχ θνξέσλ δξάζεο θαη δνκψλ, νη θνηλσληθέο 

ζέζεηο ζπληζηνχλ δέζκεο πξαθηηθψλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ φζνπο 

θαηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Οη θνηλσληθέο ζέζεηο κεηαθέξνπλ καδί ηνπο, δειαδή,  ηελ 

πξνζδνθία (ε νπνία, ζεκεηψλνπκε, κπνξεί λα εθπιεξσζεί ή κπνξεί λα κελ εθπιεξσζεί)-

κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ξφισλ- φηη νη θνξείο δξάζεο ζα αληιήζνπλ απφ θαλφλεο θαη πφξνπο, 

ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο δειαδή ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, ηηο νπνίεο θαη ζα αλαπαξάμνπλ κε 

ηελ θνηλσληθή ηνπο πξαθηηθή (Shilling, 2003, ζ.80). Αλαδεηθλχεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ «ξφινπ». 

Σηελ πεξίπησζή καο, ε θνηλσληθή ζέζε ησλ δηεπζπληψλ ΣΓΔ κεηαθέξεη ηελ 

πξνζδνθία –κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ξφινπ ηνπο-φηη απηνί, αληιψληαο απφ ηνπο πφξνπο θαη 

ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΣΓΔ, ζα αλαπαξάμνπλ κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο πξαθηηθέο 

ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο (ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ησλ ΣΓΔ). Η πξνζδνθία απηή 

ελδέρεηαη λα εθπιεξσζεί ή λα κελ εθπιεξσζεί, θαζψο νη δηεπζπληέο κπνξεί κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δηεπζχλνπλ ην ζρνιείν ηνπο λα αλαπαξάμνπλ ή λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ησλ ΣΓΔ. 

Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο. 

2. Μεζνδνινγία 

Σηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο έξεπλαο.   

2.1. Δξεπλεηηθό εξώηεκα 

Τν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα ήηαλ: Πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ 

δηεπζπληή ΣΓΔ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο; 

2.2. Πιεζπζκόο- δείγκα ηεο έξεπλαο 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο  έξεπλαο έγηλε ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007, πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Διιάδα 48 ΣΓΔ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 ζε ζσθξνληζηηθά 

θαηαζηήκαηα. Λφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο έξεπλάο καο, ην δείγκα ήηαλ επηιεγκέλν. Αξρηθά 

εμαηξέζακε ηα sui generis ΣΓΔ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Καηφπηλ, 

θάλακε ηελ εμήο παξαδνρή: δεδνκέλσλ ησλ θαηλνηνκηθψλ -ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζρνιεία 
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ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο-ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΣΓΔ,  ν πξψηνο θαη ν δεχηεξνο 

ρξφλνο ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί ζηελ νπζία πεξίνδν 

πξνζαξκνγήο γηα φια ηα κέιε ηεο. Οη δηεπζπληέο ηνπο πξνζπαζνχλ αθφκε λα εγθιηκαηηζηνχλ 

ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ νξγαλσηηθά ζέκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, 

εμαηξέζακε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ΣΓΔ απηψλ. Τειηθά, δειαδή,  ην επηιεγκέλν δείγκα καο 

απνηεινχληαλ απφ 31 δηεπζπληέο ΣΓΔ ηα νπνία δηέλπαλ ηνλ ηξίην ηνπιάρηζηνλ ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

2.3. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ΣΓΔ θαζνξίδνληαλ απφ ηελ Υ.Α. 2373/2003. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

πεξηνξίδνληαη ζην ρσξνρξνληθφ πιαίζην πινπνίεζήο ηεο. Ωζηφζν, νξηζκέλα απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα έρνπλ έλα επξχηεξν ελδηαθέξνλ.    

2.4. Η ζπλέληεπμε 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ επηιέρηεθε  ε εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία 

«…εζηηάδεηαη ζηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ πνπ εθηίζεληαη ζηε εθ ησλ πξνηέξσλ 

αλαιπκέλε θαηάζηαζε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαθξηβσζνχλ νη δηθνί ηνπο νξηζκνί ηεο 

θαηάζηαζεο» (Merton, Fiske & Kendall,  1990, ζ. 3, νη ππνγξακκίζεηο ζην πξσηφηππν). 

2.5. Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Ωο κνλάδα θαηαγξαθήο επηιέμακε ην ζέκα (Holsti, 1969, ζ.116). Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεξήζεθαλ ηα θξηηήξηα ηεο θαηαιιειφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, 

εμαληιεηηθφηεηαο θαη  ακνηβαίνπ απνθιεηζκνχ (Βάκβνπθαο,  1991, ζζ. 274 -276). Μνλάδα 

κέηξεζεο ήηαλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ θαη ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ ηεο νκάδαο ησλ νπνίσλ ε γισζζηθή παξαγσγή αλαιχζεθε (Βάκβνπθαο, φ.π., ζ. 273). 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

3. Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 

Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ησλ 

δηεπζπληψλ ΣΓΔ, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο» 

Τφκνο 5, Τεχρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Σειίδα 63 απφ 160 

Πίλαθαο 1. Αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληα δηεπζπληώλ ΓΔ 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

1. Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία ζρνιείνπ 58 26 

2. Θέκαηα εθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ 
35 21 

3. Θέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ 33 21 

4. ύλδεζε κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία-πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ- 

ζπλεξγαζίεο 
33 17 

5. Τιηθνί πόξνη-ππνδνκέο 24 9 

6.Θέκαηα  πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 15 10 

7. Πξνώζεζε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θνξέα 

 

1 1 

Ν=31. εκεηώλεηαη όηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζόηεξεο από κία 

θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο (26/31), θαη 

κάιηζηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο (58), πξνθξίλνπλ  ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σηε δεχηεξε ζέζε είλαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΣΓΔ (21/31 δηεπζπληέο, κε 35 αλαθνξέο), ελψ ζηελ ηξίηε  

βξίζθνληαη ηα ζέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ, ηα νπνία ηα αλαθέξνπλ επίζεο 21 δηεπζπληέο (κε 33 

αλαθνξέο). Αθνινπζνχλ ε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη νη 

ζπλεξγαζίεο (17 δηεπζπληέο, κε 33 αλαθνξέο) θαη ηα ζέκαηα πιηθψλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ (24 

αλαθνξέο απφ 9 δηεπζπληέο). Έπνληαη νη αλαθνξέο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ (15 αλαθνξέο απφ 10 δηεπζπληέο). Τέινο, ππάξρεη κία αλαθνξά γηα πξνψζεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. 

Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα αλά θαηεγνξία. Η θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 1εο 

(«Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία ζρνιείνπ») δίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 
Πίλαθαο 2. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία ζρνιείνπ» 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

1. Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία ζρνιείνπ 58 26 

1.1.Δχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ(πξφιεςε θαη 
επίιπζε πξνβιεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεσλ) 

19 15 

1.2.Γηνηθεηηθφ έξγν (γεληθά) 10 10 

1.3.Οξγάλσζε/ζπληνληζκφο 9 9 

1.4.Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο 6 6 
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1.5. ―Τα πάληα‖ 5 5 

1.6.Τήξεζε αξρείνπ- βηβιίσλ, γξαθεηνθξαηηθέο 
εξγαζίεο 

4 4 

1.7.Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 3 3 

1.8.Πξνεδξία ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ 
1 1 

1.9.Δθαξκνγή θαλνληζκνχ 1 1 

Ν=31. εκεηώλεηαη όηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζόηεξεο από κία 

θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2: 

i) Σηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (πξφιεςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

δηαρείξηζε θξίζεσλ) αλαθέξζεθαλ νη κηζνί δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο (15/31), ζε 19 

αλαθνξέο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε αλαθνξά ελφο δηεπζπληή: «Τα θαζήθνληα θαη νη 

αξκνδηόηεηεο είλαη μεθαζαξηζκέλα από ηνλ θαλνληζκό. Είκαη ππεύζπλνο γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ» (Γ6).  

Σχκθσλα κε ηελ επφκελε αλαθνξά, ν δηεπζπληήο έρεη σο θχξην έξγν ηε δξάζε πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ: «Όηαλ έρεηο γεληθή εηθόλα θαη 

θαζεκεξηλή εηθόλα από ην ζρνιείν, κπνξείο λα πξνιάβεηο θαη θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα 

πάλε λα δεκηνπξγεζνύλ. Δειαδή, απηόο λνκίδσ όηη πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή, λα 

πξνιακβάλεηο, λα μέξεηο.» (Γ1). 

Αλ, παξφια απηά, δεκηνπξγεζνχλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν, έξγν ηνπ 

δηεπζπληή είλαη: «λα δίλεη ιύζεηο» (Γ19). 

Όπσο, άιισζηε, ππνγξακκίδεη έλαο πνιχ έκπεηξνο δηεπζπληήο ΣΓΔ, ζε έλα ζρνιείν 

είλαη αλακελφκελν φηη ζα πξνθχςνπλ θαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, νπφηε έξγν ηνπ ζεσξεί 

θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ: «Καη λα δηαρεηξηζηώ θξίζεηο, πνπ νύησο ή άιισο ζα 

δεκηνπξγεζνύλ, έηζη; Από ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε πάλσ από δύν άηνκα ζα πξνθύςεη κηα θξίζε 

θάπνηα ζηηγκή.» (Γ23). 

 ii) Τν 1/3 ησλ δηεπζπληψλ (10/31, ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο) αλαθέξνπλ ηελ άζθεζε 

δηνηθεηηθνχ έξγνπ γεληθά, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αθφινπζε αλαθνξά: «Τηο δηνηθεηηθέο 

αξκνδηόηεηεο όιεο πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία ελόο ζρνιείνπ» (Γ8).   

iii) Σε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ αλαθέξζεθαλ 9 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο 

αλαθνξέο):  

Έλαο δηεπζπληήο ππνζηεξίδεη ζρεηηθά: «Καη’ αξρήλ λα αλαθέξσ όηη ν ξόινο ηνπ 

δηεπζπληή ΣΔΕ, από ηελ ηξηεηή εκπεηξία πνπ έρσ, είλαη πνιύπιεπξνο θαη είλαη ζύλζεηνο. Έρεη 

λα θάλεη, δειαδή, κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ» (Γ19). 

Σηελ πνιχ γιαθπξή αλαθνξά πνπ αθνινπζεί, ν δηεπζπληήο ΣΓΔ παξνκνηάδεηαη κε 

έλαλ δηεπζπληή νξρήζηξαο: «Ναη, ν δηεπζπληήο πξέπεη […] λα εμηζνξξνπεί ηα πάληα, […], λα 
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ελνξρεζηξώλεη κηα νξρήζηξα αιινπξόζαιιε, γηα λα κελ αθνύγνληαη θάιηζα θαη παξαθσλίεο 

θαη είλαη θάηη ην ςπρνθζόξν πξαγκαηηθά.» (Γ20). 

iv) Τε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο αλαθέξνπλ 6 δηεπζπληέο (κε ηζάξηζκεο 

αλαθνξέο).  Όπσο δηεπθξηλίδεη έλαο δηεπζπληήο: «Τν θιίκα είλαη ην πην ζεκαληηθό. Είλαη πάξα 

πνιύ ζεκαληηθό θαη νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπόκελνη λα ζέινπλ λα έξρνληαη ζρνιείν. […]. 

Ννκίδσ όηη ζε όια ηα ζρνιεία, όρη κόλν ζηα ΣΔΕ, είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη έλα θαιό θιίκα. 

Καη λα ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία θαη όηαλ παξνπζηάδεηαη κηα δνπιεηά, λα ζέινπλ όινη λα 

βνεζήζνπλ λα γίλεη ε δνπιεηά.» (Γ12). 

Η χπαξμε, δειαδή, θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο ηνπ έξγνπ ηνπ δηεπζπληή: εμαζθαιίδεη ηελ «αηκφζθαηξα» εθείλε πνπ επηηξέπεη 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ 

παξαγσγή έξγνπ ζε κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα. 

Όπσο άιισζηε έρεη επηζεκαλζεί ζρεηηθά: «Αλακθίβνια ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, 

σο κηα εγεηηθή θπζηνγλσκία ζηε ζρνιηθή κνλάδα, απνηειεί ην θιεηδί επηηπρίαο ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην νπνίν ζα πξνάγνληαη νη αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο θαη ζα δηαηεξείηαη ε ζπλνρή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ καζεηψλ σο ζπλεξγαδφκελεο 

νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ» (Παζηαξδήο, 2004, ζ.171). 

v) Όηη ν δηεπζπληήο ΣΓΔ θάλεη ―ηα πάληα‖ ππνζηεξίδνπλ 5 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο 

αλαθνξέο). Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε αλαθνξά: «Κάλσ ηα πάληα!... Δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα ππάξρεη δνπιεηά θαη λα κελ ηελ θάλσ, από ηνλ λνκάξρε, ηνλ δήκαξρν, ηνλ 

βνπιεπηή, κέρξη θαη λα θαζαξίζσ θαη ηηο ηνπαιέηεο, αλ δελ ππάξρεη ζηελ αξρή θαζαξίζηξηα.» 

(Γ 28). 

Η αίζζεζε, δειαδή, πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο δηεπζπληήο είλαη φηη αζρνιείηαη κε φ,ηη 

ρξεηαζηεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ: απφ ην λα θάλεη κία ζεκαληηθή επαθή κε 

απηνδηνηθεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

κέρξη λα θαζαξίζεη ηνπαιέηεο, αλ δελ έρεη γίλεη ε ζχκβαζε κε ηελ θαζαξίζηξηα. 

vi) Οη γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο, φπσο ε ηήξεζε αξρείνπ θαη βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ 

(Υ.Α. 2373/2003, άξζξν 4.1.ζη), αλαθέξνληαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο): 

Σχκθσλα κε κία αλαθνξά, ν δηεπζπληήο «Πξέπεη λα ηεξεί ηα βηβιία πνπ ρξεηάδνληαη κέζα ζην 

ζρνιείν» (Γ18), ελψ ζχκθσλα κε κία άιιε ν δηεπζπληήο έρεη εθηφο απφ ηελ επζχλε γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ, θαη απηή ηεο αιιεινγξαθίαο: «έρσ ηελ επζύλε, αο πνύκε, γηα ηελ 

αιιεινγξαθία, ηελ νξγάλσζε ηνπ αξρείνπ» (Γ27). 

vii) Η γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε αλαθέξεηαη απφ 3 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο 

αλαθνξέο). Γηαθνξνπνηήζακε ηελ ππνθαηεγνξία απηή απφ ηελ πξνεγνχκελε 

(«γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο»), δηφηη δελ πξνβιέπεηαη ν δηεπζπληήο λα αζθεί γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, δεδνκέλνπ φηη ζηα ΣΓΔ ππάξρεη ζέζε γξακκαηέα (Υ.Α. 2373/2003, άξζξν 14). 

Σχκθσλα κε κία αλαθνξά: «Τώξα, ζηηο αξκνδηόηεηεο ζίγνπξα είλαη ε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε» (Γ2).  
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viii) Μία αλαθνξά έγηλε γηα πξνεδξία ηνπ δηεπζπληή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ: «Αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληα είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνεδξεύσ ζηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ» (Γ5). Πξφθεηηαη γηα ζρεηηθή 

ζεζκηθή πξφβιεςε (Υ.Α., 2373/2003, άξζξν4.1.δ). 

ix) Έλαο δηεπζπληήο ππνζηεξίδεη φηη ην πξσηαξρηθή ηνπ αξκνδηφηεηα θαη θαζήθνλ 

είλαη ε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ: «Πξώηα από όια, έρνπκε έλαλ θαλνληζκό. Πξέπεη λα 

εθαξκόδσ απηόλ ηνλ θαλνληζκό.» (Γ31). 

Σηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα ηεο 2
εο

 θαηεγνξίαο («ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ»). 

 
Πίλαθαο 3. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Θέκαηα εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ» 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

2. Θέκαηα εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 35 21 

2.1.Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 12 9 

2.2.Δκςχρσζε εθπαηδεπηηθψλ 6 5 

2.3.Σηειέρσζε ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθνχο 4 4 

2.4.Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 3 3 

2.5.Παξνρή νξάκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 3 3 

2.6.Δλζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιίαο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ 

2 2 

2.7.Δπηθνηλσλία/ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο 2 2 

2.8.Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ 2 2 

2.9.Γεκηνπξγία νκάδαο 1 1 

Ν=31. εκεηώλεηαη όηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζόηεξεο από κία 

θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο 

   

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 3: 

i)  Σηελ αθφινπζε αλαθνξά ηνλίδεηαη εκθαληηθά φηη είλαη απαξαίηεην ν δηεπζπληήο λα 

επηκνξθψζεη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, δηφηη 

πξνέξρνληαη απφ ηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο («ηππηθά ζρνιεία») 

θαη δε ζα κπνξέζνπλ δηαθνξεηηθά λα πξνζθέξνπλ ζην ΣΓΔ: «Χσξίο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

επηκόξθσζε, επαλαιακβάλσ, από ηνπο δηεπζπληέο δελ κπνξνύλ νη θαζεγεηέο πνπ πξνέξρνληαη 

από ηα ηππηθά ζρνιεία δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ απηά ηα νπνία πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Άξα, ε επηκόξθσζε είλαη απαξαίηεηε θαη βαζηθή ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ.» (Γ19). 

Μία άιιε δηεπζχληξηα αλαθέξεη: «Με ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ν θάζε 

δηεπζπληήο, βέβαηα εμαξηάηαη, απηό είλαη δειαδή ζε θάζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθό θαη ζε 
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δηαθνξεηηθνύο ηνκείο θαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε κπνξεί λα 

βνεζήζεη θάζε δηεπζπληήο, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ηηο απόςεηο ηνπ θαη ηηο γλώζεηο 

ηνπ. Ννκίδσ όηη είλαη πνιύ βαζηθόο απηόο ν ξόινο, ν επηκνξθσηηθόο. Ο δηεπζπληήο δίλεη ην 

ζηίγκα ηνπ θαη θαζνδεγεί, αθόκε θαη ηνπο εηδηθνύο  ζα έιεγα.» (Γ27). 

Καη ε ζπγθεθξηκέλε δηεπζχληξηα δίλεη πξσηαξρηθή, έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηεο, ζέζε θαη ζεκαζία ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε άπνςή ηεο φηη, κε ηελ επηκνξθσηηθή ηνπ δξάζε, ν δηεπζπληήο «δίλεη 

ην ζηίγκα ηνπ» ζην ζρνιείν: φπσο ππνζηεξίδεη, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηηο 

γλψζεηο ηνπ, ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηηο απφςεηο ηνπ, δηακνξθψλεη ηελ «ηαπηφηεηα» ηνπ 

ζρνιείνπ. Γηαθξίλεηαη θαη ζε απηή ηελ άπνςε ηφζν ε θαίξηα ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηε 

δηακφξθσζε ηεο «ηαπηφηεηαο» ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ην πνηνο 

ζα είλαη ν δηεπζπληήο πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

ii)   Η εκςχρσζε θαη ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη σο αξκνδηφηεηα θαη 

θαζήθνλ απφ 5 δηεπζπληέο (ζε 6 αλαθνξέο). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ν δηεπζπληήο 

«Πξέπεη λα ελζαξξύλεη, επίζεο, θαη ηνπο εθπαηδεπηέο. Γηαηί είλαη δύζθνιν ην έξγν ηνπο θαη 

πξέπεη λα είλαη ζην πιεπξό ηνπο.» (Γ18). 

iii) Η ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε 

ηζάξηζκεο αλαθνξέο).  

Σην αθφινπζν παξάζεκα δηεπθξηλίδεηαη φηη ν δηεπζπληήο ζπκκεηέρεη ζε επηηξνπέο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ην ζρνιείν ηνπ, νπφηε ν δηεπζπληήο νθείιεη λα έρεη γλψζεηο θαη 

εκπεηξία ζηελ αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηνπο 

θαηάιιεινπο γηα ην ζρνιείν ηνπ: «όζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Αλ δελ ηνπο βξεη λα είλαη 

ήδε ζην ζρνιείν ν δηεπζπληήο όηαλ αλαιάβεη θαη πξέπεη λα βξεη θαηλνύξηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

νξίδνληαη από ην ΘΔΕΚΕ επηηξνπέο επηινγήο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν δηεπζπληήο. [...]. Άξα θαη 

εθεί πέξα πξέπεη λα έρεηο θάπνηεο γλώζεηο, είηε πξνεγνύκελσλ επηηξνπώλ, είηε θάηη 

παξαπιήζην, γηα λα κπνξείο λα αμηνινγήζεηο.» (Γ15). 

iv)Η πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή γηα ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη απφ 

3 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο). 

Μία δηεπζχληξηα πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηε δηακφξθσζε 

ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ εξγαζίαο, έηζη ψζηε θαη απηνί λα απνδίδνπλ θαιχηεξα, αιιά θαη ην 

ζρνιείν λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ:«… λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηθαλνπνηεκέλνη από ην 

ρώξν εξγαζίαο ηνπο, γηαηί έηζη λνκίδσ όηη απνδίδνπλ θαιύηεξα θαη θεξδίδεη ην ζρνιείν θαη νη 

εθπαηδεπόκελνη θαη εγώ πξνζσπηθά. Καη απηή ήηαλ ε πξνζπάζεηά κνπ.» (Γ27). 

v) Η παξνρή νξάκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη απφ 3 δηεπζπληέο (ζε 

ηζάξηζκεο αλαθνξέο). 

Μία πνιχ έκπεηξε δηεπζχληξηα ππνγξακκίδεη φηη ν δηεπζπληήο φρη κφλν εκπλέεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά είλαη «ε ςπρή ηεο δξάζεο» ηνπο: «Σε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
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ηώξα, πηζηεύσ όηη ν δηεπζπληήο είλαη ζα έιεγα ε ςπρή ηεο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, είλαη 

απηόο ν νπνίνο ζα εκπλεύζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο» (Γ9).  

Η παξνρή νξάκαηνο είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηεπζπληή- εγέηε (Bush and 

Glover, 2003, ζ.8). 

vi) Η ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη απφ 2 

δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο): «θαη θαζνδεγώληαο ελεξγεηηθά ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ δηακόξθσζε πξνηάζεσλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ 

ην ζρνιείν έλα βήκα παξαπέξα» (Γ9). Οη εθπαηδεπηηθνί, δειαδή, δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηε 

δηεπζχληξηα σο παζεηηθνί απνδέθηεο εληνιψλ, αιιά σο ζπλεξγάηεο θαη ζπλδηακνξθσηέο. 

vii) Η επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη απφ 2 

δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο).  

Σχκθσλα κε κία αλαθνξά, ν δηεπζπληήο νθείιεη λα αλαπηχζζεη θαιή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: « ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή […] έρεη λα θάλεη […]κε ηελ θαιή ζπλεξγαζία 

[…]κε ηνπο ζπλαδέιθνπο» (Γ19). 

viii) Σηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ αλαθέξνληαη 2 δηεπζπληέο (ζε 

ηζάξηζκεο αλαθνξέο). Μία δηεπζχληξηα ππνζηεξίδεη: «αιιά λνκίδσ όηη ν θαζέλαο έρεη λα 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ην ζρνιείν θαη είλαη ζην δηθό κνπ ρέξη λα κπνξέζσ λα 

αλαθαιύςσ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ θαζελόο, λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ ππέξ ηνπ ζρνιείνπ» (Γ27). 

ix) Η δεκηνπξγία νκάδαο αλαθέξεηαη απφ κία δηεπζχληξηα: «Κάπνηνη από ηνπο 

αλζξώπνπο ήξζαλ ρσξίο λα ην μέξνπλ. Καη […]ρξεηαδόηαλ κηα πνιύ ζνβαξή δνπιεηά γηα λα 

κπνξέζεη απηό λα γίλεη νκάδα θαη γηα λα …,γηαηί πξαγκαηηθά ζηελ νκάδα ζα ζπδεηήζνπκε θαη 

ηα πξνζσπηθά, ζα ππάξρνπλ θαη αληηδηθίεο, ζα ζπκθσλήζνπκε θαη ζα δηαθσλήζνπκε, γηαηί θαη 

νη δηαθσλίεο είλαη κέζα ζην πξόγξακκα, αιιά ζα πξέπεη λα βγάινπκε απνηέιεζκα, όκσο, όζνλ 

αθνξά ην ζρνιεηό. Γηαηί κπνξεί λα έρνπκε κηα δηαθσλία πξνζσπηθή, αιιά απηό δελ ζα ην 

θνπβαιήζνπκε κέζα ζηελ νκάδα. Απηό πξέπεη λα μέξεηο πνιύ θαιά πώο ζα ην ρεηξηζηείο.» 

(Γ26). 

Βαζηθή παξάκεηξνο ζε κία εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα ελήιηθεο, 

είλαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Η ζπγθεθξηκέλε δηεπζχληξηα ην γλσξίδεη απηφ θαη απφ ηηο 

ζπνπδέο ηεο θαη ην ζεσξεί σο κία ζεκαληηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ ηεο.  

Σηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηελ 3
ε
 θαηεγνξία («Θέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ»). 

 
Πίλαθαο 4. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Θέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ» 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

3. Θέκαηα εθπαηδεπνκέλσλ 33 21 

3.1.Δμεχξεζε εθπαηδεπνκέλσλ 12 12 

3.2.Δπαθή κε εθπαηδεπφκελνπο 7 7 
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3.3.Μέξηκλα (γεληθά) γηα εθπαηδεπφκελνπο  4 4 

3.4.Δκςχρσζε θαη ζηήξημε  εθπαηδεπνκέλσλ  4 4 

3.5.Ιθαλνπνίεζε εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
2 2 

3.6.Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζρνιείν 
1 1 

3.7.Παξαθνινχζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο 

θαζεκεξηλήο παξνπζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
1 1 

3.8.Υπνδνρή θαη εγθιηκαηηζκφο ησλ πξσηνεηψλ 
εθπαηδεπνκέλσλ 

1 1 

3.9. Πξφζσπν αλαθνξάο γηα ηεο εθπαηδεπφκελνπο 1 1 

Ν=31. εκεηώλεηαη όηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζόηεξεο από κία 

θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4: 

i)  ε εμεχξεζε εθπαηδεπνκέλσλ αλαθέξεηαη απφ 12 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο 

αλαθνξέο): Έλαο δηεπζπληήο αλαθέξεη φηη ε πξνζέγγηζε θαη πξνζέιθπζε εθπαηδεπνκέλσλ 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ: «Τν κεγάιν θνκκάηη ηεο 

αξκνδηόηεηάο κνπ ην αληηιακβάλνκαη όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζέγγηζε θαη πξνζέιθπζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.» (Γ7). 

ii) Η επαθή κε εθπαηδεπφκελνπο αλαθέξεηαη απφ 7 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο 

αλαθνξέο) ε επαθή απφ εθπαηδεπφκελνπο. Όπσο ηνλίδεη κία πνιχ έκπεηξε δηεπζχληξηα, ηα 

ζρνιεία ζηεξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζην θαηά πφζν νη δηεπζπληέο έρνπλ επηθνηλσλία ή φρη κε 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: «Παιηόηεξα όκσο πνπ ηνπο ήμεξα πην ιεπηνκεξώο θαη πην θαιά ηνπο 

δηεπζπληέο δηαπίζησλα όηη ηα ζρνιεία πνπ δελ πεγαίλαλε θαιά ήηαλ απηά πνπ νη δηεπζπληέο δελ 

είραλ παξηίδεο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δειαδή, πηζηεύσ όηη είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο απηόο ν ξόινο» (Γ11). 

iii) Η κέξηκλα (γεληθά) γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλαθέξεηαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε 

ηζάξηζκεο αλαθνξέο). Σηελ αλαθνξά πνπ αθνινπζεί ππνγξακκίδεηαη φηη βαζηθή θαη δηαξθήο 

κέξηκλα ηνπ δηεπζπληή είλαη νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ ζρνιείνπ ηνπ: «Απηό πνπ θάλεη έλαο 

δηεπζπληήο ΣΔΕ είλαη λα έρεη ζπλερώο ζην λνπ ηνπ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο» (Γ23). 

iv) Η εκςχρσζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλαθέξεηαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε 

ηζάξηζκεο αλαθνξέο). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη: «…θαη λα ελζαξξύλεη κε θάζε 

ηξόπν θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, λα κε κέλνπλ ζηάζηκνη, αιιά λα ελεκεξώλνληαη, λα 

πινπηίδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, λα επηκέλνπλ, λα βγνπλ από ηε ξαζπκία πνπ κπνξεί λα ηνπο 

δεκηνπξγήζεη, αο πνύκε, θαη ηε ζηαζηκόηεηα ε θαζεκεξηλόηεηα.» (Γ18). Ο δηεπζπληήο ζεσξεί 

φηη πξέπεη λα ελζαξξχλεη θαη εκςπρψλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε καζεζηαθή ηνπο 

δηαδηθαζία, θάηη πνπ ην ρξεηάδνληαη πνιχ, δεδνκέλσλ ηφζν ησλ πνιιψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, 

φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ζε πξνεγνχκελα ζρνιηθά πεξηβάιινληα.  
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v) Γχν δηεπζπληέο αλαθέξνπλ σο θαζήθνλ ηνπο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σχκθσλα κε κία αλαθνξά: «Καη ζεσξώ όηη θαζήθνλ κνπ 

είλαη επίζεο λα είλαη επραξηζηεκέλνη από απηό πνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν νη εθπαηδεπόκελνη» 

(Γ12). Τν λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν, απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ νπνίνπ ληψζνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν ζηνηρείν, αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη πξφθεηηαη γηα 

αλζξψπνπο κε αξλεηηθέο πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο εκπεηξίεο. 

vi) Μία αλαθνξά γίλεηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην 

ζρνιείν: «Έπεηηα, άιιν κέιεκά κνπ είλαη ε πξόζβαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζρνιείν. Η 

πξόζβαζε ζην <όλνκα πεξηνρήο πνπ αλήθεη ην ΣΔΕ>, εηδηθά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΕ 

είλαη δύζθνιε γηα θάπνηνπο πνπ δελ έρνπλ δηθό ηνπο κέζν, νη απνζηάζεηο είλαη καθξηλέο. [...] 

Πξνζπαζώ λα θάλσ ην εμήο. Ή θαη εγώ πξνζπαζώ λα εμππεξεηήζσ κε ην ακάμη κνπ κεξηθνύο ή 

πξνζπαζώ γηα θάπνηα άιια ζεκεία θάπνηνη άιινη πνπ έρνπλ απηνθίλεην πξνζπαζώ λα θάλσ 

θάπνην ζπλδπαζκό, έηζη ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ όινη.» (Γ14). 

vii) Μία αλαθνξά γίλεηαη γηα παξαθνινχζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο θαζεκεξηλήο 

παξνπζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: «Έλα δεύηεξν ζηνηρείν είλαη ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν, κε θαζεκεξηλό έιεγρν ζηηο 

απνπζίεο, έηζη ώζηε λα ηνλίδεηαη θάζε θνξά ζε απηνύο πνπ, γηα ιόγνπο πξνζσπηθνύο βέβαηα, 

απνπζηάδνπλ, όηη δελ πξέπεη λα απνπζηάδνπλ γηα πξνβιήκαηα όρη ηόζν ζνβαξά.» (Γ25). 

viii) Έλαο δηεπζπληήο αλαθέξζεθε ζηελ ππνδνρή θαη εγθιηκαηηζκφ ησλ πξσηνεηψλ 

εθπαηδεπνκέλσλ: «Επίζεο, ζα πξέπεη ν δηεπζπληήο λα αλαιάβεη ππεύζπλα θαη ην βάξνο ηεο 

ππνδνρήο ησλ πξσηνεηώλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απηό είλαη απαξαίηεην, βέβαηα πάληα κε ηε 

βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηώλ, ησλ ζπκβνύισλ θπξίσο –ζηαδηνδξνκίαο θαη ςπρνιόγνπ- πνπ είλαη 

ζην δηθό ηνπο αληηθείκελν θαη θπζηθά ηε βνήζεηα ησλ παιηώλ εθπαηδεπνκέλσλ. Είλαη κηα 

απαξαίηεηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, θαζόηη όινη νη ελήιηθεο 

πνπ έξρνληαη ζηα ΣΔΕ-θαη εηδηθά ζηελ πεξηνρή καο, ζε έλα ζρνιείν πνπ είλαη απνκαθξπζκέλν, 

πξέπεη λα αθηεξώζνπλ ρξόλν, θόπν, ρξήκα γηα λα θνηηήζνπλ ζε απηό, έξρνληαη ινηπόλ κε ην 

έλα πόδη. Εκείο πξέπεη λα ηνπο βνεζήζνπκε γηα λα έξζνπλ θαη κε ην άιιν πόδη ζην ζρνιείν 

καο.» (Γ31). 

ix) Ο δηεπζπληήο λα είλαη πξφζσπν αλαθνξάο γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ζχκθσλα κε 

κία δηεπζχληξηα: «Σε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζεσξώ όηη ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή είλαη 

θαζνξηζηηθόο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε θάζε ζρνιείν ην πξόζσπν ζην νπνίν νη εθπαηδεπόκελνη 

λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαθέξνληαη ζπλερώο είηε γηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα είηε γηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην ΣΔΕ. [...]. Εάλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ληώζνπλ όηη ν δηεπζπληήο είλαη απξόζηηνο θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε πνπ 

ζα ρξεηαζηεί δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα αλαθεξζνύλ, λα εθθξάζνπλ ηπρόλ παξάπνλα ή λα 

θάλνπλ ππνδείμεηο ζε ζρέζε κε ηελ θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία, απηό ζεσξώ 

όηη είλαη αξλεηηθό γηα ηε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά ηνπ ζρνιείνπ.» (Γ9). 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 4
εο

 θαηεγνξίαο («Σχλδεζε κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία-πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ- ζπλεξγαζίεο»). 
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Πίλαθαο 5. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «ύλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία-πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ- ζπλεξγαζίεο» 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

4. ύλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία-πξνβνιή ηνπ 

ζρνιείνπ- ζπλεξγαζίεο 
33 17 

4.1.Σχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 17 15 

4.2.Πξνβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 6 5 

4.3.Η εθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή 
θνηλσλία 

5 5 

4.4.Σπλεξγαζία κε  ΓΓΔΔ 4 4 

4.5.Σπλεξγαζία κε πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν 
εθπαίδεπζεο 

1 1 

Ν=31. εκεηώλεηαη όηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζόηεξεο από κία 

θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 5:  

i) Τε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία αλαθέξνπλ 15 δηεπζπληέο (ζε 17 

αλαθνξέο).Όπσο αλαθέξεηαη: «Άξα ινηπόλ ν δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαπηύμεη θαιέο ζρέζεηο κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία» (Γ10). 

Μία δηεπζχληξηα εμεγεί φηη πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη θαιέο ζρέζεηο κε φινπο ηνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη βνήζεηα ζε ζέκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ ηεο: «Πξνζπαζώ λα ηα έρσ θαιά κε όινπο ηνπο θνξείο. Αλεμάξηεηα από πνιηηηθέο 

θαηεπζύλζεηο. Θέισ λα ηα έρσ θαιά θαη κε ηνλ λνκάξρε θαη κε ηνλ δήκαξρν θαη κε ηνπο 

βνπιεπηέο… Θέισ λα ηα έρσ θαιά κε όινπο, γηα λα βνεζάλε όινη ην ζρνιείν καο.» (Γ28). 

ii) Η πξνβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξεηαη απφ 5 δηεπζπληέο (κε 6 

αλαθνξέο): «…λα πξνβάιισ θάζε θνξά, όηαλ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία, ηνλ ξόιν ηνπ ΣΔΕ ζηελ 

πεξηνρή θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή» (Γ14). 

iii) Η εθπξνζψπεζε ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Υ.Α. 2373/2003, άξζξν 

4.1.ε) αλαθέξεηαη επίζεο απφ 5 δηεπζπληέο (κε 5 αλαθνξέο). Ο δηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε 

ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ έμσζελ θαιή 

καξηπξία γηα ην ζρνιείν: «…θαη ε εθπξνζώπεζε ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηα έμσ, πξνο ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία» (Γ7).  

iv) Η ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓΔΔ αλαθέξεηαη απφ 4 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο): 

«έρεη ππνρξέσζε βέβαηα λα έρεη ηε δηαζύλδεζε κε ηε ΓΓΕΕ.» (Γ22). Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ ΣΓΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δηεπζπληή, σο πξφζσπν αλαθνξάο γηα ην 

ζρνιείν. 

v) Η ζπλεξγαζία κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη απφ 1 

δηεπζπληή: «Με ηνλ πεξηθεξεηαθό ζύκβνπιν ζπλεξγαζία γηα επηζθέςεηο, αιιά θαη επίιπζε 

ηπρόλ πξνβιεκάησλ κέζα από δηαδηθαζία ζπλεδξηάζεσλ, αθόκε θαη πέξα από ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε, ηελ νπνία έρνπκε θάζε Τεηάξηε.» (Γ25). Όπσο αλαθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο 
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δηεπζπληήο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΠΣΔ θαη πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ ζην 

ζρνιείν. 

Πεξλάκε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 5
εο

 θαηεγνξία («Υιηθνί πφξνη-ππνδνκέο»). 

 

Πίλαθαο 6. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Τιηθνί πόξνη-ππνδνκέο» 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

5. Τιηθνί πόξνη-ππνδνκέο 24 9 

5.1.Σπληήξεζε θηηξίνπ 12 5 

5.2.Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε/ Αγνξά πξνκεζεηψλ-
αλαισζίκσλ 

10 6 

5.4.Βειηίσζε/ζπληήξεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

ηνπ ζρνιείνπ 
2 2 

Ν=31. εκεηώλεηαη όηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζόηεξεο από κία 

θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 6: 

i) Tε ζπληήξεζε ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξνπλ 5 δηεπζπληέο (κε 12 αλαθνξέο). 

Μία δηεπζχληξηα αλαθέξεη φηη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηεο 

πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε, αιιά θαη ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ 

ρψξσλ, ψζηε νη πξνδηαγξαθέο λα είλαη αλάινγεο κε απηφ πνπ ε ίδηα ζεσξεί σο έλα θαιφ θαη 

ζχγρξνλν ζρνιείν, απφ ην νπνίν λα ηθαλνπνηνχληαη εθπαηδεπφκελνη θαη εθπαηδεπηηθνί: «ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηε βειηίσζε ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζύκθσλα κε ηηο, θαηά ηε γλώκε κνπ αο πνύκε, 

ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε έλα θαιό θαη ζύγρξνλν ζρνιείν.» (Γ27). 

ii) Σε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη αγνξάο πξνκεζεηψλ/αλαισζίκσλ 

αλαθέξζεθαλ 6 δηεπζπληέο (ζε 10 αλαθνξέο).  

Σχκθσλα κε κία αλαθνξά, ν δηεπζπληήο έρεη «αξκνδηόηεηεο […] νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο» (Γ3). Σεκεηψλνπκε φηη ην ΣΓΔ είλαη έλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν επξσπατθφ 

πξφγξακκα, νπφηε ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γίλεηαη θεληξηθά, ζε επίπεδν Οκάδαο Έξγνπ. 

Ωζηφζν, νξηζκέλεο ελέξγεηεο νηθνλνκηθήο θχζεσο πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ δηεπζπληή. 

iii) Απφ 2 δηεπζπληέο αλαθέξεηαη ε επζχλε γηα ζπληήξεζε ηεο ππάξρνπζαο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ θαη κέξηκλα γηα βειηίσζή ηεο: «ηελ επζύλε γηα ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή λα θαιύςσ θάπνηεο ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ, κε 

όπνηνλ ηξόπν είλαη απηό δπλαηόλ, απεπζπλόκελε θαη ζε άιινπο θνξείο θαη ζε άιια πξόζσπα 

εθηόο ηνπ ζρνιείνπ» (Γ27). 

 Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο 6
εο

 θαηεγνξία («Θέκαηα πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ»). 
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Πίλαθαο 7. Αλάιπζε θαηεγνξίαο «Θέκαηα  πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ» 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

6.Θέκαηα  πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 15 10 

6.1.Οξγάλσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 9 6 

6.2. Θέζε πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε 
επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

4 4 

6.3.Δπνπηεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ζρνιείνπ 
2 2 

Ν=31. εκεηώλεηαη όηη νξηζκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο αλέθεξαλ πεξηζζόηεξεο από κία 

θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο 

 

Σηελ θαηεγνξία απηή αλαθέξζεθαλ 10 δηεπζπληέο (ζε 15 αλαθνξέο). Δηδηθφηεξα: 

i) Σηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλαθέξνληαη 6 δηεπζπληέο (ζε 9 

αλαθνξέο). Σην επφκελν παξάζεκα ν δηεπζπληήο δεηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηήζην 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπο θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

νξγψλνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηήξηα θαη ηα projects πνπ ζα πινπνηεζνχλ: «Καη 

καδί κε απηό, ζεσξώ όηη είλαη θαη ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό. Ζήηεζα, όπσο πξνβιέπεη θαη ν θαλνληζκόο άιισζηε, από όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνλ 

εηήζην πξνγξακκαηηζκό θαη έηζη είραλ όινη νη θαζεγεηέο ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ άιισλ γηα 

όιε ηε ρξνληά. Έηζη πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ζηνηρεία δηαζεκαηηθά […]. Επίζεο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο θνπβεληηάδνπκε θαη νξγαλώλνπκε ηα εξγαζηήξηα θαη ηα projects.» (Γ16). 

ii) Σηε ζέζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

αλαθέξζεθαλ 4 δηεπζπληέο (ζε ηζάξηζκεο αλαθνξέο). Έλαο δηεπζπληήο αλαθέξεη φηη ζέηεη ην 

πιαίζην ζπλδπάδνληαο («ην πάληξεκα») ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε ΓΓΔΔ θαη ην ΙΓΔΚΔ: 

«Εθεί λνκίδσ όηη ζπκβάιιεη ν ηξόπνο πνπ ρεηξίδεηαη ηα πξάγκαηα ν δηεπζπληήο. Σε θακία 

πεξίπησζε δελ μεθεύγεη από ην πιαίζην πνπ ηίζεηαη από ηε ΓΓΕΕ θαη από ην ΘΔΕΚΕ. Απηά 

νπζηαζηηθά έξρεηαη λα θάλεη ν δηεπζπληήο, απηό ην πάληξεκα ησλ ηνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 

ηνπ πιαηζίνπ ην νπνίν ζέηεη ε ΓΓΕΕ θαη ην ΘΔΕΚΕ.» (Γ7). 

Υπνγξακκίδνπκε φηη θαη ζε απηφ ην παξάζεκα ηνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή 

ζηε δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απηή ηε 

θνξά ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

iii) Η επνπηεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξεηαη απφ 2 

δηεπζπληέο: «Αιιά είρα θαη εγώ πάληα κηα, ζα έιεγα, “επνπηεία” απηνύ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

κέζα ζην ζρνιείν. Καη ζην θνκκάηη ην θαζαξά καζεζηαθό.» (Γ26). 

  Τέινο,  ζηελ 7
ε
 θαηεγνξία («πξνώζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θνξέα») έγηλε 

κία αλαθνξά: «…ε πξνώζεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΘΔΕΚΕ θαη ηεο ΓΓΕΕ» (Γ7). Γηαηππψλεηαη, 

δειαδή, ε άπνςε φηη ν δηεπζπληήο είλαη  ν θαηεμνρήλ αξκφδηνο γηα λα πξνσζεί ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. Η ζέζε ηνπ κέζα ζην ζχζηεκα ησλ ΣΓΔ είλαη 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο» 

Τφκνο 5, Τεχρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                              Σειίδα 74 απφ 160 

ζεκαληηθή, δηφηη είλαη απηφο πνπ ζα πινπνηήζεη θαη ζα πξνσζήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

γηα ηα ΣΓΔ, δειαδή ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Σηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο, ε νπνία αθνξά ηε 

ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

Οη αλαθνξέο ησλ δηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαη θαη 

βιέπνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο 

επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ πξνζδνθία πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηεπζπληή ΣΓΔ. Σπγθεθξηκέλα: 

Όιεο νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ θαλνληζκφ αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα (ε πεξηγξαθή 

ηνπ ξφινπ ηνπο δειαδή)  αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ δελ πξνβιέπνληαη  

ζεζκηθά, αλαθέξνληαη, εληνχηνηο, απφ ηνπο δηεπζπληέο: ε ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε 

εθπαηδεπηηθνχο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εμεχξεζε εθπαηδεπνκέλσλ, ε 

ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ε 

βειηίσζε/ζπληήξεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ, ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζρνιείν. Οη δηεπζπληέο, δειαδή, επεθηείλνπλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ξφινπ ηνπο, αλαθέξνληαο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ αθελφο εμαζθαιίδνπλ πνιχ 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο βησζηκόηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο [χπαξμε εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ζπληήξεζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ παξέρεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα (επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ, βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο)]. Υπνγξακκίδνπκε φηη ε βησζηκφηεηα 

ελφο Πξνγξάκκαηνο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξφ ηνπ  (ECSC-EC-EAEC, 1997, 

ζ.13-16). 

Παξάιιεια, αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ πνιχ 

γεληθά, αλαθέξζεθαλ επηκεξηζκέλα κε έλαλ πνιχ ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν, ν νπνίνο, ζπλ ηνηο 

άιινηο, δείρλεη θαη ην πφζν πνιπζύλζεην θαη απαηηεηηθό είλαη ην έξγν ηνπο.  

Σε έλα άιιν επίπεδν αλάιπζεο, ζπγθξίλνληαο κεηαμχ ηνπο ηηο ππνθαηεγνξίεο φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο καο σο πξσηαξρηθφ ηνπο κέιεκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

γεγνλφο φηη ε άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ (γεληθά) είλαη 5
ε
 ζηε ζεηξά, ελψ, αληίζεηα, ε 

ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία βξίζθεηαη ζηε 2
ε
 ζέζε. Η εμεχξεζε εθπαηδεπνκέλσλ είλαη 

ζηελ 3
ε
 ζέζε, ελψ ζηελ 4

ε
 αλαθέξεηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Θπκίδνπκε φηη νη 

δχν απηέο θαηεγνξίεο δελ είλαη κέζα ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο. Βιέπνπκε φηη φρη κφλν 

ηηο αλαθέξνπλ, αιιά θαη ηηο ηνπνζεηνχλ πνιχ ςειά ζηηο αλαθνξέο ηνπο.  
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Σπκπεξαζκαηηθά, νη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο φρη κφλν αλαθέξνπλ φιεο ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη  ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο, αιιά 

θαη επεθηείλνπλ απηήλ ηελ πεξηγξαθή, αλαθέξνληαο (θαη κάιηζηα κε κεγάιε έληαζε) 

ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα πνπ αθελφο εμαζθαιίδνπλ πνιχ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

βησζηκόηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (χπαξμε εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζπληήξεζε 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο) θαη αθεηέξνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηόηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ παξέρεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα (επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, 

βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο). 

Θεζκηθά πξνβιέπεηαη κία πνιχ βαζηθή ζέζε γηα ην δηεπζπληή κέζα ζην ζχζηεκα ησλ 

ΣΓΔ, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Σηε 

δηεπξπκέλε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηνπ δείγκαηνο, πεξηγξαθή ηνπ 

ξφινπ ηνπο: 

i) Ο δηεπζπληήο πινπνηεί ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΓΓΔΔ θαη ηνπ ΙΓΔΚΔ, 

θξνληίδνληαο λα εθαξκφδεηαη ην «αλνηθηφ» ζεζκηθφ πιαίζην αξρψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ΣΓΔ.  

ii) Φαξάζζεη θαη αζθεί εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, δίλνληαο ην «ζηίγκα» ηνπ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα:  

α) Δμαζθαιίδεη, κε ηε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο θαη 

ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη σο αξκνδηφηεηα λα αλαπηχμεη,  ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο θαη 

πιηθνχο πφξνπο (εμεχξεζε εθπαηδεπφκελσλ, δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην ζρνιείν, ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθνχο, ζπληήξεζε 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη θηηξίνπ), πνπ απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

β) Δμαζθαιίδεη ηελ θαιή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (πξφιεςε θαη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, επίιπζε θξίζεσλ, νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ, δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ θιίκαηνο). 

γ) Φξνληίδεη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε θαη έκπλεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

εκςχρσζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη 

νξάκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δεκηνπξγία νκάδαο, εκςχρσζε θαη ζηήξημε εθπαηδεπνκέλσλ 

σο πξφζσπν αλαθνξάο ηνπο, κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηε 

καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία).  

δ) Οξγαλψλεη θαη δηακνξθψλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ζπλδπάδνληαο ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ θνξέα 

πινπνίεζεο.  

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νξηζκέλνη δηεπζπληέο, θάλνπλ «ηα πάληα». 
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Αλαδεηθλχεηαη, έηζη, ν δηεπζπληήο ζε βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ΣΓΔ, θαζψο θαη ζε εγέηε (Κνπηνχδεο, 1999∙Μπνπξαληάο, 2005∙ 

Fleming & Caffarella, 2000∙ Grover & Miller, 2016∙ Bush & Glover, 2003), ν θνκβηθφο ξφινο 

ηνπ νπνίνπ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ έρεη επηζεκαλζεί κε έκθαζε ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε (Hargreaves et 

al., 1998), ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα σο παξάγνληα βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ (Υθαληή, 2000), 

ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή (OECD, 2001), θαζψο θαη γηα επηκέξνπο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο 

πξάμεο, φπσο ε θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Fullan, 

2001∙ Sergiovanni, 2001).   

Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ ην πφζν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη είλαη ε επηινγή 

δηεπζπληψλ θαη ε επηκφξθσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ηφζν απαηηεηηθά θαη 

πνιπζχλζεηα θαζήθνληά ηνπο. Ο δηεπζπληήο απνηειεί  θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ωο εθ ηνχηνπ απνηειεί θνκβηθήο 

ζεκαζίαο δήηεκα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε επηινγή δηεπζπληψλ θαη ε επηκφξθσζή ηνπο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΣΓΔ, κία ελδερφκελε απεηιή είλαη ε 

«έθπησζε» ζηα πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ, δεδνκέλεο ηεο αληηθεηκεληθήο 

δπζθνιίαο λα βξεζνχλ ηφζνη πνιινί ππνςήθηνη δηεπζπληέο, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ηφζν 

απαηηεηηθά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηέο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ιάβεη ρψξα απηή ε 

«έθπησζε πνηφηεηαο» ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληψλ ή/θαη ε επηκφξθσζή ηνπο είλαη 

ειιηπήο, ππάξρεη θίλδπλνο λα κεηαζρεκαηηζηνχλ, κέζσ θαη απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ 

δηεπζπληψλ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αξρέο ησλ ΣΓΔ. Θα είρε, ζεσξνχκε, ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί κειινληηθά ην δήηεκα απηφ.  
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